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20 let  není u modlitebního hnutí dlouhá doba. 

V dějinách určitě existovala delší. Když 

se však ohlédneme za těmi dvaceti lety, co již vychází modlitební 

příručka „30 dní modliteb za svět islámu”, cítíme pokoru a vzrušení.  

K dyž si v roce 1993 první modlitební příručka razila cestu 
ke čtenářům, nebyl islám denním předmětem světových 

zpráv a většina křesťanů o nesení Dobré zprávy do islámského 
světa nepřemýšlela. Během dvacetiletého období se toho hodně 
změnilo. V tomto vydání jsme se pokusili uvést kladné i záporné 
aspekty této proměny. Zaměřili jsme se i na některé úžasné věci, 
které Bůh během dvou desetiletí našich společných modliteb 
vykonal. Například – velice, velice mnoho muslimů přichází 
ke Kristu. Některé země se otevřely, vznikají sbory, rozsévá se 
dobré semeno a muslimové slyší Dobrou zprávu. Mnohé výzvy 
ovšem zůstávají. To, že přijdou, nám ale jako tělu Kristovu bylo 
řečeno. Tuto skutečnost se nám Ježíš nesnažil zakrýt. Dal však 
jasně na srozuměnou, že budeme-li se modlit, přimlouvat, dávat, 
půjdeme-li k těmto lidem, přinese nám to velkou odměnu v nebi 
a naději národům na zemi. V tomto vydání budeme opět číst 
články z misijních polí, kde muži i ženy zakouší úžasné Boží 
působení mezi muslimy.

Náměty k modlitbám u jednotlivých článků pocházejí od 
pracovníků z daného místa a zachycují aktuální, současnou 
situaci na tom kterém území. Mnoho dobrých zpráv v tomto 
vydání, milí křesťané, je výsledkem toho, že jste se po těch  
dvacet let věrně modlili. Za toto vaše úsilí jsme vám vděčni.  
Proč poznáte během další četby této modlitební příručky. 
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Před dvaceti lety žilo na světě asi 
1,1 miliardy muslimů. Pro většinu 
západních národů byl islám málo 
známým cizím náboženstvím. touha 
zvěstovat muslimům Krista nebyla  
v církvi běžná. 

P řed dvaceti lety* se v Egyptě setkalo 
několik vedoucích jedné misijní agentury. 

Začali se modlit za muslimský svět. Během 
modlitby je Pán vyzval, aby zaměřili svou 
pozornost k získání většího množství lidí 
v muslimském světě pro požehnání  
Božího království. Tak se zrodilo hnutí  
„30 dní modliteb za svět islámu“.

Po dvaceti letech
Dnes má tato agentura desetkrát více týmů 
pracujících v muslimském světě než před 
dvaceti lety a je jednou z mnohých, které 
přijaly povolání přinést zprávu o Ježíši tam, 
kde ji muslimové dosud neznají. Dnes je více 
údů těla Kristova, které věří, že by všichni lidé 
měli mít možnost zvolit si svou víru. Proto 
hledají tvořivé způsoby, jak muslimským 
společenstvím na celém světě ukázat Ježíšovu 
lásku.

Velký podíl na tomto úsilí měla a stále má  
i modlitební příručka „30 dní modliteb za svět 
islámu“, která vzdělává, motivuje a povzbuzuje 
věřící, aby s úctou a láskou sdíleli svou víru. 
Nyní se rozesílá ve více než 30 jazycích  
a slouží milionům uživatelů. Čeho tento  
příval modliteb během dvaceti let dosáhl?

Jeden pracovník z International Missions 
Board, který se zabývá misijní strategií, 
uveřejnil v loňském roce v Mission Frontiers 
zprávu, že v roce 1997 existovala zřejmě pouze 
dvě hnutí, která zakládala sbory mezi muslimy. 
Do roku 2010 se však už nejméně v 25 zemích 
s převážně muslimským obyvatelstvem 
uskutečnilo přinejmenším tisíc křtů a/nebo 
během uplynulého desetiletí vzniklo 100 
sborů.1 Uveďme zde některé z těchto radostných 
událostí:

•	K většímu průlomu došlo v Jižní Asii, kde 
mezi Bengálci uvěřilo nejméně půl milionu 
muslimů.2

•	V Íránu poslouchá mnoho lidí satelitní 
vysílání a díky němu se zde rozmáhá silné 
hnutí podzemní církve. V celé zemi přibývá 
domácích společenství.3

•	V severní Africe existuje hnutí několik.  
Jen v jednom z nich uvěřilo několik set tisíc 
příslušníků jedné nezasažené berberské 
skupiny.4

Technologický pokrok uplynulých 
dvou desetiletí vnesl proměnu do způsobů 
evangelizace do té doby nezasažených 

30 dní modliteb, 20 let pokroku
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1 missionfrontiers.org  2 Global Network of Missions Structures, 2010
3 tamtéž 4 tamtéž 5 tamtéž 6 indigitech.net 7 pewforum.org

muslimských národů. V celém islámském  
světě slyší zvěst o Kristu díky rozhlasovému  
a satelitnímu vysílání miliony muslimů  
a reagují na ni. Jen v arabském světě má jedna 
stanice misijního vysílání (SAT-7) pravidelný 
okruh 8,5 milionu posluchačů.5

Tento technologický pokrok má vliv i na 
distribuci Písma. K dispozici je nyní více 
překladů v místních jazycích. K dispozici jsou 
i zvukové a audiovizuální nahrávky Písma 
na internetu nebo digitální soubory, které lze 
rozesílat. Pro muslimské posluchače je zpráva 
o Ježíši dostupnější a srozumitelnější než kdy 
dříve.6

Příštích 20 let
Co se stane během příštích dvaceti let? Podle 
jednoho průzkumu (Pew Study 7) z ledna 
2011 vzroste za dvacet let počet obyvatel 
muslimského světa oproti počtu před  

dvaceti lety na dvojnásobek. Muslimové 
budou tvořit čtvrtinu světové populace. Jako 
následovníci Krista musíme vykročit tomuto 
růstu vstříc s dvojnásobnou vírou a láskou. 
Dokážeme to?

Jeden z vedoucích agentury, která  
„30 dní“ uvedla v život, vyjadřuje svou 
myšlenku takto: „Před dvaceti lety jsme takový 
růst nemohli předvídat. Uvědomujeme si 
však, že za šířením evangelia mezi muslimy 
během těchto posledních dvou desetiletí stály 
modlitby. A můžeme očekávat, že tento příliv 
během příštích dvaceti let neklesne.“

Technický pokrok uplynulých dvou 
desetiletí vnesl proměnu do způsobů 

evangelizace do té doby nezasažených 
muslimských národů.
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Povzbuzujeme, vzděláváme, 
uschopňujeme již od roku 1993. Posláním této modlitební příručky je 

poskytnout všem, kdo jí budou číst, 
inspiraci a vedení k přímluvám za muslimy 
před trůnem Všemohoucího. Hledejte však, 
prosím, i další informace a snažte se lépe 
porozumět světu islámu i Božímu působení 
mezi muslimy. Doporučujeme též získávat 
poznatky z první ruky tím, že ve své oblasti 
budete rozvíjet přátelské vztahy s muslimy.

Ramadán 1434
Jak víte, následujících 30 dní je pro muslimy 
dobou půstu během jejich měsíce Ramadánu. 
Také víme, že v době Ramadánu jsou mnozí 
muslimové nábožensky vnímavější a hodně jich 
hledá pravdivou Boží odpověď na své otázky. 
Pro nás křesťany je to příležitost modlit se 
zvláště za to, aby Bůh k muslimům mluvil  
a působil změny v jejich životech. Každoročně 
dostáváme mnoho svědectví o tom, že to Bůh 
opravdu koná.

Podle muslimského kalendáře je nyní rok 
1434. Toto je proto ve skutečnosti již naše 
dvaadvacátá brožurka. První vyšla v roce 
1993, ale mezitím uplynulo 22 let islámského 
lunárního kalendáře. Vzhledem k délce roku 

podle tohoto kalendáře začíná Ramadán každý 
rok o 11 dní dříve.

30 Dní
Hnutí „30 dní“ nepřijímá islám, zdůrazňuje 
však Boží lásku k muslimům. Toto modlitební 
hnutí vždy usilovalo o ducha pokory, lásky, 
úcty a služby ve vztahu k nim. Náš postoj vůči 
muslimům je stále kladný. Neočerňujeme je, 
ani nekritizujeme. Víme, že islám se nakonec 
týká lidí.  Ježíš nám říká: „Miluj svého bližního 
jako sebe samého.“

Chcete-li získat další informace o nás, 
našich cílech a náměty, jak se účinně modlit, 
navštivte prosím mezinárodní webovou stránku 
www.30-days.net.

Náš záměr
Pozvat co nejvíce křesťanů 

k modlitbám za svět islámu.
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Z ačalo to velkým rozruchem. Revoluce se 
přehnaly Tuniskem, Egyptem a Libyí. 

Rychle se pro ně ujal název Arabské jaro. 
„Nastala snad konečně doba, kdy arabský svět 
setřese autokratické a zkorumpované vlády  
a po vzoru východní Evropy uskuteční velký 
sen o ‚svobodném světě‘?“ Ulicemi se valila 
naděje jako vodní proud. 

O dva roky později však tato řeka naděje 
téměř vyschla a vystřídala ji nejistota a strach. 
Svržení starých vůdcovských klik nepřineslo 
mír a rozvoj, nýbrž spíše uvolnilo trendy 
dlouho potlačovaného napětí a vyvolalo ještě 
větší nejistotu. „Kdo nám ukradl naši revoluci?“ 
ptají se mladí egyptští revolucionáři. Sýrie 
zabředla do bahna vyčerpávající občanské války 
a jemenské hospodářství se nalézá na pokraji 
zhroucení. Zahraniční komentátoři se ptají: 
„Stala se snad z Arabského jara ve skutečnosti 
Arabská zima?” 

Realitou Arabského jara zůstává, že se sice 
obyvatelé jednotlivých zemí sjednotili  
v touze svrhnout zkorumpované vlády, nicméně 
představy jednotlivých skupin o budoucnosti 

byly hodně odlišné. Pro jednu skupinu byla 
odpovědí svoboda a demokracie, druhá hledala 
řešení v oddanosti islámskému právu šaria  
a striktní interpretaci islámu. Tyto různící se 
programy přerůstají v arabském světě stále větší 
měrou v konflikty v rodinách i na ulicích. 

A uprostřed této vřavy se píše jiná řada 
příběhů. Mnoho příslušníků křesťanstva 
nachází novou vášeň i úkol v tom, aby se 
dočkali příchodu Božího království do 
svého národa. V listopadu 2012 se v Káhiře 
shromáždilo 70.000 křesťanů ze všech 
denominací k modlitbám za národ. Jiní se 
v těchto nejistých časech s láskou a rostoucí 
odvahou snaží novými způsoby oslovovat své 
muslimské bližní. Napříč regionem propuká 
exploze příběhů o muslimech obracejících se 
k víře v Krista. Začínají se scházet za účelem 
vzájemné podpory, povzbuzování a učednictví. 
Zároveň se však tato hnutí stávají stále častěji 
terčem zastrašování a pronásledování ze strany 
rodiny, komunity i vlády. 

Arabské jaro - dva roky poté... 

Adel Darwish narozený v Egyptě se podílí na 
vzniku knihy Války o vodu: Podoba budoucích 
konfliktů na Blízkém východě.

Den 1 
Úterý  
9. července
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Kdo ukradl  
naši revoluci?

Arabský svět

•	Modlete se, aby občané i političtí 
vůdcové v arabském světě byli 
ochotni otevřít oči, rozpoznat 
pravdu a odvážně se za ní vydat. 

•	Modlete se, aby se věřící v Krista 
stali uprostřed této rozbouřené 
doby ostrovy skutečného pokoje 
(Žalm 46).

•	Modlete se, aby nově uvěřivší i ti, 
kdo věří již déle, statečně svědčili 
o „naději, kterou mají“, a aby 
mnozí uvěřili v Ježíše  
(1 Petrův 3,15).                           

•	Modlete se, aby věřící v arabském 
světě mohli žít v bezpečí, aby 
byli stateční a byla jim zaručena 
svoboda náboženského vyznání.
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S talo se vám už někdy, že jste si stanovili 
velké novoroční předsevzetí a pak jste je 

nedodrželi?
V posledních letech devatenáctém století 
zaznívalo v areálech vysokých škol a na 
studentských konferencích hlasité volání: 
„Evangelizace světa v naší generaci!“ S koncem 
dvacátého století bylo možné slyšet podobné 
volání:  „V roce 2000 musí být církev v každém 
národě  a každému člověku se musí dostat 
evangelium!“ I přes velkou snahu nebylo Velké 
poslání dovršeno ani v roce 1900, ani v roce 

2000. Podle výzkumů 
nemělo v roce 1900 

zhruba 900 milionů 
lidí přístup ke 
Kristu, křesťanům 
či evangeliu. 
Do roku 2000 
se jejich počet 

zdvojnásobil na 1,8 miliardy. Dnes je jich 
více než dvě miliardy. Mnozí z nich jsou 
muslimové.1
Přinášet Dobrou zprávu světu, který o ni 
nestojí, před tváří Nepřítele, který se vůči ní 
staví nepřátelsky, je náročný úkol. Jak se k 
němu realisticky postavit?
Musíme se naučit nikoli dávat sliby, ale opravdu 
je plnit. Zde je tedy pár praktických rad:

•	Zapojte se do týmu. Zakladatel organizace 
Frontiers Greg Livingstone mi jednou řekl: 
„Neměli bychom se tolik starat o výběr 
místa, kam půjdeme, jako o to, s kým tam 
půjdeme.“ Jedno staré africké přísloví praví: 
„Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít 
daleko, jdi s někým dalším.“

•	Zachovejte si víru, naději a lásku. V současné 
době se s mnoha dalšími modlíme za svět 
islámu. Tento svět nezasáhneme evangeliem, 
nebudou-li v tom hrát významnou úlohu 
modlitby. Je však třeba, abychom se za muže, 
ženy i děti v muslimském světě, které Bůh 
miluje, modlili s vírou, nadějí a láskou.  

Greg Livingstone říká, že se modlí za to, aby 
pět procent muslimů přišlo ke Kristu. Proč 
pět procent? „Pro těch pět procent mi Bůh 
dal víru, proto se za ně budu modlit a budu 
na tom pracovat, dokud se to  nesplní.“ 

Podle průzkumů nemělo v roce 1900 
zhruba 900 milionů lidí přístup ke Kristu, 
křesťanům či evangeliu. Do roku 2000 se 
jejich počet zdvojnásobil na 1,8 miliardy.

Výzva muslimského světa 

mnoho lidí se 
dnes modlí spolu 

s vámi.

•	Modlete se, aby v týmech pracujících 
mezi muslimy panovala vzájemná 
láska, protože „podle toho všichni 
poznají, že jste moji učedníci“  
(Jan 13,35) a „dokonalá láska strach 
zahání“ (1 Janův 4,18). 

•	Modlete se, ať dokážete z Boží  
milosti být pokorní a pružně  
reagovat na obtížné situace, ať máte  
„oči k vidění a uši k slyšení“ Božích 
plánů (1 Korintským 2,9-16).

V Chicagu se konalo druhé zasedání  
Světového parlamentu náboženství.Den 2 

Středa  
10. července
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Výzvy
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V Evropě zraje duchovní žeň! V Řecku 
s asi 11 milióny obyvateli dnes žije  

více než milion uprchlíků. Většina jich je 
z muslimských zemí bez skutečné svobody 
vyznání. Vzhledem k odloučenosti od vlasti 
a často i proto, že zažili zklamání ze strany 
hrozivého a destruktivního islámu, jsou mnozí 
z nich velice otevření pro evangelium.
V roce 2012 se do Atén vydala skupina 
věřících, aby slovem i skutkem pomáhala těmto 
uprchlíkům. Ve spolupráci s místními církvemi 
jim rozdávali potraviny a hygienické potřeby 
spolu s křesťanskou literaturou, Biblemi 
v různých jazycích a dvou gigabytovými 
paměťovými microSD kartami do mobilních 
telefonů..
Tyto karty obsahovaly film „Ježíš“ v šesti 
jazycích, zvukovou Bibli, písně a kulturně 
relevantní svědectví různých lidí o tom, jak 
se setkali s Ježíšem. Mnoho uprchlíků má 
mobilní telefony. Znamená to, že pokud 
použijí sluchátek, nemusejí se obávat, že je 

jejich krajané nečekaně přistihnou při 
četbě Bible. Vydají-li se dále do střední 
Evropy, bude je jejich mobilní telefon 
doprovázet. 

Skutečné odpočinutí a pokoj
Amir byl ještě malý, když s ním rodiče 
uprchli do Íránu. Jako mladík se dostal 
k internetu a začal se pomocí chatu učit 
anglicky. Na lince chatu mu křesťané 
pověděli o Ježíši a modlili se za něj. 
Zanechalo to v něm hluboký dojem. Když 
viděl, že podle rodného listu zní úřední 
status jeho prvního syna „dítě uprchlíka“, 
uvědomil si, že se musí přestěhovat a najít si 
trvalý domov, kde bude moci žít s rodinou 
v míru a svobodě.  Během svého putování žil 
přechodně v Aténách, kde se setkal s křesťany 
a uvěřil v Ježíše. Pak se dostal do Německa  
a dnes patří k mnoha muslimským uprchlíkům, 
kteří se setkali s Tím, kdo sám býval běžencem 
a v němž lze nalézt odpočinutí a pokoj.

Uprchlická dálnice:  
Duchovní žeň v Evropě! 

87% světové populace má 
mobilní telefon.

•	Modlete se za tisíce muslimů, kteří putují 
světem jako uprchlíci. Volejte k Bohu, aby 
nalezli opravdový život. (Jan 14,6:  
„Já jsem ta cesta, pravda i život…“)

•	Modlete se, aby se uprchlíci během svého 
putování setkali s křesťany a aby jim tito 
věřící vyšli vstříc s láskou, úctou a pomocí. 
(Matouš 25,35: „…byl jsem na cestách…“)

•	Modlete se, aby se muslimští uprchlíci,  
kteří poznají Ježíše, stali učedníky, kteří 
budou radostně prožívat svou víru a pozvou 
mnoho dalších muslimů k životu s Ježíšem 
(Jan 13,35 „…že jste moji učedníci…“)

Papandreu se znovu stává premiérem po 
volbách konaných uprostřed všeobecné 
nespokojenosti nad stavem řecké ekonomiky.

Den 3 
Čtvrtek  
11. července
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Technika



8   30 dní modliteb za svět islámu 2013

Jsme plni požehnání pro Boží věrnost

17  Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce,  
poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat,  
všechny národy ho budou blahoslavit.

18  Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele;  
jedině on koná divy.

19   Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno,  
celou zemi nechť naplní jeho sláva! 

Amen, amen.

Žalm 72
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Dobrá modlitba k zapamatování: „Pane, žehnej mi, 
abych žehnal národům, rozšiř území, které budu moci 
ovlivnit, drž nade mnou svou ruku a svého Ducha, 
který mne povede, a zachovej mne 
od zlého.“ (Tuto modlitbu  
i Boží odpověď na ni najdete  
v 1 Paralipomenon 4,9-10.)

Modlitba klade větší nárok na 
srdce než na jazyk.

„Modlitba je jediná moc na zemi, 
která přikazuje moci v nebi.“  
- Andrew Murray 

Petra vyvedl z vězení anděl, 
anděla přivedla z nebe modlitba.

Při modlitbě otevři Knihu. Boží 
Slovo je životem a mocí tvých 
modliteb.

„Chceme-li postavit národy 
na nohy, musíme nejprve sami 
klesnout na kolena.”  
- Billy Graham

Známé 
výroky  
o modlitbě

{  }máš nějaký oblíbený citát? 
napiš nám:  

favquotes@30-days.net

V každé modl i tbě 
a prosbě děkuj te 

a předkládej te  své 
žádost i  Bohu.  

(F i l ipským 4,6)

Jeden z nejlepších darů, 
které si sám můžeš darovat, 

je ČAS O SAMOTĚ 
S BOHEM.

Výzva k  MODLITBĚ 
nepochází  od nějakého 

č lověka,  nýbrž od 
samotného Boha.

Bůh má čas naslouchat, máš 
ty čas se MODLIT?

„Př i s tupme proto směle 
k  t růnu mi los t i !“  

(Ž idům 4,16)

Jediné meze kladou 
modlitbě Boží zas-

líbení a jeho 
schopnost tato 
zaslíbení  
splnit. 
„Otevři 
svá ústa 
a napl-
ním je.“ 
Žalm 
81,11 

Bůh nás musí slyšet,  
aby nás mohl vyslyšet.

Nejsi rád, že se  
za TEBE někdo modlil?

Kdo změří moc modlitby?

Můj dům bude nazýván domem 
modlitby pro všechny národy.  

– Bůh 
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V odlehlé vesnici v severoalžírské oblasti 
Kabylie, na úpatí obrovské hory, vyrůstal 

chlapec jménem Josef. Denně se ve škole učil 
o islámu a studoval Korán v arabštině. Ani 
když jeho otec uvěřil v Ježíše, neslýchal Josef 
příliš mnoho o Pánu. Otec musel velice těžce 
pracovat a na to, aby Josefovi vyprávěl biblické 
příběhy, neměl mnoho času.
Josef měl v hlavě zmatek. Ve škole se vyučoval 
islám, kdežto doma mu tatínek vyprávěl  
o Bohu podle Bible. Jak velice Josef toužil 
poznat, která z těch dvou cest je správná  
a dovede jej k poznání živého Boha!  

Příležitost klepe na dveře
Blízký, asi 50 km vzdálený sbor pořádal jednou 
v létě dětský tábor. Josef by tam byl hrozně 
rád jel, ale tábor byl pro děti ze sboru. Josef do 
něho nepatřil, a proto mu řekli, že to nejde. Ale 
den před začátkem pocítil jeden z pracovníků 
tábora v srdci nutkání, aby mu přesto zajistil 
místo. Josef byl nadšen!

Na táboře si to opravdu užíval, ale hluboko 
v srdci mu ještě hlodala otázka: Která z těchto 
dvou cest je správná? Poslední den tábora si 
s ním povídal pracovník, který předtím prožil 
nutkání, aby jej pozval. Josef měl příležitost se 
ho ptát a povědět mu o své veliké touze poznat 
pravdu. 

V rozhovoru se Josef dozvěděl o Boží lásce 
a o Ježíšově výzvě, abychom činili pokání ze 
svých hříchů a následovali ho. Pracovník mu 
chtěl pomoci a zeptal se ho, zda chce věřit 
v Ježíše jako svého Spasitele. Josef odpověděl 
„ano“ a modlil se s ním. Vnitřní neklid 
způsobený jeho otázkou zmizel.  

Hlad po pravdě – děti v Alžírsku 
{  }Pouze polovina 

dětí v Alžírsku 
chodí do školy.

Alžírsko zakročuje proti militantním islamistům. 
Během občanské války opouštějí zemi téměř 
všichni cizinci.

Den 4 
Pátek  
12. července

1
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Severní Afrika

•	Modlete se, aby všechny děti 
v Kabylii a všude v Alžírsku měly 
příležitost slyšet o Ježíši (L 18,16).

•	Modlete se za děti, které věří v Pána 
Ježíše Krista, aby jejich víra rostla 
a aby měly odvahu vyprávět o něm 
dalším (Marek 9,36-37).

•	Modlete se, aby Bůh chránil 
v Alžírsku pronásledované křesťany 
(Matouš 5,10).

M
o

t
l

i
t

b
y



 30 dní modliteb za svět islámu 2013  11

I slámskou víru Sylheťanů určují dva silné 
vlivy, z nichž jeden pochází z minulosti  

a druhý ze současnosti. 

Minulost
Před osmi sty lety přišel do Sylhetu, 
nejvýznamnějšího města oblasti obývané 
Sylheťany rozkládající se od severovýchodního 
Bangladéše až do sousední Indie, jistý 
muslimský „světec“ s 360 stoupenci. Podle 
tradice přemohl pomocí magie hinduistického 
krále, který zde vládl. Během následujících 
staletí se pak islám rozšířil ze Sylhetu do celého 
Bengálska. Vyvinul se zde silný kult spojený 
s uctíváním hrobu tohoto muslima a jeho 
stoupenců. Součástí kultu je i mnoho různých 
mystických a magických praktik.  Obecně 
rozšířeným zvykem sylhetských muslimů je 
přicházet ve čtvrtek večer k hrobům a žádat 
mrtvé o pomoc. 

Současnost
V novější době sílí vliv ortodoxního islámu. 
Mešity jsou každý pátek plné modlících se 
mužů. Sylhetští muslimové patří v celé oblasti 
k nejkonzervativnějším.

Velká nouze
Sylhetských muslimů je asi 11 milionů. Z toho 
7 milionů žije v Bangladéši, 2 miliony v Indii 
a zbytek je porůznu roztroušen po světě. 
Příslušníci mnoha sylhetských rodin žijí  
a pracují v zahraničí. Rodiny, které si to mohou 
dovolit, posílají děti do západního světa, hlavně 
do Velké Británie. Ti chudší je posílají za prací 
do zemí na Arabském poloostrově. Navzdory 
tomu dosud většina Sylhetů žije a umírá v bídě.

Víra v Sylhetu: okultismus  
v bangladéši dříve a dnes 

Hlad po pravdě – děti v Alžírsku 
{  }Tři generace obvykle 

žijí pohromadě 
v jedné domácnosti.

Obrovské záplavy v severním Bangladéši vážně 
postihly asi 3 miliony lidí.Den 5 

Sobota  
13. července

1
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Indický 

subkontinent

•	Modlete se, aby Sylheťané měli brzo 
vlastní Bible a schopnosti je číst. 
„Neboť víra je ze slyšení, slyšení ze 
Slova Božího.“ (Římanům 10,17)

•	Modlete se, aby Sylheťané nalezli 
svobodu a pomoc a to nikoli z hrobu, 
nýbrž od Ježíše, který zvítězil nad 
smrtí. „Náš Spasitel Ježíš Kristus (...) 
zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející 
život v evangeliu.“ (2 Timoteovi 1,10)

•	Modlete se, aby se Sylheťané žijící 
v zahraničí setkávali s křesťany, kteří 
jim budou moci povědět o Ježíši,  
a aby pak sami přinášeli jeho 
poselství svým rodinám.

M
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B adžavové ze Západního pobřeží sídlí 
v nejsevernějším malajském státě Sabah na 

ostrově Borneo v počtu okolo 65 tisíc. Okolí 
je nazývá „Badžavy“, oni sami si však říkají 
„Samové.“ Jejich jazyk je příbuzný dalším 
samsko-badžavským jazykům, jimiž se mluví 
na Filipínách, na východním pobřeží státu 
Sabah a na indonéském ostrově Sulawesi.

Etnikum a jeho identita
Badžavové ze Západního pobřeží žili původně 
na člunech a jejich život byl pevně spojen s 
mořem. Dnes jich většina přijala zemědělský 
způsob života. Pěstují rýži ve vodě i jiné druhy 
obilí. Chovají též dobytek a koně – někdy se jim 
říká „východní kovbojové.“ Tradiční jsou u nich 
přehlídky na koních, při nichž se koně i jezdci 
zdobí pestrými kroji.

Badžavové jsou hrdí na svou kulturu i jazyk. 
Vzhledem ke smíšeným sňatkům s okolními 
skupinami a stěhování mladých lidí za prací  
do měst se však uchování jejich jazykového  
a kulturního dědictví stává obtížnějším.

badžavové na Západním  
                                    pobřeží Malajsie 

Náboženství a společnost
Badžavové jsou převážně muslimové. 
Náboženství hraje v jejich identitě a 
společenském životě významnou roli. Mnoho 
dění na vesnici se váže k islámským zvykům 
a kalendáři. Rodiny pořádají čtení modliteb 
v arabštině zvané mosoduo, které je často 
doprovázeno společnou hostinou. Při zvaní 
na takové stolování i při účasti na něm hraje 
důležitou úlohu sedeka (dávání almužen) jako 
prostředek, jímž si lze získat zásluhu. Největším 
svátkem roku je Aidilfitri (Íd al-Fitr), který je 
v lidovém malajsijském pojetí známý jako Hari 
raja puasa či prostě Hari raja (Den oslavy). 
Jde o oslavu, jíž vrcholí islámský postní měsíc 
Ramadán.

Navzdory vlivu islámu se mnoho Badžavů 
dosud v různé míře drží animistických pověr a 
praktik. Jsou citliví vůči světu duchů, kterých 
se bojí jako možných nositelů chorob či jiných 
druhů neštěstí. Za mocnou ochranu proti 

zlým silám se považuje recitace pasáží Koránu. 
Někteří se také snaží ovládnout duchovní moc, 
aby tak mohli dosáhnout uzdravení a dalších 
požehnání.

{  }na věci se v malajsii 
ukazuje palcem ne 

ukazováčkem.

12   30 dní modliteb za svět islámu 2013

Malajská vláda vyvíjí nátlak na vydavatele 
Biblí, aby přestali používat 16 „zakázaných“ 
slov včetně slova „al-Kitáb“ (Bible). 

Den 6 Neděle  
14. července
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Nezasažené 

národy

•	Modlete se, aby Sylheťané měli brzo 
vlastní Bible a schopnosti je číst.. 
„Neboť víra je ze slyšení, slyšení ze 
Slova Božího.“ (Římanům 10,17)

•	Modlete se, aby Sylheťané nalezli 
svobodu a pomoc a to nikoli z hrobu, 
nýbrž od Ježíše, který zvítězil nad 
smrtí. „Náš Spasitel Ježíš Kristus (...) 
zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející 
život v evangeliu.“ (2 Timoteovi 1,10).

•	Modlete se, aby se Sylheťané žijící 
v zahraničí setkávali s křesťany, kteří 
jim budou moci povědět o Ježíši,  
a aby pak sami přinášeli jeho 
poselství svým rodinám.
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Dr. David livingstone změnil její 
úděl. Mohou to dnešní křesťané 
zopakovat?

V jižní Africe na východ od Zambie se jedna 
z nejchudších zemí světa potácí mezi 

téměř nekonečnými cykly hladu a nemoci. 
Je to Malawi, které přivábilo v nedávné době 
pozornost světa tím, že Madonna, hvězda 
popu, zahájila program na podporu sirotků 
nazvaný „Pozvednout Malawi.“
Malawi je přitom velice krásná země a při 
setkání s jejími přátelskými obyvateli prožívají 
turisté radost. Milovníci přírody jsou nadšeni: 
parky a obory, horská turistika, 
pěší túry po rovinách. Jiné 
zase okouzlují různé etnické 
skupiny s jejich pestrými 
dějinami. Patři k nim 
Jumbové, místní vládci, 
kteří reprezentovali 
zanzibarského 
sultána, a proslulí 
Jaové, kteří kdysi 

museli opustit svou původní vlast  
v Mozambiku a emigrovat do Malawi.

Velká cena
Život v Malawi je ale stále těžký. 
Předpokládaná délka života činí asi 52 let 
a naprostá většina Malawijců nemá mnoho 
naděje na lepší budoucnost. Lidé se zaměřují 
na rodinný život a jejich způsob chování vůči 
rodinným příslušníkům určují různé obyčeje. 
Mnozí se živí jako farmáři. Pěstují jedlé 
rostliny, tabák, čaj nebo se věnují produkci 
cukru. Rostlinná výroba je však nesmírně 
náročná. I děti při ní musejí těžce pracovat.

Myslím, že to byl Dr. Livingstone
První muslimové sem přišli pravděpodobně 
asi před 500 lety. V době příchodu prvních 
křesťanských misionářů, k nimž v neposlední 
řadě patřil Dr. David Livingstone, byl zde už 

islám hlavním náboženstvím. Navzdory 
křesťanskému vlivu ovládá každodenní 

život většiny Malawijců spiritismus, 
uctívání předků, víra v „černou magii“  
a tajné společnosti. Pro muslimské 

organizace s jejich ropným bohatstvím je 
snadné kupovat si zde pozemky a získávat  
v Malawi konvertity. Po celé zemi rostou mešity 
a islámská centra. Malawi je strategickou 
cílovou oblastí muslimských misionářů, kteří 
si zde budují základnu pro ovládnutí celé jižní 
Afriky islámem.

Malawi: livingstone nebo Madonna?
{  }Průměrný (medián) věk  

v Africe je 19, v malawi 17 let.

Voliči v Malawi odmítají Malawijskou 
kongresovou stranu a připravují tak cestu k 
svobodným volbám.

Den 7 
Pondělí  
15. července
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Jižní Afrika

•	Hlavním zdrojem informací je pro 
mnoho Malawijců rozhlas. Hlavní 
stanicí v zemi je státní MBC. Televize 
zahájila vysílání v roce 1999. Modlete 
se za křesťanské programy.

•	Modlete se za praktické projekty, 
které by otevřely dveře evangeliu. 
Některé lékařské misie se snaží zřizovat 
vodovody s čistou vodou pro ty, kdo by 
si sami její zavedení nemohli dovolit. 
Tyto projekty mohou mnohé oslovit.

•	Modlete se, aby mezi Jauy, kteří jsou 
převážně muslimy, vznikly sbory plné 
víry a lásky.
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“

14   30 dní modliteb za svět islámu 2013

„Existují snahy dát alespoň 
část z Písma každému na 
Blízkém východě, kdo dosud 
neslyšel evangelium. 

Pro mnoho křesťanů v muslimských zemích je 
Bible něčím neznámým, novým. Nepocházejí 
z křesťanského prostředí, ani nemají křesťanský 
světonázor, takže když slyší svědectví, je to pro 
ně něčím úžasným, co u nich působí proměnu. 
Zvlášť to platí v chudých venkovských 
oblastech, ale jen o něco méně ve větších 
městech, kde se rozmáhá materialismus. 
Dozvědí-li se lidé z Bible pravdu, s nadšením 
ji přijímají a celé srdce i život vydávají Bohu. 
Proto my, kdo jsme nově uvěřili, toužíme získat 
Bible, kterých je tolik třeba…“

2) „Vidíme, že tady na Blízkém východě 
přichází k Pánu mnohem víc lidí než 
v uplynulých letech a u mnoha z nich se to stalo 
i bez našeho velkého úsilí. Jsme nadšeni, jak 
Bůh působí v islámském světě a jediné, co na 
to dokážeme říci, je: Koná to za nás, na základě 
mnoha modliteb.“

3) „Kamarád mi dal Janovo evangelium. 
V první kapitole jsem se dočetl, že Mesiáš 
Ježíš je Božím Beránkem. Tím se mi okamžitě 

otevřelo tajemství, kterým islám zahaluje 
lidskou duši. Poznal jsem, že ty miliony zvířat, 
které obětujeme při výročních poutích, jsou 
jen znamením ukazujícím na Mesiáše a že tím 
Božím obětním Beránkem je On sám.“

4) „Nedávno začal můj muslimský kamarád 
číst Nový zákon, a když četl Ježíšův rodokmen, 
nadchlo ho to. Víte, co myslím? Jde o těch 
prvních sedmnáct veršů z první kapitoly, které 
čtenáři na Západě většinou přeskakují. Pro 
muslima jsou tyto verše velice důležité, protože 
vydávají svědectví o rodině a historii, takže 
díky nim je Matouš legitimní, spolehlivý  
a dokonce vzrušující! Hned chtěl vědět, 
kdo tento Ježíš Kristus, syn Davidův a syn 
Abrahamův, vlastně je. Dnes pomáhá v jedné 
důležité misii, která přináší evangelium 
muslimům v „uzavřené“ zemi.“

5) „Jsem svobodný! Zjistil jsem, že křesťanství 
a islám nelze vůbec srovnávat. Kdysi jsem se 
musel řídit mnoha pravidly podle Koránu  
a hadísů. Teď mám místo  
toho vztah s Bohem.  
Je to obrovský rozdíl.“

Co říkají jiní
Krátká svědectví

”
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P roč by se v době, kdy lze pomocí optického 
kabelu nebo bezdrátových signálů sledovat 

obsah videí i zvukových sdělení na počítači, měl 
za rozhodující nástroj pro sdílení křesťanské 
víry považovat rozhlas? Prostě proto, že je to 
jedinečný způsob, jak toto poselství účinně, 
bez velkých nákladů a tak, že skutečně podnítí 
k následování, doručit co největšímu procentu 
lidí na světě bez ohledu na jejich ekonomickou 
situaci, úroveň vzdělání nebo na to, v které části 
světa žijí.

Například křesťané ve Střední Asii mají 
velmi omezené možnosti slyšet evangelium. 
Z některých oblastí vlády misionáře vyhnaly. 
Místní církev se ale rozvíjí dál a to zčásti 
díky rozhlasu. V severní Africe lze všude 
koupit rozhlasové přijímače, a tak mohou jak 
gramotní, tak negramotní lidé ve městech i na 
venkově poslouchat pořady ve vlastním jazyce  
a rozumět jim.

Rozhlas je vhodným řešením i tam, kde  
jsou problémy s abecedou. Například  
v Turkmenistánu požívá starší generace 
odjakživa azbuku, kdežto mladší si zvykla na 

 
latinku. Turkmeni žijící v zahraničí čtou  
v arabském, perském nebo jiném písmu, které 
se v dané zemi používá. Rozhlas jim umožňuje 
naslouchat evangeliu v jazyce, kterým skutečně 
mluví bez ohledu na abecedu.

Od Afriky po Asii je svět islámu z kulturního 
hlediska velice rozmanitý. Maročané žijí 
ve zcela jiném prostředí než Syřané nebo 
muslimové v Indonésii.  Rozhlasový program 
lze kulturním odstínům a rozdílům 
obsahově přizpůsobit. V horských či 
odlehlých oblastech, kde bývají 
často problémy s dodávkou 
elektřiny, jsou rozhlasové 
přijímače s možností 
využívání sluneční energie 
pro vysílání biblických 
programů zvlášť důležité.

Radiové vlny překračují 
hranice a dostanou se i 
tam, kam nemohou tradiční 
misionáři a kde si lze stěží opatřit 
tištěné biblické materiály.  

 
Proto je služba rozhlasem důležitým nástrojem, 
jak získat muslimský svět pro Krista. Navíc 
bývá i lacinější než jiné způsoby evangelizace.

Důležitost rozhlasu pro 
                                                službu v muslimském světě 

{  }52% lidí preferuje 
zprávy z rádia.

Firma Apple představuje Newton - první 
funkční PDA počítač (palmtop čili „počítač 
do dlaně“).

Den 8 
Úterý  
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Technika

•	Proste Boha, aby povolal další pracovníky 
k rozhlasové službě.

•	Modlete se, aby lidé slyšeli programy, 
které jim pomohou právě v tom, co 
potřebují.

•	Modlete se za povzbuzení a ochranu 
pracovníků zajišťujících místní rozhlasové 
vysílání.

•	Modlete se, aby ti, kdo hledají pravdu, 
poznali Krista a rostli v něm.

M
o

t
l

i
t

b
y



16   30 dní modliteb za svět islámu 2013

K rásné pobřežní město Vancouver v Britské 
Kolumbii je největším mořským přístavem 

a třetím největším městem Kanady. Její severní 
horská pásma se pyšní několika lyžařskými 
středisky vzdálenými odtud jen dvě hodiny 
jízdy autem. V roce 2010  se zde odehrávaly 
zimní olympijské hry.  Vancouver je jedním 

z etnicky i jazykově 
nejpestřejších 

měst v Kanadě. 
Podle 
statistiky 
z roku 
2006 

dosahuje počet 
osob, pro něž 
není angličtina 
prvním 
jazykem, 40%.

Ve Vancouveru 
se muslimští 

přistěhovalci 
objevili v roce 1931. 

Počátkem 70. let sem 
přišly početné skupiny 

muslimů z Afriky. V roce 1980 měl Vancouver 
jedinou mešitu pro páteční modlitby. Dnes jich 
je v oblasti Vancouveru více než patnáct.

Podle kanadského sčítání lidu v roce 2001 
měla oblast Vancouveru a blízkého okolí 
2 milióny obyvatel, z nichž 52 tisíc byli 
muslimové. Podle sčítání v roce 2006 již na  
2,1 milionu všech obyvatel připadalo asi  
90 tisíc muslimů. (Sčítání z roku 2006 
neuvádělo kategorii  náboženství.) Za svůj 
rychlý růst vděčí muslimská populace 
rostoucímu přistěhovalectví, vstřícnému postoji 
k uprchlíkům a vysoké porodnosti.

Dnes se mnoho muslimů narozených 
v Kanadě mísí s příchozími z Íránu, Pákistánu, 
Indie, východní Afriky, Iráku, Egypta, Střední 
Asie, Fidži, Afghánistánu, Bosny, Kosova, 
Srbska, Srí Lanky, USA, Indonésie, Velké 
Británie a dalších zemí. Dvěmi největšími 
skupinami jsou Pandžábci a Íránci. Krom 
toho každoročně přichází v rámci speciálního 
stipendijního programu, který zahájila v roce 
2007 vláda Saúdské Arábie, z této země více 
než tisíc studentů na různé univerzity. Během 
Ramadánu se jich stovky shromažďují ve 

vancouverských mešitách, aby se účastnili 
iftaru (večerního jídla, kterým se přerušuje 
půst), taravíhu (zvláštních modliteb během 
nocí v průběhu Ramadánu) a atmosféry 
Ramadánu. Drtivé většině těchto studentů je 
něco přes dvacet a pro mnohé z nich je to první 
Ramadán, který tráví mimo domov. 

Návštěva mešity ve Vancouver v průběhu 
Ramadánu je jako návštěva fóra Organizace 
spojených národů. Je běžné vidět pohromadě 
modlit se muslimy z desítek různých zemí. 
Pro absenci jiného společného jazyka jim jako 
společný jazyk slouží obvykle angličtina.

Muslimové ve Vancouveru: Stoupající příliv 

{  }35% obyvatel Vancouveru 
se narodilo mimo Kanadu.-

Firma Woodward ś, která po více než 90 let 
provozovala síť maloobchodů,  vyhlásila bankrot.Den 9 Středa  
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Kanada

•	Modlete se, aby církve dávali 
uprchlíkům a přistěhovalcům ve 
Vancouveru najevo lásku, soucit  
a pomoc.

•	Modlete se, aby církve ochotně 
hledaly Boží moudrost a vedení a aby 
tak poznávaly, jakým způsobem by 
se měly s muslimy stýkat.

•	Modlete se, aby mladší generace 
v této různorodé metropoli aktivně 
hledala Krista.
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P sal se rok 1974. Přiletěl jsem ze Švýcarska, 
moje manželka z Pákistánu. Setkali jsme 

se v Bejrútu. Toulali jsme se starobylými 
biblickými místy v Jordánsku, Libanonu  
a Sýrii. V Damašku jsem měl v noci hrozný 
sen. Každá píď země byla zbrocena krví, která 
volala: „Jak dlouho ještě?“

Před čtyřmi lety jsem to vyprávěl jednomu 
bratrovi ze Sýrie. Myslel si, že šlo o záležitost 
minulosti. Já rovněž. Damašek je konec konců 
nejstarším dosud obývaným městem na světě. 
Dokázal přetrpět nekonečné nájezdy s veškerou 
hrůzou, která je provází. 

Ani ve snu by nás nebylo napadlo, že ta 
noční můra byla předzvěstí budoucnosti. Na 
sklonku roku 2012 se výsledek poslední krize 
odhadoval na více než 40 tisíc zabitých. Včera 
jsme se opět setkali. Jeho misijní agentura ho 

vyslala, aby zmobilizoval lidi k modlitbám za 
tuto krvácející zemi. Připomněl mi mou noční 
můru před 40 lety. Přinesl také zprávu, že tisíce 
křesťanů se staly terčem masakrů, kterých se 
vědomě dopustily některé skupiny „bojovníků 
za svobodu“ - wahábbité, al-Kájda a další 
skupiny ze zahraničí.

Jeho otec, pastor v centru Damašku, zatím 
odmítá opustit své ovečky a Bůh koná něco 
nového, úžasného. Křesťané jsou v šoku. Vidí, 
jak se jejich kostely plní cizinci – muslimy! 
Zcela zahalené muslimské ženy i s dětmi a také 
muži se po stovkách utíkají k Ježíši. Jaká ironie: 
Sýrie, která se vměšovala do záležitostí svého 
souseda (Libanonu) a dokonce podněcovala 
úkladné vraždy jeho představitelů včetně 
křesťanů, musí sklízet, co zasévala.  
Bůh vskutku otřásá národy.

Bude tomu neustálému válčení na Blízkém 
východě vůbec někdy konec? Ježíš je Knížetem 
pokoje. Dokud jej lidé budou odmítat, míru se 
nedočkají.

Bůh ovšem není odpovědný za lidské 
zmatky. Ví však, jak ze zlého udělat dobré. 
Dnes to vidíme v Sýrii.

Damašek, Sýrie – město zbrocené krví

{  }Kniha Steping Stones 
to Eternity od Dona 

mcCurryho.

Evropský parlament zablokoval finanční pomoc 
Sýrii s odkazem na stav lidských práv v zemi.Den 10 

Čtvrtek  
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Blízký východ

•	Modlete se, aby přišel mír a s ním 
náboženská svoboda i spravedliví vládci.

•	Modlete se za křesťany, kteří se rozhodli 
v zemi zůstat, aby je Pán chránil a mocně 
si jich požíval pro svědectví válkou 
traumatizovaným bližním, kteří hledají 
novou životní cestu.

•	Modlete se za křesťany v zahraničí, aby 
trpícím v Sýrii i uprchlíkům odtamtud 
pomáhali modlitbami i prakticky.  
(Matouš 25,40: „...cokoli jste učinili 
jednomu z těchto mých nepatrných…“)
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Š ajchských muslimů je na světě přes 200 
milionů. Více než třetina z nich žije v Indii, 

ostatní převážně v Pákistánu a Bangladéši. 
Šajchští muslimové tvoří většinu sunnitského 
muslimského obyvatelstva středoindické 
Dekánské plošiny. Konkánština je úředním 
jazykem v indickém státě Goa a muslimští 
Šajchové hovořící konkánsky žijí podle 
průzkumu hlavně v západní Indii v pobřežních 
oblastech mezi Goou a Mumbaí. Celkem je jich 
kolem dvou milionů.

Termín „Šajchové“ kdysi označoval pouze 
kmeny ryze arabského původu. Nyní se 
jej užívá jednak pro muslimské obyvatele 
ve střední a jižní Indii, jejichž předkové 
z nižších hinduistických kast konvertovali 
před třemi a více generacemi k islámu, jednak 
pro bývalé severoindické příslušníky vyšších 
hinduistických kast, které k islámu přivedli 
súfijští misionáři. 

Někdy žijí indičtí Šajchové odděleně od 
ostatních muslimů, častěji však se s nimi mísí. 
Rozlišit od sebe různé skupiny Šajchů je tudíž 

Konkánsky mluvící Šajchové v indii  
{  }Třetina muslimských 

Šajchů žije v indii.

složité, lze je však zařadit do kategorií podle 
regionálních jazykových rozdílů.

Téměř všichni Šajchové jsou sunnitskými 
muslimy, i když jejich náboženský život se 
může hodně lišit od života pravověrných 
sunitských muslimů. Indický islám jako celek 
zahrnuje prvky mysticismu. Velice rozšířené 
je uctívání místních muslimských světců. 
Bohatě ozdobené hroby obklopené ctiteli, 
kteří světce oslavují zpěvem za doprovodu 
náboženské hudby, jsou přitažlivé dokonce i pro 
hinduisty. Náboženství je zde věcí hlubokého 
prožitku. Súfijské učení vedlo ve velké míře 
k univerzalismu - přesvědčení, že všechny 
náboženské cesty nakonec vedou k Alláhovi. 

Bible, ani biblická literatura v šajchské verzi 
konkánštiny neexistuje, ale Bible v tradičním 
konkánském jazyce je dostupná. Někteří 
Šajchové hovoří též urdsky nebo hindsky  
a v těchto jazycích je dostupná jak Bible,  
tak film Ježíš.

Při zemětřesení, jehož epicentrem 
bylo Killari v indickém svazovém 
státě Maháráštra, zahynulo více než 
10 tisíc lidí.

Den 11 Pátek  
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Nezasažení

•	Modlete se, aby Bůh vyslal do 
rybářských vesnic ke konkánsky 
mluvícím Šajchům pracovníky se 
zvěstí o Ježíši. 

•	Modlete se, aby ti, kteří nedávno 
uvěřili, rostli v milosti a v poznávání 
Pána Ježíše Krista a aby i při nepřízni 
svého okolí statečně vyznávali svou 
víru. 

•	Modlete se, aby existující tradiční 
věřící přijímali tyto nové bratry  
a sestry s láskou a otevřenou náručí.
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Mnoho muslimů evangelium 
neodmítlo, jenom je nikdy neslyšelo!

N ik Ripkin vypráví v knize Boží šílenství 
(The Insanity of God) příběh jednoho 

věřícího z muslimského prostředí jménem 
Pramana. Než přišel Pramana ke Kristu, cítil, 
že jeho život je v troskách. Podle pokynu 
místního imáma se tři dny postil, meditoval  
a takto hledal odpověď na své problémy. 
Třetího dne k němu promluvil hlas: „Najdi 

Ježíše, najdi evangelium.“ Jako muslim žijící  
v přísné muslimské zemi, Pramana nikdy  
o Ježíši neslyšel. Vůbec nevěděl, co je to Ježíš. 
Ovoce, skála, strom? Ale hlas mluvil dál  
a dával mu podrobné pokyny, jak Ježíše najde. 
Pramana se okamžitě zvedl a pod vedením 
onoho hlasu šel celou noc pěšky do města,  
v němž nikdy nebyl. Putování jej dovedlo  
k jednomu z pouhých tří věřících z jeho národa, 
který čítá 24 milionů. Tento muž mu pověděl 
evangelium a Pramana se ještě téhož dne stal 
Kristovým následovníkem. 
Na seznamu World Watch List, který uvádí 
pořadí zení podle intenzity pronásledování 
křesťanů, zaujímají islámské země devět míst 
v první desítce. Přijmout Ježíše je v některých 
zemích téměř nemožné.
Bible říká, že „každý, kdo vzývá jméno Páně, 
bude spasen. (...) Ale jak mohou vzývat toho,  
v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho,  
o kom neslyšeli?“ (Římanům 10,13-14 ).  
Je úžasné, že  Duch Svatý zasahuje muslimy 
i tak zázračným způsobem jako v Pramanově 
případě. Přesto však dál platí, že muslimové 
potřebují svobodu, aby se mohli dozvědět  
o Ježíši a rozhodnout se. K tomu potřebují, 

aby pro ně byly dostupné Bible i živé příklady 
křesťanského svědectví. Je potřeba, aby 
omezení uvalená na zvěstování evangelia 
islámskými vládami a společností, byla 
odstraněny.

Proti omezením: Kéž se dveře otevřou
{  }Odhaduje se, že 

každoročně pro víru  
umírá 176 tisíc křesťanů.

Organizace Open Doors poprvé zveřejňuje 
seznam zemí podle míry restrikcí vůči 
křesťanům. 

Den 12 
Sobota  
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Téma

•	Dovedete si představit, že byste neměli 
přístup k Ježíši? Dovedete si představit ty 
miliony muslimů, kteří stanou tváří v tvář 
věčnosti, aniž by kdy předtím zaslechli 
Dobrou zprávu? Zkuste si to představit, 
padněte na tvář a volejte k Bohu, aby jim 
umožnil setkat se s Ježíšem. 

•	Modlete se, aby se otevřely dveře 
do uzavřených muslimských národů. 
Modlete se, aby polevili vládní restrikce 
a společenské tlaky. Modlete se za větší 
dostupnost Biblí, která by většímu počtu 
muslimů umožnila číst Písmo v mateřských 
jazycích. 

•	Modlete se, aby Bůh i nadále posiloval 
křesťany v muslimských zemích  a umožnil 
jim zůstat ve vlasti (Matouš 5,3-16).
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Rozhovory s muslimy

Bůh nepotřebuje 
křesťany, aby oslovil 
muslimy, ale přesto 

si je používá.

N edávný výzkum uskutečněný v západní 
Africe ukázal, že většina muslimů přišla 

ke Kristu na základě přímého rozhovoru 
s křesťany. Zde jsou čísla: 

Na základě rozhovoru 80%
Nadpřirozenou cestou 60%
Četbou Bible  30%
Četbou Koránu  20%
Na základě literatury   10%
Na základě korespondence  2%
Audio-vizuální prostředky  2%

Tady je jeden takový rozhovor, který se 
uskutečnil na tržišti v Kinshase (Demokratická 
republika Kongo). S ohledem na stručnost jej 
krátíme.
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Křesťan: Ahoj, příteli! 
Kolik stojí tohle bubu 
(oděv, který se nosí 
v západní Africe)?

Muslim: (se západoafrickým přízvukem): 
Padesát konžských franků.

Křesťan: To je moc drahé! V čem se liší od 
jiných obleků, které máš na pultě? Je z dovozu?

Muslim: Ano! Tohle je velice kvalitní bubu,  
šili ho nadaní západoafričtí krejčí.

Křesťan: Ty jsi ze západní Afriky?

Muslim: No ano! Jsem z Mali a v Kinshase 
bydlím dva roky.

Křesťan: Víš, já žiji v Africe a jsem křesťan – 
mohu se tě v téhle souvislosti na něco zeptat?

Muslim: Klidně! Jenom abys věděl – já jsem 
muslim.

Křesťan: Musím pořád moc myslet na to 
strašné násilí, kterým se tak vyznačuje naše 
generace, a na palčivé africké problémy jako 
jsou občanské války, běžná nízká morálka,  
HIV a podobně. Kdo za to podle tebe může?

Muslim: Těžko říci, ale já myslím, že za to 
můžeme my Afričané sami.

Křesťan: A co vede lidi k tomu, aby se tak 
chovali nebo se dopouštěli takových hříchů?

Muslim (po chvilce ticha): Satan.

Křesťan: Mám v úctě tvé náboženství, a proto 
bych rád věděl, jakou pomoc doporučuje Korán 
lidem, aby Satana přemohli a přestali hřešit.

Muslim: No, abych byl upřímný, na tuhle 
otázku nemám odpověď.

Křesťan: Nesnažíš se snad sám dosáhnout 
svatosti a přemoci působení Ďábla ve tvém 
životě?

Muslim: To jo, snažím se, ale je to fakt velký  
a těžký problém!

Křesťan: To máš pravdu, jak Bible, tak Korán 
přece tvrdí, že lidská přirozenost je pod 
vládnou Satana a proto k ní hřích nedílně patří. 
Pro tenhle problém ale existuje řešení!

Muslim (s velkým očekáváním): Jaké?

Křesťan: O tom řešení nacházíme zmínku 
v hadísech i v Koránu.

Muslim: Fakticky? Vážně?

Křesťan: Prorok islámu Mohamed nás ujišťuje, 
že každý člověk (i on sám) má od narození 
jizvu po Ďáblově kousnutí - a tou je hřích. 
Má ji každý krom Ježíše, čistého syna Marie 
(Súra 19,19), který se v době, když chodil po 
zemi, nedopustil žádného hříchu. Protože je 
bez hříchu, je to jediný prorok, který má moc 

lidstvo od tohoto břemene – hříchu – osvobodit 
(Súra 39,7). Ve stejném smyslu nás učí Bible, že 
Ježíš přišel na zem, aby zmařil činy Ďáblovy  
a že v něm není žádný hřích (1 Janův 3,5.8). 

Rád bych se tě, příteli, na něco zeptal. Když 
vlečeš nějaké břemeno a jsi unavený a uvidíš, 
že k tobě přicházejí dva lidé, jeden na ramenou 
nenese nic a druhý se pachtí s vlastním 
nákladem hříchu, který z nich bude schopen ti 
tvoje břemena odejmout a koho tedy požádáš  
o pomoc?

Muslim: Samozřejmě toho prvního, který je 
volný a nic nenese!

Poté křesťan muslimovi vyložil zprávu evangelia 
a muslim nakonec přijal Krista jako svého Pána 
a Spasitele. Tohle je pravdivý příběh. Bůh nás 
nepotřebuje, aby oslovil muslimy, ale přesto to 
dělá. Většinou si k tomu používá láskyplných 
rozhovorů se ztracenými a sdílení Dobré zprávy 
s nimi. 

“
”
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J e možné, že by z Betléma, Ježíšova rodiště, 
zmizeli křesťané se živou vírou?

Zatím ještě není situace tak zlá, avšak vývoj 
tímto směrem existuje. Podíl křesťanů mezi 
obyvatelstvem Palestinských území včetně 
Gazy se odhaduje na něco málo přes jedno 
procento. Mnohem více palestinských křesťanů 
žije v zahraničí. Křesťané ve Svaté zemi jsou 
pod nesmírným tlakem, a proto jich mnoho 
odchází.

Tento tlak přichází z různých směrů. Jeden 
místní křesťanský pastor říká: „Příčinou je 
politická situace. Jako křesťané chceme žít 
v pokojné zemi, na Blízkém východě však 
není naděje na mír. Revoluce „Arabského 
jara“ v sousedních zemích nevytváří 
ovzduší důvěry, které by slibovalo pokojnou 
budoucnost. Asi 40% palestinských křesťanů 
je nezaměstnaných, protože pracovních 
příležitostí je prostě příliš málo. Co je důležité, 
křesťané tvoří v této společnosti jen malou 
menšinu. Duchovní situace je taková, že nás 
obklopují dvě velká náboženství neuznávající 
Ježíše jako Pána a Spasitele. Z jejich pohledu 
jsme „nevěřící,“ a proto se často stáváme terčem 

výsměchu a týrání. Aby toho nebylo málo, 
místní církve mají pocit, že je církev na celém 
světě opustila. To je drtí a zbavuje odvahy.“

Ještě stále je však naděje. Na palestinských 
územích slouží různé církve a uplatňují se 
křesťanské programy. Mezi tradičními křesťany 
lze otevřeně pracovat. Práce mezi muslimy je 
náročnější a zde církev potřebuje moudrost. 
Přesto ale lidé nacházejí živou víru v Ježíše 
Krista. Jeden evangelikální sbor v Betlémě se z 
pěti rodin rozrostl na šestapadesát rodin. Jejich 
pastor prohlásil: „Viděli jsme to a tak můžeme 
dosvědčit, že zde dnes Bůh zachraňuje lidi  
a ději se zázraky.“

Modlete se za změnu a moudrost v betlémě

“Děkujeme vám za vaše modlitby. 
Stále ještě čekáme, že zde uvidíme 
významnou žeň. Mnozí z nás cítí, 

že už je za rohem.”
(Místní spolupracovník 30 dní)

Vůdce Organizace pro osvobození Palestiny Jásir 
Arafat a izraelský premiér Jicchak Rabin si po 
podepsání mírové smlouvy potřásají rukama.

Den 13 Neděle  
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Betlém

•	Modlete se, aby Bůh povzbudil 
křesťany na Palestinských územích, 
aby se ve svém okolí stali solí a 
světlem (Izajáš 41,10).

•	Modlete se za Boží ochranu pro 
ty, kteří pocházejí z muslimského 
prostředí a uvěřili v Krista.  
„...vysvoboď nás od zlého...“ 
(Matouš 6,13–14).

•	Modlete se za moudrost pro pastory, 
kteří vyučující místní věřící, a za to, 
aby Tělo Kristovo na celém světě 
nalezlo způsoby, jak je povzbudit.
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B ilal se probouzí celý rozechvělý hrůzou. 
Tohle se s ním děje už několik týdnů. Vidí 

boj v duchovním světě a je přesvědčen o své 
zkáze. Nedokáže se soustředit na práci, hledá 
zoufale pomoc u kamarádů a u své rodiny. 
Když to už není schopen snášet déle, jde za 
šejkem – váženým učencem, který vykonal 
pouť do Mekky. Duchovní vůdce jej uvede do 
mnoha mystických tajemství a nakonec mu dá 
bílou nit, aby si ji uvázal kolem zápěstí. Bilal 
má rovněž amulet, který si v noci připevňuje  
k polštáři.

Lidový islám je směsí animistických praktik 
a ortodoxního islámu. Hodně muslimů se řídí 
některou z jeho podob. Často je děsí duchové 
a tak se uchylují k obřadům na jejich usmíření. 
Jedním takovým rituálem běžným  
v celé Indonésii je obětování kuřete, které musí 
předcházet stavbě domu. Jeho hlava, pařáty 
a křídla se zakopou pod základní kameny, 
přičemž hlava musí směřovat k východu a být 
obklopena rýží a kořením. Potom se kameny 
pokropí kuřecí krví a pod každý ze základních 
kamenů se položí mince. Se stavbou se smí začít 
až po této oběti.

Jiným projevem lidového islámu jsou pouti 
na “místa moci.” Často jsou to hroby, u nichž 
poutníci konají zvláštní obřady doprovázené 
recitací úseků z Koránu a vzýváním jména 
zesnulého. Z blízké budovy přinesou vodu  
a postaví ji vedle hrobu. Ke vchodu do hrobu 
pak naházejí plátky z květů, protože věří, že jak 
voda, tak květní plátky nasáknou požehnáním 
od světce. Pak si odnesou obojí domů. Když 
je někdo nemocný, dají mu tu vodu vypít, aby 
se uzdravil. Okvětní plátky dostal také Bilal. 
Musel je spolknout, ale stejně ho ty noční 
můry, ať s nimi bojoval sebevíc, nepřestávaly 

trápit. Nakonec zašel do jednoho křesťanského 
sboru a tam přijal Krista. Trvalo mu dlouho, 
než se dokázal vzpamatovat ze svých zážitků, 
zato ale dnes vyučuje o lidovém islámu a vydává 
svědectví o svobodě, kterou konečně získal.

Kletby: lidový islám živí strach
{  }Čtyři druhy magie: 

„žehnání“, ochrana, 
proklínání, věštění

Míra inflace v Indonésii dosahuje  
9,68 procent.Den 14 

Pondělí
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Indonésie

•	Modlete se za vysvobození muslimů 
z nadvlády, kterou nad nimi mají tyto 
mocnosti (Matouš 8,16;10,1; Marek 
5,2–13; Skutky 16,16–18). 

•	Modlete se, aby lidé, kteří přijmou 
Mesiáše, dokázali otevřeně vyznat své 
spojení se světem duchů a rozejít se se 
vším, co naplňovalo jejich dřívější život 
(Deuteronomium 18,9–12). 

•	Modlete se, aby křesťané při vydávání 
svědectví lidem žijícím v temnotě 
„svítili jako hvězdy, které osvěcují svět” 
(Filipským 2,15).
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S  Halidem jsem se setkal před čtyřmi lety  
a od našeho prvního setkání jsem věděl, že 

je to člověk, kterého se Bůh chystá v jeho lidu 
používat zvláštními způsoby.

Jednou v noci 
během Ramadánu 
mi Halid vyprávěl 
sen. Řekl: „Zdálo 
se mi, že ke mně 

přišel jakýsi 
muž  
a vzal 
mě za 

ruku. 

Nevěděl jsem, kdo to je, ale věděl jsem, že je 
dobrý. Vedl mne na kopec, ale mě přepadla 
únava a ruku jsem odtáhl. Trpělivě čekal, 
až si odpočinu a pak mě opět vzal za ruku. 
Pokračovali jsme v cestě na kopec. Když jsme 
došli na vrchol a viděl jsem, že jsme u cíle, 
znova jsem se pokusil odtáhnout ruku od něj. 
On mne však za ni jemně, ale pevně držel, 
takže jsem jej nemohl opustit. V tom okamžiku 
jsem se probudil.“

Halid pověděl svůj sen kamarádovi (rovněž 
muslimovi), o kterém doufal, že mu pomůže 
porozumět jeho významu. Kamarád odpověděl: 
„Halide, ten muž ve tvém snu byl Ježíš, 
Mesiáš.“  „Jakmile jsem to uslyšel,“ vypravuje 
Halid, „věděl jsem, že je to pravda a že mi 
tím Bůh řekl: Je na čase Ježíše opravdově 
následovat. Ukazoval mi, že pořád čeká, aby 
mne mohl vzít za ruku, i když já ji odtahuji. 
Teď vidím, že mě Ježíš nikdy nepotřeboval, ale 
že já jsem vždycky potřeboval jeho – a že jej 
potřebuji dokonce i tehdy, když ho odstrkuji. 
Stojí po mé pravici. Sám takovou lásku 
nechápu, ale potřebuji ji a obdivuji ji.“ Halid 
začal číst Bibli a šíří ve své komunitě Dobrou 
zprávu.

Třebaže Bůh koná mezi čínskými Chueji 
úžasné věci, žijí mnozí příslušníci tohoto více 
než desetimilionového národa ještě ve světě, 
jenž o této úchvatné lásce, kterou nyní poznává 
Halid, nic neví. Mnozí žijí dosud ve strachu a 
ačkoliv mají opravdovou touhu Boha znát  
a poslouchat jej, nevědí, co je třeba udělat.

Zázraky v Číně: Muslimové mají sny o Ježíši
{  }Deset miliónů  

Chuejů nezná Ježíše.

24   30 dní modliteb za svět islámu 2013

V Šanghaji v Čínské lidové republice se od 9. do 18. května 
konaly první Východoasijské hry. Den 15 Úterý  
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Velké národy

•	Proste Ježíše, ať se Chuejům zjevuje 
nadpřirozenými cestami, jako jsou 
sny a vidění (Skutky 2,17).

•	Modlete se, aby místo strachu, který 
čínští křesťané pociťují vůči Chuejům, 
vstoupila do jejich srdce láska  
(1 Janův 4,18).

•	Modlete se, aby Chuejové, kteří 
Ježíše již následují, měli při vydávání 
svědectví svým rodinám a přátelům 
moudrost a odvahu.
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V  Jihoafrické republice dnes žije 600 až 
800 tisíc muslimů.  Tvoří sice necelá 2% 

obyvatel, avšak rozmach a vliv islámu v zemi je 
výzvou i příležitostí zároveň.

Některé skupiny lidí v JAR jsou pod silným 
vlivem islámu. Jsou to především vězňové, 
protože ti touží po odpuštění a zproštění viny. 
Jsou otevřeni pro jakékoli poselství o naději. 
Tam, kde nezasáhnou zvěstovatelé Krista, 
využije této příležitosti někdo jiný.

Dále je islám přitažlivý pro chudé černé 
Jihoafričany, kteří považují někdy křesťanství 
za „bělošské“ náboženství. Hlasatelé islámu 
se zároveň starají o vzdělání a výživu těch 
zcela nejchudších a tím si přirozeně tam, kde 
je takové pomoci naléhavě třeba, získávají 
popularitu. 

A konečně se v JAR mohutně šíří 
synkretismus. Má zčásti historické příčiny. 
Snaží se vyplnit prázdnotu, kterou zavinil 
apartheid a následná rozdělení. Když v takové 
situaci lidé zaslechnou teologické argumenty 
pro sjednocení a službu témuž Stvořiteli, 
začnou se dveře rychle otevírat.

V JAR dnes islám roste rychleji než 
křesťanství a již jeho percentuální rozmach by 
měl být pro církev výzvou. Biblická odpověď 
církve na islám i na potřebu evangelizace 
chudých by měla být ve větší aktivitě a odvaze.

brána do Afriky – změny v Jihoafrické republice
{  }29% obyvatel Jihoafrické 

republiky je mladších 15 let.

Prezident F. W. de Klerk a Nelson Mandela se 
společně stávají laureáty Nobelovy ceny. Den 16 

Středa  
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Výzvy

•	Modlete se za evangelisty, kteří 
aktivně pracují mezi jihoafrickými 
muslimy. Modlete se, aby byli citliví 
vůči islámské kultuře a náboženským 
zvyklostem během Ramadánu a přitom 
se nedopouštěli kompromisů, pokud jde  
o pravdu o Ježíši Kristu.

•	Modlete se, aby v jihoafrických věznicích 
přibylo křesťanských kaplanů. Služba 
ve věznicích je zvlášť důležitá během 
Ramadánu, protože právě v této 
době mají vězňové podle rozšířeného 
přesvědčení předstoupit před Alláha 
s čistým štítem, a tak se mnozí rozhodují 
pro konverzi k islámu.

•	Modlete se za chudé a potřebné lidi 
v chudinských čtvrtích.  Pro mnohé jejich 
obyvatele je přijetí islámu prostředkem, 
jak získat potravu. Modlete se, aby tito 
lidé přijali Krista jako Spasitele – ne 
kvůli naději, že třeba dostanou nějaké 
potraviny, nýbrž z touhy po novém životě 
v Kristu.

•	Modlete se, aby víra nevzdělaných 
venkovských pastorů byla pevná. 
Modlíme se, aby štít víry ochránil jejich 
mysl a uhasil všechny ohnivé střely 
pochybností (Efezkým 6,16;  
Koloským 2,6-8; 1Korintským 2,16).
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N a neděli 19. srpna 2012 připadl islámský 
svátek Íd al-Fitr zakončující Ramadán. 

Pro více než deset tisíc indonéských dělníků, 
kteří přišli na hlavní tchajpejské nádraží, začal 
jako šťastný den. Proudili do hlavní nádražní 
haly, která pro ně byla příhodným místem. 

Mohli se tam usadit, sejít se s přáteli a tímto 
způsobem oslavit tento významný muslimský 
svátek. Tímto obrovským celodenním 
shromážděním však neúmyslně ochromili 
normální provoz nádražní haly sloužící metru, 
železnici i vysokorychlostní dráze.

Na základě stížností cestujících začala správa 
tchajpejského nádraží velkou část hlavní haly  
o víkendech uzavírat. U některých cizích 
dělníků to vyvolalo zlostnou reakci. Například 
12. září protestovalo před nádražím asi padesát 

dělníků. Vyzbrojeni „antirasistickými“ plakáty 
požadovali právo shromažďovat se na veřejných 
místech. „Chceme místo pro trávení volného 
času!“ křičeli. Pak vpochodovali do nádraží  
a usadili se na podlaze hlavní haly.

Shromažďování zahraničních dělníků  
o víkendech je v Tchaj-peji a v mnoha dalších 
městech, jako je  Tchaj-jüan nebo Tchaj-čung, 
běžným zjevem. Sedávají po skupinách na 
nádražích, v parcích a dokonce na některých 
ulicích podél chodníků. Přitahuje to zamračené 
pohledy. Jen zřídka se však někdo vážně zajímá 
o nějaké řešení, které by jim pomohlo.

Jak na Tchajvanu, tak i v Hongkongu jsou 
dnes nejběžnějšími domácími pracovníky 
Indonésané. Podle statistiky ze září 2012 je 
jich na Tajvanu 155 tisíc a v Honkongu 151 
tisíc. Mnozí z nich pracují pro křesťanské 
zaměstnavatele.

Některé církve v Hongkongu se o tyto TKI 
(neboli Tenaga kerdža Indonesia – indonéské 
domácí pomocníky, jak jim říkají) starají  
a poskytují jim duchovní službu. Zakládají 
pečovatelská centra, která zajišťují jazykovou  
a počítačovou výuku, školu internetu  

a sociální i odpočinkové programy. Jiní 
křesťané v Hongkongu podporují zařízení,  
kde tito TKI mohou společně chválit Pána,  
a jiná, která jim slouží jako penziony.

 Na Tchajvanu se však službě indonéským 
dělníkům věnuje jen málo církví a křesťanských 
organizací. 

Kam mohou jít? indonéští dělníci
{  }na světě bude v následujících 

10 letech potřeba 600 miliónů 
nových pracovních míst.

Arthur Blessitt uskutečnil svůj pochod s křížem  
i na Tchajvanu, avšak pouze kolem letiště.Den 17 Čtvrtek  
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Asie

•	Modlete se, aby křesťané na 
Tchajvanu začali budovat podobná 
TKI centra, jaká fungují v Hongkongu

•	Modlete se, aby církve a křesťané na 
Tchajvanu měli vizi Božího království. 
Křesťané se mohou seznamovat 
s kulturou svých dlouhodobě 
najímaných domácích pracovníků  
a v lásce jim přinášet evangelium.

•	Modlete se, aby církve spolu 
s agenturami vypracovaly 
dlouhodobou strategii pomoci 
zahraničním dělníkům, která by 
jim poskytovala péči, přinášela jim 
evangelium a vedla je k učednictví.

•	Modlete se, aby indonéští pracovníci 
otevírali srdce Kristu.
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V  loňském roce zemřelo v subsaharské 
Africe každé sedmé dítě před dosažením 

pátého roku života. Z těch, které přežily, jich 
pouze 65% mělo možnost navštěvovat školu  
a ještě méně do ní skutečně chodilo. 

Značné procento muslimských dětí žije 
v krajní chudobě. Některé jsou nuceny žebrat, 
aby přežily. Jiné dospělí zneužívají a zavlékají 
je do obchodu s drogami nebo do prostituce. 
Některé se přidávají ke gangům,  
armádám nebo skupinám teroristů.

Mnozí příslušníci Božího lidu 
s těmito dětmi velice cítí a konají 
záslužnou práci budováním 
pouličních útulků a sirotčinců. 
Snaží se jim zajišťovat výživu  
a vzdělání. Přesto je třeba 
udělat daleko víc.

Více než čtvrtina  
z 2,4 miliardy všech 
dětí na světě žije 
v islámských zemích. 
Jejich počet se 
odhaduje na  
600 milionů.  

Malý počet dětí žijících v islámských zemích 
žije v  podmínkách blahobytu. Většina jich 
však patří k nejchudším a nedostává se jim ani 
základních práv na zdraví, vzdělání a ochranu. 

Podle zprávy „Děti v islámském světě“, 
kterou uveřejnil Mezinárodní fond pro vzdělání 
dětí při OSN (UNICEF), „umírá v islámských 
zemích každoročně 4,3 milionů dětí, miliony 
jich nenavštěvují základní školu a v některých 

zemích umírá každá šestá žena při 
porodu.“ Potřeba pomoci je 

zde nesmírná.
Vypráví se o muži a ženě, 

kteří procházeli vysokou 
travou afrických stepí. Za 
ruce vedli synka, každý 
z jedné strany. Když ale 
vyšli z trávy, zjistili, že jej 
oba pustili. Každý z nich 

si totiž myslel, že syna drží 
ten druhý. Zoufale ho 

hledali a svolali na 
pomoc lidi z blízké 
vesnice. Po třech 
hodinách otec 

řekl: „Vezměme se za ruce a pročesejme trávu.“ 
Chlapce našli, ale bylo příliš pozdě. Sklíčený 
otec zvolal: „Kdybychom byli spojili své ruce 
dříve, možná bychom ho byli zachránili!“

Spojme své ruce s těmi, kdo svou službou 
usilují o ochranu a požehnání pro děti 
z muslimských zemí. 

Narozeni jako muslimové: Vzít děti za ruku
{  }4,3 milionu dětí zemře 

každý rok v islámských 
zemích.

Světová populace  
dosáhla počtu 5,5 miliardy.Den 18 

Pátek  
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Nezasažení

•	Modleme se společně, aby více lidí 
reagovalo na nutnost uchopit děti za ruce 
a slovem i skutkem jim přinášet poselství 
evangelia (Pláč 2,19).

•	Spojme své ruce v modlitbě za Boží 
ochranu a milost pro děti v muslimských 
národech (Přísloví 22,6).

•	Modlete se, aby vám Bůh ukázal,  
jak můžete muslimským dětem  
v nouzi pomáhat i vy.
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C esta muslimských žen za vzděláním 
prochází v posledních dvaceti letech 

vlnami přílivu i odlivu. Jakkoli smutné bývá 
zhoršení situace, nikdy to nezabránilo ženám, 
aby opět vykročily kupředu. Posuzovat vzdělání 
muslimských žen je také velice obtížné, 
protože se situace nesmírně liší  v jednotlivých 
geografických oblastech i různých rodinách na 
jednom místě.

Na obrovském úpadku práva žen na vzdělání 
v Afghánistánu nese vinu vzestup Tálibánu 
v 90. letech. Ten v Afghánistánu i v Pákistánu 
nutil ženy zastávající kvalifikovaná povolání, 
aby své zaměstnání opustily. Děvčatům bránil 
navštěvovat školy. Vyšel všeobecný výnos, podle 
kterého není třeba, aby se muslimské dívky 
naučily psát. Umějí-li číst, je to víc než dost. 

V záři 2006 vydalo UNESCO překvapivou 
studii o gramotnosti dospělých a počtu 
negramotného obyvatelstva podle zemí 
a pohlaví1. V Egyptě byla zjištěna míra 
gramotnosti u žen pouhých 59,4%. V dalších   
zemích Blízkého východu (Maroko, Pákistán, 
Afghánistán, Jemen) pak šlo o čísla ještě nižší..  

Složitá cesta žen za vzděláním

 

„A také vím, že až tahle válka skončí,  
bude tě Afghánistán potřebovat stejně jako své muže, 

ba možná ještě víc. Protože, milá Lajlo,  
žádná společnost nemá šanci uspět, jsou-li její  

ženy nevzdělané. Naprosto žádnou.“

Khaled Hosseini, Tisíce planoucích sluncí 

Rozdíl v míře gramotnosti mezi muži a ženami 
je podle zjištění UNESCO v některých místech 
až 90 %.

V některých ohledech ale není situace  
v současnosti tak bezútěšná. Na univerzitách 
v Iráku či Spojených arabských emirátech tvoří 
ženy mezi studenty většinu. V muslimských 
zemích jako je Turecko, Malajsie a Indonésie 
je vzdělávání žen jen málokdy považováno 
za problém. V některých zemích však boj 
pokračuje. Írán nedávno vykázal ženy z více než 
70 různých studijních oborů na univerzitách.  

Mnoho muslimů se ale snaží zajistit si lepší 
budoucnost. „Jedno je jisté,“ píše Nilofer 
Haram, „Nebudou-li společenští představitelé 
a vlivné osobnosti věnovat tomuto problému 
pozornost, bude to znamenat pro společnost 
hodně frustrace a bolesti. Pro všechny. 
Zůstanou-li totiž matky, dcery a sestry 
pozadu, je možné, aby otcové, synové a bratři 
postupovali kupředu?“

1 UNESCO, Literacy for life (EFA Global Monitoring Report), 2006.

Afghánistán zůstává bitevním polem, přestože  
válka zuřící v letech 1978-1992 již skončila.Den 19 Sobota  
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Vzdělání

•	Modlete se za snahy vybudovat 
v Afghánistánu a Pákistánu dívčí školy. 
Modlete se za ochranu pro dívky 
navštěvující školu v místech, kde se kvůli 
tomu mohou setkat s obtěžováním nebo 
výhružkami.

•	Modlete se za ty, kdo se v muslimských 
národech zastávají vzdělávání žen. 
Modlete se za jejich ochranu, odvahu  
a příležitosti k uplatnění tohoto požadavku.
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Č itrálu, který tvoří horská údolí 
v severozápadním Pákistánu, se říkává 

„Eldorádo lingvistů.“ Hovoří se tam skoro 
tuctem jazyků.  Hlavním jazykem zvaným 
chovárština neboli „jazyk národa Cho“  
mluví asi 300 tisíc lidí.

Čitrál je vtěsnán mezi vysokými štíty 
Hindúkuše a Hindúradže. V zimě leží sníh 
vysoko a průsmyky jsou neprůchodné.  

Mnoho lidí, kteří se přesto snažili přejít, přišlo 
o život. Po vybudování tunelu je přístup do 
údolí poněkud snazší. Pokud se vám výlet 
vydaří, dostane se vám odměny. Setkáte se 
s přívětivými lidmi, kteří jsou proslulí také 

svou mírumilovností. Hrůzné nadvlády 
militantních extrémistů, kteří ovládají některé 
části Pákistánu, zůstávala tato oblast dlouho 
ušetřena. Údolím se však šíří strach, že by  
se to mohlo změnit. 

Solidarita 
Není divu, že v tak drsné části světa jsou chudí 
a nezaměstnaní. Někteří muži žijí a pracují 
v bohatých ropných státech okolo Perského 
zálivu. Muž nese často zodpovědnost za matku, 
babičku, manželku, za své švagrové, neteře  
i synovce a podporuje svou rodinu penězi, které 
posílá domů. Pro přežití je vzájemná pomoc tím 
nejpodstatnějším. Jedinec, který by se snažil 
žít na vlastní pěst, by v této pohádkově krásné, 
avšak drsné a tvrdé oblasti zahynul.

Nabízí se otázka: Jsou už v této oblasti nějací 
následovníci Ježíše? Bylo by možné, aby si zde 
Bůh vybudoval církev? Do chovárštiny dosud 
jeho Slovo přeloženo nebylo. Potřeba služby je 
v Čitrálském údolí veliká.

Strach z militantních extrémistů: Čitrál v Pákistánu
{  }Čitrál byl nejprve 

budhistický, pak 
hinduistický, poté islámský.

Benazír Bhuttová v Pákistánu se stala 
první ženou, která byla zvolena do vedení 
postkoloniální muslimské země.

Den 20 
Neděle  
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Misie

•	Modlete se za sny a vidění o Ježíši.  
(Skutky 2,17: „A stane se v posledních 
dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na 
všechny lidi, synové vaši a vaše dcery 
budou mluvit v prorockém vytržení, vaši 
mládenci budou mít vidění a vaši starci 
budou mít sny.“)

•	Modlete se za ochranu údolí před útoky 
militantních extrémistů. (Žalm 121,1-2: 
„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi 
přijde pomoc? Pomoc mi přichází od 
Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“)

•	Modlete se za překlad Písem do 
chovárštiny.

•	Modlete se, aby se pro práci v Čitrálu 
rozhodlo více místních i zahraničních 
věřících. (Jan 3,34: „Ten, koho poslal  
Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí 
svého Ducha v plnosti.“)
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Poznámka: Animistická přesvědčení a praktiky 
mají silný vliv na „křesťanskou“ většinu.

Chudoba  

B ývalá francouzská kolonie Ubangi-Šari 
získala v roce 1960 samostatnost a stala 

se Středoafrickou republikou (SAR). Po třech 
bouřlivých desetiletích hrůzovlády, kdy se 
střídaly většinou vojenské vlády, byla v roce 
1993 nastolena vláda civilní. Středoafrická 
republika leží, jak naznačuje už její název, 
v zeměpisném středu Afriky. Má proměnlivé 
podnebí a vyznačuje se přírodními krásami 
od tropického deštného pralesa na jihu až po 
subsaharskou oblast Sabali na severu. 

Navzdory množství přírodních surovin 
(diamanty, zlato, uran a dřevo) je SAR dosud 
jednou z nejchudších zemí světa. Poškozuje ji 
vnitrozemská poloha ve střední Africe, která 
má za následek značnou izolaci. To vede k velké 

závislosti na sousedních zemích a k poměrně 
vysokým životním nákladům. Politické 
problémy a špatná správa vedly v posledních 
letech k významným stávkám a politickému 
napětí.

Islámské investice v SAR
Hospodářské obtíže země vytvářejí podmínky 
pro šíření vlivu islámu v SAR. Mnohé podniky 
jsou ve vlastnictví muslimských přistěhovalců 
z Libanonu, arabských zemí, Senegalu, Mali, 
Čadu či oblastí obývaných Hausy. Některé 
arabské země se netají tím, že se snaží pomocí 
darů a investic podpořit konverze k islámu  
v SAR.

Nezasažení
Rungové představují muslimský kmen žijící 
na severu SAR v počtu 37 tisíc. Jsou prakticky 
nedotčeni evangeliem a ve značné izolaci od 
křesťanů. V SAR žijí také arabští přistěhovalci, 
kteří rovněž ve značné míře zůstávají nezasaženi 
zvěstí evangelia. Jen několik jednotlivců 
se alespoň formálně hlásí ke křesťanství. 
Navzdory úspěchu, kterého v SAR dosahuje 

v posledních letech islám, je však i Bůh při díle. 
Nedávno se ke Kristu obrátil vlivný muslim 
fulanské národnosti, který v minulosti dokonce 
dvakrát vykonal pouť do Mekky. Statečně 
se i navzdory značným tlakům drží svého 
křesťanského svědectví. Je zajímavé  
si uvědomit, že k jeho obrácení došlo během 
měsíce Ramadánu.

Porozumět Středoafrické republice
{  }Ve SAR se k hlásí 10% obyvatelstva 

k islámu, 51% k protestantismu  
a 29% ke katolictví.

Do čela státu se na základě prvních relativně 
demokratických voleb dostává prezident Patassé.Den 21 Pondělí  
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Nezasažení

•	Děkujte Bohu za poměrný klid 
trvající v této zemi navzdory různým 
projevům sociálního a ekonomického 
napětí. Modlete se, aby tomu tak 
bylo i nadále.

•	Modlete se, aby křesťané byli úspěšní 
v podnikání a zachovali přitom 
věrnost Pánu. Mnoho lidí přitahuje 
k islámu značná prosperita muslimů 
(Přísloví 13,7).

•	Modlete se, aby se zdejším 
křesťanům dostalo vyučování  
a přípravy, které jim pomohou 
správně zvěstovat muslimům 
evangelium (Římanům 10,15).
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Jack uprchl.  Bratr ho varoval, že se jej 
chystají otrávit. Jackův otec, který byl 

islámským duchovním, totiž zjistil, že 
se jeho sedmnáctiletý syn stal Ježíšovým 
následovníkem. O několik let později přiletěl 
Jack do Kanady, aby se zde věnoval studiu 
teologie. Z počátku jej tu však trápila velká 
osamocenost a bolestné vědomí, že musí žít  
v cizině jako nový příchozí bez rodiny. 

Důvodů, proč lidé opouštějí místa svého 
původu a přicházejí do Severní Ameriky, je celá 
řada. Patří mězi ně války, etnické konflikty, 
náboženské pronásledování, přírodní pohromy, 
touha po svobodě nebo jednoduše to, že se 

naskytla příležitost. Jak se asi daří těmto 
nepřipraveným novým příchozím v cizí zemi, 
kde často nejsou ve skutečnosti vítáni?

V roce 2008 otevřeli v Kanadě pro tyto nově 
příchozí středisko, kde Jack pomáhá.  
V základu stojí jednoduchá myšlenka připravit 
muslimům uvítání a poskytnout jim v nové 
vlasti praktickou pomoc. Během praktické 
pomoci s budováním domova, péčí o děti, 
doučováním, domácností nebo se zvládáním 
angličtiny vznikají přátelství. Dnes zde mladé 
maminky najdou štěprchy pro miminka, kluci 
i děvčata fotbalové tábory, celé rodiny možnost 
strávit čas na akcích pořádaných centrem. Toto 
vše je jen část služeb, které středisko nabízí.

Mezi muslimy a jejich novými křesťanskými 
přáteli vznikají pouta, která vedou k srdečným 
vztahům. Několik z nich už začalo následovat 
Ísu al-Masíha (Mesiáše Ježíše). Jiní jsou na cestě 
k tomu poznat Knížete pokoje. Díky službě 
mezinárodního týmu jim do srdce vniká setba 
evangelia. 

San studoval na muslimského duchovního. 
Když mu bylo 22 let, stal se Ježíšovým 
následovníkem. Matka jej prohlásila za 
mrtvého a vystrojila mu pohřeb. Dnes je 

členem mezinárodního týmu, který pracuje 
s novými přistěhovalci. Mnoho lidí, s nimiž se 
setkává ve středisku, pochází z jeho vlasti. Jeho 
matka, která dosud žije v Africe, je nyní hrdá na 
to, že její syn pomáhá svému lidu přežít v zemi, 
která není jejich vlastí a je pro ně tak cizí. 

Vítání nově příchozích: Pohostinnost otvírá srdce
{  }Přátelství s muslimem  

je nejlepší cestou  
k evangelizaci.

Do Kanady emigrovalo  
254.809 lidí.Den 22 Úterý  

30. července

1
9

9
3

Ti
m

el
in

e

Misie v Kanadě

•	Prakticky všichni muslimové vytržení ze 
svého domácího prostředí přicházejí 
nepřipraveni a jsou nuceni se vypořádat 
s novými lidmi, kulturou i jazykem. 
Modlete se, aby je na této cestě 
akulturace doprovázeli zralí křesťané, 
aby se jim stali přáteli a novou rodinou.

•	Modlete se, aby Bůh vedl věřící k setkání 
s lidmi pokoje (Lukáš 10) a aby se stali 
nástrojem, a aby si je použil jako nástroje, 
kterým bude přivádět muslimy ke Knížeti 
pokoje.

•	Pro mnoho muslimů v Severní Americe je 
šok, když je někdo ze Západu pozdraví. 
Přitom kolikrát postačí jen obyčejné 
„ahoj“ k tomu, aby vzniklo celoživotní 
přátelství. Zkuste to!
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S tany v táboře Dadaab zřízeném institucí 
UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN 

pro uprchlíky), v nichž se tísnily tisíce  
běženců, otřásal horký vítr z pouště. Spolu  
s půl milionem dalších  uprchlíků ze Somálska 
v něm vyhledala útočiště i Chadídža. Po 
dvaceti letech občanské války už nedokázala 
dál snášet neustálé utrpení. Sebrala tedy své 
děti a utekla. Daleko se nedostala. Umístili ji 
v tomto táboře stejně jako většinu jiných, kteří 
se rozhodli ze země utéct. Bylo pro ně nemožné 
vrátit se domů, protože tam stále zuřila válka, 
ale pokračovat v cestě také nemohli, jelikož jen 
málo zemí je ochotno je přijmout. Dadaab je 
v současnosti největším uprchlickým táborem 
UNHCR na světě. Vyrostla tam už celá 
generace, která se zde narodila a nezná nic 
jiného než těžký život uprchlíků.

Bezpečnost je v tomto táboře velkým 
problémem. Militantní hnutí aš-Šabáb  
(Hnutí mladých bojovníků) těží ze strachu lidí 

a dokonce i uvnitř tábora jim dělá ze života 
peklo. Unášejí ženy, malé chlapce nutí přidat 
se k nim a bojovat na jejich straně. Dochází 
k únosům pomocníků OSN, pod vozidla 
kladou útočníci nálože a vyhazují je do povětří. 
Uprchlíci navíc trpí chronickým nedostatkem 
všeho, co je k životu potřeba.

Nebylo nikoho, kdo by ji ochránil
Tu a tam se mezi Somálci v táboře najdou 
křesťané. Chadídža je jednou z nich. Není 
to však snadné. Aš-Šabáb už pozabíjel řadu 
jejích křesťanských přátel. Každého, u koho 
našli Bibli nebo zjistili, že patří tajně k církvi, 
jednoduše podřízli. Ani Chadídžu nestačili 
odpovědní pracovníci tábora před tímto 
pronásledováním ze strany muslimských 
fundamentalistů uchránit. Proto jí nakonec 
nezbylo než odtud uprchnout.  Tehdy byla 
Chadídža i s dětmi odkázána jen sama na sebe. 
Nakonec se jim podařilo dostat se do Nairobi.

Possible Caption/ Callout: 15.2 
million – UnHCR refugee estimate, 

2011

Pronásledování v největším uprchlickém táboře světa
Ha rajo dhigin!  — “Nikdy se nevzdávej!”

„Černý jestřáb sestřelen“: Operace americké armády 
v  Mogadišu stojí život 22 amerických vojáků  
a více než tisíce Somálců.

Den 23 Středa  
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Somálsko, 

Afrika

•	Prosíme Boha o pomoc pro Somálsko. 
Kéž přinese tomuto trpícímu národu mír! 
Kéž nastane doba, kdy tisíce Somálců 
odevzdají svůj život do milujících rukou 
Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele!

•	Modlete se, aby se lidé otevírali pro 
evangelium a aby se věřící mohli zapojit 
do sborů, které budou růst a budou mít 
možnost se v Somálsku pokojně scházet.

•	Modlete se, aby se z věřících stávali 
učedníci, kteří duchovně porostou. Jen 
lidé s pevnou vírou dokáží obstát v tlaku 
pronásledování a osamocenosti.

•	Modlete se za evangelizační práci 
jak cestou osobního kontaktu, tak 
prostřednictvím rozhlasu, literatury  
a internetu.
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Svědectví 
Velvyslanec míru  

ve světě islámu  

„Jako muslim jsem opravdu 

chtěl poznat Boha. V Ježíši jsem 

se setkal s Bohem jako se svým 

milujícím nebeským otcem. 

Toužil jsem po ujištění, že mi 

odpustil mé hříchy. Prahl jsem 

po jistotě věčného spasení. Nyní 

prostřednictvím Ježíše vím, že mne 

čeká nebe. Jsem vděčný, že mne 

islám připravil na to, abych uslyšel 

o Kristu a uvěřil v něj.“

J estliže je v nebi radost nad každým 
hříšníkem, který činí pokání, pak určitě 

nebe propuká v jásot nad jedním somálským 
muslimem, který se vrací domů! Ahmed Ali 
Haile (1953 - 2011) je jedním ze Somálců, 
kteří od počátku až do konce věrně chodili 
s Ježíšem, Knížetem pokoje. Jeho životní příběh 
je strhujícím svědectvím o Kristově uzdravující 
moci v této válkou rozervané, vysílené zemi 
v poušti v Rohu Afriky.

Ahmed statečně přijal biblickou pravdu  
a našel odvahu veřejně vyznat, že chodí 
s Ježíšem. Pak se řadu let věnoval v USA 
biblickým a mírovým studiím a nakonec  
se počátkem osmdesátých let vrátil do své  

rozbité, krvácející somálské vlasti. Za svůj 
životní úkol přijal zprostředkovávání míru 
mezi nesčetnými znepřátelenými stranami. Při 
náletu v Mogadišu v lednu 1992, kdy městem 
tekly potoky krve, přišel o nohu, avšak Bůh mu 
zázrakem zachoval život. Po celých zbývajících 
dvacet let života sloužil celému světu jako 
velvyslanec míru. Statečně běžel svůj běh  
i v době, kdy zápasil s rakovinou, která jej 
nakonec dovedla k cílové pásce. 

Jeho poslední slova nás vedou zpět k době 
jeho dětství mezi nomády v Bulo Burte v srdci 
Somálska, kde se naučil přemýšlet o Církvi 
jako o nomádské chýši, jejíž střechu nese jediný 
kůl uprostřed. „Mou modlitbou je, aby můj 
příběh přinesl slávu Pánu Ježíši Kristu. On je 
centrálním pilířem mé chýše. Chtěl bych, aby 
můj příběh povzbudil církev, která je mým 
domovem.“

* Podle knihy Odpočinek v Mogadišu. Má pouť vyslance míru ve světě islámu (Teatime in Mogadishu – My Journey  
as a Peace Ambassador in the World of Islam, Herald Press, 2011). www.heraldpress.com. Použito se svolením.



34   30 dní modliteb za svět islámu 2013

Porozumět modernímu světu,  
v němž žijeme.

Š aría je právní, politický, teologický, 
náboženský řád a systém, který se rozvíjel 

po po více než tisíc let (od doby Mohammeda). 
Pro miliony muslimů znamená šaría „Cestu.“ 
Právo šaría je v tradiční formě používáno  
v 35 zemích a v menší míře je uplatňována  
i ve většině dalších muslimských zemích. 
V některých západních zemích hraje roli 
nižšího alternativního právního systému 

především v oblasti rodinného práva. Většina 
muslimů nezná ze šaríi o mnoho více než 
základní náboženská pravidla (modlitba,  
půst, almužny, apod.).

Aplikace práva šaría
Šaría se dělí na jednotlivé odvětví islámské 
právní vědy (fiqh). Takovými větvemi šaríy jsou 
uctívání, rodinné vztahy, dědictví, obchod, 
majetkové záležitosti, trestní právo, občanské 
právo, daně, ústava, mezinárodní vztahy, 
válka, etika a další podkategorie. V zásadě jde 
o kompletní způsob život. Zahrnuje veškeré 
praktické záležitosti od jídla přes bankovnictví 
až po islámský způsob vlády. 

Miliony muslimů se šaríou neřídí  
a často ani nemají tušení o jejích přísnějších 
aspektech. Přestože představuje pro muslimy 
základ právního a politického systému, je šaría 
aplikovaná celosvětově v různé míře a různými 
způsoby. Jejími hlavními prameny jsou Korán  
a Sunna (tradice obsahující slova a činy 
Mohammeda). Jako právo kdekoli na světě je 
šaría otevřená množství interpretací a mezi 
islámskými učenci je neustále diskutována.  

Na jedné straně je možné vidět extrémně 
přísnou aplikaci šaríy v Afghánistánu, na 
druhé straně se setkáváme s učenci, kteří přísné 
aspekty šaríy odmítají s poukazem na její 
budoucnost v moderním globalizovaném světě. 
Někteří muslimští vůdci kážou přísnou podobu 
šaríy, většina obyčejných muslimů se jí  
však bojí a nechce pod ní žít.

Jak mají křesťané reagovat?
Nereagujte jen na mediální obraz! Někdy 
dovolíme falešným představám a nedostatku 
porozumění, aby nás vedly ke špatným 
postojům a nedostatku lásky k muslimům. 
Je třeba činit pokání ze špatných postojů 
lhostejnosti a nepřátelství vůči muslimům. 
Je třeba si uvědomit, že Duch svatý pracuje 
v srdcích muslimů a dává jim touhu 
poznat pravé křesťanství. Bůh jedná mezi 
muslimskými národy prostřednictvím svědectví 
křesťanů i skrze přímá zjevení. Pojďme se 
modlit upřímně a vytrvale za to, aby všechny 
muslimské národy přijaly evangelium Ježíše 
Krista.

Co je to právo šaría? otázka moderní aplikace
{  }35 států  

uplatňuje šaríu.

V platnost vstupuje Maastrichtská smlouva formálně 
zakládající Evropskou unii.Den 24 Čtvrtek  
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V iděli jste někdy lidi, kteří chodí po 
řeřavém uhlí nebo se bodají noži a ostrými 

hřeby, aniž by se zranili? Právě to je obsahem 
obřadů „debus“. Je to umění, ale také bojové 
umění, demonstrace síly. Někdy se tyto rituály 
předvádějí na svatbách nebo jiných oslavách. 
Podle místní víry dává Bůh takové schopnosti 
jen čistým lidem. Jde rovněž o charakteristický 
rys lidí v indonéském Bantenu. Mezi nimi se 
sotva najde někdo, kdo nemá s tímto uměním 
nějaké zkušenosti. 

Co se skrývá za názvem Banten?
Významů je několik. Je to název jedné 
z nejmladších indonéských provincií, která 
vznikla teprve nedávno (v roce 2000)  
a jejíž obyvatelé žijí v počtu asi 9 milionů  
na západním konci ostrova Jáva. Banten je 
rovněž jméno sultanátu založeného v roce  
1526 muslimskými bojovníky z proslulého 
jávského sultanátu Demaku, kteří používali 
čarodějné moci. Termín Banten označuje  
i jeden z nejstarších přístavů v Indonésii, který 
byl dávno před tím, než se proslavila Jakarta, 
znám jako centrum obchodu s kořením.  

Ve Starém Bantenu  lze dodnes navštívit ruiny 
přístavu, palác a minaret Staré bantenské 
mešity, který vypadá jako maják. A konečně 
představuje Banten také etnickou skupinu, 
která žije v bantenské provincii a je v podstatě 
zcela nezasažená evangeliem.

Vedle zmíněných okultních praktik 
je Banten známý i jako líheň islámského 
fanatismu. Mnoho významných lidí  
v radikálních skupinách prošlo vzděláním 
v bantenských náboženských školách. 
V odlehlých oblastech Bantenu žije jen 
nepatrný počet věřících. Na okraji bantenské 
provincie se však nachází Jakarta, kde žije 
poměrně dost křesťanů. Jen velice málo věřících 
a církví se však aktivně snaží mezi Banteny šířit 
evangelium, ačkoli v poslední době se zájem  
o tuto službu probouzí. Určité možnosti 
„otevření dveří“ nabízejí vzdělávací a rozvojové 
programy.

okultní bojové umění mezi indonéskými banteny 
{  }Sedm – počet provincií, 

které od roku 1999  
tvoří indonésii.

Debus je umění, ale také bojové umění, demonstrace síly. Někdy 
se tyto rituály předvádějí na svatbách nebo jiných oslavách. 

Podle místní víry dává Bůh takové schopnosti jen čistým lidem.

Světová banka předpovídá, že Indonésie bude 
na přelomu století industrializovanou středně 
bohatou zemí.

Den 25 Pátek  
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Nezasažení

•	Modlete se, aby Pán vysvobodil 
Banteny z okultní a náboženské 
svázanosti a otevřel jejich srdce pro 
evangelium. (Jan 8,32: „Poznáte pravdu 
a pravda vás učiní svobodnými.“)

•	Modlete se, aby věřící s láskou  
a ochotou k všestranné službě zaměřili 
na Banteny svou pozornost.

•	Modlete se, aby Pán povolal nové 
pracovníky, kteří budou žít, sloužit  
a svědčit právě mezi Banteny.  
(Lukáš 10,2 „Žeň je mnohá, dělníků 
málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle 
dělníky na svou žeň.“) 
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J iž dříve jsme vás žádali, abyste se za to 
modlili. Budeme to i nadále každoročně 

zdůrazňovat. Je to důležité! Přináší to změnu! 
Spojme tedy své ruce a modleme se za  
„noc moci“. 

Pamatujte na to, že v této době jsou 
muslimové zvlášť přístupní nadpřirozeným 
věcem. Někteří budou očekávat anděly, kteří 
jim splní zvláštní prosby. Jiní čekají, že anděl 
přinese nějaké prohlášení týkající se příštího 
roku. (Někdy se o této noci mluví jako  
o „noci výnosu“.) Někteří muslimové si vezmou 
dovolenou, aby mohli tuto noc strávit na 
modlitbě. Muslimské ženy budou doufat, že 
po modlitbě v této noci budou moci otěhotnět. 
Mnozí se budou těšit na uzdravení a na získání 
duchovní moci. 

Nejdůležitější však je, že mnozí muslimové 
budou upřímně prosit Boha o pomoc a že jejich 
srdce bude otevřené v očekávání, že se jich Bůh 
osobně dotkne.

Během let jsme slyšeli mnoho mocných 
svědectví o muslimech, kteří této noci nalezli 
Mesiáše, Ježíše. Někteří měli vidění nebo sny, 
mnoho jich ale mělo příležitost slyšet Dobrou 
zprávu poprvé od přítele nebo z křesťanského 
programu. Věřme a modleme se společně za 
to množství muslimů, kteří touží po duchovní 
plnosti a jednotě s Bohem.

Pro další informace o Noci moci můžete 
navštívit webové stránky www.30-days.net.

POZNÁMKA: Podle většiny muslimů  
nastává Noc moci během posledních deseti dní 
Ramadánu. Podle mnoha duchovních jde  
o 27. den. Každý nový den začíná západem 
slunce, proto se modlíme  dnes. Podle 97. súry 
Koránu dostal Mohamed této noci první zjevení 
Koránu. Muslimové věří, že modlitby vysílané 
této noci vyslýchá Bůh obzvlášť příznivě.  
Někteří věří, že modlitba této noci vynahradí 
opomenuté pravidelné denní modlitby. 

Už zase je tu tato část roku! 
                                     lajlat al-Kadr – „Noc Moci“ 

{  }mnozí nachází mesiáše 
Ježíše právě této noci.

Izrael uznává Organizaci pro osvobození  
Palestiny a přestává ji považovat  
za teroristickou organizaci.

Den 26 Sobota  
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Zjevení

•	Pane, připomínáme si ty, kteří upřímně 
hledají tvou pomoc. Prosíme, dej jim 
pomoc, kterou potřebují a přines jim ji 
takovým způsobem, aby pochopili, že ji 
dostávají prostřednictvím Mesiáše, Ježíše. 
(Žalm 34,18; Zacharijáš 9,9)

•	Modlete se, aby v této době měli věřící 
pracující mezi muslimy zvláštní příležitosti 
sdělit jim Dobrou zprávu.

•	Pane, víme, že tvá ruka není tak krátká, že 
bys nemohl přinést záchranu, ani tvé ucho 
není tupé a hluché, že bys neslyšel. Pane, 
vztáhni ruku a zjev hřích i své spasení. 
(Izajáš 59,1; Izajáš 52,10)

•	Modlete se proti moci temnosti, která 
by se mohla pokusit muslimy podvést. 
(Efezkým 6,12; Žalm 44,4-7)
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D ekánští muslimové bývali od 14. století 
vládci Dekánské plošiny. Po dobu dvou 

staletí, než indická vláda v roce 1948 svrhla 
dynastii muslimských nizámů, mělo dekánské 
království (neboli Hajdarábád) postavení 
knížecího státu. Z dekánských knížecích 
vládců, úředníků a bohatých vlastníků půdy se 
stali kováři, drobní obchodníci, tesaři  
a taxikáři.

Velký počet dekánských muslimů (okolo  
2,5 milionu) žije v metropoli Hajdarábádu, 
který je hlavním městem státu Adhrapradéš.  
 

Dříve knížata, nyní dělníci: 
                                     Hrozba násilí

Asi 95% tvoří sunnité a zbývajících 5% šíité, 
v jejichž víře se silně uplatňuje vliv súfismu.  

Velké nezasažené národy 
Dekánci patří k velkým národnostním 
skupinám, které dosud nebyly zasaženy 
evangeliem. Po ztrátě dřívějšího bohatství, 
váženého postavení a moci vězí mnoho 
dekánských muslimů ve velké bídě a zoufalství. 
Potřebují povzbuzení a naději, což jim může 
poskytnout jedině jasné porozumění evangeliu. 
Potřebují vaše modlitby! 

Během posledních dvou desetiletí přivedla 
služba několika misijních agentur 

některé příslušníky dekánského lidu 
k víře. Byla to však práce pomalá  
a únavná. Tak tomu bude i nadále, 

dokud církev v Indii nepřijme vizi 
a břemeno pro evangelizaci této 
etnické skupiny.

{  }Šest miliónů – 
odhadovaný počet Biblí 
vytištěných v roce 2012.

Série bombových útoků, které měli na svědomí 
zřejmě lidé z muslimského podsvětí, otřásla 
obchodní metropolí Bombaj a usmrtila 260 lidí.

Den 27 Neděle  
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•	Muslimové věří ve Svatá písma, proto se 
modlete, aby se k nim dostal dostatek 
Biblí. Pouze Boží slovo jim může přinést 
naději. (Jan 1,14: „A Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho 
slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy.“)

•	Ústřední indická vláda označuje 
Hajdarábád jako velice výbušnou oblast. 
Mezi muslimy a hinduisty může každým 
okamžikem propuknout násilí.  
Modlete se za tuto situaci.

•	Modlete se, aby jim Bůh nadpřirozenou 
cestou posílal sny a vidění o tom, že Ježíš 
je cesta, pravda i život (Jan 14,6).

•	Modlete se, aby církev přijala břemeno 
a vizi pro tento lid. Tak bude možno 
zmobilizovat pro tuto službu více 
modlitebníků i pracovníků  
(Římanům 10,14).

•	Modlete se zvlášť za příslušníky islámských 
fundamentalistických skupin, kteří se 
evangelizačnímu úsilí mezi těmito lidmi 
snaží zabránit (Matouš 5,44).
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S oninkové žijí v západní části Sahelu, 
který představuje suché pásmo táhnoucí 

se napříč Afrikou hned pod jižním okrajem 
Saharské pouště. Denní teploty dosahující 
45°C (113°F) zde nejsou žádnou zvláštností. 
Navzdory těmto těžkým podmínkám se tu 
Soninkové dokáží uživit obděláváním půdy  
a chovem dobytka.

Soninkové žijí vesměs se širokou rodinou 
na usedlostech, které tvoří domy z hlíny nebo 
cementových tvárnic. Mnoho mužů odchází 
od svých rodin za prací do malých i větších 
měst a často i za hranice. Z tohoto důvodu 
mají i města jako Paříž a New York početnou 
soninskou populaci. Se svými rodinami 
v Západní Africe udržují Soninkové těsné 
vztahy a většinou příjmů podporují své rodiny 
doma.  

Za základ své identity, na kterou jsou 
Soninkové velice hrdí, považují příslušnost 
svého lidu k islámskému náboženství. Běžný 
život se točí okolo každodenního paterého 
volání k modlitbě. V kultuře Soninků hraje 
značnou roli hanba a mínění druhých lidí.  

Misijní práce
Na evangelizaci Soninků v různých zemích 
se podílejí misionáři vysílaní řadou agentur. 
Podle zpráv je v jejich celé dvoumilionové 
populaci zhruba 100 křesťanů. Všechni tito 
věřící zakouší od muslimů nějakým způsobem 
pronásledování. Žijí často v izolaci a mají 
zřídka možnost sejít se k bohoslužbám.

Pracuje se na překladu Bible do soninštiny. 
Překladatelé žijí na různých místech  
a k dorozumívání musejí používat Skype  
a e-mail. K tomu potřebují dobré internetové 
připojení a zajistit je představuje při této práci, 
která je už sama o sobě obtížná, další starost 
navíc. 

O literaturu v soninštině včetně Bible 
je veliký zájem. Rozvoj médií a pokročilá 
technologie umožňují přinášet Soninkům 
Dobrou zprávu důmyslnými způsoby. 
Příkladem může být používání paměťových 
karet SD, které se vkládají do mobilních 
telefonů. Díky nim si může mnoho Soninků 
kdykoli a kdekoli vyslechnout nahrávku 
některé části Písma. 
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Šíření Dobré zprávy mezi Soninky
{  }Sto – počet křesťanů mezi 

dvěma miliony Soninků.

Déšť snášející se na Sahel přináší 
úlevu této suchem sužované oblasti.Den 28 Pondělí  
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Nezasažení  

v Africe

•	Modlete se, aby křesťané měli více 
možností doručit Písmo a literaturu do 
správných rukou. (Izajáš 52,7)

•	Modlete se, aby Bůh dával překladatelům 
Bible pro jejich práci hodně moudrosti.

•	Modlete se, aby Soninkové opravdu měli 
hlad po Božím slově a aby se jim dostalo 
nasycení. (Matouš 5,6)M
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P odle zprávy Erickson Mobility Report 
dosáhl počet uživatelů mobilů na Blízkém 

východě 990 miliónů. Celkově patří počet 
mobilů na Blízkém východě mezi nejvyšší na 
světě. Téměř 40% těchto mobilů tvoří chytré 
telefony1. Podle íránského online výzkumu 
Chimigi (persky „Co říkáš?“) používá i 
navzdory omezením a cenzuře Facebook  
58% Íránců2.Téměř 25 milionů obyvatel 
Saudské Arábie, Bahrajnu a Kuvajtu má nyní 
zdarma přístup na Wikipedii. Jordánsko 
investuje do reklamy na internetu více než do 
jakékoli jiné formy reklamy. Služba WhatsApp, 
jejímž prostřednictvím si lidé vymění denně  
10 miliard zpráv, je dostupná v arabštině3.

Tak vypadá náš neuvěřitelně provázaný 
svět. Ať již jde o zprávy o vojenských operacích 
oznamovaných izraelskou armádou na Twiteru 
nebo nové aplikace pro chytré telefony 
muslimských studentů, je zřejmé, že svět 
stále více funguje prostřednictvím mobilních 
telefonů. Jedna zajímavá statistika ukazuje, že 
mnoho mladých lidí v Africe se nikdy nenaučí 
používat počítač, ale udělají vše proto, aby 
získali mobilní telefon, a budou jej používat, 

dokud se nerozpadne. Vzhledem k tomu, že 
většinu z tohoto užívání mobilů tvoří posílání 
zpráv mezi přáteli, mnoho informací lze sdílet 
tak jako nikdy dříve. Průměrný uživatel 
Facebooku jistě stráví nějaký čas chatováním, 
ale mnoho času bude věnovat také procházení 
toho, co tam umístili jeho přátelé.

Z těchto důvodů se řada křesťanských 
organizací snaží využít rozmanitých nových 
metod k zasažení Generace M(obil). Záměrem 
je zahájit diskuzi a smysluplné hovory 
s muslimy, které by otevřeli cestu k osobnímu 
svědectví nebo alespoň nabídce modlitby, 
pokud se taková možnost objeví. Přestože 
si nikdo nemyslí, že by technologie mohla 
nahradit osobní kontakt, studie naznačují,  
že setba probíhá a tvrdá půda se otevírá díky 
úsilí spojenému s využitím mobilních telefonů  
a sociálních sítí.

Přišla vám zpráva: Generace M(obil)

1 arabianbusiness.com  2 thenextweb.com  3 abcnews.go.com

{  }V německu vychází 
sms verze této 

brožury.

Ve švýcarském CERNu se zrodil první webový 
prohlížeč Mosaic.Den 29 Úterý  

6. srpna
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•	Modlete se, aby křesťané vytvářeli nové 
kontakty s muslimy za pomoci mobilních 
přístrojů a zasívali semena evangelia. Pro 
zasažení muslimů vírou, nadějí a láskou 
jsou potřeba dlouhodobá přátelství, která 
půjdou za pouhé navázání kontaktu 
(Římanům 10,1; 1 Timoteovi 2,1-6). 
Modlete se, jaká může být vaše role.M
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J eden z nejdůležitějších muslimských 
svátků se nazývá Ejd al-Adha neboli 

„Svátek oběti.“ Během tohoto svátku budou 
muslimové po celém světě zabíjet svá 
nejlepší rituálně čistá zvířata na připomenutí 
Ibrahíma (Abraháma), který Bohu nabídl 
jako oběť svého prvorozeného syna. 

Odhaduje se, že během tohoto svátku, 
který se odehrává asi 70 dní po skončení 
Ramadánu, bude v muslimském světě takto 
zabito asi 100 miliónů zvířat. 

Možná právě o tomto svátku se budete 
moci zeptat svých muslimských přátel, čemu 
věří. Oni se vás pak možná naopak zeptají, 
čemu věříte vy. Můžete jim vysvětlit, že  
oběť symbolizuje Ježíše. Můžete jim říci,  
že nazýváme Ježíše beránkem, kterého Bůh  
dal jako konečnou oběť, která snímá hříchy.  
Byl vzkříšen, aby nám dal věčný život.  
„Hle, Beránek Boží...“ (Jan 1,29;  
Židům 9,12; Leviticus 17,11;  
Římanům 5,9).  

•	Modlete se za tyto obřady. Víme, že 
očistné rituály mohou očistit tělo, ale 
nemohou očistit srdce. Pouze Ježíš může 
očistit srdce a my mu to můžeme umožnit 
pouze pokáním. Modlete se, aby Duch 
svatý volal k upřímnému pokání, aby 
hledající srdce slyšela a odpověděla. 

•		Děkujte Mesiáši 
Ježíši, že skrze 
jeho krev 
docházíme 
odpuštění hříchů. 
Modlete se, 
aby muslimové 

pochopili, 
že Ježíš je 
jedinou cestou 

k Otci a že jen v něm mohou být hříchy 
odpuštěny. Modlete se podle Jana 1,29, 
Skutků 10,43 a Židům 1,3. 

•	Modlete se podle Efezkým 6: 
„Nevedeme svůj boj proti lidským 
nepřátelům, ale proti nadzemským 
duchům zla.“ Muslimové vědí, že se zde 
probíhá duchovní boj, jehož příčinou je 
Satan. Z tohoto důvodu vrhají kameny 
na Satana během Dne kamenování, 
který patří k Ejd al-Adha. Modlete se, 
aby se doslechli o tom, že Ježíš porazil 
hřích, Satana a smrt. Kéž by pochopili, 
že kamenování Satana nemá význam 
bez kříže a vzkříšení, jimiž byl Satan 
poražen. Kéž naleznou Ježíše a získají 
vlastní mocné zbraně, „aby bořili 
hradby“ (2 Korintským 10,4).
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{  }780 tisíc Saudú stráví 
svátek ejd al-Adha 

v zahraničí.

Dobrou zprávou pro muslimy je, že Ježíš je Božím beránkem, který snímá hříchy světa

Muslimové obětují během svátku Ejd 

Další informace o muslimských svátcích můžete nalézt na stránkách:  
www.30-days.net/islam

Ejd 1993, 1. červen: Útok Srbské armády na 
fotbalové utkání v Bosně zanechal mnoho 
mrtvých a zraněných.

Den 30 Středa  
7. srpna
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