
duben 201524

 Irák: Křesťané  musejí opou-
štět všechno, co mají

Křesťané po celém Iráku musejí 
na útěku před radikály pustošícími 
zemi opouštět své domovy a veške-
ré živobytí.

Mohammad, Sára a jejich dvě 
děti museli uprchnout z Mosulu, 
když jejich město obsadili islámští 
radikálové. Tou dobou ještě celá ro-
dina truchlila nad nedávným neče-
kaným úmrtím sedmiměsíčního dí-
těte. Jen několik dní po rodinné tra-
gédii se stali svědky útoku na kostel, 
při kterém tři lidé přišli o život a dal-
ších 12 utrpělo zranění. Přesto-
že sami při incidentu žádné fyzické 

zranění neutrpěli, 
Sáru od té doby čas-
to pronásledují noč-
ní můry. Celá rodina 
uprchla do Kurdis-
tánu, kde nyní žijí 
v provizorním oby-
dlí společně s další-
mi 74 lidmi. „Přesto-
že jsme vyvázli živí, 
připadá mi, jako by-
chom žili ve vězení,“ svěřil se Mo-
hammad. „Nechci být nevděčný, ale 
zoufale toužím najít nějakou práci, 
abych dokázal rodinu uživit.“

Další uprchlík, „Valíd“, uprchl 
z domova poté, co mu radikálové 

pohrozili zabitím  kvůli 
zpochybňování Koránu. 
V Libanonu dostal kon-
takt na spolupracovníky 
Hlasu mučedníků, kteří 
ho seznámili s evangeli-
em. Valíd odevzdal svůj 
život Kristu a zanedlou-
ho se o evangelium po-
dělil také s matkou, bra-
trem a několika přáteli. 

Nyní aktivně slouží Syřanům, Iráča-
nům a dalším obyvatelům Libano-
nu a stále se nevzdává naděje, že se 
jednoho dne vrátí do Iráku a bude 
Dobrou zprávu šířit i tam.

Hlas mučedníků USA
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S
větový den evangelizace se poprvé konal 
v  roce 2012. Nástup byl přímo raketový. 
V  roce 2013 se zapojilo 15 milionů křes-

ťanů, bylo rozdáno 24 milionů evangelizačních 
traktátů a osloveno bylo na 50 milionů nevěří-
cích. Loni to bylo 15–20 milionů křesťanů, kteří 
rozdali 35 milionů traktátů. Akce probíhala 

ve  více než 93 státech na  všech kontinentech. 
Ve třiceti zemích vnikly celostátní výbory SDE. 
Letos, 30. května, se očekává ještě silnější celo-
světové zapojení.

Velmi aktivní byli loni o SDE křesťané v La-
tinské Americe, zúčastnily se snad všechny 
státy. V Brazílii to bylo 30 tisíc sborů, v Mexiku 
čtyři tisíce, v  Uruguayi 387 sborů. Jen v  Do-
minikánské republice rozdalo 102 tisíc křes-
ťanů milion traktátů. Zareagovalo na to 70 tisíc 
lidí, kteří se přihlásili na biblický kurz. Ke sdí-
lení evangelia tam využívali transparenty, roz-
dávání jídla, uklízení ulic, návštěvy v  nemoc-
nicích i chození dům od domu. Během setkání 
ve  vězení tam uvěřilo 39 vězňů. Jedna rozhla-
sová stanice zdarma nabídla balíčky traktátů. 
Přišlo si pro ně 7500 křesťanů a předávali je dál. 
Ve Střední Americe bylo loni během SDE oslo-
veno na sedm milionů lidí.

V Africe byli aktivní v Nigérii, kde se zapojilo 
35 tisíc sborů, nebo v Kamerunu (2000 sborů). 
700 liberijských sborů oslovilo osobně nebo 
traktátem na 600 tisíc domácností.

Příležitost, kterou nabízí SDE, využili i v Ne-
pálu. Už v  roce 2013 roznesli místní křesťané 
5,4 milionu traktátů, loni se zapojilo 6400 sborů 
(podstatná většina společenství v  zemi), obrá-
tilo se 76 394 lidí a vzniklo 4631 nových sborů. 
V  roce 2013 byla během SDE uzdravena vážně 
nemocná dívka. Vznikl tak nový sbor, protože 
se v důsledku toho obrátilo 30 jejích příbuzných. 
Loni založili další sbor. Chtějí každý rok na SDE 
založit jeden sbor.

S vizí SDE přišel v roce 2011 německý evan-
gelista Werner Nachtigal. Je to reakce na zjištění, 
že vzdor tomu, že ještě 6600 národů a etnických 
skupin ani 90 procent muslimů se nikdy nese-
tkalo s  evangeliem, 93 procent členů křesťan-
ských společenství evangelium s nikým nesdílí.

„Křesťany jde povzbudit, aby se zapojili 
na  jeden den,“ uvádějí organizátoři SDE, „a  je 
možné je pro ten den připravit a  vyučit. Když 
je ale připravíme pro jeden den, zůstane jim to 
na celý život.“

Nachtigal neúnavě šíří tuto vizi, loni v květnu 
navštívil Česko a kázal v Praze na společném shro-

máždění KS v ČR. Se svým tý-
mem získal pro iniciativu pod-
poru významných světových 
vedoucích a  organizací. „Jaký 
to den! Jsem jeho součástí, 
stojíme v  tom společně,“ ko-
mentoval iniciativu německý 
evangelista Reinhard Bonnke. 
„Za  SDE stojíme na  100 pro-

cent!“ uvedl americký prorok, pastor a modlitební 
koordinátor Mike Bickle. Australsko-americký 
evangelista a motivační řečník Nick Vujicic k akci 
poznamenal: „Jděte do  toho. Vykročte ve  víře. 
Udělejte něco, co jste dosud nedělali.“ A americká 
prorokyně Cindy Jacobsová řekla: „SDE je patrně 
nejvýznamnější evangelizační iniciativou na světě, 
kterou jsme kdy zaznamenali.“

SDE podporuje Světová evangelikální aliance 
(WEA), Mládež s  misií, Campus Crusade for 
Christ (u  nás Nový život), mezinárodní vedení 
kurzů Alfa, Celosvětový den modliteb a mnoho 
dalších organizací.

V  Česku SDE zaštiťuje Křesťanská misijní 
společnost. Iniciativa je decentralizovaná. Pře-
devším na  jednotlivcích a  místních společen-
stvích je, zda a  jak se do  ní zapojí. Strategie je 

jednoduchá: Ať každý věřící kdekoli na  světě 
osloví v ten den evangeliem aspoň jednoho člo-
věka. K tomu může pomoct několik nápadů:

 Jeden na jednoho – pozvěte někoho na kafe 
nebo navštivte někoho, koho jste dlouho 
neviděli.

 Po dvojicích – jděte spolu za lidmi tam, kde 
žijí.

 Pomozte a povězte – udělejte pro někoho 
něco užitečného a pak mu povězte 
evangelium.

 Zasáhněte místo svého bydliště – oslovte 
určitou oblast dům od domu.

Tomáš Dittrich

Ing. arch. Tomáš Dittrich je tiskovým  

mluvčím KMS. 

 

Oficiální stránky (v angličtině):  

www.globaloutreachday.com; propagační videa 

s českými titulky (z r. 2012): www.god12a.jdem.cz, 

www.god12b.jdem.cz

ze života c írkve

Jeden den,  
jeden svět,  
jedno poselství
Světový den evangelizace 2015

Každý může někoho získat.
Společně můžeme získat svět.
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Werner Nachtigal


