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The World Watch List
(WWL) is a ranking of 50
countries where persecution
of Christians for religious
reasons is most severe.
Open Doors works in the world’s most
oppressive countries, strengthening
Christians to stand strong in the face
of persecution and equipping them
to shine Christ’s light in these places.

POŘADÍ

2014

Severní Korea--------------1 ------------ ■ ------- 1
Somálsko--------------------2 ------------ ■ ------- 2
Irák ----------------------------3 ------------ p ------- 4
Sýrie --------------------------4 ------------ q ------- 3
Afghánistán ----------------5 ------------ ■ -------- 5
Súdán ------------------------6 ------------ p ------- 11
Írán ----------------------------7 ------------ p ------- 9
Pákistán ---------------------8 ------------ ■ -------- 8
Eritrea ------------------------9 ------------ p ------- 12
Nigérie -----------------------10 ---------- p ------- 14
Maledivy ---------------------11 ---------- q ------- 7
Saúdská Arábie ------------12 ---------- q ------- 6
Libye --------------------------13 ---------- ■ -------- 13
Jemen ------------------------14 ---------- q ------- 10
Uzbekistán ------------------15 ---------- ■ -------- 15
Vietnam ----------------------16 ---------- p ------- 18
Středoafrická republika --17 ---------- q ------- 16
Katar --------------------------18 ---------- p ------- 19
Keňa --------------------------19 ---------- p ------- 43
Turkmenistán ---------------20 ---------- ■ -------- 20
Indie ---------------------------21 ---------- p ------- 28
Ethiopie ----------------------22 ---------- q ------- 17
Egypt --------------------------23 ---------- q ------- 22
Džibuti------------------------24 ---------- p ------- 27
Myanmar (Barma) ----------25 ---------- p ------- 46
Palestinské osady ----------26 ---------- p ------- 34
Brunej -------------------------27 ---------- q ------- 24
Laos ---------------------------28 ---------- q ------- 21
Čína ---------------------------29 ---------- p ------- 37
Jordánsko -------------------30 ---------- q ------- 26
Bhútán ------------------------31 ---------- ■ -------- 31
Komory-----------------------32 ---------- p ------- 42
Tanzanie ----------------------33 ---------- p ------- 49
Alžírsko -----------------------34 ---------- q ------- 32
Kolumbie --------------------35 ---------- q ------- 25
Tunisko -----------------------36 ---------- q ------- 30
Malajsie -----------------------37 ---------- p ------- 40
Mexiko ------------------------38 ---------- ✚ -------- nový
Omán -------------------------39 ---------- q ------- 27
Mali ----------------------------40 ---------- q ------- 33

Posun dolů ------------------q
Posun nahoru -- ------------p
Stejné pořadí ---------------■
Nový stát ---------------------✚

Turecko ----------------------41 ---------- ✚ -------- nový
Kazachstán ------------------42 ---------- q ------- 39
Bangladéš --------------------43 ---------- p ------- 48
Srí Lanka ---------------------44 ---------- q ------- 29
Tádžikistán ------------------45 ---------- ■ -------- 45
Ázerbájdžán ----------------46 ---------- ✚ -------- nový
Indonézie --------------------47 ---------- ■ -------- 47
Mauretánie ------------------48 ---------- q ------- 36
Spojené arabské emiráty-49 ---------- q ------- 35
Kuvajt -------------------------50 ---------- q ------- 38
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SEVERNÍ
KOREA č.
NORTH KOREA
#11
92/100

score
skóre

Hlava
státu:
Čong-Un
Leader:
Kim Kim
Jong-Un

Státní zřízení:
Komunistická
diktatura
Government:
Communist
dictatorship
Populace:
24,5
(300 000
křesťanů)
Zdrojofperzekuce:
Komunistický
útlak/
Population:
24.5milionu
million (300,000
Christians)
Source
persecution:
Communist
Převažující
náboženství:
Ateismus/tradiční
diktátorská
paranoiaparanoia
Main Religion:
Atheism/traditional
beliefs kultyoppression/
Dictatorial
North Korea
ranks
on thena
2015
World
Watch
List už
for po
thetřinácté
13th consecutive
year. YetPostavení
again,
Severní
Korea
se first
umisťuje
první
pozici
WWL
bez přerušení.
nothing
has
improved
for
Christians
since
Kim
Jong
Un
took
over
power.
Pressure
remains
křesťanů se od chvíle, kdy Kim Čong-un převzal moc, nijak nezlepšilo. Útlak zůstává
extremely high,
anda there
is kdo
virtually
no way
to escape
for those
who don’t
near thepřed
extrémně
vysoký
nikdo,
nežije
v blízkosti
čínských
hranic,
nemálive
možnost
Chinese
border.
ním
uniknout.
Ve
většině
zemí nacházíme
směsici
hnacích sil engines,
perzekuce,
přičemž
je praviIn most
countries,
there is a mixture
of různých
different persecution
though
regularly
one
dlem,
jednu jeasmožné
určit
jakoInhlavní
V Severní
je to jedna všezahrnucan beže
identified
the main
reason.
Northdůvod.
Korea, there
is oneKoreji
all-encompassing
jící
hnací síla,
vylučující
všechny
ostatní
možnosti,
a to
komunistický
útlak.
persecution
engine,
excluding
all other
possible
engines:
Communist
oppression.
Zbožštění
vůdců
nenechává
žádný
prostor
pro for
jakékoliv
jiné
náboženství.
Jakýkoliv
The God-like
worship
of the rulers
leaves
no room
any other
religion.
Any reverence
not
projev
úcty směřovaný
než
členům
Kimand
bude
nahlížen jako nebezpečconcentrated
on the Kim jinam
dynasty
willkbe
seen asdynastie
dangerous
state-threatening.
né ohrožení státu.

MODLEME SE
PRAY
Za 50
000
– 70 000 křesťanů
uvězně+ For
the
50,000-70,000
Christians
ných v pracovních
táborech.
Prosme
imprisoned
in labor
camps.
Ask
Boha,to
aby
je podpíral
a povzbuzoval.
God
sustain
them.

Aby Bůh
Kim
+ That
Godzměnil
wouldsrdce
change
the
Čong-una
a použil
si jejand
k reforheart
of Kim
Jong-Un,
use
mě státu.
him
to reform the country.
Za ochranu
profor
partnery
ve
+ For
protection
ministry
službě, kteří
praktickou
partners
whopřinášejí
are bringing
a duchovní
podporu
practical
and
spiritualvěřícím.
support
to believers.

Not only will the believers themselves be punished if they are discovered, but likely also their
Pokud
se zjistilo,
že je
člověk křesťan,
nebude
jen on sám,
ale
s největší
families.by
Immediate
family
members,
even if they
aren’tpotrestán
Christians themselves,
will
serve
a
pravděpodobností
i jeho camp.
rodina.
Členovéare
nejužší
i v případě,
že there
sami
sentence in a re-education
Christians
sent torodiny,
politicaldokonce
labor camps,
from which
křesťany
nejsou,
budou odsouzeni k pobytu v reedukačním táboře. Křesťané jsou posíis no release
possible.
láni do politických pracovních táborů, odkud není úniku.
According to recent reports about the labor camp systems, it is estimated that political prison
Nejnovější
zprávy
o systému
pracovních
táborů
odhadují,
že v politických
vězeňských
camps house
approximately
150,000
to 200,000
inmates,
not including
all those in
the other
táborech
je drženo
až 200
000
vězňů,
nepočítaje
ty v jiných
typech
vězení dropped
v zemi.
types of prisons
in the150
country.
One
report
suggests
the number
of political
prisoners
Jedna
ze
zpráv
uvádí,
že
počet
politických
vězňů
poklesl
na
80
000
až
120
000
osob.
to between 80,000 and 120,000 people, due to the high death rate.
Příčinou je vysoká úmrtnost.

ODHADEM50,000
50 000 AŽ
000 KŘESŤANŮ
AN ESTIMATED
TO70
70,000
CHRISTIANS

DENNĚ
TRPÍ VDAILY
SEVEROKOREJSKÝCH
VĚZEŇSKÝCH
SUFFER
IN NORTH KOREA’S
PRISONTÁBORECH
CAMPS
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SOMÁLSKO#2
č. 2
SOMALIA
90/100

score
skóre

Leader:
President
Hassan
Sheikh
Mohamud
republic
Hlava státu:
Prezident
Hassan
Sheikh
Mohamud Government:
Státní zřízení:Federal
Federativní
republika
Population:
10.3milionu
million (A
few hundred
of persecution:
Islamic
extremism
Populace: 10,3
(několik
stovekChristians)
křesťanů) Source
Zdroj perzekuce:
Islámský
extrémismus
Main
Religion:
Islam
Převažující
náboženství:
Islám
Somálsko
je pro
křesťana
druhým
nejhorším
pro život.
křesťanů
v Somálsku
Somalia ranks
as the
second most
difficult
place tomístem
be a Christian
in theNejvíce
world. The
main types
jsou
konvertité
muslimského
původu,
označovaní
jakoBackground,
MBB (Muslim
Believers –
of Christians
in Somalia
are Christian
converts
from a Muslim
alsoBackground
known as Muslim
křesťané
muslimského
původu).
Kromě
nich
v
zemi
žije
nepatrný
počet
zahraničních
pracovBackground Believers (MBBs), and there is a tiny population of expatriate aid workers.
níků – expatů.
The majority of people within Somalia are Muslim, and no one is expected to be a Christian. Moreover,
Většinu
obyvatel
Somálska
tvoří
muslimové
a oisnikom
sefor
nepředpokládá,
že by mohl
být
Islamic religious
leaders
publicly
maintain
that there
no room
Christianity, Christians
and churches
křesťan.
Islámští
náboženští
vůdcové
nadto
veřejně
prohlašují,
že
v
zemi
není
místa
pro
in Somalia. This view is upheld and reinforced on different levels by government officials of the various
křesťanství,
křesťany
a církve.
TentoFederal
pohled
zastávají alocated
podporují
státní úředníci
různých
administrations
(including
the Somalia
Government,
in Mogadishu),
political
parties
organizací
na
všech
úrovních
(včetně
somálské
federální
vlády
sídlící
v
Mogadišu),
politické
and ordinary people.
strany i prostí lidé.

MODLEME SE
PRAY
že i přesthe
útlak
+ Děkujme
Praise GodBohu,
that, despite
zachoval
Somálsku
svědectví
pressures,vHe
has preserved
a
o
křesťanech.
Christian
witness in Somalia.

+ Za
Fortěch
the very
fewmálo
isolated
několik
izolovabelievers.
Ask Prosme
God to provide
ných
věřících.
Boha,
ways
for
them
to
mature
aby jim poskytl cestu ke
in Christ.v Kristu.
zralosti
měli
více
+ Aby
Thatkřesťané
Christians
would
svobody
ke freedom
chvále Ježíše
have more
to
Krista.
worship Jesus.

Additionally, the violent, militant Islamist terrorist group, al-Shabaab, subscribes to the Wahhabist
Militantní
islamistická
teroristická
skupina
aš-Šabáb
plněofpodporuje
wahhábistickou
doctrine and
advocates for
Sharia law as
a basis to
regulate nadto
all aspects
life in Somalia
(i.e. legal,
doktrínu
a
zasazuje
se
za
přijetí
zákona
šaría
jako
základny
řídící
všechny
oblasti
života
political, social and economic).
v Somálsku (právní, politické, společenské i ekonomické).
Al-Shabaab’s implementation of its Wahhabist worldview is so extreme that, according to an Open
Wahhábistický
světový
názor
zaváděný
organizací
aš-Šabáb
je natolik
extrémní,
že podleThe
Doors field researcher,
even
Sufi-Muslims
move
underground
to avoid
persecution
by al-Shabaab.
zpravodajů
Open
Doors
se
do
ilegality
stahují
dokonce
i
súfisté,
aby
se
vyhnuli
perzekuci
social structure underpinning the way in which Somalia is governed is tribal. Clans within this tribal ze
strany
Struktura
společnosti,
způsob
v Somálsku,
je like
kmenová.
system aš-Šabáb.
maintain their
own militias.
This tribalpodporující
system allows
Islamic vlády
extremism,
via groups
alJednotlivé
kmeny
v
tomto
systému
mají
své
vlastní
milice.
Uvedený
kmenový
systém
umožShabaab, to flourish in Somalia.
ňuje nebývalý rozvoj islámského extrémismu v pojetí skupin podobných aš-Šabáb.
In the country’s very recent history, MBBs, or those accused of being MBBs, have often been killed
V nedávné době byli křesťané muslimského původu, i ti, kdo byli obviněni, že jsou křesťany,
on the spot when discovered. An Open Doors field researcher indicated that ordinary citizens, in
často zabíjeni na místě. Zpravodaj Open Doors sděluje, že do zabíjení křesťanů byli a jsou
collaboration with al-Shabaab, have been involved in the killing of Christians. The researcher stated
zapojeni běžní občané ve spolupráci s aš-Šabáb. Zpravodaj uvádí, že „Věřící byli a jsou prothat, “Believers have been betrayed into the hands of al-Shabaab by their neighbors…”
zrazováni svými sousedy...“
Open Doors field reports indicate that Somali Christians have to hide their faith to get access to basic
Zpravodajství Open Doors uvádí, že somálští křesťané musí svou víru skrývat, aby měli přínecessities, such as basic social services, education or justice. Church life is constrained and has to
stup k základním potřebám jako základní sociální služby, vzdělání nebo justice. Církevní život
remain underground. Believers are organized in small community groups, and they meet in secret
je omezován a musí zůstávat v ilegalitě. Věřící v celé zemi jsou sdruženi v malých komuniacross the country.
tách a scházejí se tajně.

V SOMÁLSKU JSOU ŽIVOTY
IN SOMALIA, CHRISTIAN LIVES ARE
KŘESŤANŮ OHROŽENY ISLÁMTARGETED
BY ISLAMIC TERRORIST
SKÝMI
GROUPS,TERORISTICKÝMI
CLAN AUTHORITIESSKUPINAAND
MI,
KMENOVÝMI
VŮDCI
I
NĚKTEBY SOME GOVERNING OFFICIALS.
RÝMI VLÁDNÍMI ÚŘEDNÍKY.
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IRÁK
3
IRAQč.#3
86/100

score
skóre

Hlava státu:
Premiér
Nouri
al-Maliki
Leader:
Prime
Minister
Nouri
al-Maliki
Populace: 35,9
(několik
tisíc křesťanů)
Population:
35.9milionu
million (A
few thousand
Christians)
Převažující
náboženství:
Islám
Main
Religion:
Islam

Government:
Parliamentary
democracy
Státní
zřízení: Parlamentní
demokracie
Source
of persecution:
Islamic extremism
Zdroj
perzekuce:
Islámský extrémismus

Iraq has
long church
history.
RelatedVezmeme-li
to today’s borders,
Christianhranice,
biblical patriarch
Irák
má adlouhou
církevní
historii.
v úvahuthe
současné
biblickýAbraham
patriwas
an
Iraqi.
Mosul,
Iraq’s
second
biggest
city
now
captured
by
ISIS
militants,
is
the
current
name
archa Abrahám byl Iráčan. Druhé největší irácké město Mosul, nyní obsazené bojovníky
of thejeformer
Nineveh,Ninive.
from the
book
of Jonah.
has been
a long
tradition
of
ISIS,
bývalécity
Jonášovo
V biblical
iráckých
městech
jakoThere
Bagdád
a Mosul
mají
křesťané
Christianstradici.
living inPřed
Iraqi cities,
asUSA
Baghdad
and
Mosul.
the US invasion
of Iraqzinnejvět2003,
dlouhou
invazísuch
vojsk
v roce
2003
bylBefore
Irák domovem
pro jednu
Iraq was
home to one
of the largest
Christianvýchodě.
communities
of thezde
Middle
East. Christians
have ale
ších
křesťanských
komunit
na Středním
Křesťané
žili téměř
dvě tisíciletí,
lived
here
for
nearly
two
millennia,
but
are
currently
on
the
verge
of
extinction.
v současné době jsou na pokraji zániku.

MODLEME SE
PRAY
+ Za
Forvěřící
Muslim
Background
muslimského
půvoBelievers
who čelí
often
face
du,
kteří často
protivenopposition
fromsvé
their
family
stvím
ze strany
rodiny
community.
aand
obce.
Za ochranu
křesťanů
+ For
the protection
ofprchajících
Christians
před ISIS.
fleeing
from ISIS

+ For
Open DoorsOpen
workers
sup-kteří
Za pracovníky
Doors,
porting
displaced
podporují
vyhnanéChristians
křesťanywith
trauma
counseling,
training
and
a radí jim,
za výcvikové
a finančincome
generating projects.
ní projekty.

V
2014
ISIS
velkou
částofseverního
západního
Iráku, the
včetně
druhého
In červnu
June 2014,
ISISobsadil
took hold
of large
parts
north and awest
Iraq, including
second
largest city
největšího
města
v zemi
Mosulu. aVyhlásil
zde
kalifát
(včetně
ovládá
v Sýrii)
of the country,
Mosul.
It proclaimed
caliphate
(which
includes
theoblasti,
region kterou
they control
in Syria)
aand
zavedl
zde zvláštní
pravidla
zákony.
Tresty for
za porušení
těchto
pravidel
jsou
kruté,from
od
implemented
specific
rules. aThe
punishments
breaking these
rules
are cruel,
varying
utínání
rukou
potostínání
hlav.Christians
Křesťanéwere
byli forced
donuceni
platit
za to,aže
jsou
cutting off
hands
execution.
to pay
a taxdaň
for being
part
of asoučástí
religious
náboženské
menšiny,
udává
že to
v rozmezí
250anažAssyrian
450 USD.
Když
rodina
minority, allegedly
varying
fromse,
$250
$450. When
family
wasjistá
not asyrská
able to pay
this
nemohla
tuto
částku
zaplatit,
matka
dcerainbyly
přímo
před
otcem, kterýbybyl
amount, the
mother
and
daughter
were araped
frontznásilněny
of the father.
He was
so traumatized
tímto
činem
želater.
později spáchal sebevraždu.
this event
thattak
he traumatizován,
committed suicide
Po
17.
červenci
začal
ISIS
označovat
domy
vlastněné
křesťany
After
July
17th, ISIS
began
marking
houses
owned
by Christians
witharabským
the Arabic znakem
‘N’, whichodpostands
vídajícím
písmenu
N, jako
„Nazarene“,
což jewere
arabsky
Tytomilitants.
domy byly
for ‘Nazarene’Arab for
‘Christian’.
These houses
takenkřesťan.
over by ISIS
The obsazeny
militants
vojáky
ISIS. Ti in
dali
křesťanům
v Mosulu
ultimatum:
buď
do 19.
7.pay
konvertují
k islámu,
gave Christians
Mosul
an ultimatum
to convert
to Islam
by July
19th,
a tax or be
executed.
nebo zaplatí daň, nebo budou popraveni.
On July 25th, 2014, ISIS declared Mosul to be free of Christians, and this event was celebrated
25.
7. 2014
prohlásil,
Mosul
byl churches
očištěn od
křesťanů,
což have
bylo been
oslavováno
ulion the
streetsISIS
of Mosul.
Sinceže
then,
several
and
monasteries
raised tonathe
cích.
Odburned,
té dobyorbylo
kostelůinto
a klášterů
srovnáno
zemí, zapáleno
změněground,
haveněkolik
been changed
ISIS offices,
animal se
breeding
houses or nebo
storages.
no
na úřady
pro
chov
zvířat
nebo
Křesťanská
šíitská
pohřebiště
Christian
and ISIS,
Shiitezařízení
gravesites
have
been
blown
up skladiště.
and destroyed.
On July a27th,
a Christian
man
byla
vyhozenabeheaded
do vzduchu,
zničena.
července
byl údajně
was allegedly
after ahetak
asked
why he27.
was
being stopped
in thepopraven
street. křesťan poté,
co se zeptal, proč jej zastavili na ulici.

VÍCE
000 KŘESMORENEŽ
THAN140
140,000
ŤANŮ BYLO PŘINUCENO
CHRISTIANS HAVE BEEN
UPRCHNOUT ZE SVÝCH
FORCED TO FLEE FROM
DOMOVŮ, POTÉ CO ISIS V
THEIR HOMES SINCE ISIS
LOŇSKÉM ROCE PRONIKL
INFILTRATED IRAQ LAST YEAR.
DO IRÁKU.

Sign-up to pray, give and share all 50 World Watch List countries at www.OpenDoorsUSA.org
©2015 Open Doors | The World Watch List is a product of Open Doors—www.OpenDoorsUSA.org

OPEN D O OR S WORLD WATCH LIST 2015

SEVERNÍ
KOREA
NORTH
KOREA
#1č. 1
92/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava
státu:
Čong-un
Leader:
KimKim
Jong-Un
Populace:
25 25
milionů
(300
000 křesťanů)
Population:
million
(300,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Ateismus/tradiční
Main Religion:
Atheism/traditional
beliefs
náboženství
Government: Communist dictatorship
Státní
Komunistická
diktatura
Sourcezřízení:
of Persecution:
Dictatorial
paranoia
Zdroj perzekuce: Diktátorská paranoia

Po
sobě jdoucích
let je Severní
Korea číslem
na World
seznamu
50List
zemí
s nejFortřináct
the 13thpo
consecutive
year, North
Korea is ranked
No. 1 on1the
Watch
of the
extrémnější
perzekucí.
Zbožštění
vůdce
Kim
Čong-una
a
jeho
předchůdců
nechává
50 countries where persecution is most extreme. The god-like worship of the leader, Kim
jen
malý and
prostor
pro jiná náboženství
křesťané
čelíother
nepředstavitelnému
tlaku face
ve
Jong-Un,
his predecessors
leaves littlea room
for any
religions and Christians
všech
oblastech
života.
seof
s jinými
křesťany
prakticky
nemožné.
Každý,
unimaginable
pressure
in Setkávání
every sphere
life. Meeting
withje
other
Christians
is virtually
oimpossible.
kom se zjistí,
že
je
jakkoliv
zapojen
do
neschválené
náboženské
činnosti,
může
Anyone discovered engaging in unauthorized religious activity is subject to
zmizet
beze stopy,
být uvězněn,
svévolně
zadržován,
mučen nebo
popraven.
arrest, arbitrary
detention,
disappearance,
torture
and/or execution.
Those
ChristiansKřesťawho
né,
kteří
se
pokusí
vrátit
do
Severní
Koreje
z
Číny,
jsou
odsuzováni
do
nebo
attempt to return to North Korea from China are sentenced to life in prison orvězení
executed.
popravováni.
Čistkám
vůdce
Kim North
Čong-una
v loňském
podlehlo
000 obyvaLeader Kim Jong-Un
purged
10,000
Koreans
last year,roce
including
some10Christians.
tel Severní Koreje, včetně křesťanů.
MODLEME
SE

++ Za
– 70 000Christians
křesťanů
uvězněných
v pracovních
táborech.
Prosme
+
For 50
the000
50,000-70,000
imprisoned
in labor
camps; ask God
to sustain
them
Boha, aby je podpíral.

+ For the many Christians who don’t have enough food to survive and are forced
++ Za mnohé křesťany, kteří nemají dostatek potravy, aby mohli přežít, a
to flee to China
jsou nuceni uprchnout do Číny.

+ That Christians may stay strong in their faith under unrelenting pressure from government spies
++ Aby křesťané zůstali pevní ve víře pod neúprosným tlakem vládních špionů.

ODHADEM50,000
50 000 AŽ
000 KŘESŤANŮ
AN ESTIMATED
TO70
70,000
CHRISTIANS

DENNĚ
TRPÍDAILY
V SEVEROKOREJSKÝCH
VĚZEŇSKÝCH
TÁBORECH
SUFFER
IN NORTH KOREA’S
PRISON CAMPS
Sign-up to pray, give and share all 50 World Watch List countries at
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SOMÁLSKO
SOMALIA #2 č. 2

90/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Leader:
President
Hassan
Sheikh
Mohamud
Hlava
státu:
Prezident
Hassan
Sheikh
Mohamud
Population:
million
(A few stovek
hundred
Christians)
Populace:
11 11
milionů
(několik
křesťanů)
Main Religion:
Islam Islám
Převažující
náboženství:
Government:
Federal republic
Státní
zřízení: Federativní
republika
Source
of Persecution:
extremism,
Zdroj
perzekuce:
IslámskýIslamic
extremismus/kmenový
tribal antagonism
antagonismus

With no functioning
government
in Somalia,
Christiansnefunguje,
are targeted
by Islamic
terrorists
Vzhledem
k tomu, že
vláda v Somálsku
prakticky
jsou
křesťané
ohrožoand clan
authorities.
As the government
gains
more
control,
are joining
the
váni
islámskými
teroristy
a kmenovými
vůdci.
S tím,
jakstate
vládaactors
získává
více kontroly,
vicious
two
to
persecute
Christians.
The
only
type
of
Christianity
in
Somalia
is
Christian
státní úřady se připojují ke zmíněné hrozné dvojici, jež křesťany pronásleduje.
converts fromv aSomálsku
Muslim background.
Persecution
in the
country is very
severe. Islamic
Křesťanství
vyznávají pouze
křesťané
muslimského
původu.
Perzekuce
publiclynáboženští
that there isvůdcové
no roomveřejně
for Christianity,
Christians
and
vreligious
zemi jeleaders
velmi maintain
krutá. Islámští
prohlašují,
že v zemi
churches
in Somalia.
Islamic terrorists,
form Islámské
of al-Shabaab,
as well asskupiny
other radical
není
místa
pro křesťanství,
křesťanyinathe
církve.
teroristické
jako ašIslamic groups,
have intensified
thepronásledování
persecution of Christians.
Šabáb
a další radikálové
zesílili
křesťanů.
MODLEME
SE

počet
křesťanů,
kteří přešli
od islámu
Ježíši.
++ Za
For malý
the small
number
of Christians
who have
come tokJesus
from the Islamic faith
++ Za
fungování
vlády, government
která by dala
svobodu
všechna
+
For obnovu
restoration
of a functioning
which
will givepro
freedom
to allvyznání.
faiths
++ Za
války,
hladomoru
a sucha,
jež ničíthe
národ
odsince
roku
1991.
+
An skončení
end to the občanské
civil war, famine
and
drought which
has plagued
nation
1991

V SOMÁLSKU
JSOU ŽIVOTY
IN
SOMALIA, CHRISTIAN
LIVESKŘESARE
ŤANŮ OHROŽENY
ISLÁMSKÝMI
TARGETED
BY ISLAMIC
TERRORIST
TERORISTICKÝMI
SKUPINAMI,
KMEGROUPS,
CLAN AUTHORITIES
AND
NOVÝMI
I NĚKTERÝMI
BY
SOME VŮDCI
GOVERNING
OFFICIALSVLÁDNÍMI ÚŘEDNÍKY.
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IRÁK
č. 3
IRAQ #3

86/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava státu:
Premiér
Haider
al-Abadi
Leader:
Prime
Minister
Haider
al-Abadi
Populace: 35,7
milionu
(tisíce
křesťanů)
Population:
35.7
million
(thousands
of Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Parlamentní
demokracie
Government:
Parliamentary
democracy
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extremismus
Source
of Persecution:
extremism

Pokud
jde o of
náboženskou
svobodu
křesťanů,has
situace
se významně
poté, co
The
situation
religious freedom
for Christians
seriously
deterioratedzhoršila
under the
byl
ve
velké
části
Iráku
ustanoven
Islámský
stát.
V
červnu
2014
byla
v
oblasti
influence of the establishment of the Islamic State in large parts of Iraq. In June 2014, aobsazené version
vojáky of
Islámského
zavedena přísná
islámského
zákona.
strict
Islamic lawstátu
was implemented
in theforma
area the
militants of
Islamic Křesťané
State hold.
byli
přinuceni
konvertovat,
uprchnout
nebo
platit
daň
stanovenou
pro
náboženské
Christians were forced to convert, flee or pay a tax for religious minorities. As a result, many
menšiny. fled.
Výsledkem
bylo,
mnoho
křesťanů
toho se
širší
irácká
Christians
Moreover,
theže
broader
Iraqi
society uprchlo.
is turning Kromě
more Islamic,
with
increased
společnost
dále
islamizuje,
zvyšuje
se
tlak
na
dodržování
Ramadánu
a
na
to,
social control on women wearing a veil and observance of Ramadan. Christians mostaby se
ženy zahalovaly.
Většina
postižených
perzekucí
jsou held
konvertité
od Islamic
islámu.
affected
by persecution
arekřesťanů
converts from
Islam. However,
in areas
by radical
V oblastech,
jež jsou
drženígreat
radikálních
groups
all Christians
arevunder
pressure.islámských skupin, jsou všichni křesťané
pod velkým tlakem.
MODLEME
SE

++ Za
uprchlíků,
kteří utekli
do fled
severního
Iráku
do okolních
zemí.
For tisíce
the thousands
of refugees
who have
to northern
Iraqnebo
or to surrounding
countries
+
kteříhave
bylibeen
připraveni
o domov
zaměstnání.
++ Za
For křesťany,
Christians who
left homeless
and awithout
jobs
+
stát
stáhl
ze Středního
++ Aby
That se
theIslámský
Islamic State
will
be turned
back andvýchodu.
driven out of the Middle East

VÍCE
000 KŘESMORENEŽ
THAN140
140,000
ŤANŮ
BYLO HAVE
PŘINUCENO
CHRISTIANS
BEEN
UPRCHNOUT ZE SVÝCH
FORCED TO FLEE FROM
DOMOVŮ, POTÉ CO ISIS V
THEIR HOMES
SINCEPRONIKL
ISIS
LOŇSKÉM
ROCE
INFILTRATED IRAQ LAST YEAR
DO IRÁKU.
Sign-up to pray, give and share all 50 World Watch List countries at
www.OpenDoorsUSA.org ©2015 Open Doors | The World Watch List
is a product of Open Doors—www.OpenDoorsUSA.org

OPEN D O OR S WORLD WATCH LIST 2015

SYRIA č.
#44
SÝRIE

83/100

Extreme
Persecution
Extrémní perzekuce

Leader:
President
Bashar
al-Assad
Hlava státu:
Prezident
Bašár
al-Asad
Population:
million
(1.1milionu
millionkřesťanů)
Christians)
Populace: 22 22
milionů
(1,1
Main
Religion:
Islam Islám
Převažující
náboženství:
Government:
Republic
Státní zřízení: Republika
Source
of Persecution:
extremism
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extremismus

The Islamic
State introduced
the caliphate
(strict
leadership)
in large
parts
of Syria
Koncem
června
2014 ustanovil
Islámský
státIslamic
na velké
části Sýrie
a Iráku
kalifát
and Iraq at
the end ofvládu)
June 2014
and apřísnou
strict version
Sharia law
was
implemented.
(striktní
islámskou
a zavedl
verziofzákona
šaría.
Od
té doby většina
Since then,z most
Christians
have fled
areas controlled
the Islamic
State. Christians
are z
křesťanů
oblasti
kontrolované
Islámským
státembyuprchla.
Křesťané
jsou unášeni
kidnapped out
of financial,
political and ideological
Many Christians
have beenzrafinančních,
politických
a ideologických
důvodů. motives.
Mnoho křesťanů
bylo uneseno,
abducted,
physically
harmedvšeho
and killed.
violence and
therenaděje.
are also
něno
a zabito.
Uprostřed
toho Amidst
násilí aallperzekuce
jsoupersecution,
však i jiskřičky
sparks ofmnoho
hope, however.
many
Christians
have left the country,
a growing
number
Ačkoliv
křesťanůThough
opustilo
zemi,
v politováníhodné
situaci, kterou
přináší
of people are
converting
to Christ
in lidí,
the deplorable
situation
civil war.
občanská
válka,
stále roste
počet
kteří se obracejí
keofKristu.

MODLEME
SE

+
křesťany,
kteří
byli vyhnáni
ze country
své země
žijí v uprchlických
táborech
++ Za
For Christians
who
are displaced
within the
or arearefugees
in camps outside
of Syria
mimo Sýrii.

+ For Open Doors workers, who partner with churches and other Christian
++ Za
pracovníky
Open Doors
spolupracující
s církvemi
dalšími
křesťanskými ororganizations,
providing
food, shelter
and trauma
counselinga to
the refugees
ganizacemi poskytujícími potravu, přístřeší a poradenství uprchlíkům v jejich

+ That there would be an end to the horrific civil war which has been waged for
traumatizujících situacích.
approximately four years

++ Za ukončení strašlivé občanské války, která je vedena už čtyři roky.

SYRŠTÍ KŘESŤANÉ
CHRISTIANS
SYRIABYLI
WEREPŘINUCENI
FORCED TO
PODEPSAT
SMLOUVU
PORUŠUJÍCÍ
SIGN A CONTRACT VIOLATING THEIR
JEJICH PRÁVO NA NÁBOŽENSKOU
RIGHT
TO RELIGIOUS FREEDOM
SVOBODU.
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AFGHANISTAN č.#55
AFGÁNISTÁN
81/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Leader:
President
Ashraf
Ghani
& Abdullah
Hlava
státu:
Prezident
Ašraf
Ghaní
a Abdullah
Abdullah (premiér)
(Chief Executive)
Abdullah
Population:
million
(thousands
of Christians)
Populace:
32 32
miliony
(tisíce
křesťanů)
Main Religion:
Islam Islám
Převažující
náboženství:
Government:
Islamic republic
Státní
zřízení: Islámská
republika
Source
of Persecution:
extremism
Zdroj
perzekuce:
IslámskýIslamic
extremismus

All Christians
with an
Afghan nationality
come
a Muslimmuslimského
background (converts).
Všichni
křesťané
afghánské
národnosti
jsoufrom
konvertité
původu. If
it becomes
someone
has converted
to Christianity,
he orčlověk
she faces
Pokud
se oknown
někomthat
zjistí,
že konvertoval
ke křesťanství,
takový
čelíheavy
silnému
societal
and
familial
pressure.
If
Christians
are
discovered,
they
are
subject
to
discrimination,
společenskému a rodinnému tlaku, je vystaven diskriminaci, nepřátelství a dokonce
and
even své
violence
by their
family, friends
and
There
are no public
ihostility
násilí ze
strany
rodiny,
příbuzných
a obce.
V community.
Afghánistánu
neexistují
žádné vechurches
in Afghanistan.
In theVpast
year, three
expat
killed because
of
řejné
kostely
a modlitebny.
uplynulém
roce
byliChristians
pro svouwere
křesťanskou
víru zabiti
their
Christian faith.
tři
zahraniční
pracovníci.
MODLEME
SE

vláda poskytla
křesťanům
a ochranu
++ Aby
That afghánská
the Afghan government
will give
freedom svobodu
to worshippraktikovat
to Christians víru
and protect
před
them Talibanem.
from the Taliban
++ Aby
skupinky
pevné
veinvíře
nepodlehly
nátlaku,
+
That malé
the small
group ofkřesťanů
Christianszůstaly
will stand
strong
theirafaith
and not return
to aby
se
vrátily
k
islámu.
Islam under pressure
++ Aby
ukončena
trvaláand
nestabilita
a občanská
válka,
která
+
That byla
the constant
instability
cycle of war
over the last
30 years
willtrvá
end už 30 let.

KŘESŤANÉ V
CHRISTIANS
IN
AFGHÁNISTÁNU
AFGHANISTAN ARE
JSOU POVA-TO
CONSIDERED
ŽOVÁNI ZA
BE
AN ENEMY
NEPŘÁTELE
OF
THE STATE
STÁTU
Sign-up to pray, give and share all 50 World Watch List countries at
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SUDAN #6
SÚDÁN
č. 6

80/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Umar
al-Bašír
Leader:
President
Omar
al-Bashir
Populace: 39,6
milionu
křesťanů)
Population:
39.6
million(1,9
(1.9milionu
million Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus/diktátorSource
of Persecution:
extremism/
ská paranoia
Dictatorial
paranoia

Islam ismá
very
well rootedspolečnosti
in the Sudanese
society.
The overwhelming
majority
of the
Islám
v súdánské
hluboké
kořeny.
Převážná většina
obyvatelstva
v
population
in Sudan
Sunni Muslim,
and
Sharia law
is the je
foundation
of Sudan’s
legal
Súdánu
jsou
šííté a iszákladem
právní
soustavy
v zemi
zákon šaría.
Autoritářský
system. Therežim
incumbent
is authoritarian
and strives
control all
aspects
of jsou
life of
vládnoucí
usilujeregime
o ovládání
všech oblastí
životatoobčanů.
V celé
zemi
its citizens. Blasphemy
are used
country-wide
to persecute
and prosecute
Christians.
uplatňovány
zákony olaws
rouhání,
v jejichž
důsledku
jsou křesťané
perzekvováni
a
Apostasystíháni.
is criminalized,
punishable
by the–death
penalty, činem
and it isavery
harsh
especially
soudně
Odpadlictví
– apostase
je trestným
trestá
se smrtí,
což je
on non-Arabs.
In this regard,
the case
Miriam
Ibrahim
- a Christian
woman života
who was
velmi
tvrdé zejména
vůči lidem
jinéofnež
arabské
národnosti.
Obrazem
křessentenced
to je
death
but Miriam
later freed
after massive
international
pressure
– is aamicrocosm
ťanů
v zemi
případ
Ibrahim
– křesťanky
odsouzené
k smrti
po silném
of the lives of Christians
in the country.
mezinárodním
tlaku osvobozené.
MODLEME
SE

zákonů
o will
odpadlictví.
++ Za
Thatzrušení
the apostasy
laws
be abolished
zavírat
kostely
zakazovat
církve.
++ Aby
For avláda
halt topřestala
the closing
of churches
by athe
government
pro
křesťany
žijícímountains
v oblasti will
pohoří
Nuba,
chráněni
++ Za
Thatbezpečí
Christians
around
the Nuba
be kept
safeaby
frombyli
bombings
andpřed
find
bombardováním
a měli dostatek potravy.
enough food

OD
DOBY,
KDY
SE JIŽNÍ
SÚDÁN
SINCE
SOUTH
SUDAN
BROKE
AWAYODFROM
TRHL,
SE
NÁSILÍ
VŮČI
KŘESŤANŮM
SUDAN, VIOLENCE AGAINST CHRISTIANS
VYSTUPŇOVALO
ÚTOKŮINDIVIDUALS
PROTI
HAS SHIFTED FROMOD
TARGETING
JEDNOTLIVCŮM
AŽ PO
NEVYBÍRAVÉ
TO INDISCRIMINATE
ATTACKS
AGAINST
NAPADÁNÍ
SKUPIN
KŘESŤANŮ
GROUPS OF CHRISTIANS.
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IRAN
ÍRÁN #7
č. 7

80/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava státu:
Ajatolláh
Alí Chamenei
(duchovní
Leader:
Ayatollah
Ali Khamenei
(supreme
leader)/
vůdce) a prezident
Hasan Rúhání
President
Hassan Rouhani
Populace: 79,4
milionu
(450
000 křesťanů)
Population:
79.4
million
(450,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Islámská
republika
Government:
Islamic republic
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremismt

Shia Islam isnáboženstvím
the official religion
and allislám
laws must
be consistent
the officials oficiální
Oficiálním
je šíitský
a zákony
musí býtwith
konsistentní
interpretationzákona
of Sharia
law. According
to the Iranian
state, only
Assyrians
interpretací
šaría.
Podle íránského
státu mohou
býtArmenians
křesťany and
pouze
Arméni
be Christian.
Ethnic
Persians
by definition
and ethnic
Persianperského
Christians
acan
Asyřané.
Etničtí
Peršané
jsouare
definováni
jakoMuslim,
muslimové
a křesťané
are considered
apostates. This
makes almost
all skutečnost
Christian activity
illegal, especially
původu
jsou považováni
za odpadlíky.
Tato
činí téměř
veškerou when
křesit occurs in
Persianilegální,
languages
- from evangelism
to Bible training,
to publishing
Scripture
ťanskou
činnost
obzvláště
je-li uskutečňována
v perštině,
od evangelizace
andstudium
ChristianBible,
bookspublikování
or preachingPísma
in Farsi.aInkřesťanských
2014, at least 75
Christians
were
arrested.
More
po
knih
a kázání
v jazyce
Farsí.
V
Christians
prison and
onVětší
thosepočet
detained
increased,
roce
2014were
bylosentenced
uvězněnotonejméně
75pressure
křesťanů.
křesťanů
byl including
odsouzen
physical
and
mentalzadržených
abuse.
do
vězení
a útlak
sílil, včetně fyzického a psychického týrání.
MODLEME
SE

++ V
íránských
věznicích
mnoho
křesťanů,
modleme
se,pray
abythat
byli
letos
There
are many
Christianshyne
who are
languishing
in Iranian
prisons;
they
willpropuštěni.
be released this year
++ Aby
vedení
uvolnilo
omezení
aktivit.
That íránské
the Iranian
leadership
mightsilné
loosen
its tightkřesťanských
hold on Christian
activity
++ Aby
mnohem
lidí mohlo
přijít
k Pánu
pomocí
vysílání
satelitní televize
That many
more více
will come
to the Lord
through
satellite
television
and distribution
of Bibles a
distribuce Biblí.

PODLE
ÍRÁNSKÉHO
STÁTU MOHOU
ACCORDING
TO THE IRANIAN
STATE,
BÝT
KŘESŤANY
POUZE
ARMÉNI
ONLY ARMENIANS AND ASSYRIANSA
ASYŘANÉ.
TATO SKUTEČNOST
CAN BE CHRISTIAN.
THIS MAKES ČINÍ
TÉMĚŘ
KŘESŤANSKOU
ALMOSTVEŠKEROU
ALL CHRISTIAN
ČINNOST
ACTIVITY ILEGÁLNÍ.
ILLEGAL IN IRAN.
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PAKISTAN #8
PÁKISTÁN
č. 8

79/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava státu:
Premiér
Naváz
ŠarífSharif
Leader:
Prime
Minister
Nawaz
Populace: 188188
milionů
(5,3
milionu
Population:
million
(5.3
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Pákistánští
křesťané
sevřeni
islámskými
organizacemi
Pakistan’s Christians
arejsou
caught
in themezi
crossfire
betweenmilitantními
Islamic militant
organizationsa
lůzou
ohrožující
křesťany
na Christians,
jedné straně
snahami,
v
and mobs
that violently
target
and aanislamizačními
Islamizing culture
on thekteré
other vyúsťují
hand
izolování
od ostatního
obyvatelstva.
Nechvalně
známé zákony
o rouhání
that resultskřesťanů
in Christians
being isolated
from the rest
of the population.
The notorious
mají
nadálelaws
ničivé
důsledky
na devastating
menšiny včetně
křesťanů.for
V minorities,
listopadu including
pákistánský
blasphemy
continue
to have
consequences
dav
zmlátilA aPakistani
upálil křesťanský
manželský
pro apodezření
z rouhání.
Ženy a dívky
Christians.
mob beat and
burned topár
death
Christian couple
in November
zakoušejí
den násilí,
zejména
z menšin,
neboť jsou snadným
a zranitelným
for allegedkaždý
blasphemy
charges.
Womentyand
girls are experiencing
violence every
day;
cílem
pro those
znásilnění,
sexuálnígroups
zneužívání
a únosy.
especially
from minority
who are
vulnerable and easy targets for rape,
sexual abuse and kidnapping.
MODLEME
SE

+
(Ajša) in
Bibi,
která
zůstává
ve vězeníafter
poté,
pá++ Za
Forženu
Aasiyajménem
(Asia) BibiAasiya
who remains
prison
for alleged
blasphemy
herco
appeal
kistánský
odmítlHigh
její odvolání
proti rozsudku ve věci údajného
was turnedNejvyšší
down by soud
the Pakistani
Court
rouhání.

+ For the growing number of Christian women and girls who are targets of kidnappers
++ Za
počet křesťanských žen a dívek, které jsou cílem únosů a útoků se
androstoucí
sexual assault
sexuálním podtextem.

+ That the Taliban will be driven out of the country by government forces
++ Aby vládní síly vypudily Taliban ze země.

MORE
THAN
700 CHRISTIAN
GIRLS
KAŽDÝM
ROKEM
JE V PÁKISTÁNU
VÍCE
NEŽ 700ARE
KŘESŤANSKÝCH
DÍIN
PAKISTAN
KIDNAPPED AND
VEK UNESENO
A PŘINUCENO
KONFORCED
TO CONVERT
TO ISLAM
VERTOVAT
EACH
YEAR.K ISLÁMU.
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ERITREA #9
ERITREA
č. 9

79/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Isaias
Afewerki
Leader:
President
Isaias
Afewerki
Populace: 6,7milionu
(2,5
milionu křesťanů)
Population:
6.7million
(Christians
2.5 million)
Převažující
náboženství:
Islám/křesťanství
Main
Religion:
Islam/Christianity
Státní zřízení: Stát
jedné strany
Government:
One-party
state
Zdroj perzekuce:
Diktátorská
paranoia/Islámský
Source
of Persecution:
Dictatorial
paranoia/
extrémismus/Církevní
arogance arrogance
Islamic
extremism/Ecclesiastical
In uplynulých
recent years,letech
there has
been increasing
pressure
on Christians
in Eritrea,
in particular
V
narůstal
v Eritreji tlak
na křesťany,
zejména
na neortodoxní
for non-traditional
protestant
Christian
communities.
Eritrea hastrpí
been
suffering
under
protestantské
komunity.
Eritrea
už více
než dvě desetiletí
pod
despotickým
the authoritarian
regime
of Isaias
Afewerki,
which has
geared towards
exercising
režimem
prezidenta
Isaiase
Afewerki
vedoucím
kebeen
stupňování
extenzivního
vlivu na
extensive
influence over
the liferovněž
of its citizens
for more
than twoadecades.
Islamic
životy
obyvatelstva.
Narůstá
islámský
extrémismus
režim pro
něj vytváří
extremism
is also rising,
andzesílila
the rulepřísná
of the opatření
regime is creating
favorable
conditions for
vhodné
podmínky.
Vláda
namířená
proti křesťanům,
ježthat.
The government
its crackdown
on Christians,
leadingpředstavitelů,
to more than 138
vedla
k uvězněníintensified
více než 138
osob – věřících
i církevních
a toarrests
bez
of believersprojednávání.
and church leaders without due process of law.
soudního
MODLEME
SE

++ Za
eritrejských
křesťanů
uvězněných
pro imprisoned
víru.
For stovky
the hundreds
of Eritrean
Christians
who have been
for their faith
++ Aby
zmírnila svůj
evangelikálním
křesťanům
a dala
That vláda
the government
wouldpostoj
softenvůči
its stance
on evangelical
Christians and
givejim svobodu
k uctívání
Krista
bezwithout
restrikcí.
them the
freedomJežíše
to worship
Jesus
restrictions
++ Aby
roce
2015 zastavil
vzestup
islámského
That se
thevrise
of Islamic
extremism
will be stiffled
in 2015extrémismu.

MULTIPLEKŘESŤANŮ
CHRISTIANSV HAVE
MNOHO
ERITREI
JE
VĚZNĚNO
VE SKLADOVÝCH
BEEN
IMPRISONED
IN STORAGE
KONTEJNERECH
CONTAINERS IN ERITREA
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NIGERIA č.
#1010
NIGÉRIE

78/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Goodluck
Jonathan
Leader:
President
Goodluck
Jonathan
Populace: 183183
miliony
(89
Population:
million
(89milionů
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Islám/křesťanství
Main
Religion:
Islam/Christianity
Státní zřízení: Federativní
republika
Government:
Federal republic
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism
Although
Haramkřesťanů
is most often
associated
with
of Christians
in northern
Třebaže sBoko
perzekucí
v severní
Nigérii
je persecution
nejčastěji spojeno
jméno
Boko
Nigerian,
the patternspočívá
of persecution
much
complex
thankřesťanů
only killing
wounding
Haram, perzekuce
ve víceisnež
jenmore
zabíjení
a týrání
(a or
umírněných
Christians
as well as moderate
Muslimsskupinami.
– by an Islamic
terrorist
This ve
is especially
muslimů)–islámskými
teroristickými
Je tomu
takgroup.
zejména
dvanácti
so
in the 12státech,
northernkde
Sharia
states
where
local government
and socialkřesťanům
groups leave
severních
místní
vláda
a společnost
neponechává
téměř
hardly
spaceaby
for Christians
live their
own lives.
current
situation
in Nigeria
žádný any
prostor,
mohli žítto
svým
životem,
neboťThe
tam
vládne
šaría. Současná
casts
dark
with the
declaration
of a vcaliphate
in northeastern
Nigeria.
situace
v clouds
Nigériiahead
je zahalena
temnými
mraky
souvislosti
s vyhlášením
kalifátu v
Boko
Haram
has
kidnapped
hundreds
of
girls,
boys
and
women.
Also,
the
attacks
severovýchodní Nigérii. Boko Haram má na svědomí únosy stovek chlapců, dívek a
have
left thousands
homeless. tisíce lidí bez domova.
žen. Jejich
útoky ponechaly
MODLEME
SE

dívek
Chibok
a mnoho
dalších
unesených
skupinou
Boko
++ Aby
That 200
the 200
girlskmene
of Chibok
and the
many others
kidnapped
by Boko
Haram will
be
Haram
navráceno
returnedbylo
to their
homes domů.
křesťanů
vyhnaných
ze severovýchodní
mohly
setkat se
++ Aby
That se
thetisíce
thousands
of Christians
who have
been displaced inNigérie
northeastern
Nigeria
svými
a od
pracovníků
Doors
dostat
vše
potřebné po
will be rodinami
reunited with
their
families andOpen
receive
relief mohli
help and
trauma
counseling
prožitých
from Open traumatech.
Doors workers
prezidentské
volby v in
únoru
mohly
bez násilností.
++ Aby
For the
presidential election
February
to beproběhnout
conducted without
violence

VAN
NIGÉRII
JE VOF
PRŮMĚRU
OSOB
DENNĚ
AVERAGE
10 PEOPLE10ARE
KILLED
DAILYZABITO
BY THEISISLAMIC EXTREMIST
GROUP BOKO
HARAMBOKO
IN NIGERIA.
LÁMSKOU
EXTRÉMISTICKOU
SKUPINOU
HARAM.

VĚTŠINU
KŘESŤANÉ,
KTEŘÍ JSOU
MOST
OF OBĚTÍ
THESETVOŘÍ
VICTIMS
ARE CHRISTIANS
WHO
TERČEM
PRO
SVOU
VÍRU.
ARE TARGETED BECAUSE OF THEIR FAITH
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MALDIVES #11
MALEDIVY
č. 11

78/100

Extrémní perzekuce
Extreme
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Yamín
Abdul Gajúm
Leader:
President
Abdulla
Yameen
Populace: 358358,000
000 (několik
křesťanů)
Population:
(several
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism
Islámská vláda se nadále považuje za ochránce islámu a uvádí v platnosti soubor
The Islamic government continues to see itself as the protector of Islam, instituting set of laws
zákonů, jež v zásadě zakazují Maledivanům konvertovat k jinému náboženství než
that basically prohibits a Maldivian to convert to religions other than Islam, on the penalty
islámu. Takový čin by měl tvrdé následky včetně ztráty občanství. Být Maledivan je
of facing harsh consequences including losing citizenship. To be Maldivian is equated
totéž co být muslim, což nenechává prostor jakékoliv odchylce. Oficiálně neexistují
with being a Muslim, leaving no room for any deviation. Officially, there are no Maldivian
žádní maledivští křesťané, pouze křesťané – zahraniční pracovníci. Těch několik
Christians, only expatriate Christians. The few Maldivian Christians have no room at all to
maledivských křesťanů nemá žádný prostor ke scházení a zachovávají veškerá
meet and take all precautionary measures possible to avoid being discovered. Christians are
možná bezpečnostní opatření proti tomu, aby byli odhaleni. Křesťané zůstávají v
deeply underground as they know about the consequences if they are discovered.
hluboké ilegalitě, protože vědí, jaké by byly důsledky prozrazení.
MODLEME
SE

++ Aby
hrstka křesťanů
zůstala
pevná
víře i the
přes
hrozbu
prozrazení a
That uvedená
the few Christians
will stand strong
in the
faithvedespite
threat
of being
uvěznění.
discovered and arrested
přísných
islámskýchwill
vládních
norem,ofaby
křesťanům
bylo umožněno
++ Za
Thatzměnu
the strict
Islamic government
have a change
heart
and allow Christians
to
praktikovat
practice their svou
faith víru.
evangelium
zázračným reach
způsobem
zasáhlo
hladoví po Božím slovu.
++ Aby
For the
Gospel to miraculously
those hungry
forty,
thekdo
Word

ZÁKON
O NÁBOŽENSKÉ
THE RELIGIOUS
UNITY ACT
JEDNOTĚ
STANOVÍ,
ŽE
STATES THAT
ALL CITIZENS
VŠICHNI
MUST BEOBČANÉ
MUSLIM
MALEDIV
MUSÍ
TO LIVE IN THE
BÝT MUSLIMY.

MALDIVES
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SAUDI ARABIA
#12 č. 12
SAÚDSKÁ
ARÁBIE
77/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Salmán bin Abd al-Azíz
Leader:
KingKrál
Abdullah
Populace: 29,8
milionu
(1,2
Population:
29.8
million
(1.2milionu
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Monarchie
Government:
Monarchy
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

The
desert
kingdomjeis definováno
defined by Wahhabism,
a purist
and strict
interpretation
of Islam.
Pouštní
království
wahhábismem,
přísnou
interpretací
islámu.
Je
Itzakázáno
is forbidden
to openly
practice other
religions. Apostasy
– conversion
to another
religion
otevřeně
praktikovat
jiná náboženství.
Apostase
– konverze
k jinému
–náboženství
is punishable– by
death. Radical
Islamic
breeding
groundpůdou
is widely
present in islámu
the kingdom
je trestána
smrtí.
Království
je živnou
radikálního
a
and
Saudiprostředky
funding of terrorism
abroad
is the zdrojem
main source
Sunni terrorism
in the vworld.
finanční
Saúdů jsou
hlavním
proof
sunnitský
terorismus
celém
Most
expats tvoří
from zahraniční
Asia or Africa.
Converts to
Christianity
from
Islam face od
světě.Christians
Většinu are
křesťanů
pracovníci
z Asie
a Afriky.
Konvertitům
the
risk of
being
killednebo
or abused
their ze
own
families.
House
churches
are often
raided
islámu
hrozí
zabití
hrubéby
týrání
strany
jejich
vlastních
rodin.
Domácí
církve
by
thečasto
religious
police.
jsou
cílem
razií náboženské policie.
MODLEME
SE

++ Aby
více muslimů
poznalo
Ježíše satellite
prostřednictvím
televize
That ještě
more Muslims
will meet
Jesus through
television orsatelitní
dreams and
visionsnebo
snů
o Ježíši.
of Jesus
ženou
a křesťankou
zvyšuje
krutost
perzekuce:
modlemepray
se, aby
vláda
++ Být
Being
a woman
and a Christian
increases
the severity
of persecution;
for the
respektovala
ženy awomen
dala ženám
i mužům
více svobody
svou
víru.
government to respect
and grant
more freedom
to worshippraktikovat
for women and
men
pokračovaly
v utajovaných
bohoslužbách
aby je neobjevi++ Aby
That domácí
the housecírkve
churches
will continue
to worship in secret
and not beadiscovered
by
la
thetajná
secretpolicie.
police

IF YOUŽENA
ARE VPREGNANT
JE-LI
SAÚDSKÉ
IN
SAUDI
ARABIA,
ARÁBII TĚHOTNÁ,
YOUR
BABY
WILL
JEJÍ
DÍTĚ
BUDE
POVAŽOVÁNO
BE CONSIDERED
ZA
MUSLIMA.
A MUSLIM
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LIBYA č.
#1313
LIBYE

76/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Premiér
Abd
Allah as-Sani
Leader:
Prime
Minister
Abdullah
al-Thani
Populace: 6,36.3
milionu
(35
000 křesťanů)
Population:
million
(35,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Přechodné
Government:
Transitional
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Postavení
bylowas
donedávna
mimořádně
obtížné
a došlo
k dalšímu zhorThe
positionkřesťanů
of Christians
already extremely
difficult,
and has
only deteriorated,
making
šení,
takže
se
Libye
pro
křesťany
stala
nejhorší
zemí
v
severní
Africe.
V kontextu
Libya the most difficult country to be a Christian in North Africa. Within a context
of anarchy
anarchie
absence
křesťané
jak rodilí,
taksqueezed
cizinci –between
sevřeni
and
absentarule
of law,právního
Christians řádu
– bothjsou
nationals
and –foreigners
– are
mezi skupiny
náboženských
fanatiků
a zločinecké
jako
ve většině
fanatical
religious
groups and criminal
gangs.
As in mostgangy.
Muslim Stejně
countries,
converting
from
muslimských
zemí
přináší
konverze
od
islámu
společenský
tlak.
Většina
libyjských
Islam brings social pressure. Most Libyan Christians are afraid to meet with other believers,
křesťanů
scházet
s jinými
věřícími,
neboťfor
jakékoliv
shromáždění
as
any kindse
ofbojí
religious
gathering
(other
than Islamic)
Libyans isnáboženské
forbidden. The
violence
s výjimkou
islámského
je zakázáno.
Násilí
zaměřené
proti
křesťanům se v zemi, kde
against
Christians
has increased
in a country
where
rule of law
is absent.
chybí právní řád, vystupňovalo.
MODLEME
SE

+ That some semblance of peace and a stable central government will come to the
++ Aby do země přišlo alespoň určité zdání pokoje a stabilní ústřední vlády.
country, which is a failed state
++ Aby věřící muslimského původu nebyli terčem pro své rodiny a obce.

+ That Muslim Background Believers will not be targets of their families or their communities

++ Aby Boží lid v zemi i mimo ni posiloval křesťany, kteří jsou na mušce zuřivosti

+ islámských
For God’s people
inside and outside the country to encourage those Christians in the
militantních sil.
crosshairs of Islamic militants and violence

LIBYJSKÝM
FOR LIBYAN OBČANŮM
CITIZENS,
JSOU
ZAKÁZÁNA
NON-ISLAMIC RELIGIOUS
VŠECHNA NEISLÁMSKÁ
GATHERINGS ARE
NÁBOŽENSKÁ SHROFORBIDDEN
MÁŽDĚNÍ
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YEMEN #14
JEMEN
č. 14

73/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Abd Rabú Mansúr
Hádí
Leader:
President
Abd-Rabbuh
Mansour
Hadi
Populace: 25,5
tisíc křesťanů)
Population:
25.5milionů
million(několik
(a few thousand
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus/kmenový
Source
of Persecution:
extremism/
antagonismus
tribal
antagonism

The
Constitution
that Islam
is the statejereligion
Sharia veškeré
Law is the
source je
Ústava
deklaruje,declares
že státním
náboženstvím
islám aand
zdrojem
legislativy
of
all
legislation.
There
is
some
religious
freedom
for
foreigners,
but
proselytization
is
zákon šaría. Cizincům je přiznána určitá náboženská svoboda, ovšem proselytizace
prohibited.
Muslims
are forbidden
convert to another
Yemenis
who leave
je zakázána.
Muslimové
nesmějí to
konvertovat
k jinémureligion.
náboženství.
Jemenci,
kteří
Islam
facemohou
the death
Christian
Islam faceodpersecution
such
opustímay
islám,
býtpenalty.
potrestáni
smrtí.converts
Ti, kdo from
konvertovali
islámu ke to
křesaťanství,
degreečelí
thatperzekuci
they needvtotakové
live in míře,
secret.žeMissionary
expatriates
have
led to
musí žít vactivities
ilegalitě.byMisijní
činnost
zahraničdetentions
and deportation.
ních pracovníků
v minulosti vedla k jejich zadržení a deportaci.
MODLEME
SE

muslimského
původu
hrozí okamžitá
pokud
nekonvertují
++ Věřícím
Muslim Background
Believers
face immediate
death ifsmrt,
they do
not convert
back to zpět k
islámu.
Modleme
se za and
jejich
bezpečí a ochranu.
Islam; pray
for their safety
protection
++ Za
hluboce
a zmítané
násilnostmi.
For stabilitu
stability invazemi
country
deeplyrozvrácené
divided and torn
by violence
těch
několik
tisíc
křesťanů
v zemi
mohlo
dalšími
věřícími.
++ Aby
That the
few
thousand
Christians
in the
country
mightbýt
be přijato
embraced
by other
believers

JEMENCI,
ISLÁM,MAY
MOYEMENISKTEŘÍ
WHOOPUSTÍ
LEAVE ISLAM
HOU
BÝT
VYSTAVENI
TRESTU SMRTI
FACE
THE
DEATH PENALTY
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UZBEKISTAN #15
UZBEKISTÁN
č. 15
69/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Islam
Karimov
Leader:
President
Islam
Karimov
Populace: 29,729.7
milionu
(210
000 křesťanů)
Population:
million
(210,000Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Autoritářská
republika
Government:
Authoritarian
republic
Zdroj perzekuce:
Diktátorská
paranoia/Islámský
Source
of Persecution:
Dictatorial
paranoia/
extrémismus
Islamic
extremism
Režim
prezidenta
Islama
Karimova
proti
The
regime
of President
Islam
Karimovpokračuje
continuesvtorestrikcích
restrict thenamířených
freedom of religion,
svobodě
náboženství
a křesťanští
muslimského
původu
čelí mnoha
and
Christian
converts from
a Muslimkonvertité
background
are facing many
problems
from
problémům
ze strany
rodiny,The
přátel
Obavyjihadists,
z přílivuthe
islámských
their
family, friends
and jejich
community.
fear aofspolečnosti.
an influx of Islamic
terrible
bojovníků
džihádu,
hrozivá
situace
v oblasti
lidskýchKarimov
práv a will
prezident
human
rights
situation
and the
succession
of President
remainKarimov
important
zůstávají závažnými
problémy.
V uplynulém
byl tlak
křesťany
konstantní.
happenings.
In the past
year, the oppression
of roce
Christians
has na
been
constant.
Frequently,
Pravidelně
docházíare
k raziím
v domech
křesťanů,
jimž jsou
zabavovány
další
houses
of Christians
raided and
books and
other materials
confiscated.
Mostknihy
often,i the
materiály.
Stát
monitoruje
náboženská
hnutí
ve snaze je
kontrolovat
a vyměřuje
state
monitors
and
heavily fines
undue religious
movements
in order
to control
them.
jim vysoké pokuty.
MODLEME
SE

křesťany,
jsou pod
stálým
dozorem,
zejména
svých do++ Za
For uzbecké
Uzbek Christians
whokteří
are under
constant
scrutiny,
especially
in theirve
homes
mech.

+ For strength for believers who are under pressure to betray their fellow Christians
++ Za posilu pro věřící, kteří jsou vystaveni tlaku, aby prozradili své bratry ve víře.

+ Obtaining a Bible can be difficult for many Christians; pray that Christian materials
++ Pro
je obtížné
získat Bibli:
modleme
se,the
aby
se do jejich ruand mnoho
Bibles willkřesťanů
get into their
hands without
consequences
from
government

kou dostaly Bible i jiné křesťanské materiály, a to bez postihů ze strany vlády.

KŘESŤANÉ
V UZBEKISTÁNU
CHRISTIANSJSOU
IN UZBEKISTAN
FACE
VYSTAVENI
RAZIÍM,
POKUD
JSOU
POLICE RAIDS IF THEY SUSPECT
VTHEY
PODEZŘENÍ,
ŽE VLASTNÍ
HAVE CHRISTIAN
MATERIALS
KŘESŤANSKÉ MATERIÁLY
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VIETNAM #16
VIETNAM
č. 16

68/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Truong
Sang
Leader:
President
Truong
TanTan
Sang
Populace: 93,393.3
milionu
(9,9(9.9
milionu
křesťanů)
Population:
million
million
Christians)
Převažující
náboženství:
Buddhismus
Main
Religion:
Buddhism
Státní zřízení: Komunistický
stát
Government:
Communist state
Zdroj perzekuce:
Komunistický
útlak oppression
Source
of Persecution:
Communist

Vietnamisjeone
jednou
málaremaining
zemí světa,
které stále
komunistickou
ideologii.
Vietnam
of thez few
countries
in thenásledují
world following
a communist
Místní úřady
nadále považují
křesťanství
za cizí
vliv a křesťany
za agenty
Západu.
ideology.
Consequently,
authorities
still perceive
Christianity
as a foreign
influence
and
Režim je založen
na agents.
doktríněThe
marx-leninismu
na Marxist-Leninist
idejích Ho Či Mina.
Publikace
Christians
as Western
regime is baseda on
doctrine
and Ho
a distribuce
křesťanských
materiálůand
je obtížná
a velmi
omezovaná.
Práce
mezi
Chi
Minh’s thoughts.
The publication
distribution
of Christian
materials
is difficult
dětmi
a mládeží
neníWork
oficiálně
omezena,
monitorována
a mládežnické
tábory
and
highly
restricted.
among
children ale
andjeyouth
is not officially
restricted, but
a schůzky mohou
býtcamps
narušovány.
Úroveň
v roce
2014
Bylo
monitored
and youth
and trainings
cannásilností
be disturbed.
The
levelvzrostla.
of violence
zničeno několik
budov
i domůasvlastněných
křesťany
a více were
než 10 osob
increased
in 2014.církevních
Several church
buildings
well as houses
of Christians
bylo odsouzeno
do vězení.
destroyed
and more
than 10 Christians were sentenced to jail.
MODLEME
SE

++ Za
For křesťanské
Christian leaders
and pastors
in the
andacentral
highlands;
authorities
keep
vedoucí
a pastory
nanorth
severu
uprostřed
země,
místní úřady
a
close
watch
on
their
activities
důsledně sledují jejich činnost.
Pánafor
zathe
584
lidí, kterým
se deeper
v roce in
2014
dostalo
hlubšího
++ Chvalme
Praise the Lord
584mladých
young people
who drew
the Lord
through
five
poznání
Pána v pěti táborech
podporovaných
organizací
Open Doors-sponsored
youth camps
across the country
in 2014 Open Doors.
uchovat
svou
abyand
je that
jejich
rodiny
a
++ Aby
That si
theuvěznění
Christianskřesťané
who weremohli
imprisoned
might
keepvíru
the afaith
their
families
ostatní
věřící
podpírali
a povzbuzovali.
and fellow
believers
will encourage
them

CHURCHES
MONITORED AND
CÍRKVE
JSOUARE
MONITOROVÁNY
A KŘESŤACHRISTIANS
HAVE
A
HARD
TIME
REGISTERING
NÉ SE SETKÁVAJÍ S VELKÝMI POTÍŽEMI PŘI
THEIR CHURCHES
REGISTRACI
CÍRKVÍIN VIETNAM
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CENTRAL AFRICANREPUBLIKA
REPUBLIC #17
STŘEDOAFRICKÁ
č. 17
67/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prozatímní
prezident
Catherine
Leader:
Interim
President
Catherine
Samba-Panza
Samba-Panza
Populace: 4,8 4.8
milionu
(3,1(3.1
milionu
křesťanů)
Population:
million
million
Christians)
Převažující náboženství: Křesťanství (převážně
Main Religion: Christianity (mainly Roman Catholic)
římskokatolické)
Government:
Transitional government
Státní zřízení: Přechodové
Source
of Persecution:
extremism
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
The highumístění
ranking of
the country
can
be explained
exclusively
by stupněm
the high degree
Vysoké
země
je možno
vysvětlit
téměřalmost
výhradně
vysokým
násilí
of violence
againstjež
Christians
by the
rebellion
of the
SélékaZa
movement.
The
proti
křesťanům,
vyvolalocaused
povstání
vedené
hnutím
Séléka.
vysoký stupeň
internal
revolutionproti
which
saw the victory
of Séléka,
a coalition
of rebelsjedissatisfied
tlaku
vyvíjeného
křesťanům
a násilností,
jimž
byli vystaveni,
zodpovědný
with
the
regime,
and
the
removal
of
President
François
Bozizé,
is
responsible
for the
vnitřní převrat, jenž viděl vítězství Sélékovců, dále koalice povstalců nespokojehigh degree
of pressure
and violence
againstFrançoise
Christians.Bozizého.
The Séléka
movement,
ných
s režimem
a odstoupení
prezidenta
Hnutí
Séléka, with
jež
no formal
agenda,
but program,
composedale
in majority
of většinou
foreign Muslims,
hasz ravaged
sice
nemáIslamist
formální
islámský
je tvořené
muslimy
ostatních
the country,
specifically
targetingse
Christian
properties
(houses
and churches)
zemí,
zpustošilo
zemi, přičemž
zaměřilo
převážně
na majetek
křesťanůand
(domy a
government
buildings.
The
desecration
of
Christian
churches
and
the
violence
kostely) a na vládní budovy. Důkazem je znesvěcení křesťanských kostelů atowards
násilí
Christians
(rape, robbery,
torture,vraždy
murder,
etc.) is evidence of this.
vůči
křesťanům
(únosy, kidnapping,
loupeže, mučení,
atd.)
MODLEME
SE

křesťanétobyli
zainteresováni
na obnově
na jednotě a pokoji v zemi.
++ Aby
For Christians
be committed
to restoration,
unityzemě,
and peace
ženám,
znásilnění
nebo
se sexuálním
++ Aby
That se
women
whokteré
have byly
been vystaveny
raped or sexually
assaulted
willútokům
receive trauma
podtextem,
dostalo
útěchy,
pomoci
a
povzbuzení
od
křesťanské
komunity.
counseling and encouragement from the Christian community
roce
2015and
byly
ukončeny
násilnosti
a nepokoje,
zpustošily
++ Aby
That vthe
violence
unrest
which has
devastated
the countrykteré
will end
in 2015 zemi.

CHRISTIANS IN CENTRAL AFRICAN REPUBLIC HAVE

KŘESŤANÉ VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE BYLI A
BEENOBĚŤMI
THE VICTIMS
OF TARGETED
JSOU
CÍLENÉHO
ZABÍJENÍ A KILLINGS
VYHÁNĚNÍ

AND DISPLACEMENT
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QATAR #18
KATAR
č. 18

64/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
šejchTamim
TamímBin
ibnHamad
Hamad AlLeader:
EmirEmír
Sheikh
Sání
Al-Thani
Samba-Panza
Populace: 2,3 2.3
milionu
(90(90,000
000 křesťanů)
Population:
million
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
IslámskýIslamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Christian converts
frommuslimského
a Muslim background
Christian zahraniční
migrant workers
continue
Křesťanští
konvertité
původu and
a křesťanští
pracovníci
jsouto
be pressured.
The state
religionnáboženstvím
is strictly conservative
Islam. While
Muslims are
nadále
pod tlakem.
Státním
je přísněWahhabi
konzervativní
wahhábismus.
free to worship
in public,
religious
groups aresvé
restricted
to private
houses or
Zatímco
muslimové
majínon-Muslim
svobodu veřejně
provozovat
bohoslužby,
nemuslimdesignated
places.
Proselytizing
is outlawed
those who
criticize
are punished.
ské
náboženské
skupiny
jsou odkázány
naand
soukromé
domy
neboIslam
vyhrazená
místa.
Conversion
from
Islam
to
another
religion
constitutes
apostasy,
an
offense
which
carries
Obracení na víru je postaveno mimo zákon a ti, kdo kritizují islám, jsou trestáni.
capital punishment.
is onenáboženství
of the largest
supporters
of Islamic
it
Konverze
od islámuQatar
k jinému
je financial
bráno jako
odpadlictví,
útokterrorism;
přinášející
reportedly
Islamic
rebels zinnejvětších
war zones.finančních podporovatelů islámského
trest
smrti.supports
Stát Katar
je jedním
terorismu, podle zpráv podporuje islámské povstalce ve válčících oblastech.
MODLEME
SE

pracovníky,
nichžChristians
mnozí jsou
afričtí
v chudobě,
++ Za
Forzahraniční
migrant workers,
many ofz them
from
Africakřesťané
who live žijící
in poverty,
to keepaby
si
víru
mohli
ve svýchsafely
domech
bezpečně
theudrželi
faith and
beaable
to worship
in their
homes konat bohoslužby.
uvolnila
náboženské
svobody
pro všechna
vyznání.
++ Aby
That striktní
the strict vláda
government
willomezování
relax their restrictions
on religious
freedom
for all faiths
++ Aby
přestal
finančnětopodporovat
Blízkém východě.
That Katar
Qatar will
not continue
fund Islamicislámský
terrorism terorismus
in the MiddlenaEast

CHRISTIANSMUSLIMSKÉHO
FROM A MUSLIM
KŘESŤANÉ
BACKGROUND
CONSIDERED
PŮVODU
JSOUARE
POVAŽOVÁNI
ZA
ODPADLÍKY
MOHOU
APOSTATES
ANDACAN
FACE BÝT
THE
ODSOUZENI
K SMRTI
DEATH PENALTY
IN QATAR
Sign-up to pray, give and share all 50 World Watch List countries at
www.OpenDoorsUSA.org ©2015 Open Doors | The World Watch List
is a product of Open Doors—www.OpenDoorsUSA.org

OPEN D O OR S WORLD WATCH LIST 2015

KENYAč.#19
KEŇA
19

63/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Uhuru
Kenyatta Populace:
Leader:
President
Uhuru
Kenyatta
2,3 milionu (90
000million
křesťanů)
Population:
46.7
(34 million Christians)
Převažující
náboženství:
Islám
Main
Religion:
Christianity
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Homegrown radical Muslims and militants crossing the border from Somalia are severely
Křesťany
krutě
perzekvují
radikální
muslimové
a bojovníci
persecuting
Christians.
The místní
government’s
approach
to pushing
for an přecházející
unbalanced
hranice
se
Somálskem.
Na
církev
v
Keni
mají
dopad
určité
části
programu
secularist agenda also has an impact on the Kenyan church, as somevládního
of the agenda
prosazujícího
nevyvážené
sekularistické
cíle,
jež
jsou
v
protikladu
k
hodnotám
a
being pushed by the government contradicts with the values and principles of
principům
násilností
v různých
částech
země, zejména
Christianity.křesťanství.
Violence hasVzrostla
increasedmíra
in different
parts
of the country
particularly
where
tam,
kde
je
vysoká
úroveň
islámského
radikalismu.
Situace
keňských
křesťanů se
Islamic radicalism is high. The future of Kenyan Christians will continue deteriorating
bude
nadále
nebudou
správně
přiměřeně tackled.
vyřešeny
zásadní
as long
as thezhoršovat,
underlying dokud
issues are
not properly
anda adequately
The
future
problémy.
Budoucnost
keňské
církve
se
jeví
jako
povážlivě
nejistá.
Postoj
vlády vůči
of the Kenyan church appears precarious. The government’s stance towards religious
náboženským
institucímless
seand
stále
zhoršuje
církev
sílícífaces
perzekuci,
zejména
institutions is becoming
less
positiveaand
the čelí
church
intensifying
levelszeof
strany
militantní
skupiny
aš-Šabáb.
persecution, especially from the militant group al-Shabaab.
MODLEME
SE

++ Aby
stále rostoucí
perzekuce
a násilí
páchané
nabykřesťanech
skupinou
v
+
That growing
persecution
and violence
toward
Christians
al-Shabaab will
decreaseaš-Šabáb
in 2015
roce 2015 poklesly.

+ That God would enable Christian leaders to reach out to those in the Muslim community
++ Aby Bůh zmocnil křesťanské vedoucí k tomu, aby oslovili muslimskou komunitu.

+ For peace and comfort for the families of Christians who were killed in 2014, including
++ Za
mír a pokoj
pro
rodiny křesťanů
zabitých
roce
včetně 36 dělníků v
36 quarry
workers
murdered
in December
outsidevthe
city2015,
of Mandera
kamenolomu zabitých v prosinci v blízkosti města Mandera.

MNOHO KŘESŤANŮ V OBLASMANY
CHRISTIANS
FROM MUSLIMTECH
KENI
OVLÁDANÝCH
MUSDOMINATED AREAS OF KENYA
ARE
LIMY JE PŘINUCENO ODEJÍT
FORCED
TO LEAVE OR FACE ATTACKS
NEBO ČELÍ ÚTOKŮM
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TURKMENISTAN #20
TURKMENISTÁN
č. 20
63/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Gurbangula
BerdymuhamLeader:
President
Gurbanguly
Berdymukhamedov
medov
Population: 5.3 million (94,700 Christians)
Populace:
5,3 milionu
Main
Religion:
Islam(94 700 křesťanů)
Převažující náboženství: Islám
Government: One-party state
Státní zřízení: prezidentská republika
Source
of Persecution:
Dictatorial
paranoia/
Zdroj perzekuce:
Diktátorská
paranoia/Islámský
Islamic
extremism
extrémismus
The regime of President Gurbanguly Berdymukhamedov continues to restrict the
Režim prezidenta Gurbanguly Berdymukhamedova pokračuje v omezování svobofreedom of religion, and Christian converts from a Muslim background are facing
dy vyznání. Křesťanští konvertité muslimského původu čelí mnoha problémům ze
many problems from their family, friends and community. The uncertain economic
strany svých rodin, přátel a komunity. Faktory důležitými pro budoucnost zůstávají
prospects, the fear of an influx of Islamic jihadists and the almost total state control
nejisté ekonomické vyhlídky, obavy z nájezdů islámských bojovníků džihádu a
will remain important factors in the future. In the past year, the oppression of
téměř totální kontrola státu. V loňském roce byl útlak křesťanů konstantní.
Christians has been constant.
MODLEME
SE

++ Za
muslimského
původu,who
kteří
nemají
žádnoutomožnost
praktikovat
+
Forvěřící
Muslim
Background Believers
have
hardlytéměř
any freedom
practice their
faith
svou víru.

+ That the Holy Spirit will soften the hearts of the Turkmen government towards
++ Aby
Duch so
svatý
srdce
turkmenské
vlády vůči křesťanům, aby mohli být
Christians,
thatobměkčil
they will be
receptive
to the gospel
vnímaví k evangeliu.

+ That radio broadcasts and biblical materials will be made available to believers
++ Aby
věřícím
bylo dostupné
rozhlasové vysílání a biblické materiály bez vládních
without
government
intervention
intervencí.

THERE
ARE OFTEN
GOVERNMENT
BOHOSLUŽBY
V TURKMENISTÁNU ČASTO
INFORMANTS
WHONAVŠTĚSECRETLY ATTEND
VUJÍ
VLÁDNÍ
ŠPEHOVÉ
CHURCH SERVICES IN TURKMENISTAN
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INDIA č.
#2121
INDIE

62/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Premiér
Narendra
Modi
Leader:
Prime
Minister
Narendra
Modi
Populace: 1,3 1.3
miliardy
(59
milionů
Population:
billion
(59
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Hinduismus
Main
Religion:
Hinduism
Státní zřízení: Federativní
republika
Government:
Federal republic
Zdroj perzekuce:
Náboženský
nacionalismus
T
Source
of Persecution:
Religious
nationalism

The oppressive
castekast
system
is blocking
social mobility.
Economic
wealth isprostředunevenly
Despotický
systém
znemožňuje
společenskou
mobilitu.
Ekonomické
distributed.
A newnerovnoměrně.
Hindu government
(in power since
May 2014
and led
by Hindu
ky
jsou rozděleny
K radikalizaci
společnosti
přispívá
nová
hinhardliner Narendra
Modi)hinduistickým
is radicalizing society.
All Narendrou
traditions ofModim
Christianity
are od
duistická
vláda (vedená
předákem
ve funkci
affected2014).
by persecution
in India, buttradice
Christian
converts
from a Hindu
background
května
Všechny křesťanské
jsou
v Indii postiženy
perzekucí,
avšak
and
non-traditional
Protestant
groups
are
suffering
most.
At
the
top
level
the
nejvíce trpí křesťanští konvertité z hinduismu a neortodoxní protestantské skupiny.
influence
of fundamentalisthinduistů
Hindus has
increased.
Hindu
radicals have
started začali
Vliv
fundamentalistických
dosáhl
vrcholu.
Hinduističtí
radikálové
monitoring Christian
in do
much
detail. Many
of them have
planted
spies
in
monitorovat
činnost activity
křesťanů
nejmenších
podrobností.
Mnoho
z nich
nasadilo
churches.
Reports
onMáme
pastors
and church
beaten
because
of obviněných
allegations z
do
církví své
špehy.
mnoho
zpráv members
o bití pastorů
a členů
církví
of conversion are
frequent;
Christians are even killed.
konvertování,
křesťané
jsousometimes
rovněž zabíjeni.
MODLEME
SE

++ Za
Forkonvertity,
Christian converts
to stand
against
those
who are trying
to force
aby stáli
pevněstrong
vůči těm,
kdo
se pokoušejí
přinutit
je k anávratu k
return to Hinduism
hinduismu.
++ Aby
zášť proti
křesťanům
podněcovaná
radikálními
That skončila
hatred against
Christians
instigated
by radical political
partiespolitickými
may end stranami.
vláda
NarendryofModiho
dala
v celé
IndiiChristians
křesťanům
vyznávat
++ Aby
That nová
the new
government
Narendra
Modi
will give
thesvobodu
freedom to
svou
víru,
aniž
bywithout
byli terčem
násilí.
express
their
faith
violence
in every part of India

CHRISTIANS INV CERTAIN
COMMUNITIES
OF
KŘESŤANŮM
URČITÝCH
KOMUNITÁCH
PREVENTED
FROMVLÁDNÍ
GETTING
VINDIA
INDIIARE
JE BRÁNĚNO
ZÍSKAT
PODPORY
JAKOSUBSIDIES
NAPŘÍKLAD
POTRAVINY
GOVERNMENT
SUCH
AS FOOD
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ETHIOPIAč.#22
ETIOPIE
22

61/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Premiér
Hailemariam
Desalegn
Leader:
Prime
Minister
Hailemariam
Desalegn
Populace:
98,9
milionu
(57
milionů
křesťanů)
Population: 98.9 million (57 million Christians)
Převažující
náboženství:
Křesťanství
Main
Religion:
Christianity
(mainly(převážně
Orthodox)
ortodoxní)
Government: Federal republic
Státní zřízení: Federativní republika
Source
of Persecution:
extremism/
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus/Církevní
Ecclesiastical
arrogance
arogance
Even though
there are
several
persecution
engines present,
the country
remains
Třebaže
v současné
době
existuje
několik hnacích
sil perzekuce,
země zůstává
silent
on
persecution
of
Christians;
the
persecutors
don’t
speak
loudly
and
Christians
zticha, pokud jde o perzekuci křesťanů: utlačovatelé o ní hlasitě mluvit nebudou
suffer
in
silence.
Persecution
due
to
the
rise
in
Islamic
extremism
affects
all
types of
a křesťané trpí v tichosti. Perzekuce vyvolaná vzestupem islámského extrémismu
Christianity.
The Ethiopian
Orthodox Church
(EOC)
mainly církev
orchestrates
ovlivňuje
všechny
formy křesťanství.
Etiopská
ortodoxní
(EOC) persecution
má na svědoof
non-traditional
Protestant
churches
and
Christians
who
joined
the renewal
mí hlavně perzekuci neortodoxních protestantských církví a křesťanů,
kteří se přimovements
thev EOC.
pressure
andstrany
tribal vlády
pojili
k hnutíwithin
obnovy
EOC. Furthermore,
Život křesťanů
kromě from
toho government
ztěžuje tlak ze
leaders
has
made
the
lives
of
Christians
difficult.
The
government
is
closing
space for
a kmenových vůdců. Vláda uzavírá prostor pro svobodu vyznávání a sdružování.
freedom of expression and association.
MODLEME
SE

muslimského
původu,who
kteříare
jsou
podimmense
neustávajícím
se vrátili
++ Za
Forvěřící
Muslim
Background Believers
under
pressuretlakem,
for theiraby
refusal
to
kreturn
islámu.
to Islam
přiškrcujeiszákladní
svobody:
modleme
se,that
abyChristians
křesťanéwill
měli
svobodu
++ Vláda
The government
squeezing
basic freedoms;
pray
have
the free-chválit
Boha
bez
ohrožení
ze
všech
stran.
dom to worship without threats from all sides
se,rise
abyinse
vzestup
islámského
extrémismu
v roce
2015will
zmenšil
křesťa++ Modleme
Pray that the
Islamic
extremism
will lessen
in 2015 and
Christians
reach aout
né
měli možnost
oslovit ty,
kdo snášejí
perzekuci v tichosti.
to those
who are suffering
persecution
in silence

CHRISTIANS FROM

ETIOPŠTÍ
KŘESŤANÉ
TRADITIONAL
BELIEFZ TRADIČNÍCH NÁBOŽENSKÝCH
SYSTEMS ARE OFTEN
SYSTÉMŮ JSOU ČASTO IZOISOLATED
LOVÁNI
ODFROM
SVÝCHTHEIR
KMENŮ

TRIBES IN ETHIOPIA
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EGYPT #23
EGYPT
č. 23

61/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Abdel
Fattah
Leader:
President
Abdel
Fattah
al-Sisial-Sisi
Populace: 84,79
milionu
(10
Population:
84.79
million
(10milionů
million křesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

In posledních
recent years,letech
the position
of Christians
not only
Christian muslimského
converts from
V
se egyptští
křesťanéin– Egypt
a to ne– pouze
konvertité
a Muslimale
background,
but komunita
also the large
indigenous
Coptic
community
– has
become
původu,
také početná
Koptů
– postupně
dostaly
pod stále
rostoucí
increasingly
under
pressure.
Muslim
Background
Believers
face
severe
limitations
tlak. Věřící muslimského původu čelí krutým omezením ve svých rodinách i širowithin
their homes and
extended
families.
Family
memberszamight
converts
kém
příbuzenstvu.
Rodinní
příslušníci
trestají
konvertity
to, žepunish
opustili
islám.
toposledních
Christianityletech
for abandoning
Islamic
In recent
years,
things have
changed,
V
se situacethe
změnila
– faith.
ohrožovány
jsou
i historické
křesťanské
causing theObrovským
historical Christian
communities
be targeted asdívek
well.islámskými
The kidnapping
komunity.
problémem
je unášenítokřesťanských
extréof
young
Christian
girls
by
Islamic
extremists
is
a
huge
concern.
misty.

MODLEME
SE

všech
církví,
a aby
Bůh
použil
aby to
v
++ Za
Forjednotu
unity of all
churches
and
thatsiGod
would
usekřesťany
Christiansvšech
from denominací,
all denominations
lásce
sousedy.
reach oslovovali
out to theirsvé
neighbors
in love
islámské
zastavily
svou snahu
vyvolat
a destrukci.
++ Aby
That radikální
radical Islamic
groupsskupiny
would halt
their campaign
of creating
chaoschaos
and destruction
++ Aby
do země
navrátila
a křesťané
nemuseli
mohli
zůstat v
That se
stability
would
return tostabilita
the country
and Christians
will prchat
remain a
and
not flee
zemi.

EGYPTSKÁ
VLÁDA FOR
KŘESŤANŮM
PLNĚ
NERELIGIOUS
FREEDOM
CHRISTIANS
IN EGYPT
ZARUČUJE
NÁBOŽENSKOU
SVOBODU
IS NOT
FULLY GUARANTEED
BY THE
GOVERNMENT
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DJIBOUTIč.#24
DŽIBUTI
24

60/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Ismail
Omar
Guelleh
Leader:
President
Ismail
Omar
Guelleh
Populace: 900
000 (14(14,500
500 křesťanů)
Population:
900,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus/DiktátorSource
of Persecution:
extremism /
ská paranoiaparanoia
Dictatorial

Djibouti,malá
a small,
poverty-stricken
Muslim
surrounded
by Eritrea,
Ethiopia,
Džibuti,
chudobná
muslimská
zeměcountry,
obklopená
státy Eritrea,
Etiopie,
SomálSomalia
and the Gulf
of Aden,
jumped
spots
on the
2015
WWL.
was adošlo
sko
a Adenským
zálivem,
poskočila
na22
WWL
2015
o 22
místa.
V There
roce 2014
increasenárůstu
in the pressure
on Christians
in 2014.
Islamic radicalism
growing,
kdramatic
dramatickému
útlaku křesťanů.
Islámský
radikalismus
narůstáis podobně
and this
is parallel
to other East African
other nearby
countries
like
jako
v dalších
východoafrických
státechcountries
a dalšíchand
sousedících
zemích
jako Jemen
a
Yemen
and
Somalia.
Located
at
a
very
strategic
location
of
the
Gulf
of
Aden,
Djibouti
Somálsko. Džibuti leží na strategickém místě u Adenského zálivu, a proto je transihas been
a transitradikálních
for many radical
jihadists
who
their footprint
behind.
tem
pro mnoho
džihádistů,
kteří
zdeleave
zanechali
své stopy.
RežimThe
v zemi
country’s
regime is veryRůzné
autocratic
in nature. Different
types
je
velmi autokratický.
typy křesťanství
čelí různé
síle perzekuce.
of Christianity face different levels of pressure.

MODLEME
SE

++ Aby se radikální forma islámu přestala šířit a křesťané nebyli terčem ohrožení.
+
That the radical form of Islam will stop spreading and Christians will not be targeted
++ Za věřící muslimského původu, kteří jsou vystaveni nepřátelství svých vlastních
+
For Muslim Background Believers who face hostility from even their own families
rodin.

+ That the spread of the gospel will continue through social media and satellite television

++ Aby se evangelium dále šířilo prostřednictví sociálních sítí a satelitního vysílání.

NEORTODOXNÍ
PROTESTANTSKÉ
CÍRKVE V
NON-TRADITIONAL
PROTESTANT CHURCHES
DŽIBUTI
SVOBODNĚ
POŘÁDAT
ARE NOTNEMOHOU
FREE TO WORSHIP
AND
ENGAGE
BOHOSLUŽBY
A
ZAPOJIT
SE
DO
DIALOGU
IN DIALOGUE WITH OTHERS IN DJIBOUTI
S OSTATNÍMI
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MYANMAR (BURMA)
MYANMAR
(BARMA)#25
č. 25
60/100

Krutá perzekuce
Severe
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Thein
Sein
Leader:
President
Thein
Sein
Populace: 54,1
milionu
(4,7
křesťanů)
Population:
54.1
million
(4.7milionu
million Christians)
Převažující
náboženství:
Buddhismus
Main
Religion:
Buddhism
Státní zřízení: Konstituční
republika republic
Government:
Unitary constitutional
Zdroj perzekuce:
Náboženský
nacionalismus
Source
of Persecution:
Religious
nationalism

The majority
of Myanmar’s
people
are of
Burmese
ethnicity, also
called
“Bama.”
Většinu
obyvatel
Myanmaru
tvoří lidé
barmské
národnosti
zvané
„Bama”.
Když
Being
Bama
is equated
with being
Buddhist.
Everyone Kdokoliv
deviatingby
from
this heritage
je
někdo
Bama,
je automaticky
brán
jako buddhista.
se odchýlil
od
is labelled
as being
potentially
dangerous.
Pressurenebezpečí.
comes from
two
one
tohoto
dědictví,
nese
na sobě nálepku
možného
Tlak
je sides:
vyvíjen
ze side
dvou
is society
including
thejemovement
of radical
Buddhist
monks called
“969,” the other
stran:
na jedné
straně
to společnost
včetně
hnutí radikálních
buddhistických
side is the
government
which supports
movements.
Some
larger
minorities
mnichů
zvané
„969“, druhou
stranou jesuch
vláda
podporující
taková
hnutí.
Některéare
predominantly
Christian
the Chin,
or have strong
ChristianČjinové,
groups like
the Kachin
početnější
menšiny
jsou like
převážně
křesťanské
jako například
v jiných
jsou
and the
Shan. skupiny jako u Kačjinů nebo Šanů.
silné
křesťanské

MODLEME
SE

Sein, jenž
ve funkci
od Jesus
roku Christ
2011, poznal Ježíše
++ Aby
That barmský
Thein Sein,prezident
PresidentThein
of Myanmar
sinceje2011,
will know
Krista.

+ For children from Christian families, who face constant disadvantages in education
++ Za děti z křesťanských rodin, trvale znevýhodňované v oblasti vzdělávání.

+ That minority Christian groups such as the Chin will be kept safe from violence and
++ Aby
křesťanské
ravages
of war menšiny jako Čjinové nebyly ohroženy násilím a válečným pustošením.

VLAST
UPLYNULÉM
ROCE BYLYDOZENS
V MYANMARU
YEAR IN MYANMAR,
OF
(BARMA)
ZABITY
DESÍTKY
KŘESŤANŮ
A
CHRISTIANS
WERE
KILLED
AND
ZNIČENY
ČETNÉ
KOSTELY
DOMY KŘESNUMEROUS
CHURCHES
ANDACHRISTIAN
ŤANŮ

HOMES WERE DESTROYED
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PALESTINIAN TERRITORIES
PALESTINSKÉ
OSADY č. 26#26
58/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
MahmúdAbbas
Abbas
Leader:
President
Mahmoud
Populace: 4,54.5
milionu
(400
000 křesťanů)
Population:
million
(400,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Prozatímní
správa
Government:
Interim administration
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

The number of Christians is diminishing and the influence of radical Islam is growing.
Počet as
křesťanů
a vliv
radikálního
islámu
Hamás
čas od from
času,time
jakotodůslePartly
a resultklesá
of their
influence,
Hamas
takes roste.
Islamizing
measures
dek
svého
vlivu,
uplatňuje
islamizační
opatření.
Perzekuce
křesťanů
zde
je
komplextime. Dynamics of Christian persecution in the Palestinian Territories are complex.
ní. Křesťané
sevřeniinvthe
konfliktu
mezi Izraelem
a Palestinou:
jejich entailing
národnost
Christians
arejsou
squeezed
Israeli-Palestinian
conflict;
their ethnicity
jim přináší
mnoháfrom
omezení
ze strany
Izraele
jejich víra
je degraduje
many
restrictions
the Israeli
side and
theira religion
putting
them in va palestinské
minority
společnosti.
Mezi
všemi
typy
křesťanského
vyznání
jsou
nejvíce
pronásledovány
position within the Palestinian community. Of all types of Christianity present in the
křesťané muslimského
původu converts
a po nichfrom
všichni
místníbackground
věřící narození
v křesťanPalestinian
Territories, Christian
a Muslim
are persecuted
ském
prostředí
(historičtí
křesťané
a neortodoxní
v Gaze. Christians
the
most,
followed
by all local
Christian
backgroundprotestanti)
believers (historical
and non-traditional Protestants) in Gaza.
MODLEME
SE

žen
v Izraeli
a v Palestinských
osadách,
které
utrpěly
po násil++ Za
Formnoho
the many
women
in Israeli
and Palestinian
areas who
suffer
traumatraumata
from violence
nostech
způsobených
válkou abecause
které trpí
perzekucí
because of
war and persecution
of their
genderjakožto ženy.
Bible
College,
se připravují
naministry
službu.
++ Za
Forstudenty
students atBethlehem
the Bethlehem
Bible
Collegekteří
preparing
for Christian
and leadership
v Gaze,
mnohé
další
stále trpí
++ Za
Forsbor
the church
inkterý
Gaza, jako
as many
are still
suffering
fromválkou.
the war in 2014

THE PALESTINIAN
TERRITORIES,
VINPALESTINSKÝCH
OSADÁCH
MUSÍ
FEMALE
STUDENTS
(INCLUDING
STUDENTKY UNIVERZITY V GAZE,
AT GAZAPODLE
UNIVERSITY
ARE
ACHRISTIANS)
TO I KŘESŤANKY,
ZÁKONA
NOSIT
ZÁVOJ
FORCED
TO WEAR A VEIL BY LAW
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BRUNEI #27
BRUNEJ
č. 27

58/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Sultan
Hassanal
Bolkiah
Leader:
Sultan
Hassanal
Bolkiah
Populace: 429
000 (41(41,900
900 křesťanů)
Population:
429,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Ústavní
sultanát Sultanate
Government:
Constitutional
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Brunei isobývá
an Islamic
nation,
basedzaložený
on an ideology
called zvané
“Malay „Malajská
Islamic Monarchy,”
Brunej
islámský
národ
na ideologii
islámská
presenting thepodle
monarchy
the defender
of the faith.
ByVýnosem
decree, contact
Christians
monarchie“,
níž jeasmonarchie
obráncem
víry.
vlády with
je zakázán
in other countries,
the import
of Bibles
and the
public
celebration
of slavení
Christmas
is banned.
jakýkoliv
styk s křesťany
v jiných
zemích,
dovoz
Biblí
a veřejné
Vánoc.
Od
Sharia
law
has
been
fully
implemented
since
2011
for
all
Muslims
in
the
country.
Anglican
roku 2011 platí pro všechny muslimy v zemi plně zákon šaría. Jedinými uznanými
and Roman Catholic
churchesv are
thejsou
onlyanglikánská
recognized Christian
communities
in theale i ty
křesťanskými
komunitami
zemi
a římskokatolická
církev,
country,
evenopatrné.
they have
to be very
careful. bohoslužby,
They are ableale
to celebrate
services,
but
musí
býtbut
velmi
Mohou
vykonávat
kromě těch
je jakákoliv
apart činnost
from that,omezována.
their functioning is restricted.
další
MODLEME
SE

++ Za
Forvšechny
all workers
who are risking
freedom
in advancing
the gospel
and interacting
pracovníci,
kteří their
riskují
svobodu,
když přinášejí
evangelium
a hovoří s
with newvěřícími.
believers
novými
Bible
biblické
materiály
dostaly
ke křesťanům,
to ion
přes
zákaz.
++ Aby
That se
Bibles
andabiblical
materials
may reach
Christians
despite theaban
those
materials
křesťanských
bohoslužeb
byla
zmírněna.
++ Aby
That omezení
restrictions
on Christian worship
may be
relaxed
for the minority believers

THE IMPORTATION
OF CHRISTIAN
DOVOZ
KŘESŤANSKÝCH
MATERIÁLŮ
DO BRUNEJE
JE ILEGÁLNÍ
MATERIALS
IS ILLEGAL
IN BRUNEI
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LAOS #28
LAOS
č. 28

58/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Choummaly
Sayasone
Leader:
President
Choummaly
Sayasone
Populace: 7 milionů
(192
000 křesťanů)
Population:
7 million
(192,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Buddhismus
Main
Religion:
Buddhism
Státní zřízení: Komunistický
stát
Government:
Communist state
Zdroj perzekuce:
KmenovýTribal
antagonismus
Source
of Persecution:
antagonism

Especially
rural areas,
Christians are affected
byjsou
tribalohroženi
antagonism
as animism
is still
Křesťané in
zejména
v zemědělských
oblastech
kmenovým
antagostrong
in athe
country.
Tribal leaders
andsilnou
villagers
continue
to preserve
these náčelníci
practices a
nismem
v zemi
si uchovává
svou
pozici
animismus.
Kmenoví
and
anyonenadále
who turns
their backtyto
on this
belief and
converts
faces
the zády
vesničané
zachovávají
praktiky
a každý,
kdotoseChristianity
k jejich víře
obrátí
risk
of
getting
expulsed
from
the
community.
Communities
who
practice
animism
see
a konvertuje ke křesťanství, čelí riziku, že bude vyobcován. Komunity praktikující
Christianity
a foreign
element
which
anger
themůže
spiritsrozzlobit
who protect
theochraňující
village. In
animismusasvidí
křesťanství
jako
cizí may
prvek,
který
duchy
one
reported
authorities
in a village
triedsetopokoušeli
force Christians
to worship
ancestors
vesnici.
Podleincident,
jedné zprávy
náčelníci
vesnice
přinutit
křesťany,
aby
and
swear
an oath
to animistanimistickým
spirits, therebyduchům,
proving their
“loyalty,
innocence,
and
uctívali
předky
a přísahali
a tak
osvědčili
svou „loajalitu,
submission”
to local authorities.
Refusal
of this
can lead tovedlo
corporal
punishment
or to nebo
being
nevinu a podřízenost“
místním
úřadům.
Odmítnutí
k tělesným
trestům
banned
from
the village.
k vyhnání
z vesnice.
MODLEME
SE

vláda zmírnila
útlak malé
křesťanské
komunity.
++ Aby
That komunistická
the country’s communist
government
will relent
in its pressure
on the small
Christian
community
++ Za ochranu členů ilegálních církevních shromáždění, jež jsou často cílem razií.

+
For protection
the members
of the
illegal
church
which
are oftenže
raided
++ Aby
křesťané over
v malých
vesnicích
zůstali
věrni
svémeetings
víře i přes
nebezpečí,
budou
ze svých
domovů.
+ vyhnáni
For Christians
in small
villages to stay loyal to their faith despite the threat of being
forced from their homes

DECREE 92 DEMANDS

VÝNOS 92 VYŽADUJE VLÁDNÍ
PRIOR CONSENT
FROM
SOUHLAS
PŘED JAKOUKOLIV
THE GOVERNMENTAKTIVITOU
FOR ANY
NÁBOŽENSKOU

RELIGIOUS ACTIVITY IN LAOS
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CHINAč.#29
ČÍNA
29

57/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Si Ťin-pching
Leader:
President
Xi Jinping
Populace: 1,41.4
miliardy
křesťanů)
Population:
billion(85
(85 milionů
million Christians)
Převažující náboženství: Ateismus

Main Religion: Atheism

Státní zřízení: Socialismus

Government:
Socialism
Zdroj perzekuce: Komunistický útlak
Source of Persecution: Communist oppression
Komunistická
kterouunder
vede nový
čínský
prezidentXiSi
Ťin-pching,
soustřeďuThe
Communistvláda,
government
China`s
new president
Jinping
aims atse
controlling
je na kontrolu
náboženských
většiněactivities
oblastí have
Číny been
byly křesťanreligious
activities.
While in mostaktivit.
regionsZatímco
in China,ve
Christian
watched
ské aktivity
spíše sledovány
než kontrolovány,
neregistrované
domácíbycírkve
mohou
rather
than controlled,
the unregistered
house churches
could be affected
a program
být ohroženy
programem
k likvidaci
„kultů
zla“. Někteří
pozorovatelé
started
to eradicate
so-calledurčeným
“evil cults.”
Concerning
the ethnic
Han churches,
some
uvádějí, že
existují
tři typy
národathe
Chan:
„černá“,
kteráare
je ilegální
a proti
observers
speak
of three
kindscírkve
of churches:
“black”
ones which
illegal and
which
které
státis bojuje
oddaná
římskokatolická
církev), „červená“,
která
the
state
fighting(např.
againstVatikánu
(for example
Vatican
loyal Roman Catholics),
the “red” ones
je státem
schválená a řízená,
a „šedá“,and
která
alenot
tolerována,
which
are state-approved
and controlled
thenení
“grey”registrována,
ones which are
registered,do
but
níž patří většina
křesťanů.
tolerated,
and which
form the majority of the Christians.
MODLEME
SE

Če-ťiang,ofkde
místníwhere
úřadylocal
v loňském
roce
zahájily
++ Za
Forkřesťany
Christiansvinjižní
the provincii
southern province
Zhejiang
authorities
started
a
tažení
proti
náboženským
strukturám,
zejména
církvím.
campaign
against
religious structures,
especially
churches,
last year
Aby Christians
křesťané will
dálecontinue
rostli vetovíře
a šířili
víru
doand
dalších
zemí.
++ That
grow
in their
faith
spread
it to other countries
muslimského
původu in
vethe
státě
Sin-ťiang,
kde
snášet
nátlak
ze strany
++ Za
Forvěřící
Muslim
Background Believers
state
of Xinjiang
as musí
they cope
with
pressure
svých
rodin,
přátel
i vlády.
from their
families
and
friends as well as the government

AUTHORITIES
IN CERTAIN
REGIONS
ÚŘADY
V URČITÝCH
OBLASTECH
ČÍNY
VYŽADUJÍ
OD CHRISTIANS
KŘESŤANŮ
OF CHINA
REQUIRE
ZPRÁVY
O JEJICH
AKTIVITÁCH
TO REPORT
THEIR RECENT
ACTIVITIES
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JORDAN #30 č. 30
JORDÁNSKO
56/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Abdullah
Leader:
KingKrál
Abdullah
II II
Populace: 7,67.6
milionu
(172
000 křesťanů)
Population:
million
(172,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Islám
Main Religion: Islam
Státní zřízení: Konstituční
monarchie
Government:
Constitutional
monarchy
Zdroj
perzekuce:
Islámský
extrémismus/Kmenový
Source of Persecution: Islamic extremism/
antagonismus
Tribal antagonism
Napětí mezi umírněnými a radikálními islamisty v jordánské společnosti je na
Tensions between moderate and radical Islamic elements in Jordanian society are on the
vzestupu, a to pod vlivem Arabských povstání a občanské války v Sýrii. Kmenový
increase, under influence of the Arab uprisings and civil war in Syria. Tribal antagonism is
antagonismus je zřetelně smísen s islámem. Jordánsko je mnohonárodnostní stát
clearly mixed with Islam. Jordanian society is multi-ethnic - a phenomenon which is also
– fenomén, který se odráží v monarchii. V Jordánsku našly útočiště velké skupiny
reflected by the monarchy. Jordan hosts large groups of refugees, mostly from Iraq and Syria,
uprchlíků zejména z Iráku a Sýrie, což vede k ekonomickému, politickému a nábowhich leads to economic, political and religious pressure and are a potential destabilizing
ženskému tlaku. Tyto skupiny jsou navíc potenciálním destabilizujícím faktorem.
factor. The number of Christians in the country has been declining for half a century. For
Během posledních padesáti let počet křesťanů v zemi klesal. Pokud jde o nábožena long time, Jordan has been one of the most liberal countries of the region in terms of
ství, Jordánsko bylo po dlouhou dobu jednou z nejliberálnějších zemí v oblasti. Zdá
freedom of religion. However, the tide seems to be turning against Christians, especially for
se však, že situace se obrací proti křesťanům, zejména proti křesťanům muslimskéChristian converts from a Muslim background (MBBs) who suffer the most persecution.
ho původu, kteří jsou vystaveni nejsilnější perzekuci.
MODLEME
SE

++ Za
Forzastavení
the halt ofradikálního
radical Islam,islámu,
including
the Islamic
State státu.
včetně
Islámského
kdo pracují
počtem
ze places
zemí jako
Irák.
++ Za
Forty,
churches
workingmezi
with velkým
a large number
of uprchlíků
refugees from
such Sýrie
as Syriaaand
Iraq
kteříevangelize
přinášejí evangelium
muslimům
a podporují
věřící
muslimské++ Aby
That křesťané,
Christians who
Muslims or support
Muslim
Background
Believers
will
ho
původu,
tlak
a napětí.
cope
with thevydrželi
growingnarůstající
pressure and
tensions

EVANGELICAL
CHURCHES
EVANGELIKÁLNÍ
CÍRKVE NEJSOU
JORDÁNSKOU
ARE
NOT
RECOGNIZEDVLÁDOU
BY
UZNÁNY
THE
JORDANIAN GOVERNMENT
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BHUTAN #31
BHÚTÁN
č. 31

56/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Džigme
Wangčhung
Leader:
KingKrál
Jigme
Wangchuck
Populace: 776
000 (20(20,000
000 křesťanů)
Population:
776,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Mahayana
Buddhismus
Main Religion: Mahayana Buddhism
Státní zřízení: Konstituční
monarchie
Government:
Constitutional
monarchy
Zdroj
perzekuce:
Náboženský
nacionalismus
Source of Persecution: Religious nationalism

An
increasingly
strict emphasis
on Buddhism
the country’s jako
spiritual
heritagedědictví
makes it
V prostředí
rostoucího
přísného
důrazu naasbuddhismus
duchovní
hard
minority
to claimvelmi
their obtížné
space. Bhutan
to be
a Buddhist
kingdom
zeměfor
jethe
proChristian
křesťanskou
menšinu
uhájitused
si svůj
prostor.
Bhútán
je
for
Even after
introducing královstvím,
a constitutional
monarchy
installing democratic
už centuries.
po celá staletí
buddhistickým
dokonce
i poand
ustanovení
konstituční
elections,
Buddhism
continues to play
the dominant
role in the country.
monks
monarchie
a po demokratických
volbách
hraje buddhismus
v zemiBuddhist
dominantní
úloresent
and opposemniši
the presence
Christians and
authorities
do nothing
to nic
protect
them;
hu. Buddhističtí
odmítajíofpřítomnost
křesťanů
a úřady
nedělají
na jejich
on
the contrary,
they straní
side with
the monks.
Christians
in remote vesnicích
villages stillstále
encounter
ochranu
– naopak,
mnichům.
Křesťané
v odlehlých
zakoušejí
many
difficulties
as church
meetings
continue to
be monitorována
monitored and adisrupted.
Registration
mnoho
potíží, neboť
církevní
shromáždění
jsou
narušována.
Není
of
churches
or
ownership
of
a
church
building
is
not
possible.
možné získat registraci církve ani vlastnit církevní budovy.

MODLEME
SE

sice šíří
v povzbudivém
měřítku, avšak
svoboda,
jako
++ Evangelium
Although thesegospel
is spreading
at an encouraging
rate,náboženská
religious freedoms
such
as například
kázáníand
či budování
kostelů,
je stále are
zakázána.
Modleme
sethat
za změnu
v této věci.
preaching
erecting church
buildings
still prohibited.
Pray
will change
odlehlých
oblastech,
kteří
čelí
nejsilnější
++ Za
Forkřesťany
Christiansv in
remote areas
who face
the
most
intenseperzekuci.
persecution
++ Aby
mniši
užno
neodmítali
křesťanství
v Bhútánu
a nestavěli
se proti němu.
Thatbuddhističtí
Buddhist monks
will
longer resent
and oppose
Christianity
in Bhutan

V BHÚTÁNU JE NEMOŽNÁ
REGISTRATION
OF CHURCHES
REGISTRACE
CÍRKVE
OR OWNING A CHURCHNEBO
BUILDING
VLASTNICTVÍ
CÍRKEVNÍCH
IS IMPOSSIBLE IN BHUTAN
BUDOV
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COMOROS č.
#32
KOMORY
32

56/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Ikililou
Dhoinine
Leader:
President
Ikililou
Dhoinine
Populace: 770
000 (3 (3,300
300 křesťanů)
Population:
770,000
Christians)
Převažující náboženství: Islám

Main Religion: Islam

Státní zřízení: Republika

Government:
Republic
Zdroj perzekuce: Islámský extrémismus
Source of Persecution: Islamic extremism

Vzestup
k radikálnímu
islámu
mezi
jakoattakovou,
vládními officials,
úředníThe
rise ofsympatií
radical Islamic
sympathies
among
the vládou
population
large, government
ky, náboženskými
a zejména
skupinami
islámské
mládeže
vzbuzuje
u křesreligious
leaders andpředáky
Muslim youth
groups
in particular
causes anxiety
among
Christians.
ťanů obavy
znepokojení.
Křesťané
kvůlifaith.
své víře
krutému
tlaku.
Christians
areafacing
severe pressure
duečelí
to their
According
to an
OpenPodle
Doorsexperta
Open Doors
je na
národní
účinně
podporován
islám a level
jedině
expert,
Islam and
only
Islam isúrovni
effectively
endorsed
at the national
andislám
converts to
a konvertité
křesťanství
jsou krutě
perzekvováni
oblasti svého
osobního
života.
Christianity
arekepersecuted
severely
in their
private lives. vForeigners
are allowed
to practice
Cizinci
mohoureligion
svou víru
praktikovat,
ale podathrozbou
nesmí získávat
their
Christian
but must
not proselytize
the threatdeportace
of being deported.
There
stoupence
seems
to besvé
lessvíry.
space for Christian church life to develop and flourish.

MODLEME
SE

++ Aby
That ustal
the rise
in radical
Islam in Comoros
and Christians
be able todostali
vzestup
radikálního
islámuwill
na decrease
Komorských
ostrovechwill
a křesťané
worship kwithout
facing severe
prostor
bohoslužbám,
anižpressure
by museli čelit krutému nátlaku.
++ Za
That
the harassed
Christians
will be
encouraged
and
not givesvé
up víry.
their faith
povzbuzení
pro
vyčerpané
křesťany,
aby se
nevzdali
věřící měli
přístup
k Biblím
a náboženské
++ Aby
For believers
to have
access
to Bibles
and religious literatuře.
literature without repercussions

VINROCE
VLÁDA KOMORSKÝCH
2009, 2009
A REFERENDUM
ENABLED
OSTROVŮ
NA ZÁKLADĚ
REFERENDA
THE GOVERNMENT
TO CHANGE
THE
ZMĚNILA
ÚSTAVU
UČINILA
ISLÁM
CONSTITUTION
ANDAMAKE
ISLAM
STÁTNÍM
THE STATENÁBOŽENSTVÍM
RELIGION IN COMOROS
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TANZANIA #33
TANZÁNIE
č. 33

56/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Jakaya
Kikwete
Leader:
President
Jakaya
Kikwete
Populace: 52,2
milionu
(25,3
křesťanů)
Population:
52.2
million
(25.3milionu
million Christians)
Převažující
náboženství:
Křesťanství/Islám
Main
Religion:
Christianity/Islam
Státní zřízení: Demokratická
republika
Government:
Democratic republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Epicentrem
v zemiradicalism
se stal Zanzibar.
Radikální
islámská seZanzibar
has islámského
become the radikalismu
epicenter of Islamic
in the country.
A radical
paratistická
skupina
používá
Zanzibar
můstek
ke své
Islamic
separatist
group„Uamsho”
called “Uamsho”
uses
Zanzibarjako
as aodrazový
springboard
to further
its další
islámské
činnosti
v Tanzánii.
Křesťanští
z místních
kmenů čelí
nátlaku
radical
Islamic
agenda
in Tanzania.
Convertskonvertité
to Christianity
from indigenous
tribes
may
ze strany
svéfrom
širšítheir
rodiny,
aby sefamilies
navrátili
k tradiční
víře. V roce
2014 se
postavení
face
pressure
extended
to adhere
to traditional
practices.
In 2014,
křesťanů
významně
zhoršilo.
Obecně řečeno,
nezhoršila
se jen
situace
konvertitů
the
position
of Christians
has significantly
deteriorated.
In general,
not
only did
the
muslimského
původu,
ale rovněž
církví,
a todeteriorate,
jak na ostrově
Zanzisituation
of Christian
converts
with a členů
Muslimostatních
background
(MBBs)
but also
bar,circumstances
tak v pobřežních
oblastech
pevninské
Tanzánie.
Křesťané
stali the
oběťmi
the
of members
of the
other churches
became
worsese
within
islandvražd
of
a cílem ničení
Zanzibar,
as wellkostelů.
as the coastal areas of mainland Tanzania. There were targeted killings and
destruction of churches.
MODLEME
SE

++ Za
Forkřesťany
Christiansvystavené
who are facing
increasing
persecution,
including
attacks
and killings,
rostoucí
perzekuci,
včetně útoků
a vražd,
obzvláště
na Zanziespecially those in Zanzibar
baru.
muslimského
kteří are
jsou
cílem útoků
kvůli
konvertování
od islámu.
++ Za
Forvěřící
Muslim
Background původu,
Believers who
targeted
for their
conversion
from Islam
++ Aby
ustala v ničení
kostelů
a modliteben
pro scházení
věřících.
That vláda
the government
will stop
the destruction
of churches
and meeting
places for believers

SOME TEACHINGS IN LOCAL MOSQUES

VYUČOVÁNÍ
V MÍSTNÍCH
AND MADRASSAS
CREATEMEŠITÁCH
LASTING A
MADRASÁCH VYTVÁŘÍ TRVALÉ NEGANEGATIVE ATTITUDES TOWARDS
TIVNÍ POSTOJE VŮČI KŘESTANŮM.

CHRISTIANS IN TANZANIA
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ALGERIA #34
ALŽÍRSKO
č. 34

55/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Abdelaziz
Bouteflika
Leader:
President
Abdelaziz
Boutflika
Populace: 40,6
milionu
(35
000 křesťanů)
Population:
40.6
million
(35,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

As
Islamrychle
becomes
and more
visible
in Algeria’s
government,
freedom
of
Stejně
jako more
se v Alžírsku
stává
stále
viditelnějším
islám, je the
stále
více omezoChristians
is becoming
more
and more
restricted.
Increasing
pressure
from radical
vána svoboda
křesťanů.
Postavení
Alžírska
na WWL
lze vysvětlit
vzrůstajícím
tlaIslamic
movements
on government
andvládu
on society,
in combination
with pressure
of
kem radikálního
islámského
hnutí na
a společnost,
spolu s tlakem
rodinných
family
members
on Christian
converts muslimského
from a Muslimpůvodu.
background,
explain
Algeria’s
příslušníků
na křesťanské
konvertity
Zároveň
s rostoucí
úloranking
on the World
Watch
List. Inse
the
contextstává
of the
growing
role of radical
Islam
hou radikálního
islámu
v regionu
Alžírsko
stále
více scénou
pro teror,
jejž
in
the region,
Algeria
is increasingly
the scene
of more
terror
by radical Islamic
vyvíjejí
radikální
islámská
hnutí. Zákon
zakazuje
veřejná
shromáždění
a bohoslužby
movements.
The lawnež
prohibits
public assembly
for purposes
practicing
a faith
jiných náboženství
islám. Jednotlivým
sborům
je často of
odmítána
registrace.
other than Islam. Individual churches are often denied registration.
MODLEME
SE

chválu
za rostoucí
Alžírsku.
++ Vzdejme
Praise GodBohu
for the
continuing
growthcírkev
of the vchurch
in Algeria
++ Aby
věřící
rostli na
své cestě
za Pánem
aby with
se jim
vyučování
That noví
the new
believers
in Christ
will grow
in theirawalk
thedostalo
Lord and
receive
Božího
training slova.
and teaching in the Word
proti
křesťanům
zrušenaand
a aby
poskytla
svobody
++ Aby
That restrikce
restrictions
on Christians
willbyla
be reversed
the vláda
government
willvíce
allow
more
kfreedom
bohoslužbám.
to worship

THE LAW IN ALGERIA

ALŽÍRSKÉ
ZÁKONY
VEPROHIBITS
PUBLICZAKAZUJÍ
ASSEMBLY
ŘEJNÁ SHROMÁŽDĚNÍ K PRAKFOR PURPOSES OF PRACTICING
TIKOVÁNÍ JINÉ VÍRY NEŽ ISLÁMU

A FAITH OTHER THAN ISLAM
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COLOMBIA #35
KOLUMBIE
č. 35

55/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Manuel
Santos
Leader:
President
JuanJuan
Manuel
Santos
Populace:
49,5
milionu
(44,6
milionu
křesťanů)
Population: 49.5 million (44.6 million Christians)
Převažující
náboženství:
Křesťanství
(římskokatoMain Religion: Christianity (Roman Catholicism)
lická církev)
Government: Republic
Státní zřízení: Republika
Source
of Persecution:
Organized
corruption /
Zdroj perzekuce:
Organizovaná
korupce/KmenoTribal
antagonism
vý antagonismus
All traditions of Christianity can become victims of organized corruption by criminal
Obětí zločineckých band spojených s organizovanou korupcí se staly všechny
groups, though it affects mostly the more outspoken Christians who play prominent
křesťanské tradice, což postihuje zejména upřímné křesťany, kteří hrají významnou
roles in social or public life, or hold leadership positions, both at community
úlohu ve společenském a veřejném životě, zastávají vedoucí postavení jak v obci,
and national levels. Because they are seen as a threat to the preservation of the
tak na národní úrovni. Křesťané místního původu žijící v četných autonomních
indigenous culture and traditions, the rural Christian indigenous population of a
zemědělských oblastech Kolumbie trpí nepřátelskými akcemi, neboť jsou považovánumber of autonomous territories in Colombia experience hostilities. Numerous
ni za hrozbu původní kultuře a tradicím. Mnozí křesťané byli vyhnáni ze své půdy,
Christians have been displaced from their lands, violence targeting Christian women
násilí vůči křesťanským ženám je na vzestupu a církevní kázání jsou monitorována.
is on the increase and church sermons are monitored.
MODLEME
SE

++ Za vdovy, které jsou zapojeny do nového projektu vedeného Open Doors, který má

+ For widows from an area in Colombia who are beginning a new trauma recovery
za cíl odstranit následky utrpěných traumat, protože mnoho z nich zažívá velkou
project with Open Doors, as many are in great pain from the loss of their husbands
bolest poté, co ztratily své manžele.

+ That the criminal group members who target Christians will be arrested and their
++ Aby členové zločineckých band útočících na křesťany byli uvězněni a jejich násilviolence curtailed
nosti byly zastaveny.

+ For those displaced from their lands- that they will find temporary shelter until they
++ Aby lidé vyhnaní ze svých pozemků našli dočasné přístřeší do doby, než se budou
can return safely to their lands
moci bezpečně vrátit.

MNOHO
KOLUMBIJSKÝCH
MANY CHRISTIANS
IN
KŘESŤANŮ
BYLO
VYHNÁNO
COLOMBIA HAVE BEEN
POVSTALECKÝMI BANDAMI

DISPLACED BY REBEL GROUPS
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TUNISIA #36
TUNISKO
č. 36

55/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Al-Bádží
as-Sabsí
Leader:
President
Mohamed
BejiQáid
Essebsi
Populace: 11,2
milionu
(24
000 křesťanů)
Population:
11.2
million
(24,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

The
very
promising
revolution
in 2011,
started off
the revolutionary
wave in
Velmi
slibná
revoluce
v roce 2011,
ježwhich
odstartovala
revoluční
vlnu i v ostatních
other
countries,
turnedproměnila
out to be ve
a disappointment
both liberals
and
Christians
zemích,
se v Tunisku
zklamání jak proforliberály,
tak pro
křesťany.
in
Tunisia. While
expatriate
Christians
experience
a relative
amount
of freedom,
Zahraniční
pracovníci
– křesťané
mají
sice relativní
svobodu,
alespoň
v církevních
at
least konvertité
within the muslimského
church walls, Christian
converts
from
a Muslim
background
zdech,
původu čelí
různým
tlakům.
Zprávy
o násilnostech
(MBBs)
face a hovoří
varietyoofkřesťanovi,
pressures. Violent
in 2014
includedoaněkolika
Christiankřesťanbeing
v roce 2014
jenž bylreports
kvůli své
víře unesen,
abducted
for his faith,
several
of Christian
women
some formkdy
of byli
kách vystavených
útokům
se cases
sexuálním
podtextem
a osuffering
mnoha případech,
sexual
harassment
manyacases
of believers
věřící zbiti
a jejich and
obchody
domovy
zničeny.being physically harmed and their
shops and homes vandalized.
MODLEME
SE

vedeníinzemě
poskytlo
více
svobody.
++ Aby
That nové
new leaders
the country
willkřesťanům
permit more
freedom
for Christians
museli who
opustit
domovy
uprchnout
zethe
země.
++ Za
Forkřesťany,
a number kteří
of Christians
hadsvé
to leave
their ahomes
and flee
country
sexuální
útokyof
naChristian
křesťanky
a napadené
mohly
najít
pomoc
++ Aby
That ustaly
the sexual
harassment
women
will stop ženy
and the
women
will
seek při
vyrovnávání
s
utrpěnými
traumaty.
and find trauma counseling

TUNISIA’S
NEW CONSTITUTION
NOVÁ
TUNISKÁ
ÚSTAVA PŘEDREPRESENTS
AN
IMPORTANT
STAVUJE DŮLEŽITÝ KROK V
STEP IN BRINGING
STABILITY,
BUT THE
BUDOVÁNÍ
STABILITY,
AVŠAK
CONSTITUTION
CONTINUES
NADÁLE
OCHRAŇUJE
ISLÁMTO
KEPROTECT
ŠKODĚ
JINÝCH
NÁBOŽENSTVÍ,
ISLAM TO
THE DETRIMENT
OF OTHER
OBZVLÁŠTĚ
RELIGIONS, KŘESŤANSTVÍ
ESPECIALLY CHRISTIANITY
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MALAYSIA #37
MALAJSIE
č. 37

55/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Premiér
Najib
Razak
Leader:
Prime
Minister
Najib
Razak
Populace: 30,6
milionu
(2,9
Population:
30.6
million
(2.9milionu
million křesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Konstituční
monarchie
Government:
Constitutional
monarchy
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Observers
of the
country
talk about
a quick
Islamization.
Additionally,
according
to
Pozorovatelé
hovoří
o rychlé
islamizaci
země.
Kromě toho
podle vlády
je příslušnost
the
government,
Malay synonymem
ethnicity is seen
as beingNejvyšší
Muslim. tlak
The highest
pressure
is put
k malajské
národnosti
muslimství.
je vyvíjen
na křesťany
on
Christian converts
fromNečeká
Islam. They
only nebezpečí
face the risk
of beingztráta
divorced,
losing
konvertovavší
od islámu.
na něnot
pouze
rozvodu,
práva
na
their
children’s
rights andpráv,
inheritance
rights,
but families
will konvertity
take every navýchodu
dětí acustody
ztráta dědických
ale rodiny
podnikají
vše, aby
means
bring the
convert
back to
the “right”
faith.
maya start
with isolation
and
vrátili kto„pravé
víře“.
Tyto snahy
začínají
izolací
od This
rodiny
nátlakem,
aby se vzdali
pressure
to recant
theale
Christian
faith,vbut
often will end
in a re-education
center. It is
své křesťanské
víry,
často končí
reedukačních
centrech.
Je téměř nemožné,
almost
impossible
for akonvertoval
Malay Muslim
convert to Christianity.
aby malajský
muslim
ke to
křesťanství.
MODLEME
SE

posiloval
křesťanyChristians
v době rostoucích
plánů na zave++ Aby
That Bůh
God dále
continues
to strengthen
in the face restrikcí,
of growingvčetně
restrictions,
dení
soudů
šaría
na stejnou
úroveň
majífooting
občanské
including
plans
to put
Sharia courts
on jako
an equal
withsoudy.
civil courts
byl premiér
tolerantnější
vůči nepočetné
minoritě.
++ Aby
For Prime
MinisterRazak
Razak to
be more tolerant
towards thekřesťanské
small Christian
minority
roce
2015
přestalo
násilnéwill
uzavírání
církví.in 2015
++ Aby
That vthe
forced
closing
of churches
not continue

VŠICHNI MALAJŠTÍ KONVERTITÉ
ALL
CONVERTS IN MALAYSIA HAVE TO
MUSÍ PODAT MÍSTOPŘÍSEŽNÉ
BE
AFFIRMED NA
BY ASOUDU
SHARIAŠARÍA
COURT
PROHLÁŠENÍ
AND
MUST SPEND
THREEVMONTHS
A STRÁVIT
TŘI MĚSÍCE
REEDU- IN
AKAČNÍM
RE-EDUCATION
CENTRUCENTER
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MEXICO #38
MEXIKO
č. 38

55/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Enrique
Leader:
President
Enrique
PenaPena
NietoNieto
Populace: 125
milionů
(120
Population:
125
million
(120milionů
million křesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Křesťanství
Main
Religion:
Christianity
Státní zřízení: Federativní
republika
Government:
Federal republic
Zdroj perzekuce:
Organizovaná
korupce
Source
of Persecution:
Organized
corruption

Mexico’s
appearance
(first time
in three
years) ontřithe
World
Watchna
List
is explained
Důvodem,
proč se Mexiko
(poprvé
za poslední
roky)
objevilo
WWL,
je zejmémainly
by the
progression ofzločinu
organized
crime
in the nebezpečnějších
country and the recording
of
na nárůst
organizovaného
v zemi
a výskyt
útoků zaměřemore
violent
incidents
targeting
Christians.a Criminal
and drug
cartels
ných na
křesťany.
Zločinecké
organizace
drogové organizations
kartely se zaměřují
na křesťany,
have
targeted
Christians
because
theycentra,
view churches
as revenue
centers (extortions)
protože
považují
církve za
zámožná
od kterých
chtějí vydíráním
získat
and
because
supportprogramy
programs na
fornávrat
the rehabilitation
addictsdo
peníze.
Církvechurches
také podporují
narkomanůofa drug
alkoholiků
and
alcoholics.
LocalMístní
communities
in the
southern
states
of Mexico
are led by
the
normálního
života.
komunity
v jižních
státech
Mexika
jsou vedeny
tradičním
indigenous
traditional
law ofpřimět
“uses and
customs”
force all community
zvykovým právem
ve snaze
členy
obce k to
jednotnému
životnímumembers
stylu. Pokud
into
homogenous
lifestyle.
As soon aszvykové
community
members
a different
člen aobce
přijme odlišné
náboženství,
právo
se stáváaccept
samo sebe
ohrožující
religion,
the law of “uses and customs” becomes the noose that threatens their very
oprátkou.
MODLEME
SE

organizovaného
a za
vláda použila
své mož++ Za
Foromezení
the reduction
of organized zločinu
crime and
for to,
theaby
government
to usevšechny
all of its resourcnosti,
aby
zločinci
byli
vydáni
spravedlnosti.
es to bring criminals to justice
obyvatelstvo
v Chiapas,
které bylo
ze svých
domovů
a je
++ Za
Formístní
the indigenous
people
in the municipality
ofvyhnáno
Chiapas who
have been
driven
outdiskriminováno.
of their homes and are targets of discrimination
++ Děkujme
propuštění
několika
křesťanů
z vězení,
Praise GodBohu
for thezarelease
of several
Christians
from prison
whokde
havestrávili
servedpřibližně
approxi- 17
let
pro 17
falešné
obvinění
v případu
mately
years on
false charges
in theActeal
Acteal case

ZLOČINECKÉ
ORGANIZACE
SE V MEXI-ARE
IN
MEXICO, CRIMINAL
ORGANIZATIONS
KU ZAMĚŘUJÍ
NA KŘESŤANY,
PROTOTARGETING
CHRISTIANS
BECAUSE
THEY
ŽE
JSOU
POVAŽOVÁNI
ZA
VHODNÉ
ARE CONSIDERED TO BE SOURCES OF
OBĚTI K VYDÍRÁNÍ PENĚZ A PROTOŽE
REVENUE
FOR EXTORTING MONEY & BECAUSE
KŘESŤANSTVÍ POSKYTUJE VÝCHODISCHRISTIANITY
PROVIDES ALTERNATIVES TO CRIME
KO ZE ZLOČINU
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OMAN #39
OMÁN
č. 39

55/100

Průměrná perzekuce
Moderate
Persecution

Hlava státu:
Sultán
Qábús
Leader:
Sultan
Qaboos
binbin
SaidSaíd al Saíd
Populace: 4,14.1
milionu
(35
000 křesťanů)
Population:
million
(35,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Absolutistická
monarchie
Government:
Absolute monarchy
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Stát Omán ležící na soutoku Perského zálivu a Arabského moře je jednou z mála
Located at the confluence of the Persian Gulf and Arabian Sea, Oman is one of the
zemí, ve kterých je státním náboženstvím islám, ale kde konverze od islámu k
few countries with Islam as the state religion, but does not criminalize conversion
jinému náboženství není trestným činem. Vzhledem k tomu, že islám je státním
from Islam to other religions. As Islam is the state religion, legislation is based on
náboženstvím, právní soustava je založena na islámských zákonech. Učební proIslamic laws. All public school curriculums include instruction in Islam. A Christian
gramy všech veřejných škol obsahují výuku islámu. Křesťané muslimského původu
convert from a Muslim background (MBB) faces problems under the Personal Status
čelí problémům vycházejícím ze statutu občana a rodinného právního kodexu. Tyto
and Family Legal Code, which prohibits a father from having custody over his children
právní normy zakazují otci, jenž opustil islám, aby pečoval o své děti. Zahraniční
if he leaves Islam. Expatriate Christians are relatively free in exercising their freedom
pracovníci mají relativní svobodu k praktikování své víry, avšak věřící muslimského
of religion. MBBs risk persecution from family and society, and can lose their family,
původu riskují pronásledování od své rodiny a společnosti, mohou přijít o rodinu,
house, and job and can even be killed.
dům, zaměstnání a mohou být i zabiti.
MODLEME
SE

muslimského
původu,who
kteříface
čelíintense
silné perzekuci
poté,
přejdou
++ Za
Forvěřící
Muslim
Background Believers
persecution
afterco
coming
to od
islámu
ke Kristu.
Christ from
Islam
že ve
se sousedními
zemi
zde existujetourčitá
++ Děkujme
Praise GodBohu,
that there
is srovnání
some tolerance
of Christians,
in comparison
some tolerantnost
of the
vůči
křesťanům.
neighboring
countries
++ Aby
satelitní
mělo pozitivní
v zemi.
That vysílání
Christiankřesťanské
satellite television
willtelevize
have a positive
impact inpůsobení
the country

CHRISTIANVLÁDA
MEETINGS
OMÁNSKÁ
ČASTO
ARE
OFTEN
MONITORED
BY
MONITORUJE SHROMÁŽDĚTHEKŘESŤANŮ
GOVERNMENT IN OMAN
NÍ
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#4040
MALI č.

52/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Ibrahim
Boubacar
Leader:
President
Ibrahim
Boubacar
KeitaKeita
Populace: 16,2
milionu
(442
000 křesťanů)
Population:
16.2
million
(442,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

After
the Frenchvojenské
military intervention
January
2013,
threat of radical
Po francouzské
intervenci vin
lednu
2013
bylathe
odvrácena
hrozba Islamic
radikálgroups
has
been
averted,
at
least
temporarily,
but
in
the
north,
there
still nonormálních islámských skupin, alespoň dočasně, ale na severu dosud neníismožný
normal
church
lifeInfrastruktura
possible. Presence
and infrastructure
Christianity
have
been se
ní církevní
život.
křesťanů
byla zničena aofkřesťané,
kteří
uprchli,
largely
destroyed
Christians
who fled
afraid
to return.
Those muslimů.
who do
bojí vrátit.
Ti, kdoand
takthe
přece
učiní, zjišťují,
že are
jejich
majetek
je v rukou
return,
find
their
properties
are
occupied
by
Muslims.
Even
though
most
Malian
Třebaže většina malijských křesťanů žije v jižní části země, cítí se ohrožena
radikálChristians
live
in
the
southern
part
of
the
country,
they
feel
threatened
by
the
ními islámskými skupinami ze severu.
radical Islamic groups in the north.

MODLEME
SE

Bůh držel
svou
ochrannou
ruku
tou hrstkou
křesťanů,
se vrátili
++ Aby
For God’s
hand of
protection
for the
fewnad
Christians
who return
to the kteří
northern
part do
severní
části
země
a musí
od nuly.
of Mali and
have
to start
fromzačít
scratch
nových
věřících
lepší znalost
Písma.in the Word
++ Aby
That vyučování
training of new
believers
will poskytlo
provide increased
knowledge
do všech
částí země
navrátila
stabilita
a mír.
++ Aby
That se
stability
and peace
will return
to all parts
of the
country

ANY INFRASTRUCTURE OF
VEŠKERÁ
INFRASTRUKTURA
CHRISTIANITY
IN MALI HAS
KŘESŤANŮ
BYLA DESTROYED
ZNIČENA A
BEEN LARGELY
KŘESŤANÉ,
KTEŘÍ UPRCHLI,
AND THE CHRISTIANS
WHO SE
FLED
BOJÍ
AREVRÁTIT
AFRAID TO RETURN
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TURKEY #41č. 41
TURECKO

52/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Recep
Tayyip
Erdogan
Leader:
President
Recep
Tayyip
Erdogan
Populace: 76,6
milionu
(188
000 křesťanů)
Population:
76.6
million
(188,000
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Parlamentní
republika
Government:
Parliamentary
republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus/NáboženSource
of Persecution:
extremism/
ský nacionalismus
Religious
nationalism
The general opinion in Turkey is that a Turk is born a Muslim. Turkey lies on two
Obecným názorem v Turecku je, že Turek se rodí jako muslim. Turecko leží na dvou
continents: Europe and Asia, and as a result, the country has many connections to
kontinentech – v Evropě a v Asii. Výsledkem je, že země má mnoho svazků jak se
both the Western world and to the Middle East. Turkey sees itself as the leading
západním světem, tak na Středním východě. Turecko se považuje za vedoucí národ
nation of the Turkic world (Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan,
turkického světa (Ázerbájdžán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán, Kirgizstán)
Kyrgyzstan), and wants to play a prominent role on the diplomatic scene in the Arab
a chce hrát prominentní úlohu na diplomatické scéně v arabském světě. Evropa
world. Europe has severely criticized Turkey on the restrictions it imposed on the
velmi kritizovala a kritizuje Turecko za omezování svobody médií, lidských práv a
media, human rights and freedom of religion. This has led to a very negative reaction
svobody náboženství, což vedlo k velmi negativní reakci turecké vlády. V uplynulém
from the Turkish government. Four churches were attacked and damaged in Turkey
roce byly v Turecku napadeny a zničeny čtyři kostely.
over the past year.
MODLEME
SE

++ Aby
Erdoganwill
nepokračoval
posilování
islámu
a v diskriminaci
That prezident
President Erdogan
not continuevon
the path ofvlivu
enforcing
Islamic
influence
křesťanů.
and continuing discrimination against Christians
vytrvalost
křesťany,
aby in
mohli
oslovovat
další lidi.
++ Za
Forodvahu
courageaand
boldnesspro
among
Christians
reaching
out to others
++ Aby
útoky proti
církvím
a that
aby Christians
křesťanémay
mohli
pořádat
bohoslužby
v pokoji
+
That ustaly
church attacks
will diminish
and
worship
in peace
and freedom
a svobodně.

KŘESŤANÉ
V TURECKU
ZAKOUŠEJÍ
RESTRIKTHE COMBINATION
OF LEGAL
RESTRICTIONS,
CE,
JEŽ JSOU
KOMBINACÍ
PRÁVNÍCH
OMEZENEGATIVE
COMMENTS
FROM
GOVERNMENT
NÍ,
NEGATIVNÍ
KRITIKY
VLÁDY AAND
NEPŘÁTELOFFICIALS
TOWARDS
CHRISTIANS
SOCIAL
SKÝCH
POSTOJŮ
SPOLEČNOSTI
HOSTILITIES,
RESTRICTS
CHRISTIANS IN TURKEY
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KAZAKHSTAN #42
KAZACHSTÁN
č. 42
51/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Nursultan
Nazarbajev
Leader:
President
Nursultan
Nazarbayev
Populace: 16,7
milionu
(2,5
milionu
Population:
16.7
million
(2.5
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Diktátorská
paranoia/Islámský
Source
of Persecution:
Dictatorial
paranoia/
extrémismus
Islamic
extremism
Obecně
řečeno,
postavení
křesťanů in
v zemi
zůstáváremains
stejně obtížné
jako
a
In
general,
the position
of Christians
the country
as difficult
asdříve
before,
dokonce
se ještě
zhoršuje.
tématem
kazašské
politické scény
je otázka
and
has even
gotten
worse. Důležitým
The succession
of President
Nazarbayev
is an important
nástupnictví
prezidenta
Nazarbajeva.
Vztahy Europe
s Ruskem,
a zbytkem
topic
in Kazakh
politics. Relations
with Russia,
and Evropou
the rest of
the worldsvěta
are
komplikuje početná
ruskáRussian
minorita.
Minimálně
věřících
bylo v71roce
2014 were
pokucomplicated
by the huge
minority
in the 71
country.
At least
believers
továno
přítomnost in
naunregistered
bohoslužbách
neregistrovaných
ilegálních
fined
forzaworshipping
underground
churches
in 2014. církví.
MODLEME
SE

+
That všechny
all evangelical
churches církve,
that want
to be
registered
asregistraci
regional Christian
++ Aby
evangelikální
které
mají
zájem o
jako regionální
associations sdružení,
will receivezískaly
permission
from
the government
křesťanská
vládní
souhlas.
+
That úřady
authorities
will not harass,
fine and imprison
Christians
for worshipping
in bohosluž++ Aby
neobtěžovaly,
nepokutovaly
a nevěznily
křesťany
za účast na
unregistered
house
churches
bách v neregistrovaných církvích.
+
Forpastory,
the pastors
who
arenejvíce
especially
targeted,Příkladem
as was themůže
case with
++ Za
kteří
jsou
ohroženi.
být Pastor
pastorBakhytzhan
Bakhytzhan
Kashkumbayev který
in 2014,byl
who
was 2014
fined and
given a suspended
sentence
Kaškumbajev,
v roce
pokutován
a na čtyři four-year
roky suspendován.

KAZAŠSKÁ VLÁDA PODPORUJE
ORGANIZACI, KTERÁ NABÍZÍ PORADENSTVÍ A POMOC V ZÁCHRANĚ
OD „SEKT“ JAKO KŘESŤANSTVÍ
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BANGLADESH č.#43
BANGLADÉŠ
43
51/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Abdul
Hamid
Leader:
President
Abdul
Hamid
Populace: 160
milionů
(1,2
milionu
Population:
160
million
(1.2
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Parlamentní
demokracie
Government:
Parliamentary
democracy
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Bangladéš
i nadáletosekulární
státcountry,
a jeho and
ústava
zaručuje pro
všechna
vyznání
Bangladesh je
continues
be a secular
its constitution
gives
freedom
to all
svobodu
praktikovat
svou
víru.
zemicountry
neexistuje
o rouhání
anilaws
zákon
zakareligions to
practice their
own
faith.V The
does zákon
not have
blasphemy
or an
zující
konvertování.
Nathe
druhou
stranu
ústava
uvádí, says
že státním
anti-conversion
bill. On
other hand,
the
constitution
that the náboženstvím
state religion is je
islám,
a víthe
se,government
že vláda seispřiklání
islámskému
nátlaku.
V zemi,
obzvláštěthere
v zeměIslam and
known to
give in to Islamic
pressure.
Additionally,
dělských
oblastech,
je kromě
toho uplatňován
fatwa (islámský
právní náhled
were fatwas
(a legal Islamic
pronouncement
on a specific
issue) implemented
all overnathe
konkrétní
otázky).inRadikální
se pokusily
přimět
vládu keto
změně
country, especially
rural areas.islámské
Several ofskupiny
the radical
Islamic groups
attempted
push
ústavy,
požadovaly
celkem
většíchaszměn.
Kromě jiného
požadovaly
the government
to modify
thetřináct
constitution
they demanded
13 major
changes.uplatněAmong
ní
islámského
zákona
šaría. establishment of Sharia Islamic law.
other
things, they
demanded
MODLEME
SE

za probíhající
vzdělávací
poskytuje
organizace
++ Chvalme
Praise GodBoha
for ongoing
training programs
thatprogramy,
Open Doorskteré
provides
for Christian
leaders
Open Doors křesťanským vedoucím.

+ That the National Party will stop persecuting religious minorities in the country
++ Aby Národní strana ustala s perzekvováním náboženských menšin v zemi.

+ That the government will not give into pressure from Islamic factions

++ Aby vláda nepodporovala útlak přicházející od islámských frakcí.

THERE
HAVE BEENDOŠLO
SEVERAL
CASES OF PŘÍV BANGLADÉŠI
K NĚKOLIKA
PADŮM, KDY
BYLY KŘESŤANSKÉ
ŽENY
CHRISTIAN
WOMEN
AND GIRLS BEING
A DÍVKY OBĚTÍ
SEXUÁLNÍCH
ÚTOKŮ
SEXUALLY
ASSAULTED
AND CONVERTS
A KONVERTITŮM
HROZÍ
NEBEZPEČÍ
FACE
THE ADDITIONAL
DANGER
OF
VYNUCENÝCH
MANŽELSTVÍ
FORCED MARRIAGES IN BANGLADESH
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SRI LANKA
SRÍ
LANKA #44
č. 44

51/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Mahinda
Rajapaksa
Leader:
President
Mahinda
Rajapaksa
Populace: 21,6
milionu
(1,9
milionu
Population:
21.6
million
(1.9
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Buddhismus
Main
Religion:
Buddhism
Státní zřízení: Demokratická
socialistická
republika
Government:
Socialist democratic
republic
Zdroj perzekuce:
Náboženský
nacionalismus
Source
of Persecution:
Religious
nationalism

Jako
demokratická
socialistická
Lanka
sekulárním
státem.
Officially,
as a socialist
democraticrepublika
republic, je
SriSrí
Lanka
is aoficiálně
secular state.
However,
Jeho
ústava však
klade
buddhismus
napromotes
první místo
a stanoví,
že buddhismus
its constitution
puts
Buddhism
first and
Buddhism
as the
state religion.je
státním
náboženstvím.
Toto
ustanovení
zvyšuje power
moc buddhistických
radikálů nad
This condition
strengthens
the
Buddhist radicals’
over religious minorities,
náboženskými
menšinami.
Většina
Srí Lanky jsou
buddhisté.
Za citizen
buddhissuch as Christians.
The majority
of Sriobyvatel
Lanka’s population
is Buddhist.
Every
tu
je považován
občan.Not
Nejen
křesťanské
považované
občany
is perceived
to bekaždý
a Buddhist.
onlynaare
the Tamil Tamily
Christians
treated asza
seconddruhé
kategorie,
křesťany
sinhálské
národnosti
se pohlíží
podezřením,
class citizens,
but ale
alsotaké
the na
Sinhalese
ethnic
Christians
are looked
at withssuspicion
jsou
pravidelněslandered
oběťmi pomluv
a útoků.Christians
Křesťanécontinue
jsou stále
zaand frequently
and attacked.
to monitorováni
be monitored aand
strašováni
mnichy,
někdy doprovázenými
jsou
threatened buddhistickými
by Buddhist monks,
sometimes
accompanied bylůzou.
mobs.Proto
That is
alsorovněž
křesťané
opatrní
přibecome
shromaždování
materiálůmaterials
nebo přiorschůzkách
why Christians
have
cautiouskřesťanských
in collecting Christian
meeting v
soukromí
či při
rozhovoru
své víře.
privately, let
alone
talking too others
about their faith.
MODLEME
SE

++ Za děti křesťanů, kterým je kvůli vyznání jejich rodičů upíráno právo na studium

+ For Christian children who are denied of enrollment in public schools because of
na veřejných školách.
their parents’ faith

++ Aby buddhističtí fundamentalisté přestali zacházet s křesťany jako s občany druhé

+ For Buddhist fundamentalists to no longer treat Christians as second-class citizens
kategorie.

+ That Christian converts from Buddhism will keep their faith as they face intense pres++ Aby si konvertité od buddhismu udrželi víru i přes intenzivní tlak ze strany svých
sure from their family and communities
rodin a obcí.

CHRISTIANS
ARE MONITORED
ANDSLEDOVÁNI
THREATENED
KŘESŤANÉ JSOU
NA SRÍ LANCE
A ZASTRAŠOVÁNI
MNIBY
BUDDHIST MONKSBUDDHISTICKÝMI
WHO ARE SOMETIMES
CHY, KTEŘÍ JSOU
PROVÁZENI
ACCOMPANIED
BYNĚKDY
MOBS IN
SRI LANKALŮZOU
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TAJIKISTAN #45
TÁDŽIKISTÁN
č. 45
50/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Emomali
Rahmon
Leader:
President
Emomali
Rahmon
Populace: 8,68.6
milionu
(97(97,100
100 křesťanů)
Population:
million
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Tajikistan is the
only Central
Asian country
with
Persian
national
language.
Tádžikistán
je jedinou
středoasijskou
zemí,
kdea je
národním
jazykem
perština. Z
Culturally,
Tajikistan
has
more
affinity
with
Iran
and
Afghanistan
than
the othernež s
hlediska kultury má Tádžikistán více společného s Íránem a Afghánistánem
countries in
Central Asia because
these
are allvšechny
Turkic countries.
Different groups
ostatními
středoasijskými
zeměmi,
jež jsou
turkické. Jednotlivé
skupiny
of
Christians
are
affected
by
persecution
in
Tajikistan,
but
Christian
converts
from
křesťanů jsou v Tádžikistánu vystaveny perzekuci, přičemž konvertité
a neortodoxIslam
and non-traditional
groups areVláda
targeted
most. oznámila,
The government
ní
protestantské
skupiny Protestant
jsou nejohroženější.
nedávno
že v řadách
recently
announced
that
300
Tajik
jihadists
are
fighting
with
the
Islamictvoří
State;ženy.
half
Islámského státu bojuje 300 tádžických džihádistů, z nichž polovinu
of them women.
MODLEME
SE

++ Aby
That se
Muslim
Believers
will mohli
be ablestýkat
to meet
with otherkřesťany,
Christians aby
to help
věřícíBackground
muslimského
původu
s ostatními
jim
them stay strong
their ve
faith
pomáhali
zůstatin
pevní
víře.
++ Aby
That křesťané
Christiansměli
will have
access
to Bibles
and Christian
materialsmateriálům,
to help them které
grow in
přístup
k Biblím
a dalším
křesťanským
jim
God’s Wordrůst v poznání Božího slova.
pomáhají
v roce 2015
zrušeny
restrikce
na křesťanské
bohoslužby
++ Aby
For restrictions
on byly
Christian
worship
and meetings
to be lessened
in 2015a shromáždění.

ALTHOUGH THE COMMUNIST ERA

AČKOLIV
S PÁDEM
SOVĚTSKÉHO
IN TAJIKISTAN
ENDED
WITH THE SVAZU
SKONČILA
ÉRA I V TÁDŽICOLLAPSEKOMUNISTICKÁ
OF THE SOVIET UNION,
KISTÁNU,
DĚDICTVÍ
KOMUNISTICKÉ
THE LEGACY
OF THE
COMMUNIST NÁBOŽENSKÉ BYROKRACIE PŘETRVÁVÁ

RELIGIOUS BUREAUCRACY REMAINS
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AZERBAIJAN #46č. 46
ÁZERBÁJDŽÁN
50/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Ilham
Alijev
Leader:
President
Ilham
Aliyev
Populace: 9,69.6
milionu
(301
100 křesťanů)
Population:
million
(301,100
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Prezidentská
Government:
Presidentialrepublika
republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus/Diktátorská
Source
of Persecution:
extremism/
paranoia paranoia
Dictatorial
The government has a negative attitude towards any form of religious fanaticism.
Vláda má negativní postoj vůči jakékoliv formě náboženského fanatismu, což uplatThis also applies to their attitude towards Christians. Official checks are becoming
ňuje rovněž proti křesťanům. Oficiální omezení se stávají stále přísnějšími. Vláda je
increasingly strict. The government has become more active in controlling the
mnohem aktivnější v kontrolování náboženství. Perzekuce je vystupňovaná na venreligion. Persecution is worse in the countryside, and less in larger cities. While
kově a mírnější ve větších městech. Tlak vyvíjený společností je poháněn islámským
community pressure is fueled by Islamic extremism, pressure on the church usually
extrémismem, zatímco tlak na církev obvykle vychází se státních restrikcí.
comes from state restrictions.
MODLEME
SE

+
Forjednotu
the Christian
leadership;
that there might be unity
++ Za
vedení
křesťanů.
+
That vláda
the government
will givevíce
Christians
more
freedom to worship,
that thenegativní
++ Aby
dala křesťanům
svobody
k bohoslužbám
a aby and
se zmírnil
government’s
negative
attitude towards
religious groups will lessen
postoj
vlády vůči
náboženským
skupinám.
+
Forkřesťany
Christiansžijící
livingv in
rural areas, where
the persecution
is the greatest
++ Za
zemědělských
oblastech,
kde je perzekuce
nejsilnější.

NEREGISTROVANÁ
NÁBOŽENSKÁ
UNREGISTERED RELIGIOUS
ACTIVITIES
ČINNOST
JE PODLE
ARE PUNISHABLE
BYZÁKONA
LAW, ANDTRESTTHE
NÁ
A
POKUTY
ZA
PORUŠENÍ
ZÁKONA
FINES FOR BREAKING THE LAW ARE
VYSOKÉ.
ZÍSKAT REGISTRACI
CÍRKVE
HIGH. SUCCESSFUL
REGISTRATION
JE
V ÁZERBÁJDŽÁNU
PRAKTICKY
CHURCHES
IS CLOSE TO
IMPOSSIBLE
NEMOŽNÉ.
IN AZERBAIJAN
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INDONESIA #47
INDONÉZIE
č. 47

50/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
Joko
Widodo
Leader:
President
Joko
Widodo
Populace: 255,7
milionu
(36(36
milionů
Population:
255.7
million
millionkřesťanů)
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Republika
Government:
Republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

The situation
find
themselves
in is diverse.Mnoho
There is
muchjehope
related
Situace,
v nížChristians
se křesťané
nacházejí,
je různorodá.
nadějí
vkládáno
do
to the newly
elected president
andahis
public
statements
concerning
religious
osoby
nově zvoleného
prezidenta
jeho
veřejných
prohlášení
týkajících
se nábominorities.menšin.
But radical
Islamicislámské
groups continue
actnadále
violently
whens itmenšinami,
comes to zeženských
Radikální
skupiny to
však
jednají
minorities,
especially
Christians.
The
groups
put
Christians,
in
certain
parts
of enormthe
jména křesťany, z pozice síly. Křesťané v určitých oblastech země jsou pod
country,
under
enormous
pressure.
Muslim
Background
Believers
are
especially
ním útlakem, jehož obětí jsou zejména věřící muslimského původu. V posledním
targeted.
more
than 30 churches
various denominations
forced
to
roce
bylo Last
více year,
než 30
modliteben
různých of
denominací
přinuceno sewere
uzavřít
nebo
close
and/or
were
attacked.
bylo obětí útoků.
MODLEME
SE

+ For Christian workers who minister in Muslim areas
++ Za křesťany sloužící v muslimských oblastech.

+ That Christian church members will reach out to all and care for new believers

++ Aby členové křesťanských církví mohli oslovovat ostatní a starat se o nové věřící.

+ That the closing of churches will end, as well as the attacks on places of worship
++ Aby modlitebny nebyly zavírány a skončily útoky na ně.

MUSLIM
BACKGROUNDPŮVODU
BELIEVERS
VĚŘÍCÍ
MUSLIMSKÉHO
OFTEN
FACE OBĚTÍ
PHYSICAL
ABUSE, TÝJSOU
ČASTO
FYZICKÉHO
ANDASOMETIMES
HAVE
TO FLEE
RÁNÍ
NĚKDY MUSÍ
UPRCHNOUT
ZETHEIR
SVÝCH
DOMOVŮ
NAJÍT ÚTOHOMES
AND ARELOCATE
ČIŠTĚ
V JINÉ OBLASTI
INDONÉZIE
ELSEWHERE
IN INDONESIA.
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MAURITANIA #48
MAURITÁNIE
č. 48
50/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Generál
Mohamed
Ould Abdel Azíz
Leader:
General
Mohamed
Abdelaziz
Populace: 4 miliony
(5 (5,100
100 křesťanů)
Population:
4 million
Christians)
Převažující
náboženství:
Main
Religion:
Islam Islám
Státní zřízení: Islámská
republika
Government:
Islamic republic
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus
Source
of Persecution:
extremism

Mauritania is one of only four official Islamic republics in the world, and its
Mauretánie je jednou z oficiálně islámských zemí, které jsou ve světě pouze čtyři.
constitution recognizes Islam as the sole religion of the country’s inhabitants and
Její ústava určuje, že islám je jediným náboženstvím obyvatel státu, a stanovuje,
designates Islamic Sharia law as the only officially recognized source of legislation.
že islámský zákon šaría je jediným oficiálním zdrojem legislativy. Mezi obyvateli
The terrorist group al-Qaeda is gaining support among local Mauritanians and is also
Mauretánie získává podporu teroristická skupina al-Kájda a pokouší se monitorovat
attempting to monitor Christian activity in the country. Because of harsh government
činnost křesťanů v zemi. Přísné vládní restrikce činí službu i život křesťanů v zemi
restrictions, it is very difficult for Christian ministries and Christians in general to
velmi obtížnou.
operate in the country.
MODLEME
SE

množství
křesťanů
v Mauretánii,
kteří
se must
musímeet
setkávat
potajmu,
neboť
++ Za
Formalé
the small
number
of Christians
in Mauritania
who
in secret
since it’s
registrace
je nemožná.
impossible církví
to register
their churches
vlivu al-Kájdy
zemi.
++ Za
Forzastavení
the halt ofrůstu
the growing
influencev of
al-Qaeda in the country
restrikce
proti křesťanům
byly v letošním
roce omezeny.
++ Aby
That vládní
governmental
restrictions
against Christians
will be reduced
this year

MAURITANIA ISJEONE
OF ONLY
FOUR
MAURETÁNIE
JEDNOU
Z OFICIOFFICIAL
ISLAMIC REPUBLICS
IN
ÁLNĚ
ISLÁMSKÝCH
ZEMÍ, KTERÉ
THE WORLD
AND POUZE
SHARIA ČTYŘI,
LAW IS A
JSOU
VE SVĚTĚ
ZÁKON
ŠARÍA
JE JEDINÝM
OFICIÁLTHE ONLY
OFFICIALLY
RECOGNIZED
NÍM
ZDROJEM
LEGISLATIVY
SOURCE
OF LEGISLATION.
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UNITED ARAB
EMIRATES
SPOJENÉ
ARABSKÉ
EMIRÁTY#49
č. 49
49/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Prezident
šejchKhalifa
Chalífa ibn Saíd alLeader:
President
Sheikh
Nahaján
Population:
9.5 million (400,000 Christians)
Populace:
9,5 milionu
Main
Religion:
Islam (400 000 křesťanů)
Převažující náboženství:
Islám
Government:
Federation
Státní zřízení:
Federace Islamic extremism
Source
of Persecution:
Zdroj perzekuce: Islámský extrémismus
Islám
ovládá soukromý
veřejný
Z tohodiscourse
plyne, žeofvšichni
Islam dominates
private aand
publicživot
life, iaspolitiku
well as země.
the political
the občané
jsouConsequently,
definováni jako
muslimové.
Zákon neuznává
konvertování
islámu ke
country.
all citizens
are defined
as Muslims.
The law doesodnot
křesťanství,
přičemž trestem
za takový
skutek je
smrt.
nepovoluje žádné
forrecognize conversion
from Islam
to Christianity,
and
the Vláda
legal punishment
is death.
mální
nebo neformální
vzdělávání,
byorobsahovalo
jiné náboženské
vyučování
The government
does not
allow anykteré
formal
informal education
that includes
než
vyučování
islámu.
Evangelizování
je zakázáno,
ale nemuslimské
skupiny mohou
religious
teachings
other
than Islam. Evangelism
is prohibited,
but non-Muslim
svobodně
v určených
budovách
nebo soukromých
domech.
groups canpořádat
worshipbohoslužby
freely in designated
buildings
or private
homes.
MODLEME
SE

+ For Muslim Background Believers who are under severe pressure from relatives and
++ Za věřící muslimského původu, kteří jsou pod krutým útlakem ze strany svých
society due to the Islamic government, law and culture

příbuzných a společnosti, podníceným islámskou vládou, zákonem a kulturou.

+ That Christians who worship in private homes will encourage each other and grow
++ Aby se křesťané, kteří se scházejí k bohoslužbám v soukromých domech, navzáin the Lord
jem povzbuzovali a rostli v Pánu.

+ Praise God for the faithful and devoted Christians who serve Him, despite harsh persecution

++ Chvalme Pána za věrné a oddané křesťany, kteří mu slouží i přes tvrdou perzekuci.

CHRISTIANS ARE FACING PRESSURE

KŘESŤANÉ
ČELÍTHE
TLAKU
V CELÝCH
THROUGHOUT
UNITED
ARAB
SPOJENÝCH
ARABSKÝCH
EMIRÁEMIRATES AND ARE BEING
TECH. JSOU VYLOUČENI ZE VŠECH
PUSHED AWAY FROM THE
VEŘEJNÝCH DISKUSÍ A ROZPRAV.

PUBLIC DISCOURSE & DISCUSSIONS
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KUWAIT #50
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č. 50

49/100

Mírná perzekuce
Sparse
Persecution

Hlava státu:
Sabah
Al-Ahmad Al-Džáber AlLeader:
Emiršejch
Sheikh
Al-Sabah
Sabah
Population: 3.5 million (420,000 Christians)
Populace:
3,5 milionu
Main
Religion:
Islam (420 000 křesťanů)
Převažující náboženství: Islám
Government: Constitutional Emirate
Státní zřízení: Konstituční emirát
Source
of Persecution:
extremism/
Zdroj perzekuce:
Islámský Islamic
extrémismus/Diktátorská
Dictatorial
paranoia paranoia
Restrictions from the government can mostly be explained by dictatorial paranoia
Vládní restrikce je možno vysvětlit hlavně diktátorskou paranoiou, neboť vládce v
as the country’s ruler does not want any organized group to threaten his rule. Under
zemi nechce, aby jakákoliv organizovaná skupina ohrozila jeho vládu. Pod masthe guise of implementing the laws of blasphemy, apostasy and proselytizing,
kou uplatňování zákona o rouhání, odpadlictví a proselytismu vláda v roce 2014
government officials harassed and abused Christians in 2014. In terms of the general
ohrožovala a týrala křesťany. Hovoříme-li o obyvatelstvu jako celku, významná část
population, a significant number of Kuwaitis are tolerant toward non-Muslim
Kuvajťanů je tolerantní vůči nemuslimským rezidentům, existuje tu však skupina
residents; however, there is a group of radical Muslims that do not want to see
radikálních muslimů, kteří křesťany v zemi odmítají.
Christians in the country.
MODLEME
SE

+
That vláda
the government
will stop theaharassment
and abuse of Christians
++ Aby
ukončila ohrožování
týrání křesťanů.
+
That křesťané,
Christians who
in secretvwill
not benebyli
discovered
and willaflourish
in their
faith
++ Aby
kteřímeet
se scházejí
utajení,
prozrazeni
aby jejich
víra
vzkvé+ tala.
For the Kuwaiti government to not enforce the laws of apostasy, blasphemy
and proselytizing
++ Aby
kuvajtská vláda neprosazovala zákon o rouhání, odpadlictví a proselytismu.

KUWAIT,JE
TEACHING
CHRISTIANITY
VIN
KUVAJTU
ZAKÁZÁNO
VYUČOVAT
KŘESŤANSTVÍ,
I PRÁVNĚ
IS PROHIBITED,DOKONCE
EVEN TO LEGALLY
UZNANÝM
KŘESTANŮM
RECOGNIZED
CHRISTIANS
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