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Vítejte ve 30 dnech 2016!

Milí modlitebníci,
v minulém roce jsme viděli, jak modlitební účast na iniciativě  
30 dní modliteb za svět islámu roste více než kdy dříve. Řadou  
inspirativních článků převzatých z knihy badatele Davida 
Garrisona Vítr v domě islámu se náš modlitební průvodce 
stal inspirací pro účinné modlitby. Těší nás, že i letos můžeme 
dále čerpat z Garrisonovy knihy a při dalším průzkumu devíti 
místností v domě islámu objevovat, kde a jak dochází  
v muslimském světě ke hnutím směřujícím ke Kristu. 

I letos si naléhavě uvědomujeme, že ve světě islámu dochází  
k významným změnám. Muslimským světem se přehnala válka  
a terorismus, což mnoho muslimů přinutilo uprchnout z domova 
a hledat bezpečí nebo naději na lepší život jinde. Na těchto 
nových místech na ně čekají příležitosti k setkání se živým 
Kristem. I ty, kteří nejsou nuceni dát se na útěk, přivádí takové 
tragické situace k tomu, aby se vydali na duchovní pouť. Některé 
z našich modliteb proto zaměříme na muslimy, které cesta víry 
přivádí blíže k Ježíši. Jako vždy se budeme modlit i za tisíce těch, 
kteří o něm teprve potřebují slyšet. 

Věříme, že se i letos v modlitbách vydáte na cestu světem islámu 
a že se prohloubí vaše porozumění pro to, jak nesmírně Bůh 
muslimy miluje. 

Díky za vaše modlitby!

Vydavatelé, Mezinárodní hnutí 30 dnů modliteb za svět islámu

1

Obsah
Náš cíl 2

Za kterou část světa se modlíme? 3

Co je to Ramadán? 4

Kdy se koná Ramadán?  5

Něco se děje!  6

Dny 1-30  7

Milióny lidí v pohybu 20

Praktické kroky lásky k muslimům 39

Pokračujte v modlitbách po celý rok 40



22

Situace ve světě islámu se sice rok 
od roku mění, avšak cíl modlitební 
příručky 30 dní modliteb za svět 

islámu je stále stejný. Chceme přinášet 
povzbuzení, vzdělání a zmocnění ke službě. 
Modlitbou projevujeme činorodou lásku k 
lidem muslimského vyznání po celém světě. 
Pomáháme jim nést jejich břemena. Učíme 
se poznávat, oč jim v životě jde. Vyprošujeme 
jim pomoc od Boha. Plníme tak Ježíšovo 
přikázání lásky k bližním. 
Povzbuzení
Na počátku Mezinárodního hnutí 30 dní byla 
skupina lidí, kteří poznali, že je Bůh vede 
k tomu, aby se na svět islámu nově dívali 
tak, jak muslimy vidí on sám: jako jedinečné 
osobnosti, rodiny i národy. Naše příručka má 
čtenáře povzbudit, aby se modlili za tutéž 
inspiraci a umožnili Bohu vést je cestou, jíž 
kráčí on sám. Bůh nás vede ke skutečnému 
porozumění světu islámu. 
Vzdělání
Máme k dispozici více informací než 
kdykoli dříve a potřebujeme s nimi umět 
dobře nakládat, abychom světu kolem nás 
dobře rozuměli. Informace o světě islámu 
obsažené v tomto průvodci pocházejí od 
lidí, kteří žijí mezi muslimy, protože jim 

touží přinášet lásku a požehnání. Rádi 
bychom se stali ozvěnou jejich hlasu. 
Pracovníci mezinárodního hnutí 30 
dní věří, že porozumění tomu, čemu 
muslimové věří, můžeme nejlépe získat 
přímo od muslimů. Příručka by měla 
našim čtenářům pomoct, aby poznali 
rozmanitost, jakou se vyznačuje kultura  
a teologie islámského světa. 
Zmocnění
Modlitba v době Ramadánu křesťanům 
pomáhá ztotožnit se s muslimy. Právě  
v této době totiž mnoho muslimů usiluje 
o to, aby se setkali s Bohem a lépe 
porozuměli jeho cestám. Každoročně 
dostáváme zprávy o tom, že právě to Bůh 
dělá jak pro muslimy, tak pro křesťany, kteří 
se za ně modlí. Je to výborná doba pro 
rozhovory s muslimskými přáteli o tom, 
co vám Bůh ukazuje, i pro sdílení s jinými 
křesťany o tom, čemu se učíte během těchto 
modliteb. 
Další informace o hnutí 30 dní modliteb  
a náměty k účinným modlitbám najdete  
na www.pray30DENs.org.

30 dní modliteb za svět islámu: Povzbuzujeme, 
vzděláváme a zmocňujeme ke službě již od roku 1993
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Na těchto místech se tisíce lidí obracejí 
k víře v Ježíše.

Domem islámu (arabsky „Dár al-islám“) 
nazývají muslimové oblast obývanou 
muslimy, která zaujímá část světa od 

západní Afriky až po souostroví Indonésie. 
Zahrnuje 49 států a 1,6 miliardy muslimů. 
Tento „dům“ můžeme rozdělit na devět 
geokulturních oblastí se specifickou kulturní 
identitou. Tyto oblasti budeme v tomto 
průvodci nazývat „pokoji v domě islámu“. 
Ve všech těchto pokojích dochází k pohybu, 
kdy se tisíce lidí obracejí k víře v Ježíše. Na 
stránkách této příručky budeme tyto pokoje 
(viz mapa vpravo) postupně procházet  
s modlitbou a přimlouvat se za lidi, kteří  
v nich žijí. 
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K islámu se hlásí 1,6 miliardy lidí  
z různých kultur po celém světě. Islám 
zahrnuje mnoho tradic, věrouk i zvyk-

lostí. Právě tak jako v křesťanství a judaismu 
najdeme různé sekty a denominace, liší se  
i různé skupiny muslimů ve svých obyčejích 
a praktikách stejně jako ve výkladu svých 
ústředních přikázání. 

Při poznávání víry muslimů je důležité, 
abychom odložili předsudky a neověřené 
informace z internetu a médií. Každý jednot-
livý muslim má vlastní cestou víry, kterou 
ovlivňuje jeho rodina, kultura a zkušenosti. 

Naprostá většina muslimů uznává „pět pilířů 
islámu“ jako základní povinnosti vedoucí  
k správnému a odpovědnému životu podle 
islámských měřítek. Mezi těchto pět pilířů 
islámu patří: 

Šaháda upřímná recitace muslimského 
vyznání víry

Salát  rituální modlitba konaná 
předepsaným způsobem pětkrát 
denně

Zakát  dávání poplatků na almužny 
(nebo charitativní účely) ve 
prospěch chudých a potřebných

Saum  půst v měsíci Ramadánu

Hadždž  pouť do Mekky

+

Účel půstu
„Saum“ je arabské slovo pro „půst“  
a znamená doslova „zdržet se“. V souvislosti  
s Ramadánem nejde jen o to zdržet se jídla  
a pití, nýbrž i všech zlých činů, myšlenek  
a slov.

Podle tradice obdržel prorok Mohamed 
právě o Ramadánu první zjevení Koránu. 
Muslimové si tuto důležitou událost týka-
jící se jejich víry připomínají každodenním 
půstem od úsvitu do západu slunce. Jde 
o přísný půst, který zahrnuje zdržení se 
jakéhokoli jídla a pití včetně vody. Platí zákaz 
kouření i pohlavního styku a muslimové se 
mají mít na pozoru před čímkoli nezákonným 
a nečistým. Dodržování těchto předpisů má 
muslima vést k ponoření do ducha půstu. Je 
to čas sebeomezování, očišťování těla i duše 
a zaměření se na uctívání Boha. 

Během Ramadánu se rodiny a přátelé scháze-
jí k večernímu a nočnímu jídlu a společnému 
času. Zvláštní důraz se v tomto období klade 
na charitu, dobročinnost a sebezpytování. 
Muslimové jsou vyzýváni, aby tohoto měsíce 
využili ke zkoumání vlastního života a víry. 
Mají se navzájem usmířit, upevňovat rodinné 
a přátelské vztahy a všeobecně se snažit stát 
se lepšími lidmi.

4

Co je to Ramadán?
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Dobu měsíce Ramadánu stanoví 
islámský kalendář, který je lunární. 
Znamená to, že ve srovnání  

s gregoriánským kalendářem se Ramadán 
každoročně posouvá přibližně o jedenáct 
dní. Jeho datování se též může v jednotlivých 
zemích lišit podle toho, zda byl na obloze 
vidět měsíc nebo ne. 

Věřící muslimové vstávají před východem 
slunce. Ještě před úsvitem a prvními modlit-
bami pojídají pokrm zvaný suhúr. Pak již  
nejedí až do západu slunce, kdy půst 
přerušují jídlem známým jako iftár.  
Povinnost půstu se netýká starých  
a nemocných lidí, malých dětí, těhotných  
a kojících žen. 

Proč se modlíme v době Ramadánu?
30 dní modliteb plánujeme vždy tak, aby se 
časově kryly s islámským měsícem Ramadá-
nem, protože to je doba, kdy se modlí sami 
muslimové. Jako křesťané můžeme mus-
limům přiblížit i tím, že se budeme postit 
a modlit ve stejný čas. Přerušení postu pak 
může být dobrou příležitostí se navzájem 
lépe poznat. Když křesťané vidí, jak se jejich 
muslimští sousedé o Ramadánu postí a co  
v té době dělají, může je to inspirovat k 
tomu, že začnou svou vlastní modlitbu brát 
vážněji. Doufejme, že se přitom naskytnou 
i příležitosti popovídat si o víře a pomoci si 
lépe porozumět Boží cestě. 

5

Kdy se koná Ramadán? 

Když poznáváme muslimy, je 
důležité odložit předsudky.
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Něco se děje! 

ISIS! Al-Káida! Boko Haram! Denně tyto 
skupiny radikálních islamistických teroristů 
plní naše zpravodajské kanály příběhy 

destrukce a obrazy uprchlíků opouštějících 
své domovy. V muslimském světě se však 
odvíjí ještě jiný a významnější příběh.  
V dnešním světě roste islám z hlavních 
náboženství nejrychleji. Tak tomu bylo  
a je už od chvíle, kdy před čtrnácti staletími 
spatřil v Arabské poušti světlo světa. Rok 
co rok narůstá počet muslimů o dalších asi 
sedmatřicet miliónů příslušníků. To je víc 
než počet obyvatel Kanady. Tento růst má 
z větší části na svědomí vysoká porodnost. 
V průběhu dějin však islám byl a i dnes je 
náboženstvím, které získává konvertity. 
Podle demografů dosáhne počet muslimů 
do roku 2030 více než dvou miliard, což 
bude tvořit asi 26 procent světové populace. 
Kolem roku 2050 by mohl předstihnout 
zatím nejpočetnější náboženskou komunitu 
na světě - křesťanstvo. Na pozadí tohoto 
velkého růstu se ale stranou mediální pozor-
nosti odvíjí ještě jiný příběh. Muslimové se 
obracejí k víře v Ježíše Krista!

Od zrození islámu roku 622 se křesťané 
snažili čelit postupu islámu vojenskou mocí 
i misijními metodami, avšak s nevalnými 
výsledky. Stejně jako islámské armády 
odrážely vojska křesťanů, mívali i křesťanští 

apologeti mezi muslimy jen skrovný úspěch. 
Alespoň donedávna tomu tak bylo. 

Z prvních sedmi staletí muslims-
ko-křesťanských interakcí dokládají záznamy 
pouze tři hnutí, která vedla k obrácení  
alespoň tisíce muslimů ke křesťanství.  
Z dalších pěti staletí nemáme zprávy  
o žádném takovém hnutí. Islám po celou 
dobu dále rostl geometrickou řadou a mus-
limů v tradičně křesťanských zemích Blízkého 
východu, severní Afriky i východní Evropy 
rychle přibývalo. Alespoň do nedávna tomu 
tak bylo. Situace se začala měnit koncem  
19. století, kdy 10 až 20 tisíc muslimů  
v Indonésii opustilo islám a nechalo se 
pokřtít na vyznání křesťanské víry. Po dalších 
dvou izolovaných hnutích ve východní  
a severní Africe bylo zas nějakou dobu 
ticho. K dalším průlomům začalo docházet 
až druhé polovině dvacátého století. Mezi 
léty 1967 a 2000 konvertovaly k různým 
křesťanským směrům desetitisíce muslimů  
v Indonésii, Bangladéši, Íránu, Alžírsku  
a Střední Asii. 

Největší počet muslimů obracejících se ke 
Kristu zůstal vyhrazen našemu 21. století. Od 
roku 2001 je doloženo alespoň 72 hnutí o ne-
jméně tisíci muslimech obrácených ke Kristu. 
Obracejí se při nich statisíce muslimů. Není 
nijak bezvýznamné, že k tomuto velkému 
probuzení ve světě islámu dochází souběžně 
s nebývalým hnutím modliteb za muslimy. 

Hnutí 30 dní modliteb za svět islámu, jehož 
se nyní účastníte, je toho součástí. 

Letos pokračujeme v naší modlitební cestě 
Domem islámu. Budeme při tom sledovat, 
jak Boží Duch vane jednotlivými místnostmi, 
v nichž se poprvé v dějinách tisíce muslimů 
setkávají s Ježíšem a stávají se jeho odd-
anými následovníky. Jako vždy se i tentokrát 
modlíme za lepší porozumění, abychom 
mohli pomáhat tomuto velkému zapojování 
muslimů do rodiny věřících v Ježíše Krista.
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TBěhem prvních sedmi staletí, v nichž se 
muslimové a křesťané potkávali, došlo 
pouze ke třem hnutím, při nichž se 

muslimové obraceli ke křesťanství.  
V dalších pěti staletích nevzniklo žádné.  
V uplynulých 150 letech jsme však takových 
hnutí zaznamenali dvaasedmdesát  
a při některých z nich se obrátily statisíce 
muslimů. Proč právě teď? Co děláme dnes 
jinak, že takového množství muslimů obrací 
k Ježíši Kristu? 
Přístup křesťanů k islámu byl po staletí 
stále stejný. Často probíhal ve stylu „naše 
náboženství“ versus „vaše náboženství“. 
Problém tkví ve skutečnosti, že v tom, co je 
to být zbožný, se muslimové vyznají dobře. 
Pokud někteří z nich uvažují o odchodu  
z islámu, pak to nebývá proto, že by hledali 
nějaké lepší náboženství. Dobře vědí, že 
náboženství samo spásu nezajistí - jinak by si 
jednoduše ponechali svou verzi. 

Křesťané také zkoušeli metodu „naše armá-
da“ versus „vaše armáda“. Na úsvitu islámu 
byly „křesťanské“ armády daleko početnější 
než ona skupina džihádistů, která se na 

koních přivalila z Arabské pouště. Přesto 
zaznamenávaly jednu porážku za druhou. 
Islámu se dobře daří, když se má prosadit 

v nepřátelském prostředí. 
Je to mocné náboženství 
protestu vůči bezpráví.  
Ať už jde o skutečné 

bezpráví nebo jen pociťované, islám dokáže 
shromáždit své stoupence k náboženské 
svaté válce neboli džihádu. 

Křesťané si mnohem hůře zdůvodňují 
vpády na cizí území, zakládání veleříší nebo 
dobývání kolonií. Takové snahy totiž nemají 
nic společného s průkopníkem naší víry, 
který řekl: „Milujte své nepřátele (...), abyste 
byli syny nebeského Otce“ (Matouš 5,44-45). 
Dnes po zkušenostech se selháním stře-

dověkých křižáckých experimentů  
a nemenší pomíjivostí výdobytků kolonialis-
mu 19. století už křesťané nemívají tendenci 
vidět v dobývání žádoucí cíl pro budoucnost. 

Dnešní křesťané se muslimským mužům  
a ženám věnují jako jedincům, kteří jsou bez 

Spasitele ztraceni stejně jako my. Nesnažíme 
se opakovat historii spojenou křižáckými 
taženími, kolonizací a dobýváním. Takové 
počínání má víc společného s islámským  
džihádem než s následováním Krista. Usi-
lujeme o získání srdce a mysli muslimů pro 
Spasitele, který nabízí duchovní království - 
království Boží. 

Misionáři si dnes rovněž mnohem více 
uvědomují, že muslimům nepřinese spásu 
naše náboženství, nýbrž náš Pán. Stejně 
vyznívají svědectví uvěřivších muslimů od 
západní Afriky po indomalajskou oblast.  
K nové víře je nepřivádí naše náboženství, 
naše hospodářství nebo naše civilizace, 
nýbrž Pán Ježíš Kristus. 

MODleMe Se
   aby dnešní křesťané odolali pokušení 

napodobovat islámský vzor vojenského 
postupu, dobývání a násilné konverze 
(Zacharjáš 4,6).

   aby dnešní křesťané následovali ne-
jvyššího příkladu Ježíše, který „způsobem 
bytí byl roven Bohu, a přece (...) vzal na 
sebe způsob služebníka.“ (Filipským 2,6-7)

   abychom se už neřídili strategiemi, které 
v minulosti selhaly, nýbrž raději vyzvedli 
osobu Ježíše Krista, který má plnou moc 
přitáhnout k sobě všechny včetně mus-
limů. 

6. červen DeN1

7

Nové cesty pro nová hnutí

Dnes se křesťané věnují muslimům jako 
jednotlivcům.
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Než se přes pobřeží severní Afriky 
v sedmém století převalily muslimské 
armády a podrobily si její obyvatele, 

bylo toto území kvetoucím domovem 
křesťanů. Islámské právo šaría postupně 
zničilo zdejší křesťanské komunity a severní 
Afrika se stala místem jedné z největších 
oblastí v Domě islámu. Dnešních sto milionů 
severoafrických muslimů představuje  
98%-100% obyvatelstva Mauritánie,  
Západní Sahary, Maroka, Alžírska, Tuniska  
a Libye. 

V průběhu dějin zakusila severní Afrika 
vlny dobyvatelských tažení, z nichž každá 
obyvatelstvo něčím poznamenala. Těmi, 

kdo dodnes vládnou jejímu 
politickému i náboženskému 
životu, jsou Arabové. Když se 
ve dvacátém století severní 

Afrika vymanila z područí evropského kolo-
nialismu, použily severoafrické vlády arabské 
kultury včetně islámu ke sjednocení svých 
národů proti dalšímu cizímu vlivu. Přesto 
však v srdci každého severoafrického národa 
tvrdošíjně přežívá početné původní obyva-
telstvo. Jsou jimi Berbeři, jejichž kořeny sahají 
hluboko do minulosti. Pro ně je severní Afrika 
původním domovem. 

Navzdory staletím kulturního útlaku žije 
v severní Africe ještě nejméně devatenáct 
různých etnických skupin Berberů s 30-40 
milióny příslušníků, kteří mluví berberskými 
jazyky. Patří mezi ně Rífové na západě v 
Maroku (4-6 miliónů), Kabylové na severu 
v Alžírsku (5-6 miliónů) a nomádští Tuar-
egové (1,2 miliónů) v Saharské poušti. 

Ačkoli lze těžko zjistit, kolik lidí se mezi nimi 
obrátilo ke Kristu, jsou křesťanské sbory vzni-
kající na mnoha místech severní Afriky svě-
dectvím, že přibývá oddaných následovníků 
Krista, jenž položil život jako Dobrý pastýř. 
Při putování po vsích v berberských horách 
a návštěvách domovů i sborů věřících jsem 
si často všiml zarámovaných obrázků, kde je 

Ježíš zobrazen jako Dobrý pastýř. V dolní čás-
ti obrazu bývalo napsáno v místním berber-
ském jazyce: Dobrý pastýř položí svůj život 
za ovce. Jedna Berberka jménem Zeinab mi 
k tomu řekla: „Pastýř pro nás znamená velice 
mnoho. Protože jsme lidé, kteří mají ovce, 
víme, jak musí pastýř ovce milovat  
a jak blízké musejí být jeho srdci.“ 

Tito berberští věřící už nejsou ovcemi bez 
pastýře. Svého Pastýře našli a naslouchají 
jeho hlasu.  

MODleMe Se
   aby rodící se křesťanská hnutí v severní 

Africe vydržela i přes úsilí vlád o jejich 
poarabštění a poislámštění. 

   aby nové překlady poselství evangelia  
do berberských jazyků probudily víru 
u domorodých berberských obyvatel 
Severní Afriky.

   K znovuobjevení dávné a přece nové 
křesťanské víry v severní Africe přispívá 
překlad Písma, rozhlas, satelitní televize  
a rovněž svědectví místních křesťanů. 
Modlete se za služebníky, kteří toto  
poselství přinášejí.

7. červen 
Severní Afrika

DeN2

8

Severní Afrika: Boží beránek

SeVeRNí AfRIKA
Státy 6

Muslimské národy  82

Počet obyvatel 100 631 350

Počet muslimů 99 029 643

Alžírsko Libye

Maroko
Tunisko

Mauretánie
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Mauritánie je skoro třikrát tak velká 
jako Německo a z většiny ji tvoří 
poušť. Setkali a smísili se zde 

Arabové, Berbeři i etnické skupiny černých 
Afričanů. Zhruba 70% obyvatel mluví 
hasanijskou arabštinou a patří k etnické 
skupině arabsko-berberských Maurů. 
Této skupině se říká bílí Maurové a tvoří ji 
převážně obchodníci, aristokraté, akademici 
a jiná elita. Druhá polovina, černí Maurové, 
jsou potomky otroků z černé Afriky. 
Zbývajících 30% obyvatelstva představují 
různé národnosti černých Afričanů,  
kteří žijí převážně na jihu  
a v hlavním městě. 

V roce 1957 žilo ještě 90% Maurů 
nomádským způsobem života ve stanech  
a významnější města neexistovala. V sedm-

desátých letech kruté sucho dohnalo 
mnoho lidí k tomu, že prodali zbylý 
dobytek a přestěhovali se do vznika-
jících měst, která od té doby začala 

růst. V osmém století rozšířili Arabové islám 
na Saharu, což oslabilo vliv Berberů. V roce 
1920 se Mauritánie stala francouzskou kolonií 
a roku 1960 získala nezávislost jako stát 
s islámským právním řádem. 

Revoluce v dalších muslimských státech 
vedly obyvatelstvo k přísnějšímu dodržování 
islámského práva. Většina z nich v tom vidí 
řešení problémů jako je chudoba, úplat-
kářství, otroctví, bezpráví nebo sucho. Co se 
sociálních zvyklostí týče, mnozí dál vedou 
nomádský způsob života: sedají raději na 
koberci než na židlích, nerespektují příliš 
dopravní předpisy a často se opakovaně žení 
a rozvádějí. 

V současnosti se téměř 100% obyvatel hlásí 
k sunnitskému islámu a v zemi je jen hrstka 
křesťanů.

MODleMe Se
   aby tento původně nomádský  

národ nalezl cestu k Ježíši. 

   za věřící, které Bůh povolal zvěstovat  
lidem v Mauritánii jeho lásku. 

   aby noví mauritánští věřící mocně rostli  
ve víře i odvaze šířit ji dál. 

8. června 
Západní Afrika

DeN3

9

Maurové v Mauritánii
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V Domě islámu představuje pokoj 
západní Afriky náboženské 
bitevní pole, na němž se střetávají 

muslimové ze saharského vnitrozemí, 
křesťané z atlantického pobřeží a tvrdošíjně 
přetrvávající animismus, který často přežívá 
pod povrchem obou náboženství. Jak na 
muslimském severu, tak na křesťanském jihu 
má africké kmenové náboženství dodnes 
vliv na leckterého povrchního muslima i na 
ty, kteří se hlásí ke křesťanství. Pro mnoho 
Západoafričanů, kteří nejsou muslimy ani 
křesťany, zní praktická otázka takto: „Které 
náboženství je dost mocné na to, aby mne 
ochránilo před okolními duchovními silami?“ 
Na obrácení muslimů v západní Africe 
ke Kristu má vliv řada faktorů. Noví věřící 
hovoří o pulzujícím životě ve společenstvích 
křesťanů, o pozitivním vlivu křesťanských 
škol, sirotčinců i rozvojových projektů  
v komunitách. Mnoho obrácených vypráví, 
že hledali sociální spravedlnost a nalezli ji  
ve společenstvích věřících lidí, jejichž každo-
denní život je svědectvím evangelia.  
S touto účinnou evangelizací je v 

křesťanských komunitách západní Afriky 
spojen vroucí, vášnivý modlitební život, 
jehož charakteristickým projevem bývají 

celonoční modlitby  
a posty.  Mnozí konver-
tité z řad bývalých mus-
limů vydávají svědectví 
o tom, že když pro sebe 

objevili, že Kristus skutečně je tím, za koho 
se prohlašuje, přivedlo je to k poznání sebe 
sama. Na rozdíl od Koránu, který doopravdy 
platí jen v arabštině, začíná Bible překladem 
do jejich místního jazyka. Nejeden věřící  
z muslimského prostředí utrousil poznámku: 
„Arabštině, ani Koránu nerozumím, ale Bibli 
ano.“ Jeden mladý bývalý muslim na otázku, 
co by řekl o Ježíši, odpověděl: „Korán říká: 
‚Máš-li nějaké pochybnosti, ptej se lidí, kteří 
byli před tebou.‘ Podle mne je Ježíš ten, kdo 
mne zbavuje pochybností, ten, kdo říká, že 
k Otci nelze přijít jinak, než skrze něj. Ježíš je 
pravda i život.“ Jiný nám vydal toto svědect-
ví: „Všechno, co jsme dělali jako muslimové, 
bylo pět naučených modliteb. Jistotu, že 
přijdeme do nebe, jsme neměli. Nikdo mi ne-
dokázal dát dobrou odpověď. To mne vedlo 
k tomu, abych zjistil, kdo je to Ježíš.“ Jakmile 
se muslimové 
prostřednictvím 
vyslyšených mod-
liteb, snů a vlastní 
četby Písma setkají 
s Kristem, nalézají 

živého Pána, kterého nemohou ignorovat  
a pro kterého jsou ochotni obětovat život.

MODleMe Se
   aby hnutí ke Kristu, která se rodí v západní 

Africe, sílila a víra nových věřících se 
prohlubovala. 

   za ochranu před silami zla, které před-
stavuje Boko Haram, synkretistické 
náboženství a sociální bezpráví.

   V západní Africe žije více než 100 miliónů 
muslimů z více než 514 etnických skupin, 
které hovoří různými jazyky. V této etnicky 
výjimečně pestré oblasti tvoří muslimové 
téměř třetinu obyvatelstva. Modlete se 
za ty, kteří dosud nepoznali, že Kristus je 
skutečně živý. 

9. června 
Západní Afrika

DeN4
Západní Afrika:  
Důležitost sebepoznání

ZáPADNí AfRIKA
Státy  18

Muslimské národy 514

Počet obyvatel 335 556 076

Počet muslimů 105 239 092

Niger Čad
Mali

Mauritánie

Nigérie

Kamerun
BeninTogoGhana

Pobřeží 
slonoviny

Burkina
Faso

Středoafrická 
republika

Senegal

Gambie

Guinea-Bissau
Guinea

Sierra Leone

Libérie
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Z toho, co kdysi začalo jako způsob 
vyučování chlapců islámským 
hodnotám a memorování Koránu, se  

v některých částech západní Afriky vyvinulo 

ve vykořisťování dětí, obchodování s nimi  
a otroctví. Chlapci garibu (či talibé) jsou  
v Západní Africe známým pojmem. Najdeme 
je hlavně v populačních centrech v Mali, 
Senegalu nebo ve státech Burkina Faso či 
Guinea Bissau. Jsou to chlapci, které rodiče 
poslali do koránské školy, kterou vede mistr 
neboli marabut. Cílem je, aby se chlapci 
před dosažením věku devatenácti let naučili 
nazpaměť celému Koránu v arabštině. 
Koránská arabština je přitom pro chlapce 
jazyk, kterému nerozumějí. Denně chodí 
žebrat o jídlo a peníze (stanovenou část 

musejí odevzdávat marabutovi), což má  
v dítěti vypěstovat požadované ctnosti jako 
trpělivost, pokoru, schopnost trpět  

a dobré chování. V době 
výsadby zemědělských 
plodin se děti nechávají 
najmout místními farmáři 

a veškeré vydělané peníze pak odevzdávají 
marabutovi. Pokud se dětem nepodaří 
vyžebrat stanovenou částku nebo se naučit 
zpaměti předepsaný úsek textu, čekají je 
obvykle tělesné tresty. Chlapci žijí ve strachu. 
Pokud vážně onemocní nebo trpí vleklými 
chorobami, chybí jim lékařská péče. Starší 
chlapci bývají také pohlavně zneužíváni. 
Protože žebrají přímo na ulici, stávají se  
často oběťmi dopravních nehod. Dochází  
i k obchodu s dětmi, kdy bývají unášeni  
z jedné země do druhé. V březnu 2015 zatkli 
dva dospělé muže z republiky Guinea Bissau, 
kteří právě prodávali čtyřiapadesát dětí do 
Dakaru. Statistické údaje se rozcházejí a těžko 
lze zjistit přesný počet, ale odhaduje se, že 
tato praxe postihuje nejméně sto tisíc dětí. 
Vzhledem k nátlaku ze strany náboženských 
vůdců nejsou vlády jednotlivých států 
schopny stanovit vlastní zákony ani dostát 
mezinárodním závazkům, takže se příslušné 
úřady a policie o smrti těchto dětí nedovědí, 
ani když rodiny dostanou jejich těla zpátky. 
Tito chlapci byli okradeni o dětství. Pokud od 
marabuta utečou, dávají zpravidla přednost 
životu na ulici, protože je jim jasné, že kdyby 

se vrátili ke své rodině, odvedou je zase zpát-
ky na místo, kde poznali jen utrpení.

MODleMe Se
   aby západoafrické vlády prosadily zákony, 

které budou bdít nad právy a vzděláváním 
těchto chlapců, a aby se zprávy o surových 
marabutech dostávaly na příslušná místa  
a zabýval se jimi soud. 

   Původně měl tento regionální systém 
výuky Koránu jiný charakter. Dnes je jeho 
cílem často finanční zisk bezohledných a 
nepoctivých marabutů. Modlete se, aby ty, 
kteří pod zástěrkou náboženství vykořisťu-
jí děti, buď postihlo odhalení a spravedlivý 
trest, nebo aby Bůh usvědčil jejich srdce ze 
zla, které dosud páchali „ve jménu Alláha“. 

   za advokáty ochotné bojovat za práva 
těchto dětí a aby přibývalo středisek, která 
chlapcům prchajícím z krutých podmínek 
poskytnou přístřeší, lékařskou péči, do-
brou stravu, lásku a vzdělání. 

10. června 
Západní Afrika

DeN

11

Západoafričtí chlapci garibu

Tito chlapci byli okradeni o dětství.
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Území devatenácti států, které patří  
do pokoje východní Afriky, se 
rozprostírá od pobřeží Rudého moře 

až k jihoafrickému mysu Dobré naděje.  
Kdysi ovládali zdejší obchod s otroky  
a slonovinou arabští kupci. V 16. století však 
přišli Evropané a s nimi křesťanští misionáři. 
Od této doby se o 357 miliónů obyvatel, 
kteří zde žijí, dělí islám, 
křesťanství a africká 
kmenová náboženství. 
Na Boží hod vánoční 
roku 2011 jsem seděl 
na podlaze obklopen 
dvaceti muslimskými 
vůdci jedné z nejstarších 
muslimských etnických 
skupin východní Afriky. 
Shromáždili se kvůli 
vyučování ve své právě 

nalezené křesťanské víře. Jejich učitel Jusuf 
byl africký obchodník ve středním věku. 
Patřil k pravoslavné evangelické církvi.  

Muslimy  
v této oblasti 
přijal za své 
misijní pole 

a mnohé z jejich vůdců přivedl k víře. Když 
jsem se zeptal, proč je jeho služba tak účinná, 
řekl mi: „Dříve jsem se snažil dělat z nich 
křesťany. Nyní se jim snažím pomoci, aby 
přicházeli k Ježíši bez toho, že bych jim nutil 
naši náboženskou kulturu.“

Zeptal jsem se ostatních: „Kolik z vás při-
jalo křest?“ Devatenáct z dvaceti bývalých 

muslimů zvedlo ruku. „Je 
možné to udělat, aniž by 
vás za to pronásledova-
li?“ položil jsem jim další 
otázku. 

“Pronásledují nás,“ odvětili 
a ukázali na šejka Abú Salá-
ma, který držel Nový zákon 
v arabštině. Bylo mu něco 
přes třicet. „Jakmile jsem 
začal vyučovat o Isovi,“ řekl 
a zvedl svou Bibli, „vyhnali 
mě z mešity. Nyní bojuji za 
svou věc u soudu. Hájím 
se, že jsem muslimským 
následovníkem Ísy al-Masíh 
(Ježíše). U soudu jsem řekl: 

Toto je moje mešita! Proč bych ji měl opustit? 
Mám právo tu uctívat Boha.“

Uvědomil jsem si, jak odvážný ten muž je. 
Když se v komunitě, která se řídí právem 
šaría, rozhodl zůstat v mešitě, riskoval tím, že 
jej za odpadlictví odsoudí k smrti. 

„Proč jste z mešity neodešel?“ zeptal jsem se. 
„K čemu to je dobré, že v ní zůstáváte?“ 

Hned se ozvalo několik hlasů. „Abychom 
mohli získat další! Když si založíme společen-
ství víry mimo mešitu, vznikne mezi námi  
a ztracenými propast. Raději chceme přinést 
Ježíše do toho, co děláme jako muslimové.“

„Ježíš,“ připojila jedna žena, „chtěl spasit 
lidi a proto přišel jako člověk, ačkoli je Bůh. 
Kdyby Bůh chtěl spasit hyeny, přišel by jako 
hyena. My chceme zachránit muslimy, a pro-
to musíme chodit do mešity. Proto naši bratři 
a sestry riskují život, jen aby získali další.“ 

MODleMe Se:
   aby následovníci Ísy al-Masíh ve východní 

Africe měli při svém životě víry v místních 
komunitách moudrost a odvahu. 

   za více svobody v této oblasti, aby se lidé 
mohli učit o víře a beze strachu ji dávat 
najevo. 

   ze 80 miliónů východoafrických muslimů, 
kteří ještě neznají Ježíše Krista, a za více 
lidí jako Jusuf, kteří by tuto oblast přijali  
za své misijní pole. 

11. června 
Východní Afrika

DeN6
Východní Afrika: Proč se stát hyenami

Súdán

Jižní 
Súdán Etiopie

Eritrea

Somálsko

Keňa

Tanzania

Uganda
DRK

Malawi Mozambik

Madagaskar
Zimbabwe

Jihoafrická 
republika

Svazijsko

Džibutsko

Rwanda
Burundi

VýChODNí AfRIKA
Státy  19

Muslimské národy 298

Počet obyvatel 3 57 412 280

Počet muslimů 78 359 098
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Vlast Afarů se táhne podél 
jihozápadního pobřeží Rudého moře 
od jižní Eritreje přes severní Džibutsko 

a dále se stáčí na západ do střední Etiopie. 
Je to horká a suchá oblast se širými pláněmi 
a pouštěmi. Afarové jsou nomádi, kteří se 
naučili v této mimořádně nehostinné zemi 
žít. Přesouvají se jakoby bez námahy se svými 
velbloudy a nevelkým živým inventářem  
od jednoho bídného pastviska ke druhému. 
Živí se hlavně mlékem svých zvířat. 
Dějiny tohoto etnika se tradují ústně, 
písemných záznamů je velice málo. Něk-
teré z nich však dosvědčují, že Afarové zde 
byli již před islámem. U sousedních etnik 
je proslavila odvaha a neohroženost v boji. 
Mnohokrát bránili sebe a svoji zemi proti 
vnějším nepřátelům. 

Dnes Afary ohrožují noví nepřátelé: nedo-
statek pastvin, občanské války a hranice mezi 
státy, které jim brání v tradičním způsobu 
života. Mnoho se jich stěhuje do oblastí měst, 
kde tito kdysi odvážní pastevci a válečníci žijí 
jako menšina s nepříliš velkým politickým 

vlivem a bez politické reprezentace.

Během posledních desetiletí se nevelký 
počet Afarů rozhodl následovat Krista. 

Scházejí se v malých 
skupinách a září  
v temné zemi jako 
světla. V pohledu 
tohoto rodícího se 

nového společenství Kristových násle-
dovníků neznamená evangelium naději 
pouze pro ně samotné nýbrž i pro celou 
jejich etnickou skupinu. Někteří z nich 
zakoušejí pronásledování od svých 
rodin a klanů. Navzdory těmto výzvám 
však věrně následují Krista a nebojácně 
zvěstují evangelium. 

MODleMe Se:
   za odvahu a moudrost hloučku 
věřících Afarů při zvěstování Krista 
krajanům. 

   aby Afarové, které Bůh stvořil  
s jedinečnou identitou, nalezli 
cesty, jak v měnícím se světě tuto 
identitu uhájit. 

   aby křesťané nalezli a dále rozvíjeli 
způsoby, jak zvěstovat Ježíše  
v tomto národě. 

12. června 
Východní Afrika

DeN7

13

Afarové: Vstříc neznámé 
budoucnosti
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Arabský svět je duchovním srdcem 
islámu. Je jeho rodištěm, místem jeho 
nejposvátnějších míst a strážcem 

nepřeložitelného Koránu. Ve skutečnosti 
ovšem představuje arabština celou rodinu 
jazyků. Arabská nářečí jsou značně rozdílná  
a jazyk sedmého století, jímž je psán 
Korán, je pro většinu dnešních Arabů 
nesrozumitelný. I proto mnoho Arabů hledá 
jiné zdroje, podle nichž by se řídili. To byl 
Amaalin případ.
Amaal byla třiadvacetiletá muslimská dívka  
s úsměvem, který dokázal rozzářit pokoj. Byla 
vroucí a přívětivá, jak tomu u Egypťanů bývá. 
Zajímali ji lidé ze Západu. Tato zvídavost ji 
dovedla k přátelství s mladou křesťanskou 
rodinou z Ameriky, kde jí ukázali Kristovu 
lásku a přivedli ji k víře v Krista. 

Amaal okamžitě zatoužila povědět o své 
nové víře matce. Shlédly spolu film Ježíš 
Amaalina matka při něm seděla bez hnutí, 
pak se k dceři obrátila a řekla: „Za tohle bych 
tě měla zabít.“ Amaal to ohromilo a brzy ji 
naplnily obavy, že to, čeho by matka nebyla 

schopna, udělá její strýc. Odešla z domova  
a našla si práci v hotelu v turistické oblasti. 
Šéf hotelu se ji ale snažil sexuálně vydírat. 

„Zachovám tvé tajemství,“ 
řekl jí, „pokud mi budeš po 
vůli.“ Amaal opět utekla, ale 
brzy ji zatkla policie. „Řekni 
nám, kdo tě vedl ke konver-

zi,“ žádali po ní, „a necháme tě odejít.“ Když 
jsem Ammal asi rok poté potkala, skrývala se 
u hodných muslimských manželů. Dala jsem 
jí Nový zákon a slíbila, že ji zase navštívím. 
Byla jsem na odjezdu ze země, věděla jsem, 
že mi pro ni zbývá jediný den. Které verše  
z Písma jí mám připomenout jako nej-
důležitější? Vždyť tuto sestru stála její víra 
tolik! Nemusela jsem se ale ptát dlouho. 
Amaal už stačila zhltnout prvních deset 
kapitol Matoušova evangelia. „Poslechni si 
tohle,“ řekla. 

„Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás 
budou vydávat soudům, ve svých syn-
agógách vás budou bičovat, budou 
vás vodit před vládce a krále kvůli 
mně, abyste vydali svědectví jim 
i národům. A když vás obžalují, 
nedělejte si starosti, jak a co budete 
mluvit; neboť v tu hodinu vám bude 
dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, 
kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch 
vašeho Otce.“ (Matouš 10,17-20) 

Vzhlédla ke mně, v očích se jí zatřpytily slzy. 
Úsměv se jí vrátil. „On to věděl,“ zvolala, 
„Ježíš to věděl!“ To Amaal stačilo. Ježíš věděl, 
kde je a s čím se setká a slíbil, že s ní bude 
stále. To Amaal stačilo. „Ježíš je teď v mém 
srdci,“ ukázala si na ně. „Nikdy mne neopus-
tí.“ 

MODleMe Se:
   za bývalé muslimy, kteří podobně jako 

Amaal snášejí pronásledování pro svou 
víru v Ježíše Krista. 

   aby se mladí lidé v arabském světě mohli 
bez pronásledování a hrozeb dozvědět  
o jiných způsobech víry než je islám. 

   aby političtí a náboženští vůdcové  
v arabském světě podporovali svobodu, 
která umožní jejich lidu skutečně poznávat 
Boha a podle nabytého poznání žít.

13. června 
Arabský svět 

DeN8
Arabský svět:  
On věděl! Příběh Amaal

ARAbSKý SVěT
Státy  17

Muslimské národy 240

Počet obyvatel 236 992 225

Počet muslimů 204 473 439

HLAVNÍ  
POKOJ  
DOMU 
ISLáMU

Alžírsko
Libye

Egypt

Súdán

Saudská 
Arábie

Maroko Tunisko

Jemen

Omán

Irák
Sýrie

Jordánsko
Izrael

Kuvajt

Katar
Mauritánie

Libanon
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Oblast kolem dnešního Iráku byla ve 
staletích před Kristem velice důležitá. 
Mezopotámie zahrnovala oblast řek 

Tigris a Eufrat. Leželo zde také biblické město 
Ninive (Mosul) a Babylón jako politická  
a ekonomická centra. Později vznikl Bagdád, 
slavné univerzitní město a středisko umění 
a vědy. Dnes z toho však nezbylo téměř nic. 
Mnoho let zde denně padaly bomby. Před 
dvěma lety dobyla extrémistická skupina 
Islámský stát rozsáhlých částí Iráku včetně 
Mosulu, který je druhým největším městem 
v zemi. 
A jako by takové zlo ještě nestačilo, terorizu-
je IS irácké křesťany a další etnické skupiny 
jako jezídy. Vyhánění, vraždy a zotročování 
dopadají i na muslimské obyvatelstvo.  
V Iráku mezi sebou bojují též šíitští a sunnitští 
muslimové. Používají při tom jak politické, 
tak nepolitické prostředky. Krom toho  
obyvatelstvo štěpí nepřátelství mezi  
dalšími etnickými skupinami. Diskriminaci  
a pronásledování zakouší mnoho menšin. 
Jmenovat můžeme například Turkmeny, 
Šabaky a Kaka’í. Kurdové si nyní po letech 
útlaku upevňují svou poloautonomní část 

země, což iráčtí Arabové sledují s nelibostí. 
Tisíce vyhnanců, většinou jezídů, žijí  
v táborech a na návrat do rodných vsí nemají 
mnoho naděje. Křesťané opouštějí zemi 

po statisících a hledají bezpečí na 
Západě. Konec tohoto chaosu není 
na obzoru.

V určitých okamžicích se však ukazuje, že 
uprostřed toho všeho pracuje Bůh! Je to 
tehdy, když prakticky - potravou, přikrývka-
mi, radami - projevují zbývající křesťané lásku 
jezídům i muslimům. Tu a tam je možné vidět 
sál plný lidí, kteří se chtějí dozvědět více  
o Kristu. 

Dokonce i dříve tak uzavřené jezídy napadají 
pochyby o jejich vlastní tradiční víře a někteří 
se rozhodují následovat Ježíše. V takových 
událostech můžeme zahlédnout nové 
Království probleskující z chaosu. 

MODleMe Se
   aby lidé, jimž válka přinesla žal, prožili  

Boží milost a útěchu.

   za vytvoření bezpečného státu  
s respektem ke všem menšinám. 

   aby díky svědectví zbývajících křesťanů 
našlo mnoho lidí Krista. 

14. června 
Arabský svět

DeN9

15

Irák: Od impéria k chaosu
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hunský vojevůdce Attila, Tamerlán, 
Zlatá horda – tato legendární jména 
nomádských turkických kmenů po 

tisíciletí naháněla hrůzu vesnicím na pláních 
Střední Asie. Dnes je potomků těchto kmenů 
více než 200 miliónů. Patří k nim Uzbekové, 
Ujguři, Kazaši, Tataři, Turkmeni, Azerové 
nebo Turci. Asi 160 miliónů příslušníků 
těchto turkických etnik jsou muslimové. Žijí 
společně v pokoji Domu islámu zvaném 
Turkestán. 
Dnes přicházejí turkičtí muslimové k víře  
v Ježíše Krista v rámci hromadných hnutí.  
V otevřených zemích jako Kazachstán a Rus-
ko se scházejí v církevních budovách. Častěji 
však mívají pronásledovaní turkestánští věřící 
shromáždění v domácnostech nebo v jiném 
soukromém prostoru. „Mnohdy míváme 
potíže,“ říká Bek, asi třicetiletý uzbecký  
konvertita, „ale stále chválíme Boha.“  
A pokračoval: „Máme pořekadlo: ‚Když tě  
zatknou, chval Boha, že tě nebili. Když tě  
zbili, chval Boha, že tě nezabili. A když tě 
zabili, chval Boha, že už jsi s Ježíšem!“ 

Tento duch vděčnosti tváří v tvář soudům 

se mezi turkestánskými věřícími hluboce 
zakořenil. Asi před třiceti lety jsem o tom 
jednou v lednu vydával svědectví mezi 

neohroženými průkopníky, s nimiž 
jsem se setkal ve Střední Asii za 
pohořím Ťan-šan. Byla krutá zima  
a ve městě, kde tři rodiny na  

komunistické univerzitě vyučovaly angličtině 
a snažily se přežít za osmdesát dolarů 
měsíčně, se bylo možno jen nepatrně zahřát. 

Toho večera mne John, jeden z učitelů, 
zavedl k jednomu ze svých studentů. Tento 
bývalý muslim, Abdulláh, pocházel z etnika 
Ujgurů a byl z nich první, kdo uvěřil v Krista. 

„Jak jste přivedli Abdulláha k víře?“ zeptal 
jsem se Johna. „My ne,“ odpověděl John, 
„učinil to Duch svatý a modlitba.“ „Loni,“ 
vykládal, „za mnou Abdulláh přišel, protože 
jej zneklidnil sen. Kdosi mu 
v něm podal jakousi svatou 
knihu, aby si ji přečetl. ‚Co to 
mohlo být za knihu?‘ ptal se 
mne.“ „Byl jsem nervózní,“ 
řekl John. „V zásuvce 
psacího stolu jsem měl 
starý překlad Nového záko-
na ve starodávném ujgurském písmu, 
který téměř před sto lety pořídili švédští 
misionáři. ‚Nemohla to ve tvém snu 
být tahle kniha?‘ zeptal jsem se a podal 
Abdulláhovi svazek, na kterém se ošklivě 
podepsaly povětrnostní podmínky.

Abdulláh svazeček otevřel se slovy: ‚Ach, je 
to psáno starým písmem. Otec mě je učil 
číst.‘ Knihu jsem Abdulláhovi nechal. Za pár 
týdnů ke mně přišel se zprávou, že nalezl 
Ježíše jako svého Spasitele a Pána.„Tak vidíš,“ 
usmál se John. „K Ježíši přivedly Abdulláha 
modlitby Božího lidu a Duch svatý.“

MODleMe Se
   za pronásledované bývalé muslimy 

v Turkestánu, aby jim Bůh dával odvahu, 
dobré společenství a posilu ve víře.

   za statečné misionáře v Turkestánu, kteří 
přinášejí evangelium každé z 227 mus-
limských etnických skupin. 

   za větší náboženskou svobodu 
turkestánských národů, aby už hledající 
nemusel provázet strach ze zatčení, bití  

a smrti. 

15. června 
Turkestán

DeN10
Turkestán: Vedení Ducha

TuRKeSTáN
Státy  16
Muslimské národy 227
Počet obyvatel 203 251 345
Počet muslimů 159 225 454

Turecko

Rusko

Kazachstán

Afghanistán

ČínaKyrgyzstánUzbekistán

Turkmenistán
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Azerbajdžán
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Bosna a Hercegovina
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Černá Hora
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Jako křižovatka Evropy s Asií má Turecko 
složité dějiny, během nichž hrálo  
a dosud hraje významnou roli v dění na 

obou světadílech. Proud syrských běženců 
prchajících před zkázou ze své země, vrhl 
Turecko do přední linie evropské uprchlické 
krize. Počet těchto uprchlíků v Turecku se 
pohybuje kolem 1,7 miliónu. 

Na počátku občanské války před více než 
pěti lety začalo Turecko přijímat uprchlíky  
v naději, že se konflikt rychle vyřeší. Když se 
válka protahovala, vzniklo v Turecku napětí. 
Uprchlíci se ocitli v nejistotě. Zpátky domů 
nemohli a získat v Turecku pracovní povolení 
nebo trvalý pobyt také ne. Turci pociťují 
rostoucí ceny za bydlení, které vzrůstají 
s počtem obyvatel. Obávají se také, že by se 
boje s Islámským státem mohli přenést do 
Turecka. Na tuto teroristickou skupinu padá 
podezření, že zavinila pumový útok v Ankaře, 
který si v říjnu 2015 vyžádal 102 mrtvých  
a mnoho zraněných. 

Situace Turecka v syrské uprchlické krizi 
vedla k jednáním s EU a s Radou bezpečno-
sti OSN. Jejich tématem byla úloha Turecka 

při zajišťování syrských uprchlíků. Výsledek 
těchto jednání bude mít významný dopad 
jak na Turky, tak na Syřany. Oba národy jsou  

i nadále na křižo-
vatce a není jasné,  
co přesně jim 
budoucnost přinese. 

MODleMe Se
   za snášenlivost a trpělivost u části tu-
reckého národa, jež poskytla syrským 
uprchlíkům útočiště a pohostinnost. 

   za mír v Turecku a za to, aby tamní 
církev byla příkladem jednoty a lásky. 

   za dlouholeté uprchlíky v Turecku, 
kteří touží po domově. Za mír 
v Sýrii, ačkoli se zdá být ne-
dosažitelný. Viz Žalm 46,10: „Činí 
přítrž válkám až do končin země, 
tříští luky, láme kopí, spaluje v 
ohni válečné vozy.“

16. června 
Turkestán

DeN11
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Turecko: Křižovatka pro uprchlíky 
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Perský pokoj zahrnuje celý současný 
Írán a zasahuje do sousedního Iráku, 
Afghánistánu a Tádžikistánu. Má více 

než 100 miliónů obyvatel hovořících různými 
jazyky s původem ve starověké perštině. 
Zatímco v jiných místnostech Domu islámu 
převažují sunnitští muslimové, v Íránu jsou 
to šíité. 
Když roku 1979 učinil ajatolláh Chomejní 
z Íránu islámskou republiku, většina lidí to 
považovala za těžkou ránu pro církev v zemi. 
Během desítek let od vzniku Islámské repub-
liky však milióny Íránců odmítly islámskou 
teokracii a statisíce se jich obrátily k Ježíši 
Kristu. 

Tisíce křesťanských konvertitů skončily ve 
vězení, jiní odešli do exilu. Velké množství 
věřících však tajně působí v Íránu: uctívají 
Boha v podzemních domácích církvích nebo 
doma u satelitního křesťanského vysílání. 
Toto rostoucí společenství věřících vzniklo 
za cenu oběti těch, kteří dlouhodobě sloužili 
jako svědkové evangelia Kristova. Jedním za 
takových věrných svědků byl íránský křesťan 
z etnicky arménské rodiny Haik Hovsepian. 

V roce 1980 se Haik Hovsepian stal biskupem 
letničních církví Assemblies of God. Vláda 
sice příslušníkům křesťanských etnik, k nimž 

Haik jako Armén 
patřil, povolila 
praktikovat víru, 
avšak nedovoli-

la jim zvěstovat evangelium muslimům. 
Haik se vládnímu nátlaku odmítl podvolit. 
Prohlašoval: „I když budeme pro víru nuceni 
jít do žaláře nebo na smrt, nepoddáme se.“ 

Jedním z obrácených muslimů byl reverend 
Mehdí Dibádž. V roce 1983 jej bez soudu 
zatkli a nutili odvolat svou víru. Dibádž na 
svém vyznání trval: „Jsem nejen spokojen, že 
mohu být ve vězení ke cti jeho svatého jmé-
na, nýbrž jsem připraven položit pro Ježíše, 
svého Pána, i život.“ V roce 1993 jej tajný 
tribunál odsoudil k smrti za opuštění islámu. 

Když se o rozsudku dozvěděl biskup Haik, 
ocitl se před volbou. Jako Armén mohl 
mlčet a vyhnout se pronásledování, nebo 
mohl promluvit. Odmítl obrátit se ke svému 
bratru z řad bývalých muslimů zády a zahájil 
mezinárodní kampaň na jeho záchranu. Jeho 
snaha byla úspěšná. 16. ledna 1994 byl Me-
hdí Dibádž na základě mezinárodního tlaku 
propuštěn. 

O tři dny později biskup 
Haik zmizel. Po několika 
dnech bylo objeveno jeho 
zmučené tělo se stopami po 

sedmadvaceti bodných ranách a dírou na 
místě srdce. Na pohřbu biskupa Haika řekl 
Mehdí Dibadž se slzami v očích: „Když Ježíš 
zemřel na kříži, věděl pouze Barabáš, že Ježíš 
zemřel místo něj. Když zemřel biskup Haik, 
vím, že zemřel místo mne.“ 

MODleMe Se
   za statečné Kristovy svědky, kteří tak jako 

Haik Hovsepian nadále přináší evangeli-
um šíitským muslimům žijícím v perském 
světě. 

   aby se národům v Persii dostalo větší 
náboženské svobody a lidé se mohli 
rozhodnout, v co budou věřit. 

   aby Bůh v nových zemích žehnal íránským 
imigrantům a uprchlíkům, kteří začínají 
život na nových místech, a aby žehnal  
i lidem kolem nich.

17. června 
Perská oblast

DeN12
Perská oblast: Haik Hovsepian

PeRSKá OblAST
Státy  3

Muslimské národy 105

Počet obyvatel 99 009 985

Počet muslimů 97 957 533

Írán Afghánistán

Tádžikistán
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Malá středoasijská země Tádžikistán 
je domovem více než 8 miliónů 
lidí. Téměř 70% z nich je mladších 

třiceti let. Zajímají se mladí Tádžikové v této 
oblasti, kde žijí převážně sunnitští 
muslimové, o Ježíše?  

„Jak můžeme doopravdy 
vědět, že jsme jednou  
z Ježíšových ovcí?“ 
zeptal se mladý 
tádžický student Alí, 
když jsme spolu pročítali 
Janovo evangelium. 

Byli jsme s Alím  
a třemi dalšími mladými 
vysokoškoláky ze 
Střední Asie uprostřed 
týdenního biblického 
kurzu. Bylo potěšující 
vidět, jak Alího zájem  
o Ježíše během našeho 
společného studia roste. 
Požádal o Bibli a pravi-
delně ji četl. Vzal si ji 
dokonce s sebou, 

když se na letní prázdniny vracel do rodného 
města ke své rodině. 

Když o šest týdnů později opět začínal školní 
rok, vrátil se do univerzitního 
areálu bez Bible. 

Dělalo mi to trochu starost, a proto 
jsem se zeptal, jestli mu ji někdo 

vzal. Dostal se do problémů? Zabavili mu ji?

Příběh, který mi Alí vyprávěl, mne překvapil 
a naplnil velkou nadějí. Jeho sestra, která 

sháněla materiály o Ježíši, jej  
o Bibli požádala, aby ji mohla 

zařadit do své čtenářské 
sbírky. Ptali jsme se 
dál a Alí nám o ní 
vyprávěl, že stále 
hledá další zprávy  
o Ježíši: filmy, hudbu, 
cokoli. Alí ji označil 
za „Ježíšova člověka“. 
Je stále ještě dobrou 
muslimkou, ale hledá 
Ježíše. 

Ježíš řekl, že žeň  
dozrála. Dokonce  

i v chudé, těžko dos-
tupné hornaté zemi 

jako je Tádžikistán, touží 
mnoho muslimů tak jako 

Alí a jeho sestra po pravdě 
a naději. A nalézají ji v Ježíši. 

MODleMe Se
   aby se srdce Tádžiků dále otvírala pro  

Dobrou zprávu, kterou lze nalézt v Ježíši,  
a aby mnozí z nich měli příležitost setkat 
se s křesťany, kteří jim budou Ježíše  
s láskou zvěstovat. 

   V současnosti je v Tádžikistánu věřících 
velice málo. Modlete se za posílení existu-
jící církve a její poslušnost při zvěstování 
Ježíše dalším. Modlete se, ať tato církev 
roste.

   za větší duchovní hlad mezi Tádžiky  
v Tádžikistánu, ale i v Afghánistánu,  
Uzbekistánu a Rusku. Mezi Tádžiky žijícími 
v zahraničí je věřících málo. Modlete se,  
ať Bůh vyšle do těchto komunit více pra-
covníků (Lukáš 10,2).

18. června 
Perská oblast

DeN13
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Tádžikistán: Hledání Ježíše
Jak můžeme doopravdy vědět, jestli jsme 

jednou z Ježíšových ovcí.



2020

M igrace miliónů muslimů a křesťanů 
zvláště ze Sýrie a Iráku představuje 
jednu z nejdůležitějších událostí 

první části 21. století. Kvůli nyní již pět 
let trvající občanské válce v Sýrii hledají 
více než čtyři milióny uprchlíků bezpečí 
nejen v okolních zemích této oblasti, ale 
i na Západě. Dva milióny lidí opustily Irák 
a dalších 1,9 miliónu se přesunuly uvnitř 
země. Příběhy o takovémto exodu, opuštění 
domova a odchodu za bezpečím v nové 
zemi hrají důležitou roli ve všech třech 
velkých semitských náboženstvích: judaismu, 
křesťanství i islámu. Abraham opustil svou 
vlast v mezopotamském Uru, Mojžíš vyvedl 
děti Izraele z Egypta a Ježíše odnesli rodiče 
na útěku před Herodem jako miminko do 
Egypta. To je jen pár příkladů migrace za 
bezpečím v dějinách Židů a křesťanů. 

Rovněž v islámu existuje pojem, který cestu 
víry spojuje s migrací. Je jím arabské slovo 
„hidžra“. Doslova tento výraz znamená  
„migrace“ nebo „cesta“. Stopy ideje zvané 
hidžra vedou zpět k útěku proroka Mo-
hameda s jeho věrnými druhy z Mekky do 
Medíny v r. 622 křesťanského letopočtu.  
K hidžře došlo kvůli pronásledování ze strany 
mekkánské obchodnické elity a jejím výsled-
kem byla konsolidace prvotní muslimské 
komunity. Stala se také počátkem islámského 
letopočtu a data v historii islámu se od té 
doby označují AH (Ad Hijra neboli po Hidžře).

MIlIÓNY lIDí  
V POhYbu:  

„hIDŽRA“  
VíRY?

Steve Cochrane
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Mezi pět pilířů islámu patří také hadždž. 
Slovo označuje „pouť“ a vztahuje se k cestě 
do Mekky, kterou je muslim (až na stanovené 
výjimky) povinen alespoň jednou za život 
vykonat. Pojmy hidžra a hadždž jsou si sice 
na první pohled podobné, je však mezi nimi 

důležitý rozdíl. Obě cesty se konají kvůli víře 
a při obou muslim opouští svou domovinu. 
Hidžra však označuje emigraci, která zřejmě 
potrvá dlouho a možná i po celý zbytek 
života na zemi. 

V roce 630 se Prorok a jeho druhové po osmi 
letech strávených v Medíně vrátili vítězně 
do Mekky. Pro mnoho uprchlíků opouště-
jících své rodné země neexistuje příslib, 
že se někdy vrátí. Kolik z nich vidí ve své 
migraci hidžru, tedy odstěhování kvůli víře? 
Na tuto otázku lze stěží odpovědět. Pokud 
ale v jejich životech hraje víra důležitou roli, 
lze předpokládat, že myšlenka na hidžru 
pro ně bude posilou v jejich těžkostech. 
Jiná otázka, která si zasluhuje pozornost, 
se týká zejména komunit na Západě, které 

tyto uprchlíky přijímají. Patří k této migraci 
či hidždře i touha obrátit po získání víz pro 
pobyt v Evropě tamní obyvatelstvo na islám? 
Proroku Mohamedovi v případě jeho hidžry 
jistě šlo při odchodu z Mekky jak o záchra-
nu před pronásledováním, tak o posílení 
islámu. Patřila k tomu i touha obrátit na islám 
vstřícné lidi v Medíně. 

Obavy z toho, že muslimští uprchlíci budou 
snažit získat Evropany pro islám nebo 
dokonce se někteří z nich zapojí do teroris-
tických aktivit, by u těch, kdo tyto muslimy 
(a křesťany) z Blízkého východu nebo ze 
severní Afriky přijímají, neměla převážit nad 
pohostinnosti a štědrou vírou. Navzdory 
rozmanitým motivům, lze považovat tyto 
milióny migrantů za lidi, kteří konají „skuteč-
nou hidžru“. 

O „skutečné hidžře“ lze podle egyptské 
muslimské spisovatelky Sahar el-Nadí mluvit 
v případě člověka, jehož život je zakotven  
v pěti důležitých oblastech. Především má 
pevnou víru, díky které ani v největším 
utrpení neztrácí důvěru v Alláha a závislost 
na něm. Za druhé ví, že jeho cesta má účel 
a že není bezvýznamná. Za třetí se takový 
člověk ani v nové vlasti nevzdává pravidel-
ných modliteb a nepřestává chválit Boha. 
Za čtvrté má neustálou touhu po Alláhovi, 
kterou nezdolá tlak okolní společnosti.  
A konečně vede s oddaností i v novém 
prostředí spravedlivý život.  Těchto pět 

znaků člověka, který koná skutečnou hidžru, 
může charakterizovat i člověka, který 
vyznává židovství nebo křesťanství. Před-
stavují také předpoklad pro pohostinnost ze 
strany zemí, do nichž tito lidé konající hidžru 
přicházejí. Pro všechny tyto tři vyznání je 
pojem hidžry - neboli cesty, která může trvat 
celý život a vlastně pokračovat i do věčnosti 
– důležitou součástí. Idea opravdové hidžry 
může sloužit jako další most pro porozumění 
mezi jednotlivými náboženstvími, což je  
v situaci 21. století skutečně potřeba. 
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Mnoho uprchlíků, kteří opustili svou 
vlast, se již zřejmě nikdy nebude  

mít kam vrátit.

 Steve Cochrane spolupracoval s hnutím 
30 dní od samého počátku. Je historikem, 
misionářem a vizionářem. Jeho blog naleznete 
na stevecochrane823.com
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Jihozápadní Asie je jedním  
z nejlidnatějších a nejproměnlivějších 
pokojů v Domě islámu. Je domovem 

více než 300 miliónů muslimů. Jejich 186 
etnických skupin zakusilo v dějinách řadu 
bojů mezi sebou navzájem i s vnějšími 
imperialistickými silami. Uprostřed této 
neklidné oblasti si však Bůh přitahuje tisíce 
muslimů k novému životu v Ježíši Kristu. 
Věřící Akbar al-Masíh je bývalý muslim  
z Afghánistánu. Setkal jsem se s ním  
v pákistánském městě Rávalpindí. I jeho život 
zdrtila válka stejně jako životy mnoha jeho 
druhů z národa Paštúnů. Když byl mladý, 
bojovali jeho soukmenovci proti Rusům. Po 
jejich vyhnání se jeho sunnitský kmen bil se 
sousedními kmeny šíitů. Později po amer-
ickém vpádu v roce 2012 se Akbar připojil k 
miliónům uprchlíků, kteří se proudem valili 
do táborů a chudinských čtvrtí v Pákistánu. 
Právě tam se seznámil s rodinou křesťanů, 
kteří jej přivedli k učednictví a s jejichž po-
mocí začal budovat život na novém základě. 
Požádal jsem Akbara, aby mi vyprávěl, jak 
uvěřil v Ježíše.

„Při narození,“ řekl mi, „mne pojmenovali 
Muhammad Akbar.” To jméno znamenalo 
„Mohamed je Největší“. Jmenoval se tak  

i paštunský hrdina, 
který v devatenáctém 
století vyhnal  
z Afghánistánu Brity. 

Mnoho afghánských rodin dalo svým synům 
jméno Muhammad Akbar. 

„V době mezi válkami,“ vyprávěl Akbar, „jsem 
se toulal po venkově a hledal si práci. Jednou 
jsem přišel ke kinu, kde dávali film o životě 
Proroka Ísy (Ježíše). Řekl jsem si, že tam 
zajdu. Už z 
pouhého 
filmu 
jsem se 
dozvěděl 
o Proroku 
Ísovi hod-
ně věcí, 
které jsem 
neznal. 
Byl jsem 
zdrcen, 
když jsem 

viděl, jak jej bičovali a přibili na kříž. Řekl 
jsem si: ‚Teď se Ísa pomstí! Přivolá z nebe 
plameny, aby ty zlé lidi zničily!‘ Místo toho 
však na ně Ísa soucitně shlédl a řekl: ‚Otče, 
odpusť jim, neboť nevědí, co činí.‘“ 

„A právě v tom okamžiku,“ vyprávěl Akbar, 
„jsem si v srdci řekl: ‚To bylo kvůli mně.‘“

„Právě tehdy jsem se stal Ísovým násle-
dovníkem. Věděl jsem, že právě tuhle věc se 
můj národ potřebuje naučit. My jsme vždy 
usilovali o pomstu, ‚oko za oko‘. Avšak Ísa  
al-Masíh (Ježíš Mesiáš) mi ukázal jinou cestu.“

„Proto jsem si také změnil jméno,“ dodal,  
„Už se nejmenuji Muhammad Akbar ale 
Akbar al-Masíh, ‚Kristus je největší!‘“

MODleMe Se
   za národy jihozápadní Asie zdrcené válkou 

a za to, aby poznal Knížete pokoje a nalezli 
novou cestu. 

   za odvážné svědky jako je Akbar al-Masíh 
a misionáři, kteří jej přivedli k následování 
Ježíše. 

   Za 300 miliónů muslimů v jihozápadní Asii, 
kteří dosud neznají pokoj, který převyšuje 
veškeré pochopení a který jim nabízí Ježíš. 

19. června 
Jihozápadní Asie

DeN14
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Jihozápadní Asie: Nové jméno

JIhOZáPADNí ASIe
Státy  3
Muslimské národy  186
Počet obyvatel 713 922 175
Počet muslimů 315 998 874

Indie

Pákistán

Afghanistán
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Severoindické městečko Deoband má 
100 tisíc obyvatel. Ve srovnání s mnoha 
veleměsty a rozsáhlými sídlišti v této 

oblasti se jedná o malé město. Obklopují je 
mangovníky a pole s cukrovou třtinou. 

V samotném městě najdeme víc motorek 
a volských spřežení než aut. Deobandská 
madrasa (islámské učiliště) Dár al-Ulúm má 

však význam pro 
desítky miliónů 
muslimů na celém 
světě. 

Madrasa Dár al-Ulúm byla otevřena v roce 
1867 s cílem chránit a podporovat na celém 
indickém subkontinentě konzervativní sun-
nitský islám. Od té doby zde studovalo mno-
ho tisíc mužů a absolventi tohoto učiliště 
založili další madrasy v Indii, Pákistánu, 
Bangladéši, Afghánistánu, Jižní Africe, Velké 
Británii a Severní Americe. Asi 20% muslimů  
v Indii a Pákistánu (více než 75 miliónů lidí) se 
považují za deobandské muslimy a mešity  
v Británii jsou z více než 40% deobandské.

Pro mnoho sunnitských muslimů reprezen-
tuje Deoband akademický, konzervativní, 
ryzí islám. To však nemůže otřást jeho další 
pověstnou charakteristikou, která jej spojuje 
s militantním extrémismem. Stopy Talibánu 
vedou zpět k deobandským madrasám  
v Pákistánu a podezření o spojení s ex-
trémisty se stalo tak závažným, že v roce 
2013 vydala madrasa Dár al-Ulúm fatvu  
(veřejné prohlášení) odsuzující terorismus.

Deoband navštěvují muslimové z celého 
světa. Někteří si areál madrasy prohlédnou 
jen jako turisté, jiní zde zůstanou sedm i více 
let a naplno se věnují studiu, aby se později 

stali představenými v mešitách či madrasách 
na jiných místech. Sunitský Íránec jménem 
Ibrahím Bhaí navštívil Deoband na čtrnáct 
dní. Nosil tradiční bílý oděv kurta-pajdžámá 
a byl nesmírně šťasten, že může aspoň krátce 
pobýt v Deobandu. Prohlásil: „Toto je místo, 
kde Bůh koná velké věci.“ Kéž by tomu tak 
skutečně bylo! 

Představte si, jaké by to bylo, kdyby deo-
bandští muslimové naplno poznali, kdo je 
Ježíš a co pro nás udělal. Deoband zasahuje 
svým vlivem celé národy. Existují propojení 
mezi světadíly a lidmi, kteří nemají jinou 
vášeň než žít pro svou víru a šířit ji dál. Kéž by 
tato oddanost a vášeň posloužila pro Ježíš-
ovu slávu. „Země bude naplněna poznáním 
Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají 
moře.“ Abakuk 2,14

MODleMe Se
   aby se město Deoband stalo městem 

pokoje a požehnání. Aby tam nedocházelo 
k napětím mezi hinduisty a muslimy, o něž 
v této oblasti nebývá nouze. 

   aby se z Deobandu šířila do světa pravda, 
spravedlnost a pokoj. 

   aby deobandské ženy, které většinou žijí 
skryty očím veřejnosti, poznaly, jakou hod-
notu mají v očích nebeského Otce a aby 
prostřednictvím Ježíše nalezly jeho lásku. 

20. června 
Jihozápadní Asie

DeN15
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Deoband a deobandští muslimové
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V Jihovýchodní Asii žije téměř  
850 miliónů obyvatel. Jedná se  
o nejlidnatějším pokoj v Domě 

islámu. Skoro 284 miliónů lidí v této oblasti 
jsou muslimové. Súfismus – mystická forma 
islámu - se rozšířil do celého islámského 
světa, ale zvláště pevně zapustil kořeny 
zde, kde se monoteismus islámu střetl 
s mystickým nábojem jihoasijského 
hinduismu. Po celé jihovýchodní Asii je 
možné najít desítky hnutí o několika tisících 
pokřtěných věřících z řad bývalých muslimů, 
kteří dnes milují a chválí Ježíše. Tato hnutí 
ke Kristu vznikají často navzdory krutým 
pronásledováním. U jejich zrodu stojí 
stateční svědkové a zkušení překladatelé 
Bible, kteří se snaží evangelium srozumitelně 
přiblížit místnímu muslimskému 
obyvatelstvu. Nedávno jsem měl příležitost 
provádět průzkum a hodnocení několika 
takových hnutí. Bezpočtu obrácených jsem 
položil otázku: „Čeho si Bůh použil, aby 
vás přivedl k víře v Ježíše Krista?“ Jedno 
z pozoruhodných svědectví pochází od 
věřícího, který se jmenuje Šaríf. 

„Jako malého kluka,“ řekl Šaríf, „mě vyhodili 
z muslimské školy, protože jsem kladl učiteli 
těžké otázky. Zařval na mě: ‚Jsi hříšný kluk  
a dostaneš se do pekla!‘ Táta se na mě velmi 
rozzlobil. Vyhnal mě z domu a všem v rodině 
zakázal se mnou mluvit.“ 

„Jednou,“ pokračoval, „mě oslovil bělovlasý 
misionář: ‚Ahoj chlapče, chceš se mnou svézt 
tady v rikše?‘ A na rozloučenou mi potom 
dal Nový zákon. Ten večer jsem si v něm četl. 
Stránky jako by se mi samy obracely. Četl 
jsem až do východu slunce.“ 

„Četl jsem Janovo evangelium,“ pokračoval 
ve vyprávění. „V sedmnáctém verši třetí 
kapitoly se píše: ‚Bůh neposlal svého Syna 
na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl 
svět spasen.‘“ 

Když mi Šaríf znovu vyprávěl svůj příběh, 
tekly mu po tvářích slzy: „Vidíte, Bůh mě 
neodsoudil do pekla. Nebyl jsem hříšný kluk. 
Ježíš přišel na svět, aby mě zachránil.“ 

Během následujících deseti let stál Šaríf pro 
svou víru v Ježíše několikrát před soudem. 
Otec vyhrožoval, že ho zabije. Gang mus-
limských násilníků ho dvakrát surově zmlátil 
a nechal ležet polomrtvého. 

„Co na tom,“ dodal Šaríf, „i kdyby mi tělo 
rozsekali na tisíc kusů, každý z těch kousků 
bude křičet: ‚Ježíš Kristus je Pán!‘“

Nakonec Šaríf přivedl otce k víře v Krista. „Teď 
se jako sbor scházíme u nás doma,“ vyprávěl. 

Šaríf patří k snad více než stotisícovému 
hnutí muslimů, kteří uvěřili v Ježíše Krista. 

MODleMe Se
   aby v jihovýchodní Asii přibývalo mus-

limských hnutí ke Kristu. 

   aby stateční svědkové jako Šaríf vytrvali  
v pronásledování a zůstali věrni Kristu. 

   aby 284 miliónů ztracených muslimů  
v jihovýchodní Asii uvěřilo v Ježíše Krista. 

21. června 
Jihovýchodní Asie

DeN16
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Jihovýchodní Asie

JIhOVýChODNí ASIe
Státy 4
Muslimské národy 65
Počet obyvatel 844 398 260
Počet muslimů 283 393 591

Sri Lanka

India

Bangladesh

Myanmar
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Abdul prožil celých svých třiadvacet let 
v Baisi, asi desetitisícovém městečku 
v indickém státě Biháru. Po příjezdu 

do Baisi jsme se několika různých mužů ptali, 
zda jsou poblíž nějací křesťané nebo kostely. 
Většinou nám vychloubačně odpovídali 
asi takto: „Ne, tady žijí jen muslimové a pár 
hinduistů, ale kdepak křesťané. Chcete-li 
nějaký kostel, musíte do Purnie.“ (Purnie je 
větší město vzdálené asi 40 km.) 
Baisi je v okolí proslulé tím, že je přísně 
islámské. Mladíci z celé oblasti se tam chodí 
učit islámským způsobům. 

Když jsme ale našli Abdula a jeho otce, kteří 
pracovali ve svém obchodě u silnice, zjistili 
jsme, že mají hluboký zájem o Ježíše a knihy 
o něm. Posledních několik měsíců studují 
knihy o Ježíši, poslušně konají, co se tam říká, 
a dokonce pořádají podobné vyučování pro 
přátele a příbuzné. Pár muslimských před-
stavitelů ve městě začalo dávat najevo, že by 
ty knihy rádi četli a slyšeli o Ježíši víc. V Baisi 
se něco děje. 

Indický stát Bihár má asi 100 miliónů 
obyvatel, kteří žijí v podobných městech 
jako je Baisi. Před několika desítkami let si 
Bihár vysloužil přezdívku „pohřebiště misií“, 
protože to vypadalo, že se tam žádná misie 
nemůže uchytit a růst. Mění se to, i když 
zatím křesťané tvoří v Biháru pouhých  
0,05 procenta populace. V tomto ohledu je 
na tom Bihár podobně jako Somálsko nebo 
Afghánistán, kde je procento křesťanů vůbec 
nejnižší na světě. 

Pro oslovení 17 až 20 milionů muslimů, kteří 
v tomto státě žijí, se zatím udělalo velice 
málo. Muslimové jako je Abdul, jeho rodina  
a mnoho jiných ve vsích a městečkách 

podobných Baisi po celém Biháru ještě čeka-
jí, že uslyší Dobrou zprávu o Ježíši. Jaká bude 
odpověď, až se v těchto vesnicích někdo  
v budoucnu zeptá, kde jsou křesťané nebo 
kostely?

MODleMe Se
   aby Pán žně dal povstat pracovníkům  

v Baisi a po celém Biháru. 

   aby Boží Duch a Boží slovo přitáhli všude  
v Biháru k Ježíši muslimské představitele  
a celé rodiny.

   aby se v Biháru splnilo slovo Písma  
z Izajáše 55,11: „Tak tomu bude s mým 
slovem, které vychází z mých úst:  
Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž 
vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu 
jsem je poslal.“ 

22. června 
Jihovýchodní Asie

DeN17
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Do indomalajského pokoje v Domě 
islámu patří Malajsie, Singapur, jižní 
Filipíny a početný řetěz indonéských 

ostrovů, jichž je více než 17 tisíc. Indonésie 
je nejlidnatější muslimskou zemí světa. Má 
250 miliónů obyvatel a 87% z nich tvoří 
muslimové. 

V dávných dobách před příchodem křesťan-
ství a islámu se indomalajská etnika brodila 
ve směsi animismu, hinduismu a buddhismu. 
Dodnes nechybí ve společnostech a kul-
turách indomalajské oblasti příchuť těchto 
prastarých náboženství. 

V roce 1870 došlo v Indonésií k prvnímu 
modernímu hnutí muslimů ke Kristu. Pak v le-
tech 1967-1971 zažila Indonésie nejrozsáhle-
jší konverzi muslimů ke Kristu v dějinách. 
Byly pokřtěny více než dva milióny muslimů, 
kteří se stali členy křesťanských církví. Dnes 
nachází u mnoha indomalajských muslimů 
odezvu jednoduchá cesta pěti kroků k Ježíši, 
kterou jeden pracovník - Mike Shipman - 
odvodil z Ježíšova rozhovoru se samařskou 
ženou ve čtvrté kapitole Janova evangelia. 
Mike toto šíření křesťanské víry metodou pěti 
kroků nazývá „3K“: kdokoli, kdekoli, kdykoli“. 

První krok metody 3K je navázání kontaktu 
s muslimem. Většina muslimů v Indomalajsii 
nikdy neslyšela evangelium, protože neznají 
žádné křesťany. 

Druhý krok znamená využít toho, když se 
začne mluvit o Bohu. Muslimové v této oblas-
ti o Bohu mluví rádi. Mike navrhuje zeptat 
se nového muslimského přítele: „Co podle 
vašeho náboženství je třeba dělat, abyste 
potěšili Boha?“ Je to skvělý začátek rozhovo-
ru o duchovních věcech. 

Třetí krok spočívá ve společném hledání 
toho, k jakým výsledkům vás vede toto úsilí 

potěšit Boha. Často to vede k otázkám týka-
jícím se jistoty spasení. Podle názoru mnoha 
muslimů nemůžeme poznat Boží vůli nebo se 
spolehnout na to, že nás chce zachránit. 

Čtvrtý krok 3K nás přivádí k jádru zvěsti evan-
gelia a k vyprávění o Ježíšově smrti, kterou 
podstoupil pro náš věčný život. 

Pátý krok již spočívá ve výzvě, aby váš přítel 
přijal spasení prostřednictvím Ježíše. 

Při tomto jednoduchém způsobu zvěstování 
zprávy o Kristu je pro nové věřící snadné stát 
se jeho následovníky. Výsledkem bylo šíření 
evangelia po celé indomalajské oblasti. Tisíce 
muslimů už v modlitbě pozvaly Ježíše, aby 
byl jejich Spasitelem, a nyní následují Krista 
jako jeho učedníci.  

MODleMe Se
   aby se účinné metody evangelizace, jako 

je satelitní televize, film Ježíš, osobní svě-
dectví křesťanů a 3K, nadále šířily evange-
lium po celé indomalajské oblasti.

   za ochranu před pronásledováním, které 
bývá průvodním jevem hnutí, jako je to, 
které vidíme v indomalajské oblasti.

   za více než 280 miliónů ztracených mus-
limů v 282 různých etnických skupinách 
indomalajské oblasti, z nichž mnozí se 
zatím vůbec nesetkali s křesťanským 
svědectvím.

23. června 
Indomalajská oblast

DeN18
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INDOMAlAJSKá OblAST
Státy 5
Muslimské národy 282
Počet obyvatel 283 696 115
Počet muslimů 201 000 020
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Malajsie Filipíny
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 „Kněz jim řekl: ‚Jděte v pokoji. Nad 
cestou, na kterou jste se vydali, bdí 

hospodin.”
Soudců 18,6

 

Zvláště mezi prostými venkovany 
na indonéském ostrově Sumatře je 
velice populární myšlenka či koncept 

označovaný slovem merantau. To slovo 
jednoduše znamená „toulat se“. 

Uvedený zvyk spočívá v tom, že zpravidla 
mladý muž odejde někdy před dvacátým 
rokem života nebo kratičce po jeho dosažení 

z domova. Kam 
má namířeno a jak 
dlouho se zdrží mimo 
domov se neví. Vyráží 

za slávou a bohatstvím. Často to řeší tak, že 
se ze svého známého venkovského prostředí 
vydá do velkého města. Obyčejně si říká: 
„Najdu si práci, která mi může zajistit lepší 
budoucnost.“ Bývá to cesta „na zkušenou“, 
při níž hledá jak zaměstnání nebo povolání, 
tak i životní zkušenosti. Dotyčnému často 
není jasné, co vlastně hledá. Prostě se na pár 
let vydá do světa v naději, že něco najde.  

Takový tulák bývá často otevřenější a během 
svého merantau není pod společenským 
tlakem ze strany rodiny, kamarádů a sousedů. 
Těmto mladým lidem bývá snazší a méně 
riskantní zvěstovat evangelium, protože 
opustili tradiční prostředí svých vesnic, které 
bývá silně islámské. 

Myšlenka merantau může mít i užitek 
v obráceném směru. Je možné vyslat mladé 
indonéské misionáře na nová místa, aniž by 
bylo pro místní lidi nepochopitelné, že jsou 
tito mladí takto na cestách. V jejich očích pů-
jde o merantau. Jedná se o přijatelný způsob, 
jak se začít seznamovat s novou komunitou a 
hlásat jim evangelium o Ježíši. 

MODleMe Se
   aby bezcílné toulky Indonésanů na meran-

tau získaly správný cíl - Boží království. 

   aby křesťané a zvláště křesťanští pod-
nikatelé dokázali v mládeži tohoto typu 
vidět lidi, do nichž mohou investovat jak  
z hlediska podnikání, tak pokud jde o Boží 
království. 

   za vysílání nadšených mladých misionářů 
na merantau do oblastí silně uzavřených 
proti evangelizaci s cílem přinášet Boží 
království na místa, kam dosud neproniklo 
svědectví evangelia.

24. června 
Indomalajská oblast

DeN19

27

Cesta po Indonésii: Merantau 



2828

Kandi se topila v starostech. Žila na 
kambodžském venkově a měla vážné 
zdravotní problémy. Bylo to kolem 

roku 2000, kdy bylo těžké najít dobrou 
lékařskou péči. Manžel ji opustil a děti 
musela vychovávat sama. Velkou pomoc 
našla v manželském páru, který ji právě 
v tomto období poslal Bůh do cesty. 
Manželé již byli obeznámeni s Kandiiným 
jazykem, takže jí pozorně naslouchali. Modlili 
se s ní a doporučili jí zdravotní středisko 
Milosrdenství, kde křesťané jen za nepatrný 
příspěvek poskytovali zdravotní péči velice 
chudým lidem. Zde se Kandi dozvěděla více 
o Ježíši a o dokonalé oběti, kterou přinesl za 
všechny lidi. 

Kandi pochází z národnostní skupiny Čamů. 
Najdeme je skoro v každé kambodžské pro-
vincii zejména v místech rozsáhlých říčních 
soustav. Čamské etnikum vzešlo z prastaré 
říše Čampy, která se rozkládala na území 
dnešního Vietnamu. Střet s vietnamským  
etnikem vyvolal před dávnou dobou počet-
nou migraci Čamů na západ do Kambodže. 
Stali se z nich Západní Čamové, jichž je 

zhruba 400 tisíc. Ve Vietnamu nadále žijí 
zbytky původních Čamů známí jako Východ-
ní Čamové. Těch je asi 80 tisíc. Čamů, kteří 

slyšeli nebo porozuměli, kdo 
je to Ježíš, je velice málo. 

V roce 2000 povolal Bůh 
jednu ze svých služebnic, aby 

se týden za týdnem přimlouvala za obrácení 
Čamů k víře v Ježíše. Připojila se  
k ní ještě jedna žena a v roce 2014 se již za 
toto etnikum svorně modlilo přes deset 
věřících z různých zemí. Pokračují v tom 
dodnes. Tady leží klíč k cestě Čamů za vírou 
v Ježíše. Přáli bychom si, aby dnes pomocí 
této příručky přibyly další tisíce lidí, kteří se 
budou za Čamy 
modlit.

Po mnoha 
letech se zmínění 
manželé s Kandi 
opět setkali. Bůh 
vyslyšel jejich 
modlitby a uzdravil 
ji. Stala se též 
věrnou Ježíšovou 
následovnicí stejně 
jako její syn. Po 
nějaké době se k ní 
vrátil i její manžel. 
Měla mnoho otázek, 
které jí kladli jiní lidé 
a na něž sama ne-

dokázala odpovědět. Manželé ji tedy povz-
budili, aby založila ve své vesnici kroužek 
biblického studia, který by probíhal u nich 
doma. Cesta Čamů k víře v Ježíše pokračuje.

MODleMe Se
   aby Kandi a její syn rostli ve víře i obrátili 

se i další lidé z její rodiny a vesnice. 

   za probíhající překlad Písma do jejich 
mateřského jazyka. 

   za hnutí Čamů k víře v Ježíše.

25. června
Indomalajská oblast

DeN20
Západní Čamové v Kambodži
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Cesta, kterou musí muslim ujít, aby 
se stal Kristovým následovníkem, 
není přímá ani snadná. Příběhy, 

které jednomu badateli vyprávělo více než 
tisíc věřících z řad bývalých muslimů, však 
naznačují, že velká část hledajících muslimů 
po celém světě naráží na podobné ukazatele 
cesty.
Jedním z nich je Korán. Podobně jako lnou 
křesťané k Bibli, lpí i muslimové na Koránu. 
Učí se mu nazpaměť a cení si jej jako pokla-
du, ačkoli mu často ani nerozumějí. To se 
však dnes mění. Před svou smrtí v roce 2005 
financoval saúdskoarabský král Fahd překlad 
Koránu do jazyků celého světa v naději, že 
to napomůže vzestupu islámu. Asi by byl 
překvapen, kdyby zjistil, že účinek je často 
opačný. 

Abdula, který vede jedno hnutí v jižní Asii, se 
badatel zeptal, jak uvěřil v Krista. Odpověděl 
mu: „Začalo to mou četbou Koránu v 
mateřském jazyce. Dříve jsem se z něj naučil 
většinu nazpaměť v arabštině, ačkoli jsem 
té řeči nerozuměl. Při četbě Koránu v mém 
vlastním jazyce jsem ale pochopil, že v něm 

není žádný plán spásy a že ani nepřináší 
žádné ujištění, že pokud jsem dobrým mus-
limem, přijdu do nebe.“ Pro Abdula to byl 
začátek hledání spásy, které skončilo, když si 
přečetl Nový zákon a ve víře odevzdal svůj 
život Ježíši Kristu. 

Dalším takovým ukazatelem na cestě k víře 
jsou příběhy o Mohamedovi. Muslimové 
mají svého proroka ve velké úctě. Když však 
pečlivě studují Korán a hadísy (příběhy z Mo-
hamedova života) zjišťují, že výsledný obraz 
neodpovídá obecné představě laskavého  
a velkorysého vůdce. Zneklidňuje je, jak Boží 
prorok dokázal Boží zjevení měnit, když se 
mu to hodilo, hromadit bohatství na úkor 
poražených nepřátel a šířit svou víru mečem. 
Takové znepokojení může být počátkem 
cesty k jiné víře. Jak plyne ze 
svědectví mnoha muslimů, kteří 
na své cestě dospěli k nové víře, 
zásadní vliv na ně měl pohled na 
násilí, které od jeho vzniku islám 
provází. Muslimové, kteří denně 
žijí v realitě války a násilí, začínají 
pochybovat, že islám je nábožen-
stvím míru. Při zprávách o proje-
vech islámského násilí musíme 
mít na paměti, že většinu obětí 
tvoří sami muslimové. Mnozí 
muslimové zavrhují násilí  
a vydávají se na cestu násle-
dování Knížete pokoje. 

MODleMe Se
   aby se muslimové, kteří mají pochybnosti 

o své víře, měli příležitost setkat s jinými, 
kteří touto cestou prošli a dospěli k víře  
v Krista.

   aby učenci a učitelé studovali islám  
s upřímně hledajícím srdcem a měli odva-
hu klást otázky a vyjadřovat pochybnosti. 

   aby muslimové, kteří se rozhodli následo-
vat Ježíše, nalezli obecenství a pokoj na 
této cestě. 

26. června 
Ukazatele na cestě
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Svědectví muslima  
o jeho cestě ke Kristu 

Narodil jsem se do muslimské rodiny. 
Někteří její členové náboženství 
nepraktikovali, jiní ano. Můj otec, 

který vyznával súfismus (mystický islám), byl 
velmi zbožný a měl na můj život silný vliv. 
Ve věku deseti let jsem začal hledat Boha. 
Usilovně jsem se snažil vstoupit do jeho 
přítomnosti a dělal jsem vše, co bylo v mých 
silách, abych se mu přiblížil. 
V dospívání jsem jej hledal dál a s ještě větší 
intenzitou. Modlil jsem se, postil a navštěvo-
val mešity. Neomezil jsem se na pravidelné 
modlitby, ale volal jsem k Bohu celým srd-
cem. Tato léta hledání Boha v islámu skončila 

zjištěním, že mi Bůh není o nic blíže než dřív. 
Připadal mi velice vzdálený. Když jsem nas-
toupil na vysokou školu, přestal jsem Boha 

hledat. 

Jednou večer, 
když jsem šel 
s kamarády po 

městě, jsem poprvé slyšel evangelium.  
Jeden z mých přátel mě seznámil se  
znovuzrozeným křesťanem. Ten mi tam 
přímo v ulicích Káhiry otevřeně vydával 

svědectví a zvěstoval evangelium. Týden 
nato jsem s ním zašel do sboru a o pouhé 
čtyři týdny později jsem se rozhodl přijmout 
Ježíše jako svého Spasitele. Zažil jsem přitom 
přesně to, o čem onen mladý věřící mluvil, 
když říkal: „Pojď a přesvědč se sám. Ježíš žije, 
uzdravuje a dává lidem svobodu.“ 

Toho večera jsem se poprvé modlil k Ježíši. 
Ptal jsem se ho: ‚Jakou cestou se mám vydat? 
Je Kristus cestou k Bohu?‘ Odpověď zněla: 
„Ano.“ Řekl jsem v duchu: ‚OK‘ Okamžitě jsem 
prožil Boží přítomnost, nebeskou radost  
a pokoj. V té chvíli, kdy jsem Ježíši řekl OK, 
jsem se stal křesťanem. O něco později jsem 
zakusil pronásledování ze strany rodiny i 
místní komunity, avšak Pánova přítomnost 
ve mně byla tak mocná, že mi nezáleželo na 
tom, co ztrácím nebo co mi hrozí, když se 
stávám Ježíšovým následovníkem. 

MODleMe Se
   aby muslimové hledali Boha samotného  

a nikoli jen náboženství. 

   aby i muslimové následující Krista  
v zemích, kde chybí svoboda vyznání, 
nacházeli způsoby, jak přinášet příbuzným 
a přátelům jasné svědectví. 

   aby muslimové toužící po větším po-
chopení Boží přítomnosti přicházeli 
různými cestami ke Kristu. 

27. června 
Svědectví

DeN22
Moje cesta: Hledání Boží přítomnosti

Pojď a přesvědč se sám. Ježíš žije, 
uzdravuje a dává lidem svobodu.
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28. června 
Společnost

DeN23

31

Luton: Jasný postoj proti extrémismu

Moji muslimští přátelé vědí, že jsem 
vášnivým zastáncem své víry, a mají mne 

proto v úctě.

 

Asi 60 kilometrů na sever od anglického 
hlavního města Londýna leží Luton. 
Toto město představuje multikulturní 

ostrov v moři bělošských měst. Přibližně 25% 
z jeho 215 000 obyvatel tvoří muslimové. 
Od devadesátých let je Luton nechvalně 
proslulý jako semeniště islámského extrem-
ismu. V poslední době se však stává také 
líhní krajně pravicového extremismu, který 
je zaměřen proti muslimům. Protestní projev 
maličké skupiny muslimských extrémistů,  
k němuž došlo v březnu 2009 během přehlíd-
ky Britské armády, vyvolal následné výtržno-
sti ze strany místních obyvatel města. Během 
dalších týdnů napětí rostlo. Vyhrožování 
a demonstrace byly na denním pořádku. 
V jedné mešitě vybuchla zápalná bomba. 
Nakonec došlo k vytvoření protimuslimské 
Anglické obranné ligy (EDL), která se brzy 
rozrostla v celonárodním měřítku.
Svědkem nepokoje byl onoho deštivého 
březnového rána také Peter Adams, který 
pracuje v místním církevním společenství. 
Cítí Boží povolání usilovat pokoj a smíření. 
Během následujících dní sledoval, jak  
v sociálních médiích narůstá nenávist 

proti muslimům. Mluvil o tom s církevními 
představiteli i s muslimskými přáteli, kteří 
islámský extremismus odsuzovali a stavě-
li se proti němu. Tito muslimové tvořili 

většinu místní 
komunity. 
Peterův vliv 

přispěl k tomu, že se město nerozdělilo. Na 
tiskové konferenci v květnu 2009, kterou 
vysílalo národní zpravodajství, stanul spolu 
s nejvyššími křesťanskými a muslimskými 
představiteli po boku imáma vypálené meši-
ty a společně vydali závazné prohlášení:

“… tyto skupiny nepředstavují většinu naší 
komunity. Jako muslimové a křesťané v Lu-
tonu se zavazujeme k úsilí o vzájemné poro-
zumění a společnou práci pro dobro. Inspirují 
nás k tomu slova, která jsou srdcem našich 
svatých knih a která nám přikazují milovat 
Boha a svého bližního. Jako sousedé v tomto 
městě se hodláme snažit objevovat a mít  
v úctě to, co nás spojuje. Tam, kde se lišíme, 
zavazujeme se spíše hledat porozumění  
a důvěru než se uchylovat k nenávisti a sváru. 
Chceme mít ohled jeden vůči druhému a být 
k sobě upřímní, spravedliví a laskaví a žít  
v upřímném míru, souladu a vzájemné dobré 
vůli...“

To, k čemu se účastníci zavázali, trvá a roste. 
EDL byla silou vedoucí k rozdělení, kdežto 
přátelství mezi představiteli víry a společen-
ství roste a umožňuje řešit obtížné problémy. 

Peterovi je jasné jedno: „V době, kdy jsou 
mnozí přesvědčeni, že islám na jedné  
a křesťanství či západní demokracie na druhé 
straně na sebe budou vždy narážet, jsem 
rozhodnut ukazovat jinou cestu. Žel, hlasy 
křesťanů často směřují spíše k podpoře střet-
nutí. Musíme najít jinou cestu. Moji muslimští 
přátelé vědí, že jsem vášnivým zastáncem 
své víry, a mají mne proto v úctě. Vědí, že 
s radostí uvítám, když uvěří v Ježíše Krista. 
Pokud však křesťanství bude znamenat 
nenávist a strach, bude to velmi špatné svě-
dectví o Kristu.“ 

MODleMe Se
   1. list Janův 4,18 říká: „Dokonalá láska 

strach zahání.“ Nechme se vést k pokání, 
odložme strach a prosme Boha, aby nás i 
naše společenství naplňoval láskou  
k muslimům. 

   za příležitosti bojovat proti všudypřítom-
ným negativním stereotypům týkajícím se 
muslimů. 

   za příležitosti prokazovat lásku muslimům, 
s nimiž se setkáváte jako se sousedy  
a spoluobčany.



3232

 

Světová banka provedla průzkum, ze 
kterého vyplynulo, že v současné době 
dosahuje počet imigrantů na světě 

více než 250 miliónů lidí. Cílem číslo jedna 
jsou pro tyto imigranty Spojené státy. Mezi 
těmito milióny jsou zastoupena některá 
etnika jako Kurdové, Jemenci, Paštúni nebo 
Somálci, kteří žili dlouhá staletí bez možnosti 
slyšet evangelium a patří mezi národy 
nejméně zasažené evangeliem. Poprvé  
v dějinách žijí někteří z nich v New Yorku, 
Houstonu, Los Angeles, Torontu, Londýně, 

Amsterdamu, San Francisku, Vancouveru 
a jiných městech, jež jsou pro ně vstupní 
branou do příslušné země. 

Bůh dělá nové věci! Přivádí lidi ze samých 
konců země na práh jednoho z ne-
jkřesťanštějších národů na zemi. Jak bude 
tento národ reagovat? 

V roce 2001 přišel do západoafrického Mali 
mladý misionář Chris sloužit v odlehlé vesnici 
mezi lidmi, kteří patří k 160 tisícům oby-
vatelům oblasti Vasúlú a hovoří bambarsky. 
Tvrdost života ve vasúlské vesnici si však brzy 
vybrala svou daň. Chris na smrt onemocněl 
a bylo nutno jej ze země letecky evakuo-
vat. Podle rozhodnutí misie se už neměl do 
západní Afriky vrátit. Chris se však nevzdal.  
V roce 2006 se s manželkou vydal na průz-
kumnou cestu do města New Yorku a v tamní 
čtvrti Harlemu objevili vasúlskou komunitu. 
Džamál byl vasúlský muž ve středních letech. 
Chrisovi řekl: „Před dvaadvaceti lety jsem měl 
v Mali sny o Ísovi al-Masíh (Ježíši Kristu)  
a díky tomu jsem se stal jeho následovníkem. 
Když jsem to řekl ve své rodině, vyhrožovali 
mi zabitím. Abych unikl pronásledování, byl 
jsem nucen se stěhovat z jednoho města do 
druhého, až jsem nakonec dorazil sem do 
New Yorku.“ Džamál byl vůbec první vasúlský 
věřící, s kterým se Chris setkal. Džamál mis-

ionáři řekl: „Dvaadvacet let jsem se modlil, 
aby mi Bůh poslal bratra, který mi pomůže 
evangelizovat můj lid.“ Pak se zahleděl Chr-

isovi do očí a dodal: „Ty jsi odpověď na tu 
modlitbu.“ O pár měsíců později se Chris  
s rodinou přestěhoval do Harlemu. Dnes je 
tam více než sto vasúlských následovníků 

Ísy al-Masíha. Díky Džamálovým stykům se 
v jeho i jiných vasúlských vesnicích v Mali 
otevřely dveře pro evangelium, což přispělo 
ke vzniku prvních vasúlských sborů v západ-
ní Africe. 

Přečtěte si na webu Global Gates víc o 
misionářích, kteří slouží v dalších měs-
tech, která představují vstupní brány pro 
přistěhovalce, a získávají tak pro Krista 
učedníky z nejvzdálenějších končin země. 
(www.GlobalGates.info)

MODleMe Se
   aby milióny nezasažených imigrantů, kteří 

opouštějí své domoviny v naději na nový 
život, nalezli v cíli své cesty nový život  
v Kristu.

   aby američtí křesťané neopominuli 
příležitost oslovit Kristovou láskou milióny 
nezasažených, které Bůh přivádí k jejich 
břehům. 

   za církve a misijní organizace jako Global 
Gates, které překonávají kulturní bariéry, 
aby získaly tyto nezasažené etnické  
skupiny, jež Bůh přivádí do našich měst. 

29. června 
Imigrace

DeN24
USA: Vstupní brána pro migranty z celého světa
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Vlast Rohingyů leží na hranici mezi 
jihoasijským a indomalajským 
pokojem v Domě islámu. Právě 

tato poloha mezi mocnými etnickými, 
jazykovými, náboženskými i politickými 
bariérami je příčinou obtíží, jimž musí tato 
etnická skupina čelit. 
Muslimští Rohingyové žijí už po staletí  
v severní části Arakanského pohoří  
na pobřeží 
Bengálského zálivu. 
Většinou šlo  
o pokojné soužití 
se sousedními, 
převážně buddhis-
tickými etnickými 
skupinami. Když 
Barma (dnes 
nazývaná Myan-
mar) získala v roce 
1948 nezávislost, 
postavila se drtivá 
většina buddhis-
tického obyvatel-

stva proti Rohingyům. Zpočátku byla rovná 
práva menšiny Rohingyů chráněna. V roce 
1982 však vojenská diktatura vydala zákon, 

který již dvoumiliónové 
etnikum Rohingyů 
neuznával jako občany. 
Tím se stali jednou z ne-
jpočetnějších etnických 
skupin na světě, jimž 

nejsou přiznána občanská práva. 

Smutného vrcholu dosáhla rostoucí diskrimi-
nace v roce 2012, kdy mezi buddhisty  
a Rohingyi propukly nepokoje provázené 
násilím. Zahynuly stovky lidí a mnoho vesnic 
Rohingyů bylo zničeno. Kolem 100 tisíc jich 
od té doby žije v uprchlických táborech  
a ghettech. Ta jsou často vzdálená jen pár 
kilometrů od míst, kde původně žili. Tato 

situace vedla k exodu uprchlíků. Statisíce  
Rohingyů uprchly do sousedních zemí či 
dále. Často se stávají obětí obchodu s lidmi 
nebo se začnou živit kriminální činností. 

Rohingyové jsou na cestě k nejisté budouc-
nosti. Žijí bez vlasti, bez zastánců, vykořenění 
a bez naděje. Bůh ale „na úpění ponížených 
nezapomněl“ (Žalm 9,13). Na několika mís-
tech nalezli Rohingyové naději a radost ve 
víře v Ježíše Krista. Většina těchto vzácných 
lidí však dosud nemá možnost slyšet evan-
gelium. 

MODleMe Se
   za spravedlivé vyřešení konfliktu. 

   aby Rohingyové mohli v pokoji žít ve vlasti 
i v oblastech, do nichž uprchli. 

   za celosvětové úsilí poskytnout  
Rohingyům možnost prosperity, důsto-
jného života a zajištění lepší budoucnosti 
jejich dětem.

30. června 
Uprchlíci

DeN25
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Rohingyové: Národ mezi světy 
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Donedávna byla Sýrie stabilní zemí. 
Zemědělství a ropný průmysl 
zajišťovaly většině obyvatel 

dostatečný příjem. Děti chodily do školy 
a mládež pokračovala v dalším studiu. 
Asadův autoritářský režim tvrdě zasahoval 
proti politickým nepřátelům, náboženské 
a národnostní menšiny se však těšily 
pokojnému soužití s většinou tvořenou 
sunnitskými muslimy. 
S nástupem Arabského jara se situace 
dramaticky změnila. Roku 2011 vypukla 
občanská válka, která nabírala rok od roku 
hrozivějších rozměrů. Více než 
polovině obyvatel nezbylo 
než opustit domovy  
a vydat se na nejistou 
cestu. Mnozí uprchli  
k příbuzným a 
přátelům uvnitř země. 
Více než 4 milióny jich 
teď žijí v sousedních 
zemích, kde je místní 
lidé stále více vnímají 
jako obtížné břemeno. 
Mnozí přežívají jen 

díky pomoci a děti často nemají přístup do 
škol. Nikdo neví, co budoucnost přinese. 

Tato cesta do nejistoty však muslimům 
zároveň umožnila uni-
knout z tuhé nadvlády 
společenského prostředí 
a otevřeněji se zajímat  

o křesťanskou víru. Navíc zvěrstva páchaná 
extrémisty takzvaného Islámského státu 
vedou mnoho muslimů k pochybnostem  
o hodnotách jejich náboženství a mnozí nyní 
vstřícněji reagují na pozvání do církve, kde 
jim věřící projevují křesťanskou lásku: rozdá-
vají balíčky s potravinami, přikrývky, topivo 
a pomáhají radami. Bůh si těchto okolností 
používá ke svému dílu. V některých oblas-
tech jsou sbory plné nových věřících, jinde 
panuje otevřenost a je mnoho příležitostí  

k rozhovorům o víře. 

Jedna rodina v Be-
jrútu vyprávěla, jak 

nechali všechno 
ležet a uprchli ze 

Sýrie do Libanonu. 
Bydlí v malém bytě. 

Nasytit celou rodinu 
je obtížné a děti 

nemohou chodit 
každý den do 
školy. Upros-

třed těchto 
okolností 

však říkají: „Ztratili jsme domov, ale v Ježíši 
jsme našli něco daleko cennějšího.“ 

MODleMe Se
   za konec konfliktu v Sýrii. Z lidského pohle-

du se to zdá nemožné, ale Bůh je mocný. 

   za milióny uprchlíků a jejich tělesné i psy-
chické potřeby. 

   aby církev reagovala celým srdcem a aby 
uprchlíkům pomáhala a podporovala je  
z hlediska jejich akutních i trvalých potřeb 
při začleňování v nových domovinách. 

1. červenec 
Uprchlíci

DeN26
Syřané na nejisté cestě

Mnozí muslimové reagují vstřícně na 
pozvání do církve.
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V Bibli najdeme příběhy o lidech 
vyhnaných z vlasti. Také dnešní 
uprchlíci touží po bezpečí a ochraně. 

Statisíce uprchlíků našly bezpečnější domov 
v jižním Súdánu, který je nejmladším státem 
světa. Dadžíg, Ašron, Líra, Moró, Šad  
a Tabanja - to je jen několik málo  
z muslimských etnických skupin, které 
uprchly ze súdánského pohoří Núba. 

Během opakovaného bombardování 
súdánským vojskem za dlouhé občanské 
války přišli o domov, příslušníky svých rodin  

i živobytí. 
Nyní přežívají 
v uprchlických 
táborech,  
jako je ten  

v jihosúdánské Jídě. Různé humanitární 
organizace se starají o to, aby dostali alespoň 
to nejnutnější. Je mezi nimi něco málo  
uprchlíků, kteří následují Ježíše. Vytvořili  
v táboře malé společenství a snaží se evan-
gelizovat své muslimské krajany. Vedoucí 
místní církve si vytkli odvážný cíl zasáhnout 
všechny etnické skupiny v jídském táboře. 
Těch je více než sedmdesát. Jedním z velkých 
problémů je skutečnost, že většina lidí 

v táboře hovoří jazyky, které nemají psanou 
podobu. Jen velice málo utečenců je gramot-
ných. V jejich jazycích neexistují žádné 
překlady Bible. 

Ježíš učil lidi pomocí příběhů a podoben-
ství. Věřící, které Bůh vede k této službě, se 
podle jeho příkladu cvičí ve vyprávění Bible 
poutavým způsobem i v odpovědích na 
otázky svých muslimských krajanů. Bůh je při 
díle. Muslimové slyší poprvé v životě  
o Ježíši a stávají se jeho následovníky. Pobyt 
v jídském táboře se tak stává jedinečnou 
příležitostí k seznámení těchto muslimských 
běženců s evangeliem. Pokud budou tito 
mladí věřící mít skutečně možnost vrátit se 
do zemí svých předků, přinesou Dobrou 
zprávu těm, kteří tam zůstali. 

MODleMe Se
   aby tito noví věřící rostli v jednotě, vzá-

jemně se povzbuzovali k obecenství  
a k lásce a byli v jídském táboře světlem. 

   za bezpečnost v táborech a poctivé hos-
podaření s dary humanitární pomoci, aby 
byly potřeby uprchlíků naplněny. 

   za pokoj v jejich rodné oblasti, který 
těmto uprchlíkům umožní návrat do jejich 
domovů v pohoří Núba. Modlete se, aby 
ti z nich, kteří uvěřili, přinesli do své vlasti 
evangelium. 

2. července 
Uprchlíci

DeN27
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Tábor Jída:  
Uprchlíci jako Kristovi poslové
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Sedmadvacátá noc Ramadánu se nazývá 
„Lajlat al-Kadr“, což se překládá „Velká 
noc“. Je též známa pod názvy „Noc 

moci“, „Drahocenná noc“ a „Noc Božího 
řádu“. 
Lajlat al-Kadr byla nocí, kdy archanděl Džibríl 
(Gabriel) údajně přinesl proroku Mohame-
dovi první zjevení Koránu. Muslimové věří, 
že se jedná o jednu z největších událostí 
v dějinách. Velkou část zmíněné noci tráví 
modlitbami a vzýváním Alláha. Modlitbám 
pronášeným této noci připisují hodnotu 
tisíce měsíců modliteb. Mnozí muslimové 
očekávají, že se jim té noci ve snu dostane 
zjevení od Boha. 

Muslimové často vydávají svědectví o úloze 
snů v jejich životě. Keith, který pracuje ve 
světě islámu již velmi dlouho, slyšel od 
muslimů častokrát vyprávění o „bytosti plné 
světla“, která se jim ve snu ukázala a vyzvala 
je, aby hledali vyšší pravdu. Jedním  
z takovýchto muslimů byl pákistánský  
taxikář Ahmed.

Keith se ho zeptal: „O čem se vám zdálo?“  
Po té otázce se Ahmedovi rozzářily oči.  

„Ten sen jsem měl několikrát,“ řekl. „Viděl 
jsem v něm muže, který zářil jasně jako 
slunce. Jeho tvář jsem nemohl rozeznat, ale  

s láskou ke mně vztahoval 
ruku.“ 

Keith vyňal z aktovky 
Nový zákon v urdštině a 

nalistoval Matouše 17. „Přečetl byste tyto dva 
první verše?“ požádal Ahmeda. „Myslím, že 
pro vás budou zajímavé.“

Ahmed vzal knihu a četl úvodní verše: 

„Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jaku-
ba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou 
horu, kde byli sami. A byl proměněn před 
jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce  
a jeho šat byl oslnivě bílý.“ (Matouš 17,1-2).

Ahmed vzhlédl ke Keithovi s očima rozšířený-
ma úžasem. “To je ten muž,“ řekl. „Ten z mých 
snů. Kdo je to?“

Keith se naučil, jak na základě těchto snů vést 
lidi k Ježíši. Věří, že Duch svatý si pro evan-
gelizaci muslimů používá těchto zvláštních 
prostředků. 

„Ježíš zaslíbil, že Duch svatý ‚přijde a ukáže 
světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud‘ 
(Jan 16,8),“ říká Keith. „Muslimové jsou 
součástí toho světa a sny mohou být cestou, 
jíž je Bůh usvědčuje, že potřebují Ježíše.“ 

MODleMe Se  
   aby se během této Noci moci Bůh sám 

mnoha způsoby dával poznávat mus-
limům. 

   aby sny o Ježíši povzbudily muslimy  
v celém světě k tomu, aby se o něm snažili 
dozvědět víc. 

   za věřící, kteří mohou pomoci muslimům 
pochopit, kdo je ta „bytost plná světla“  
v jejich snech a že tato bytost (Ježíš) touží 
po tom, aby ji následovali. 

Noc moci: Čekání na sen

3. července DeN28

Muslimové často vydávají svědectví o 
úloze snů v jejich životě.
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Islám je podobně jako křesťanství ce-
losvětovým náboženstvím, které usiluje 
o konverzi všech lidí. Islám však v tomto 

úsilí naráží na problémy, které plynou z jeho 
spojení s arabskou kulturou sedmého století. 
Muslimové po celém světě se musejí modlit  
v arabštině a také text své svaté knihy se 
učí arabsky. Křesťanství je naproti tomu 
otevřené překladům do kultur a jazyků míst-
ních lidí. Podle křesťanské víry Bůh veškerého 
tvorstva sám sebe přeložil do podoby 
místních lidí. Přijal jazyk a kulturu židovského 
lidu. Křesťané v tom pokračují stejným 
způsobem: překládají věčné evangelium do 
místních kultur celého světa. V nesčetných 
zemích po celém světě uctívají křesťanská 
společenství Pána nikoli arabsky, nýbrž 
svým vlastním jazykem. Dávají Bohu tisíce 
různých jmen, a přece je každé to jméno při 
překladu Bible prodchnuto významem, který 
lidem zjevuje, že „jeden je Pán, jedna víra, 
jeden křest“ (Ef 4,5), což tvoří základ jednoty. 
Přestože je evangelium překládáno do jazyků 
všech národů na zemi, jde stále o tutéž „víru, 
jednou provždy odevzdanou Božímu lidu“ 

(Juda 3). Mezi některými dnešními křesťany 
se stalo populárním přijímat nebo odsuzovat 
překlady Bible do muslimských jazyků podle 

toho, jestli používají pro 
Boha slovo „Alláh“. Populární 
apologeti přišli s argumenty, 
že Alláh je ve skutečnosti 
jiný bůh. Někteří dokonce 
poukázali na jeho kořeny 

v babylónské měsíční bohyni. Podle jiných 
filologů má jméno „Alláh“ pravděpodobně 
vztah spíše k starému semitskému označení 
Boha, které najdeme v našich hebrejských 
Biblích: „Elohím“. Ať už jakkoli, je jisté, že 

muslimové neuctívají žádnou měsíční bohyni 
a dokonce ani nepřipouštějí její existenci. 
V tom s nimi křesťané plně souhlasí. Zásadní 
je také to, že arabští křesťané už dávno před 
narozením Mohameda uctívali Boha jako 
„Alláha“. Arabští křesťané i některá další ja-
zyková společenství jako například západoa-
fričtí Hausové (35 miliónů) nebo Indonésané 
(250 miliónů) v Indonésii, používají pro 

Boha Bible i nadále výhradně jména „Alláh“. 
Upozorňují při tom na skutečnost, která je 
důležitá pro všechny křesťany, že význam 
slova je definován v rámci celku Bible, která 
Boha zjevuje, ne konkrétní podobou slova.  
Všechna současná hnutí muslimů k víře  
v Krista probíhají souběžně s překlady Bible 
do místních jazyků. Překladatelé v případě 
těchto místních překladů v muslimských 
komunitách mluví o idiomatických překla-
dech – tedy takových, které respektují jazyk 
a způsob myšlení muslimů.  Na křesťanské 
víře je krásné právě to, že ji lze vyjádřit 
kulturou a jazykem různých národů. Je 
radostí vidět, že se Bůh zjevuje každé etnické 
skupině jejím vlastním jazykem a kulturou. 
Při takovýchto překlad přitom platí, že nesmí 
dojít k posunům v základním poselství nebo 
konceptech křesťanské zvěsti.

MODleMe Se
   aby překlad Bible do místních jazyků  

a dialektů muslimů pokračoval tak, aby 
všichni muslimové porozuměli poselství 
evangelia. 

   za jednotu mezi křesťany, kteří se snaží 
sdělit světu islámu pravdu evangelia. 

   aby se nearabští muslimové přesvědčili, 
že mohou přistupovat k Bohu veškerého 
tvorstva a vzdávat mu chválu, aniž by se 
přitom museli vzdát vlastního jazyka  
a kultury. 

4. července 
Překlady

DeN29
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Boží mosty:  
Překlady do jazyka muslimů

Růst křesťanství provází překlad 
věčného evangelia do místních kultur.
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V roce 1884 postavili Francouzi  
v tuniském Kartágu velkolepou 
katedrálu svatého Ludvíka. Tuniský 

bej přenechal vlastnictví katedrály navždy 
francouzské koruně, aby sloužila jako hlavní 
katedrála pro celou Afriku. Očekávalo se, že 
tato budova v byzantsko-maurském slohu 
se svými vznosnými kopulemi, vitrážovými 
okny a velkým zvonem o šesti tónech ukotví 
křesťanství v severní Africe na tisíc let.  
O století později však se katedrála z místa 
bohoslužeb změnila v sál pro koncerty  
a společenské události a dostala nový název 
Akropolium. 
Budovy nevytvářejí hnutí. Ze světského 
pohledu pro nás „křesťanské“ stavby a insti-
tuce představují dobyvatelské trofeje a důkaz 
vzestupu. Pokud někde chybějí, považujeme 
to často za důkaz, že se tam nic neděje. Jenže 
tak tomu není. 

V sousední severoafrické zemi jsem měl  
v nenápadné církevní budově rozhovory  
s více než dvěma tucty sborových starších. 
Všichni byli bývalými muslimy. Sešli se, aby 

mi vyprávěli o svém novém životě v Kristu  
a o tom, jak se jejich severoafrickou vlastí 
šíří evangelium. Neexistence velké katedrály 

nemohla zabránit 
tomu, aby v této oblasti 
vznikala hnutí, kde se 
lidé obracejí ke Kristu. 

Lidé provozující 
křesťanskou misii se odedávna kojí klam-
nou nadějí, že zřizování církevních budov, 
nemocnic a škol už nějak samo o sobě 
vytváří výspy Božího království. To však ve 
skutečnosti vytvářejí znovuzrození mužové 
a ženy, kteří podřizují svůj život vládě Pána 
Ježíše Krista. K hnutím dochází tehdy, když 
muži a ženy slyší evangelium a reagují na ně. 
Dokladem pokroku tohoto Království nejsou 
budovy a instituce, nýbrž to, že se evangeli-
um šíří jako virus. Doklady jsou proměněné 
životy lidí, kteří zprávu o Kristu předávají 
dalším a scházejí se k obecenství a studiu 
Božího slova. Budovy přijdou až potom.

Virová nákaza evangeliem se v severní 
Africe šíří stejně, jako se kdysi šířila v Římské 
říši. Právě tak dnes evangelium dál a dál 
zachvacuje svět islámu. Nakonec dojde i na 
budovy - katedrály, nemocnice a univerzity. 
Co ale musí předcházet, jsou hnutí, která se 
šíří jako virová nákaza. 

MODleMe Se
   aby křesťané dokázali vidět, že Boží 

království vytvářejí komunity znovuz-
rozených věřících a nikoli budovy. 

   aby vynakládali peníze raději na 
zvěstování evangelia a získávání učedníků 
než na výstavbu budov a institucí. 

   za hnutí, která vznikají v severní Africe  
i po celém Domě islámu a šíří se po tisících 
od srdce k srdci. 

5. července
Hnutí

DeN30
Boží mosty: Instituce a viry 
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A co dále?
 Praktické kroky 
lásky k muslimům

Křesťané se často ptají: „Jak se 
mohu stát součástí těchto hnutí, 
při nichž se muslimové obracejí ke 

Kristu?“ Odpověď je jednoduchá: „Mějte k 
muslimům lásku.“ Je to sice prostá odpověď, 
ale dosáhnout toho není snadné. Islám 
se dokázal zařadit mezi nejobávanější 
náboženství na zemi. Získal si tu pověst 
dlouhou historií dobývání, násilných 
konverzí, diskriminací i zvěrstev páchaných 
teroristy. Zpravodajská média nás tím 
zahlcují den co den. Nevidí to tak pouze 
křesťané, nýbrž i hinduisté, socialisté 
či buddhisté. Silným pohrdáním těmi 
„druhými“ se také islám odděluje od každého 
neislámského národa či společenské skupiny 
na zemi. 
Avšak muslimové a islám nejsou jedno totéž. 
Muslimové jsou konkrétní lidé, muži a ženy, 
chlapci a děvčata. Po staletí se muslimové  
v mnoha částech světa izolují v komunitách, 
kde se navzájem posilují ve stereotypní před-
stavě, že křesťané žijí v neznalosti, vyznávají 
světské hodnoty a holdují hédonismu. Proti 
tomuto stereotypu musíme bojovat. 

Alí, který emigroval z Íránu a stal se křesťa-

nem, mi nedávno 
vyprávěl svůj 
příběh: „Můj 
křesťanský kamarád 
mě pozval na párty  
s pohoštěním, 
kterou mívají ve 
sboru jednou za 
týden. Když jsem se 
dozvěděl, že na jídel-
níčku je i grilované 
vepřové, zdvořile 
jsem odmítl.“ Za 
čtrnáct dní jej známý 
pozval znovu. Ten-
tokrát ve sboru jídel-
níček změnili. Vyřadili 
vše, proti čemu by Alí 
mohl mít nějaké námitky „Když jsem zjistil, že 
šli tak daleko a přidělali si tolik starostí zrovna 
kvůli mně, nedokázal jsem odmítnout.“ 

Během následujících týdnů Alí poznával 
místní společenství věřících a viděl, že 
jsou to lidé, kteří milují Boha a svou lásku 
prokazují v Ježíšově jménu i jemu. Dnes je Alí 
následovníkem Ježíše Krista. Využívá každé 
příležitosti, aby o tom pověděl muslimským 
přátelům. Křesťany povzbuzuje, aby proje-
vovali muslimům lásku. Říká, že právě to je 
cesta, jak jim přiblížit křesťanskou víru. 

Možná zaslechneme v duchu našeptávání: 
„Boj se!“ „Uteč!“ nebo „Bojuj proti  

muslimům.“ Pokud 
bychom je poslechli, 
začneme se řídit 
podle scénáře, jímž 
se po staletí řídí 
islám, který křesťany 
líčí jako „ty druhé“, 
proti kterým je 
třeba bojovat nebo 
se jim vyhýbat. 

Nejpřímější cestou 
k lásce k muslimům 
je modlitba za 
ně. Modlitbou 
získáváme pravé 
Boží srdce. Bůh tak 
velice miluje mus-

limy, že poslal na svět 
svého jediného Syna, aby je miloval, odpustil 
jim a spasil je. 

Když se za muslimy modlíme, zjišťujeme, 
že se naše srdce začíná měnit. Začínáme je 
vidět tak, jak je vidí Bůh. Nejsou to neznámí 
šiřitelé nebezpečné a hrozivé ideologie. Jsou 
to muži a ženy, hoši a dívky, kteří jsou ztrace-
ni, jako jsme byli kdysi ztraceni my. Potřebují 
Spasitele. 

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, 
nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, 
abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, 

co je dobré, bohu milé a dokonalé.“ 
Římanům 12,2
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Pokračujte v modlitbách po celý rok

uslyšíte-li ve zprávách o násilí nebo bezpráví a půjde o muslimy, 
zastavte se a pomodlete se za muže a ženy, jichž se to týká.  
Modlete se jak za viníky, tak za oběti. 

   Modlete se, aby vás Bůh vedl ke konkrétním muslimům,  
jimž můžete v Ježíšově jménu dát najevo lásku.

   Modlete se za ostatní křesťany, aby odolali pokušení  
oplácet nenávist nenávistí, nepřátelství nepřátelstvím.  
Proste Boha, aby vás naplnil svou láskou k muslimům.

„A za to se modlím, aby se 
vaše láska ještě víc a více 

rozhojňovala a s ní i poznání 
a hluboká vnímavost.“ 

Filipským 1,9 
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