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Země s nedemokratickými
režimy:
státy, kde vládní politika i konkrétní
nařízení zabraňují křesťanům opatřit si Bible či
další křesťanskou literaturu. Patří sem dále země
kde tamní vláda vydává protikřesťanské zákony
nebo záměrně vytváří takové podmínky, které
vedou k pronásledování, věznění či zabíjení
křesťanů anebo k potlačování jejich občanských
práv kvůli jejich náboženskému vyznání.

Nepřátelská území:
zahrnují rozsáhlé oblasti v těch zemích,
kde vlády se sice snaží křesťany chránit,
avšak křesťané se i přesto stávají kvůli svému
vyznání oběťmi násilí.
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Afghánistán

V roce 2004 došlo v této zemi k prvním demokratickým
volbám. Volby znamenaly novou naději pro afghánský lid,
který od sovětské okupace z roku 1979 zakoušel jen násilí
a válečné konflikty. Ani zhroucení komunistického systému před více jak
deseti lety neznamenalo nastolení míru. Místo komunistů zaujali muslimští radikálové, kteří zemi uvrhli do občanské války – islámského džhihádu
– degenerující nakonec do vojenské diktatury a uchvácení moci islámským Talibanem. Ústava země prohlašuje islám za státní náboženství
a možnost existence křesťanů v zemi neuznává.
Počet obyvatel: 29,8 milionů
Náboženství: 97,89 % muslimů, 0,02 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Hamíd Karzáí
Pronásledování: V Afghánistánu neexistuje ani jediná církevní budova.
Z padesáti tamních jazyků byl Nový Zákon přeložen jen do dvou a do
třech dalších pouze některé části. I když afghánští křesťané říkají, že
úřední perzekuce křesťanů po pádu Talibanu ustala, přesto ještě nemohou svou víru svobodně praktikovat aniž by se přitom nemuseli obávat
radikálních muslimů.

Alžírsko

Tato země prošla v minulých padesáti letech jak válkou za
osvobození země tak i válkou občanskou. V těchto konfliktech přišly o život desetitisíce lidí.
Počet obyvatel: 32,3 milionů
Náboženství: 96,68 % muslimů, 0,29 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Abdal Azíz Buteflika
Pronásledování: Nový zákon z března 2006 namířený proti náboženské
konverzi omezuje evangelizační aktivity křesťanů. Ti, kteří jsou shledáni
vinnými z „otřásání víry“ muslimů mohou být odsouzeni až k dvouletému
vězení a k pokutě v přepočtu až do částky 220 000 Kč. Tentýž trest je
možné aplikovat na každého, kdo vydává nebo přechovává literaturu či
další materiály, které ohrožují islámskou víru. Vyznavači jiného než muslimského náboženství nesmí rovněž svou víru praktikovat mimo vládou
schválené prostory.

Ázerbájdžán

Patřil k někdejšímu Sovětskému svazu ale v roce 1991 získal nezávislost. Záhy na to musela tato země bojovat s různými vnitřními mocenskými boji a také se dostala do konfliktu se sousední Arménií. Většina tamního obyvatelstva žije v chudobě.
Počet obyvatel: 7,9 milionů
Náboženství: 83,67 % muslimů, 4,63 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám/komunismus
Hlava státu: prezident Ilham Alijev
Pronásledování: Křesťanům je zakázáno obracet druhé k víře. Z tohoto
důvodu nebyla většina ázerbájdžánských měst a vesnic nikdy evangelizována. V dubnu 2005 byl jistý mladý muž zatčen a bit za to, že odmítl
kvůli náboženskému přesvědčení sloužit v armádě. Jeho těžkosti ještě
více narostly, když ostatním vojákům vydával svědectví a bylo u něho
nalezeno několik křesťanských kalendářů. Následně byl přeložen neznámo kam. Vládou řízené sdělovací prostředky nabádají občany, aby se
obraceli výhradně k víře svých předků, tedy k islámu.

Bangladéš

je zemí trvale sužovanou přírodními katastrofami. Téměř
polovina jejího území tvoří nížiny ležící jen necelé tři
metry nad hladinou moře. Kvůli této geografické zvláštnosti přichází během častých záplav a řádění cyklónů o život veliké
množství lidí. Také hospodářské škody jsou ohromné a počítají se na
miliardy dolarů. Bangladéšský veřejný život rovněž devastují stávky,
demonstrace a vlny násilných nepokojů.
Počet obyvatel: 148,2 milionů
Náboženství: 85,63 % muslimů, 12,38 % hinduistů, 0,72 % křesťanů,
0,30 % buddhistů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Iajudin Ahmed
Pronásledování: Za posledních 40 let se v této zemi počet křesťanů
zdvojnásobil. Ačkoli bangladéšští křesťané zakoušejí převážně pronásledování od muslimské většiny, objevují se stále častěji i případy agrese
tamních buddhistů, a to v souvislosti s nárůstem náboženských konverzí
členů jejich komunity ke křesťanství. Radikální muslimové zase křesťanům často odpírají přístup k veřejným studnám nebo jsou rozhněvaným
davem vytahováni ze svých domovů a veřejně biti. V červenci 2007 muslimští vesničané napadli a zbili 41 bývalých muslimů. Následujícího dne
křesťanům pod hrozbou dalšího násilí oznámili, že mají 24 hodin na to,
aby z vesnice odešli. Časté jsou také případy, kdy extrémisté zničí křesťanům jejich rikšu, která je jediným zdrojem jejich příjmů.

Bělorusko

se stalo nezávislým státem v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu. Neúspěšná snaha o transformaci stávající
sovětské ekonomické struktury vyvolala inflaci, nezájem
zahraničních investorů a ochromila ekonomický rozvoj země.
Počet obyvatel: 9,8 milionů
Náboženství: 78,70 % křesťanů, 21,30 % bez vyznání
Hlavní ideologický proud: komunismus (přetrvávající vliv)
Hlava státu: prezident Alexandr Lukašenko
Pronásledování: V roce 2002 začal v této zemi platit represivní náboženský zákon a od té doby se ho tamní úřady snaží vehementně prosazovat.
Ve smyslu tohoto zákona jsou všechny neregistrované náboženské aktivity, všechny komunity větší 20 členů a jakékoli náboženské aktivity v soukromých domech (vyjma malých příležitostných setkání) považovány za
ilegální. Náboženské komunity bez oficiální registrace rovněž nemohou
zvát cizince, kteří by měli v zemi konat náboženskou činnost; veškerá
náboženská literatura je cenzurována. Pastor Antoni Bokun se v loňském
roce stal již třetím člověkem, který byl za své náboženské aktivity v Bělorusku uvězněn. V odezvu na jeho již druhé zatčení, hrozící deportaci
jistého polského letničního křesťana a další útlak náboženských komunit, se loňského 7. června sešlo na sedm tisící křesťanů k modlitebnímu
shromáždění. V roce 2006 byli posláni na deset dní do vězení baptistický
pastor Georgi Vjazovskij a obhájce náboženské svobody, právník Sergej
Šavtsov za pořádání nepovolených náboženských akcí. Stalo se tak očividně s ohledem na právě probíhající prezidentské volby.

Bhútán

byl izolovaný od okolních národů až do komunistického
převratu v Číně z roku 1949. Vládní izolacionistická politika
podporuje zachovávání tantrického buddhismu.
Počet obyvatel: 2,2 miliony
Náboženství: 72,04 % buddhistů, 23 % hinduistů, 0,46 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: buddhismus/hinduismus
Hlava státu: král Džigme Khesar Namgjal
Pronásledování: Všechny veřejné bohoslužby nebo evangelizace jsou
v této zemi ilegální. Zjistí-li se v Bhútánu o někom, že se stal křesťanem,
jsou mu odepřeny základní práva – včetně práva na vzdělání. Křesťané
zakoušejí ztrátu zaměstnání nebo i vyhoštění ze země. V minulém roce
byl evidován případ vážně nemocného křesťana, kterému byla odmítnuta
lékařská péče.

Brunej

je jedním z nejbohatších států Asie a jeho král je
považován za nejbohatšího člověka na světě. Základem bohatství této země je ropa. Odhaduje se však, že

její zásoba bude kolem roku 2020 vyčerpána.
Počet obyvatel: 0,37 milionu
Náboženství: 64,39 % muslimů, 11,25 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: sultán Hassanal Bolkiah
Pronásledování: V ústavě zakotvená práva o svobodném praktikování náboženství jsou soustavně porušována. V roce 1991 byli ze země
vypovězeni křesťanští představitelé. Následujícího roku byla zakázána
křesťanská literatura a slavení Vánoc bylo označeno za nezákonné. Konverze ke křesťanství je zapovězená, protože je v zemi zakázána jakákoli
evangelizace muslimů. Do roku 2020 chtějí tamní muslimové vytvořit čistě islámský stát. V zemi existují tři registrované církve, ale řada dalších
žádostí o registraci je ignorována. Z tohoto důvodu se tamní křesťané
scházejí tajně.

Chiapas

je nejjižnější mexický stát, ve kterém se objevuje v malých
komunitách pronásledování křesťanů
Počet obyvatel: 3,6 miliony
Náboženství: statistika není pro tento region k dispozici
Hlavní ideologický proud: směsice pohanství, marxismu a teologie
osvobození
Hlava státu: guvernér Juan José Sabines Guerrero
Pronásledování: V městě San Juan Chamula došlo v červenci minulého roku k zatčení sedmi evangelikálních pastorů, kteří byli obviněni
z pořádání nepovolených bohoslužebných shromáždění. Tradicionalisté
následně zničili místní kostel. V tomtéž místě počátkem loňského roku
dav lynčoval dvacetiletého evangelikálního křesťana.

Čína

byla prohlášena za Čínskou lidovou republiku v roce 1949
Mao Ce-tungem, který se neodkladně snažil společnost
očistit od všeho, co by mohlo nějak připomínat náboženství. Čínský lid od té chvíle zakusil nesmírné útrapy. Zápis o porušování
lidských práv v Číně je jedním z nejhorších v novodobé historii světa. Čínský systém „převýchovy“ znamená každoročně zatčení tisíce lidí, kteří
jsou bez náležitého soudního procesu posíláni do pracovních táborů.
Počet obyvatel: 1 313 milionů
Náboženství: 49,57 % bez vyznání/ostatních, 28,50 % taoistů, 8,38 %
buddhistů, 7,25 % křesťanů, 4,29 vyznavačů tradičně domorodých náboženství, 2 % muslimů
Hlavní ideologický proud: komunismus
Hlava státu: prezident Chu Ťin-tchao
Pronásledování: Následkem tvrdé politiky vlády je v Číně více křesťanů
ve vězení než kdekoli jinde na světě. Jako v předchozích letech i v roce
2007 docházelo v této komunistické zemi k dalším případům konfiskace
církevního majetku i Biblí, a to i těch, které oficiálně byly vytištěny ve
státní tiskárně. Neregistrované hnutí domácích církví, ke kterému se hlásí
přibližně 90 % všech křesťanů v Číně, ač prochází jen těžce představitelnými represáliemi, přesto vyvíjí permanentní evangelizační aktivitu
nehledě na její důsledky.

Egypt

byl v prvních století po Kristu převážně křesťanskou
zemí. V roce 969 však zemi dobyl islám, nicméně
díky egyptským koptickým křesťanům se církev z této země nikdy neztratila.
Počet obyvatel: 77,5 milionů
Náboženství: 86,52 % muslimů, 12,98 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Muhammad Husní Mubarak
Pronásledování: Ústava země nadržuje muslimům. Křesťané jsou
považováni za občany druhé kategorie, je jim odpírána účast v politickém životě a mají potíže i v zaměstnání. Útoky radikálních muslimů na
křesťanskou minoritu zůstávají často nepotrestány.

Eritrea

je zmítána válkou a sužována suchem. Tamní marxistická vláda přikázala, aby do konce května 2002 všechny
nezávislé protestantské kongregace ukončily svoji činnost.
Legálními pak zůstalo jen několik náboženství.
Počet obyvatel: 4,6 miliony
Náboženství: 47,97 % muslimů, 47,43 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: vojenské diktátorství komunistického typu
Hlava státu: prezident Isaias Afworki
Pronásledování: Pronásledování křesťanů se v posledních letech
zintensivnilo. Zejména poslední dva roky byly kritické. Minimálně 2000
křesťanů je ve vězení, kde jsou drženi bez obvinění, soudního procesu,
jen kvůli své víře. Křesťané jsou ve vězení navíc mučeni a přinuceni
k otrocké práci. Navzdory pronásledování však po celé zemi vznikají
nové podzemní sbory.

Etiopie

prošla v roce 1974 revolucí, jejímž výsledkem byla marxisticky orientovaná vláda. Tento režim však nejen pronásledoval křesťany, ale současně dovolil islámu, aby si upevňoval svou pozici v zemi. Když marxistický režim v roce 1992 v Etiopii padl,
nastala velká svoboda pro evangelizaci i křesťanskou praxi. Avšak současně muslimové odstartovali masivní kampaň za islamizaci celé země
a pronikali i do tradičně křesťanských oblastí, kde se snažili získávat své
stoupence pomocí úplatků a výstavby nových mešit.
Počet obyvatel: 73,1 milionů
Náboženství: 65,02 % křesťanů, 31 % muslimů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Girma Woldegiorgis
Pronásledování: Objevily se případy útoků davu muslimských radikálů
na církve na řadě míst země při kterých došlo ke zranění i zabití křesťanů
(např. v městech Jiinga a Danbee). Jsou hlášeny případy bombových
útoků i vypalování kostelů. V březnu minulého roku byl ve městě Jimma
ubit davem radikálů evangelista Taddase Tefera Akuto.

Indie

se zmítá v rasové, etnické, náboženské a jazykové rozmanitosti.
Počet obyvatel: 1 131 milionů
Náboženství: 79,83 % hinduistů, 12,50 % muslimů, 2,40 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: hinduismus
Hlava státu: prezidentka Pratibha Pátilová
Pronásledování: Během několika posledních let se v některých indických státech rozšířilo náboženské násilí, když radikální hinduisté otevřeně vystoupili proti křesťanům. Během posledních pěti let přicházely
zprávy o bití i vraždách duchovních, obtěžování a znásilňování jeptišek
a dalších násilnostech vůči křesťanům. Jen v roce 2007 připadaly průměrně tři takové případy na jediný den. V pěti indických státech je snaha
zavést v platnost zákon proti náboženské konverzi. Podle něho by měl být
poslán do vězení nebo pokutován každý, kdo by se snažil někoho obracet
k víře násilím, podvodem nebo manipulací. Avšak mnozí indičtí křesťané
se uprostřed takových soužení radují, neboť skrze ně zakoušejí ve svých
životech Kristovo vítězství.

Indonésie

je zemí, kterou tvoří 18 306 ostrovů, z toho asi 6 000 je jich
obydlených. Tamní vláda nutí své občany, aby měli v osobních dokladech zapsánu náboženskou příslušnost. Vláda
podporuje v otázce náboženství postoj zvaný „pancasila“, což znamená,
že si každý může svobodně vybrat, zda chce vyznávat islám, křesťanství,

buddhismus nebo hinduismus, avšak ve skutečnosti mají v zemi různá
privilegia muslimové.
Počet obyvatel: 242 milionů
Náboženství: 80,30 % muslimů, 16,00 % křesťanů,
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Susilo Bambang
Pronásledování: Militantní islamisté prohlašují, že jejich cílem je naprostá
eliminace křesťanství z Indonésie. Od roku 1996 zabili tito extrémisté nejméně 8 000 křesťanů a zničili 722 kostelů. Zejména ve střední Sulawesi
a na Moluckých ostrovech, kde tvoří křesťané většinu, se stali věřící cílem
vražedných vojenských útoků. V Západní Jávě bylo od roku 2003 zavřeno
minimálně 67 kostelů. V minulém roce dostalo 41 křesťanů pětiletý trest
za to, že uspořádali modlitební setkání za muslimy. Na videozáznamu
z tohoto setkání, který se dostal do rukou militantním muslimům, drželi
přítomní křesťané při modlitbě za muslimy v ruce korán. Počet křesťanů
během uplynulých let vzrostl v této zemi z 1,3 milionu na 11,5 milionu.

Irák

již od biblických dob zakouší pohnutou historii. Leží na
území, kam byli Židé odvedeni do vyhnanství a kde Daniel
sloužil králům Babylonským.
Počet obyvatel: 24,7 milionů
Náboženství: 96,85 % muslimů, 1,55 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Džalál Talabání
Pronásledování: Po pádu režimu Saddáma Husajna, prohlašovali křesťané z podzemní církve, že zakoušejí plnou náboženskou svobodu. To se
však postupně dramaticky změnilo. Irácký parlament se sice v květnu
2006 shodl na tom, že zápolení jednotlivých islámských skupin stále více
prohlubuje rozkol národa, avšak ani spojenecké vojenské síly nedokázaly
s iráckou armádou zarazit násilí teroristů. Od roku 2003 dochází v Iráku
k masovému odchodu křesťanů ze země. Mnozí z těch, kteří zůstali se
stali obětí únosu. Řada kongregací se poddala hrozbám a všudypřítomnému strachu a přestala s veřejnými shromážděními. V Iráku je kolem
sedmdesáti protestantských kongregací, avšak počet nových členů sotva
převýší množství těch, kteří raději volí exil.

Írán

zavedl v roce 1979 šíitskou muslimskou vládu, která v zemi
rázně potlačila jakýkoli jiný směr islámu. Navzdory ústavní
záruce náboženské svobody je šíitský islám v podstatě
státním náboženstvím a všechna další vyznání jsou zde v nepřízni.
Počet obyvatel: 68 milionů
Náboženství: 99,02 % muslimů, 0,33 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Mahmúd Ahmadínedžád
Pronásledování: Většina křesťanů patří k tradičním arménským či syrským
komunitám. Pastoři nesmějí kázat v perštině (farsí) ale pouze v arménštině.
Misijním organizacím není do Íránu vůbec povolen vstup. Otevřené svědectví je křesťanům zapovězeno a vláda má své špehy, kteří v tomto směru
činnost křesťanů sledují. Křesťané jsou diskriminováni, co se týče vzdělání,
zaměstnání nebo vlastnických práv. V listopadu 2005 byl před svým domem
ubodán muslimský konvertita ke Kristu, Ghorban Dordi Tourani, který otevřeně svědčil muslimům. V roce 2007 provedla vláda rozsáhlý a vysoce
koordinovaný zátah na křesťany. Následovalo zatýkání, vyšetřování a konfiskace tisíce Biblí. Velkou odezvu mají satelitní křesťanská vysílání, která
zaznamenávají mezi tamním obyvatelstvem velký zájem o křesťanství.
Domácí církve se nyní doslova potýkají s přílivem nových věřících.

Jemen

byl kdysi místem, kde měla svá velká města královna
ze Sáby. Křesťanství však zde úplně vymizelo, když toto
území v 7. století zabrali muslimové. Islám je v Jemenu

státním náboženstvím a proselytismus je zde zakázán. Zákon šaríja je
základem zdejší legislativy.
Počet obyvatel: 19,4 milionů
Náboženství: 99,94 % muslimů, 0,05 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Alí Abd Allah Sálih
Pronásledování: Pro Jemence je nebezpečné stát se křesťanem. Při
prozrazení riskuje takový muslimský konvertita ke křesťanství trest smrti.
Prostřednictvím rozhlasu, citlivé evangelizace a dalších vlivů uvěřila v této zemi v Krista asi stovka lidí. Avšak většina křesťanů v zemi jsou přistěhovalci, kteří pracují v sekulární sféře anebo pro humanitární organizace,
které v zemi získaly povolení k činnosti.

Katar

Státním náboženstvím je zde nejpřísnější wahhábská forma sunitského islámu. Katar je známý tím, že má nejvyšší
příjmy na osobu na světě. Nicméně katarské ženy žijí pod velmi drastickými ustanoveními. Nesmí např. cestovat do zahraniční bez svolení svých
mužských příbuzných.
Počet obyvatel: 0,86 milionu
Náboženství: 79,43 % muslimů, 10,47 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: emír Hamád Ibn Chalífa as-Sání
Pronásledování: Ti, kteří v Kataru vyznávají Krista musí tak činit jen
v soukromí jinak riskují vězení nebo ještě něco horšího, protože v zemi
platí zákon šaríja. Proselytismus muslimů je zakázán, ale křesťané z řad
přistěhovalců svou víru vyznávat smějí. Nicméně kritika islámu anebo
zdejších rodinných pravidel je považována za zločin. Do roku 1985 se
nevědělo ani o jediném katarském křesťanu. Ale později někteří uvěřili
v cizině a pak pro svou víru doma velmi trpěli. Křesťané jsou v této zemi
považováni za druhořadé občany.

testanty, protože křesťany považují za překážku při získávání nových
rekrutů. Jejich násilí je financováno především z nezákonného obchodu
s drogami. Minulý rok vojáci FARC unesli dva pastory, které později
zastřelili v oblasti Huila. Přetrvávající hrozby přinutily obě vdovy, které
po zavražděných pastorech zůstaly, aby se uchýlily do bezpečí na utajované místo. Navzdory obavám a zastrašování církev v Kolumbii roste.
Horlivá a neohrožená evangelizace evangelikálních křesťanů přináší
své výsledky.

Komory

získaly svou nezávislost na Francii v roce 1975. Od té
doby byly devastovány 17 pokusy o státní převrat, včetně
francouzských invazí. V říjnu 1997 byla schválena nová
ústava, která v zemi značným způsobem posílila vliv islámu.
Počet obyvatel: 0,67 milionu
Náboženství: 98,07 % muslimů, 1,09 % bez vyznání/ostatních, 0,84 %
křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Ahmed Abdallah Sambi
Pronásledování: Veřejné svědectví o Kristu je zakázané a křesťané
se mohou scházet jen v soukromí, trpí různými těžkostmi a jsou jim
rovněž upírána některá občanská práva. V zemi není ani jedna státem
uznaná církev.

Kuba

Zůstává jako jeden z posledních „šampiónů“ komunismu.
V roce 1959 se v zemi dostal k moci Fidel Castro, který
razí heslo, „buď socialismus anebo smrt“.
Počet obyvatel: 11,4 milionů
Náboženství: 49,88 % křesťanů, 35,47 bez vyznání/ostatních
Hlavní ideologický proud: komunismus
Hlava státu: prezident Fidel Castro Ruz
Pronásledování: V šedesátých letech označil Fidel Castro evangelíky a protestanty za „spodinu společnosti“ a poslal duchovní
a aktivní laiky do pracovních táborů, kde panovaly nelidské podmínky. V roce 1992 byla pozměněna ústava tak, aby zaručovala
náboženskou svobodu. Přesto i v současnosti jsou na Kubě ničeny
kostely a křesťané posíláni do vězení. V září 2005 vešly v platnost
přísnější regulace vůči domácím církvím, které omezují jejich počet
i frekvenci jejich shromáždění. V roce 2006 byl zatčen pastor Carlos Lamelas, někdejší nejvyšší představitel letniční denominace
Church of God. Pastor Lamelas byl vězněn čtyři měsíce, aniž by
proti němu bylo vzneseno obvinění. Téhož roku svěřil Fidel Castro
vládu v zemi svému bratrovi Raulovi. Křesťany naplňuje obava, že
by Raul mohl vůči církvi prosadit ještě větší omezení. Pomoc ze
zahraničních misií je úřady omezena, ale do země mohou občas
přicestovat někteří křesťanští aktivisté.

Kuvajt

považuje sunitský islám za své státní náboženství.
V Kuvajtu žije rozptýlená křesťanská komunita uprostřed
relativně liberálního islámského režimu.
Počet obyvatel: 2,3 miliony
Náboženství: 87,43 % muslimů, 8,17 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: emír Sabah al-Ahmad al-Jabír Al Sabah
Pronásledování: Ačkoli zde neexistují striktní náboženská pravidla,
o plné náboženské svobodě zatím nelze hovořit. Občany Kuvajtu se
mohou stát pouze muslimové. Křesťané mají svobodu v Kuvajtu žít
a pracovat, ale jejich náboženský život se zásadně omezuje jen na jejich
komunitu. Evangelizace je zakázaná. Vláda křesťany podlamuje velkými
finančními stimuly na podporu muslimů a dokonce má na svědomí vykoupení a spálení velkého množství Biblí.

Laos

prodělal v roce 1975 komunistický puč. Ačkoli se jedná
o zemi bohatou na přírodní zdroje a má velký potenciál
pro zahraniční investory, hospodářskému rozvoji země
brání pomalé reformy tamní vlády.
Počet obyvatel: 6,2 milionů
Náboženství: 61,05 % buddhistů, 31,20 % příslušníků tradičních etnik,
1,85 % křesťanů,
Hlavní ideologický proud: komunismus
Hlava státu: prezident gpor. Choummali Saignason
Pronásledování: Tři nebo čtyři křesťanské kostely v hlavním městě
Vientiane jsou vládou považovány za potenciálně podvratné a proto
je policisté ostře sledují. Hnutí domácích církví je násilně potlačováno,
laoští jsou křesťané zatýkáni a zahraniční věřící vypovídáni ze země.
Komunističtí představitelé se snaží v některých oblastech vnutit program nazvaný „Nový mechanismus“, podle něhož každá osoba, která se
odmítne přihlásit k buddhismu či hinduismu bude z této oblasti vysídlena.
Křesťanští vesničané jsou nuceni podepisovat prohlášení, že se zříkají
své křesťanské víry. Pokud odmítnou jsou z vesnice vyhnáni a jejich majetek propadne státu nebo je zničen. Ale církev v Laosu roste i navzdory
pronásledování a omezování. Velký počet lidí přichází ke Kristu zejména
mezi kmeny Hmong a Khmu.

Libanon

je kulturně muslimskou zemí, avšak jeho praktikování je
na nízké úrovni. Lidé na severu země jsou více ovlivněni ruskou kulturou, zatímco na jihu jsou tradicionálnější.
Zatímco kirgizská ústava zaručuje náboženskou svobodu, stane-li se Kirgiz křesťanem, je to považováno za zradu rodiny a etnické identity.
Počet obyvatel: 5,1 milionů
Náboženství: 78,8 % muslimů, 7,83 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Kurmanbek Bakijev
Pronásledování: V jižním Kirgizstánu, kde vznikají nové sbory,
obdrželi představitelé Biblické ligy výhrůžky. V mnoha případech
přerušil rozhněvaný dav vedený muslimským duchovním domácí
shromáždění křesťanů. Křesťané pak dostali ultimátum, že buď se
přestanou scházet a ukončí veškeré náboženské aktivity, nebo bude
jejich domácí modlitebna vypálena a jejich ženy a děti zhanobeny.
V některých oblastech již skutečně došlo ke znásilnění několika
křesťanských žen a zbití křesťanů.

má za sebou šestnáctiletou občanskou válku, která
skončila v roce 1991. Avšak napětí pokračuje a vesnice
s převážně křesťanským obyvatelstvem jsou cílem útoků
islámských guerillových skupin. Ačkoli je náboženská svoboda zakotvena
v libanonské ústavě, přesto článek 473 trestního zákoníku prohlašuje, že
každá osoba, která by se „veřejně rouhala“ bude odsouzena až na jeden
rok vězení. Největší nebezpečí v Libanonu pro křesťany představují různá militantní individua. V červenci 2006 provedl Izrael masivní vojenskou
operaci namířenou proti teroristům Hizballahu. Křesťané na jihu země se
při této akci dostali do křížové palby.
Počet obyvatel: 3,7 miliony
Náboženství: 59,76 % muslimů, 31,93 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Emile Lahúd
Pronásledování: Nepokoj a politické zmatky pomáhají vytvářet prostředí, kde islámští fundamentalisté mohou pronásledovat křesťany, aniž by
tomu úřady věnovaly náležitou pozornost. Vlivem této situace je zdejší
křesťanská populace na ústupu. Ještě v roce 1970 bylo v Libanonu 62%
křesťanů. V listopadu 2002 byl v jedné křesťanské nemocnici zavražděn
misionář Bonnie Weatherall. V květnu 2003 přišel o život křesťan, který
se snažil zneškodnit bombu nastraženou u domu jistého misionářského
manželského páru. V únoru 2005 byl zavražděn ministerský předseda
Rafiq Hariri. Při tomto bombovém atentátu přišel o život rovněž Basel
Flaihan, evangelikální křesťan a člen libanonského parlamentu. Následovaly další bombové útoky při kterých zahynuli dva lidé a dalších 27
jich bylo zraněno.

Kolumbie

Libye

Kirgizstán

je pleněna skupinami marxistických guerill, které jsou
nechvalně známé svými atentáty a únosy. Kolumbie je
považována za jednu z nejnásilnějších zemí na světě.
Počet obyvatel: 43 milionů
Náboženství: 95,45 % křesťanů, 2,72 % bez vyznání
Hlavní ideologický proud: marxistický terorismus
Hlava státu: prezident Álvaro Uribe Vélez
Pronásledování: Během posledních pěti let zavraždily marxistické
guerilly ze skupiny tzv. Ozbrojené revolučních fronty Kolumbie (FARC)
více než 300 evangelikálních křesťanů a další stovky musely odejít
kvůli výhrůžkám ze svých domovů. Guerilly pronásledují katolíky i pro-

má více méně vládu jednoho muže. Muammar Kaddáfí,
jako vůdce revoluce je ve světě znám především pro
své spojení s dalšími radikálními režimy a teroristickými skupinami. Kaddáfí se také snažil uchlácholit muslimy zavedením
islámského práva.
Počet obyvatel: 5,5 milionů
Náboženství: 95,50 % muslimů, 3,00 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám/vojenské diktátorství
Hlava státu: „vůdce revoluce“ Muammar Kaddáfí
Pronásledování: Libyjci žijí takřka mimo možný dosah evangelizace. Jisté množství křesťanů vyhoštěných z Libye se sice snaží tamní obyvatele

jistými cestami oslovit, ale jen těžko překonávají hradbu všudypřítomné
tajné policie. Křesťanská literatura se do země dostane jen výhradně
ilegálním způsobem. V srpnu 2002 došlo v Libyi k zatčení čtrnácti studentů za to, že se snažili druhé odvracet od islámu. Následujícího října
se objevila zpráva, že byli odsouzeni k smrti. Ale jakékoli další informace
se již o těchto mladých lidech neobjevily. V Libyi žije jen málo křesťanů a převážně se jedná o zahraniční dělníky. Jejich shromáždění vláda
úzkostlivě sleduje. Je stanoven rovněž limit jednoho sboru jedné církve
na jedno větší město.

Malajsie

je federací třinácti států a původně vznikla v roce 1963
jako monarchie. Země je rozdělena do dvou geograficky
rozdílných částí: Malajský poloostrov (Západní Malajsie)
a Východní Malajsie. Sunitský islám je oficiálním a preferovaným náboženstvím na Malajském poloostrově a je vyvíjena trvalá snaha, aby
tutéž pozici zaujal rovněž ve Východní Malajsii, kde je ovšem v menšině.
Počet obyvatel: 24 milionů
Náboženství: 58,00 % muslimů, 21,59 % buddhistů 9,21 % křesťanů,
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: nadřazený vládce Tuanku Syed
Pronásledování: Malajská ústava zaručuje náboženskou svobodu,
ovšem fundamentalističtí muslimové dělají všechno pro to, aby zabránili
křesťanské evangelizaci. Křesťanská literatura se omezuje jen na nemalajské národnosti. Etnickým Malajcům není dovolenou mít vlastní církev.
Povolení ke stavbě nového kostela vláda vydá jen velmi zřídka a domácí
církve jsou potlačovány. Tamní církev se rovněž potýká s nedostatkem
křesťanských pracovníků a řada menších sborů nemá ani svého pastora.
V roce 2007 prohrála malajská konvertitka Lina Joy soudní proces za
úřední změnu své náboženské příslušnosti. Občanský soud její žádost
zamítl s tím, že o ní může rozhodnout pouze zemský soud šaríja. Občanský soud je prý oprávněn rozhodovat pouze ve věcech indických a čínských menšin. Muslimští Malajci podléhají výhradně soudům šaríja.

Maledivy

jsou řetězcem zhruba 1 200 ostrovů v Indickém oceánu.
Islám je zde státním náboženstvím a vláda ho také vehementně prosazuje. Svoboda slova zde není respektována.
Cizinci smějí na Maledivy přijíždět jen na krátké návštěvy a proto je jejich
vliv na tamní muslimskou komunitu zcela minimální.
Počet obyvatel: 0,35 milionu
Náboženství: 99,41 % muslimů, 0,10 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Maumún Abdul Gajjúm
Pronásledování: Maledivy jsou jednou z nejméně evangelizovaných
zemí světa. Konvertité ztrácejí ihned zdejší občanství. Založit zde
oficiálně křesťanský sbor je nemožné a věřící musí svou víru podržet
v naprostém utajení. V roce 1998 byli ze země vypovězeni všichni
zahraniční křesťané a všichni domácí věřící byli zatčeni. Ti, kteří upadnou do podezření z konverze jsou bedlivě sledováni. Maledivy jsou
jmenovány mezi pěti zeměmi, kde v současnosti panuje nejhorší pronásledování křesťanů.

Maroko

bylo v 7. století obsazeno vojsky Arabů, kteří do ní
přinesli islám. V zemi je státním náboženstvím islám
sunitský. Vláda si bere za cíl prosadit ho za náboženství všech Maročanů.
Počet obyvatel: 32,7 milionů
Náboženství: 99,85 % muslimů, 0,10 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: král Mohamed VI.
Pronásledování: Maroko je pro křesťany nepřátelskou zemí. Kterýkoli

o kterých se domnívá, že mohou ohrozit stát. Na seznamu skupin,
určených k vyhubení stojí křesťanství hodně vysoko, ačkoli současně
vláda hlásá svobodu náboženství. Tajný oběžník s názvem „Program
na vymýcení křesťanského náboženství z Barmy“ uvádí detailní návod
jak si v tomto smyslu počínat. Např. ten, kdo by se odvážil evangelizovat, má být ihned uvězněn. Hlas mučedníků dostává podrobné zprávy
o vypálených kostelech, nucení křesťanů přijmout buddhismus nebo
vyloučení dětí křesťanů ze škol. Křesťané mezi domorodým obyvatelstvem jsou přímo předurčeni pro úřední represe, neboť vláda se
snaží vytvořit jednotnou společnost jednoho jazyka a jediného náboženství.

Nepál

přijal v roce 1990 ústavu, která každému člověku zaručuje
svobodně vyznávat a praktikovat své vlastní náboženství.
Nicméně hinduismus je uznáván za náboženství státní.
Počet obyvatel: 27,7 milionů
Náboženství: 74,82 % hinduistů, 16,00 % buddhistů,
1,89 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: hinduismus
Hlava státu: premiér Girija Prasad Koirala
Pronásledování: Proselytismus je v zemi zakázán a trestán tříletým
vězením. Ale nikdo zatím nebyl takto drasticky postižen. Militantní
hinduisté si vzali za cíl vymýtit křesťanství ze země. Navzdory tomu
však nepálská církev roste. Někteří odhadují, že v této zemi žije na půl
milionu křesťanů tvořících okolo tří tisíc sborů. Pronásledování přichází
rovněž od maoistů – militantních komunistů, kteří zde mají určitý politický vliv. Křesťané doufají, že současný vývoj v zemi povede k jejich
větší svobodě.

Nigérie

zápolí s korupcí a chamtivostí. V minulosti se islámu dostávalo ve srovnání s křesťanstvím různých privilegií. Ve dvanácti převážně muslimských státech na severu země byl
zaveden zákon šaríja. Křesťané se rovněž obávají, že nedávné zvolení
nového prezidenta, který je muslimského vyznání, povede k ještě většímu
násilí vůči křesťanům.
Počet obyvatel: 133,9 milionu
Náboženství: 52,61 % křesťanů, 41 % muslimů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Umaru Musa Yar‘Adua
Pronásledování: Radikální muslimové pokračují na severu země v útocích na křesťany. V dubnu minulého roku byla zavražděna křesťanská
učitelka Olusaseová, kterou vytáhl z učebny dav muslimských žáků, kteří
jí pak kamenovali a nakonec její tělo spálili. Důvodem této vraždy byl
povyk nad tím, že se učitelka dotkla koránu, který vzala žákům s ostatními knihami před písemnou prací. Při jiných incidentech dochází k únosům
mladých křesťanských žen, které jsou pak nuceny přijmout islám a vzít si
za muže muslima. Během minulého roku docházelo rovněž k vypalování
kostelů, křesťanských škol a křesťanských obchodů.

Omán

je obklopen ze všech stran přísně muslimskými zeměmi.
Státním náboženstvím je zde ibádíjovská odnož islámu.
Počet obyvatel: 3 miliony
Náboženství: 92,66 % muslimů, 2,54 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: sultán a premiér Kábús bin Saiíd bin Tajmúr as-Saíd
Pronásledování: V zemi se smějí scházet křesťané z řad přistěhovalců
avšak proselytismus muslimů je zakázán. Křesťanskou populaci zde tvoří
výhradně zahraniční dělníci. V Ománu existují tři střediska, kde se scházejí křesťané z více jak 30 denominací k bohoslužbám, které se slouží
v několika jazycích.

Pákistán

občan, jenž se obrátí ke Kristu je považován za zrádce. Kontakt se zahraničními misiemi je rovněž ilegální. Marockou církev, jejímiž členy by byly
dřívější muslimové, vláda odmítá uznat. Ostatní náboženské skupiny jsou
oficiálně uznávány jen pokud se jejich činnost omezuje na přistěhovalecké komunity. Mnozí maročtí křesťané jsou svými rodinami ostrakizováni,
přicházejí o zaměstnání nebo jsou dokonce uvězněni. Marocká církev se
rozšiřuje avšak za vysokou cenu. Předpokládá se, že v této zemi působí
nejméně dvacet malých křesťanských společenství. Teoreticky se Bible
smějí do země přivážet legálně, avšak Bible v arabštině jsou konfiskovány. Podle průzkumu z roku 2006 vyjádřilo 44 % Maročanů ve věku od
šestnácti do devětadvaceti let přesvědčení, že Al-Káida není teroristickou
organizací a 38 % jich odpovědělo, že neví. V říjnu 2006 vláda prohlásila,
že nechala odstranit verše koránu a hadíthy ze školních učebnic používaných při vyučování islámu. Rovněž obrázky dívek mající na hlavě hidžáb
byly z učebnic vypuštěny. Vláda tento krok odůvodňuje snahou vymýtit
mezi mládeží příklon k radikálnímu islámu.

získal nezávislost na Británii v roce 1947, avšak od té
doby trpí nestabilitou. Jeho obyvatelé prošli třemi válkami,
trpěli pod vojenskými režimy a zkorumpovanými vládami.
Ačkoli ústava země zaručuje náboženskou svobodu, stále více se v zemi
uplatňuje zákon šaríja a to dokonce i na křesťany.
Počet obyvatel: 158,2 milionů
Náboženství: 96,08 % muslimů, 2,31 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Parvíz Mušaraf
Pronásledování: V posledních měsících vzrostlo náboženské napětí
v zemi desetinásobně. Převážně jde o sebevražedné bombové útoky,
zabíjení a bití. Často se objevují falešná obvinění křesťanů z toho, že zneuctili Mohameda nebo se jiným způsobem rouhali islámu. Rovněž dochází z podobných zástupných důvodů k napadání křesťanských komunit
ozbrojeným davem radikálních muslimů.

Mauretánie

Saúdská Arábie

je pována za jednu z nejchudších zemí světa, kde třetina
dětí trpí podvýživou. Náboženská svoboda zde neexistuje.
Islám v této zemi dominuje již více jak tisíc let.
Počet obyvatel: 3,09 miliony
Náboženství: 99,84 % muslimů, 0,16 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Sídí Uld Abdalláh
Pronásledování: Kdokoli v této zemi vyznává Krista riskuje rozsudek smrti. Cizinci nesmějí nemuslimskou domácnost ani navštívit.
Křesťanská literatura ani poslouchání náboženského rozhlasové
vysílání se netoleruje. Vláda vyvíjí velké úsilí, aby své občany od
křesťanství dokonale izolovala. Existuje zde sice hrstka věřících,
avšak v minulosti lidé, kteří o křesťanství projevili zájem skončili ve
vězení anebo přišli o život.

Mindanao (Filipíny)

Na tomto ostrově žije muslimská menšina, která se snaží
Mindanao přetvořit v islámský stát. Ačkoli Filipínci vyznávají převážně křesťanství, jsou křesťané žijící v oblastech
se silným vlivem muslimů nebo komunistických guerillových organizací,
oběťmi hrozeb,, únosů či násilné smrti.
Počet obyvatel: 11,1 milionů
Náboženství: statistiky nejsou dostupné
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezidentka Gloria Macapagal Arroyová
Pronásledování: Perzekuce křesťanů zde obecně stále narůstá. Na
ostrově působí několik muslimských teroristických organizací, které jsou
napojeny na Al-Kaídu. Panuje zde přesvědčení, že jsou tito teroristé
odpovědní za několik bombových útoků na vlakové a autobusové stanice. V minulém roce unesli příslušníci muslimské povstalecké skupiny
Abu Sayyaf šest křesťanských dělníků a později jim všem uťali hlavu.
Teroristické skupiny dokonce neváhají vraždit cizince. Teroristé věří, že
zabíjením křesťanů si vyslouží vstup do ráje.

Myanmar (dříve Barma)

je zemí dobře obeznalou válčení. Původní název Barma
změnil až současný režim. Buddhismus již sice není jako
dřív oficiálně státním náboženstvím, avšak tamní vojenský
režim ho podporuje.
Počet obyvatel: 42,9 milionů
Náboženství: 82,90 % buddhistů, 8,70 % křesťanů,
Hlavní ideologický proud: buddhismus/vojenské diktátorství
Hlava státu: prezident generál Than Šwe
Pronásledování: Barmská vláda pokračuje v zastrašování, tyranizování a v dalších, ještě krutějších formách perzekuce těch skupin,

má výjimečné zásoby ropy a právě z tohoto bohatství
financuje celosvětovou expanzi islámu. Saudská Arábie je
islámským státem, který na sebe vzal roli kustoda islámu
a jeho nejsvětějších míst. Většina Saudů vyznává wahhábovskou formu
sunitského islámu. Mnoho islámské nenávisti, vyvážené do celého světa,
je placeno právě wahhábovskými extrémisty.
Počet obyvatel: 24,3 milionů
Náboženství: 92,83 % muslimů, 4,54 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: král Abdalláh ibn Abd al-Azíz
Pronásledování: Konverze muslima ke křesťanství je v této zemi vzácným
jevem. Překážky zvěstování evangelia jsou enormní. Každé osobě, která by
chtěla šířit evangelium nebo usilovat o obrácení nějakého muslima, hrozí
vězení, vyhoštění anebo i poprava. Dokonce ani zahraniční křesťané se zde
nesmějí scházet ke společným shromážděním. Křesťané jsou zde pravidelně zatýkání nebo deportováni. Saudská Arábie je hlavním sponzorem madras, náboženských škol, které jsou často líhní teroristů. Po Severní Koreji je
Saudská Arábie uváděna jako druhý nejméně demokratický stát světa.

Severní Korea

je nechvalně proslulá jedním z nejrepresivnějším a nejizolovanějším režimem na světě a svým občanům odpírá
prakticky všechna lidská práva. Někdejší lidový vůdce Kim
Ir-sen založil ideologii zvanou „Ču-Čche“ („jistota jen v nás“), která se promítá do každého aspektu tamní kultury. Vládou organizované náboženské aktivity jsou jen divadlem pro západní turisty.
Počet obyvatel: 22,9 milionů
Náboženství: 64,31 % bez vyznání, 16,00 % tradičně etnického náboženství, 1,69 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: diktátorství/komunismus
Hlava státu: Předseda Rady Kim Čong-il
Pronásledování: Severní Korea je nejhorším pronásledovatelem křesťanů na světě. Navzdory hrůzným podmínkám zde křesťanství pomalu
a tiše roste. Srdce zdejších lidí lační po pravdě a po obecenství se svým
Stvořitelem a zdejší křesťané uchovali víru i za podmínek nepolevující
perzekuce. Přesný počet křesťanů je ovšem neznámý. Vláda křesťany
považuje za hrozbu svému zřízení a proto na věřící pořádá zátahy po
celém území. Křesťané svou víru musí praktikovat výhradně tajně a jsou
v nepřetržitém nebezpečí. Mnoho Severokorejců, včetně křesťanů, uprchlo do sousední Číny. Někteří tam uvěřili a pak se opět ilegálně vrátili do
vlasti, aby svým blízkým svědčili o Kristu. Ovšem tito navrátilci jsou ve
smrtelném nebezpečí a řada z nich již skončila před popravčí četou. Podzemní křesťan Son Jong Nam je vězněn po více než dva roky a čeká na
veřejnou popravu. Pracovníci Hlasu mučedníků však stále doufají, že je
naživu, ale zatím se to pro nedostatek informací nepodařilo potvrdit.

Somálsko

zakouší více jak desetiletý konflikt. Přechodná vláda
jen před nedávnem získala dříve ztracenou kontrolu
na hlavním městem Mogadišo. Křesťané se v této zemi
obávají nárůstu počtu radikálních islamistů, kteří si přejí zavedení zákona šaríja. To by vedlo k jejich ještě většímu pronásledování. Islám je
v Somálsku státním náboženstvím, právní záruka náboženské svobody
zde neexistuje.
Počet obyvatel: 8 milionů
Náboženství: 99,95 % muslimů, 0,05 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Abdullahi Yusuf Ahmed
Pronásledování: Panuje zde intenzivní společenský tlak na respektování
islámských tradic. Křesťané tvoří méně než jedno procento obyvatelstva,
většina z nich jsou tajní věřící. Někteří uprchli do sousedních zemí. Objevují se zprávy, že děti somálských křesťanských utečenců v Keni byly
uneseny jejich muslimskými příbuznými zpět do Somálska. Muslimská
opozice je v některých oblastech tak silná, že se křesťané neodváží
scházet se ani v soukromí. Řada křesťanů již byla v Somálsku umučena,
dalším hrozí veřejná poprava. Distribuce Biblí v somálštině je možná jen
v utečeneckých táborech v zahraničí.

Spojené arabské emiráty (sae)

na svém území povolují shromáždění jen zahraničním
křesťanům. Islám je státním náboženstvím a většina muslimů jsou sunnité. V zemi je minimálně 31 kostelů, postavených na pozemcích, darovaných vládnoucími rodinami. Křesťanské
vzdělání a svědectví tamnímu obyvatelstvu je přísně omezeno.
Počet obyvatel: 4,3 miliony
Náboženství: 65,45 % muslimů, 17 % hinduistů, 9,25 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Chalífa bin Sajíd Al Nahaján
Pronásledování: V zemi smí působit několik křesťanských lékařských
společností, které tak mohou nesobeckou službou zvěstovat Kristovu
lásku zdejšímu obyvatelstvu. Ukazuje se, že mnozí místní obyvatelé jsou
po evangeliu hladoví a v soukromí dychtivě přijímají křesťanskou literaturu. Evangelizační práce však musí zůstat v utajení.

Srí Lanka

je od roku 1983 zemí bojů tamilských separatistů proti sinhálské většině. Toto násilí se v roce 2006 ještě zintensivnilo, ačkoli dál zůstala v platnosti mírová smlouva. V zemi je
statním náboženstvím buddhismus.
Počet obyvatel: 20,1 milionů
Náboženství: 71,93 % buddhistů, 12,00 % hinduistů, 8,00 % muslimů,
7,62 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: buddhismus
Hlava státu: prezident Mahinda Radžapakse
Pronásledování: Ačkoli je svoboda pro další náboženství ústavou
zajištěna, existuje zde diskriminace náboženských menšin ve vzdělání,
zaměstnání i v daňových záležitostech. Mnozí tamní obyvatelé nahlížejí na křesťanství jako na cizácké náboženství koloniálních mocností.
V roce 2007 bylo zdokumentováno 62 případů pronásledování zdejších
křesťanů. V několika případech se jedná o násilné útoky při kterých došlo
k vypálení kostelů či jejich demolici. Církev na Srí Lance však navzdory
tomu roste a to především díky horlivé službě mnohých zdejších evangelistů. Nárůst nových věřících je dokonce tak veliký, že církev nedokáže na
všechny potřeby dostatečně zareagovat.

Súdán

je největší africkou zemí. Od roku 1983 tam přišlo kvůli
občanské válce o život takřka dva miliony lidí a další čtyři
miliony uprchly za hranice. V roce 2003 vypuklo povstání

v oblasti Dárfúr, kde mírové sbory dosud bojují za stabilitu. V roce 2005
byla podepsána mírová smlouva, která zdá se ukončila boje mezi muslimskou vládou na severu a jižní křesťanskou částí země.
Počet obyvatel: 40,2 milionů
Náboženství: 65,00 % muslimů, 23,19 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Umar al-Bašír
Pronásledování: Navzdory dvacetiletému pronásledování, nebo možná
právě díky němu, církev v Súdánu roste. Život ale v této zemi, která nyní
bojuje o vlastní stabilitu, zůstává nelehký. Hlas mučedníků věnuje i nadále Súdánu velkou pozornost a snaží se tamním křesťanům pomáhat.

Sýrie

zůstává stále hlavním útočištěm iráckých křesťanů, prchajících ze své země. Mnozí z nich se usazují v Damašku,
kde mají nejlepší pracovní příležitost. V Sýrii hledaly
rovněž útočiště tisíce křesťanů z Libanonu v době, když se v létě 2006
rozpoutala válka mezi Izraelem a Hizballahem. Sýrie je sekulárním státem, kde je islám uznáván jako náboženství většiny obyvatelstva a kde je
náboženským menšinám zajištěn určitý díl náboženské svobody.
Počet obyvatel: 18,4 milionů
Náboženství: 90,32 % muslimů, 5,12 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Bašár al-Asad
Pronásledování: Tradiční křesťanské menšiny zde uprostřed muslimské
většiny požívají relativní svobodu, nicméně evangelizace zde přináší problémy. Misionáři nejsou trpěni. Veškeré aktivity, které by ohrožovaly vládu
či veřejný klid jsou sledovány. Muslimů, kteří by se obrátili ke křesťanství
je málo, ale jejich počet se postupně zvyšuje. Řada křesťanů, kteří přicházejí z Iráku mají na tamní církev pozitivní vliv.

Tádžikistán

získal nezávislost na sovětském impériu v roce 1992, a od
té doby se potýká s korupcí, občanskou válkou a chudobou. Ačkoli devadesát procent jeho obyvatelstva vyznává
islám, jen málo jich dodržuje nějaké islámské rituály. Přesto za deset let
vzrostl počet fungujících mešit v zemi z původních 18 na 4000. V roce
2007 se tamním islamistům podařilo protlačit zákon, který protestantům
brání, aby v zemi legálně působili.
Počet obyvatel: 7,2 milionů
Náboženství: 89,50 % muslimů, 1,38 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám/komunismus
Hlava státu: prezident Imomali Rachmonov
Pronásledování: Náboženská svoboda je v Tádžikistánu ústavně zaručena. Avšak obavy z radikálního islámu dávají vládě výmluvu, aby podrobně
sledovala všechny náboženské aktivity v zemi. Vládní úředníci nyní opět
uvažují na zavedení již dříve plánovaného náboženského zákona, který by omezil oficiální statut mnoha kongregací. Řada z nich by musela
ukončit svou činnost.

Tibet

byl v roce 1950 obsazen čínskými komunisty. Tibetský
politický a náboženský vůdce dalajláma byl nucen utéci do
Indie. Komunistům se brzy podařilo utlumit kulturní a náboženské dědictví země.
Počet obyvatel: 2,7 miliony
Náboženství: 80 % lámaistů, 0,2 % muslimů, 0,38 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: komunismus/lámaistický buddhismus
Hlava státu: předseda autonomní oblasti Qiangba Puncog
Pronásledování: Křesťanství musí v této zemi překonávat mnohanásobné překážky. V Tibetu žije asi 1000 evangelikálních křesťanů a zhruba
2000 katolíků. Dále zde působí minimálně dvě tajné skupiny křesťanů.
Tibetský překlad Bible vznikl v roce 1948, avšak mnozí Tibeťané jej stejně

nemohou číst, protože jsou negramotní. Většina pronásledování křesťanů
zde povstává ze strany militantních tibetských buddhistů.

Tunisko

je jednou z nejpokrokovějších a nejotevřenějších společností v arabském světě, přestože je zde islám státním
náboženstvím. Většina obyvatelstva se oddala snům
o světském bohatství. Vláda uplatňuje sekulárně laděnou politiku, ve které radikální islám nenachází příliš živné půdy.
Počet obyvatel: 10,1 milionů
Náboženství: 99,66 % muslimů, 0,22 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Zine el Abidine Ben Ali
Pronásledování: Křesťanskou literaturu v této zemi šíří neveřejně
a s obtížemi jen několik málo věřících. Vláda není nakloněna jakékoli formě křesťanského proselytismu místního obyvatelstva ale prokazuje toleranci vůči zahraničním menšinám. Uvádí se, že zde křesťanství vyznává
asi dva tisíce lidí z nichž zhruba dvě stě pochází z místních obyvatel. Po
modlitební akci za Tunisko z roku 1999, došlo v této zemi k významnému
nárůstu počtu nově obrácených.

Turecko

nedávno prodělalo politické zápolení mezi sekulárním,
urbanistickým proudem a venkovským islámským radikalismem, soupeřícími o kontrolu nad vládou. Členství
v Evropské unii je stále v nedohlednu a kvůli stavu náboženské svobody
v zemi není ani jisté, zda bude Turecko vůbec v unii vítáno. V srpnu 2007
navíc země učinila v této záležitosti další krok zpět, když si za prezidenta
vybrala někdejšího islamistu.
Počet obyvatel: 68,1 milionů
Náboženství: 99,64 % muslimů, 0,32 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident Abdulah Gul
Pronásledování: Navzdory ústavním zárukám náboženské svobody je
zcela zřejmé, že zde křesťanství v mnoha směrech svobodu nezakouší. Mnozí politici, policie i vzrůstající hnutí islamistů, to vše je čemukoli
křesťanskému velmi nepřátelské. Lidé na Západě byli šokováni, když
slyšeli o vraždě dvou tureckých a jednoho německého křesťana, ke
které došlo v loňském roce. Oba zavraždění Turci byli prvními tureckými křesťanskými mučedníky od vzniku republiky v roce 1923. Po tomto
hrůzném činu bylo navíc vyhrožováno dalším tureckým křesťanům, že
se jim stane totéž. Pozornost také vzbudil loňský případ dvou někdejších
muslimů, kteří byli zatčeni a obviněni za „urážku turectví“.

Turkmenistán

byl někdejší sovětskou republikou, ve které ještě dnes
přežívá řada pozůstatků starého komunistického systému.
Za komunismu zde byl islám tvrdě potlačován ale nyní
opět nabývá na síle. Vláda staví po celé zemi nákladné paláce a monumenty, zatímco obyvatelstvo žije v chudobě. Ústavně je zde zaručena
náboženská svoboda, avšak ve skutečnosti je omezena jen na sunitský
islám a pravoslavnou církev. Všechny další formy islámu a ostatní náboženské menšiny jsou tvrdě potlačovány.
Počet obyvatel: 5 milionů
Náboženství: 91,84 % muslimů, 2,66 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: autoritářství/islám/komunismus
Hlava státu: prezident Gurbanguli Berdymuhamedov
Pronásledování: Etnických turkmenských křesťanů zde žije jen poskrovnu, ale jejich počet za posledních deset let vzrostl z několika jedinců na
několik stovek věřících. Evangelikální křesťané zakoušejí značnou perzekuci. Několik pastorů bylo pokutováno a vyhoštěno, další byli zbiti, jiní
skončili ve vězení nebo přišli o všechen majetek. Rovněž legislativa je
zdejším kongregacím nepřátelská a uvrhává společenství do ilegality.

Uzbekistán

byl někdejší republikou Sovětského svazu, a po pádu
komunismu jeho obyvatelé prožívali relativně velkou náboženskou svobodu. Dnešní křesťané však v této zemi
zakoušejí znovu pro svou víru různé těžkosti.
Počet obyvatel: 26,9 milionů
Náboženství: 83,50 % muslimů, 1,28 % křesťanů
Hlavní ideologický proud: islám/komunismus
Hlava státu: prezident Islam Karimov
Pronásledování: Uzbekistán je sekulární stát, který však mírně preferuje islám. Nedávno zde ale tlak na náboženské menšiny vzrostl. Několik
protestantských pastorů bylo zatčeno a jejich sbory rozpuštěny. Od roku
1990 zde podle zpráv uvěřilo v Krista zhruba 25 tisíc etnických Uzbeků.
Většina z nich se připojila k přibližně 65 neregistrovaným sborům. Uzbecký zákon o náboženství však takové aktivity zakazuje. Tlak státu na tato
společenství minulý rok ještě zesílil a několik pastorů bylo posláno do
pracovních táborů. Zde nemají adekvátní stravu, rodiny smějí vidět jen
zřídka a jsou dokonce i fyzicky týráni.

Vietnam

je jednou z posledních komunistických zemí světa. Tamní
ústava zaručuje náboženskou svobodu, přesto se však
zdejší ateistický režim snaží kontrolovat veškeré náboženské aktivity v zemi. Přes níže uvedené statistické údaje, uvádějí některé
jiné zdroje, že 80 % obyvatel se nehlásí k žádnému náboženství.
Počet obyvatel: 6,2 milionů
Náboženství: 54,14 % buddhistů, 8,16 % křesťanů,
Hlavní ideologický proud: komunismus
Hlava státu: prezident Nguyễn Minh Triết
Pronásledování: Pronásledování křesťanů je zde velmi tvrdé, což se týká
zejména vesnických etnických křesťanů navštěvujících domácí neregistrované církve. Tito křesťané jsou pokutováni nebo posíláni do vězení,
kde byli někteří z nich zabiti. Během posledních patnácti let uvěřily ve
Vietnamu stovky tisíc lidí. Jsou křtěni v noci v divočině a často putují
pěšky dlouhé vzdálenosti, aby si mohli opatřit Bibli. Spousta křesťanů je
ve vězení a někteří z etnických věřících podlehli zraněním, které utržili
při výsleších. Největší nárůst nových členů zaznamenávají domácí církve
u horských kmenů ve středním a jižním Vietnamu.

Západní břeh Jordánu
a Pásmo Gazy

bylo v roce 1967 obsazeno Izraelem. Islámská teroristická
skupina Hamás zvítězila v lednu 2006 v demokratických
volbách. Opakovaně ztroskotaly snahy vytvořit společnou
vládu s o něco umírněnější organizací Fatah, kterou vede Palestinský
prezident Mahmúd Abbás.
Počet obyvatel: 1,4 milionu
Náboženství: 98,7 % muslimů 0,7 % křesťanů, 0,6 % Židů
Hlavní ideologický proud: islám
Hlava státu: prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás
Pronásledování: Přicházejí nejednoznačné zprávy, zda zde dochází k systematickému pronásledování křesťanů. Nicméně jsou známy
případy sužování a zastrašování křesťanů jak se strany muslimských
extrémistů tak i místních úřadů. Značně nelehké postavení mají i ti, kteří od islámu konvertovali ke křesťanství. V oblasti žije 2000 arabských
evangelikálních křesťanů, sdružených do 30 sborů. Ti prožívají odmítavý postoj nejen ze strany Židů, Arabů a tradičních křesťanů ale dokonce
i od západních evangelikálních věřících. Prodejna Palestinské biblické
společnosti byla nucena v roce 2006 ukončit svou činnost kvůli dvěma
bombovým útokům. Několik sborů se také stalo cílem bombových útoků
po kontroverzních výrocích papeže Benedikta ze srpna 2006. V říjnu
2007 byl unesen a zavražděn třicetiletý Rami Ayyad, majitel křesťanského knihkupectví v Gaze.

