Organizace Open Doors World Watch List vyjmenovává 50 zemí, ve
kterých být křesťanem je velmi obtížné. Jsou to místa, kde musí Kristovi
následovníci skrývat svou víru, a kde následování Ježíše znamená čelit
zneužívání, fyzickému násilí, vězení, diskriminaci a dokonce i smrti.
S použitím dat shromážděných jak nezávislými experty, tak pracovníky
organizace Open Doors přímo v terénu, mapuje tato organizace úroveň
svobody, kterou mají křesťané v následování své víry. Výsledek není
pouhým jedinečným pohledem na globální pronásledování, ale také
zdrojem inspirace k modlitbám a jednání vůči pronásledovaným
křesťanům po celém světě.
Organizace Open Doors slouží milionům pronásledovaných křesťanů ve více
než 60 zemích, včetně některých z nejvíce nebezpečných míst na světě.
“Organizace Open Doors projevila skutečné znaky
přítomnosti Božího ducha v tom, že je věrná své vizi
a založení, ale zároveň adaptabilní vzhledem
k tomu, jak se svět mění. A dnes je jedním z
nejdůvěryhodnějších, mocných, autentických a
odhodlaných vyslanců na ochranu nejen křesťanů,
ale i náboženské svobody vůbec.”
Justin Welby, Arcibiskup z Canterbury
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Open Doors slouží milionům pronásledovaných
křesťanů ve více než 60 zemích, včetně těch
nejnebezpečnějších míst světa.
Během více než 60 let spolupracovala
organizace Open Doors s církvemi a místními
partnery na „posílení toho, co ještě zůstává“
(Zj 3,2), dodává Bible, křesťanskou literaturu,
poskytuje vzdělávání, existenční dovednosti a
zastání.
Tady nejde o přežívání. Nejde o to, aby se
církev udržela jen natolik, aby se věřící mohli
nadále scházet. Jde o to, abychom udrželi i v těch
nejtemnějších místech země světlo světa.
Slovy bratra Andrewa, našeho zakladatele:
„Úkolem církve není přežití. Církev existuje proto,
aby naplnila Velké poslání. Jejím úkolem je činit
učedníky ze všech národů.“
Svědectví křesťanů v těchto místech
znamená, že jejich rodiny, jejich komunity –
dokonce i jejich národy – mají příležitost setkat
se s živým Ježíšem Kristem. Je nádherné a
povzbuzující, že pronásledovaná církev pouze
nepřežívá, ale žije a roste i v Sýrii, Severní Koreji,
Iráku, Íránu – na celém světě.
Díky mnoha podporovatelům Open Doors
z celého světa zůstává pronásledovaná církev
pevná. Jak však ukazuje tento Průvodce, v mnoha
místech na celém světě je život křesťana obtížnější
než kdykoliv předtím. Nebezpečí - a příležitosti
– narůstají, a proto pronásledovaní křesťané
mnohem více než dřív potřebují naši podporu,
aby mohli dál být Ježíšovými následovníky. Bible
nám říká, že jsou naší rodinou a že bychom je měli
mít na paměti, „vždyť i nás může potkat utrpení“
(Žd 13,3). Čtete-li tedy o jejich světě, myslete na ně
ve svých modlitbách, pomáhejte jim svými dary,
povzbuzujte je svým hlasem.

O WORLD WATCH LIST
Open Doors World Watch List je vydáván vždy v
lednu a uvádí 50 zemí celého světa, kde křesťané
zakoušejí nejsilnější pronásledování. Jako
pronásledování je chápáno jakékoliv nepřátelství,
jež je důsledkem skutečnosti, že se lidé přiznali
ke Kristu. Mohou to být nepřátelské postoje,
slova a činy namířené proti křesťanům. Metody a
výsledky výzkumu byly pod nezávislým auditem
Mezinárodního institutu pro náboženskou svobodu
(International Institute for Religious Freedom - IIRF).

„Open Doors považujeme za
organizaci, kterou si skutečně
oddělil pro sebe Bůh. Pomohli jste
nám zůstat pevnými v této krizi.
Jídlo, léky a Nové zákony, které
jste přivezli, pro nás mají velkou
cenu. V temnotě ovládající Sýrii jimi
dosvědčujeme Boží práci. Děkujeme
vám za podporu.“
– Hanna, manželka syrského pastora
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1 - SEVERNÍ KOREA
2 - IrÁK
3 - Eritrea
4 - AfghÁnistÁn
5 - SÝriE
6 - PÁkistÁn
7 - SomÁlSKO
8 - SÚdÁn
9 - ÍrÁn
10 - LibyE
11 - Jemen
12 - NigÉriE
13 - MalEdivY
14 - SaÚdSKÁ ArÁbiE
15 - UzbekistÁn
16 - KeŇA
17 - IndiE
18 - EtiopiE
19 - TurkmenistÁn
20 - Vietnam
21 - Katar
22 - Egypt
23 - Myanmar (BArma)
24 - PALESTINSKÉ OSADY
25 - BruneJ
26 - STŘEDOAFRICKÁ REP.
27 - JordÁnSKO
28 - DŽIbuti
29 - Laos
30 - MalaJsiE
31 - TÁDŽIkistÁn
32 - TunisKO
33 - ČÍna
34 - ÁzerbÁJDŽÁN
35 - BangladÉŠ
36 - TanzÁniE
37 - AlŽÍRSKO
38 - BhÚtÁn
39 - KOMORY
40 - MexiKo
41 - KuVAJT
42 - KazaCHSTÁN
43 - IndonÉZiE
44 - Mali
45 - TurECKO
46 - KOLUMBIE
47 - SPOJENÉ ARABSKÉ E.
48 - BahraJn
49 - Niger
50 - OmÁn
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Pokud jste v Open Doors noví, můžete si objednat bezplatnou kopii příběhu God’s
Smuggler (Boží pašerák), bestseller popisující příběh zakladatele Open Doors
bratra Andrewa, který riskoval vše, aby mohl sloužit pronásledovaným křesťanům.
Naleznete ji na stránce www.opendoorsuk.org/smuggler nebo použijte kód QR.
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CO JE World
Watch List?
46

CENTRÁLNÍ A JIŽNÍ
AMERIKA

PŘEDÁVEJTE TUTO ZPRÁVU DÁL

Objednejte si zdarma World Watch Church Pack (obsahem je World Watch Guide –
Průvodce World Watch, průvodce bohoslužbami, fundraisingové ideje, zdroje pro
službu dětem a mládeži). Navštivte stránku www.opendoorsuk.org/resourceorder
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bezprecedentní. Nebezpečí eskaluje, a proto
naše pronásledovaná křesťanská rodina
potřebuje při následování Ježíše více než
kdykoliv dříve naši podporu a pomoc.
Ovšem i my je potřebujeme. Připomínají
nám, že Bůh, kterému se klaníme, je perlou
nesmírné ceny, jež září i v nejtemnějších
místech, a je hoden všeho. Vydáte-li se na
cestu spolu se svou pronásledovanou rodinou,
vaše víra poroste, neboť objevíte skryté
příběhy lidí, kteří poznali, že následovat Ježíše
stojí za každou cenu.
Bible nám říká, že „Trpí-li jeden úd, trpí spolu s
ním všechny“ (1K 12,26). Připojíte se k nám na
cestě spolu s těmi, kteří sdílejí naši víru, avšak
ne naši svobodu?
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The Open Doors 2016 World Watch List
předkládá jasný, pronikavý obraz skutečnosti,
že pronásledování je rozšířené na celé
zeměkouli. Stupeň a krutost pronásledování
našich bratrů a sester je v historii naší práce
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“Nikdy dříve v historii Open Doors jsme nebyli
svědky tolika krizových situací jako dnes.
Vydáme se na pomoc tisícům bratří a sester
strádajících extrémním pronásledováním
v Africe, na Středním východě, ve státech
Perského zálivu, v Indii a Severní Koreji?
Právě teď je chvíle, kdy nás naši bratři a sestry
potřebují, a my skládáme svou důvěru v Pána.
Přidáte se k nám?” - Ředitel Open Doors pro
zámoří
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VAŠE PRONÁSLEDOVANÁ RODINA VÁS POTŘEBUJE

“Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti
přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno.” Žalm 86,9
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tomu, aby World Watch List pronikl do
hlubokých struktur pronásledování, používá
údaje od terénních pracovníků a nezávislých
expertů, přičemž posuzuje stupeň svobody žít
křesťanským způsobem života v pěti oblastech:
osobní, rodinný, komunitní, národní a církevní
život – plus šestou oblast hodnotící stupeň
násilností. Údaje jsou převáděny do bodů a země
jsou hodnoceny podle nich. Tento seznam je
nezávisle auditován Mezinárodním institutem pro
náboženskou svobodu. Další informace naleznete
na stránkách www.opendoorsuk.org/persecution.

Klíč k barevnému rozlišení:

ZJISTĚTE, JAK MŮŽE VAŠE CÍRKEV SPOLUPRACOVAT
S OPEN DOORS

Extrémní pronásledování
Velmi vysoké pronásledování

SAY YES
TO YOUR
PERSECUTED
FAMILY

Vysoké pronásledování

Become a partner
church

Snažili jsme se zajistit co nejpřesnější
informace platné v době publikování.
Zdroje: Open Doors International; Statistické
údaje o obyvatelstvu podle UN DESA
Population Division, World Christian Database.

Vyžádejte si informace, jak může vaše církev podporovat perzekvovanou církevní
rodinu prostřednictvím našeho partnerského programu. Viz www.opendoorsuk.
org/partnerchurch

OBJEDNÁVEJTE PÍSEMNĚ NEBO TELEFONICKY
Pište na FREEPOST OPEN DOORS UK & IRELAND a uveďte název požadavku,
osobní jméno, příjmení a plnou adresu.
Zavolejte našemu týmu na 01993 460015.
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Zde skenujte pro God’s Smuggler

ROK
STRACHU
Vítejte u Open Doors World Watch List pro rok 2016.
Je to snímek míst, kde víra stojí nejvíce, výroční
přehled pronásledování, diskriminace a hrubého
zacházení.
Doufáme, že tento dokument vám poskytne
informace a podněty k modlitbám za pronásledovanou
církev i pro podporu pro ni. Drsná skutečnost je
takováto: pronásledování křesťanů globálně narůstá.
Pro miliony křesťanů na celé zeměkouli byl rok 2015
„rokem strachu“, a proto potřebují naši podporu více
než kdykoliv dříve.
Ovšem tam, kde je velký strach, je také velká
víra. Tento seznam ukazuje, že církev může být
pronásledována, utlačována, může být terčem útoků,
hanobení a lží. Přesto však nebyla – a ani nebude –
poražena.
VELKÝ OBRAZ
I letos je číslem 1 Severní Korea, stejně jako v uplynulých
14 letech. Eritrea – „Severní Korea Afriky“ – se dostala
do první pětky poprvé. V těchto státech, které jsou párii
– vyděděnci mezi ostatními zeměmi, žít jako křesťan
znamená žít ve strachu a v nebezpečí.
Islámský extrémismus zůstává zdaleka největší
společnou hnací silou perzekuce: prvotní příčinou je v
osmi zemích z prvních deseti a v 35 zemích z 50. Vzestup
islámského extrémismu přivedl Pákistán na nejvyšší
příčku v historii a do první desítky poprvé vstoupila Libye.
Nejde však pouze o islám. Vzestup nekompromisního

Křesťané v Nigérii uctívají v ruinách kostela

hinduistického nacionalismu v Indii se projevil
beztrestnými útoky na církve a pastory. Indie postoupila
poprvé do nejvyšší dvacítky.
Záznamy Open Doors udávají, že na celém světě bylo v
roce 2015 pro víru zabito více než 7 000 křesťanů – téměř
o 3 000 více než v předešlém roce. (Jde o opatrné odhady
bez údajů ze Severní Koreje, Sýrie a Iráku, kde neexistují
přesné záznamy.) Přibližně 2 400 církevních budov bylo
terčem útoků nebo zničeno – jde o více než dvojnásobek
ve srovnání s předešlým rokem. Pokud jde o násilné
činy zaměřené proti křesťanům a jejich majetku, na čele
žebříčku jsou Nigérie a Středoafrická republika. Svět je
zděšen skutečností, že miliony uprchlíků ze Středního
východu a oblasti Afrického rohu riskují nebezpečnou
cestu do Evropy. Patří k nim desetitisíce křesťanů
prchajících před válkou a pronásledováním.
A po celou dobu, skryto pod těmito událostmi, plnícími
titulky světových médií, přetrvává stálé, hluboké, místní
pronásledování. Křesťané jsou vyháněni ze svých obcí,
je jim upíráno vzdělání, zaměstnání, dokonce i pohřbení.
Církevní budovy jsou strhávány na rozkaz místní
opozice nebo davem. Miliony křesťanů jsou vystaveny
každodennímu pronásledování ve svých vesnicích a
dokonce i ve svých rodinách. Z toho plyne, že po celém
světě pronásledování křesťanů vzrůstá. V roce 2015
narostla pronásledování dokonce i v zemích, které z první
padesátky vypadly.
Avšak spolu s utrpením je v první linii rovněž velká víra.
Křesťanství více představuje vítězství než porážku. Rok
2015 byl tedy rokem strachu, ale také rokem odvahy
a naděje, že křesťané celého světa se postaví po bok
svým perzekvovaným bratřím a sestrám, poskytnou jim
praktickou pomoc, pozvednou hlas v jejich prospěch a
projeví milost, soucit a odpuštění místo nenávisti, negace
a msty.
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islámských států severní Nigérie ovládaných šaríou.
Křesťané prchají z keňských oblastí s muslimskou
většinou. Z Eritreje prchají každý měsíc tisíce osob,
vystaveny napospas poušti a převaděčským gangům.
Dokonce pákistánští křesťané utíkají do zemí
jihovýchodní Asie.
ETNICKÉ ČISTKY JSOU ZPÁTKY JAKO
PROTIKŘESŤANSKÁ TAKTIKA
Pronásledování na Středním východě a v Africe stále
více přebírá formu etnických čistek. Ve střední části
Nigérie byli křesťané násilně vypuzeni ze svých domovů
a rodné země osadníky z kmenů Hausa a Fulani. V
Súdánu byli křesťané žijící v pohoří Nuba terčem
bezvýhradné diskriminace a zabíjení. Záměrem je
křesťany vyhnat a dokonce vyhladit.

Dobrá
zpráva
Co se
děje?
ISLÁMSKÝ EXTRÉMISMUS PŘEKROČIL HRANICE
Islámský stát (IS) se dal do pohybu mimo Sýrii a Irák,
vstoupil do Libye. Boko Haram se šíří z Nigérie do
Kamerunu a Čadu a aš-Šabáb se přelévá ze Somálska
do Keni. Mnoho menších extrémistických hnutí se
prohlásilo za součást skupiny kalifátů Islámského
státu. Otřesy zažil i Západ. Bomby v Paříži, střelby
v Kalifornii, rekreanti zabití na tuniské pláži… v
dnešním globalizovaném světě už neexistuje „místo za
hranicemi“.
VLÁDY PODNĚCUJÍ NACIONALISMUS A ZPŘÍSŇUJÍ
A UTAHUJÍ KONTROLU
Středoasijské vlády využívají boj proti islámskému
extrémismu jako záminku k neodbytnému a rušivému
dohledu nad církví. Všechny středoasijské země na
žebříčku postoupily. Buddhistický Myanmar vydal
diskriminační zákony, včetně zákona o náboženské
konverzi, jež státu umožňují trestat křesťany, kteří
konvertovali od buddhismu.
MNOHÉ ČÁSTI MUSLIMSKÉHO SVĚTA SE ISLAMIZUJÍ
JEŠTĚ MNOHEM VÍC
Zejména na celém Středním východě se muslimové
stávají fundamentálnějšími, částečně ze strachu, že
6

moc by mohli převzít extrémisté. Je tu ovšem i protipól,
neboť mnoho muslimů hledá novou identitu a s
odporem se od extrémismu odvrací. Mnozí z nich se
místo islámu rozhodují pro křesťanství.
AFRICKÉ ZEMĚ NADÁLE VSTUPUJÍ DO PRVNÍ
PADESÁTKY ŽEBŘÍČKU
Islámský extrémismus má v dnešním světě dva zdroje:
jeden na Středním východě, druhý v subsaharské Africe.
V žebříčku padesáti zemí s největší perzekucí křesťanů
nacházíme šestnáct států z Afriky, přičemž sedm z nich
je v první dvacítce. Pokud jde o počty, ne-li o stupeň,
pronásledování křesťanů v této oblasti zastiňuje
a převyšuje dění na Středním východě.
VE VĚTŠÍM POČTU STÁTŮ CHYBÍ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH
ZÁKONŮZÁKONNOST A MENŠINY TRPÍ NÁSILNOSTMI
Větší část Sýrie a Iráku se stala fakticky bezzákonnou,
přičemž útoky jsou zaměřeny převážně na křesťanské
komunity. V Libyi, kde rovněž chybí dodržování
platných zákonů, došlo k brutálním útokům na
křesťanské uprchlíky ze Súdánu, Egypta a Eritreje
a nepatrná církev sdružující křesťany muslimského
původu byla zahnána ještě hlouběji do úkrytu.
Ozbrojené síly vedené Saúdy v Jemenu způsobily,
že situace těch několika málo křesťanů se ještě více
zhoršila.

JEŠTĚ NIKDY NEBYLO TOLIK KŘESŤANŮ NA
ÚTĚKU
„Migrační krize“ není ohraničena na Středomoří.
Desetitisíce křesťanů musely uprchnout z dvanácti

sešli vysocí představitelé různých církví, aby naslouchali
pronásledovaným církvím, učili se od nich a postavili se za
ně. Představitelé velkých světových křesťanských tradic
se zavázali, že budou „více naslouchat, více se modlit, více
mluvit a nemlčet, více konat“ ve prospěch pronásledovaných
křesťanů ve světě. Tato slova „více naslouchat, více se modlit,
více mluvit a nemlčet, více konat“ jsou pro nás příkazem.
Pronásledovaná církev skutečně potřebuje naše modlitby
a naše činy. Potřebuje, abychom pozvedli hlas ve prospěch
těchto křesťanů a abychom jim svými dary pomohli přežít.
Je však také třeba, abychom my naslouchali jim. Budeme-li
jim naslouchat, neuslyšíme jen jejich obavy, potřeby a
znepokojení, poznáme i mocné a dojemné příběhy o
proměně a důvěře. Poznáme, že silné pronásledování a
utrpení může vybudovat ještě hlubší důvěru a víru.
World Watch List je seznam míst, kde se za víru platí
ta nejvyšší cena. V těchto místech může být církev
pronásledována, potlačována, může být terčem útoků a
lží, může být hanobena. Dosud však nebyla – a nikdy ani
nebude – poražena.

Indické přísloví říká: „Děti házejí kamením pouze na vzrostlý
mangovník.“ Křesťané jsou pronásledováni, protože nesou
ovoce pro Krista.
Představitel albánské církve uvedl na setkání vedoucích
pronásledovaných křesťanů: „Církev je vždy trpící církví, jinak
není církví.“
KURDSKÝ IRÁK NADÁLE ZŮSTÁVÁ STRÁŽNÝM OHNĚM
SVOBODY
Většina ze 120 000 křesťanů, kteří v roce 2014 uprchli před
Islámským státem, se usadila v iráckém Kurdistánu. Celkem
vzato jsou v bezpečí, mohou dostat zahraniční pomoc a
čekat na návrat do své vlasti v relativním klidu.
SYRŠTÍ UPRCHLÍCI DÁLE NACHÁZEJÍ KRISTA
Mnoho muslimů nachází Krista v uprchlických táborech na
území Jordánska a hlavně Libanonu. V Sýrii proto přetrvává
bezprecedentní otevřenost a spolupráce mezi křesťany a
muslimy. Syrský pastor z Aleppa řekl: „Předáváme pomoc
komukoliv, muslimové to respektují a přicházejí k nám, což
je velký posun, neboť je vyučovali, že křesťané je zabijí nebo
otráví.“
MODLITBA MŮŽE PŘIVÉST I PAŠERÁKA DROG NAZPĚT
Drogové pašerácké bandy v Mexiku a Kolumbii považují
církve za překážku svého obchodu. V mexickém Monterrey
se sešla skupina pastorů k modlitbám proti drogovým šéfům.
V městě je teď bezpečno, protože tyto skupiny se z něj stáhly.
CÍRKEV NEMLČÍ
V listopadu 2015 se poprvé v moderní historii křesťanství

„Utrpení v Severní Koreji pokračuje už
příliš dlouho, ale my jsme každodenně
povzbuzeni k cestě kupředu s cílem v
Kristu. Proč? Dostává se nám modliteb a
podpory od věřících celého světa.“
– Severokorejský pastor

Pronásledování narůstá. Naše pronásledovaná rodina
je vystavena bezprecedentnímu ohrožení. Pomůžete
podporovat křesťany v nejnebezpečnějších místech
světa? Chcete-li vědět, jak se můžete postavit po bok
své pronásledované rodiny, přejděte na stránku
www.opendoorsuk.org
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SEVERNÍ
KOREA

ČÍNA

2

3

IRÁK

Hlava státu:
Kim Čong-un

Hlava státu:
prezident Fuad Masum

Hlava státu:
prezident Isaias Afewerki

Počet obyvatel:
25.3 milionu
(300,000 křesťanů)

Počet obyvatel:
37.5 milionu
(250,000 křesťanů)

Počet obyvatel:
5.4 million
(2.6 milionu křesťanů)

IRÁN

Státní zřízení:
komunistiscká diktatura

SÚDÁN

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
ateismus/
tradiční kulty

KUVAJT

Státní zřízení:
parlamentní
demokracie

SAUDSKÁ
ARÁBIE

ETIOPIE

Státní zřízení:
stát jedné strany

AFGHÁNISTÁN
Hlava státu:
prezident Ashraf Ghani

TURKMENISTÁN

Počet obyvatel:
33,4 milionu
(tisíce křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám/křesťanství

Hlavní náboženství:
islám

PÁKISTÁN

Státní zřízení:
islámská republika

ÍRÁN

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
diktátorská paranoia/
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
diktátorská paranoia

4

ERITREA

Severní Korea je pro křesťany nejnebezpečnějším
místem na světě už 14 let po sobě.
Křesťané jsou vystaveni zatýkání, věznění,
mučení a smrti za to, že se odvažují věřit, že existuje
vyšší autorita než vůdce národa Kim Čong-un.
Mnoho lidí následuje Ježíše v tajnosti. Rodiče
dokonce často neříkají ani vlastním dětem o své víře
z obavy z prozrazení. Tisíce křesťanů jsou uvězněny
ve strašných pracovních táborech a izolovaných
uzavřených osadách. I přes tato rizika se obyvatelé
Severní Koreje nadále rozhodují k následování Krista.

Církev v Iráku existuje už 2 000 let, ovšem v dnešní
době je na pokraji zániku.
V roce 2014 byly tisíce křesťanů přinuceny
uprchnout ze svých domovů z území, na kterém
byl vyhlášen Islámský stát (IS) – zůstat na území
ovládaném IS je zárukou jisté smrti. Křesťané jsou
vystaveni únosům, útokům a sexuálnímu zneužívání
ze strany extrémistů. I v oblastech Iráku, které
nejsou pod vlivem IS, je zákonný systém založen na
islámském zákonu šaría a zakazuje muslimům opustit
islám. Věřící muslimského původu často svou víru
skrývají.

Eritrea je nazývána „africkou Severní Koreou“.
Národ je ovládán absolutistickým diktátorem,
který považuje křesťany za „agenty Západu“. Tisíce
věřících jsou vězněny ve strašlivých podmínkách
– někteří jsou drženi v kovových přepravních
kontejnerech, v nichž je velmi vysoká teplota, jiní
jsou nuceni dlouhé hodiny těžce manuálně pracovat.
Vláda sympatizuje s islámskými extrémistickými
skupinami jako aš-Šabáb. V uplynulém období bylo
usmrceno nejméně 11 křesťanů a domovy dalších byly
přepadeny, vyloupeny a zničeny.

V Afghánistánu není viditelná církev – všichni
afghánští věřící jsou tajní konvertité od islámu.
Opuštění islámu je bráno za odpadlictví, za
něž padá na rodinu a obec hanba. Je-li někdo v
podezření, že konvertoval ke křesťanství, je uvězněn.
Budovy, které jsou v podezření, že jsou používány
ilegální církví, jsou uzavřeny nebo zničeny. Dokonce
i několik zbylých křesťanských pracovníků je
ohroženo. Tři křesťané z Jihoafrické republiky, kteří
pracovali pro humanitární organizaci, byli zabiti při
útoku na dům v Kábulu, kde byli ubytováni.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Potraviny jsou v Severní
Koreji nedostatkovým
zbožím. Modleme se za
zásobování a ochranu
partnerů Open Doors, kteří
do země pašují jídlo a další
základní potřeby.

• Děkujme Bohu za partnery
Open Doors a místní sbory v
Iráku, které poskytují více než 15
000 křesťanských rodin žijících
rozptýleně pomoc v nouzi.
Prosme za posilu a zásobování
pro zmíněné uprchlíky a ty, kdo
jim slouží.

• Za útěchu pro vězněné
křesťany – mnozí jsou v
otrockém zajetí už 11 let.

• Za ochranu věřících, neboť
islámský extrémismus
narůstá – některé militantní
síly prohlásily oddanost tzv.
Islámskému státu a vyhlásily
na severozápadu země „Kalifát
Chorásán“.

• Za útěchu a posilu pro
všechny, kdo každodenně
trpí životními hrůzami v
pracovních táborech.
• Za ochranu tajných
věřících a za moudrost,
komu mohou věřit.
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• Za ochranu žen a dívek – IS
dává svým bojovníkům svolení
znásilňovat unesené ženy.
• Za odvahu pro křesťany
muslimského původu
potřebnou k tomu, aby nadále
následovali Ježíše, a to i přes
nátlak, aby se navrátili k islámu.

• Za živobytí a ochranu pro věřící
muslimského původu, kteří
jsou jednak zavrženi svými
komunitami, jednak terčem
útoků ze strany extrémistů.
• Za tisíce uprchlíků, kteří
riskují nebezpečnou cestu do
Evropy – zejména ženy a děti,
které jsou obzvlášť ohrožené
převaděči - obchodníky s
lidským neštěstím.

• Za moudrost pro křesťanské
rodiče, kteří si nepřejí posílat
děti do madrás (islámských
škol) ze strachu, že budou
prozrazeni, pokud sdílejí svou
víru s dětmi.
• Za útěchu a posilu pro
izolované věřící.
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SÝRIE

PÁKISTÁN

Hlava státu:
prezident Bashar al-Assad

Hlava státu:
premiér
Nawaz Sharif

Počet obyvatel:
18,6 milionu
(772 000 křesťanů)

TURECKO

Hlavní náboženství:
islám

IRÁK

Státní zřízení:
republika
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SOMÁLSKO
JEMEN

Hlavní náboženství:
islám
INDIE

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

ETIOPIE

Hlava státu:
prezident Omar al-Bashir

EGYPT

Počet obyvatel:
41.2 milionu
(2 miliony křesťanů)
Hlavní náboženství:
islám

ERITREA

Hlavní náboženství:
islám

Státní zřízení:
republika

Státní zřízení:
federativní republika

Státní zřízení:
republika
Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

SÚDÁN

Počet obyvatel:
11.1 milionu
(stovky křesťanů)

Počet obyvatel:
192.8 milionu
(3.9 milionu křesťanů)

AFGHÁNISTÁN

Hlava státu:
prezident Hassan
Sheikh Mohamud
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KEŇA

SAUDSKÁ ARÁBIE

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
kmenový antagonismus

JIŽNÍ
SÚDÁN

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia

Křesťané nejsou jen oběťmi pokračující války v
Sýrii, jsou konkrétním terčem útoků, únosů a vražd
ze strany islámských extrémistů.
Samozvaný Islámský stát (IS) zaútočil pouze
v únoru 2015 na 35 křesťanských vesnic, přičemž
obětí únosů se stalo více než 250 osob a 3 000 bylo
vyhnáno z domovů. Ozbrojenci později popravili tři
rukojmí z řad křesťanů. V oblastech kontrolovaných
IS není možné být křesťanem, dokonce ani v
místech dosud kontrolovaných vládou, nehledě
na to, že evangelizace a konvertování od islámu je
ilegální.

Křesťané jsou v Pákistánu vystaveni většímu násilí
než kdekoliv jinde.
Skandální zákony o rouhání jsou nadále
zneužívány k vyřizování osobních účtů, zejména
proti menšinám včetně křesťanů. Těhotnou ženu
a jejího manžela vhodili do vypalovací pece, u
které pracovali, poté, co byli obviněni z rouhání. Po
upálených rodičích zůstali čtyři sirotci. Dvě církevní
budovy v Lahore byly terčem bombardování, při
kterém zemřelo 25 osob a desítky jich byly zraněny.
Odhaduje se, že kolem 700 křesťanských dívek a žen
je každoročně uneseno, často znásilněno, a násilím
přinuceno provdat se za muslimy.

Pokud se v Somálsku křesťan prozradí, bývá zabit
ještě toho dne.
Dokonce i podezření, že je někdo křesťan,
může vést k okamžitému stětí hlavy. V Bokasu byl
v únoru 2015 jeden křesťan zastřelen, protože jej
šejchové (islámští vůdcové) podezírali z „propagace
křesťanství“. Minimálně deset křesťanů bylo
přinuceno uprchnout ze země, deset dalších se
muselo ukrývat, aby je nepostihl stejný osud.
Militantní islámská skupina aš-Šabáb vyhlásila, že
„chce Somálsko vyčištěné od všech křesťanů“.

Základem právního systému v Súdánu je islámský
zákon a opuštění islámu je trestáno smrtí.
To znamená, že věřící muslimského původu
musí svou víru držet v naprosté tajnosti. Lidé z
křesťanského prostředí mohou být otevřenější, ale
čelí stále narůstajícímu tlaku. Dva pastoři byli zatčeni
a obviněni z různých zločinů včetně konspirace a
špionáže, po tlaku z celého světa však byli propuštěni.
Mravnostní policie zatkla dvanáct křesťanských dívek
za to, že neuposlechly předpisy šaría ohledně odívání.
Dvě církevní budovy byly na příkaz vlády zničeny.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Za partnery Open Doors a
představitele církví, kteří se
rozhodli zůstat v Sýrii, aby
světlo Kristovo mohlo svítit
v jejich komunitách, a to bez
ohledu na nebezpečí.

• Za bezpečí pro pákistánské
křesťany, zejména za ochranu
žen a dívek.

• Za ochranu pro tajné věřící
a moudrost, aby věděli,
komu mohou důvěřovat.

• Za zásobování tisíců
syrských vyhnanců, kteří
jsou natolik chudí nebo slabí,
že nemohou opustit zemi.

• Za útěchu a odvahu pro
křesťanské děti, které jsou
často týrány svými spolužáky.
Často nesmí používat stejné
fontánky k pití jako ostatní
studenti, protože by prý mohly
„poskvrnit“ zdroj vody.

• Aby mohli nalézt jiné
způsoby jak získat Boží
slovo a růst ve víře, protože
vlastnictví Bible může
přivést tajné věřící do
nebezpečí.

• Za ochranu tajných
věřících, aby nalezli
obecenství s lidmi, kterým
budou moci věřit.

• Za odvahu pro věřící
muslimského původu – v
některých oblastech jsou
zavrhováni svými rodinami,
nebo jsou vystaveni i
horšímu osudu.

• Za posilu pro věřící
muslimského původu, kteří
jsou často fyzicky napadáni,
zapuzováni svými komunitami
a dokonce bývají proklínáni za
pomoci okultních praktik.

• Somálsko se stalo
bezpečným přístavem pro
radikální islám – modleme
se za ustanovení silné
vlády, která se postaví
proti extrémismu a zajistí
náboženskou svobodu.

• Za sbory, které ztratily své
budovy, aby našly způsob
jak pořádat společná
shromáždění.
• Za odvahu pro věřící, aby
zůstali věrni Kristu tváří v
tvář nátlaku a útokům.
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ÍRÁN
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LIBYE

Hlava státu:
ajatolláh Ali Chamenei

Hlava státu:
sporná

Počet obyvatel:
80 milionů
(475 000 křesťanů)

Počet obyvatel:
6.3 milionu
(20,000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
islám

Státní zřízení:
islámská republika

Státní zřízení:
prozatímní vláda

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

TURKMENISTÁN

AFGHÁNISTÁN

JEMEN
Hlava státu:
prezident Abdrabbuh
Mansour Hadi

NIGÉRIE
Hlava státu:
prezident Muhammadu
Buhari

NIGER

Počet obyvatel:
187 milionů
(84 milionů křesťanů)

Počet obyvatel:
24.5 milionu
(několik tisíc křesťanů)

SAUDSKÁ ARÁBIE

OMÁN

Hlavní náboženství:
islám

KAMERUN

SOMÁLSKO

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
kmenový antagonismus

Hlavní náboženství:
islám/křesťanství
Státní zřízení:
federativní republika

Státní zřízení:
islámská republika

ČAD
SÚDÁN
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GABON

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Konvertování od islámu se v Íránu u mužů trestá
smrtí, u žen doživotním vězením.
Etničtí křesťané (Arméni a Asyřané) mají mezi
svými dovoleno praktikovat víru, zato etničtí
Peršané jsou definováni jako muslimové a jakákoliv
křesťanská aktivita v perštině je ilegální. Podzemní
církve jsou stále více monitorovány, a proto se
někteří věřící bojí je navštěvovat. V uplynulém roce
bylo zatčeno nejméně 108 křesťanů. Vyšetřovací
metody ve vězení jsou kruté, dochází k sexuálnímu
zneužívání.

Po pádu Kaddáfího v roce 2011 se Libye propadla
do bezzákonnosti, přičemž skupinám jako
například samozvanému Islámskému státu (IS) byla
ponechána volnost k útokům na křesťany.
Libye je hluboce islámská kultura, takže libyjští
křesťané musí držet svou víru v naprosté tajnosti.
Sbory pro Libyjce a křesťanská literatura v arabštině
jsou zakázány. Křesťanští migranti mají sice možnost
praktikovat svou víru, mnozí však zaplatili nejvyšší
cenu: 79 etiopských a eritrejských uprchlíků bylo
uneseno bojovníky IS a 30 z nich bylo zabito.

Konflikt v Jemenu umožnil islámským
extrémistům, jako Al-Kájda, převzít rozsáhlá
území, kvůli čemuž je mnohem obtížnější být
křesťanem než kdykoliv předtím.
Státním náboženstvím v Jemenu je islám,
který je zároveň silnou součástí kmenového života.
Rodilí Jemenci musí svou křesťanskou víru držet v
nejvyšším utajení – pokud by se prozradili, hrozí jim
zapuzení z kmene nebo tzv. vražda ze cti, nebo trest
smrti od státu. Několik věřících muslimského původu
se muselo skrýt nebo opustit zemi.

V Nigérii byly zabity nebo vyhnány tisíce křesťanů.
Militantní islámská skupina Boko Haram nadále
terorizuje severní část země a vyhlásila svůj vlastní
kalifát (islámský stát), a to i přes skutečnost, že
kampaň prezidenta Buhariho proti nim měla určitý
úspěch. Islámští pastevci z kmenů Hausa a Fulani
přesto pokračují v krutých útocích na křesťanské
vesnice v nigerijském středním pásmu a získávají
pastviny, které vláda odebírá místním křesťanům, jež
vyhání z jejich půdy a vesnic.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Za útěchu a posilu pro desítky
vězněných křesťanů a jejich
rodin.

• Za ochranu pro křesťany v
Libyi - stovky z nich uvedly, že
byly uneseny polovojenskými
silami a uvězněny.

• Za ochranu křesťanůexpatů, kterým právní
systém umožňuje
praktikovat víru, přesto
však čelí útokům, únosům
a smrti z rukou islámských
extrémistů.

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

• Za moudrost, aby křesťané
věděli, komu mohou
důvěřovat, a za ochranu
tajných věřících a podzemních
církví.
• Írán začíná navazovat více
kontaktů se zeměmi Západu,
proto se íránští vůdcové
mohou pokoušet překazit větší
„západní vliv“ v národě, a to
ještě přísnějším kontrolováním
náboženské aktivity. Modleme
se, aby se tak nestalo.

• Aby křesťané nalezli způsoby
jak se scházet – náboženská
setkání jsou pro Libyjce
ilegální, pokud nejsou
islámská, lidé se proto bojí
scházet.
• Aby pokračující mírové
rozhovory mezi jednotlivými
vládnoucími frakcemi přinesly
své ovoce a za utvoření
stabilního a bezpečného
libyjského státu.

• Aby tajní jemenští věřící měli
odvahu nadále následovat
Ježíše i přes nebezpečí,
kterému jsou vystaveni.
• Za zásobování: konflikt
zanechal 80 % obyvatelstva
v nedostatku – potřebují
humanitární pomoc.

• Za útěchu pro tisíce vyhnaných
křesťanů a moudrost pro
partnery Open Doors v jejich
službě těmto komunitám.
• V severních státech, které jsou
převážně muslimské, jsou
křesťané bráni jako lidé nižší
kategorie a často ponecháni
bez čisté vody, nemocnic
a silnic. Modleme se za
zásobování pro ně.
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MALEDIVY
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SAÚDSKÁ ARÁBIE
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UZBEKISTÁN

Hlava státu:
prezident Abdulla Yameen

Hlava státu:
král Salman

Hlava státu:
prezident Islam Karimov

Počet obyvatel:
370 000
(několik set křesťanů)

Počet obyvatel:
32.2 milionu
(1.4 milionu křesťanů)

Počet obyvatel:
30.3 milionu
(357,000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
islám

Státní zřízení:
islámská republika

Státní zřízení:
monarchie

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

INDIE

JEMEN

SRÍ LANKA

16

KEŇA

ETIOPIE

Počet obyvatel:
47.3 milionu (38.7 milionu
křesťanů)

JIŽNÍ
SÚDÁN

Hlavní náboženství:
islám

TURKMENISTÁN

Hlava státu:
prezident Uhuru
Kenyatta

Hlavní náboženství:
křesťanství

Státní zřízení:
autoritářská republika
AFGHÁNISTÁN

Zdroj perzekuce:
diktátorská paranoia/
islámský extrémismus

Státní zřízení:
republika
TANZÁNIE

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

PÁKISTÁN
ETIOPIA

MALEDIVY

Na Maledivách oficiálně nežije žádný místní
křesťan.
Ústava označuje Maledivy za „stoprocentně
muslimskou zemi“ a mezi pojmy Maledivan a muslim
se klade rovnítko. Kdokoliv by se rozhodl odejít od
islámu, automaticky by ztratil maledivské občanství.
Propagace jiného náboženství než islámu je rovněž
protizákonná a může být potrestána dvěma až pěti
roky vězení. Maledivští křesťané musí držet svou víru
v naprostém utajení. Přistěhovalí křesťané žijící na
Maledivách mohou svou víru praktikovat pouze v
soukromí a jsou přísně střeženi.

V Saúdské Arábii je konvertování od islámu k
jinému náboženství trestáno smrtí, přesto počet
křesťanů muslimského původu roste.
Toto je díky křesťanským satelitním televizním
programům, ale rovněž díky snům a vizím o Ježíši.
Tyto vize prožívají muslimové v průběhu hadždže
(putování) do Mekky. Saúdští křesťané však svou
víru musí držet v naprostém utajení. I kdyby nebyli
potrestáni státem, jsou vystaveni nebezpečí, že
je tzv. ze cti zabijí členové jejich vlastní rodiny –
opuštění islámu je velká pohana.

Uzbekistán je jednou z nejtěžších diktatur ve
Střední Asii.
Ruská pravoslavná církev je sice tolerována,
ovšem další denominace jsou považovány za sekty,
které mají v úmyslu zničit politický systém. Vláda
monitoruje náboženské skupiny, odposlouchává
telefonní hovory, špehuje, domácí skupiny jsou
napadány a jejich členové zavíráni, křesťané
mohou být trestáni za cokoliv, od vlastnictví Bible
po křesťanskou píseň jako vyzváněcí tón telefonu.
Největší pronásledování zakoušejí konvertité od
islámu, jak ze strany vlády, tak své komunity. Často
udržují svou víru v tajnosti.

I přes skutečnost, že v Keni tvoří většinu obyvatel
křesťané (82 %), násilí vůči nim rapidně roste.
V minulosti bylo soužití muslimů a křesťanů
pokojné, avšak v posledních letech se severovýchodní
a pobřežní oblasti staly líhní islámského extrémismu a
jeho základnou. Část extrémistů se do země rozšířila
ze sousedního Somálska, domova militantní islámské
skupiny aš-Šabáb. V roce 2015 bylo v Keni zabito více
než 200 křesťanů, z nichž bylo 147 studentů university
v Garisse, která se v dubnu stala terčem útoku.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Za povzbuzení pro
izolované tajné věřící, aby
rovněž nalezli způsob, jak
bezpečně kontaktovat další
křesťany.

• Děkujme Bohu, že i přes
vážné nebezpečí se v
Saúdské Arábii stále
více muslimů rozhoduje
následovat Ježíše. Prosme
Boha, aby se dále zjevoval
mnohým.

• Za ochranu věřících
muslimského původu, kteří
často čelí domácímu vězení a
bití od svých rodin a komunit,
prozradí-li se jejich nová víra.

• Za ochranu pro křesťany,
zejména v severovýchodních
a pobřežních oblastech.

• Vláda kontroluje média a
předkládá negativní obraz
křesťanů. Modleme se, aby
svědectví přistěhovalých
křesťanů beze slov ukázalo
Maledivanům pravdivý
obraz, co znamená
následování Ježíše.
• Aby proti všem
předpokladům mnoho
Maledivanů nalezlo víru.

• Aby Bůh nadále pracoval
prostřednictvím křesťanské
televize a aby žehnal těm,
kdo tyto programy připravují.
• Za ochranu pro tajné věřící
a za moudrost, aby věděli,
komu mohou důvěřovat.

• Za živobytí pro křesťany
obtížně nacházející
zaměstnání: pokud se
prozradí jejich víra, mohou
být vyhozeni na místě.
• Za útěchu pro děti křesťanů,
které jsou často vystaveny
posměchu v lekcích
namířených proti „sektám“.
Tyto lekce se ve školách konají
každé dva měsíce.

• Aby Bůh pokračoval v práci
prostřednictvím partnerů
Open Doors podporujících
truchlící křesťany a komunity.
• Věřící muslimského původu
musí skrývat svou víru,
protože prozradí-li se, že
konvertovali, mohou být
terčem smrtících útoků
přicházejících z jejich rodin a
komunit. Prosme Boha, aby
jim dával sílu a moudrost.
15
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INDIE

ETIOPIE
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TURKMENISTÁN
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VIETNAM

ČÍNA

NEPÁL

Hlava státu:
premiér
Narendra Modi

Hlava státu:
premiér
Hailemariam Desalegn

Počet obyvatel:
1,3 miliardy
(63 miliony křesťanů)

Počet obyvatel:
101.9 milionu
(63.8 milionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
hinduismus

JIŽNÍ
SÚDÁN

UZBEKISTÁN

Hlavní náboženství:
křesťanství (zejména
ortodoxní)/islám

Státní zřízení:
federativní republika
Zdroj perzekuce:
náboženský nacionalismus

Hlava státu:
prezident
Berdymukhamedov

Státní zřízení:
federativní republika

KEŇA

ÍRÁN

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
denominační elitářství

Státní zřízení:
stát jedné strany

Hlava státu:
prezident Truong
Tan Sang
Počet obyvatel:
94.4 milionu
(8 million křesťanů)

Počet obyvatel:
5.4 milionu
(71,700 křesťanů)
Hlavní náboženství:
islám

AFGHÁNISTÁN

ČÍNA

THAJSKO

KAMBODŽA

Hlavní náboženství:
buddhismus
Státní zřízení:
komunistický stát
Zdroj perzekuce:
komunistický útlak

Zdroj perzekuce:
diktátorská paranoia/
islámský extrémismus

TANZÁNIE

Pronásledování je v Indii extrémně silné – a násilí
dále narůstá.
Více než 350 křesťanů bylo terčem fyzických
útoků, pro víru bylo zabito nejméně devět křesťanů
a minimálně tři ženy byly znásilněny. Aktéry útoků
jsou zejména hinduističtí extrémisté, křesťany
však napadají i extrémisté z řad muslimů, sikhů,
buddhistů a maoistů. Indická vláda, nyní vedená
hinduistickou nacionalistickou stranou Bharatiya
Janata Party (BJP) zavírá oči před útoky na
náboženské menšiny, čímž umožňuje, aby křesťané
byli beztrestně napadáni.

I když je Etiopie tradiční ortodoxní křesťanskou
zemí, s tím, jak roste islámský extrémismus.
Křesťané se stále více stávají zranitelnými.
Křesťané jsou napadáni, brání se jim v přístupu k
obecním zdrojům a jsou terčem násilností, zejména v
oblastech, kde muslimové tvoří většinu obyvatelstva.
Je smutné, že i sama církev je v Etiopii zdrojem
pronásledování, neboť určité fanatické části Etiopské
ortodoxní církve (EOC) se pokoušejí zničit ostatní
denominace. Členové EOC používali a používají za
tímto účelem své konexe u vlády – například církve
mimo EOC musí být registrovány vládou.

Kult osobnosti prezidenta Berdymuhamedova
znamená, že „je předurčen k duchovnímu vedení
svého lidu“.
Povolena je jen státem řízená náboženská
činnost. Ruská pravoslavná církev se naučila pracovat
v mezích státních restrikcí, ostatní denominace
však jsou pokládány za sekty, které hodlají zničit
politický systém. Církve jsou přepadány, lidé
zatýkáni a pokutováni, dokonce i pravoslavná církev
je monitorována. Věřící muslimského původu jsou
drženi ve vězení, biti a vyháněni ze svých komunit.
Ženy, které opustily islám, riskují, že budou uneseny a
násilím provdány za muslima.

I když křesťané jsou ve Vietnamu menšinou, jejich
počet narůstá a vláda se angažuje v monitorování
církví a omezuje jejich vliv.
Církve musí předkládat úřadům podrobný
program svých aktivit s ročním předstihem. Ilegální
je hovořit o Ježíši mimo církevní budovy, ale věřící tak
činí – ovšem s velkou opatrností. Vláda má v plánu
pozměnit zákon o náboženství – proslulý Zákon č.
92 – a přizvat vybrané křesťany ke konzultacím, velké
změny se ovšem neočekávají.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Za ochranu pro křesťany,
zejména za ty, kdo aktivně šíří
evangelium nebo konvertovali
od hinduismu, neboť jsou
pravidelně terčem útoků.

• Vláda se obává, že představitelé
církví by mohli zapříčinit změnu
režimu, a omezila oblasti, ve
kterých se náboženské instituce
mohou angažovat. Modleme se
za větší svobodu pro církev.

• Za moudrost pro křesťany,
aby věděli, komu mohou
důvěřovat - sledování
je natolik silné, že
monitorovány jsou i schůzky
v soukromí.

• Za posilu pro křesťany
pocházející z původních
kmenů, kteří tvoří odhadem
dvě třetiny vietnamských
křesťanů – je na ně vyvíjen tlak,
aby se navrátili k tradiční víře.

• Za jednotu v církvi a za změnu
srdcí fanatických členů EOC.

• Za obživu pro věřící, kteří
mohou být vyhazováni ze
zaměstnání nebo jejichž
podnikání je diskriminováno,
pokud se ví o jejich víře,
kromě toho jsou jim
vyměřovány vysoké pokuty.

• Za obživu pro křesťany,
kterým jsou často upírány
sociální služby, např. zdravotní
péče a vzdělání. Někteří
ztratili zaměstnání poté,
co vláda vyvíjela nátlak na
zaměstnavatele, aby křesťany
propouštěli.

• Za náboženskou svobodu
– mnoho států má zákony
zakazující konvertování,
přičemž BJP zamýšlí uplatnit
tyto zákony v celostátním
měřítku.
• Za pracovníky Open
Doors, kteří dodávají
pronásledovaným věřícím
humanitární pomoc, jakož i za
dlouhodobý rozvoj komunity.

• Za partnery Open Doors, kteří
pomáhají křesťanům vyrovnat
se s důsledky pronásledování
humanitární pomocí, projekty
napomáhajícími zajištění
životních potřeb a teologickým
vzděláváním.

• Za ochranu křesťanek,
kterým hrozí sexuální útoky
a nucená manželství.

• Za útěchu pro několik
bloggerů, kteří byli uvězněni.
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KATAR

Hlava státu:
prezident Abdel
Fattah al-Sisi

Hlava státu:
emir Sheikh Tamim
Počet obyvatel:
2,3 milionu
(210 000 křesťanů)
saudSKÁ arÁbiE

Hlavní náboženství:
islám
omÁn

Jemen

Státní zřízení:
republika
Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus
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EGYPT

MYANMAR

Počet obyvatel:
54.4 milionu (4.4 milionu
křesťanů)

Hlavní náboženství:
saudSKÁ
islám
arÁbiE

Hlavní náboženství:
buddhismus

sÚdÁn

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Hlava státu:
prezident Mahmoud Abbas

Hlava státu:
odcházející Prezident
Thein Sein

ČÍna

Počet obyvatel:
93.4 millionu
(9 milionů křesťanů)

Státní zřízení:
republika
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PALESTINSKÉ
OSADY

thaJSKO

jordÁnSKO

egypt

saudSKÁ
arÁbiE

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
prozatímní správa

Státní zřízení:
unitární konstituční
republika

Zdroj perzekuce:
náboženský nacionalismus

Počet obyvatel:
4.8 milionu
(42,000 křesťanů)

sÚdÁn

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Konverze od islámu k jinému náboženství je
v Kataru trestána smrtí a viditelné symboly
křesťanství jsou ilegální.
Státním náboženstvím Kataru je přísný
wahhábismus umožňující svobodu veřejného projevu
víry jen muslimům. Přibližně 95 % obyvatel tvoří
pracovníci ze zahraničí. Věřící muslimského původu
nemohou otevřeně praktikovat svou víru – je na ně
nahlíženo jako na odpadlíky, zatímco expati (zejména
ze západních zemí) a migrující křesťané (především
z Afriky a Asie) mohou praktikovat víru pod jistými
restrikcemi. Mnoho migrujících pracovníků je
zneužíváno a nuceno praktikovat islám.

Jak původní koptská komunita, tak věřící
muslimského původu čelí rostoucímu tlaku
islámských skupin, které stupňují svoji prudkost.
V oblasti Sinaje beztrestně operují radikální
skupiny a zůstávají hrozbou pro stabilitu země.
Kromě toho neoficiální „zasedání zvykového práva“
trestala křesťany za zločiny mimo skutečný právní
proces: v červnu 2015 bylo několik koptských rodin
vyhnáno z vesnice poté, co byl někdo shledán
vinným za to, že publikoval obrázky proti islámu.
Obzvláště zranitelné jsou křesťanské ženy, často si
mění křesťanská jména na muslimská, aby se vyhnuly
znásilnění nebo únosu.

V listopadu 2015 se po desetiletích konaly první
svobodné volby, ve kterých opoziční strana
získala drtivé vítězství, přesto však násilnosti proti
křesťanům vzrostly.
V politice Myanmaru má nadále velký vliv
barmská armáda. Je známo, že buddhističtí
nacionalisté útočí na křesťanské komunity, které
považují za ohrožení barmského buddhistického
dědictví. Etnické menšiny, ke kterým patří mnoho
křesťanů, jako např. Rohingya, rovněž zakoušejí
útoky ze strany armády a radikálních buddhistů.
Věřících buddhistického a muslimského původu se
jejich komunity straní.

Palestinští křesťané jsou stále terčem
pronásledování vzhledem k tomu, že nejsou ani
židovské národnosti, ani muslimského vyznání.
Křesťané na Západním břehu Jordánu se těší
náboženské svobodě, a to i přes sekulární vládu. Zato
v Gaze, i když jsou do značné míry hnutím Hamas
tolerováni, však jejich práva nejsou ani dodržována,
ani chráněna. Křesťané jsou rovněž vystaveni hrozbám
radikálních islámských skupin. I když celkový počet
křesťanů obecně klesá, v obou skupinách roste počet
věřících muslimského původu. Počet násilných útoků
proti křesťanům, zejména muslimského původu, v roce
2015 vzrostl.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Aby Bůh ochraňoval
křesťany vystavené násilí,
zavržení a dokonce zabití ze
cti ze strany jejich komunit.

• Za věřící muslimského původu,
kteří mohou být kvůli víře biti
nebo vyhnáni ze svých domovů,
nejčastěji rodinnými příslušníky.

• Aby církve v Kataru
měly dovolenu činnost
bez obtížných právních
požadavků.

• Aby členové rodin nejméně
dvanácti křesťanů zabitých
islámskými skupinami v roce
2015 nalezli Boží útěchu
a uzdravení.

• Děkujme Bohu, že v do
značné míry svobodných a
nezmanipulovaných volbách
konaných v roe 2015 byla
poražena strana spojená s
buddhistickými extrémisty.

• Za ochranu křesťanů před útoky
a nucením ke konvertování,
protože islámské skupiny zvyšují
svou aktivitu v pásmu Gazy a na
západním břehu Jordánu.

• Aby křesťané, kteří touží
sdílet svou víru, mohli
nalézt způsob jak oslovit své
sousedy, aniž by riskovali
uvěznění nebo deportaci.

• Děkujme Bohu, že
prostřednictvím partnerství
s místními církvemi může
organizace Open Doors
podporovat křesťany výukovými
projekty zaměřenými na
gramotnost a na obživu.

• Aby nová vláda chránila
křesťany a zrušila zákon ze srpna
2015, který vyhlásil restrikce na
náboženskou konverzi a sňatky
mezi osobami různé víry.
• Za ochranu křesťanů
pocházejících z muslimské
většiny Rohingya postižených
uprchlickou krizí v Jihovýchodní
Asii.

• Chvalme Boha za to, že nedávný
pokus zavést šátek kryjící hlavu
a horní část těla žen (hidžáb) ve
školách byl odmítnut poté, co
se proti němu vzepřelo místní
obyvatelstvo a aktivisté pro
lidská práva.
• Za partnery Open Doors
poskytující církvi biblické
vzdělávání, urovnávání sporů a
posttraumatické poradenství.
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odhadem dva miliony lidí, o mnoha z nich se soudí,
že jsou křesťané. Na severu vyhnala organizace Boko
Haram mnoho tisíc osob, ovšem i ze střední části
země přicházejí zprávy o kampani na náboženskou a
etnickou čistku, kde pastevci z kmenů Hausa a Fulani
útočí na křesťany, pálí jejich pole, obchody a domy a
vyhání je z jejich půdy.

Uprchlíci:
Globální krize
Obraz uplynulého roku pravděpodobně nejlépe
určují uprchlíci. Novinové zprávy plnily fotografie
uprchlíků schoulených v nebezpečně přeplněných
člunech, přežívajících den ze dne v uprchlických
táborech, zoufale se tlačících u hraničních
přechodů, plahočících se prašnými cestami se
zbytky svého majetku v plastových vacích.
A temnější, ještě otřesnější záběry: batolata ležící bez
života na tureckých plážích, zoufalí zajatci klečící u
nohou černě oděných katů. Naše pocity související s
uprchlickou krizí jsou hluboce ovlivněny událostmi
na Středním východě. Pravdou však je, že jde o
globální fenomén. Lidé celého světa jsou v pohybu –
a miliony z nich jsou křesťané.
STŘEDNÍ VÝCHOD
Podle OSN je vyhnaneckou krizí nejvíce postižena
Sýrie. Své domovy opustila více než polovina
syrského obyvatelstva, 7,6 milionu obyvatel je
přesídleno v zemi a 4 miliony uprchly ze země. Před
válkou v Sýrii žilo asi 1,8 milionu křesťanů, nyní
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AsiE
S masovou migrací zápasí i jižní Asie. Křesťanů
v té oblasti se dotýkají konkrétně dvě tiché tragédie
dnešních dnů.
Z Pákistánu, který se posunul na šestou příčku
World Watch List 2016, byly tisíce křesťanů útlakem a
násilnostmi přinuceny překročit hranice s Thajskem.
OSN udává, že uprchlo kolem 4 000 pákistánských
křesťanů, odhaduje se však, že skutečný počet je
kolem 10 000. Thajská vláda jim odmítá přiznat statut
uprchlíků, jsou zastrašováni policií a žijí z almužen.
Vedle toho vláda Myanmaru pokračuje v boji
proti křesťanské menšině z kmenů Kačjinů a Čjinů.
Podle zpráv překročilo 100 000 křesťanských
uprchlíků hranice s Čínou, přičemž ještě více bylo
internováno. Žijí v táborech poskytujících malou
ochranu: nekontrolovatelně bují zneužívání, běžné
jsou drogy, velký počet mladých dívek je zneužit a
přinucen ke sňatku.
nejoptimističtější odhady uvádějí něco mezi 700 000
až 800 000.
Většina syrských běženců skončila v uprchlických
táborech v Turecku, Libanonu a Jordánsku. Mnoho
křesťanů se však bojí uchýlit se do táborů, kde podle
slov jednoho z nich „jsme dále zranitelnou menšinou
na velmi nebezpečném místě“.
„Uprchnete, abyste mohli přežít a zajistit
bezpečí svým dětem, ale v táborech je to právě
tak nebezpečné,“ řekl jeden otec v libanonském
uprchlickém táboře. „Je nemožné získat dostatek
jídla a zastavit nežádoucí útoky namířené zejména
proti vašim dcerkám“.
AfriKa
Mezi mnoha uprchlíky snažícími se překonat
Středozemní moře jsou nejviditelnější Syřané. Nejvíce
osob žádajících o azyl v Evropě však přichází z
Eritreje. Podle Komise pro lidská práva opouští Eritreu
5 000 osob měsíčně. Procento křesťanů mezi nimi lze
jen obtížně odhadnout, je však velmi vysoké. Svou
zemi rovněž ve velkém počtu opouštějí Etiopané a
Súdánci. Pro křesťany je cesta islamizovanou severní
Afrikou vysoce nebezpečná, jak jsme mohli vidět v
případě barbarských poprav 30 etiopských křesťanů
v Libyi.
Následuje Nigérie, kde mimo své domovy žijí

LATINSKÁ AMERIKA
V Kolumbii bylo více než šest milionů lidí vyhnáno
– což je po Sýrii druhý nejvyšší počet. Většina z nich
uprchla z válečných zón, mnoho křesťanů bylo
vyhnáno ze svých obcí polovojenskými silami a
náboženskou perzekucí. V Mexiku je nyní 281 000
osob žijících mimo svůj domov. Významný počet
z nich tvoří křesťané zapuzení svými rodáky, kteří
zuří nenávistí, pokud se člověk stane křesťanem a
odmítne kmenové tradice.
UDRŽET NADĚJI NAŽIVU
Uprchlíci a vyhnanci ztrácejí velmi mnoho: své
domovy, zaměstnání, komunitu, majetek – v nemalé
řadě svou příslušnost a identitu. Je však jedno, co se
odvažují neztratit – a to je naděje.
Jak uvedl jeden ze 120 000 iráckých křesťanů,
kteří uprchli z oblasti Ninive: „Ano, musíme se
vyrovnat s traumatem, že jsme museli opustit své
domovy, a někdy s hrůznými věcmi, které jsme viděli,
ale zjišťuji, že nejhorší je udržet si naději, že se někdy
vrátíme – hledíte-li do budoucnosti se zoufalstvím, je
velmi obtížné nalézt motivaci k přežití.“
V tomto je přítomnost Open Doors tolik důležitá.
S vaší podporou mohou naši partneři v daných
místech poskytovat potravu k přežití, lékařskou

pomoc a přístřeší pro desetitisíce křesťanů, kteří
byli přinuceni uprchnout ze svých domovů, ale
jsou příliš chudí a slabí, aby mohli uniknout ze své
země pustošené válkou. Navštěvujeme je, modlíme
se s nimi a dáváme jim jistotu, že celosvětové tělo
Kristovo na ně nezapomíná. Je to dlouhodobá
záležitost, stejně jako globální krize, a právě proto
Open Doors poskytuje i dlouhodobou podporu jako
poradenství v oblasti zvládání traumat, poskytování
menších obchodních půjček a vyučování pro církevní
vedení pro ty, kteří vnímají Boží povolání, aby zůstali
a sloužili svým lidem – posilovat církev, aby zůstala
církví v nejnebezpečnějším místě světa. Takto, jak
řekla jedna z iráckých vyhnaných matek, „pomůžete
nám udržet naději naživu“.

Mohli byste žít jako uprchlík?
Uměli byste přežít s přídělem, jaký dostávají
uprchlíci? Dokázali byste žít bez zavazadel? Byli byste
schopni spát ve stanu nebo na podlaze církevní
budovy? Což tak vybudovat vesnici nebo jídelnu pro
uprchlíky?
V průběhu roku 2016 se Open Doors zaměří na
křesťanské uprchlíky a vyhnance. Během tohoto
roku zajistíme řadu interaktivních programů, které
pomohou jednotlivcům a sborům modlit se za
vyhnané křesťany celého světa, podporovat je a
otevřeně poukazovat na jejich utrpení.

EE
LIVE LIKE A REFUG
Daily Discipleship Guidegroup sessions
with discussion material

for four

Prvním je Live Like a Refugee (Žij jako
uprchlík), obsahující každodenní chvály, modlitby
a příběhy uprchlíků a vyhnanců, kteří utekli před
pronásledováním. Patří k němu čtyřdílný průvodce
pro malé skupinky a materiály pro bohoslužby.
Budeme rovněž vydávat leták s názvem Eat,
Walk, Sleep - Like a Refugee (Jezte, choďte, spěte
jako uprchlík), který pomůže vám a vaší církvi
identifikovat se s uprchlíky během Refugee Week
(Týden pro uprchlíky), který se uskuteční ve dnech
20. až 26. 6. 2016.
Tyto materiály budou dostupné na adrese
www.opendoorsuk.org/refugee
21

Tváře za
čísly
World Watch List představuje velký obraz – fakta a
čísla, globální trendy. Velký obraz je však mozaikou
z milionů individuálních tváří. Zde si můžete
prohlédnout šest zástupců perzekvovaných
křesťanů z celého světa, kteří skutečně potřebují
vaše modlitby a podporu.

„Chtěla bych, abyste se hlavně modlili, abychom se mohli
vrátit domů,“ říká Maryam. „To nejkrásnější by pro nás
bylo, abychom se mohli vrátit domů, mohli zase chodit
do svých škol, do svých krásných chrámů. Přála bych si,
abyste se modlili za zlepšení naší situace, abychom nebyli
stále vyčerpanější a abychom nepochybovali.“
Modleme se za vyhnané křesťany. Modleme se,
aby se jednoho dne mohli vrátit a znovu vybudovat svůj
domov.

OBĚŤ NÁSILÍ V SUBSAHARSKÉ AFRICE
Když bojovníci aš-Šabáb ze Somálska vnikli
do Keni a zaútočili na univerzitní kampus v
Garisse, jednadvacetiletý Fred Gitonga, předseda
Křesťanského svazu studentů, přežil schovaný pod
postelí.
„Vzdávám chválu Bohu, že někteří přežili, mnoho
z nich skutečně zázračným způsobem. Prožili jsme
však hluboké trauma, jsme zraněni a potřebujeme
spoustu modliteb,“ říká. „Prosím, modlete se za nás.
Modlete se, aby ti studenti, kteří přežili, byli uzdraveni
nejen na těle, ale i na mysli. Mnozí viděli věci, které
jsou příliš hrozné na to, aby o nich mohli mluvit, a
jejich vzpomínky jim mohou ublížit, pokud nebudou
uzdraveny. Modlím se, aby každý z nich mohl dostat
adekvátní psychologickou pomoc.“
Modleme se za všechny křesťany, kteří byli
svědky krutého pronásledování, nebo je zažili na
vlastní kůži, aby se jim dostalo útěchy a uzdravení.

Rodina Maryam uprchla před bojovníky Islámského státu
Křesťanský kostel na hranicích Číny a Severní Koreje
DOMÁCÍ CÍRKEV V SEVERNÍ KOREI
Partner Open Doors navštěvuje 12 křesťanských rodin
a přináší jim povzbuzení. „Mají v celé skupině jedinou
Bibli a jednotlivé rodiny se střídají, aby si ji mohly půjčit,“
uvádí. „Bibli skrývají na tajném místě. Jednou za měsíc
se tři rodiny scházejí a mají společnou bohoslužbu.
Všichni věřící se sejdou jednou za rok v horském údolí,
kde chválí Pána a mají tajné obecenství.“
„Neustále máme na paměti veškerou modlitební
podporu z celého světa,“ říká jeden z vedoucích.
„Povzbuzuje nás k žití dalšího vítězného života v Ježíši
Kristu.“
Modleme se za pokoj a ochranu pro
severokorejské křesťany scházející se v nejvyšším
utajení.
KŘESŤANSKÝ UPRCHLÍK
Desetiletá Maryam je docela obyčejné děvčátko. Jistým
způsobem. Chodí do školy, hraje si s kamarádkami,
vyřizuje pro maminku pochůzky. Zpívá a hraje na kytaru.
Jenže Maryam žije v uprchlickém táboře v Erbilu. Její
rodina uprchla z Mosulu, který obsadil Islámský stát. Díky
pomoci podporovatelů Open Doors jí i tisícům dalších
bylo zajištěno jídlo, střecha nad hlavou a teplo. Jejím
nejvřelejším přáním je však vrátit se domů, k životu, jaký
žila předtím, než se všechno od základu změnilo.
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VĚZNĚNÝ PŘEDSTAVITEL CÍRKVE
„Pronásledování a utrpení nemá konce,“ píše
skupina eritrejských pastorů. „Několik křesťanů bylo
propuštěno z vězení a na jejich místo přicházejí
kvůli evangeliu jiní. Přijímáme a rozumíme, že je to
způsob, jak má být kázáno evangelium Ježíše Krista,
a děkujeme za to Bohu.
„Nemáme nedostatek jídla a finanční podpory
díky vaší poslušnosti, se kterou nás podporujete ve
všech našich potřebách. Jsme za to velmi vděčni a
doufáme, že se situace brzy změní, abychom mohli
vzdávat díky Bohu a sejít se s vámi svobodně v naší
vlasti.“
Modleme se za křesťany uvězněné pro víru, aby
zůstali silní, uchovali si víru a byli svědectvím pro
všechny kolem sebe.

Trosky kostela ve střední Indii
Některé státy, povzbuzeny stále nekompromisnější
hinduistickou vládou, schválily „zákony zakazující
konvertování“.
Semináře pořádané Open Doors s názvem „Zůstat
pevni v bouřích“ pomáhají věřícím, jako je Ajay,
čelit perzekuci. Když se Ajay stal křesťanem, jeho
hinduistický otec zuřil. Za čtení Bible byl bit, přinutili
jej ke sňatku s hinduistickou dívkou. (Tento plán však
ztroskotal, jeho manželka se rozhodla následovat
Krista.) Otec Ajaye vydědil, jeho bratři mu vyhrožovali
zabitím a rodina vyhodila manžele z domu. Neprošel
jediný den bez nějaké formy pronásledování, ale Ajay
není skleslý: „Bůh mi žehná nesčetnými způsoby,“
říká.
Modleme se za věřící hinduistického původu a
za účinnost výukových programů pořádaných Open
Doors v celém světě.

Fred byl svědkem útoku provedeného skupinou aš-Šabáb,
při kterém zemřelo 148 osob
VĚŘÍCÍ MUSLIMSKÉHO PŮVODU
V ISLÁMSKÉM STÁTĚ
„Všichni věřící v naší oblasti jsou v utajení a jsou
pronásledováni,“ říká tajná křesťanka ze Střední
Asie. „Já jsem svou víru tajila před rodinou dva
měsíce.“
Svou víru tajila proto, že její otec je muslimský
duchovní, mulla. Když mu řekla o své nové víře,
zakázal jí stýkat se s ostatními křesťany.
„Setkala jsem se s nimi tajně rok předtím, než to
zjistil můj otec. Křičel, hlasitě a dlouho… ale já jsem
zvolila. Rozhodla jsem se následovat radost a pokoj,
které přináší Ježíš. Dodnes se mnou otec nemluví.“
Modleme se za odvahu a sílu pro věřící
muslimského původu z celého světa.
VĚŘÍCÍ HINDUISTICKÉHO PŮVODU
V roce 2015 vzrostla intenzita útoků na indické
křesťany a církve. Byly zničeny školy, pastoři byli biti,
dav útočil na bohoslužby.

Tohoto křesťana brutálně zbili extrémisté ve vesnici ve
střední Indii

O těchto věřících si můžete více přečíst zde: www.
opendoorsuk.org/persecution Tady naleznete
rovněž informace, jak můžete podporovat křesťany
jako oni.
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Hlava státu:
sultán Hassanal Bolkiah
Počet obyvatel:
429,000
(58,100 křesťanů)

STŘEDOAFRICKÁ
REPUBLIKA

ČAD

indonÉsiE

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia

irÁK

Počet obyvatel:
5 millionů
(3.6 millionů křesťanů)
Hlavní náboženství:
křesťanství (převážně
římskokatolické)/ islám

Státní zřízení:
konstituční sultanát
DEMOkRATICká
REP. kONGO

Státní zřízení:
přechodná vláda

JORDÁNSKO
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DŽIBUTI
Hlava státu:
prezident Ismail
Omar Guelleh

Hlava státu:
král Abdullah II

Hlava státu:
prozatímní prezidentka
Catherine Samba-Panza

Hlavní náboženství:
islám

malaJsiE
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saudSKÁ arÁbiE
egypt

sÚdÁn

Počet obyvatel:
7.7 millionu
(169,000 křesťanů)

sÚdÁn

eritrea

Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
konstituční monarchie

Počet obyvatel:
900,000
(15,000 křesťanů)
Hlavní náboženství:
islám

etiopiE

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Státní zřízení:
republika
Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

V roce 2014 bylo ohlášeno zavedení islámského
zákona šaría a vláda nyní začala uplatňovat první
fázi nového právního systému.
Všichni obyvatelé musí povinně navštěvovat
páteční modlitby a propagace jiného náboženství než
islámu se stala ilegální. V prosperující zemi zastává
brunejský sultán všechny důležitější politické pozice.
Podporuje islamizaci, zejména mezi původním
obyvatelstvem. Za cíl si klade obrátit každý rok 2 000
příslušníků původních kmenů k islámu. Dovoz Biblí a
veřejné slavení Vánoc je zakázáno. Křesťané, zejména
ti muslimského původu, jsou vystaveni tlaku svých
rodin a sousedů, aby se vzdali křesťanství.

Nedávný konflikt ve Středoafrické republice
si vyžádal tisíce životů, vyhnal statisíce osob a
způsobil zničení materiálních hodnot.
Islámská vzbouřenecká skupina Séléka převzala
v roce 2012 vládu nad velkou částí země a vyvolala
velké střety mezi povstalci a křesťanskou milicí
anti-balaka. Sélékovci byli ze Středoafrické republiky
téměř vyhnáni, násilí vůči křesťanům přesto přetrvává
na vysoké úrovni zejména na severovýchodě, kde je
muslimská většina a kde jsou soustředěni povstalci. V
Bangui převzala rostoucí skupina radikálních muslimů
pevnost známou jako Enkláva PK5 a přinutila křesťany
uprchnout.

Jordánsko bylo jednou z nejliberálnějších zemí
Středního východu, pokud jde o náboženskou
svobodu, avšak situace se mění.
Islám je státním náboženstvím, konverze od
islámu oficiálně neexistuje a veřejné evangelizování
muslimů je zakázáno. Radikální islámské skupiny
nadále stupňují svou činnost a máme informace o
křesťanech vyslýchaných policií, fyzicky zneužívaných
a unášených (často rodinnými příslušníky).
Destabilizujícím faktorem pro Jordánsko jsou velké
počty uprchlíků ze Sýrie a Iráku, zejména kvůli
násilnostem vyvolávaným džihádistickými silami
šířícími se z této oblasti.

Situace křesťanů se v posledních dvou letech
zhoršovala a nátlak na osobní život věřících
narůstal.
Islám má v džibutské společnosti pevné kořeny
– přibližně 95 % obyvatelstva tvoří sunnité. Džibuti
je využíváno jako trasa pro bojovníky džihádu mezi
Středním východem a Afrikou, a tak napomáhá růstu
radikálního islámu. Tolerantnost vůči dlouhodobě
existující ortodoxní církvi proto klesá a protestantské
církve čelí krutému pronásledování. Věřící
muslimského původu jsou vystaveni intenzivnímu
nátlaku ze strany svých rodin a komunit a mnoho z
nich musí svou víru skrývat.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Děkujme Bohu, že dosud
bylo odloženo zavedení
druhé fáze šaría, zahrnující
tresty bičováním a sekáním
končetin.

• Aby násilí mezi islámskými
a křesťanskými fanatiky
nerozdělovalo lidi a aby lidé
mohli znovu žít v míru.

• Aby Bůh posiloval věřící
muslimského původu, kteří
čelí jak ústrkům vlády, tak
svých komunit, aby mu
zůstali věrni.

• Děkujme Bohu, že ve
srovnání s předchozím
rokem klesla intenzita
násilností.

• Za křesťany diskriminované
v práci a školách pro jejich
víru.

• Za vyhnané křesťany, kteří
žijí v nesmírně ubohých
podmínkách v uprchlických
táborech.

• Za představitele církví,
z nichž mnozí jsou pod
nepřetržitým sledováním
úřadů.

• Za pracovníky Open Doors
poskytující emocionální a
fyzickou pomoc křesťanům
zasaženým konfliktem.
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• Aby Muslimské bratrstvo
a místní salafisté nezískali
větší vliv ve svém úsilí
změnit Jordánsko v
islámský stát.
• Za partnery Open Doors
přinášející církvi podporu
při vzdělávání a posilu.

• Aby džibutská vláda
umožnila církvím
svobodnou činnost.
• Aby násilnosti v Jemenu a
vliv radikálních muslimů
v sousedním Somálsku
nevnášely do Džibuti další
islámský extrémismus.

© imb.org
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LAOS

VIETNAM

Hlava státu:
prezident Choummaly
Sayasone

Hlava státu:
premiér Minister Najib
Abdul Razak

Počet obyvatel:
6.9 million
(202,000 křesťanů)

Počet obyvatel:
30.8 millionu
(3 million křesťanů)

Hlavní náboženství:
buddhismus

THAjsko

MALAJSIE

BRUNEJ

INDONÉSIE

TÁDŽIKISTÁN

Státní zřízení:
konstituční monarchie

Zdroj perzekuce:
komunistický útlak/ náboženský
nacionalismus

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
organizovaná korupce
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TUNISKO

Hlava státu:
prezident Emomali Rakhmon

Hlava státu:
prezident Beji Caid Essebsi

Počet obyvatel:
8.7 millionu
(101,000 křesťanů)

Počet obyvatel:
11.4 millionu
(25,500 křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
islám

Hlavní náboženství:
islám

Státní zřízení:
komunistický stát

KAMBODža
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Státní zřízení:
republika

AFGHÁNISTÁN

Státní zřízení:
republika

LIBYE

ALŽÍRSKO

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
diktátorská paranoia/
islámský extrémismus

PÁKISTÁN
INDIE

NIGeR

ČAD

Laos je od roku 1975 pod vládou Komunistické
revoluční strany laoského lidu. V zemi neexistuje
názorová svoboda.
Ke konverzi, sdílení evangelia a církevní činnosti
je vyžadováno vládní povolení. Jakékoliv odchylky
od buddhismu nebo animismu jsou považovány za
nebezpečné ohrožení laoské kultury. Křesťané jsou
pod tlakem společnosti vyžadující, aby se zapojili do
společenských aktivit soustředěných kolem tradičních
náboženství, a konvertité jsou nuceni, aby se zřekli
své víry. V roce 2015 velmi vzrostlo pronásledování
namířené proti křesťanům – v provincii Luaung
Prabang byl 8. září 2015 ubodán pastor.

Malajsie čelí vzrůstající náboženské, politické
a sociální nestabilitě, přičemž klesá její obraz
islámské země známé svou tolerantností.
Pokus zavést roku 2015 ve státě Kelantan
islámský zákon šaría – jenž stále čeká na schválení –
ukazuje, že islámský konzervatismus je na vzestupu.
Kromě toho rostoucí netolerantnost vůči Číňanům,
Indům a příslušníkům původních kmenů útočí na
křesťany, protože většina věřících patří k uvedeným
menšinám. Křesťané jsou diskriminováni jak v
soukromém, tak profesionálním životě. Konvertování
ke křesťanství je ve všech státech protizákonné - bar
Sarawak.

Tádžikistán patří k zemím, které se v roce 2015
posunuly na žebříčku World Watch List nejvýše,
konkrétně ze 45. pozice v loňském roce.
Od opětovného zvolení prezidenta Rachmona v
březnu 2015 jsou násilím zaváděny řídící a restriktivní
zákony související s náboženstvím. Náboženská činnost
mimo státem řízené instituce je zakázána.Protestanti
mají nálepku „extrémistů“, jejichž cílem je špionáž a
zničení politického systému. Křesťané a církve jsou
proto často pod stálým sledováním ze strany úřadů.
Věřící muslimského původu jsou pod nátlakem, občas
jsou vystaveni fyzickému násilí přicházejícímu od
rodiny, přátel a komunity, aby se vzdali své víry.

Radikální islámské skupiny v Tunisku dále ohrožují
stabilitu země a její bezpečnost, jak v roce 2015
ukázaly teroristické útoky na turisty.
Ačkoliv se teroristé nezaměřují přímo na křesťany,
křesťané jsou pod přísnějšími policejními kontrolami
a mají obavy o bezpečnost. Nová ústava zavedená v
roce 2014 pravděpodobně umožňuje neomezovanou
náboženskou svobodu, přesto však země pokračuje
v ochraně islámu v neprospěch jiných náboženství.
Tuniské církve nemají možnost registrovat se.
V zemědělských oblastech se společnost stává
konzervativnější. Věřící muslimského původu jsou
vystaveni ostrakismu a jsou vyháněni z university.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• křesťané mohli mít
volný přístup k Bibli a k
registraci církví.

• Za věřící muslimského
původu, kteří musí
uctívat Pána v utajení
nebo čelí hrozbě, že
budou zapuzeni ze svých
komunit.

• Aby křesťané měli možnost
sdílet evangelium, aniž by
byli vystaveni odporu ze
strany vlády a muslimských
komunit.

• Za uzdravení a ochranu
věřících muslimského
původu, kteří byli pro svou
víru v Krista fyzicky zraněni
nebo utrpěli škodu na
majetku.

• Za konvertity ke
křesťanství, kteří jsou
svými komunitami
zapuzováni, přinuceni k
rozvodu a ztrácejí dědická
práva.
• Aby děti křesťanů v
buddhistických školách
nedostávaly horší známky
jen kvůli své víře.
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• Za změnu zákona, která
by umožnila rodilým
Malajcům přijmout jinou
víru než muslimskou.
• Aby pro tisk křesťanských
materiálů nebylo
vyžadováno povolení od
vlády.

• Za službu zaměřenou na
křesťanskou mládež, která
se musí uskutečňovat v
utajení, neboť křesťanská
činnost u osob mladších 18
let je přísně zakázána.
• Aby přísná opatření
namířená od března 2015
proti všem nevládním
organizacím byla zrušena.

• Aby vláda jednala v souladu
s ústavou, a umožnila tak
neomezenou náboženskou
svobodu.
• Aby Bůh potlačil radikální
islámské skupiny, aby už
nebyly schopny páchat
teroristické útoky.
27

33

34

ČÍNA
RUSKO

Hlava státu:
prezident Xi Jinping

Hlava státu:
prezident Ilham Aliyev

Počet obyvatel:
1.4 miliardy
(97 millionů křesťanů)

Počet obyvatel:
9.9 millionu
(316,000 křesťanů)

Hlavní náboženství:
ateismus

TURECKO

Státní zřízení:
socialismus
Zdroj perzekuce:
komunistický útlak
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ÁZERBÁJDŽAN

IRÁK

Hlavní náboženství:
islám

BANGLADÉŠ
ČÍNA

36

TANZÁNIE
Hlava státu:
prezident John
Magufuli

Hlava státu:
prezident Abdul Hamid
Počet obyvatel:
162.9 millionu
(828,000 křesťanů)

BHÚTÁN

INDIE

KEňA

Hlavní náboženství:
islám

MYANMAR

Státní zřízení:
republika

Státní zřízení:
parlamentní demokracie

Zdroj perzekuce:
diktátorská paranoia/
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
náboženský nacionalismus

Počet obyvatel:
55.2 millionu
(29.6 millionu křesťanů)
Hlavní náboženství:
křesťanství/ islám
Státní zřízení:
demokratická republika

ZAMBIe
MOsAMBIk

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

SAUDSKÁ ARÁBIE

Pronásledování křesťanů v této zemi má mnoho
forem a věřící jsou vystaveni mnoha útrapám.
Křesťanští konvertité z menšin jako Tibeťané nebo
muslimští Ujgurové čelí největšímu odporu, a to od
rodinných příslušníků a svých komunit, kteří je tlačí k
tomu, aby se vzdali křesťanství. Křesťané z většinové
etnické skupiny Chan nadále čelí restrikcím ze strany
úřadů. Církevní shromáždění jsou rušena nebo
ukončována, právníci zastupující církve při soudních
jednáních, při kterých bylo úředně přikázáno
odstranit kříže, byli uvězněni. Cizí vliv na rychle
rostoucí křesťanskou menšinu je považován za hrozbu
nacionalistické kontrole čínskou vládou.

I přes stále sílící vládní restrikce a stálý dozor církev
v této ateistické zemi pomalu roste.
Všechny náboženské aktivity musí být schváleny
a řízeny státem. Prezident Alijev zesílil přísná
opatření na náboženskou činnost, k čemuž použil
metody vytvářející napětí a podezřívavost mezi
církvemi a jejich představiteli. Dozor nad církevními
shromážděními je natolik velký, že křesťané nevědí,
komu mohou věřit. Protestanti, kterých je nejvíce,
jsou nazýváni extrémisty a jsou v ohrožení, že budou
uvězněni na základě obvinění, že destabilizují stát.
Nátlak na věřící muslimského původu je velmi silný,
pochází zejména z jejich komunity.

I přes vyhlášení války proti radikálním skupinám
je bangladéšská vláda známá tím, že se přidala k
islámskému nátlaku.
Křesťané jsou nadále v nebezpečí, především v
zemědělských oblastech, kde jsou vystaveni nátlaku
zejména ze strany svých rodin a náboženských
vůdců. Míra násilností narůstá: jeden konvertita ke
křesťanství byl pro svou víru zabit, jména církevních
představitelů se objevila na seznamu osob, jimž bylo
vyhrožováno smrtí, jeden pastor byl pobodán. Podle
bangladéšské ústavy je islám státním náboženstvím,
přestože Bangladéš je sekulární zemí umožňující
náboženskou svobodu.

Soukromá i veřejná oblast života tanzanských
křesťanů byla a je významně ohrožena perzekucí
ze strany radikálních muslimů, zejména žijících na
ostrově Zanzibar, kde jsou muslimové majoritní
skupinou.
Islámský extrémismus se šířil, protože radikální
islámská skupina Umasho, mezi jiným, má za cíl
ustanovit islámský stát na ostrově Zanzibar a v
tanzanském pobřežním pásu. Jejich vliv vedl k návrhu
nové ústavy, která by zavedla islámský zákon šaría
v soudech v celé zemi. Tento návrh čeká už jen na
ratifikaci. Situaci v Tanzánii rovněž stále více ovlivňují
militantní hnutí v Somálsku a Keni.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Za křesťanské konvertity
z oblastí s etnickými
menšinami, kde jsou veřejná
shromáždění omezována
vládou a kde komunity tlačí
na křesťany, aby se vrátili k
původní víře.

• Aby stát umožnil
křesťanům svobodně
získávat Bible a
křesťanskou literaturu.

• Aby křesťanští konvertité od
islámu a buddhismu nebyli
kvůli své víře vystaveni
diskriminaci ve škole,
zaměstnání či doma.

• Za pokles netolerantnosti
vůči křesťanům na Zanzibaru,
aby křesťané nebyli vystaveni
týrání na veřejnosti nebo
nebyli nuceni podrobovat se
islámským předpisům ohledně
odívání nebo halal porážek
jatečních zvířat.

• Za pracovníky Open Doors,
kteří poskytují biblické
a učednické vzdělávání
křesťanům muslimského a
tibetského původu.
• Za církve v provincii Če-tiang,
kde v období od listopadu
2014 do října 2015 bylo
strženo kolem 1 200 křížů.

• Za věřící muslimského
původu, kteří jsou členy
rodiny nuceni k rozvodu
nebo naopak k uzavření
manželství, zavíráni v
domácím vězení, biti
nebo vyloučeni ze své
komunity, pokud se své
víry nezřeknou.
• Aby více církví, ne
méně, získalo povolení
praktikovat křesťanství.

• Aby Bůh ochraňoval
ohroženou křesťanskou
menšinu před radikálními
islámskými skupinami,
zejména proto, že některé
skupiny jsou nyní propojeny
s bojovníky Islámského státu.
• Za kongregace devíti sborů,
které byly v roce 2015 pod
záminkou bezpečnosti
uzavřeny.

• Aby nově zvolená vláda
podnikla opatření proti
narůstajícím protikřesťanským
náladám v zemi.
• Aby Bůh ochraňoval členy šesti
církví napadených žháři v září
2015.
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ALŽÍRSKO

38

Hlava státu:
prezident Abdelaziz
Bouteflika

LIBYe

Státní zřízení:
republika

MALI

NIGeR

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia
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KOMORY

Hlava státu:
král Jigme Wangchuck
číNA

Počet obyvatel:
40.4 million u
(39,000 křesťanů)
Hlavní náboženství:
islám

BHÚTÁN

Hlava státu:
prezident Ikililou
Dhoinine

Počet obyvatel:
784,000 (20,000 křesťanů)
Hlavní náboženství:
Mahájána buddhismus

NEPáL

INDIe

MEXIKO

spojené státy
americké

TANZáNIe

Hlavní náboženství:
křesťanství (převážně
římskokatolické)

Hlavní náboženství:
islám

KOMORY

Státní zřízení:
republika
Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

MADAGASKAR

Hlava státu:
prezident Pena Nieto
Počet obyvatel:
128.6 millionu (121.8
millionu křesťanů)

Počet obyvatel:
807,000 (4,000 křesťanů)

Státní zřízení:
konstituční monarchie
Zdroj perzekuce:
náboženský nacionalismus/
kmenový antagonismus
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Státní zřízení:
federativní republika
Zdroj perzekuce:
organizovaná korupce/kmenový
antagonismus/sekulární
intolerance

Křesťané v Alžírsku jsou bezmocní vůči rostoucím
restrikcím v důsledku nátlaku islámských skupin
vyžadujících po vládě zavedení rozsáhlejší islámské
legislativy.
Jediným náboženstvím, které může pořádat
veřejná shromáždění, je islám a jednotlivým sborům
je často odmítána registrace. Některé historické církve
sice mohou vlastnit církevní budovy, věřící muslimského
původu (kteří tvoří téměř celý počet alžírských křesťanů)
musí Boha uctívat v utajení. Jakýkoliv pokus odvést
někoho od islámu, je ilegální. Islámské teroristické
hnutí je na vzestupu, přičemž militantní síly používají k
financování svých operací organizovaný zločin.

V Bhútánu neexistují historické církve, avšak
konvertité ke křesťanství pocházející z původních
kmenů nebo konvertité od buddhismu jsou
vystaveni nátlaku ze strany svých rodin a sousedů,
aby se zřekli své víry.
Prominentní a dominantní roli hraje jak ve
vládě, tak ve společnosti buddhismus. Křesťanství je
nahlíženo jako nepřátelské a je zakázáno zobrazovat
jakékoliv křesťanské symboly. Doposud nebyly
legálně registrovány žádné církve a jejich členové jsou
bezbranní vůči obviněním a útokům přicházejícím z
jejich komunit. Zejména děti zjišťují, že jejich přihlášky
ke studiu jsou stále častěji zamítány, pokud patří mezi
křesťanské konvertity.

Věřící muslimského původu jsou na Komorských
ostrovech vystaveni ze strany muslimské většiny
krutému nátlaku, aby se vrátili k islámu, proto
nemají jinou možnost než žít svojí vírou v utajení.
Existují sice určitá právní nařízení umožňující
náboženskou svobodu, ovšem většina křesťanů
těchto předpisů využít nemůže. Státním
náboženstvím je islám a ústava určuje, že veškerá
veřejná politika musí z islámu vycházet. Kázání jiného
náboženství než islámu je ilegální a konvertování ke
křesťanství může být soudně stíháno. Radikální islám
narůstá, zejména proto, že vláda upevňuje svazky se
státy v Perském zálivu.

Křesťané ze všech skupin čelí v Mexiku neustávající
hrozbě násilí ze strany zločineckých gangů a
drogových kartelů, které si pravidelně vynucují
peníze od představitelů církví a křesťanských
podnikatelů.
Křesťané, kteří se chtějí aktivně zapojit do
transformace společnosti, jako například do léčby
drogově závislých, jsou vystaveni obzvláštnímu
nepřátelství kartelů a dokonce korupci v
bezpečnostních službách. Obce v jižních státech
jsou řízeny podle zákonů původního obyvatelstva a
nedávno museli křesťanští konvertité čelit výrazně
vyšší míře nátlaku. Věřící jsou kvůli své víře pokutováni,
vězněni, biti nebo zabíjeni.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Za křesťany z
konzervativnějších
muslimských komunit,
kteří musí svou víru skrývat
a kterým hrozí vyhazov ze
škol a univerzit.

• Aby všichni křesťané měli
stejný přístup k zaměstnání
a vzdělání jako jejich
buddhistické protějšky.

• Aby pokusy radikálních
učenců známých jako
Djaulas protlačit striktnější
zavedení islámského
zákona neuspěly.

• Aby Bůh ochraňoval křesťany,
zejména konvertity, před
narůstajícím násilím, kterého
se proti nim dopouštějí
drogové kartely a domorodé
komunity.

• Aby Bůh ochraňoval
církev proti islámským
militantním silám a
zločineckým gangům.
• Za křesťany, kteří jsou
sledováni úřady, nebo
uvrženi do vězení za
vlastnictví křesťanské
literatury.

• Aby Bůh obměkčil srdce
vlády, aby umožnila
křesťanům tisk Biblí a
křesťanské literatury, aniž by
tak porušovali zákon.
• Aby vláda oficiálně uznala
křesťanskou menšinu, a tak
jim umožnila svobodně
konat bohoslužby a šířit
evangelium.

• Za moudrost pro rodiny
křesťanů: očekává se, že
děti ve věku 3 až 6 let
budou vyučovány Koránu.

• Aby věřící v jižních státech
nebyli vyloučeni ze základních
sociálních služeb.

• Aby křesťané získali
svobodu budovat
modlitebny a distribuovat
křesťanskou literaturu.
D-Stanley via Foter.com /
CC BY

• Za pracovníky Open Doors,
kteří poskytují bezprostřední
pomoc těm, kdo jsou kvůli
víře vězněni, vyháněni ze
svých obcí nebo deprivováni
životními podmínkami a v
zaměstnání.
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KUVAJT
Hlava státu:
Emir Sheikh Sabah

IRák
íRáN

42

KAZACHSTÁN
RUSko

Počet obyvatel:
4 milliony
(348,000 křesťanů)

INDONÉZIE

Hlava státu:
prezident Nursultan
Nazarbayev

Hlavní náboženství:
islám

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
diktátorská paranoia/
islámský extrémismus

JEMEN

Hlava státu:
prezident Ibrahim
Boubacar Keita

ALžíRsko

Počet obyvatel:
18.1 millionu
(527,000 křesťanů)

MAURITáNIe

Hlavní náboženství:
islám

Státní zřízení:
republika

Státní zřízení:
republika

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia

MALI

Počet obyvatel:
260.6 millionu
(31 millionů křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám

Státní zřízení:
konstituční emirát
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Hlava státu:
prezident Joko Widodo

Počet obyvatel:
17.9 millionu
(4.7 millionu křesťanů)

Hlavní náboženství:
islám
SAUDská ARáBIe
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Státní zřízení:
republika

BURKINA
FASO

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

AUSTRÁLIE

Kuvajtská společnost je konzervativní, přičemž
islám určuje široký rozsah pravidel pro osobní a
společenský život v obcích.
Ústava poskytuje náboženskou svobodu
a země byla dříve považována za jeden z
nejtolerantnějších států Perského zálivu, což jak
vidno slábne v souvislosti s návrhy na přísnější
tresty za rouhání a s restriktivními zákony ohledně
stavby církevních budov. Všichni křesťané jsou
vystaveni pronásledování, ovšem křesťané
muslimského původu trpí nejkrutěji.

I když už je v Kazachstánu ideologie komunismu po
mnoho let mrtvá a pohřbená, diktátorská paranoia
stále přetrvává a vítězí.
Režim neustále pracuje na posílení kontroly
společnosti, přičemž využívá hrozby radikálního islámu
jako záminky pro omezování stále většího počtu
svobod. Nová legislativa nutí církve, aby skončily svou
činnost nebo přešly do ilegality. Křesťané mohou
být uvězněni nebo pokutováni za činnosti spojené s
nábožensky orientovanou aktivitou, jako např. vlastnictví
křesťanských knih nebo svolení, aby děti pod 18 let
navštěvovaly církev. Věřící muslimského původu jsou
zejména vystaveni nátlaku vyvolanému rodinnými
příslušníky, aby odvolali svou víru.

Konverze ke křesťanství nejsou protizákonné, ale
věřící muslimského původu žijící v přísně islámských
oblastech jsou vystaveni silnému nátlaku ze strany
rodiny a přátel, aby se své víry vzdali.
Hlavní linie islámu (islám Nusantara) je dosti
tolerantní a ústava zaručuje svobodu vyznání, ale
velké množství dílčích zákonů a nařízení v různých
provinciích může převážit, jako se tomu stalo například
v provincii Aceh, kde vládne islámský zákon šaría.
V roce 2015 bylo násilím uzavřeno, zničeno nebo
vypáleno více než 20 církevních budov (devět z
nich v provincii Aceh) a více než 8 000 křesťanů bylo
přinuceno uprchnout ze svých domovů.

Na severu Mali dosud nelze žít normálním
církevním životem.
Všechny křesťanské církve a budovy byly
zničeny, poškozeny nebo vypleněny v průběhu
převzetí moci islámskými silami v roce 2012 a mnoho
křesťanů uprchlo na jih, aby se dostali do bezpečí.
Obyvatelstvo na jihu je relativně tolerantní vůči
shromážděním křesťanů, ale věřící se cítí ohroženi
islámskými hnutími. Útoky teroristů způsobily nárůst
násilností. Věřící muslimského původu rovněž čelí
násilí vyvolanému členy rodiny, včetně fyzické agrese,
a někdy i únosům a znásilněním.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

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

• Za Boží sílu a podporu
pro znovuzrozené věřící,
kteří byli vyhnáni ze svých
domovů.

• Za mladé věřící, kteří jsou
vystaveni diskriminaci ve
škole a v zaměstnání, aby
jim Bůh přesto dal příležitost
být solí a světlem ve
společnosti.

• Za pevnou vládu, která zajistí
bezpečí a ochranu křesťanů
v převážně muslimské
společnosti.

• Za početní růst malé
skupiny kuvajtských
křesťanů.
• Aby ti, kdo chtějí
odstranit křesťanství, byli
přemoženi láskyplným
svědectvím Ježíšových
následovníků.
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• Aby Bůh střežil a
ochraňoval srdce těch,
kdo jsou pro svou víru
zadržováni nebo ve
vazbě.
• Aby vládní představitelé a
úředníci dodržovali právo
a náboženskou svobodu
a aby pravda vítězila na
soudních dvorech.

• Aby tělo Kristovo bylo
posíleno a rostlo, a to i
přes restrikce na registraci
nových církví.
• Aby vláda dodržovala lidská
práva křesťanů a menšin.

• Aby agresivní militantní
islamisté byli zasaženi Boží
milostí a láskou.
• Za partnery Open Doors, kteří
posilují církev vzdělávacími
projekty pro představitele
církví a nové věřící, programy
na podporu gramotnosti,
distribucí Biblí a ekonomickou
podporou.
© imb.org
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TURECKO

RUSKO

GRuzie
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KOLUMBIE
Hlava státu:
prezident Juan
Manuel Santos

Hlava státu:
prezident Recep
Tayyip Erdogan
Počet obyvatel:
79.6 millionu
(219,000 křesťanů)

VENEZUELA

Státní zřízení:
republika
Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
IRák
náboženský nacionalismus

Počet obyvatel:
48.7 millionu
(46 millionů křesťanů)
Hlavní náboženství:
křesťanství
(římskokatolické)

Hlavní náboženství:
islám

sýrie
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Státní zřízení:
republika
PERU

BRAZíLie
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BAHRAJN

Hlava státu:
šejk Khalifa

Hlava státu:
šejk Hamad

Počet obyvatel:
9.3 millionu
(1.2 millionu křesťanů)
SAUDSká
ARáBIe
OMáN

jEMEN

Hlavní náboženství:
islám

Zdroj perzekuce:
organizovaná korupce/
kmenový antagonismus/
sekulární intolerance

Hlavní náboženství:
islám

bahraJn

Státní zřízení:
federace
Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia

Počet obyvatel:
1.4 millionu
(179,000 křesťanů)

írán

Státní zřízení:
konstituční monarchie
SAUDská
ARáBIe
OMáN

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia

jEMEN

Církev v Turecku ohrožuje radikální islám, etnické
konflikty a režim, který má za cíl islamizaci země.
Obnovené střety mezi ozbrojenými vládními
silami a Kurdy podněcují turecký nacionalismus
k novým výšinám, což působí na všechny věřící,
ovšem na konvertity od islámu nejvíce. Tlak, který
je na ně vyvíjen, přichází zejména ze strany rodiny
a komunity a je mimořádně ostrý. Ukázalo se již, že
islámští fundamentalisté jsou v Turecku ohromnou
hrozbou pro protestantské pastory. Věřící
muslimského původu mohou očekávat podobné
zacházení.

I přes mírové rozhovory mezi vládou a levicovými
guerillami pokračuje násilí proti křesťanům i ostatním.
V oblastech, kde vláda ztratila kontrolu nad
veřejným bezpečím, nadále beztrestně řádí drogové
kartely a ilegální ozbrojené skupiny. Zločinecké
gangy útočí na křesťany, čímž nastolují ovzduší
strachu. Pronásledování je většinou zaměřeno na
věřící neskrývající svou víru, kteří hrají prominentní
roli ve společenském a veřejném životě. Kmenový
antagonismus se projevuje v oblastech s původním
obyvatelstvem, kde jsou věřící ppronásledováni svými
rodinami i sousedy v obcích. Často dochází ke spiknutí
guerill s kmenovými vůdci proti křesťanům.

Křesťané se nacházejí ve složité situaci.
Do nově zvoleného prezidenta a jeho veřejných
prohlášení je kladeno hodně naděje ohledně
náboženských menšin, přesto radikální islámské
skupiny nadále útočí na křesťany a v určitých
oblastech země na ně vyvíjejí enormní nátlak,
čemuž jsou vystaveni zejména křesťanští konvertité
od islámu. V oblastech se silným muslimským
vlivem je získání povolení scházet se k bohoslužbám
dlouhým a obtížným procesem. V roce 2014
bylo uzavřeno více než 30 modliteben různých
denominací.

Společnost je velmi konzervativní. V oblasti
narůstá vliv radikálního islámu a důsledkem je
růst autoritativnosti vlády.
Svoboda shromažďování a další základní
svobody jsou vládou neustále porušovány. Veřejně
se přiznat (písemně) ke křesťanství přináší závažná
rizika. V zemi se nevyskytuje otevřené násilí, ale
nátlak na křesťany narůstá. Šíření evangelia mezi
muslimy je protizákonné. Účastní-li se křesťan
muslimského původu bohoslužby, zobrazí-li kříž
nebo vlastní křesťanské materiály, je vystaven v
rodině těžkému pronásledování.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Chvalme Boha za náznaky
smíření mezi arménskými
a tureckými křesťany,
prosme jej, aby učinil církev
v Turecku silnou a zdravou.

• Za pastory ohrožené na životě.
Děkujme Bohu za jejich zářná
svědectví a modleme se, aby
našli místo pro život ve svobodě
a bezpečí.

• Děkujme Bohu za svobodu,
kterou mají křesťané-expati
v zemi. Modleme se, aby ji
využívali k podpoře rodilých
věřících.

• Za Boží moudrost pro křesťany
ve vládě a dalších vedoucích
postech, dále za odvahu
odolat hrozbám zuřivých
islámských extrémistů.

• Aby Bůh ochraňoval
křesťany, kterým na
sociálních sítích vyhrožují
smrtí, a dával jim odvahu.

• Aby Dětská střediska Open
Doors mohla zajišťovat
ochranu, jídlo a vzdělání
pro děti, jejichž rodiny byly
ohroženy nebo vyhnány.

• Za ohrožené věřící z Asie
a Afriky – hlavně za rodilé
muslimy, kteří konvertovali
ke křesťanství.

• Chvalme Boha za křesťanské
nemocnice, církevní budovy
a prodej knih na Arabském
poloostrově – modleme se,
aby tyto služby měly svobodu
svítit světlem Kristovým.

• Za politiky a vůdce, aby
moudře vládli v zemi ve
prospěch všech součástí
společnosti.
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• Aby mírové rozhovory měly
pozitivní dopad na církve v
oblastech kontrolovaných
guerillovou organizací FARC.

• Za dobrou vládu, moudré
vedení a za zjevení Ježíše
vlivným osobám ze všech
sedmi emirátů.

• Děkujme za to, že věřící expati
se mohou svobodně scházet
a že jejich shromáždění jsou
natolik oblíbená, že potřebují
více prostoru!
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NIGER
Hlava státu:
prezident Mahamadou
Issoufou

ALžírsko

LIBYe

Hlava státu:
sultán Kábús

ÍRÁN

Počet obyvatel:
4.7 millionu
(197,000 křesťanů)

Počet obyvatel:
20.7 millionu
(66,600 křesťanů)
Hlavní náboženství:
islám
Státní zřízení:
republika

MALI

OMÁN

Hlavní náboženství:
islám

SAUDská
ARáBIe

Státní zřízení:
absolutistická monarchie
jEMEN

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus

Zdroj perzekuce:
islámský extrémismus/
diktátorská paranoia

NIGéRIe

Budoucnost církve vzbuzuje obavy, neboť významná
část jižní oblasti je nakloněna stálým nepřátelským
činům islamistů.
Útoky na redakci Charlie Hebdo v roce 2015
vyvolaly v Nigeru velmi prudké násilnosti, během
kterých bylo zničeno 70 církevních budov a nejméně 2
000 křesťanů byly zastrašovány nebo přinuceny opustit
své domovy. Křesťané jsou sledováni jak jednotlivci, tak
islámskými extrémistickými skupinami, které hodlají
ustanovit islámský stát. Rodiny se rovněž staví odmítavě
proti konvertování svých příbuzných, takže pro věřící
muslimského původu je velmi nebezpečné scházet se s
ostatními věřícími k bohoslužbám.

Omán praktikuje unikátní větev islámu zvanou
ibádíja, jež je považována za mnohem umírněnější
než hlavní proudy sunnitské a šíitské.
Konvertování není podle ústavy trestný čin
a základní zákon zakazuje diskriminaci kvůli
víře. Přesto jsou noví věřící vystaveni silnému
pronásledování ze strany muslimských příbuzných,
mohou přijít o zaměstnání, domov i o život. Čelí
rovněž diskriminaci, útokům a násilnostem od
společnosti, zejména ve školách. Shromažďování
za účelem náboženské činnosti není snadné, není
povoleno dokonce ani v soukromých domech.

MODLEME SE...

MODLEME SE...

• Aby církev hleděla
kupředu, sílila a byla
připravena odolat tlaku
ze strany radikálního
islámu.

• Za vytrvalost věřících, kteří
jsou diskriminováni, pokud
jejich identita vyjde na světlo.

• Aby věřící byli odvážní
a nechali se vést Božím
Duchem – mohou být
snadno rozpoznáni, čímž
se stanou cílem útoků.
• Za spravedlivou,
nestrannou a nezaujatou
vládu a moudrost při
jednání s rostoucím
vlivem skupiny Boko
Haram.

• Za větší pochopení mezi
muslimy a křesťany a za
spravedlnost pro křesťany,
pokud jsou souzeni podle
islámského zákona.
• Za pokračující stabilitu a
bezpečnost země. Růst
Islámského státu (IS) staví
tuto oblast na ostří nože, a
vzhledem k tomu, že země
sousedí s Jemenem, napětí
narůstá.
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