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KAJ V MOLITVI PROSI ZA SLOVENIJO?
»Želim, da Gospod tudi v tej deželi dela čudeže. 
To je moja molitev in moje upanje za to deželo. 
Sin mi je povedal, da prihajava v majhno deže-
lo. Molil sem, da bi se Sveti Duh spustil na to 
deželo in ostal vedno z vami. Gospod mi je dal 
besede: 'Ta dežela naj se potisočeri. Ta šibka de-
žela naj postane velika!' Vaša preteklost ne po-
meni vaše sedanjosti. Prav tako vaša sedanjost 
ne odloča o vaši prihodnosti. Jezus je živ in ni-
mamo se česa bati! Če je Gospod naredil mno-
go čudežev v mojem življenju, jih lahko stori 
tudi v vašem. Slovenci ste okusi li komunizem, 
tudi mnogo vaših duhovnikov je bilo zaprtih, 
izkusili so strašno trpljenje. Kitajski oblastniki, 
podobno kot pri vas, se niso bali revnih, niso 
se bali bogatih, bali so se ljudi z vero. Vendar 
kot je Jezus vstal od mrtvih, lahko tudi mi vsta-
nemo iz brezna nevere in zaživimo evangelij. 
Verjamem, da lahko Gospod vaši deželi pokaže 
novo pot. Naj vaša dežela z Gospodom postane 
močan Duh.«

KAKŠNA JE RAZLIKA MED VERNIKOM 
IN APOSTOLOM?
»Evropa potrebuje Jezusa! Slovenija potre-
buje Jezusa! Kitajska potrebuje Jezusa! Svet 
potrebuje Jezusa! Želite slediti Jezusu? Posta-
nimo skupaj Jezusove priče! Moje poslanstvo 
danes je, da širim evangelij. Gospod me je leta 
2001 poslal v Evropo, v Nemčijo, da zahodne-
mu svetu oznanjam evangelij. To je moje po-
slanstvo danes. Pričujem 300 dni na leto po 
vsem svetu. Kamorkoli pridem, želim prinesti 
Jezusovo ime. Ne govorim o vsebini knjige, to si 
lahko preberete, preve dena je v 80 jezikov. Med 
vas prihajam kot Kristusov apostol. V Evropi je 
veliko vernikov in malo Kristusovih učencev. 
Veliko je duhovnikov, ni pa veliko apostolov. 
Duhovniki in pastorji delajo v pisarni, sedijo za 
računalnikom, imajo mašo v cerkvi … Vendar 
to ni dovolj. Duhovnik mora biti apostol, ki 
širi evangelij z vsem svojim bitjem in po vseh 
porah življenja. Jezus želi, da smo učenci, da 
smo pričevalci kot apostoli v prvih časih. Če 
ne širimo evangelija, pomeni to za Evropo in 
za svet počasen samomor.«

ISAAC O OČETU IN VERI:
»Ko je bila moja mama v sedmem mesecu no-
sečnosti, je bil oče v zaporu. K mami so prišli 
policisti in ji povedali, da mora priti na splav. Re-
kli so, da je nevarnost, da lahko otrok pridigarja 
tudi postane pridigar. Mama bi morala čez tri 
dni na poseg. Molila je k Bogu. En dan, preden 
bi moral biti splavljen, sem doma prišel na svet. 
Tehtal sem slab kilogram. Mnogi so govorili, da 
ne bom preživel in da mi niti Bog ne more po-
magati. Moja mama, žena molitve, je zaupala 
in klicala k Bogu na pomoč. Danes sem star 33 
let, sem zdrav, imam družino in mi gre dobro.

Očeta sem prvič videl, ko sem bil star pet let. 
Prišel je iz zapora, bal sem se ga. Mama je rekla, 
da je to moj oče. Vzel me je v naročje in nikoli 
ne bom pozabil njegovih besed: 'Otrok moj, jaz 
sem tvoj zemeljski oče. Preganjajo me, ker širim 
evangelij. Najbrž sem slab oče. Ampak ne boj 
se! Ti imaš najboljšega Očeta v nebesih. On te 
nikoli ne bo zapustil. Ljubi te. Prosim te, tega 
nikoli ne pozabi. Tvoje življenje je v Njegovih 
rokah.' Ko sem bil star enajst let, so očeta spet 
zaprli. Takrat sem prevzel očetovo delo in začel 
oznanjati v cerkvi. Na Kitajskem je Bog upora-
bil veliko žena in otrok za oznanjevanje evan-
gelija, ker so bili očetje in duhovniki zaprti.

Ko smo iz Kitajske odšli v Nemčijo, star sem 
bil 17 let, mi je oče rekel: »Sin moj, zdaj mo-
ramo služiti Evropi. Pred desetletji je Evropa, 
tudi Slovenija, pošiljala misijonarje na Kitaj-
sko, zdaj mi prihajamo med vas in prinašamo 
veselo novico: Kristus živi!«  

Zbrala: KSENJA HOČEVAR 

Med 8. in 14. majem je založba Družina v 
Sloveniji gostila avtorja knjige Nebeški 

človek, kitajskega pričevalca brata Yuna in nje-
govega sina Isaaca. Na sedmih krajih: v Mari-
boru v Zavodu A. M. Slomška, v Ljubljani v cer-
kvi Srca Jezusovega na Taboru in pri sv. Jožefu 
na Poljanah, v cerkvi sv. Mihaela v Grosuplju, 
v kulturnem domu v Komendi, v župnijski 
cerkvi v Moravčah in v novomeškem Zavodu 
Friderika I. Barage mu je prisluhnilo več tisoč 
Slovencev; v prostorih Družine se je srečal z 
novinarji, v grosupeljski župnijski dvorani 
z duhovniki, sprejel ga je nadškof Stanislav 
Zore in drugi škofje, nagovoril je poslance v 
parlamentu in z njimi tudi molil. S sinom Isa-
acom sta na vseh krajih govorila o življenju 
pod komunističnim režimom na Kitajskem, o 
trpljenju v zapo ru, o misijonarjenju v Evropi, 
predvsem pa kot protestantska pridigarja nav-
duševala za živega Kristusa in zbrane vabila k 
življenju po evangeliju.

Brata Yuna in knjigo Nebeški človek, v ka-
teri popisuje strašno mučenje in čudežno bli-
žino Bo ga v kitajskih komunističnih zaporih 
– zaradi oznanjevanja vere so ga zaprli trikrat, 
skupaj je bil v zaporu dobrih 10 let – smo v 
Družini obširneje predstavili v zadnji aprilski 
številki (18-19, 30. aprila), tokrat smo izbrali 
misli, ki sta jih s sinom Isaacom ponavljala na 
vseh krajih in so bile nekakšna vezna nit nju-
nega sedemdnevne ga pričevanja. Poročila in 
fotogra fije iz posameznih krajev objav ljamo 
na spletni strani www.druzina.si.

KAKO JE SPOZNAL JEZUSA?
»Ko sem bil star 16 let, so zdravniki očetu po-
stavili diagnozo: neozdravljiv rak. Dali so mu še 
dva tedna življenja. Mama je padla v depresijo, 
hotela je narediti samomor. Ko je imela v rokah 
vrv, je zaslišala glas: »Otrok, vrni se domov. Je-
zus te ljubi.« Spomnila se je misijonarjev, ki 
so oznanjali vero, predno jih ni komunistična 
oblast leta 1949 izgnala iz dežele. Govorili so: 
'Čeprav misijonarji ne smemo biti več v deže-
li, ne pozabi, da te Jezus ne bo nikoli zapustil!' 
V brezverski deželi je na Jezusa pozabila. Ko 
je sredi noči ob misli, da bi si vzela življenje, 
slišala Jezusov klic, je padla na kolena in za-
klicala: 'Gospod, toliko let je že minilo, odkar 
sem nazadnje molila! Ti pa nisi pozabil name!' 
Bilo je sredi noči. Zbudila je nas otroke, mama 
je klečala na tleh in skupaj smo klicali Jezuso-
vo ime. Nismo znali moliti, samo klicali smo 
Jezusovo ime … Nekaj dni pozneje je oče popol-
noma ozdravel. Spraševal sem mamo, kdo je ta 
Jezus, ki je očeta ozdravil. Takrat na Kitajskem 
ni bilo misijonarjev, bili so izgnani, duhovniki 
pa zaprti. Mama je bila moj prvi misijonar. O 
Jezusu ni vedela veliko povedati, vedela je le, 
da je za nas umrl in vstal od mrtvih, po njego-
vih ranah pa smo mi odrešeni. Zame je bilo to 
dovolj, da sem ga želel bolje spoznati in o njem 
govoriti tudi drugim.«

KDO JE V ZGODOVINSKEM MUZEJU?
»Če si širil evangelij v komunistični Kitajski, 
si bil sovražnik oblasti in so te zaprli. Če so pri 
kom našli Sveto pismo ali verske knjige, so ga 
mučili, javno šikanirali in zaprli. Voditelj Mao 
Ce-tung je hotel vsemu svetu do kazati, da je 
Jezus mrtev in da je Sveto pismo za zgodovin-
ski muzej. Pred 70 leti je bilo na Kitajskem 
komaj 70 tisoč krist janov, skrivali so se po hi-
šnih skupnostih. Sveto pismo so se kristjani 
učili na pamet in si odlomke pripovedovali 
na skrivnih  srečanjih. Vendar moč pekla ne 
more premagati evangelija, Bog je močnejši 
od satana. Ob vseh preganjanjih in mučenjih 
duhovnikov in oznanjevalcev danes na Kitaj-
skem živi 150 milijonov kristjanov! Mao Ce-
-tung je umrl in če na Kitajskem iščete njegovo 

sliko, boste morali v zgodovinski muzej. Jezus 
živi, aleluja!«

ZAKAJ IME NEBEŠKI ČLOVEK?
»Ko so me zaradi širjenja evangelija prvič are-
tirali, me je zasliševalec vprašal: 'Kdo si?' Od-
govoril sem: 'Nebeški človek.' Policist je spra-
ševal naprej: 'Nebeški človek, kje živiš?' Božji 
Duh mi je šepnil tudi ta odgovor: 'Živim v vasi 
Evangelij.' Pretepenega, slečenega in lačnega 
me je spraševal naprej: 'Kako je ime tvoje mu 
očetu?' Gospod mi je dal odgovor: 'Mojemu 
očetu je ime Neskončna milost.' 'In kako je 
ime materi?' 'Mami je ime: Vera, Upanje, Ljube-
zen.' Tega nisem govoril sam, Bog mi je šepetal 
odgovore. Policisti niso razumeli bistva, med 
seboj so govorili: 'Ta človek je zmešan. Zaprite 
ga, norec je.'« 

ZAKAJ JE KLJUB NEVARNOSTI 
ŠIRIL EVANGELIJ?
»Kaj pomeni, da ti je Jezus dal moči, me pogo-
sto sprašujejo. Ka ko sem vztrajal v ljubezni v 
vseh strahotnih mučenjih? Bratje in sestre, to 
je bilo zaradi Gospodove ljubezni! Vsakič, ko 
sem pomislil, kako je Jezus za nas umrl na križu 
in trpel, nisem mogel, da ga ne bi ljubil še bolj 
in bolj. Vsakič, ko sem že hotel obupati, sem 
se spomnil naročila: vstani in pojdi na zahod 
in jug oznanjat evangelij. Ne morem vam dati 
boljše primerjave kot najbolj človeško potrebo. 
Veste, kako je, ko nekaj napačnega pojeste in 
morate nujno na stranišče? Ra zumete, kako to 
je? Moral sem iti oznanjati. Ali ko pride čas po-
roda, mati mora roditi, ni druge možnosti. Ni-
sem želel v zapor, vendar ko sem širil evangelij 
in so se ljudje ali jetniki v zaporu spreobrnili, 
je bilo, kot bi se rodil otrok.« 

KAKO SE JE REŠIL ZAPORA?
»Večkrat mi ljudje rečejo: 'Brat Yun, ti si se rešil 
iz zapora kot sveti Peter!' In tudi sam sem po re-
šitvi pomislil na to. Vendar Bog me je potrepljal 
po ramenu in rekel: 'Ne, brat Yun, nisi podoben 
svetemu Petru. Nisi tako duhoven.' V zaporu 
sem se kregal z Bogom, se mu pritoževal, ga 
obsojal. Preživljal sem hude boje. Ko sem bil 
tretjič zaprt, bi lo je leta 1997, sem bil najbolj 
globoko razočaran, brez upanja. Zaprt sem bil 
zaradi evangelija, Bog pa je pozabil name. Bili 
smo številke, tudi klicali so nas po številkah. 
Nismo bili vredni niti toliko, da bi nas poklicali 
po imenu. Neko noč pa zaslišim svoje ime: 'Brat 
Yun!' To je v trenutku spremenilo moje srce, 
ga napolnilo z upanjem in zaupanjem. Vstal 
sem z betonskih tal in začel glasno prepevati 
ter klicati Boga. Spet sem zaslišal glas: 'Brat 
Yun, otrok moj, pojdi, noči je konec.' To je bil 
najbolj strogo varovan kitajski zapor. Vprašal 
sem Gospoda: 'Kam naj grem? Zunaj je sedem 
zaklenjenih vrat.' In spet sem slišal glas: 'Za-
por je dejstvo, jaz pa sem resnica. Osvobodil te 
bom.' Odšel sem, vrata so se odpirala, stražarji 
me niso ustavili. Nisem se imel niti časa poslo-
viti od sozapornikov in moliti zanje. Zunaj, za 
zadnjimi vrati, me je čakal taksi. 'Kam greste?' 
me je vprašal taksist. 'V službo,' sem odgovoril: 
'Peljite čim hitreje.' Gospod me je rešil, tudi vas 
lahko reši vaših zaporov. Ne vem, v kakšnem 
zaporu je kdo izmed vas, morda v zaporu al-
kohola, droge, depresije, bolezni, nerazume-
vanja z zakoncem … Kjerkoli je vaš zapor, vam 
želim povedati: Jezusova beseda je močnejša 
od vašega zapora! Jezus vas lahko osvobodi. 
Zaupajte mu!«

»Slovenija naj se potisočeri!«
Brat Yun je ob ponatisu knjige Nebeški človek pričeval v sedmih župnijah


