Martiraj

Scrisoare de la
Biserica Protestantã
din Smirna, Turcia
Dragi prieteni,
Mulþi dintre voi poate aþi auzit
deja de pierderea cumplitã pe care am
suferit-o într-un incident care a avut
loc în Malatya, o provincie turcã la
450 km nord-est de Antiohia, oraºul
în care credincioºii au fost numiþi
pentru prima datã creºtini. (Fapte
11:26).
În dimineaþa zilei de 18 aprilie
2007, Tilman Geske, un misionar
german în vârstã de 46 de ani, tatãl a
trei copii, s-a pregãtit sã meargã la
birou, ºi-a luat rãmas bun de la soþie ºi
copil, lãsându-i o amintire de nepreþuit: „La revedere, fiule, te iubesc.”
Tilman închiriase un birou de la
Editura Zirve, unde pregãtea un nou
studiu biblic în limba turcã. Acolo era
ºi biroul Bisericii Evanghelice din
Malatya.
Editura Zirve aparþine bisericii,
tipãreºte ºi distribuie literaturã creºtinã în Malatya ºi în oraºele din estul
Turciei.
Într-o altã zonã a oraºului, pastorul Necati Aydin, în vârstã de 35 de
ani, tatãl a doi copii, ºi-a luat rãmas
bun de la soþie ºi a plecat ºi el la birou.
În acea dimineaþã, urma sã þinã un studiu biblic ºi o întâlnire de rugãciune
la care participau de obicei mai mulþi
credincioºi din oraº. ªi Ugur Yuksel
se îndrepta spre studiul biblic.
Niciunul dintre aceºti bãrbaþi nu
ºtia cã acel studiu biblic avea sã fie
testul ultim ºi aplicarea supremã a
credinþei lor, care aveau sã se încheie
cu intrarea lor în slavã, primirea coroanei neprihãnirii din partea lui Hristos
ºi a onoarei din partea tuturor sfinþilor
care îi aºteptau în prezenþa Domnului.
Într-o altã parte a oraºului, 10 tineri cu vârsta sub 20 de ani, definitivau
punerea în practicã a dragostei lor
pentru Allah ºi a urii lor faþã de infideli,
consideraþi de ei duºmanii Islamului.
În duminica Învierii, cinci dintre
aceºtia fuseserã la o evanghelizare la
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care se putea intra doar pe
bazã de invitaþie, organizatã de pastorul Necati ºi
ai sãi, în sala de conferinþã
a unui hotel din oraº.
Nimeni nu ºtie ce s-a
întâmplat în inimile acestor oameni, în timp ce au
ascultat Evanghelia. Au
fost oare atinºi de Duhul
Sfânt ? Au fost convinºi de
Tilman Geske ºi
pãcat? Au simþit EvanNecati Aydin
ghelia în strãfundul inimilor? Astãzi, avem doar
începutul poveºtii lor.
Vecinii care lucrau în apropierea
Tinerii ºi-au procurat arme, cuþite
de bucãtãrie, frânghii ºi prosoape pen- editurii au spus ulterior cã au auzit
tru actul final al slujirii lor faþã de Allah. þipete, dar au presupus cã proprietarii
ªtiau cã avea sã fie mult sânge. Au sosit se certau între ei, aºa cã n-au intervenit.
Un alt credincios, Gokhan, a
la timp la studiul biblic, în jur de ora 10.
Imediat ce au ajuns, studiul biblic ajuns împreunã cu soþia la birou pe la
a început. Dupã cum se spune, atacul 12.30. Uºa era încuiatã pe dinãuntru ºi
s-a dezlãnþuit dupã ce Necati a citit un nu a putut deschide cu propria cheie.
capitol din Biblie. Bãieþii i-au legat pe A dat telefon ºi, deºi se fãcuse legãtura,
Ugur, Necati ºi Tilman cu mâinile ºi nu a auzit telefonul sunând înãuntru.
picioarele de scaune ºi conform imagi- A sunat pe telefoanele mobile ale
nilor video pe care ei le-au înregistrat colegilor sãi ºi, în sfârºit, Ugur a rãscu telefoanele celulare, i-au torturat pe puns. „Nu suntem la birou. Du-te la întâlnirea de la hotel. Acolo ne întâlnim.
fraþii noºtri timp de aproape trei ore.
Urmeazã detalii ale torturii. Sosim ºi noi puþin mai târziu” - a spus
el într-un mod surprinzãtor. În timp ce
Tilman a fost înjunghiat de 156 Ugur vorbea, Gikhan a auzit în telefon
de ori, Necati de 99 de ori, iar plânsete ºi un mormãit ciudat.
A telefonat la poliþie, care a sosit
loviturile de cuþit aplicate lui
în cinci minute. A bãtut la uºã: „PoliUgur au fost prea multe pen- þia! Deschideþi!” La început, poliþistul
tru a putea fi numãrate. Intes- a crezut cã este un caz de tulburare a
tinele le-au fost tãiate în bucãþi liniºtii publice. Dar chiar atunci, s-a
auzit un alt mormãit, un geamãt ºi o
chiar în faþa ochilor lor. Au fost bolborosealã. Poliþistul a înþeles clar
obligaþi sã priveascã în timp ce cã era vorba de cineva care fusese rãnit,
ºi-a încãrcat arma ºi a încercat în repeaceste pãrþi ale corpului lor tate rânduri sã spargã uºa. Unul dintre
erau distruse. Li s-au retezat atacatori, speriat, a deschis uºa poliþisdegetele, li s-au tãiat ºi spinte- tului, care a fost martorul unei scene
sinistre.
cat nasul ºi gura.
Tilman ºi Necati fuseserã mãceProbabil cã cel mai dureros lãriþi, decapitaþi practic, întrucât li
a fost sã se priveascã unii pe se tãiase gâtul de la o ureche la alta.
În acelaºi fel procedaserã ºi cu Ugur,
alþii în timp ce erau torturaþi.
care se zbãtea între viaþã ºi moarte.

