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BIAŁORU Ś 

KARA GRZYWNY DLA KOŚCIOŁA 
W BARANOWICZACH 

Forum18 w raporcie z 16 lipca podało, Ŝe 14 lipca legalnie 
działający kościół Nowe Pokolenie Pełnej Ewangelii w Ba-
ranowiczach został ukarany grzywną za aktywność, którą 
urzędnicy określili jako „sprzeczną z jego własnym statu-
tem”. 21 czerwca urzędnicy lokalnego departamentu ideolo-
gicznego stwierdzili, Ŝe członkowie tego kościoła rozmieścili 
plakaty w całym mieście, zapraszające na specjalne poranne 
naboŜeństwo modlitewne. Pół godziny przed jego rozpoczę-
ciem szef tego departamentu przybył do kościoła i oskarŜył 
wierzących o pogwałcenie artykułu 9.9 białoruskiego Ko-
deksu postępowania administracyjnego, który nakłada karę 
za „pozastatutową aktywność organizacji religijnych”. 14 
lipca miejscowy sąd ukarał kościół grzywną w wysokości 
350 000 rubli białoruskich (około 360 zł), co stanowi mak-
symalny wymiar kary. Wierni twierdzą jednak, iŜ prowadze-
nie takiego naboŜeństwa mieści się w ramach określonych w 
statucie kościoła. 

Proś Boga o opiekę i siłę dla tego zgromadzenia.  Módl się, 
by Kościół na Białorusi nadal się rozwijał i rozkwitał mimo 
nacisków. 

WIERZĄCY NADAL ZMUSZANI DO OPUSZCZENIA 
BUDYNKU KOŚCIELNEGO 

Forum18 donosi o 
trwających w dalszym 
ciągu naciskach władz 
na wierzących z nie 
zarejestrowanego zbo-
ru Nowe śycie Pełnej 
Ewangelii z Mińska w 
sprawie ich budynku 
kościelnego. W po-
przednich latach pastor 
wspólnoty zapłacił 

ogromną grzywnę, a wierzącym nakazano sprzedaŜ budynku 
nabytego w 2002 r. i klasyfikowanego w świetle obowiązu-
jących przepisów jako obora. 14 sierpnia poinformowano 
wierzących, Ŝe w zamian za odszkodowanie w wysokości 
37 581 476 rubli białoruskich (około 37 600 zł) muszą opu-
ścić budynek kościelny do dnia 20 sierpnia. Chrześcijanie 
złoŜyli skargę, gdyŜ przyznana kwota odszkodowania jest 
duŜo niŜsza niŜ faktyczna wartość nieruchomości i zwrócili 
pieniądze. Taka sytuacja miała miejsce juŜ po raz trzeci.  22 
sierpnia otrzymali następny dokument, w którym nakazano 
im przekazanie budynku władzom.  

Członkowie kościoła trzykrotnie, za kaŜdym razem bezsku-
tecznie, podejmowali próbę zarejestrowania swojej wspólno-
ty zgodnie z obowiązującym od 2002 roku prawem religij-
nym. Urzędnicy odmówili wyjaśnień, dlaczego nie wyraŜają 
zgody na korzystanie przez nich z ich własnego budynku 
oraz dlaczego odmownie rozpatrzyli wniosek kościoła o 
uznanie posiadanego obiektu za miejsce kultu religijnego. 

EGIPT 

ARESZTOWANIE DWOJGA CHRZEŚCIJAN 
W NASTĘPSTWIE ATAKU NA KOŚCIÓŁ 

Compass Direct w raporcie z 17 lipca podało, Ŝe policja 
aresztowała dwoje koptyjskich chrześcijan (kobietę i męŜ-
czyznę) pod zarzutem podpalenia ich własnego kościoła w 
miejscowości Ezbet Basillious 11 lipca tego roku. Wierzący 
z tej miejscowości uwaŜają, Ŝe podpalenie i późniejsze aresz-
towanie chrześcijan wskazują na zmowę i korupcję w miej-
scowej policji.  

Kiedy kościół pod we-
zwaniem Św. Abaskha-
riona Kelliniego stanął 
w płomieniach, ochro-
niarze znajdujący się w 
budynku opuścili swoje 
stanowiska. Sprawcy 
weszli rzekomo do ko-
ścioła przez drzwi łą-
czące go z sąsiednią 
rezydencją – domem 
Fulli Assad (30 l.). Po-
licja dotarła do kościoła 

dopiero po 2 godzinach. Assad, jej teściowa i Reda Gamal 
(35 l.) zostali zabrani na posterunek policji celem przesłu-
chania, w wyniku którego Assad i Gamala zatrzymano w 
areszcie. Jednak oficerowie śledczy egipskiej słuŜby bezpie-
czeństwa, po zapoznaniu się ze zignorowanymi przez lokalną 
policję zeznaniami naocznych świadków, aresztowali trzech 
podejrzanych muzułmanów, których widziano, jak wchodzili 
do kościoła z pojemnikami z naftą i wkrótce opuścili go 
krzycząc: „Allach jest wielki”.   

Módl się, aby ci, którzy są rzeczywiście winni tego podpale-
nia, zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Proś Boga, by 
dodał odwagi Gamalowi i Assad do składania świadectwa o 
Chrystusie w czasie pobytu w więzieniu. Proś teŜ Boga o 
odwagę i siłę dla wierzących w Ezbet Basillious. 

PORWANIE DWÓCH KOPTYJSKICH DZIEWCZĄT 

Według raportu Assyrian International News Agency i 
Egypt4Christ z 30 lipca w Aleksandrii doszło do uprowadze-
nia dwóch koptyjskich chrześcijanek. 18 lipca muzułmanie 
uprowadzili 17-letnią  Amirę Morgan, kiedy szła do pracy w 
fabryce tworzyw sztucznych niedaleko swojego domu. Oko-
ło 10 rano matka Amiry,  Samira Markos, otrzymała telefon 
od kogoś, kto przedstawił się jako Sheikh Mohammed (jest 
to bardzo popularne imię na tym obszarze). MęŜczyzna po-
wiedział Samirze, Ŝe jej córka ma się dobrze i Ŝe przechodzi 
na islam. Kiedy matka zaczęła płakać i błagać o uwolnienie 
Amiry, rozmówca powiedział, Ŝe zobaczy córkę dopiero 
wtedy, gdy Amira przejdzie na islam, po czym zakończył 
rozmowę. Parę godzin później Samira udała się do miejsco-
wego meczetu, aby zapytać o męŜczyznę, który do niej 
dzwonił. Tam powiedziano jej, Ŝe jeŜeli zgłosi na policję 
uprowadzenie córki, jej 9-letni synek zostanie zamordowany 
na jej oczach. Powiedziano jej takŜe, Ŝe Amira ma przejść na 
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islam w następny piątek. W obawie o bezpieczeństwo swoje i 
synka, Samira wraz z synem opuściła ten rejon. 

Kolejny przypadek zaginięcia dotyczy 18-letniej Ingy Basty, 
zaręczonej z koptyjskim chrześcijaninem. Została ona upro-
wadzona 22 lipca na lotnisku Nozha, kiedy szła, aby odnieść 
swój telefon komórkowy do naprawy. Następnego dnia oj-
ciec Ingy zgłosił jej zaginięcie, jednak jak dotąd nic nie wia-
domo o jej losie. 
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Módl się, aby Amira i Ingy były niezachwiane w wierze i 
zostały wypuszczone przez swoich porywaczy. Módl się, aby 
ich bliscy przybliŜyli się do Pana w celu uzyskania zachęty i 
siły. 

ERYTREA 

ŚMIERĆ CHRZEŚCIJANINA W WYNIKU TORTUR 

23 lipca w zamkniętej bazie wojskowej w Mitire zmarł 43-
letni, więziony za wiarę erytrejski chrześcijanin, po tym jak 
władze odmówiły mu opieki medycznej. Jak podaje holen-
derski oddział Open Doors, był to juŜ trzeci w tym roku ze 
znanych przypadków śmierci uwięzionego chrześcijanina w 
tym kraju. Yemane Kahasay Andom, członek kościoła Kale-
Hiwot w Mendefera, od chwili swojego uwięzienia 18 mie-
sięcy temu był prawdopodobnie poddawany brutalnym tortu-
rom i cierpiał na ostrą odmianę malarii. Na dwa tygodnie 
przed śmiercią został umieszczony w izolatce w podziemnej 
celi za odmowę podpisania dokumentu o wyrzeczeniu się 
wiary. Jakkolwiek szczegółowa treść tego dokumentu nie 
została potwierdzona, większość chrześcijan utoŜsamia jego 
podpisanie z wyparciem się wiary chrześcijańskiej. Yemane 
Kahasay Andom został prawdopodobnie potajemnie pocho-
wany w bazie wojskowej.  

Dziękuj Bogu za Ŝycie i świadectwo Yemane Kahasaya An-
doma. Proś Boga, aby pocieszył tych, którzy go opłakują. 
Módl się, aby Pan został wywyŜszony, nawet przez śmierć 
swoich wiernych naśladowców (Flp 1,20). 

FILIPINY 

KSIĄDZ ZABITY PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW 

Ojciec Cecilio Lucero (48 l.) został zastrzelony 6 września 
przez nieznanych napastników w północnej części filipi ń-
skiej wyspy Samar. Około godziny 830 rano grupa uzbrojo-
nych męŜczyzn urządziła na niego zasadzkę i ostrzelała jego 
samochód. Ojciec Celilio zmarł w wyniku odniesionych ran, 
a dwóch innych męŜczyzn jadących z nim w samochodzie 
poniosło powaŜne obraŜenia. 

Ojciec Lucero był duszpasterzem w kościele Św. Józefa w 
mieście Catubig, gdzie znany był ze swojej działalności spo-
łecznej jako dyrektor centrum socjalnego diecezji Catarma-

nu. Według miejscowego biskupa Lucero prosił policję o 
ochronę po tym, jak w lutym br. zaczął otrzymywać listy z 
pogróŜkami z powodu swojej działalności. 

Dziękuj Bogu za wierne Ŝycie i pracę Ojca Lucero. Módl się, 
aby ci, którzy opłakują jego śmierć znaleźli siłę, pocieszenie 
i pokój w Chrystusie. Módl się, aby Bóg wciąŜ powoływał 
na Filipinach uczniów niosących krzyŜ, którzy chcą pozostać 
Mu wierni bez względu na cenę (1 Ko 4,9-14.16). 

INDIE 

CHRZEŚCIJANIE POBICI I OSKARśENI 
O NAWRACANIE SIŁĄ 

Alians Ewangeliczny Indii w raporcie z 18 lipca podał, Ŝe 10 
lipca w mieście Chitradurga hinduscy bojówkarze podeszli 
do stoiska z herbatą prowadzonego przez Ŝonę pastora Naga-
raja – Szaradę i pytali ją o jej wiarę. Agresorzy zaŜądali od 
niej, aby powiedziała jak duŜo pieniędzy otrzymała jej rodzi-
na za nawrócenie się na chrześcijaństwo i oskarŜyli j ą i jej 
męŜa o nawracanie przy uŜyciu siły. Zagrozili takŜe, Ŝe ją 
spalą. Sharada została zaciągnięta siłą na posterunek policji, 
gdzie złoŜono przeciwko niej skargę. Pastor Nagaraj został 
równieŜ wezwany na posterunek, gdzie bojówkarze pobili 
go, przy biernej postawie policjantów. 

18 lipca pobito w Katarnace i oskarŜono o nawracanie siłą z 
hinduizmu czterech chrześcijan, którzy odwiedzali pewne 
osiedle w zachodniej części miasta Bangalur. Wierzący zo-
stali potem zabrani na posterunek policji. Później skazano 
ich i umieszczono w więzieniu w Bangalore. 

Módl się o uwolnienie uwięzionych wierzących. Proś o tych, 
którzy ich fałszywie oskarŜają o nawracanie dla zysku, by 
ujrzeli, Ŝe Dobra Nowina jest za darmo i uwierzyli w Jezusa 
(Ef 2,8-9). 

SPALENIE BUDYNKU KOŚCIELNEGO 

20 sierpnia został do-
szczętnie spalony bu-
dynek Kościoła Najlep-
szych Przyjaciół we 
wsi Mahasamudram w 
stanie Andhra Pradeś. 
Sprawcami byli praw-
dopodobnie hindu-
istyczni bojówkarze. 30 
sierpnia miało się od-

być naboŜeństwo poświęcenia tego zupełnie nowego miejsca 
zgromadzeń.  Budynek kościoła został wzniesiony na pry-
watnym terenie, naleŜącym do miejscowego pastora po 
siedmiu latach zgromadzania się wierzących w jego domu.  

Módl się, by ci chrześcijanie nadal zgromadzali się razem, by 
wielbić Boga. Proś Boga, by ludzie odpowiedzialni za pod-
palenie doświadczyli pokuty i zbawienia, tak jak miało to 
miejsce z Pawłem (Dz 9,1-19). 

CHRZEŚCIJANIE FAŁSZYWIE OSKARśENI 
O MORDERSTWO 

Według raportu Compass Direct z 31 sierpnia hindusi w wio-
sce Mehendi Kheda (stan Madhja Pradeś), oskarŜają pastora 
Kamlesha Taheda (32 l.) i trzech innych miejscowych chrze-
ścijan o zamordowanie młodego męŜczyzny, który poniósł 
śmierć w bójce pomiędzy dwoma lokalnymi klanami. Roop 
Singh Baria (22 l.) zginął 8 sierpnia w wyniku zamieszek 
pomiędzy klanami Baria i Tahed, do których doszło w wyni-
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ku sporu o 1.000 rupii (około 60 złotych) poŜyczonych przez 
jednego z członków rodziny Tahed. Kiedy członkowie klanu 
Baria zgłosili ten incydent na policję, wmieszali w to mor-
derstwo pastora Taheda oraz Kasnę Taheda (25 l.), Ramesha 
Taheda (26 l.) i Vasnę Taheda (36 l.). Ci czterej męŜczyźni, 
co poświadczają inni mieszkańcy wioski, twierdzą, Ŝe nie 
byli obecni na miejscu morderstwa w chwili jego dokonania.  

Komentując tę sytuację, pastor 
Tahed powiedział: „Kiedyś byłem 
jednym z nich, ale od 20 lat, od 
kiedy zostałem chrześcijaninem, 
fałszywie mnie oskarŜają i nie-
nawidzą z powodu mojej pracy 
ewangelizacyjnej”. W 2001 roku 
pastor Tahed był więziony przez 
20 dni  na podstawie fałszywych 
oskarŜeń o „nawracanie siłą” i 
został zwolniony dopiero po prze-

prowadzeniu kosztownej batalii sądowej w celu udowodnie-
nia jego niewinności. Według ostatnich doniesień, pastor po-
zostaje w ukryciu, a pozostali trzej oskarŜeni wierzący znaj-
dują się w areszcie policyjnym.  

Módl się o ujawnienie prawdy w tej sytuacji i o zwycięstwo 
prawdziwej sprawiedliwości. Módl się o siłę wiary dla 
oskarŜonych chrześcijan. Proś Boga, aby chronił i zachęcał 
chrześcijan w Indiach, kiedy dzielą się Dobrą Nowiną Jezu-
sa. 

IRAN 

ARESZTOWANIA NAWRÓCONYCH MUŁZUMANÓW 

Według raportu Middle East Concern z 7 września irańscy 
chrześcijanie proszą o ciągłe modlitwy za chrześcijan nawró-
conych z islamu, którzy są nękani przez władze. 

3 sierpnia oficerowie słuŜby bezpieczeństwa weszli do domu 
Marzieh Fesahi. Po przeszukaniu domu i skonfiskowaniu 
wielu z jej osobistych rzeczy, funkcjonariusze zawieźli j ą do 
więzienia Evin w Teheranie, znanego z brutalnego traktowa-
nia osadzonych. 

23 i 24 sierpnia w zachodniej prowincji Kurdystanu kilku 
nawróconych z islamu chrześcijan zostało zatrzymanych na 
kilka godzin i szczegółowo przesłuchanych. Władze nakaza-
ły im równieŜ zgłaszanie się na przesłuchania do ich lokal-
nego biura Ministerstwa Informacji. 

31 sierpnia władze irańskie aresztowały 25 chrześcijan 
uczęszczających na spotkania kościoła domowego w Ama-
mehu, niedaleko Teheranu. Po przesłuchaniu osiemnaścioro 
z tych wierzących zwolniono, a siedmioro zabrano do wię-
zienia Evin, gdzie trzymani są w pojedynczych celach. 

Módl się, aby ci zatrzymani doznali w więzieniu obecności i 
pokoju Pana Jezusa. Módl się o ich uwolnienie. Módl się, 
aby irańscy funkcjonariusze, zaangaŜowani w dręczenie i 
znęcanie się nad chrześcijanami, poznali Chrystusa i odpo-
wiedzieli w wierze na Jego miłość do nich. Módl się nadal za 
Maryam Rustampoor (27 l.) i Marzieh Amirizadeh (30 l.), 
które przebywają w więzieniu Evin od chwili ich aresztowa-
nia w marcu. 

KAZACHSTAN 

CHRZEŚCIJANIE ARESZTOWANI I NĘKANI PRZEZ 
WŁADZE 

Według raportu Forum18 z 27 sierpnia, 5 sierpnia, w dys-
trykcie Uspen, w obwodzie pawłodarskim, policja wtargnęła 
do mieszkania pewnego chrześcijanina, gdzie przebywało 
gościnnie czterech członków prezbiteriańskiego kościoła 
„Łaska”. Zostali oni oskarŜeni o „nielegalną” działalność re-
ligijną. Biciem zmuszono teŜ pewną kobietę, która modliła 
się z członkami kościoła, do podpisania dokumentu stwier-
dzającego, Ŝe została zmuszona do poddania się „religijnemu 
rytuałowi”. Jeden z członków kościoła, Kajrat Zhgangozhin, 
został zatrzymany na kilka godzin w celu przesłuchania.  

Tego samego wieczora funkcjonariusze wtargnęli do domu 
Walentyny Fisczewej, gdzie odbywało się spotkanie modli-
tewne i zatrzymali dowody toŜsamości przebywających tam 
prezbiterian. Kajrat Zhgangozhin oraz inny członek kościoła, 
Ramil Imankulow, mieli 31 sierpnia rozprawę sądową pod 
zarzutem „zmuszania osób do wykonywania religijnych ob-
rzędów lub udziału w innej działalności religijnej”. Byli w 
związku z tym zagroŜeni karą grzywny do wysokości 20-
krotnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w tym 
kraju. 

7 sierpnia dziesięciu baptystów z Uralska w zachodnim Ka-
zachstanie zostało zatrzymanych podczas pobytu w mieście 
Jambeyt, gdzie dzielili się swoją wiarą z mieszkańcami. Wie-
rzący zostali przesłuchani, sfotografowani i pobrano ich od-
ciski palców. Kilka godzin później zostali zwolnieni. Jed-
nakŜe, jak wynika z ostatniego raportu, funkcjonariusz miej-
scowej policji stwierdził, Ŝe dochodzenie przeciwko tym 
wierzącym nie zostało jeszcze zakończone i Ŝe prawdopo-
dobnie będą musieli się stawić na dalsze przesłuchania.  

Módl się, aby kazachskie władze zaprzestały ataków na 
chrześcijan. 

KANADA 

ROSNĄCE ZAGROśENIE DLA WOLNOŚCI 
RELIGIJNEJ 

23 lipca sąd w prowincji Saskatchewan utrzymał orzeczenie 
wydane przez miejscowy trybunał praw człowieka, Ŝe urzęd-
nik stanu cywilnego Orville Nichols nie miał prawa odmó-
wić udzielenia ślubu parze homoseksualnej (w kwietniu 2004 
r.) ze względu na swoje chrześcijańskie przekonania. Trybu-
nał nakazał takŜe Nicholsowi zapłacenie powodom 2 500 $ 
odszkodowania. 

Nichols odwołał się od orzeczenia trybunału, argumentując, 
Ŝe przekonania religijne powinny być chronione na mocy 
Kanadyjskiej Karty Praw i Swobód.  Sąd odrzucił jednak je-
go apelację, stwierdzając na zakończenie 39-cio stronicowe-
go orzeczenia, Ŝe trybunał praw człowieka „słusznie orzekł, 
Ŝe Urząd Stanu Cywilnego dopuścił się dyskryminacji i Ŝe od 
pana Nicholsa nie wymagano pójścia na kompromis w spra-
wie przekonań religijnych”.  

Istnieje nadzieja, Ŝe rząd prowincji Saskatchewan wprowadzi 
prawodawstwo zezwalające urzędnikom udzielającym ślu-
bów na odmówienie z przyczyn religijnych udzielenia ślubu 
parze homoseksualnej. Rząd skierował do Sądu Apelacyjne-
go w Saskatchewan dwie wersje nowych ustaw, uwzględnia-
jących przekonania religijne urzędników, w celu orzeczenia 
ich zgodności z konstytucją.  
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Módl się aby Bóg nadal zachowywał Kanadę „silną i wolną.” 
Módl się za przywódców kościoła w Kanadzie, aby odwaŜ-
nie opowiadali się za wolnością religijną w swoim kraju. 

KOREA POŁUDNIOWA 

WŁADZE ROZWAśAJĄ WPROWADZENIE ZAKAZU 
DZIAŁALNO ŚCI MISYJNEJ 

Po otrzymaniu zaŜaleń od rządów krajów bliskowschodnich 
Korea Południowa zastanawia się nad wprowadzeniem dla 
swoich obywateli zakazu prowadzenia działalności misyjnej 
„z powodu troski o ich bezpieczeństwo”. Według pewnego 
urzędnika, który udzielił wywiadu dla pisma The Korean 
Times, planowane jest m.in. wprowadzenie restrykcji doty-
czących korzystania z paszportów i wyjazdu z Korei Połu-
dniowej dla tych, którzy zostali usunięci z innego kraju za 
działalność ewangelizacyjną. Członkowie grup misyjnych 
mogą nie zostać wpuszczeni na teren krajów bliskowschod-
nich, nawet jeśli wcześniej nie zostali z nich karnie usunięci.  
Zdaniem tego urzędnika „niektóre organizacje nadal wysyła-
ją swoich członków do niebezpiecznych obszarów w celu 
pracy misyjnej. Otrzymaliśmy prośby od innych krajów, aby 
skłonić je do zaprzestania takich działań”.  

The Voice of the Martyrs zaapelował do rządu Korei Połu-
dniowej, aby pomimo swoich najlepszych intencji po-
wstrzymał się od ingerencji w te sprawy, uznając prawo swo-
ich obywateli do niesienia wiary nawet w niebezpieczne re-
jony. VOM zachęca takŜe chrześcijan z wolnych krajów do 
uznania, Ŝe istnieje ryzyko związane z niesieniem ewangelii 
do wielu części świata i do zaakceptowania konsekwencji 
swojego posłuszeństwa. VOM wzywa takŜe przywódców 
misji i kościołów, aby lepiej planowali krótkoterminowe wy-
jazdy misyjne i przygotowywali ich uczestników w zakresie 
sposobów i środków ewangelizacji, jakich naleŜy uŜywać w 
religijnie wrogim środowisku, zgodnie z biblijnym napo-
mnieniem, abyśmy byli roztropni jak węŜe i niewinni jak go-
łębice (Mt 10,16). 

Módl się, aby rząd południowokoreański wycofał się z 
wszelkich planów ograniczania wolności religijnej swoich 
obywateli. Módl się, aby przywódcy kościołów zainterwe-
niowali w sprawie tych zamierzeń rządu południowo-
koreańskiego. Módl się, by przywódcy kościołów i misje na 
całym świecie ponownie poświęcili się rozwijaniu słuŜb w 
krajach muzułmańskich, zgodnie z biblijnym napomnieniem 
zawartym w Mt 10,16. 

KUBA 

WŁADZE PRZEŚLADUJĄ CHRZEŚCIJAN 

17 sierpnia Gilianys Meneses Rodriguez została ukarana 
przez trybunał miejski w Placetas za „zakłócenie porządku 
publicznego” w grudniu 2008. Została wtedy zaatakowana na 
ulicy przez sąsiada i poroniła dziecko w wyniku tej napaści. 
Sąd ukarał ją grzywną w wysokości 600 pesos (około 66 zł), 
co stanowi odpowiednik dwukrotności przeciętnego wyna-
grodzenia w tym kraju. Kilku innych członków rodziny Gi-
lianys Rodriguez takŜe stało się celem ataków władz za to, Ŝe 
brali udział w podejmowaniu decyzji o opuszczeniu Kubań-
skiej Rady Kościołów przez Międzywyznaniową Ewange-
liczną Społeczność Pastorów i Usługujących na Kubie. Teść 
Rodriguez, pastor Roberto, był czterokrotnie wzywany do 
stawienia się w sądzie pod zarzutem  „groźnego zachowa-
nia”. Jej mąŜ pastor Eric Gabriel otrzymał wyrok w zawie-
szeniu na rok z powodu tych samych oskarŜeń. Rodzina była 

zmuszona do wyprowadzenia się ze swojego domu w Place-
tas w trosce o własne bezpieczeństwo. 

Alexi Perez, lider w Ewangelicznym Kościele Apostolskim 
w San Jose de las Lajas w prowincji Hawany jest oskarŜany 
o przestępstwa kryminalne. Perez ponad miesiąc przybywał 
w hawańskim więzieniu, dokąd wtrącono go pod zarzutem 
„nielegalnej działalności gospodarczej”. Zarzuty te co praw-
da, zostały oddalone, jednak pojawiły się nowe dotyczące 
„nielegalnego otrzymywania materiałów budowlanych.” Pe-
rez słuŜył teŜ jako kierowca Mario Alvareza, pastora swoje-
go kościoła, który od 2007 r. znajduje się pod silną presją ze 
strony władz. Władze próbowały prawdopodobnie naciskać 
Pereza, by obciąŜył pastora Alvareza. Podczas uwięzienia 
Pereza, pastor Alvarez otrzymał pismo, Ŝe władze lokalne 
rozpoczęły postępowanie eksmisyjne przeciwko niemu. 
Sprawa Pereza jest jednym z kilku podobnych przypadków 
nękania członków Kościoła Apostolskiego przez władze ku-
bańskie. W maju i czerwcu co najmniej 60 pastorów było 
czasowo więzionych i zastraszanych na podstawie oskarŜeń 
o „powodowanie zagroŜenia społecznego”. 

PAKISTAN 

NOC TERRORU DLA PAKISTAŃSKICH CHRZEŚCIJAN 

Wieczorem 1 sierpnia tłum rozwścieczonych muzułmanów 
zaatakował chrześcijan mieszkających w dystrykcie Gojra w 
prowincji PendŜab, zabijając co najmniej 8 osób, w tym 7-
letnie dziecko, oraz paląc i plądrując liczne domy i budynek 
kościelny. Przemoc ta była reakcją na plotkę, jakoby kilka 
dni wcześniej, podczas wesela w pobliskiej wiosce, chrześci-
janie zbezcześcili strony z Koranu. Był to juŜ drugi tego typu 
atak na chrześcijan wywołany taką plotką. Pierwszy miał 
miejsce 30 lipca, kiedy to muzułmanie spalili wiele chrześci-
jańskich domów, zabijając Ŝywy inwentarz i niszcząc bu-
dynki kościelne w wiosce Korian kilka kilometrów od Gojra. 
W obu atakach przywódcy muzułmańscy poprzez głośniki w 
meczecie zachęcali do przemocy i wzywali wiernych do 
obrony islamu. Według relacji świadków napastnicy uŜyli do 
podpalania jakiegoś paliwa, które jest bardzo trudne do uga-
szenia.  

Przedstawiciele rządu potępili te ataki z niezwykłą surowo-
ścią, a takŜe skrytykowali siły bezpieczeństwa za powolną 
reakcję. Stwierdzili oni takŜe, Ŝe zarzuty popełnienia bluź-
nierstwa są nieprawdziwe i obiecali odbudować zniszczone 
domy oraz udzielić wsparcia finansowego tym, którzy straci-
li w ataku swoich bliskich. Zgodnie z najnowszymi doniesie-
niami szacuje się, Ŝe za udział w tych aktach przemocy zo-
stało aresztowanych ponad 200 osób.  

Módl się, aby ci, którzy stracili swoich bliskich w wyniku 
tych bezsensownych aktów przemocy doświadczyli BoŜego 
pocieszenia. Módl się o błogosławieństwo dla działań władz 
Pakistanu zmierzających do przywrócenia prawa i porządku 
w tym regionie. Módl się, aby osoby odpowiedzialne za te 
ataki zostały postawione przed sądem. Módl się takŜe, aby 
miejscowi chrześcijanie odpowiedzieli na tę przemoc tak, jak 
uczyniłby to Chrystus, w postawie przebaczenia i bez chęci 
odwetu. 

PAKISTAŃSCY CHRZEŚCIJANIE ZABICI ZA 
ODMOWĘ NAWRÓCENIA NA ISLAM 

Według doniesień z Pakistanu 28 sierpnia w mieście Quetta 
islamiści zastrzelili pięciu chrześcijan. Chrześcijanie ci po-
dobno otrzymywali od islamskich bojowników listy groŜące 
im śmiercią, jeśli nie nawrócą się oni na islam. Miejscowi 
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chrześcijanie podejrzewają, Ŝe napastnicy naleŜeli do tej sa-
mej grupy bojowej, która zabiła kilku chrześcijan i splądro-
wała ponad sto domów w mieście Gojra na początku sierpnia 
(patrz: Noc terroru dla pakistańskich chrześcijan). 

Dziękuj Bogu za tych uczniów Chrystusa niosących swój 
krzyŜ. Proś Boga o pocieszenie dla tych, którzy opłakują 
swoich bliskich. Módl się, aby chrześcijanie w Pakistanie 
dalej okazywali miłość Chrystusową i mocno trzymali się 
wiary w Niego, pomimo zagroŜenia przemocą i śmiercią. 

SOMALIA 

MORDOWANIE CHRZEŚCIJAN 

Według raportu Compass Direct 20 lipca członkowie al-
Shabaab, powiązanej z Al-Kaidą bojówki, zamordowali w 
Mahadday Weyne chrześcijanina nawróconego z islamu. 
Mohammed Sheikh Abdiraman, który był wierzącym od 15 
lat i przewodził grupie ukrywających się chrześcijan, został 
zastrzelony około 7 rano. Osierocił dwoje dzieci w wieku 10 
i 15 lat. Jego Ŝona zmarła trzy lata wcześniej w wyniku cho-
roby. 

Z kolei Compass Direct w raporcie z 22 sierpnia podało, Ŝe 
18 sierpnia bojówkarze al-Shabaab zastrzelili innego nawró-
conego z islamu chrześcijanina. Ahmed Matan (41 l.) był nę-
kany przez nich od początku roku. Domagali się oni wyja-
śnień, dlaczego rozszerzył swoją działalność handlową na 
leŜącą blisko granicy z Kenią Manderę. Dwa tygodnie przed 
śmiercią Matan poinformował byłego przywódcę podziem-
nego kościoła, do którego naleŜał od 2001 r., Ŝe bojówkarze 
śledzą go i uniemoŜliwiają mu pracę w Kenii. Powiedział: 
„Boję się o swoje Ŝycie. Al-Shabaab szuka dowodu, Ŝe je-
stem chrześcijaninem. Nie widują mnie w meczecie i chyba 
zdali sobie sprawę z tego, Ŝe nie jestem jednym z nich”. Ma-
tan osierocił Ŝonę i troje dzieci w wieku siedmiu i trzech lat 
oraz trzech miesięcy.  

Proś Boga, aby w tym trudnym czasie pocieszył i zaopatrzył 
rodziny Abdiramana i Matana. Módl się teŜ, aby w obliczu 
nasilających się prześladowań rosła odwaga somalijskich 
chrześcijan (Dz 4,29-31), by nie bali się, ale pozostali wierni 
Chrystusowi nawet pod groźbą utraty Ŝycia (Ap 2,10). 

SRI LANKA 

NAPAD NA PASTORA 

Według doniesień Narodowego Chrześcijańskiego Aliansu 
Ewangelicznego Sri Lanki 23 czerwca około godz. 1030 w 
rejonie Polonnaruwa w prowincji Północno-Centralnej został 
brutalnie napadnięty pewien pastor. Wracał on do domu po 
spotkaniu modlitewnym, kiedy grupa męŜczyzn na motocy-
klach zaczęła na niego wołać. Gdy zatrzymał swój samochód 
i otworzył okno, napastnicy rzucili się na niego z noŜami. 
Pastor zdołał ochronić szyję, jednak  odniósł powaŜne obra-
Ŝenia ramienia. Uszkodzony został teŜ jego samochód. W 
końcu udało mu się uciec i szukać pomocy.  

Módl się o uzdrowienie tego pastora z odniesionych ran. Proś 
Boga, aby błogosławił słuŜbę głoszenia ewangelii przez 
chrześcijańskich pracowników na Sri Lance mimo opozycji. 

UZBEKISTAN 

ARESZTOWANIE WIERZĄCYCH W TASZKIENCIE 

Według raportu Forum18 z 26 sierpnia, 23 sierpnia około 20 
funkcjonariuszy policji dokonało nalotu na protestancki ko-
ściół „Donam” w Taszkiencie podczas naboŜeństwa nie-

dzielnego. Władze utrzy-
mywały, Ŝe naboŜeństwo 
jest „nielegalnym” spo-
tkaniem religijnym i zaŜą-
dały, aby wszyscy obecni 
podali swoje nazwiska i 
adresy. Pomimo przedsta-
wienia przez przywódców 
kościoła wszystkich ko-
niecznych dokumentów, 
potwierdzających zareje-
strowanie kościoła, policja zignorowała to i kontynuowała 
swoje pogróŜki i przesłuchania. Kilka godzin później aresz-
towano pastora Władimira Tyo i siedmiu innych wierzących. 
Trzech spośród aresztowanych zostało zwolnionych w prze-
ciągu kolejnej doby. 24 sierpnia sąd skazał pastora Tyo i 
trzech innych chrześcijan na 15 dni pozbawienia wolności i 
nakazał zniszczenie wszelkiej literatury chrześcijańskiej i 
kaset wideo skonfiskowanych podczas nalotu. Wydarzenie to 
wskazuje na znaczące zmniejszenie wolności religijnej w 
Uzbekistanie, poniewaŜ stanowi pierwszy przypadek nalotu 
na legalnie zarejestrowany kościół w czasie trwania nabo-
Ŝeństwa oraz aresztowania jego przywódców.  

Módl się o wytrwałość w wierze dla tych wierzących. Módl 
się, aby uzbeccy chrześcijanie nadal odwaŜnie słuŜyli Chry-
stusowi pomimo wielkiej opozycji. 

WIETNAM  

ATAK MILICJI NA CHRZEŚCIJAN 

Rankiem 20 lipca po-
nad 100 milicjantów i 
funkcjonariuszy słuŜby 
bezpieczeństwa zaata-
kowało chrześcijan w 
Dong Hoi, stolicy wiet-
namskiej prowincji Qu-
ang Binh. Około 150 
katolików z parafii 
Tam Toa było zgroma-
dzonych na terenie ko-
ścielnym w celu zbu-

dowania prowizorycznego miejsca zgromadzeń, kiedy przy-
jechała słuŜba bezpieczeństwa i zaatakowała ich, uŜywając 
gazu łzawiącego, pałek, kijów i broni ogłuszającej. Ponad 20 
osób zostało rannych, a kilkadziesiąt aresztowano. Z działki 
zabrano krzyŜ, materiały budowlane i dwa generatory. Skon-
fiskowano teŜ kamery i odtwarzacze wideo. 

Według doniesień Asia News z 8 września aresztowani 
chrześcijanie zostali zwolnieni. Niektórzy z nich nadal pozo-
stają w szoku wskutek tego ataku i wymagają opieki lekar-
skiej. Władze nie zwróciły, jak dotąd, wszystkich skonfi-
skowanych rzeczy. 

Chrześcijanie z parafii Tam Toa zgromadzają się na nabo-
Ŝeństwa pod gołym niebem lub w prywatnych domach od 
zakończenia wojny wietnamskiej, podczas której został 
zniszczony budynek ich kościoła. W 1996 roku Komitet Lu-
dowy prowincji Quang Binh skonfiskował teren kościelny i 
ogłosił, Ŝe ma to być miejsce pamięci narodowej. Jednak 
miejscowi chrześcijanie nadal utrzymują, Ŝe ten obszar jest 
własnością kościoła. 

 
Ruiny budynku kościoła Tam Toa 

Źródło: VOM Kanada 

 
Pastor Władimir Tyo 
Źródło: Forum18 
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Wydaje się zatem, Ŝe władze po-
stanowiły rozwiązać ten problem 
siłą. 26 lipca ojciec Paul Dinh 
Phu Nguyen, udający się na teren 
parafii w celu odprawienia mszy, 
został pobity przez grupę napast-
ników, wśród których byli 
umundurowani funkcjonariusze 
milicji. W szpitalu odwiedził go 

ojciec Peter Nguyen The Binh, który został tam pobity i 
zrzucony z drugiego piętra. Napastnicy byli prawdopodobnie 
nasłani przez milicję. Ojciec Binh zapadł w śpiączkę w wy-
niku doznanych obraŜeń. 

Módl się o uzdrowienie poranionych osób. Proś Boga, by 
doprowadził do przestrzegania wolności religijnej w Wiet-
namie. 

MI ĘDZYNARODOWY DZIE Ń MODLITWY              
ZA PRZEŚLADOWANY KO ŚCIÓŁ 

8 LISTOPADA 2009 

KaŜdego roku w listopadzie chrześcijanie na całym świecie 
łączą się w modlitwie za chrześcijan, braci i siostry, którzy 
znoszą prześladowania jedynie z tego powodu, Ŝe wyznają 
Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Międzynarodowy 
Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół został zaplano-
wany na 8 listopada. Zaznacz ten dzień w swoim kalendarzu, 
poinformuj swój kościół, powiedz swoim znajomym o wy-
jątkowej moŜliwości modlenia się za chrześcijańską rodzinę i 
przypomnij cierpiącym wierzącym, Ŝe nie są  pozostawieni 
samym sobie. 

NajbliŜszy drukowany biuletyn GPCh zostanie w całości po-
święcony temu wydarzeniu. W drugiej połowie października 
zostaną teŜ zamieszczone na naszej witrynie (www.gpch.pl) 
materiały w wersji elektronicznej zawierające tematy do mo-
dlitwy, odniesienia biblijne i materiały dla dzieci. Informacje 
dotyczące Dnia Modlitwy w języku angielskim zamieszczo-
ne są na witrynie: www.idop.org. 

/oprac. GPCh/

 
 
Więcej informacji moŜna znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.gpch.pl 

JeŜeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszego drukowanego biuletynu, wydawanego co dwa miesiące, i/lub pomocą 
prześladowanym chrześcijanom, prosimy o kontakt: 

e-mail: biuro@gpch.pl 

Adres do korespondencji: 

Głos Prześladowanych Chrześcijan 
skr. poczt. 88  
43-382 Bielsko-Biała 

Numer konta: ING BSK 72 1050 1070 1000 0023 2261 0466 

 
BieŜące Informacje opracowano przy wykorzystaniu następujących materiałów źródłowych: 

• VOM-Canada Persecution Alert, www.persecution.net; 22 lipca, 5 i 26 sierpnia, 2 i 9 września 2009 r. 

 
Ojciec Peter w szpitalu 
Źródło: AsiaNews 


