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CHINY 

POLICYJNE NALOTY NA KOŚCIOŁY DOMOWE 

Według raportu China Aid Association z 4 grudnia chrześci-
janie z kościołów domowych w Chinach są nadal represjo-
nowani przez władze. 2 grudnia 2008 r. w mieście Xiji w 
prowincji Shandong funkcjonariusze Biura Bezpieczeństwa 
Publicznego aresztowali 20 z ponad pięćdziesięciu wierzą-
cych zgromadzonych na naboŜeństwie. Za ich zwolnienie 
Ŝądali 2500 juanów (ok. 1100 zł) od osoby. Natomiast 3 
grudnia policja zatrzymała ponad 50 chrześcijan z kościoła 
domowego w miejscowości Taikang w prowincji Henan. 
Trzech przywódców kościoła skazano na rok reedukacji 
przez pracę, a 20 innych osób na 15 dni aresztu i 1000 ju-
anów (ok. 430 zł) grzywny. 

Módl się, by ci chrześcijanie zostali uwolnieni.  Módl się o 
to, by, jak było to w przypadku Pawła, ich zatrzymanie przy-
niosło w efekcie BoŜy pokój (Flp 1,12-14). 

ROZPRAWA WŁADZ Z ALIANSEM CHIŃSKIEGO 
KOŚCIOŁA DOMOWEGO 

 

Zhang Mingxuan z Ŝoną 
Źródło: China Aid 

Pastor Zhang „Rower” Mingxuan i inni chrześcijanie z ko-
ścioła podziemnego stali się w ostatnich tygodniach celem 
szczególnych ataków ze strony władz. Ich przyczyną jest 
rozporządzenie chińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych z 28 listopada o likwidacji Aliansu Chińskiego Kościo-
ła Domowego, któremu przewodniczy pastor Zhang Min-
gxuan. Według raportu China Aid Association z 30 listopada 
pastor Zhang został aresztowany 28 listopada w Nanyang w 
prowincji Henan. Władze chciały w ten sposób zmusić go do 
podpisania akceptacji ministerialnego rozporządzenia. Aresz-
towano takŜe jego Ŝonę, którą po niedługim czasie zwolnio-
no. Kilka godzin po aresztowaniu pastora Zhanga zatrzyma-
nych zostało siedemnastu innych wierzących, którzy spotkali 
się na naboŜeństwie w jego domu. Wśród nich był amery-
kański dziennikarz i jego tłumacz. Wierzącym zrobiono 
zdjęcia, a ich mienie skonfiskowano, w tym telefony komór-
kowe, komputery, czasopisma i ponad 600 Biblii. Zostali oni 
takŜe zmuszeni do podpisania jakichś dokumentów. Wszyscy 
aresztowani chrześcijanie zostali później zwolnieni, a dzien-
nikarza z tłumaczem odeskortowano do samolotu lecącego 
do Pekinu. 4 grudnia Zhang Mingxuan usiłował złoŜyć w 
jednym z pekińskich sądów pozew wzywający do uchylenia 
decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednak sąd od-

mówił jego przyjęcia. 9 grudnia 15 chińskich prawników i 
intelektualistów podpisało się pod petycją wzywającą do 
uchylenia ministerialnego zakazu działalności Aliansu Chiń-
skiego Kościoła Domowego. Stwierdzili oni m.in., Ŝe „jeŜeli 
zakres stosowalności tego rozporządzenia będzie nadal roz-
szerzany, to moŜe to równie dobrze doprowadzić do likwida-
cji wszystkich chrześcijańskich kościołów domowych. Wła-
dze jednak nadal usiłują uciszyć pastora Zhanga i Alians. W 
nocy z 9 na 10 grudnia Zhang Mingxuan został siłą wywie-
ziony z Pekinu do miasta Yanjiao w prowincji Hebei. Prze-
bywał on w gościnie u pastora Hua Huiqi. Na 10 grudnia 
miał wyznaczone spotkanie na komendzie policji w okręgu 
Chaoyang w sprawie pobicia  przez policję jego syna w paź-
dzierniku 2008 r. Kiedy powiedział o tym eskortującym go 
funkcjonariuszom, ci wyzwali go od kłamców. 18 grudnia 
został on po raz drugi wywieziony siłą z Pekinu i porzucony 
przez policjantów w jakimś hotelu w prowincji Hubei z 20 
juanami (ok. 9 zł) na opłacenie pokoju. 21 grudnia pastor 
Zhang został zatrzymany w mieście Wulanhaote w Mongolii 
Wewnętrznej, kiedy czekał na miejscowych wierzących, któ-
rzy mieli zabrać go na umówione spotkanie z prześladowa-
nymi chrześcijanami. Po przesłuchaniu przez funkcjonariu-
szy Biura Bezpieczeństwa Publicznego został on skazany na 
15 dni aresztu za „kierowanie nielegalną organizacją religij-
ną”. Wtrącono go do ciemnej i zimnej celi. Nie miał koca ani 
ubrania zimowego, jednak, jak stwierdził, spędził „wypeł-
niony modlitwą i ciepły” wieczór z Panem. Informacja o 
aresztowaniu Zhanga Mingxuana szybko się rozniosła. Lo-
kalne kościoły domowe spędziły całą noc na modlitwie. A 
wielu reporterów i ludzi z całego świata telefonowało do 
władz miasta Wulanhaote, które w końcu zadecydowały o 
zwolnieniu pastora Mingxuana wieczorem 22 grudnia. 

Módl się, aby zakaz działalności Aliansu Chińskiego Kościo-
ła Domowego został uchylony. Proś Boga o ochronę dla pa-
stora Zhanga. Módl się, aby był nadal światłem pociągają-
cym innych do Chrystusa (Mat 5,14-16). 

UWOLNIENIE DWÓCH CHRZEŚCIJAN 

Jak podano w raporcie China Aid 
Association z 2 grudnia 2008 r., 
dwóch chińskich chrześcijan zostało 
wypuszczonych z więzienia z po-
wodów zdrowotnych. Wanga We-
ilianga uwolniono rok przed końcem 
trzyletniego wyroku, który otrzymał 
z powodu protestu przeciwko znisz-
czeniu budynku kościelnego w pro-
wincji Zhejiang w lipcu 2006. Po 
wyjściu z więzienia Wang musiał 
podjąć leczenie w szpitalu. 2 grud-
nia wypuszczono takŜe z powodów 
zdrowotnych pastora Zhu Baoguo, 

przywódcę kościoła domowego, zatrzymanego 30 paździer-
nika 2008 r. i skazanego na rok „reedukacji przez pracę”  

 

Wang Weiliang 
Źródło:  China Aid 
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INDIE 

NAPAD NA PASTORÓW 

Jak podaje Evangelical Fellowship of India w raporcie z 6 
grudnia 2008 r., około dwudziestu bojówkarzy hinduskich 
zaatakowało 5 grudnia dwóch pastorów jadących do domu ze 
spotkania modlitewnego we wsi Palasapara w Madhja Pra-
deś. Pastorzy Pangala Bhai i Limba Bhai zostali pobici, ob-
rzuceni obelgami oraz oskarŜeni o nawracanie siłą.  Skra-
dziono im takŜe rowery, telefony komórkowe i pieniądze. 

Módl się o uzdrowienie pobitych pastorów. Módl się, by 
mimo prześladowań rosła odwaga hinduskich wierzących. 
(Dz 4,29-31). 

ARESZTOWANIE CHRZEŚCIJAN 

5 stycznia, w wiosce Kushalpura w stanie Madhja Pradeś, 
policja aresztowała czterech chrześcijan na podstawie fał-
szywych oskarŜeń o nawracanie siłą. Około 1000 rano pastor 
Kantilal Bhuria (35 l.) udał się do domu miejscowego chrze-
ścijanina, gdzie 25 osób było zgromadzonych na modlitwie. 
Podczas naboŜeństwa tłum hinduskich bojówkarzy wtargnął 
do domu i oskarŜył pastora Bhuria o przymuszanie hindusów 
do zmiany religii. Bojówkarze obrzucili zgromadzonych wy-
zwiskami i pobili jedną z kobiet obecnych na spotkaniu. Na 
miejsce przybyła policja powiadomiona przez napastników i 
aresztowała czterech wierzących. Jak wynika z ostatniego 
doniesienia, chrześcijanie ci pozostają w areszcie. 

Módl się o uwolnienie tych chrześcijan. Proś Boga, aby dał 
im i innym cierpiącym wierzącym w Indiach łaskę, mądrość i 
wytrwałość w słuŜbie dla Niego (1 P 5,10). 

EGIPT 

ATAK NA BUDYNEK KO ŚCIELNY W KAIRZE 

23 listopada tysiące muzułmanów dokonało napadu na budy-
nek koptyjskiego kościoła pod wezwaniem św. Marii i Anby 
Abraama w Kairze. Muzułmanów rozsierdziło dobudowanie 
do istniejącego budynku nowego skrzydła. Tłum zebrał się 
na dziedzińcu kościoła około piątej po południu, po naboŜeń-
stwie poświęcającym nową część kościoła, które odbyło się 
wcześniej tego dnia. Wykrzykując antychrześcijańskie hasła, 
muzułmanie rzucali kamieniami w budynek i podpalili jego 
część, więŜąc znajdujących się w nim wiernych. Ogień spalił 
takŜe pobliski sklep i dwa naleŜące do chrześcijan samocho-
dy. 

Módl się, aby w Egipcie ustały ataki na chrześcijan i budynki 
kościelne (Ps 33,14-22). Proś Boga, aby dał odwagę wierzą-
cym, którzy spotykają się z opozycją ze strony swoich mu-
zułmańskich sąsiadów. Módl się, aby rząd egipski chronił 
chrześcijan przed tego typu aktami przemocy. 

CHRZEŚCIJANIE OSKARśENI FAŁSZYWIE 
O MORDERSTWO 

Według raportu Compass Direct z 1 grudnia 2008 r., Refaat i 
Ibrahim Fawzy Abdo, egipscy chrześcijanie fałszywie oskar-
Ŝeni o zabójstwo muzułmanina, zostali 22 listopada przesłani 
do więzienia El Wadi El Gadid w celu wymuszenia na nich 
przyznania się do popełnienia przestępstwa.  31 maja około 
60 uzbrojonych muzułmanów wdarło się do klasztoru mę-
skiego Abu Fana w Malawi w Północnym Egipcie, gdzie 
chrześcijanie ci prowadzili prace budowlane. W czasie ataku 
zginął jeden muzułmanin, czterech chrześcijan zostało ran-
nych a trzech mnichów na krótko porwanych. Refaata i Ibra-
hima oskarŜono o zabójstwo, chociaŜ nie przebywali oni na 

terenie obiektu w chwili ataku. Po aresztowaniu torturowano 
ich wstrząsami elektrycznymi przez trzy dni, po osiem go-
dzin dziennie, aby wymusić na nich zeznanie, Ŝe mnisi z tego 
klasztoru byli uzbrojeni. Przypuszcza się, Ŝe władze wyko-
rzystują tych dwóch chrześcijan jako środek nacisku na ko-
ściół koptyjski, aby uznał on, Ŝe atak na klasztor nie miał 
podłoŜa religijnego. 

Módl się o wypuszczenie Refaata i Ibrahima z więzienia oraz 
oczyszczenie ich ze stawianych im fałszywych zarzutów. 
Proś Boga, aby umacniał i zaopatrywał ich rodziny. 

GÓRSKI KARABACH 

RESTRYKCYJNE PRAWO RELIGIJNE 

Według raportu Forum 18 z dnia 4 grudnia 2008 r. 26 listo-
pada, po ostatnim czytaniu w parlamencie, zostało uchwalo-
ne restrykcyjne prawo religijne w nie uznawanej przez więk-
szość państw republice Górskiego Karabachu, która oderwa-
ła się od AzerbejdŜanu. Prezydent Bako Sahakjan zatwierdził 
i podpisał je 24 grudnia. Prawo to zakazuje prowadzenia nie 
zarejestrowanej działalności religijnej, przy czym prawo do 
rejestracji mają grupy liczące co najmniej 100 dorosłych 
obywateli. Wprowadza ono teŜ państwową cenzurę literatury 
religijnej oraz zakazuje niektórym grupom religijnym propa-
gowania swej wiary. 

Proś Boga, by przydał odwagi chrześcijanom w Górskim Ka-
rabachu cierpiącym prześladowanie. 

NIGERIA 

ATAKI NA CHRZEŚCIJAN W JOS 

28 listopada ubiegłego roku w 
mieście Jos w środkowej Nigerii 
doszło do wybuchu aktów prze-
mocy wobec chrześcijan. Tłum 
muzułmanów spustoszył szesna-
ście budynków kościelnych, ty-
siące chrześcijan musiało opu-
ścić swoje domy i szacuje się, Ŝe 
setki osób poniosło śmierć. Me-
dia spekulowały, Ŝe katalizato-
rem tych ataków były niedawne 
wybory do władz lokalnych. 
Chrześcijańskie ugrupowania w 

Nigerii utrzymują jednak, Ŝe sam proces wyborczy przebie-
gał pokojowo i Ŝe ataki nastąpiły jeszcze przez ogłoszeniem 
wyników wyborów. Inne świeckie media obarczają chrześci-
jan odpowiedzialnością za śmierć 300 muzułmanów. Zda-
niem lokalnych sił bezpieczeństwa muzułmanie ci zostali za-
strzeleni przez policję, gdyŜ zignorowali obowiązującą go-
dzinę policyjną i rozpoczęli nowe ataki. Podejrzewa się teŜ, 
Ŝe akty przemocy zostały wcześniej zaplanowane, jako Ŝe 
większość z 500 aresztowanych muzułmanów zeznała poli-
cji, Ŝe na trzy dni przed atakami przybyli oni do Jos z sąsied-
niego Nigru lub ze stanów północnej Nigerii. 

Proś Boga, aby zaprowadził pokój w niestabilnych regionach 
Nigerii, gdzie chrześcijanie są celem ataków. Módl się, aby 
ci chrześcijanie, którzy odpowiadali przemocą za przemoc, 
opamiętali się i zapragnęli chodzić ścieŜkami uczniostwa 
wyznaczonymi przez Chrystusa. 

/oprac. GPCh/ 

 

Joseph Yari, 
jeden z zabitych w atakach 
Źródło:  Compass Direct 
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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; 3, 10, 24 i 31 grudnia 2008, 7 stycznia 2009 
• China Aid, chinaaid.org; 3, 9, 18 i 22 grudnia 2008 


