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CHINY
ZWOLNIENIE LIDERÓW KOŚCIOŁÓW DOMOWYCH
Raport ChinaAid z 24 maja podaje, Ŝe szesnastu chrześcijan,
którzy zostali aresztowani w kwietniu podczas naboŜeństwa
w prowincji Henan (BI Nr 5/2009), zostało uwolnionych w
dniach 8-9 maja. Władze uległy presji międzynarodowej opinii publicznej, darując tym wierzącym kary grzywny i zwalniając ich przedterminowo z więzienia.
ZAKAZ SPRAWOWANIA SŁUśBY DLA PASTORA W
PROWINCJI TIANJIN
Jak podaje raport ChinaAid z
29 maja, 16 maja Biuro ds.
Religii w powiecie Jinghai w
prowincji Tianjin wydało nakaz zamknięcia Kościoła
Emmauel i zakazało pastorowi Hanowi Changxu sprawowania słuŜby w tym kościele.
Pastor Han, z pochodzenia
Pastor Han Changxu
Koreańczyk, obecnie zaŹródło: ChinaAid
mieszkały w prowincji Heilongjiang, pełni słuŜbę pastorską w Kościele Emmanuel od
roku 2004. Podczas Olimpiady w 2008 roku władze w Tianjin, prowadząc inwigilację pastora Hana, odkryły, Ŝe kontaktował się z misjonarzami z Korei Południowej. Usiłowały
takŜe zapobiec utrzymywaniu przez niego kontaktu z kościołami w tym kraju.
Proś Boga, aby udzielił zachęty i prowadzenia członkom Kościoła Emanuel. Módl się, aby pastor Han mógł dalej bez
przeszkód sprawować słuŜbę. Módl się, aby chrześcijanie w
Chinach doznali pocieszenia wiedząc, Ŝe wytrwałość w próbach prowadzi do ukształtowania BoŜego charakteru i nadziei, która nie zawodzi (Rz 5,3-5).
MAŁśEŃSTWO SKAZANE ZA „UDZIAŁ W
NIELEGALNEJ DZIAŁALNOŚCI RELIGIJNEJ”

NAPADY NA KOŚCIOŁY DOMOWE
I ARESZTOWANIA CHRZEŚCIJAN
3 lipca w miejscowości A'Ler Tai w Regionie Autonomicznym Sinkiang-Ujgur słuŜba bezpieczeństwa najechała na kościół domowy i aresztowała ośmiu chrześcijan. Dwóch z
aresztowanych wierzących wkrótce zostało uwolnionych.
Czterech chrześcijan postaje w zamknięciu w nieznanym
miejscu. Nic natomiast nie wiadomo o losie dwóch misjonarzy amerykańskich chińskiego pochodzenia.
5 lipca siły bezpieczeństwa wtargnęły na naboŜeństwo kościoła domowego w Dongyong w prowincji Shandong.
Chrześcijanie zostali oskarŜeni o „zakłócanie porządku społecznego” przez zorganizowanie spotkania religijnego w
domu prywatnym dla więcej niŜ 40-tu osób. Władze zakazały dalszej działalności tego kościoła.
13 lipca o godz. 1030 policja i słuŜba bezpieczeństwa otoczyły obóz młodzieŜowy w Hubin w prowincji Shandong i
aresztowały 32 chrześcijan – młodzieŜ i ich opiekunów.
Skonfiskowano naleŜące do nich rzeczy, m.in. sprzęt elektroniczny, Biblie i telefony komórkowe. Policjanci powiedzieli chrześcijańskim liderom, Ŝe „dzieci poniŜej 18 roku
Ŝycia nie mogą być chrześcijanami, a osoby pełnoletnie nie
mogą organizować przedsięwzięć religijnych, ani brać w
nich udziału bez oficjalnego zezwolenia”. Młodych chrześcijan zabrano na posterunek policji, gdzie byli przesłuchiwani, zastraszani i bici. 14 lipca pięciu organizatorów obozu,
łącznie z 16-letnim chłopcem, zostało skazanych na wymierzone w trybie administracyjnym kary 15 dni aresztu z powodu „angaŜowania się w nielegalną działalność.". Przez
dwa dni nie otrzymywali oni wody ani poŜywienia.
Módl się o uwolnienie zatrzymanych. Proś Boga, by dał
chrześcijanom w Shandong wytrwałość w wierze w obliczu
prześladowań. Módl się, by miłość i pokój Jezusa Chrystusa
były odzwierciedlane przez chrześcijan z Sinkiangu, gdzie w
minionych tygodniach dochodziło do aktów przemocy na tle
etnicznym między Chińczykami z ludu Han a Ujgurami.
EGIPT
PONOWNE ARESZTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKICH
BRACI

Przyjaciele pastora Dou zebrali się, by modlić się przed więzieniem
Źródło: ChinaAid

Raport ChinaAid z 1 lipca podaje, Ŝe pastor Dou Shaowen,
aresztowany 14 czerwca przez funkcjonariuszy słuŜby bezpieczeństwa, został skazany na jeden rok „reedukacji przez
pracę”. Ten sam wyrok otrzymała jego Ŝona Feng Lu, której
jednak zezwolono na odbywanie kary w domu, aby mogła
opiekować się ich 12-letnią córką. Urzędnicy rządowi poinformowali ją jednak, Ŝe zostanie wysłana do obozu, jeśli odkryją, Ŝe nadal bierze udział w „nielegalnej działalności religijnej.”

Raport Compass Direct z 29 maja podaje, Ŝe 20 maja słuŜba
bezpieczeństwa stanu Minya ponownie aresztowała z „powodów bezpieczeństwa” chrześcijańskich braci Refaata i
Ibrahima Fawzy Abdo, fałszywie oskarŜonych o zamordowanie muzułmanina w Mallawi w Górnym Egipcie w maju
2008 r. i zwolnionych za kaucją 3 maja br. Zdaniem prawnika braci ich ponowne aresztowanie jest częścią kampanii mającej na celu zastraszenie chrześcijan w Egipcie. Wierzący ci
nie mogą widywać się ze swoimi Ŝonami i dziećmi. Doświadczają teŜ złego traktowania w więzieniu. Trzymani są
w izolatkach, a wskutek bicia mają połamane zęby.
INDIE
SPALENIE DOMÓW I WYCOFANIE SIŁ
PARAMILITARNYCH ZE STANU ORISA
Według raportu All India Christian Council 30 maja hinduistyczni bojówkarze podpalili sześć domów chrześcijan w

wiosce Kisapanga w stanie Orisa. Około 2 500 osób, spośród
dziesiątek tysięcy zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku aktów przemocy w sierpniu 2008, pozostaje
w obozach dla uchodźców i obawia się wrócić do swoich
wiosek. Władze centralne w Indiach podjęły niedawno decyzję o wycofaniu sił paramilitarnych z tego stanu w przeciągu
miesiąca, wzbudzając pośród chrześcijan obawę przed moŜliwością wystąpienia dalszych aktów przemocy.

ghts Organization (Irańska Mniejszość na rzecz Przestrzegania Praw Człowieka). Abdul został wypuszczony po 6
dniach. Kiedy Johna zapytano o to, czy do aresztowania jego
ojca doszło z powodu jego wiary czy teŜ działalności, odpowiedział: „Myślę, Ŝe z obu powodów, poniewaŜ moja walka
o przestrzeganie praw człowieka dotyczy teŜ kwestii poszanowania praw chrześcijan w Iranie i w związku z tym mamy
kontakt z chrześcijanami i prześladowanymi kościołami”.

Proś Boga, aby wzmocnił chrześcijan w stanie Orisa, by pozostali niezachwiani w wierze pomimo cierpień, jakie przechodzą. Módl się, aby ci, którzy znaleźli się w trudnych i
niebezpiecznych warunkach Ŝyciowych, odnaleźli siłę i pociesznie w schronieniu, jakiego udziela Bóg (Ps 127).

Proś Boga o siłę i mądrość dla Johna w uświadamianiu innym problemów chrześcijan w Iranie i niesieniu im pomocy
(2 Tm 1,5). Módl się, by jego ojciec poznał Jezusa jako Pana
i Zbawiciela.

POBICIE PASTORA
24 maja pastor Ramesh Mandevey został brutalnie pobity
przez hinduskich bojówkarzy w okolicy miasta Dewas w stanie Madhja Pradeś, dokąd udał się razem z innym chrześcijaninem. Jego towarzysz zdołał uciec napastnikom, wrócił jednak później, by zabrać mocno pobitego pastora na posterunek policji. Z ostatnich informacji wynika, Ŝe pastor Ramesh
znajduje się w szpitalu z powaŜnymi obraŜeniami zewnętrznymi.
Módl się o uzdrowienie pastora Mandeveya. Proś Boga o pocieszenie dla jego rodziny w tych trudnych chwilach. Módl
się teŜ o to, by osoby odpowiedzialne za ataki na chrześcijan
w Indiach zostały pociągnięte do odpowiedzialności.
IRAK
WYBUCH BOMB W SIEDMIU KOŚCIOŁACH
11 lipca około 1000 dwie bomby zniszczyły kościół pod wezwaniem św. Józefa w zachodnim Bagdadzie. Następnego
dnia popołudniu trzy bomby eksplodowały jedna po drugiej,
w piętnastominutowych odstępach, na zewnątrz trzech innych budynków kościelnych w Bagdadzie. Wieczorem tego
samego dnia zdetonowano takŜe bombę w samochodzie obok
kościoła we wschodniej części stolicy Iraku. Dosłownie minutę później inna bomba wybuchła na zewnątrz kościoła budowanego w bagdadzkiej dzielnicy Dora. Natomiast 13 lipca
eksplodowała bomba umieszczona w samochodzie zaparkowanym pod katolickim kościołem w Mosulu. W wyniku tych
zamachów zginęły co najmniej cztery osoby, a około trzydzieści zostało rannych.
Módl się za tych, którzy utracili swoich bliskich. Proś Boga,
by strzegł serc irackich chrześcijan przed strachem i dał im
odwagę do dalszej słuŜby dla Niego. Módl się za ludzi odpowiedzialnych za te ataki bombowe, by pokutowali i doszli
do poznania Chrystusa jako ich Pana i Zbawiciela.
IRAN
WŁADZE PRZESŁUCHIWAŁY OJCA OBROŃCY PRAW
CZŁOWIEKA

ARESZTOWANIE PIĘCIORGA CHRZEŚCIJAN
Raport Farsi Christian
News Network z 25
maja podaje, Ŝe 21 maja irańscy funkcjonariusze słuŜby bezpieczeństwa wtargnęli na
spotkanie kościoła domowego w mieście KaradŜ i aresztowali pięcioro niedawno nawróŹródło: Release International
conych
chrześcijan,
zgromadzonych tam na
modlitwie i studiowaniu Biblii. Pomimo braku nakazu sądowego, przeszukano dom i skonfiskowano Biblie. Pięcioro
wierzących, włącznie z właścicielem domu, zakuto w kajdanki i zabrano do nieznanego miejsca.
Módl się o uwolnienie tych chrześcijan. Proś Boga, aby
umocnił irańskich wierzących, by nadal Go czcili pomimo
presji ze strony władz.
IZRAEL
ATAK NA MESJAŃSKICH śYDÓW
Jak podaje Ynetnews, 13 maja grupa śydów mesjanistycznych, rozdająca chrześcijańskie broszury w mieście Rehovot,
została zaatakowana przez ultraortodoksyjnych śydów. Do
napastników przyłączyli się niektórzy ze stojących gapiów i
wszyscy zaczęli krzyczeć na wierzących oraz przeklinać ich.
Broszury zostały podarte na kawałki i wyrzucone na śmietnik.
Napastnicy twierdzili, iŜ działalność misjonarska jest w Izraelu nielegalna. W rzeczywistości nie ma w tym kraju prawa
zakazującego dzielenia się swoją wiarą z innymi dorosłymi,
którzy się na to zgadzają. Nielegalne jest jedynie oferowanie
pienięŜnej rekompensaty tytułem zmiany wiary oraz nawracanie nieletnich.
Módl się, by wierzący w Izraelu kontynuowali dawanie
świadectwa w obliczu sprzeciwów (Ef 6,19-20). Módl się, by
pokój Chrystusa zapanował nad tym udręczonym narodem.

Jak podaje raport Compass Direct z 20 maja, władze Iranu
zatrzymały ojca mieszkającego w Anglii irańskiego chrześcijanina i obrońcy praw człowieka.

PASTOR SKAZANY NA WIĘZIENIE

W lutym br. jakiś urzędnik uprzedził telefonicznie Abdula
Zahra Vashahiego (62 l.), Ŝe zostanie aresztowany, jeśli jego
syn nie zaprzestanie swojej działalności w dziedzinie obrony
praw człowieka. 14 maja Abdul został aresztowany w mieście Bandar Mahshahr i przesłuchany w sprawie jego syna,
Johna Vashahi (30 l.), chrześcijanina nawróconego z islamu,
który załoŜył stowarzyszenie Iranian Minorities Human Ri-

Raport Christian Solidarity Worldwide z 10 lipca podaje, Ŝe
kubański pastor Omar Gude Perez fałszywie oskarŜony o
prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej, fałszowanie dokumentów oraz handel ludźmi, został skazany na
sześć lat więzienia. Sąd nakazał równieŜ konfiskatę jego domu. Miejscowi chrześcijanie uwaŜają, Ŝe prawdziwym powodem uwięzienia pastora Pereza jest fakt, Ŝe przewodzi on
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szybko rozwijającemu się kościołowi pod nazwą Apostolstwo Reformacyjne, który nie jest uznawany przez władze.
W minionych kilku miesiącach ponad dwudziestu innych
chrześcijańskich liderów zostało aresztowanych lub było zastraszanych na Kubie.
NEPAL
ZAMACH BOMBOWY NA KOŚCIÓŁ
23 maja około 840 w stolicy Nepalu Katmandu
we wnętrzu katolickiego
kościoła
eksplodowała
bomba. W chwili wybuchu w budynku zgromadzonych było 400 osób.
Na miejscu zginęła 15letnia Celeste Joseph, a
Źródło: Compass Direct
jej matka, obywatelka
Indii, Buddha Laxmi Joseph zmarła 1 czerwca w szpitalu. Trzecią śmiertelną ofiarą
była 30-letnia Deepa Patrick. Wiele osób odniosło w zamachu powaŜne obraŜenia.
W tej sprawie policja aresztowała 27-letnią kobietę, naleŜącą
do grupy Hindu Rashtra Bachao Samiti (Stowarzyszenie Zachowania Narodu Hinduskiego), która przyznała się do zamachu. 29 maja, natomiast, grupa bojówkarzy o nazwie Armia Obrony Nepalu wystosowała oświadczenie następującej
treści: „W Nepalu jest milion chrześcijan, którzy powinni
opuścić ten kraj. Jeśli tego nie zrobią, wysadzimy ich domy
w powietrze.”
PAKISTAN
ATAKI NA CHRZEŚCIJAN ZE STRONY
MUZUŁMANÓW
29 lipca, kiedy
Sardar Masih (38
l.) i jego syn wracali do domu traktorem,
poprosili
pewnego
muzułmanina i jego bratanka, aby przesunęli swoje motocyDom chrześcijan zniszczony w ataku
Źródło: Sharing Life Ministry
kle, które tarasowały drogę. Rozwścieczeni tym, Ŝe chrześcijanin nakazał im
coś zrobić, obaj pochwycili Masina i zaczęli go bić. Wieczorem tego samego dnia grupa 15-20 muzułmanów zaatakowała rodzinę Masiha i zniszczyła jego dom. Zniszczono takŜe
jego traktor, a bracia Masina zostali powaŜnie poranieni siekierami. Muzułmanie złoŜyli równieŜ doniesienie na miejscowym posterunku policji i oznajmili muzułmańskiemu
przywódcy religijnemu, Ŝe Masih popełnił bluźnierstwo.
Następnego dnia pewien duchowny muzułmański, korzystając z głośnika w miejscowym meczecie, wezwał muzułmanów do ataku na chrześcijan. Tego wieczora ponad 500 muzułmanów zaatakowało chrześcijan, plądrując i dewastując
ponad 100 domów oraz niszcząc liczne pojazdy. Odcięto
takŜe dostawę prądu i wody. Dziesiątki osób zostało rannych,
w tym kobiety i dzieci, oblane prawdopodobnie kwasem.
Jedna z pobitych kobiet poroniła. Muzułmanie wnieśli oskarŜenie o bluźnierstwo wobec 11 wierzących.

Proś Boga, aby uzdolnił chrześcijan w Bahmaniwala do tego,
by poprzez próby wzrastali w podobieństwo do Chrystusa
(Jk 1,2-4). Módl się, aby prześladowcy w całym Pakistanie
zostali poruszeni przez wytrwałe świadectwo naśladowców
Chrystusa i nawrócili się do Niego.
CHRZEŚCIJAŃSKI WŁAŚCICIEL SKLEPU POBITY I
ARESZTOWANY POD ZARZUTEM BLUŹNIERSTWA
Według doniesień Asia News i Pakistan Christian Post w
mieście Hajwery w pobliŜu Faisalabadu aresztowano Imrana
Masiha (25 l.) pod zarzutem spalenia stron z Koranu.
Podczas sprzątania swojego sklepu z warzywami i owocami
Masih wrzucił do ogniska jakieś papiery i ksiąŜki, co jest na
tym terenie powszechnym sposobem pozbywania się śmieci.
Widząc to, muzułmański właściciel pobliskiego sklepu
oskarŜył Masiha o spalenie Koranu i wezwał swych współwyznawców do zabicia „niewiernego”. Zebrała się grupa
muzułmanów, która biła Masiha do czasu interwencji policji
i zabrania go do aresztu.
Później tego dnia w lokalnych meczetach wzywano muzułmanów do odpłacenia chrześcijanom za „świętokradczy
czyn” Masiha. Tłum muzułmanów zablokował ulice, wykrzykiwano hasła przeciwko chrześcijaństwu i domagano się
publicznego powieszenia Masiha. Jak wynika z ostatniego
raportu, Masih pozostaje w areszcie na posterunku policji, a
chrześcijanie w tym regionie ukrywają się z obawy przed
dalszymi atakami.
Módl się o uwolnienie Masina. Proś Boga, aby darował mu
uzdrowienie i siłę. Módl się, aby chrześcijanie w tym regionie nie zachwiali się w wierze i znaleźli schronienie w suwerennej opiece Pana (Ps 127).
SINGAPUR
CHRZEŚCIJANIE SKAZANI ZA „DZIAŁALNOŚĆ
WYWROTOWĄ”
W kwietniu 2008 r. małŜeństwo Ong Kian Cheong (50 l.) i
Dorothy Chan Hien Leng (45 l.) zostało postawione w stan
oskarŜenia z powodu dystrybucji chrześcijańskiej literatury,
która rzekomo ukazywała Mahometa w „złym świetle”. W
maju 2008 r. sąd stwierdził, Ŝe rozprowadzane publikacje
„promowały uczucia urazy i wrogości pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami” i uznał ich winnymi działalności wywrotowej”, co grozi karą do 3 lat pobawienia wolności i/lub
grzywną do 5000 dolarów singapurskich (około 7600 zł).
SOMALIA
ŚCIĘCIE SIEDMIU CHRZEŚCIJAN
10 lipca bojówkarze z ugrupowania al-Shabaab, powiązanego z al-Kaidą i kontrolującego znaczną część południowej
Somalii oraz stolicę kraju Mogadiszu, zamordowali w Baidoa siedmiu chrześcijan, ścinając im głowy. Chrześcijanie ci
zostali oskarŜeni o wyrzeczenie się islamu i uznani za rządowych „szpiegów”. W ostatnich tygodniach na obszarach
kontrolowanych przez al-Shabaab miały miejsce liczne przypadki publicznych egzekucji, chłost oraz obcinania kończyn.
Módl się za rodzinę i przyjaciół zamordowanych chrześcijan.
Módl się teŜ, by somalijscy chrześcijanie byli przykładem
miłości Boga dla swych prześladowców przez wytrwałą miłość i modlitwę. (Mt 5,43-48).
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TANZANIA
WYRZUCENIE CHRZEŚCIJAN Z MIEJSCA
ZGROMADZEŃ
Jak podaje raport Compass Direct z 26 maja, członkowie kościoła domowego z miasta Unguja Ukuu, leŜącego na wyspie
Zanzibar, zostali 9 maja wyrzuceni przez muzułmańskich
bojowników z wynajmowanej przez siebie siedziby. Około
20 wierzących uciekło ratując swoje Ŝycie, kiedy agresorzy
zebrali się na zewnątrz budynku i krzyczeli: „Nie chcemy,
by ten kościół był w naszym mieście." Muzułmanów rozdraŜniła aktywność ewangelizacyjna chrześcijan i wykrzykiwali pogróŜki pod ich adresem. Jak wynika z ostatnich doniesień, chrześcijanie ci nadal nie mogą zgromadzać się w
wynajmowanym budynku i rozpoczęli zbiórkę, by wybudować własną siedzibę.

podejrzewa się, Ŝe zrobili to muzułmanie. W domu ofiarodawcy parceli pod budynek spalonego kościoła Ewangelicznych Zborów BoŜych zostawiono ulotkę następującej treści:
„Nie chcemy kościołów na naszej ulicy. Dzisiaj zamierzamy
spalić kościół, a jeśli nie zaprzestaniesz swojej działalności,
to spalimy takŜe twój dom”. Kilka kilometrów dalej podpalono równieŜ budynek kościelny Ewangelicznej Wspólnoty
Zielonoświątkowej w Afryce. Tydzień wcześniej zastępca
szejka podszedł do przywódcy kościoła i powiedział mu, Ŝe,
jeśli nie zaprzestaną prac budowlanych, kościół, będący juŜ
wtedy w końcowej fazie budowy, zostanie zniszczony.
Módl się, aby nasilające się prześladowania zaowocowały
większą odwagą pośród wierzących na Zanzibarze (Dz 4,2931). Proś Boga, by chrześcijanie w Tanzanii byli odwaŜnymi
świadkami dla swoich muzułmańskich sąsiadów.

SPALENIE KOŚCIOŁÓW
Według raportu Compass Direct z 30 czerwca na peryferiach
Unguja Ukuu na tanzańskiej wyspie Zanzibar podpalono 28
czerwca dwa budynki kościelne. TakŜe w tym przypadku

/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; 27 maja, 3 czerwca, 8 i 15 lipca 2009
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