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ARABIA SAUDYJSKA 

ERYTREJSKI PASTOR ZAGROśONY ŚMIERCIĄ 

Według raportu Compass Direct z 30 stycznia, 28 stycznia 
znany pastor erytrejski, Yemane Gebriel, opuścił Rijad, stoli-
cę Arabii Saudyjskiej, po tym jak wielokrotnie groŜono mu 
śmiercią. Pastor Gebriel, który od 25 lat mieszka w Arabii 
Saudyjskiej i pracuje tam jako prywatny przewoźnik, 10 
stycznia znalazł na swojej furgonetce krótki list groŜący mu 
śmiercią, jeśli nie opuści kraju. Trzy dni później saudyjscy 
urzędnicy, zmusiwszy Gebriela do wyjścia z furgonetki, gro-
zili Ŝe go zabiją, jeśli nie wyjedzie. Po upływie dwóch kolej-
nych dni Gebriel został ponownie zaczepiony w swoim sa-
mochodzie, tym razem przez czterech zamaskowanych męŜ-
czyzn, którzy grozili mu śmiercią. Według ostatnich donie-
sień Gabriel przebywa w Arabii Saudyjskiej w mieście, któ-
rego nazwy nie ujawniono. 

Pastor Gebriel był juŜ uprzednio prześladowany z powodu  
swojej wiary w 2005 roku, kiedy został aresztowany przez 
policję religijną razem z 16 innymi zagranicznymi przywód-
cami chrześcijańskimi. Dzięki presji dyplomatycznej wszy-
scy zatrzymani wierzący zostali wypuszczeni w przeciągu 
paru tygodni.  

Módl się, aby Pastor Gebriel nie został pokonany przez 
strach, ale pozostał zwycięski aŜ do końca (Ap 2,10). Módl 
się teŜ o bezpieczeństwo i mądrość dla niego w jego słuŜbie 
dla Pana. 

BIRMA 

WŁADZE ROZBIŁY GRUPY RELIGIJNE W RANGUNIE 

Jak podaje raport Asia News z dnia 13 stycznia, birmańskie 
wojsko zakazało w Rangunie chrześcijańskich i muzułmań-
skich spotkań modlitewnych w prywatnych domach. Właści-
ciele budynków wynajmowanych przez wierzących na zgro-
madzenia otrzymali zarządzenie od ranguńskiego oddziału 
Departamentu Spraw Religijnych Ŝądające, aby zakazali tych 
spotkań pod groźbą konfiskaty domów. PoniewaŜ władze 
Birmy rzadko pozwalają grupom religijnym wynajmować 
lub wznosić budynki, gdzie mogłyby się zgromadzać, miej-
scowi chrześcijanie sądzą, iŜ zakaz ten dotknie większość 
kościołów.  

Módl się o pokój Chrystusowy i łaskę, aby wypełniały serca 
chrześcijan poddanych tym nowym restrykcjom. Módl się, 
aby śmiała wiara chrześcijan birmańskich była światłem, 
które przyciągnie innych do Jezusa (Mt 5,14-16). 

EGIPT 

UWIĘZIENIE CHRZEŚCIJAN W WYNIKU NALOTU 
POLICJI 

Według raportu Compass Direct z 29 stycznia 13 funkcjona-
riuszy policji dokonało 8 września napadu na kawiarnię na-
leŜącą do braci Ghatas. Powodem ataku był fakt, Ŝe kawiar-
nia była czynna mimo ramadanu, muzułmańskiego miesiąca 
postu. Policjanci wywrócili stoły, połamali krzesła i naczynia 
oraz dotkliwie pobili braci pałkami. Kiedy chrześcijanie usi-
łowali ochronić swoją kawiarnię, zostali zatrzymani pod za-
rzutem rzekomego atakowania funkcjonariuszy i stawiania 
oporu w trakcie aresztowania. Po ataku policji jednemu z 
braci musiano załoŜyć 11 szwów na głowie, natomiast dwaj 
inni doznali złamania kości ramienia. 22 stycznia odbył się 
proces sześciu aresztowanych braci. W trakcie procesu  
obrona zaprezentowała nagranie video wykonane przez 
świadka zdarzenia, ukazujące brutalność policji w czasie ata-
ku. Nie wpłynęło to jednak na decyzję sędziego, który wydał 
wyrok skazujący braci na trzy lata więzienia i cięŜkiej pracy. 
Miejscowi chrześcijanie są przekonani, Ŝe rzeczywistym mo-
tywem wyroku jest dyskryminacja religijna, poniewaŜ 
otwarcie kawiarni w czasie ramadanu nie jest uznawane za 
nielegalne, nawet jeśli wielu muzułmanów przestrzega postu.  

Módl się o siłę i wytrwałość dla tych braci w trakcie pobytu 
w więzieniu. Proś Boga, aby wspierał i pocieszał ich rodziny. 
Módl się, aby cierpiący chrześcijanie w Egipcie byli przy-
kładem BoŜej miłości poprzez miłość i modlitwę za tych, 
którzy ich prześladują (Mt 5,43-48). 

INDIE 

NIE USTAJĄ ATAKI NA CHRZEŚCIJAN 

22 stycznia około 1115 pastor T. T. Abraham (52 lata) został 
pobity i skopany przez trzech bojówkarzy, kiedy rozprowa-
dzał broszury biblijne w Vaithiry w stanie Kerala. Zoba-
czywszy przejeŜdŜającą rikszę, napastnicy uciekli. Pastor 
Abraham doznał jednak obraŜeń szyi, brzucha i pleców.  

 

Czuwanie przy świecach w Rangunie 
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24 stycznia, hinduiści zaatakowali około 500 chrześcijan usi-
łujących powrócić do domu łodzią z wyspy Majuli w stanie 
Assam, gdzie uczestniczyli w naboŜeństwie z okazji święceń 
kapłańskich. Hinduiści obrzucali chrześcijan wyzwiskami, 
oskarŜali ich o nawracanie siłą i pobili kilka osób. Chrześci-
janie uciekli w popłochu i powrócili do łodzi dopiero póź-
nym wieczorem, kiedy mogli opuścić wyspę pod eskortą po-
licji. 

26 stycznia w mieście Gangapur w stanie Maharasztra człon-
kowie kościoła Wspólnota Navjivan (Navjivan Church Fel-
lowship) mieli naboŜeństwo połączone z chrztem, kiedy na 
miejsce przybyła grupa hinduistycznych bojówkarzy uzbro-
jonych w paliki od bramki do krykieta, Ŝelazne pręty i pałki. 
Wykrzykując „Jai Shri Ram” (witaj Panie Ram) bojówkarze 
pobili obecnych, w tym kobiety i dzieci. Zniszczyli takŜe 
samochód naleŜący do jednego z chrześcijan. Jeden z wie-
rzących doznał obraŜeń głowy, a kilkoro innych wyszło z 
ataku ze złamaniami kończyn.  

Módl się o uzdrowienie tych, którzy doznali obraŜeń w trak-
cie ataków. Módl się, aby opamiętali się ci, którzy oskarŜają 
chrześcijan o nawracanie siłą. Proś Boga, aby sprawił, by 
próby, jakie przechodzą chrześcijanie w Indiach, uzdolniły 
ich do wzrastania w podobieństwo do Chrystusa (Jk 1,2-4). 

DZIESIĘCIU MĘśCZYZN OSKARśONYCH O GWAŁT 
NA ZAKONNICY 

29 stycznia indyjska policja oskarŜyła dziesięciu męŜczyzn o 
zgwałcenie katolickiej zakonnicy podczas antychrześcijań-
skich aktów przemocy, które wybuchły w sierpniu ubiegłego 
roku w stanie Orisa.  25 sierpnia tłum hinduistycznych bo-
jówkarzy napadł na dom modlitwy w wiosce K. Nuagaon w 
dystrykcie Kandhamal, gdzie pracowała siostra  Meena (29 
lat). Zakonnica została pochwycona przez kilku męŜczyzn, 
którzy zdarli z niej ubranie i trzymali ją na ziemi, podczas 
gdy jeden z nich ją gwałcił. Następnie siostra Meena była 
przeprowadzana nago po ulicy razem z księdzem. Mimo Ŝe 
policja była obecna, nie zrobiła nic, aby powstrzymać ten 
atak. Dziesięciu męŜczyzn biorących udział w napaści zosta-
ło oskarŜonych o gwałt zbiorowy, jako Ŝe według prawa w 
Indiach asystowanie w czasie gwałtu pociąga za sobą takie 
same konsekwencje prawne, jak dosłowne popełnienie tego 
przestępstwa. Jak wynika z ostatnich doniesień, gwałciciela 
jeszcze nie znaleziono.  

Módl się, aby władze oddały w ręce sprawiedliwości wszyst-
kich, którzy brali udział w tym ataku. Módl się, aby siostra 
Meena czerpała siłę z Boga, dochodząc do siebie po napaści. 
Módl się o trwały pokój w stanie Orisa. 

CHRZEŚCIJANIE NA CELOWNIKU W KARNATACE 

Sąd NajwyŜszy w Katarnace zezwolił na ponowne otwarcie 
12 kościołów w okręgu Davangere, zamkniętych na początku 
września 2008 r. w wyniku oskarŜeń o nawracanie ludzi siłą. 
Jednak według VOM nadal napływają informacje o groźbach 
i gwałtownych atakach na chrześcijan w tym stanie. 

9 stycznia około godz. 730 policjanci przerwali cotygodniowe 
spotkanie modlitewne organizowane w domu pastora Iswara 
Albannavara (30 lat) i jego Ŝony Renuki Iswar Albannavar 
(26 lat) w Gangavadi w okręgu Belgaum i oskarŜyli małŜon-
ków o nawracanie ludzi siłą. Policjanci skonfiskowali Biblie 
i śpiewniki oraz zabrali kilku wierzących na posterunek.  
ChociaŜ chrześcijanie stwierdzili, Ŝe nie zostali zmuszeni do 
przyjścia na spotkanie, jednak pastor Albannavar i jeszcze 
jeden wierzący zostali oskarŜeni o „sianie nienawiści między 

róŜnymi grupami religijnymi [... ] oraz o zaburzenie ładu i 
porządku społecznego”.  Z ostatnich doniesień wynika, Ŝe 
obaj chrześcijanie zostali zatrzymani w areszcie. 

Dziękuj Bogu za ponowne otwarcie kościołów w okręgu 
Davangere. Proś Boga, aby pastor Albannavar i inni chrze-
ścijańscy przywódcy w Indiach byli pełnym wiary przykła-
dem dla pozostałych wierzących w tym czasie cierpienia (1 P 
5,2-3). 

ZAMKNI ĘTO OBOZY UCHODŹCÓW W ORISIE 

Decyzją władz zamknięto obozy dla uchodźców w Orisie, 
zmuszając tym samym tysiące chrześcijan, chroniących się 
tam przed falą prześladowań od sierpnia zeszłego roku, do 
ich opuszczenia bez jakiejkolwiek ochrony przeciwko dal-
szym atakom oraz bez odszkodowania za poniesione szkody. 
Wielu wierzących spotkało się z groźbami uŜycia przemocy 
podczas pobytu w obozach i obawia się dalszych ataków, je-
śli wrócą do swoich domów, z których niewiele zostało od-
budowanych.  Władze udzieliły niektórym z uchodźców po-
mocy finansowej w wysokości 10000 rupii (około 600 zł), 
jednak kwota ta nie jest wystarczająca na zaspokojenie ich 
potrzeb na dłuŜszy czas. PoniewaŜ miejscowi Hindusi bardzo 
często odmawiają zatrudnienia chrześcijan, mogą oni mieć 
problemy ze znalezieniem stałego źródła utrzymania. 

KAZACHSTAN 

PASTOR UKARANY GRZYWNĄ 

W raporcie Forum 18 z dnia 9 stycznia podano, Ŝe Aleksandr 
Kerker, pastor baptystów w Tayinsha w północnym Kazach-
stanie jest represjonowany przez władze z powodu odmowy 
zapłacenia grzywny, wymierzonej mu za prowadzenie nabo-
Ŝeństwa bez państwowego zezwolenia. Na początku stycznia 
komornik sądowy zaŜądał od pracodawcy pastora Kerkera 
oddania części jego wypłaty na poczet grzywny. Pracodawca 
odmówił, lecz jednocześnie zwolnił pastora celem uniknięcia 
dalszych problemów. Komornik zagroził pastorowi konfiska-
tą krowy oraz lodówki i pieca celem pokrycia zaległej kwo-
ty. 

Proś Boga, by ochraniał i zaspokajał potrzeby pastora Kerke-
ra i jego licznej rodziny. Módl się, aby kara pienięŜna została 
cofnięta. 

PROJEKT PRAWA RELIGIJNEGO ODRZUCONY 
PRZEZ RADĘ KONSTYTUCYJNĄ 

W styczniu br. prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew 
przesłał Radzie Konstytucyjnej do oceny projekt ustawy nt. 
religii. Według tej ustawy literatura religijna podlegałaby 
cenzurze. Zakazane byłoby teŜ  prowadzenie nie zarejestro-
wanej działalności religijnej, a tych, którzy chcieliby dzielić 
się swoją wiarą, surowo by karano. Jednak 11 lutego Rada 
uznała tę ustawę za niezgodną z konstytucją Kazachstanu, 
która stanowi m.in., Ŝe „nikt nie moŜe być przedmiotem ja-
kiejkolwiek dyskryminacji z powodu pochodzenia, stanu 
społecznego i majątkowego, zawodu, płci, rasy […] religii, 
przekonań […] i innych okoliczności.” Prezydent Nazarba-
jew ma teraz miesiąc na ustosunkowanie się do decyzji Ra-
dy. Wszelkie zmiany, które wprowadzi do ustawy, muszą 
jednak zyskać akceptację co najmniej dwóch trzecich spo-
śród wszystkich członków Rady. 
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KIRGISTAN 

PRZYJĘTO RESTRYKCYJNE PRAWO RELIGIJNE 

Projekt prawa religijnego przyjęty przez parlament kirgiski w 
listopadzie zeszłego roku został zaaprobowany i popisany 
przez prezydenta Kurmanbeka Bakijewa, podał raport Forum 
18 z 13 stycznia br. Przywódcy religijni w całym kraju oba-
wiają się o swoje wspólnoty, zwłaszcza te, które mają nie-
wielu członków. Według nowego prawa religijnego wspól-
nota religijna moŜe być zarejestrowana, jeŜeli liczy co naj-
mniej 200 dorosłych obywateli. Dotąd do rejestracji wystar-
czało 10 osób. Nowe prawo zabrania takŜe angaŜowania 
dzieci w działalność organizacji religijnych, nie pozwala 
grupom religijnym na propagowanie swej wiary oraz zabra-
nia dystrybucji materiałów religijnych. 

SRI LANKA 

KOLEJNY PROJEKT PRAWA RELIGIJNEGO 

Przewodniczący Partii Dziedzictwa Narodowego Jathika He-
la Urumaya przedstawił 6 stycznia br. w parlamencie Sri 

Lanki projekt ustawy przeciwko nawróceniom, która była juŜ 
proponowana w róŜnych wersjach w latach ubiegłych. Celem 
tej ustawy, po raz pierwszy przedstawionej w 2004 roku, jest 
„wprowadzenie zakazu nawracania z jednej religii na inną 
przy uŜyciu siły, perswazji albo wprowadzenia w błąd”. 
Obecny projekt nie zawiera juŜ dwóch klauzul, które, dzięki 
protestom wielu grup walczących o prawa obywatelskie i re-
ligijne, zostały uznane przez Sąd NajwyŜszy za niezgodne z 
konstytucją. JednakŜe chrześcijanie i inne mniejszości reli-
gijne są zaniepokojone tym, Ŝe nowe prawo, jeśli zostanie 
uchwalone, da podstawę do stosowania powaŜnych kar 
(m.in. więzienia) względem tych, którzy zostaną uznani za 
winnych nawracania ludzi „siłą” oraz prowadzić będzie do 
naruszania wolności kultu religijnego w tym kraju. 

Proś Boga o interwencję, aby to prawo nie zostało uchwalo-
ne (Dn 7,25-26). Proś Go teŜ o mądrość i wytrwanie dla 
tych, którzy słuŜą Chrystusowi w Sri Lance. 

/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 
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