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PŘÍRUČKA KE GLOBÁLNÍ PERZEKUCI

VÍTEJTE U WORLD
WATCH LIST 2017
Uvádíme přehled 50 zemí, ve kterých jsou křesťané
vystaveni nejkrutějšímu pronásledování, mimořádně
zevrubný záznam míst, kde víra stojí nejvíce. Státem číslo
jedna je opět Severní Korea, stejně jako je tomu už od
roku 2002. Po celém světě sílí pronásledování křesťanů
nepřetržitě už čtvrtým rokem. Nejrychlejší nárůst je možno
zaznamenat v Asii. Pákistán se posunul na čtvrtou příčku
kvůli násilí, jehož intenzita dokonce přesahuje úroveň severní
Nigérie. Hinduističtí nacionalisté sužují církve, což způsobilo,
že se Indie vyšplhala na dosud nejvyšší pozici a je patnáctá.
Křesťanům se vede hůře i v Laosu, Bangladéši, Vietnamu
i nepatrném Bhútánu. Buddhistický nacionalismus vrátil do
první padesátky Srí Lanku. Islámský extremismus je hnací
silou pronásledování ve čtrnácti zemích z první dvacítky.
Súdán se posunul nahoru až na pátou pozici, neboť
prezident Umar al-Bašír usiluje o naplnění svého prohlášení
z roku 2011: „Teď tu můžeme nastolit šaríju.“ Turecko
vystoupalo na 37. pozici, neboť prezident Erdogan využívá
nezdařeného puče z roku 2016 k tomu, aby se zbavil svých
protivníků a popostrčil zemi k rostoucí islamizaci. Války na
Středním východu stále svírají křesťany v centru válečného
konfliktu. Válkou zničený Jemen se vrací do první desítky a
Sýrie a Irák jsou nadále terčem islámských milicí.
A přesto církev roste.
Doufáme, že tato informace vám nepřináší pouze vědomí
o těžkém údělu pronásledovaných křesťanů, ale podnítí vás
rovněž k modlitbám za ně, finančním příspěvkům a k
tomu, že se jich budete veřejně zastávat. Naši pomoc
potřebují více než kdykoliv předtím. A vaše modlitby,
příspěvky a dary přinesou změnu.
VLEVO Žena na bohoslužbě, Pohoří Nuba, Súdán
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Co je World Watch List?
World Watch List používá údaje shromážděné pracovníky
Open Doors a nezávislými odborníky, a tak proniká do
nejhlubších struktur pronásledování. Hodnotí stupeň
svobody, se kterou mohou křesťané praktikovat svou víru v
pěti oblastech života: soukromé, rodinné, občanské, národní

a církevní. Dále posuzuje míru násilností podle šestibodové
stupnice.
Údaje jsou převedeny na body a země podle nich seřazeny.
Hodnoceným obdobím je 1. 11. 2015 až 31. 10. 2016. Nezávislý
audit seznamu provedl International Institute of Religious
Freedom (Mezinárodní institut pro náboženskou svobodu).

Velká pozornost byla věnována co
nejpřesnějšímu zjištění informací platných v
době vydání této publikace.
Zdroje: Open Doors International; statistické
údaje od organizace OSN DESA Population
Division, World Christian Database.
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MILION HLASŮ NADĚJE

Klíč k barevnému rozlišení:

Extrémní pronásledování
Velmi vysoce intenzivní pronásledování
Vysoce intenzivní pronásledování

O OPEN DOORS

1. Severní Korea
2. Somálsko
3. Afghánistán
4. Pákistán
5. Súdán
6. Sýrie
7. Irák
8. Írán
9. Jemen
10. Eritrea
11. Libye
12. Nigérie
13. Maledivy
14. Saúdská Arábie
15. Indie
16. Uzbekistán
17. Vietnam
18. Keňa
19. Turkmenistán
20. Katar
21. Egypt
22. Etiopie
23. Palestinské osady
24. Laos
25. Brunej
26. Bangladéš
27. Jordánsko
28. Myanmar (Barma)
29. Tunisko
30. Bhútán
31. Malajsie
32. Mali
33. Tanzanie
34. Středoafrická republika
35. Tádžkistán
36. Alžírsko
37. Turecko
38. Kuvajt
39. Čína
40. Džibuti
41. Mexiko
42. Komory
43. Kazachstán
44. Spojené Arabské
Emiráty
45. Srí Lanka
46. Indonésie
47. Mauretánie
48. Bahrajn
49. Omán
50. Kolumbie

Open Doors slouží milionům pronásledovaných křesťanů ve více
než 50 zemích, včetně těch nejnebezpečnějších míst světa.
Naši zaměstnanci a partneři pracují v místech, kde křesťané čelí
nepřátelství, diskriminaci, útokům, bezpráví, věznění a dokonce smrti. Ve
spolupráci s místními církvemi a partnery zásobují křesťany Biblemi,
křesťanskými materiály, vyučováním, učí je znalostem potřebným
ke každodennímu životu, zastupují je v právních záležitostech – a
nesčetnými dalšími způsoby – aby věděli, že nejsou zapomenuti, a aby
mohli pevně stát a sloužit svým bližním. Aby mohli dávat život.
Protože toto není o přežívání. Důležité není udržet církve v provozu
proto, aby se věřící mohli scházet k bohoslužbám. Důležité je udržet
světlo světa svítící i v nejtemnějších místech zeměkoule. Důležité je
posilovat církev, aby mohla být opravdovou církví.
Slovy našeho zakladatele bratra Andrewa: „Práce církve nespočívá v
přežití… Jejím úkolem je činit učedníky ze všech národů.” Ohromující
skutečností je, že v Sýrii, Severní Koreji, Íránu, Iráku – po celém světě –
pronásledovaná církev pouze nepřežívá, ale žije a roste.
Ve Velké Británii a Irsku pracuje Open Doors na tom, aby si veřejnost stále
více uvědomovala celosvětové pronásledování, aby mobilizovala
modlitební zápas, podporovala křesťany a podněcovala práci mezi
nimi. Děkujeme těm, kdo poskytují tuto podporu, a mnoha dalším po
celém světě. Pronásledovaná církev může pevně stát, vědoma si, že
nejsou sami. Modlíme se, aby se mnohem více křesťanů ve Velké Británii
a Irsku modlilo, přispívalo a zastávalo se těch, kdo s námi sdílejí naši
víru, ale ne naši svobodu.
Jak ukazuje náš přehled, pro miliony křesťanů je dnes více než kdykoliv
dřív obtížné praktikovat svou víru. Bible nám říká, že i oni patří do naší
rodiny, Bible nám říká, že i oni patří do naší rodiny a my bychom měli mít
na paměti, že „… vždyť i vás může potkat utrpení.“ (Židům 13,3) Když tedy
čtete o jejich světě, pamatujte na ně ve svých modlitbách, pomáhejte
jim svými příspěvky, povzbuzujte modlitbami, pomáhejte jim
svými dary, povzbuzujte je svým hlasem.

Připojte se k milionům hlasů v celém světě na podporu pronásledovaných křesťanů
v Sýrii a Iráku a k modlitbám za ně.
Křesťané v Sýrii a Iráku nás požádali, abychom se jich zastali. Přejí si, aby se k jejich hlasům volajícím po naději a
budoucnosti připojil další milion. Pozvedněte svůj hlas a vepište své jméno do celosvětové petice už dnes!
Obracíme se na naši vládu a na OSN, aby zajistili, aby se křesťané a další menšiny mohli těšit z:
1. Rovnoprávného občanství
2. Důstojných podmínek pro život
3. Významné úlohy ve smíření a obnově společnosti
Pokud jste petici dosud nepodepsali, vepište své jméno do následujícího rámečku.

Podpis

Není nutné vyplnit vaše osobní údaje. Učiňte tak pouze tehdy, pokud si přejete dostávat e-maily a náramek. Podpis plně dostačuje.
Vaše údaje nepředáme dál ani vás nebudeme obtěžovat telefonickými žádostmi o peníze.
Chci, abyste mi zaslali náramek jako připomínku k modlitbám.
Titul*

Jméno*
Datum narození (u osob mladších 21 let)

Příjmení*

D D M M R R

Adresa*
PSČ*
E-mail
Telefon

T 01993 460015
E inspire@opendoorsuk.org
www.opendoorsuk.org
facebook.com/opendoorsuk
twitter.com/opendoorsuk
youtube.com/opendoorsuk

Alternatively text HOPE to 60777* or go
online to www.opendoorsuk.org/SaveME
*Standard network message

Open Doors UK & I
Registered as a Charity in England and Wales
No.1125684 and in Scotland No. SC043710
© Open Doors 2017
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T E M N É M R A K Y, Z Á B L E S K Y S V Ě T L A
OBECNÉ TRENDY PRONÁSLEDOVÁNÍ ZJIŠTĚNÉ WORLD WATCH LIST 2017
Jistým způsobem je World Watch List 2017 důvěrně známý a zároveň depresivní.
Celková úroveň pronásledování již čtyři roky po sobě stoupá. Na prvním místě seznamu
je stále Severní Korea. Islámský extremismus dále dusí možnost žít křesťanskou vírou.
Miliony křesťanů v celém světě každodenně prožívají různé projevy diskriminace, jsou
prozrazováni, stávají se oběťmi násilných činů a jsou vězněni.
Přesto však existuje dobrá zpráva, která je nade vším – církev roste. Dozvídáme se o
značném růstu počtu věřících muslimského původu. Hlavně ti, kteří se střetli s extrémním
islámem, si místo něj volí křesťanství. A v celém světě křesťané zjevují hloubku, sílu a záři své
víry, kterou je možno nalézt i v těch nejtemnějších dobách.

TEMNOTA...
Křesťané jsou pro víru vražděni ve
větším počtu zemí než dřív.
V Pákistánu, který postoupil na čtvrté
místo, byli křesťané vystaveni největšímu
násilí, dokonce ještě většímu než v severní
Nigérii. Mezi početná zvěrstva, která jej
posunula na čtvrté místo v seznamu,
patří výbuch bomby ve veřejném parku
v Lahore, kdy o velikonoční neděli bylo
zabito minimálně 69 křesťanů. Pro víru
byli vražděni věřící v Indii, Bangladéši,
Vietnamu, dokonce i v nevelkém Laosu.
Nejméně 23 křesťanských představitelů
bylo zavražděno v Mexiku a čtyři v
Kolumbii. Ironií je, že méně zpráv o zabití
křesťanů přišlo ze Sýrie a Iráku – ovšem jen
proto, že většina křesťanů již uprchla.
V Asii narůstá politický a náboženský
nacionalismus.
V Indii vedlo volební vítězství
ultranacionální strany BNP k rozsáhlému
nárůstu útoků. Místní křesťanské
organizace informují, že minimálně deset
křesťanů bylo uneseno, deset křesťanek
bylo znásilněno a došlo k více než 800
fyzickým útokům na křesťany. Indie je však
pouze součástí širšího problému v Asii. S
výjimkou válkou rozpolceného Jemenu
patří všechny země, které si připsaly body
do seznamu, do Asie. Jsou to země jako
Laos, Bangladéš, Srí Lanka, Vietnam a
Bhútán. Ve většině těchto zemí kladou
vlády rovnítko mezi národnost
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a převažující náboženství: obyvatel Srí
Lanky je podle toho buddhista a Malajec
rovná se muslim. Dokonce i čínský
prezident Si Ťin-pching vyhlásil, že když
už člověk musí být věřící, měl by si zvolit
čínské náboženství jako konfucianismus.
V subsaharské Africe proniká do
běžného života islámský radikalismus.
V Somálsku – číslu 2 na seznamu
– zabily v roce 2016 milice aš-Šabáb
nejméně dvanáct křesťanů. Milice
byly rovněž aktivní v sousední Keni,
čímž ponechaly tuto zemi s převážně
křesťanským obyvatelstvem v první
dvacítce. Mali se v seznamu posunulo o
12 míst nahoru: tři lidé zemřeli poté, co
střelec zahájil palbu před křesťanskou
rozhlasovou stanicí. V Nigérii jsou křesťané
vystaveni nejen násilnostem ze strany
Boko Haram, ale také muslimských
pastevců z etnických skupin Hausů a
Fulanů, kteří vyhnali tisíce křesťanů z
jejich pozemků. Pronásledování je však
v některých místech „oficiální politikou“.
Islámské vlády v Súdánu a Somálsku jsou
aktivně protikřesťanské.
Jak uvedl jeden ze somálských
věřících: „Všechno pracuje proti
křesťanům.“
V Somálsku, Keni a Nigeru se za peníze
ze Saúdské Arábie budují školy a mešity,
jsou jimi financováni místní politikové, což
ve většinové společnosti vede k nárůstu
radikálního islámu.

Na Středním východě zaplňují Saúdská
Arábie a Irák mocenské vakuum, způsobené
stažením vojsk USA z této oblasti.
Občanská válka podněcovaná Saúdy
proměnila Jemen ve zničenou zemi, ve které
se mnozí křesťané ocitají v křížové palbě,
například 16 lidí bylo zabito při útoku na
pečovatelský dům pro staré lidi.
Poté, co si Írán zajistil mírovou dohodu
s USA, uvěznil rekordní počet věřících
scházejících se v domácích sborech. Mnozí z
nich se kvůli placení vysokých pokut dostávají
na mizinu.
SVĚTLO…
Pronásledování vytváří v Číně nezávislou
podzemní církev.
Přibližně 60 milionů z 97 milionů čínských
věřících se schází k bohoslužbám mimo
státem řízené sbory. Pastora v Šanghaji
přinutili úředníci uzavřít sbor, neboť se zalekli
jeho početnosti. „Slepě jsme kopírovali
západní církev“, říká pastor. „Ale Bůh přinesl
toto pronásledování, aby nám zabránil
budovat megasbory a napodobovat jiné.
Věřím, že teď, když se musíme rozdělit do
menších skupin, budeme mít příležitost
proměnit se v opravdově nezávislou církev.”
Křesťané doufají, že se budou moci navrátit
do svých domovů v severním Iráku.
Když islámské milice obsadily v roce 2014
Ninivskou poušť, více než 80 000 křesťanů
uprchlo ze svých domovů. Nyní byla některá
jejich města a vesnice osvobozeny a oni
se mají kam vrátit. „ Vrátíme se s větším
odhodláním udržet ubráněnou svobodu,“ říká
vedoucí irácké církve. „Celá oblast je však velmi
zničena, a zatímco křesťané jsou odhodláni
vrátit se do míst s křesťanskou většinou,
obyvatelé měst jako Mosul se obávají. „Moji
muslimští sousedé mě zklamali a zradili…
Copak se teď mohu vrátit a žít dál vedle nich?“
Věřící muslimského původu v Indonésii
nemají kvůli své nové víře strach.
Mnozí z nich musí svou víru držet v
tajnosti. Ovšem v Indonésii, zemi s nejvyšším
počtem muslimů, roste počet křesťanů
muslimského původu a jsou nezávislí, silní a
nebojácní. Jak uvedl dlouholetý pozorovatel:
„Tito noví křesťané žijí způsobem, ve kterém
není místo pro strach, ani si nemyslí, že musí
být stejní jako křesťané, kteří jim přinesli

evangelium – vytvoří nový pramen církve,
který se bude více držet biblických základů,
bude životaschopnější a přinese světu
požehnání.”
„Exodus“ křesťanů ze Středního východu se
významně zpomaluje… prozatím.
Počet křesťanů opouštějících Střední
východ se zmenšil, přinejmenším proto, že
jak řekl pracovník z uprchlického tábora v
Jordánsku: „Pokud jste byli křesťané a měli
jste majetek, už jste odešli.“ Přesto v oblasti
zůstává velký počet křesťanů. V žádném
případě nelze říci, že by byli v bezpečí, ale
zůstali odhodláni vytrvat. Mnozí z těch, kteří
uprchli do Evropy, přinášejí do západních
církví nový život. Podle slov pastora z
Německa: „Připomínají nám, jak vypadá pravá
víra.“

Voják zapaluje svíčku v osvobozeném chrámu v
iráckém městě Karakoš

Představitel církve Tahira, Karakoš, Irák

Zároveň s tím, jak roste
pronásledování, rostou i výzvy, před
které jsou postaveni křesťané v těchto
zemích. Potřebují podporu své rodiny,
těla Kristova, potřebují pomoc, aby
mohli stát pevně ve víře.
Chcete-li zjistit, jak se můžete modlit
za křesťany v nejnebezpečnějších
místech světa, přispívat jim finančně
a veřejně se jich zastávat, navštivte
stránku www.opendoorsuk.org
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1 SEVERNÍ KOREA

2 SOMÁLSKO

ČÍNA
ETIOPIE

SEVERNÍ
KOREA

SOMÁLSKO
KEŇA

Hlava státu:
Kim Čong-un

Státní zřízení:
komunistická diktatura

Počet obyvatel:
25.4 milionu
(300,000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
diktátorská paranoia

Hlavní náboženství:
ateismus/tradiční kulty

Hlava státu:
prezident Hassan
Sheikh Mohamud
Počet obyvatel:
11.4 milionu
(několik set křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
federativní republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
kmenový antagonismus

Věznění, mučení, smrt: toto člověk riskuje, pokud se
v Severní Koreji rozhodne následovat Ježíše.
Rodina, která vládne v Severní Koreji už ve třetí
generaci, je uctívána jako božská a jakákoliv myšlenka, že
existuje někdo vyšší než vůdce národa Kim Čong-un, je
okamžitě potlačena. Desetitisíce křesťanů jsou vězněny
v úděsných táborech smrti a další tisíce svou víru v Krista
co nejpečlivěji skrývají – o jejich víře nevědí ani členové
jejich vlastních rodin.

Pokud se v Somálsku člověk dostane do pouhého
podezření, že je křesťan, může být na místě zabit.
V roce 2016 bylo zabito nejméně dvanáct osob poté,
co se prozradilo, že jsou křesťany. Militantní islámská
skupina aš-Šabáb vyhlásila, že „chce Somálsko vyčistit od
všech křesťanů“. Její příslušníci mohou křesťany beztrestně
pronásledovat, protože v Somálsku prakticky neexistují
zákony. Somálsko je kmenová společnost a mnoho
představitelů jednotlivých kmenů zastává názor, že mezi
pojmy Somálec a muslim je rovnítko a že opuštění islámu
je zradou kmene.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Aby Kim Čong-un mohl dojít k poznání jediného
pravého Boha. Modleme se za změnu režimu a za
zlomení moci zla.

•

•

Za ochranu tajných křesťanů a útěchu a posilu pro
všechny, kdo jsou v pracovních táborech.

Vzdejme chválu Bohu za muže a ženy, kteří i přes
strašné riziko, kterému musí čelit, v utajení následují
Ježíše. Modleme se za ochranu – nebezpečné může
být i číst si na internetu o křesťanství.

•

Prosme Boha, aby ochraňoval pracovníky Open Doors,
kteří v utajení pašují do Severní Koreje jídlo a Bible.

Aby somálští křesťané mohli nalézt způsoby, jak se v
utajení stát učedníky.

•

Mnoho somálských muslimů hledá Boha. Prosme
Boha, aby se jim on sám zjevil.

•
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3 AFGHÁNISTÁN

4 PÁKISTÁN

© IMB.ORG

AFGHÁNISTÁN

AFGHÁNISTÁN
ÍRÁN

PÁKISTÁN

PÁKISTÁN
INDIE

Hlava státu:
prezident Ashraf Ghani

Státní zřízení:
islámská republika

Hlava státu:
premiér Nawaz Sharif

Hlavní náboženství:
islám

Počet obyvatel:
34.2 milionu
(tisíce křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
kmenový antagonismus

Počet obyvatel:
196.7 milionu
(3.9 milionu křesťanů)

Státní zřízení:
islámská republika

Hlavní náboženství:
islám

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Afghánec může být pouze muslim, cokoliv jiného je
ilegální.
Afghánistán je kmenová společnost a opuštění
islámu je považováno za zradu kmene. Prozrazení věřící
jsou někdy posíláni do ústavů pro duševně nemocné,
protože rodiny jsou přesvědčeny, že zdravý člověk by
islám neopustil. Křest je zločin, který může být potrestán
smrtí. V roce 2016 bylo zabito několik křesťanů poté, co
byli prozrazeni. V Afghánistánu je nadále činná radikální
islamistická skupina Tálibán zaměřující se na ty, kdo
opouštějí islám.

Odhaduje se, že v Pákistánu je každoročně uneseno 700
křesťanských žen a dívek.
Jsou často uneseny a přinuceny provdat se za
muslima, což znamená zároveň donucení ke konverzi.
Pokud si jejich rodiny stěžují, jsou obviněny z obtěžování
jak dívky, která „dobrovolně konvertovala“, tak i její
nové rodiny. Pákistánská společnost se stále více mění
na islámskou a bojovné síly jako Tálibán a Islámský stát
se zaměřují na křesťany. Bombový útok v Lahore o
Velikonocích 2016, během něhož bylo zabito nejméně 69
osob, byl konkrétně zacílen na křesťany.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za odvahu a ochranu pro tajné afghánské věřící.

•

•

Za změny v zemi a za otevřenost jiným náboženstvím,
než je islám.

Za zvláštní ochranu pro pákistánské konvertity
muslimského původu, kteří trpí nejsilnějším
pronásledováním.

•

Za stabilitu a mír v Afghánistánu.

•

Za ochranu křesťanských žen a dívek před únosy a
útoky.

•

Aby pákistánská vláda vydala zákony, které zajistí
ochranu křesťanů v zemi.
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5 SÚDÁN

6 SÝRIE

EGYPT
TURECKO

SÝRIE

SÚDÁN

IRÁK

JIŽNÍ
SÚDÁN

Hlava státu:
prezident Umar al-Bašír

Státní zřízení:
republika

Hlava státu:
prezident Bašár al-Assad

Státní zřízení:
republika

Počet obyvatel:
42.2 milionu
(2 miliony křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Počet obyvatel:
18.9 milionu
(794 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
islám

V Súdánu bylo v roce 2016 pro víru zabito nejméně pět
křesťanů a dvanáct uvězněno.
Základem právního systému v Súdánu je islámský
zákon šaríja a opuštění islámu je trestáno smrtí. Křesťané
se obávají i jen mluvit o své víře, neboť je to považováno
za „skutek podněcující odpadlictví“. Když chce prezident
al-Bašír získat podporu pro svou vládu, často používá
plamenné výroky namířené proti Západu. Křesťanství je
považováno za západní a tento přístup má hrozivý dopad
na súdánské křesťany.

Uprostřed občanské války jsou křesťané terčem útoků
samozvaného Islámského státu (IS) a dalších radikálních
islámských skupin.
V letošním roce byly modlitebny a křesťany
vlastněné objekty pro podnikání terči bombových útoků
uskutečněných IS. Máme mnoho zpráv o křesťanech, kteří
byli uneseni, fyzicky napadeni a zabiti. Propagandistický
časopis vydávaný IS uvedl, že bojovníci IS smějí znásilňovat
ženy jiné víry než muslimské. Přesto se někteří křesťané
odhodlali v Sýrii zůstat a doufají, že sehrají svou úlohu ve
smíření ve svých obcích.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Aby Bůh proměnil srdce súdánských vedoucích
představitelů a použil si je k tomu, aby přinesli do
země právo a mír.

•

Za sílu a ochranu pro křesťany v Sýrii, zejména za
partnery Open Doors a další, kteří se rozhodli zůstat a
sloužit ve svých komunitách.

•

Za sbory, které ztratily své budovy. Modleme se,
aby křesťané našli způsob, jak pořádat společná
shromáždění.

•

Za téměř 6 milionů utečenců, kteří uprchli ze Sýrie
před válkou; aby jim církve v zemích, které je přijaly,
ukázaly lásku Kristovu.

•

Za ochranu křesťanů, zejména muslimského původu,
kteří jsou vystaveni nejsilnějšímu tlaku.

•

Za moudrost pro představitele Sýrie, aby si je Bůh
použil k přinesení míru do této země.
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7 IRÁK

8 ÍRÁN

TURKMENISTAN
SÝRIE

ÍRÁN
IRÁK

IRÁK

ÍRÁN

AFGHÁNISTÁN

SAUDSKÁ ARÁBIE

Hlava státu:
prezident Fuad Masum

Státní zřízení:
parlamentní demokracie

Hlava státu:
ajatolláh Ali Chamenei

Státní zřízení:
islámská republika

Počet obyvatel:
38.7 milionu
(230 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Počet obyvatel:
80.9 milionu
(800 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
islám

Irák kdysi býval domovem jedné z nejpočetnějších
křesťanských komunit na Středním východě. Dnes
irácké církvi hrozí nebezpečí, že úplně vymizí.
Samozvaný Islámský stát (IS) přinutil tisíce křesťanů
uprchnout z jejich domovů. IS byl v roce 2016 z určitých
oblastí vypuzen a někteří křesťané začínají uvažovat
o návratu. I v oblastech, které nejsou kontrolovány IS,
je základem pro zákonný systém šaríja a muslimům je
zakázáno opustit islám.

V roce 2016 bylo v Íránu zatčeno nebo uvězněno
nejméně 193 křesťanů.
Etničtí Peršané jsou považováni za muslimy a jakákoliv
křesťanská činnost prováděná v jazyku Farsí je důsledně
ilegální. Peršan, který se rozhodne opustit islám, může
být odsouzen k smrti a Peršanka k doživotnímu vězení.
Podobný rozsudek však nebyl vynesen už více než 20 let. I
přes toto nebezpečí tvoří nejpočetnější skupinu íránských
křesťanů křesťané muslimského původu.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Mnoho křesťanů je vystaveno únosům, útokům a sexuálnímu
zneužívání ze strany bojovníků IS. Prosme Boha, aby chránil
křesťany před útoky a aby proměňoval srdce příslušníků IS.

•

Aby došlo ke změně íránských zákonů umožňující
náboženskou svobodu.

•

•

Místní partneři Open Doors nadále podporují tisíce
vyhnaných rodin – modleme se za moudrost, jak co nejlépe
podporovat ty, kdo si přejí vrátit se do svých vesnic – zda a kdy
to bude možné.

Za povzbuzení vězněných křesťanů, a aby jim Bůh dal
lásku k jejich věznitelům.

•

Mnoho muslimských rodin se dostává do obrovské
nemilosti, pokud některý jejich člen opustí islám.
Modleme se za ochranu a zajištění křesťanů, kteří byli
proklínáni a zavrženi svými rodinami.

•

Několik křesťanů žije v utajení v oblastech pod vládou IS –
modleme se za jejich bezpečí.
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9 JEMEN

10 ERITREA

SAUDSKÁ
ARÁBIE

SÚDÁN
OMÁN

ERITREA

JEMEN

ETIOPIE

Hlava státu:
prezident Abd Rabú
Mansúr Hadí
Počet obyvatel:
28.1 milionu
(několik tisíc křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám

Hlava státu:
prezident Isaias Afewerki

Státní zřízení:
stát jedné strany

Státní zřízení:
islámská republika

Počet obyvatel:
5.5 milionu
(2.7 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
diktátorská paranoia/
islámský extremismus

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
kmenový antagonismus

Hlavní náboženství:
islám/křesťanství

Absence moci, jež je důsledkem občanské války,
umožnila radikálním islámským skupinám jako Islámský
stát (IS) a Al-Kájda získat na Arabském poloostrově
významný vliv.
Křesťané byli a jsou zabíjeni a unášeni islámskými
radikály, jako například 16 osob zabitých při útoku na
křesťanský domov pro staré lidi. Jemen je kmenová
společnost a opuštění islámu je bráno jako zrada kmene,
již je možno potrestat smrtí. Přesto však máme informace,
že mnoho muslimů se obrací ke Kristu.

Tři křesťané zemřeli v roce 2016 ve vězení.
Další byli vězněni ve strašlivých podmínkách – někteří
jsou drženi v přepravních kontejnerech, v nichž je velmi
vysoká teplota, už více než 11 let. Křesťané jsou považováni
za „agenty Západu“ a za hrozbu pro stát. Eritrejští
muslimové jsou v první řadě muslimy a opuštění islámu
je bráno jako zrada jejich obce. Mnoho křesťanů raději
podstoupilo riziko emigrace přes Súdán a Libyi, než aby
zůstali v Eritreji.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

•

Prosme Boha, aby proměnil srdce prezidenta
Afewerkiho a jeho vlády a zjevil se jim.

•

Za útěchu a posilu pro vězněné křesťany, aby si je Bůh
použil jako svědky pro jejich věznitele – mnozí jsou v
otrockém zajetí už 11 let.

•

Za ochranu křesťanů, kteří uprchli z Eritreje a jsou
často vystaveni riziku útoků a tomu, že se stanou
oběťmi nezákonného obchodování s lidmi.

Příslušníci IS a Al-Kájdy se mohou v Jemenu volně pohybovat
a aktivně útočit na křesťany a zabíjet je. Modleme se, aby Bůh
proměňoval srdce radikálních islamistů a chránil křesťany před
útoky.

•

Chvalme Boha za Jemence, kteří se obrátili ke Kristu, prosme
Boha, aby jim pomáhal růst ve víře.

•

80 % jemenského obyvatelstva je v současné době odkázáno
na humanitární pomoc – modleme se za zásobování pro ně.
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11 LIBYE

12 NIGÉRIE

NIGER

LIBYE

NIGÉRIE
EGYPT

KAMERUN

SÚDÁN

Hlava státu:
ministerský předseda
Fayez al-Sarraj
Počet obyvatel:
6.4 milionu
(20 000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
prozatímní vláda
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlava státu:
prezident Muhammadu
Buhari
Počet obyvatel:
191.8 milionu
(95.9 milionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám/křesťanství
Státní zřízení:
federativní republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Odhaduje se, že z 20 000 křesťanů je pouze 150 Libyjců.
Většinu křesťanů tvoří migranti ze subsaharské Afriky.
Tito věřící mají dovoleno scházet se v církvích, avšak Libyjci
se zúčastňovat nesmí. Libye je hluboce islámský národ
na kmenovém základě a opuštění islámu se považuje za
zradu. Libyjští křesťané musí uchovávat svou víru v tajnosti.
Všichni křesťané jsou vystaveni nebezpečí útoků ze strany
radikálních islamistů, jako například Islámského státu.

V roce 2016 byly v severní Nigérii zabity stovky křesťanů.
Přestože se nigerijská armáda relativně úspěšně
vypořádala s islámskou teroristickou skupinou Boko
Haram, většina zaznamenaných zabití padá na vrub
pastevců z radikálních islámských kmenů Hausa a Fulani,
kteří pravidelně útočí na křesťanské komunity. Ve dvanácti
severních státech byl zaveden islámský zákon šaríja a
křesťané v těchto státech čelí diskriminaci, je jim bráněno v
přístupu k čisté vodě, lékařské péči a vyššímu vzdělání.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Kvůli anarchii v zemi mohou islámští radikálové útočit na
křesťany beztrestně. Prosme Boha, aby proměnil srdce těchto
bojovníků a chránil křesťany.

•

Za ochranu pro nigérijské křesťany, zejména pro ženy,
které jsou v nebezpečí, že budou uneseny a přinuceny
provdat se za muslimy.

•

I když jich není mnoho, přesto počet křesťanů muslimského
původu roste. Modleme se, aby rostli ve víře a nalézali
obecenství s ostatními.

•

Za útěchu pro tisíce nigérijských křesťanů, kteří jsou
cílem násilností, a za moudrost pro partnery Open
Doors v jejich službě těmto komunitám.

•

Aby mnozí mohli slyšet evangelium prostřednictvím internetu
a sociálních médií a mohli se rozhodnout k následování Ježíše.

•

Za zásobování křesťanů v severních státech, kterým je
často odpírán přístup k věcem potřebným k životu.
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14 SAÚDSKÁ ARÁBIE

13 MALEDIVY

ÍRÁN

INDIE

SAÚDSKÁ ARÁBIE

SRÍ
LANKA

JEMEN

MALEDIVY

Hlava státu:
prezident Yamín Abdul
Gajúm
Počet obyvatel:
376 000
(několik tisíc křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
islámská republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlava státu:
král Salman

Státní zřízení:
monarchie

Počet obyvatel:
32.7 milionu
(1.4 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlavní náboženství:
islám

Představitelé Malediv prohlašují, že všichni občané jsou
muslimy, a vyhlašují svou hrdost na tuto skutečnost.
Křesťanští migranti jsou pečlivě sledováni a jejich
shromáždění jsou omezována. Maledivští křesťané musí
svou víru držet v naprostém utajení. Kdokoliv by se
rozhodl odejít od islámu, automaticky by ztratil maledivské
občanství a vlastnictví Bible by znamenalo odsouzení
do vězení. Někteří maledivští křesťané byli přinuceni k
odchodu do zahraničí, aby se vyhnuli pronásledování.

Přestože je v Saúdské Arábii konvertování od islámu
trestáno smrtí, počet křesťanů muslimského původu
roste.
Všichni saúdští občané jsou bráni jako muslimové
a právní systém je založen na islámském zákonu šaríja.
V Saúdské Arábii neexistují žádné církevní budovy a
křesťanské bohoslužby se odehrávají na tajných místech.
Věřící muslimského původu obvykle svou víru tají – několik
z nich se v roce 2016 prozradilo a bylo přinuceno zemi
opustit.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Aby Bůh dal tajným věřícím možnost bezpečného
setkávání a aby měli přístup k Biblím.

•

•

Aby Maledivané měli sny a vize o Ježíši a aby věřící
mohli být natolik silní, aby svým spoluobyvatelům
mohli zprostředkovávat evangelium.

Aby saúdští věřící mohli sdílet svou víru se svými
rodinami a aby jejich rodinní příslušníci byli otevření
na evangelium.

•

Za ochranu tajných věřících.

•

Děkujme Bohu za saúdské občany, kteří poznali Ježíše
prostřednictvím snů, vizí a křesťanských televizních
programů. Prosme Boha, aby se zjevil více lidem, a
modleme, aby mohli růst ve víře.

•
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Učednictví je kvůli bezpečnostním rizikům velkou
výzvou. Modleme se, aby maledivští křesťané rostli ve
víře.

15 INDIE

NEPÁL

16 UZBEKISTÁN

ČÍNA
UZBEKISTÁN

INDIE

AFGHÁNISTÁN

PÁKISTÁN

Hlava státu:
premiér
Narendra Modi
Počet obyvatel:
1.3 miliardy
(63.9 milionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
hinduismus
Státní zřízení:
federativní republika
Zdroj pronásledování:
náboženský nacionalismus

Hlava státu:
prezident Šavkat
Mirzijojev
Počet obyvatel:
30.7 milionu
(350 000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
autoritářská republika
Zdroj pronásledování:
diktátorská paranoia/
islámský extremismus

V Indii bylo v roce 2016 fyzicky napadeno průměrně
15 křesťanů týdně.
Od doby, kdy se v roce 2014 moci ujala hinduistická
nacionalistická strana Bharatiya Janata Party (BJP), vytrvale
roste vliv radikálního hinduismu. Pět států přijalo zákon
zakazující lidem konvertovat od hinduismu a existují snahy
zavést takový zákon v celostátním měřítku. Někteří z těch,
kdo opustili hinduismus, aby mohli následovat Krista, se
stali oběťmi útoků a byli dokonce zabiti svými vlastními
rodiči.

Uzbecký totalitní režim udělá vše, aby zůstal u moci.
Křesťanství, jež je považováno za „cizího vetřelce“, je
považováno za destabilizující faktor.
Ukazuje se, že pro věřící se po smrti prezidenta Islama
Karimova v roce 2016 změnilo jen málo. Státní orgány
nadále sledují náboženskou činnost, násilně vnikají do
domů, instalují odposlouchávací zařízení, odposlouchávají
telefonní hovory, infiltrují se mezi věřící. Nalezené
křesťanské materiály jsou zabavovány. Křesťané rovněž
čelí výslechům a zadržování. Věřící muslimského původu
zakoušejí další nátlak ze strany svých rodin a obcí, aby se
navrátili k islámu.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za ochranu a posilu pro křesťany hinduistického původu,
zejména za ty, kteří byli oběťmi útoků a jejich rodiny a komunity
je zavrhly.

•

Prosme Boha, aby dával uvězněným věřícím pokoj
a oporu.

•

•

Za moudrost a vedení pro ty, kdo se stále rozhodují šířit
evangelium, a to dokonce i ve státech, v nichž jsou zákony
zakazující konvertování.

Za nové věřící muslimského původu, držené v
domácím vězení, a za křesťanské ženy, které jsou
nuceny provdat se proti své vůli.

•

•

Aby neprošel zákon zakazující konvertování na celostátní úrovni
a aby Bůh mohl jednat v srdcích vedoucích představitelů Indie.

Aby Bůh posiloval tajné domácí sbory a ochraňoval je
před úřady.
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17 VIETNAM

18 KEŇA

ETIOPIE
VIETNAM
KEŇA
THAJSKO

TANZÁNIE

Hlava státu:
prezident Tran Dai Quang

Státní zřízení:
komunistický stát

Hlava státu:
prezident Uhuru Kenyatta

Státní zřízení:
republika

Počet obyvatel:
95.4 milionu
(8.4 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
komunistický útlak/
etnický antagonismus

Počet obyvatel:
48.5 milionu
(39.7 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlavní náboženství:
buddhismus

Hlavní náboženství:
křesťanství

Míra násilností vůči křesťanům narůstá, přesto však
počet věřících mezi národnostními menšinami roste.
V roce 2016 byli zabiti tři křesťané, nespočetné
množství odvlečeno a 35 sborů se stalo cílem útoků. Věřící
vzešlí z buddhistického a animistického prostředí zakoušejí
nejsilnější pronásledování jak ze strany komunit, tak úřadů.
Křesťanské národnostní menšiny jako Montagnardiové jsou
vystaveny nelítostnému protivenství. Všechny křesťanské
skupiny jsou monitorovány vládou, zaregistrovat církev
je obtížné a nový zákon o náboženství a víře omezuje
náboženské skupiny tím, že kontroluje jejich shromáždění.

Skupina aš-Šabáb pokračuje v útocích na křesťany v
severovýchodní Keni, přičemž tento trend vyvolává
obavy, neboť obsahuje prvky etnické čistky.
Násilnosti vůči křesťanům rostou už třetím rokem v
řadě. I přes skutečnost, že většinu obyvatelů Keni tvoří
křesťané, na severovýchodní hranici a v pobřežních
oblastech, kde dominuje islám, jsou křesťané terčem
radikálních islámských skupin. Příslušníci skupiny aš-Šabáb,
přicházející ze svých základen v Somálsku, vnikají do měst
nebo útočí na autobusy, tam oddělují křesťany od muslimů
a křesťany popravují.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Prosme Boha, aby dal pokoj rodinám a přátelům tří věřících,
kteří byli zabiti pro svou víru.

•

Aby věřící, kteří přišli o své milované při útocích ašŠabáb, mohli prožít pokoj od Boha.

•

Vláda se velmi snaží monitorovat církve a držet na uzdě
růst křesťanství. Modleme se za zmírnění restrikcí a za růst
svobody.

•

Za pracovníky Open Doors, kteří přinášejí obětem
pronásledování v Keni podporu a útěchu.

•

•

Za rodinné příslušníky, kteří tlačí na své příbuzné, aby
se navrátili k tradiční víře. Modleme se, aby mohli
prostřednictvím svých křesťanských příbuzných uvidět Krista.

Za křesťany na politické scéně. Modleme se za
moudrost, jak se vypořádat s rostoucím vlivem
radikálních islámských skupin na severovýchodě
země.
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20 KATAR

19 TURKMENISTÁN

TURKMENISTÁN
ČÍNA

KATAR
SAÚDSKÁ ARÁBIE

JEMEN

PÁKISTÁN

Hlava státu:
prezident Kurbanguly
Berdymuhamedov
Počet obyvatel:
5.5 milionu
(69 900 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám

Hlava státu:
emír Tamím

Státní zřízení:
republika

Státní zřízení:
stát jedné strany

Počet obyvatel:
2.3 milionu
(210 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Zdroj pronásledování:
diktátorská paranoia/
islámský extremismus

Hlavní náboženství:
islám

Turkmenistán je jednou ze zemí světa s nejsilnějšími
restrikcemi a tlak na křesťany je extrémně vysoký.
Prezident Berdymuhamedov jako „duchovní vůdce
země“ a jeho vláda využívají plně své moci ke kontrole nad
náboženskými institucemi. Registrace církve je téměř nemožná,
ovšem bez ní je církev vystavena násilným vniknutím do budov,
hrozbám, zatýkání a pokutám. Monitorována je dokonce i
historická Pravoslavná církev. Dovoz nebo tisk křesťanských
materiálů je velmi omezen – literatura je často konfiskována.
Věřící muslimského původu prožívají největší pronásledování
jak ze strany svých komunit, tak rodin.

Pod přísným wahhábismem přináší v Kataru
konvertování od islámu k jakémukoliv jinému
náboženství trest smrti.
Křesťané muslimského původu jsou považováni za
odpadlíky a vystavují se vážnému nebezpečí, budou-li
veřejně praktikovat svou víru. Viditelné symboly křesťanství
jsou zakázány stejně jako evangelizování. Přibližně 80 %
obyvatel tvoří pracovníci ze zahraničí, převážně z chudších
zemí. Třebaže expatům a migrujícím křesťanům je zaručena
určitá svoboda praktikovat víru, pokud se zjistí, že sdílejí
evangelium muslimům, mohou být zatčeni a deportováni.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za ochranu a povzbuzení pro věřící zapuzené kvůli
víře svými rodinami a přáteli. Modleme se, aby mohli
vědět, že Bůh je s nimi.

•

S migrujícími pracovníky se často zachází jako s otroky.
Modleme se, aby křesťanští migrující pracovníci dokázali
ukázat svým zaměstnavatelům, co je to láska Kristova.

•

Aby orgány státní bezpečnosti monitorující křesťany
byly zasaženy evangeliem. Modleme se, aby jejich
srdce byla proměněna Boží láskou.

•

Aby křesťanští konvertité uvážlivě a neohroženě sdíleli
svou víru s muslimy ve své rodině.

•

•

Za růst náboženské svobody v zemi.

Aby křesťané muslimského původu nalezli způsob, jak se
stát učedníky a měli jak mít obecenství s dalšími věřícími.
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21 EGYPT

22 ETIOPIE

SÚDÁN
EGYPT
SOMÁLSKO

SAUDSKÁ ARÁBIE

ETIOPIE

SÚDÁN

Hlava státu:
prezident Abdel
Fattah al-Sisi
Počet obyvatel:
95.2 milionu
(9.5 milionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlava státu:
premiér Hailemariam
Desalegn

Hlavní náboženství:
křesťanství (zejména
ortodoxní)/islám

Počet obyvatel:
104.3 milionu
(65.7 milionu křesťanů)

Státní zřízení:
federativní republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
denominační elitářství

Egyptští křesťané žijí v hluboce polarizované společnosti,
sevřeni mezi sekulárními nacionalisty a radikálními
islamisty.
Vyhnání Muslimského bratrstva v roce 2013, které
mělo podporu mnoha křesťanů, vyústilo ze strany
radikálních islamistů v násilí namířené proti nim. Křesťané
jsou rovněž diskriminováni sekulární vládou. Přestože tvoří
zhruba deset procent obyvatelstva, nejsou považováni
za rovnoprávné občany a čelí restriktivní legislativě.
Konvertité ke křesťanství jsou kvůli své nové víře rovněž
zapuzováni ze svých komunit a izolováni.

I když je Etiopie zemí s křesťanskou většinou, četná
náboženská a etnickýá napětí ve spojení s politickými a
občanskými projevy nespokojenosti znamenají, že tlak
na křesťany je velmi vysoký.
V oblastech Afar a Somali, kde jsou národnost a
islám propojeny, jsou křesťané pronásledováni svými
rodinami a komunitami. Vláda si přivlastňuje stále více
autority a zavedla zákony omezující činnost náboženských
organizací. Je smutné, že i fanatické části Etiopské
ortodoxní církve se snaží podkopat ostatní denominace.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

•

Za větší svobodu pro církev a za to, aby byla schopná
budovat pozitivní vztahy s vládou.

•

Za jednotu v církvi, aby mohla společně pracovat na
šíření Božího království.

•

V Etiopii proběhly v letech 2015 a 2016 obrovské
protesty provázené násilnostmi a od října 2016 je v
zemi výjimečný stav. Modleme se za větší stabilitu a
svobodu pro Etiopany.

Aby se Bůh postaral o křesťanské konvertity, kteří jsou
vyháněni ze svých domovů za to, že opustili islám. Věřící
muslimského původu mohou být kvůli víře biti nebo
vyhnáni ze svých domovů, nejčastěji rodinnými příslušníky.

•

Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni jak v oblasti
společenské, tak politické i právní, mohli s důvěrou svěřit
svou situaci Bohu.

•

Aby Bůh přivedl vůdce islámských skupin ke Kristu.
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24 LAOS

23 PALESTINSKÉ

OSADY

PALESTINSKÉ
OSADY

LAOS
JORDÁNSKO
THAIJSKO

EGYPT
SAÚDSKÁ ARÁBIE
KAMBODŽA

Hlava státu:
prezident Mahmúd Abbás

Státní zřízení:
prozatímní správa

Počet obyvatel:
4.9 milionu
(70 800 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
etnický antagonismus

Hlavní náboženství:
islám

Hlava státu:
prezident Choummaly
Sayasone
Počet obyvatel:
7 milionu
(225 000 křesťanů)

Státní zřízení:
komunistický stát
Zdroj pronásledování:
komunistický útlak/
kmenový antagonismus/
náboženský nacionalismus

Hlavní náboženství:
buddhismus

Věřící muslimského původu jsou vystaveni velmi
silnému pronásledování, zejména v Gaze, ale i na
Západním břehu Jordánu.
Třebaže jsou křesťané v Gaze do značné míry
tolerováni militantní islámskou stranou Hamas, jejich práva
nejsou ani dodržována, ani chráněna. Je téměř nemožné
vybudovat a registrovat protestantské modlitebny.
Na Západním břehu pod vládou strany Fatah čelí
křesťané mírnějším formám útlaku, ovšem sílící islámský
radikalismus v celé společnosti činí konvertování ke
křesťanství stále nebezpečnějším.

Křesťanství je v Laosu považováno za „západní
ideologii“ a ti, kdo se k němu přiklánějí, jsou považováni
za cizi agenty a nepřátele.
Marxisticko-leninská vláda sleduje všechny církve.
Konverze, evangelizace a církevní činnost vyžadují povolení
od vlády. Chybějící povolení může znamenat uvěznění.
Křesťanští konvertité z buddhismu nebo animismu jsou
vystaveni pronásledování ze strany místních úřadů, protože
každá konverze přináší do komunity hanbu. Laoští věřící
mohou být fyzicky napadáni nebo vyháněni ze svých obcí.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za křesťany na Západním břehu a v Gaze, kteří trpí
kvůli své víře a národnosti. Prosme Boha, aby jim
dovolil stát se tvůrci míru a sdílet lásku Kristovu.

•

Aby křesťané měli moudrost, jak svědčit svým
spoluobčanům z řad buddhistů a členům svých rodin.

•

•

Za partnery Open Doors poskytující církvi biblické
vzdělávání, urovnávání sporů a posttraumatické
poradenství.

Aby křesťané mohli mít volný přístup k Bibli a
k registraci církví a aby děti křesťanů nebyly v
buddhistických školách diskriminovány.

•

Za růst otevřenosti a přijímání křesťanství.

•

Aby se oslavila jednota těla Kristova a stala se
viditelným svědectvím pro všechny.
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REAKCE NA PRONÁSLEDOVÁNÍ:
Č T Y Ř I TA K T IK Y CÍR K V E
Jak reagují křesťané, pokud dojde k pronásledování? Pronásledovaní křesťané v celém světě
mají čtyři základní možnosti:

1. SKRÝT SE A PŘEŽÍT
Jít do hluboké ilegality a skrývat se
před utlačovatelem, obvykle státní
mocí. Výhodou je, že se vyhnete vězení
a zůstanete naživu. Nevýhodou je, že
křesťanství má jen málo příležitostí ovlivnit
kulturní dění a předávat víru z generace na
generaci.
V Afghánistánu je to jediná možnost.
Všichni afghánští křesťané jsou tajnými
konvertity od islámu. Opuštění islámu je
považováno za odpadlictví a každý, kdo je z
něj podezřelý, je uvězněn. Výsledkem je, že
v zemi není žádný viditelný sbor (církev), a
jen Bůh ví, kolik je v Afghánistánu křesťanů.

3. UPRCHNOUT A ŽÍT

2. REGISTROVAT SE A PODROBIT SE
V některých místech je možné církev
zaregistrovat a jednat s úřady. Za určitých
podmínek může jít o prospěšnou situaci,
přestože to znamená, že stát zasahuje do
církevních záležitostí.
V Číně je mnoho křesťanů členy státem
organizovaných církví. Mají svobodu
scházet se k bohoslužbám, ale s omezením.
Státní úředníci rozhodují, koho pozvat
do země, kdo může cestovat, kdo může
publikovat nebo kázat, co se může vyučovat
v seminářích. Přesto je v těchto sborech
mnoho pevných křesťanů. Dokonce některé
sbory podzemní církve, ačkoliv jsou podle
zákona ilegální, mohou praktikovat svou
víru relativně otevřeně, protože získaly
pochopení u místních úřadů.

4 . Z Ů S TAT A Z E M Ř Í T

Mnozí věřící, kteří konvertovali ke
křesťanství, čímž opustili kmenové
náboženství, musí uprchnout, chtějí-li
zachovat život svůj i životy své rodiny.

V krajních případech se křesťané mohou
rozhodnout, že zůstanou a ponesou
důsledky, dokonce i tehdy, když to znamená
jejich smrt.

V Somálsku bylo v roce 2016 zabito
nejméně 12 věřících muslimského původu.
Podle slov pozorovatele World Watch:
„Jde o společnost velmi soudržnou, těsně
spjatou. Když přestanete chodit do mešity,
už během jednoho nebo dvou týdnů si
toho okolí všimne. Pak vám řeknou, abyste
přišli. Pokud to neuděláte, je lepší utéci,
abyste si zachovali život.“

V Severní Koreji to je realitou pro
velmi mnoho křesťanů. Pokud dojde
k prozrazení tajné církve, všichni jsou
uvězněni v táborech smrti, včetně všech
příbuzných, dokonce i tehdy, když oni sami
se bohoslužeb nezúčastňovali. U jednoho
křesťana byla nalezena Bible, a proto byl
vsazen do vězení. Jeho přítel o něm řekl:
„Když uvěřil, učinil tím rozhodnutí, že
jednoho dne zemře pro Krista. Každý křesťan
v Severní Koreji učinil takové rozhodnutí.“

O tom, jak vypadá život křesťanů v těchto zemích, se můžete dočíst
na www.opendoorsuk.org/persecution.
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Chlapec na bohoslužbě, Jos, Nigeria
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2 5 L E T WOR L D WAT C H L I S T
Rok 2017 je dvacátým pátým
rokem, kdy Open Doors
zpracovává World Watch List.
V celé historii byly v čele tohoto
přehledu pouze tři země: Saúdská
Arábie v letech 1993-1995 a poté
1998-2001, Somálsko v letech 19961997 a Severní Korea od roku 2002
dodnes. Přehled dále odráží sedm
významných změn.
V roce 1978 zahájil v Číně Teng
Siao-Pching proces modernizace,
který vedl určitým způsobem
k liberalizaci. Pád Berlínské zdi
znamenal, že východoevropské
země v přehledu nikdy nefigurovaly,
avšak středoasijské státy vzniklé
po rozpadu Sovětského svazu –
Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán,
Kazachstán a Ázerbájdžán – se
zařadily na přední místa v top 50.
Nejvýraznějším trendem je
vzestup radikálního islámu. Za
finanční prostředky Saúdské Arábie
byly v celém světě vybudovány
wahhábistické mešity. Írán se od roku
1979 stal „vývozcem“ extremismu
založeného na šíitském výkladu
islámu. Pákistán je v současné době
na čtvrtém místě, což je vůbec
nejvyšší pozice v historii. V polovině
devadesátých let byl Súdán obecným
podhoubím extremistické ideologie
– v prvním seznamu byl na třetím
místě, dnes se vrátil do první pětky.
V Asii nabírá na tempu hinduistický
a buddhistický nacionalismus. V
úplně prvním přehledu byla Indie
na konci čtvrté desítky, ale vytrvale
stoupala až na patnáctou pozici

v letošním roce, což je její nejvyšší
umístění. V zemích jako Srí Lanka
a Myanmar vzrostl buddhistický
nacionalismus. Po útocích v New
Yorku 11. září 2001 byl jako největší
hrozba pro západ vnímán islámský
extremismus. Ovšem chaos
následující po stažení spojeneckých
vojsk z Afghánistánu a Iráku vyústil
ve významné protikřesťanské
násilnosti na Středním východě. Irák
se v roce 2011 dostal do první desítky
a na nejvyšší pozici (třetí místo) byl v
roce 2015 během nejhoršího řádění a
zvěrstev tzv. Islámského státu.
Arabské jaro se proměnilo
v „křesťanskou zimu“ , když se
ho zmocnily militantní islámské
skupiny. Sýrie, Libye a část Egypta
byly zataženy do občanské války,
která vypudila statisíce křesťanů
z jejich pradávných vlastí. Sýrie
je od roku 2014 v první desítce,
přičemž před rokem 2012 byla
nanejvýš v první dvacítce. Jedním z
nejznepokojivějších trendů je nárůst
radikálního islámu v subsaharské
Africe. Islámské milice pobily v severní
Nigérii, Somálsku, Mali a Středoafrické
republice tisíce lidí. V posledních letech
se jejich násilnosti rozšířily dokonce
i do zemí s převahou křesťanského
obyvatelstva, jako je Keňa, Kamerun a
Tanzanie.
Pro více informací o historii
World Watch List a trendech v
uplynulých 25 letech navštivte
www.opendoorsuk.org/
persecution

PRVNÍ DESÍTKA VŠECH DOB
World Watch List přiděluje body podle konkrétních aspektů pronásledování.
Sečteme-li body za celou dobu, co se World Watch List zpracovává, dostaneme
za roky 1993 – 2017 následující pořadí:
1. Severní Korea
2. Saúdská Arábie
3. Írán
4. Somálsko

5. Afghánistán
6. Maledivy
7. Jemen
8. Súdán

9. Vietnam
10. Čína

Šest z těchto zemí je dnes stále v první desítce.
23

25 BRUNEJ

26 BANGLADÉŠ

BANGLADÉŠ

BRUNEJ
INDIE
MALAJSIE

MYANMAR
INDONÉSIE

Hlava státu:
sultán Hassanal Bolkiah

Státní zřízení:
konstituční sultanát

Hlava státu:
prezident Abdul Hamid

Státní zřízení:
parlamentní demokracie

Počet obyvatel:
434 000
(54 800 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Počet obyvatel:
164.8 milionu
(866 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
náboženský nacionalismus

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
islám

Brunejský sultán podporuje islamizaci celé společnosti,
což má za následek rostoucí tlak na křesťany.
Prvním stupněm islámského zákona šaríja je
povinnost všech muslimů, včetně konvertitů ke
křesťanství, navštěvovat islámská modlitební setkání. Fatwa
zakazuje budování nebo opravování budov užívaných
k bohoslužbám jiným než muslimským, jakož i dovoz
Biblí, evangelizování a slavení Vánoc. Dojde-li k zavedení
posledních dvou fází šaríji, restrikce ještě více vzrostou.
Křesťanští konvertité jsou rovněž vystaveni nátlaku ze
strany svých komunit, aby se navrátili k islámu.

Spolu s tím, jak v Bangladéši roste skutečná hrozba
militantního islamismu, roste i agresivita útoků na
křesťany.
Příslušníci islámských militantních skupin, někteří s
vazbami na IS, zabili v roce 2016 uprostřed šňůry vražd mezi
náboženskými menšinami, sekulární společností a politickými
aktivisty i čtyři křesťany. Konvertité z islámu, buddhismu a
hinduismu jsou pod tlakem svých rodin a komunit, které se snaží
je přimět, aby se vrátili k původní víře. Někteří z nich se musí
vypořádat s nezaměstnaností, rozvody, hrozbami, dokonce i
násilím – například znásilněním – když se prozradí jejich víra.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Aby si mnoho obyvatel Bruneje zvolilo Krista, a to i přes snahy
vlády povzbuzovat lidi k tomu, aby konvertovali k islámu.

•

•

Aby Bůh ochraňoval křesťany žijící v utajení, kteří se pokoušejí
skrývat svou víru ze strachu před pronásledováním, a dával
jim moudrost, jak přinést do společnosti Boží světlo.

Za křesťany, kteří opustili své komunity kvůli nátlaku,
aby se vrátili k původní víře, a za pracovníky Open
Doors přinášející pomoc a úlevu věřícím.

•

Aby křesťané duševně i tělesně mučení poznali Boží
uzdravení a zůstali pevní ve víře.

•

Aby vládnoucí koalice Awami League (AL) vládla zemi
moudře a spravedlivě.

•
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Za sílu a moudrost pro představitele církví, jak zvládat rostoucí
omezování náboženské činnosti.

27 JORDÁNSKO

28 MYANMAR
ČÍNA

IRÁK

MYANMAR

JORDÁNSKO
EGYPT

THAJSKO

SAUDSKÁ
ARÁBIE

Hlava státu:
král Abdullah II.

Státní zřízení:
konstituční monarchie

Hlava státu:
prezident Htin Kyaw

Počet obyvatel:
7.9 milionu
(169 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
etnický antagonismus

Počet obyvatel:
54.8 milionu
(4.4 milionu křesťanů)

Státní zřízení:
unitární konstituční
republika
Zdroj pronásledování:
náboženský nacionalismus

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
buddhismus

Jordánsko bylo, pokud jde o náboženskou svobodu,
jednou z nejliberálnějších zemí Středního východu,
avšak situace se mění.
Křesťanští expati a historicky křesťanské komunity jsou
relativně svobodné – dokud nezačnou šířit evangelium
mezi muslimy. Věřící muslimského původu však čelí
nesmírnému útlaku ze strany místních úřadů, muslimských
náboženských představitelů a dokonce svých vlastních
rodin. Stále rostoucí nátlak na křesťany je důsledkem
velkého počtu muslimských uprchlíků ze Sýrie a Iráku ve
spojení se vzestupem radikálního islámu.

I přes naděje, že nová vláda zvýší náboženskou svobodu
v zemi, nesetkaly se pokusy vybudovat důvěru mezi
barmskou armádou, povstalci a menšinami včetně
křesťanů, s velkým úspěchem.
Buddhismus je nedílnou součástí kultury Myanmaru a
konvertování ke křesťanství je považováno za zradu rodiny,
komunity a v konečném důsledku i celé země. Církve
jsou monitorovány a jejich představitelé jsou napadáni
buddhistickými radikály snažícími se církev paralyzovat. Místní
komunity vyvíjejí extrémní nátlak na věřící buddhistického a
muslimského původu, aby se navrátili k původní víře.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za ochranu a uzdravení křesťanských konvertitů
vyslýchaných policií, fyzicky zneužívaných a
unášených rodinnými příslušníky.

•

Aby pronásledované křesťanské menšiny mohly v lásce
sloužit jiným pronásledovaným skupinám, jako jsou
muslimové z kmene Rohingya.

•

Aby uprchlická krize poskytla církvím příležitost
projevit Boží lásku.

•

Aby křesťané konvertující od islámu nebo buddhismu měli
odvahu odolat nátlaku svých rodin, přátel a sousedů snažících
se je přimět, aby se vzdali své nové víry.

•

Aby muslimové mohli být zasaženi láskou svých
křesťanských sousedů, a tak přitaženi ke Kristu.

•

Za partnery Open Doors, kteří podporují věřící distribucí
literatury, učednickými programy, vzděláváním v oblasti
pastorace a vedení i zásobováním životními potřebami.
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29 TUNISKO

30 BHÚTÁN

ČÍNA

BHÚTÁN

TUNISKO
INDIE

LIBYE

EGYPT

Hlava státu:
prezident Beji Caid Essebsi

Státní zřízení:
republika

Hlava státu:
král Jigme Wangchuck

Státní zřízení:
konstituční monarchie

Počet obyvatel:
11.5 milionu
(23 500 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Počet obyvatel:
793 000
(20 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
náboženský nacionalismus/
kmenový antagonismus

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
buddhismus Mahayana

V Tunisku se nalézají dvě skupiny pronásledovaných
křesťanů: komunity křesťanů-expatů a komunity
věřících muslimského původu.
Věřící muslimského původu jsou vystaveni nelítostnému
pronásledování, čelí závažným protivenstvím, často násilným,
ze strany svých rodinných příslušníků, před kterými prozradili
svou novou víru. Zejména v zemědělských oblastech zůstává
společnost a kultura zaměřená protikřesťansky a tuniské
zákonodárství dělá jen málo pro ochranu věřících. Věřící
expati mají relativní svobodu praktikovat křesťanství – i přesto,
že veřejné sdílení evangelia není tolerováno. Narůstá rovněž
tlak na věřící způsobený rostoucí militantností islámu.

Přestože Bhútán je sekulární stát, podle ústavy je
buddhismus „duchovním dědictvím země“.
Křesťané postrádají jakýkoliv formální statut a uznání,
mnoho z nich nemá ani národní identifikační kartu. Každá
konverze se setkává s odporem rodiny, obce, náboženských
představitelů i státu. Věřící byli a jsou zatýkáni za distribuci
evangelizačních letáků nebo za pozvání do církve.
Registrace církve je velmi obtížná, vláda ve snaze zabránit
růstu křesťanství omezuje shromažďování jen na setkávání
v domácnostech.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za mladé křesťany, kteří jsou kvůli víře odmítáni a
pronásledováni svými rodinami.

•

Aby věřící, kteří opustí buddhismus, čímž porušují zákon
zakazující konverzi, byli ochráněni.

•

Děkujme Bohu za pokračující víru Tunisanů, kteří jsou
oběťmi pronásledování – modleme se, aby mohli
vědět, že Bůh je neustále s nimi.

•

Aby Bůh obměkčil srdce vlády natolik, že umožní
křesťanům tisk Biblí a křesťanské literatury.

•

•

Prosme Boha, aby zabránil uskutečnění plánů
militantních islamistů na vyvolání chaosu v zemi.
Modleme se, aby namísto toho došli k poznání Boha.

Aby Bůh posiloval křesťanské konvertity, na které tlačí
jejich rodiny, přátelé a sousedé, aby se vzdali své nové
víry.
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31 MALAJSIE

32 MALI

MAURITÁNIE
MALI

MALAJSIE

BURKINA
FASO

INDONÉSIE

Hlava státu:
premiér Najib
Abdul Razak
Počet obyvatel:
31.2 milionu
(2.9 milionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
monarchie
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Hlava státu:
prezident Ibrahim
Boubacar Keita
Počet obyvatel:
18.7 milionu
(449 000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Malajsie byla v nedávné době svědkem vzrůstající
náboženské, politické a sociální nestability.
Ústava definuje rodilé Malajce jako muslimy. To znamená,
že Malajci nemají náboženskou svobodu opustit islám a ti, kdo
praktikují jiné náboženství, mají zakázáno sdílet svou víru s
malajskými muslimy. Rostoucí netolerantnost vůči Číňanům,
Indům a příslušníkům původních kmenů zasahuje rovněž
křesťany, vzhledem k tomu, že většina věřících patří k těmto
menšinám. Křesťané jsou diskriminováni jak v osobním, tak
profesním životě a konverze ke křesťanstvím je téměř ve všech
státech protizákonná.

Islámské militantní síly zůstávají i přes podepsání
mírové dohody s vládou v roce 2016 velkou hrozbou.
Důsledkem převzetí moci islamisty v roce 2012, a
to i přesto že byli vytlačeni z míst, která dříve ovládali,
je radikalizovanější společnost, která je ještě méně
příznivá vůči křesťanům než dříve – zejména vůči věřícím
muslimského původu a jejich církvím.
Přestože nejvíc křesťanů žije na jihu Mali, cítí se i oni
ohroženi islamisty, zejména v oblastech, které dosud
nejsou kontrolovány státem.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za jednotu, povzbuzení a ochranu tajných
shromáždění nových věřících.

•

•

Za odvahu a sílu pro nové konvertity, kteří mohou
být vyhnáni ze svých domovů a někdy posláni do
reedukačních islámských táborů.

Aby Bůh posiloval křesťany vyhnané z domovů v
severním Mali. Modleme se, aby jim byla dána milost a
oni mohli milovat své sousedy.

•

Za věřící muslimského původu, pro které je obtížné
žít otevřeně vírou, protože jejich rodina a komunita se
vůči nim staví nepřátelsky.

•

V důsledku teroristických útoků vzrostla významně
míra násilí. Modleme se za mír v zemi.

•

Aby noví věřící hladovějící po vyučování mohli získat
vzdělání a křesťanské materiály.
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34 STŘEDOAFRICKÁ
REPUBLIKA

33 TANZANIE

SÚDÁN

KEŇA

TANZANIE

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

DEMOKRATICKÁ
REPUBLIKA KONGO

MOSAMBIK

Hlava státu:
prezident John Magufuli

Státní zřízení:
demokratická republika

Počet obyvatel:
56.9 milionu
(31.7 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlavní náboženství:
křesťanství/islám

Hlava státu:
prezident Faustin-Archange
Touadera

Hlavní náboženství:
islám/křesťanství
(převážně římskokatolické)

Počet obyvatel:
5.1 milionu
(3.8 milionu křesťanů)

Státní zřízení:
republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Tlak na křesťany roste, přičemž nejvíce jsou ohroženi
věřící muslimského původu na Zanzibaru.
Míra násilí proti křesťanům je velmi vysoká a je
podněcována rostoucím radikálním islámem, zejména na
Zanzibaru, v pobřežních oblastech Tanzanie a v Bukobě
na severozápadě. Pokud jde o náboženství, Tanzanie je
roztříštěná. Pevninská Tanzanie byla z historického hlediska
ovlivněna křesťanstvím a socialismem. Obyvatelstvo
souostroví Zanzibar je převážně muslimské a požaduje
po ústřední vládě uznání. Návrh nové ústavy obsahuje i
zavedení soudního systému podle šaríji.

Středoafrická republika se ještě stále musí vypořádávat
s důsledky občanské války, která se zčásti vedla po
náboženských liniích.
Násilnosti vůči křesťanům jsou nadále na velmi
vysokém stupni. Přestože islámská vzbouřenecká skupina
Séléka byla již vyhnána z mnoha částí země, pokračují
útoky proti křesťanům v Bangui a na severovýchodě, který
je obydlen převážně muslimy. Křesťané byli donuceni
uprchnout ze svých vesnic a je jim upírán přístup k
zemědělským polím. Početné skupiny křesťanů žijí v
extrémně chudých podmínkách v utečeneckých táborech.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za povzbuzení a vytrvalost pro věřící muslimského
původu, kteří nemohou mít bohoslužby nebo vlastnit
Bibli, jakož i pro ty, kteří jsou vystaveni nátlaku, aby se
vrátili k původní víře.

•

Za bývalé povstalce ze skupiny Séléka a muslimské pastevce
z kmene Fulani, kteří nadále útočí na křesťany. Modleme se,
aby jejich oči byly otevřeny na pravdu Ježíše Krista.

•

•

Aby islámští extrémisté prožili proměnu srdcí.

Za moudrost a pokoj pro pastory setkávající se při své službě
s velkými potížemi.

•

Vyučování v mešitách je vůči křesťanům velmi
negativní. Modleme se, aby učitelé islámu poznali
Ježíše a vytvořili pozitivní změny pro křesťany.

•

Za partnery Open Doors poskytující křesťanům zasaženým
konfliktem posttraumatickou péči a ekonomickou podporu.
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35 TÁDŽIKISTÁN

36 ALŽÍRSKO

TÁDŽIKISTÁN
ČÍNA
ALŽÍRSKO
AFGHÁNISTÁN

Hlava státu:
prezident Emomali
Rachmon
Počet obyvatel:
8.9 milionu
(62 200 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
republika
Zdroj pronásledování:
diktátorská paranoia/
islámský extremismus

Hlava státu:
prezident Abdelaziz
Boutefika
Počet obyvatel:
41.1 milionu
(38 000 křesťanů)

LIBYE

EGYPT

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Vláda vyvíjí intenzivní nátlak na všechny ´odlišné´
skupiny včetně křesťanů.
V posledních dvou letech bylo přijímáno stále více
restriktivních právních a zákonných opatření. Konkrétně
zákon o mládeži ponechal křesťany v právním vakuu,
protože není jasně zřejmé, co je povoleno a co zakázáno.
Církve aktivně šířící evangelium trpí vměšováním,
hrozbami, zatýkáním a pokutováním, zejména ty, které
nebyly registrovány. Lidé muslimského původu, kteří se
obrátí ke Kristu, trpí nelítostným pronásledováním ze
strany státu, rodiny, přátel a komunity.

V Alžírsku je nejsilnějším zdrojem pronásledování
křesťanů, z nichž většina je muslimského původu, jejich
vlastní rodina.
Druhou nejsilnější hnací silou pronásledování je zákon.
Vyhláška č. 06-03 přijatá v roce 2006 zakazující veřejná
shromáždění za účelem praktikování jiné víry než islámu
vytvořila pro křesťany prostředí, jež je omezuje ještě více. To má
vliv na většinu míst využívaných ke křesťanským bohoslužbám,
s výjimkou katolických kostelů a jedné protestantské
modlitebny. Kromě toho o sobě dávají stále více vědět islámská
hnutí jako Al-Kájda v islámské oblasti Maghreb.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za sílu pro křesťany, kteří jsou sledováni úřady nebo na něž
jejich rodiny vyvíjejí nátlak, aby se vrátili k původní víře.

•

Aby vláda byla otevřenější vůči křesťanům a uznala
jejich zákonná občanská práva.

•

Aby byl uvolněn právní tlak na církve a aby se země stala
vůči křesťanství otevřenější.

•

•

Křesťané jsou považováni za extremisty, protože se jejich
náboženský život odehrává mimo státem povolené
struktury. Modleme se za změnu tohoto postoje.

Za ochranu křesťanů muslimského původu, kteří jsou
utiskováni svými rodinami – prosme Boha, aby jim
pomáhal odpouštět.

•

Vzdávejme díky za to, že alžírská církev dále roste:
modleme se, aby noví věřící rostli duchovně.
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37 TURECKO

38 KUVAJT

IRÁK

TURECKO

ÍRÁN

KUVAJT
SÝRIE
IRÁK

Hlava státu:
prezident Recep
Tayyip Erdogan
Počet obyvatel:
80.4 milionu
(187 000 křesťanů)

SAUDSKÁ
ARÁBIE

Hlavní náboženství:
islám

Hlava státu:
Emír Sabah

Státní zřízení:
konstituční emirát

Státní zřízení:
republika

Počet obyvatel:
4.1 milionu
(349 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
náboženský nacionalismus

Hlavní náboženství:
islám

Od nezdařeného puče v červenci 2016 stále zesiluje míra
netolerance vůči všem, kdo nesedí na stejné židli jako
Erdogan.
Turecký nacionalismus ve spojení s rostoucí islamizací
turecké společnost znamená, že nepatrná menšina
křesťanů a další náboženské menšiny čelí stále většímu
tlaku, který čím dál častěji a více přechází k násilnostem.
Konverze sice není tureckými zákony zakázaná, přesto
však věřící muslimského původu často zakoušejí intenzivní
nátlak ze strany rodiny, přátel a komunity, aby se vrátili
k islámu.

Atmosféra vůči nemuslimům se v Kuvajtu stává stále více
nepřátelskou – i když ne násilnou.
V zemi žijí dva druhy křesťanů: ti, kdo vzešli z domácího
muslimského prostředí, a expati nebo migrující křesťané.
Pronásledování jsou však vystaveni všichni. Společnost je
konzervativní - a islámský zákon určuje rozsáhlou oblast
pravidel pro osobní, rodinný i společenský život v obcích. Věřící
muslimského původu jsou bráni jako osoby druhé kategorie,
cizinci a zpronevěřilí a je jim bráněno v aktivitách komunit.
Expati nebo migrující křesťané musí často bojovat, aby získali
licence a registraci, aby mohli používat budovy k bohoslužbám.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Prosme Boha, aby ti, kdo jsou vystaveni pronásledování,
mohli svěřit svou naději a důvěru v něj.

•

Za Boží povzbuzení a sílu pro věřící, jejichž rodiny se
postavily proti nim.

•

Aby konvertité muslimského původu měli moudrost a
milost k řešení záležitostí ve svých rodinách.

•

Aby ti, kdo chtějí odstranit křesťanství, byli přemoženi
láskyplným svědectvím Ježíšových následovníků.

•

Za vytrvalost těch, kdo jsou ocejchováni jako zrádci
poté, co přijali křesťanskou víru, a se kterými se podle
toho i jedná.

•

Aby se Kuvajt přiblížil skutečné svobodě vyznání.
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39 ČÍNA

40 DŽIBUTI

RUSKO

SÚDÁN
JEMEN

ČÍNA

DŽIBUTI

ETIOPIE

INDIE

Hlava státu:
prezident Si Ťin-pching

Státní zřízení:
socialismus

Počet obyvatel:
1.4 miliardy
(97.2 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
komunistický a
postkomunistický útlak

Hlavní náboženství:
ateismus

Hlava státu:
prezident Ismail
Omar Guelleh
Počet obyvatel:
911 000
(11 000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Církev je v Číně nejpočetnější společenskou silou, která
není řízena komunistickou stranou.
Důsledkem jsou sílící snahy omezovat způsoby
činnosti křesťanů. Významný počet křesťanů je dosud
držen v žalářích. Násilnosti jsou na velmi vysokém stupni
a dále narůstají. Církevní shromáždění jsou v několika
provinciích nadále narušována. Církevní budovy byly
rovněž uzavřeny a jejich majitelé nuceni zrušit smlouvy
o pronájmu. Věřící původem z tibetského buddhismu a
muslimského národa Ujgurů jsou vystaveni pronásledování
ze strany rodin, komunit a náboženských představitelů.

K poklesu Džibuti na letošním žebříčku došlo zejména v
důsledku zesíleného pronásledování v jiných zemích, ne
kvůli poklesu pronásledování zde.
Vláda úřadujícího prezidenta se snaží řídit všechny
oblasti společnosti, k čemuž využívá potlačování svobody
shromaždování, náboženské svobody a svobody projevu.
Věřící muslimského původu čelí zejména pronásledování
svými rodinami a ostatními příslušníky komunity. Stejně
jako v jiných východoafrických zemích i zde roste vliv
radikálního islámu, který zároveň vládě působí největší
starosti.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za růst křesťanů z řad muslimských Ujgurů a
tibetských buddhistů.

•

Aby křesťané mohli svobodně projevovat svou víru.

•

•

Za moudrost a lásku pro čínské křesťany, kteří oslovují
ateisty a konfuciány.

Aby věřící měli sílu projevovat lásku svým
pronásledovatelům, kteří je odmítají zaměstnávat a
znemožňují jim přístup ke zdrojům obce.

•

Aby se Ježíš Kristus sám zjevil vládním úředníkům,
kteří usilují o ovládání církve.

•

Situaci ve společnosti ovlivňuje rovněž nárůst
radikálního islámu v sousedním Somálsku. Modleme
se za moudrost, jak se vypořádat s rostoucí hrozbou
radikálního islámu.
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41 MEXIKO

42 KOMORY

SPOJENÉ STÁTY
AMERICKÉ

KOMORY

KAR

MEXIKO

MA

DAG
AS

MOSAMBIK

Hlava státu:
prezident Enrique
Peňa Nieto

Hlavní náboženství:
křesťanství (převážně
římskokatolické)

Hlava státu:
prezident Azali Assoumani

Státní zřízení:
republika

Počet obyvatel:
130.2 milionu
(124.9 milionu křesťanů)

Státní zřízení:
federativní republika

Počet obyvatel:
826 000
(4 200 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Zdroj pronásledování:
organizovaná korupce

Hlavní náboženství:
islám

Mexiko je jednou ze zemí světa s největší mírou
násilných činů, což je způsobeno organizovaným
zločinem.
Násilí ovlivňuje všechny obyvatele Mexika, zejména
nejzranitelnější skupiny v zemědělských oblastech včetně
minoritních křesťanských denominací, k nimž patří protestanti.
Věřící, kteří se aktivně zapojili do transformace společnosti, se stali
hrozbou pro drogové kartely a další zločinecké skupiny. Lidé, kteří
konvertovali z tradičních kmenových náboženství k netradičním
protestantským denominacím, jsou vystaveni pronásledování,
jehož cílem se stávají i členové katolického hnutí obnovy.

Ústava Komorských ostrovů uvádí, že veškeré veřejné
dění musí mít základ ve víře v islám.
Šíření jakéhokoliv jiného náboženství než islám je
ilegální. Lidé, kteří konvertovali ke křesťanství, mohou být
soudně stíháni a jsou vystaveni nátlaku, aby svou víru
nepraktikovali. Tento nátlak přichází od muslimské většiny
a ponechává křesťanům jen malou příležitost žít v utajení.
I přes pozitivní trend směřující k demokracii narůstá vliv
radikálního islámu. Radikální učenci, z nichž většina získává
vzdělání a přípravu v ostatních muslimských zemích,
prosazují zavedení přísnějších islámských zákonů.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za ochranu pronásledovaných věřících v Mexiku.

•

•

Za Boží zabezpečení a milost pro křesťany, kterým je
upírán přístup k základním sociálním službám
a zdrojům.

Za moudrost pro rodiče z řad křesťanů muslimského
původu: všechny děti jsou ve školách vyučovány koránu.

•

Za ochranu a větší svobodu pro domácí sbory,
opakovaně jsou špehovány a je jim odpíráno právo
distribuovat Bible.

•

Za představitele politického života, kteří brojí proti
křesťanům, aby došli k poznání Pána.

•
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Aby příslušníci drogových kartelů mohli poznat Ježíše
a přispěli k pozitivním změnám.

44 SPOJENÉ
ARABSKÉ EMIRÁTY

43 KAZAKHSTÁN

Image used for illustrative purposes
RUSKO

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
KAZAKHSTÁN

SAUDSKÁ
ARÁBIE
OMÁN

Hlava státu:
prezident Nursultan
Nazarbajev
Počet obyvatel:
18 milionu
(4.6 milionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám

Hlava státu:
Šejch Khalifa

Státní zřízení:
federace

Státní zřízení:
republika

Počet obyvatel:
9.4 milionu
(1.2 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Zdroj pronásledování:
diktátorská paranoia

Hlavní náboženství:
islám

Pronásledování vychází zejména z represivní politiky
vlády, která se usilovně snaží kontrolovat všechny
oblasti života.
Nová legislativa již omezila náboženskou svobodu
a vláda využívá hrozby militantního islámu k tomu,
aby omezila další oblasti svobody, a tak posílila svou
kontrolu nad společností. Konvertité ke křesťanství, kteří
vzešli z muslimského prostředí, musejí snášet nelítostné
pronásledování ze strany státu, rodiny, přátel i komunity.
Církve přinášející evangelium trpí útoky, zatýkáním a
pokutami, hlavně v případě, není-li církev registrována.

Křesťané ve Spojených arabských emirátech jsou jednak
expati, jednak migranti nebo věřící muslimského původu.
Nejvíce pronásledování zakoušejí ti poslední, a to ze
strany rodiny, představitelů komunity a vládních úředníků.
I přes stabilitu a blahobyt země je náboženská a politická
svoboda přísně omezena. Islám dominuje v soukromém,
veřejném i politickém životě a všichni občané jsou
definováni jako muslimové. Zákon neuznává konvertování
od islámu ke křesťanství a trestem za konverzi je smrt.
Křesťané muslimského původu mohou být nuceni, aby se
vrátili k islámu, svou víru skrývali nebo opustili zemi.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za ty, kdo jsou biti a vězněni za to, že opustili islám a
obrátili se ke Kristu.

•

•

Aby Bůh dával svůj mír a pokoj křesťanským
vedoucím, kteří jsou pod dohledem.

Za věřící muslimského původu, zejména ženy, které
konvertovaly od islámu, čímž ztratily právo na osobní
vlastnictví a děti.

•

Za moudrost a tolerantnost vládních představitelů,
aby umožnili občanům země změnit víru.

•

Vlastnictví křesťanských materiálů je velmi
nebezpečné. Modleme se za odvahu a ochranu těch,
kdo distribuují a sdílejí Boží slovo.

•

Prosme Boha, aby proměňoval srdce vládních
úředníků, kteří usilují o potlačení nebo vyhlazení
křesťanství.
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45 SRÍ LANKA

46 INDONÉSIE

INDIE

INDONÉSIE
SRÍ LANKA

AUSTRÁLIE

Hlava státu:
prezident Maithripala
Sirisena
Počet obyvatel:
20.9 milionu
(1.9 milionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
buddhismus

Hlava státu:
prezident Joko Widodo

Státní zřízení:
republika

Státní zřízení:
sjednocená ústavní
republika

Počet obyvatel:
263.5 milionu
(31.9 milionu křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
náboženský nacionalismus

Zdroj pronásledování:
náboženský nacionalismus

Hlavní náboženství:
islám

Srí Lanka je sice sekulární stát, avšak nová ústava
zdůrazňuje skutečnost, že státním náboženstvím je
buddhismus, a víra v nadřazenost buddhismu zůstává
obecně rozšířená.
Hlavním zdrojem pronásledování křesťanů jsou
buddhističtí mniši, kteří mají velký vliv ve vesnicích.
Bohoslužby a modlitební setkání jsou rušena a zastavována
a davy útočí na církevní budovy. Nejzranitelnější jsou
pastoři. Věřící pocházející z buddhistického, muslimského
nebo hinduistického prostředí jsou považováni za zrádce a
jsou vystaveni fyzickým a verbálním útokům.

Indonézie je známa zvláštní formou umírněného
a různorodého islámu, přesto však má islámský
extremismus mnohem větší vliv, než se obvykle soudí.
Radikální islámské skupiny jsou pro křesťany a
další náboženské menšiny velkou hrozbou. V roce 2016
přivedly do ulic více než 200 000 lidí masové protesty
proti primátorovi Jakarty Ahokovi, čínskému křesťanovi,
obviněnému z rouhání. Věřící muslimského původu jsou
pod nátlakem členů svých rodin a přátel a protestantské
komunity, které přinášejí evangelium, vystaveny odporu
radikálních islámských skupin.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za ochranu osob, které konvertovaly ke křesťanství.
Ženu z hinduistické rodiny, která konvertovala, zabila
její vlastní matka.

•

Za moudrost pro vládu, jak jednat s narůstající
hrozbou extremismu.

•

•

Za právní ochranu pastorů, které vláda šikanuje a kteří
jsou stavěni před soud.

Za věřící muslimského původu, na které je vyvíjen
silný nátlak, aby se zřekli své víry. Modleme se, aby
měli přístup k Biblím a křesťanskému obecenství.

•

Za pracovníky Open Doors, kteří poskytují posilu
obětem násilí: lékařskou pomoc, živobytí a pomoc při
obnově zničených domů a církevních budov.

•

Indonésie je zemí s největším počtem muslimského
obyvatelstva ve světě. Modleme se, aby mnoho
indonéských muslimů došlo poznání Krista.
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47 MAURETÁNIE

48 BAHRAJN

ALŽÍRSKO
BAHRAJN
MAURETÁNIE
SPOJENÉ
ARABSKÉ
EMIRÁTY

MALI
SAUDSKÁ
ARÁBIE

Hlava státu:
prezident Mohamed Ould
Abdelaziz
Počet obyvatel:
4.26 milionu
(5 000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
islámská republika
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus

Hlava státu:
šejk Hamad bin
Isa Al Chalifa
Počet obyvatel:
1.4 milionu
(186 000 křesťanů)

OMÁN

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
konstituční monarchie
Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Mauretánii ovládala více než 30 let armáda. Současná
vláda se zoufale snaží udržet u moci a pokouší se
podpořit svou legitimnost mezi islámskými skupinami
tím, že pronásleduje křesťany.
Nemuslimové jsou zastrašováni a pronásledováni
islámskými skupinami. Věřící muslimského původu jsou
vystaveni nátlaku nejen ze strany svých rodin a vlády, ale
jejich konvertování vnáší hanbu do jejich kmenů, což vede
k dalšímu pronásledování. Důsledkem je, že většina věřících
muslimského původu svou víru tají.

Tato země s převažující šíitskou formou islámu je
relativně tolerantní a ústava umožňuje náboženskou
svobodu.
V zemi pracuje a žije velký počet křesťanů-expatů,
kteří mají relativní svobodu k praktikování své víry v
soukromí, ovšem šíření evangelia mezi muslimy je ilegální.
Věřící muslimského původu však čelí nátlaku ze strany
svých rodin, představitelů komunit i vládních úředníků.
Velký vliv na politiku Bahrajnu má Saúdská Arábie, což
podporuje předpoklad, že islámský extremismus poroste a
bude pokračovat tlak na křesťany.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za negramotné věřící – mnoho z nich jsou ženy –
protože při hledání Boha mají jen omezený přístup k
jeho Slovu. Modleme se za způsob, jak jim umožnit
získání Božích pravd.

•

Za lidi zavržené svými rodinami a komunitami, protože
se rozhodli následovat Ježíše. Modleme se, aby rostli v
poznání Krista a byli jisti ve víře.

•

•

Za rasové smíření v zemi tak etnicky mnohotvárné.

•

Mauretánie je jednou z nejchudších zemí světa. Prosme
Boha, aby požehnal novým profesním iniciativám, které
si kladou za cíl finanční podporu věřících.

Aby bahrajnští křesťané měli moudrost a byli pevní v
odhodlání oslovit své muslimské rodinné příslušníky,
sousedy a spolupracovníky.

•

Aby v Bahrajnu byla posílena náboženská svoboda.
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50 KOLUMBIE

49 OMÁN

SAUDSKÁ
ARÁBIE
KOLOMBIE
OMÁN
JEMEN
PERU

Hlava státu:
sultán Kábús

Státní zřízení:
absolutistická monarchie

Počet obyvatel:
4.7 milionu
(204 000 křesťanů)

Zdroj pronásledování:
islámský extremismus/
diktátorská paranoia

Hlavní náboženství:
islám

Hlava státu:
prezident Juan Manuel
Santos
Počet obyvatel:
49 milionu
(46.6 milionu křesťanů)

BRAZÍLIE

Hlavní náboženství:
křesťanství (římskokatolické)
Státní zřízení:
republika
Zdroj pronásledování:
organizovaná korupce/
kmenový antagonismus

Omán praktikuje tolerantní a nenásilnou větev islámu
zvanou ibádíja.
Ústava poskytuje náboženskou svobodu a odpadlictví
není zločin – což ovšem neznamená, že právní systém ji
uznává, naopak stanoví, že všichni občané jsou muslimy.
Společnost se straní těch, kdo opustí islám, a věřící
muslimského původu jsou vystaveni diskriminaci, ztrácejí
rodiny, domov i zaměstnání. Cizincům je dovoleno pořádat
bohoslužby v soukromí, ale jejich budovy jsou střeženy a
křesťanská shromáždění jsou monitorována.

Kolumbie je demokratický stát, ve kterém je zaručena
náboženská svoboda, přesto jsou velké oblasti země
kontrolovány zločineckými organizacemi, drogovými
kartely a ilegálními ozbrojenými skupinami.
Tyto organizace berou křesťanství jako hrozbu,
protože je alternativním způsobem chování společnosti.
Bohoslužby jsou monitorovány a křesťané, kteří otevřeně
hovoří proti zmíněným skupinám, jsou terčem útoků. Mezi
původním obyvatelstvem není konvertování od tradiční
víry tolerováno. Křesťanům je upírán přístup k základním
sociálním službám a jsou i vyháněni ze svých komunit.

MODLEME SE

MODLEME SE

•

Za ochranu a pevnost nových věřících. Modleme
se, aby jejich rodiny a kolegové byli zasaženi jejich
svědectvím.

•

Aby křesťané ohrožovaní zločineckými a guerillovými
skupinami zůstali pevní i přes pronásledování.

•

•

Aby křesťané-expati byli vždy připraveni sdílet naději,
kterou mají v Kristu.

Za Dětská střediska Open Doors zajišťující ochranu, jídlo a
vzdělání pro děti, jejichž rodiny byly ohroženy nebo vyhnány.

•

•

Existují obavy, že boje v Jemenu se mohou přenést
přes hranice. Modleme se, aby se vliv radikálních
islámských skupin nešířil.

Prezident Santos a vůdce povstalecké skupiny FARC
podepsali koncem roku 2016 mírovou dohodu, ale odpůrci
tvrdí, že je vůči představitelům FARC příliš shovívavá.
Modleme za uzdravení a pokoj v zemi.
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