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MODLITEB ZA
MUSLIMSKÝ SVĚT

30 Dní

20. července - 18. srpna
2012



V  průběhu posledních dvaceti let se už během měsíce Ramadánu 
modlilo za muslimy několik milionů lidí, kteří věří v Mesiáše Ježíše. Ježíš 
učedníkům přikázal, aby prosili, „ať Pán žně vyšle dělníky na své pole.“ 
Je vidět, že během uplynulých dvaceti až třiceti let Bůh v islámském 
světě opravdu působí. V posledních letech našly živého Mesiáše miliony 
muslimů. Úsilí přinést muslimům Dobrou zprávu se zmnohonásobilo  
a vedení těchto snah se rostoucí měrou ujímají lidé, kteří pocházejí přímo 
z tohoto prostředí. Zveme vás, abyste se k nám letos při tomto světovém 
třicetidenním modlitebním úsilí opět přidali a přesvědčili se, že do  
muslimského světa přichází Boží království. Pro Boha není nic příliš 
obtížné. Věříte tomu?

Výzva k  modlitbám za muslimy přišla původně během setkání 
několika křesťanských vedoucích na Blízkém východě v roce 1992. Věřící 
zapojení do jednoho mezinárodního modlitebního hnutí cítili, že Bůh 
touží povolat křesťany k modlitbám za muslimský svět. Modlitební hnutí 
bylo naplánováno tak, aby se časově krylo s islámským měsícem Rama-
dán, který se řídí lunárním kalendářem (v roce 2012 připadá na dobu od 
20. července do 18. srpna). To, proč „30 dní“ připadá na  měsíc Rama-
dán, má od počátku především dva důvody: 1) má pomoci křesťanům, 
aby se během určitého pevně daného období v  roce ztotožnili s  mus-
limy a 2) má být voláním k Bohu, aby v  té části roku, kdy jsou musli-
mové zvlášť nábožensky aktivní, do jejich životů svrchovaně zasahoval. 
Modlitby během měsíce Ramadánu ovšem neznamenají, že bychom se 

k muslimům přidávali v  jejich modlitbách a půstu. Jako věřící v  Ježíše se s  ide-
jemi, teologií a praxí islámu v řadě oblastí rozcházíme. Hnutí „30 dní“ však klade 
důraz na to, že Bůh muslimy miluje. Chtěli bychom všem, kdo věří v Mesiáše, dodat 
odvahu k rozvíjení ducha pokory, lásky, úcty a služby ve vztahu k muslimům.

Bez víry není 
možné zalíbit 
se Bohu. Jsme 
ochotni věřit, že 
Bůh přináší spásu 
do muslimského 
světa?

Během 
posledních 

třiceti let uvěřilo 
v celém světě 

v živého Mesiáše 
několik milionů 

muslimů.

Před pátečními modlitbami se v Esfahánu, druhém největším 
městě Íránu (3,5 mil. obyvatel), shromáždily zástupy.Úvod

Viz  „Jak porozumět islámu“ na s. 8-9.
Viz  naše webové stránky www.30-days.net
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Před více než čtyřmi tisíci lety mluvil Bůh k Abrahá-
movi a jeho potomkům. Tato zaslíbení tvoří základ toho, 
co Bůh koná na zemi dnes. 

Abrahamovi Bůh řekl: „Ve tvém potomstvu dojdou 
požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl 
mého hlasu.“ (Gn 22,18) 

Izákovi Bůh zaslíbil: „Tvé potomstvo rozmnožím jako 
nebeské hvězdy, tvému potomstvu dám všechny tyto 
země. V  tvém potomstvu dojdou požehnání všechny 
pronárody země.“ (Gn 26,4)

Jákobovi (Izraelovi) Bůh řekl: „Tvého potomstva bude 
jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na 
sever i na jih. V tobě a tvém potomstvu dojdou požehnání 
všechny čeledi země.“ (Gn 28,14)

„Kristus nás vykoupil z  kletby zákona (...), aby 
požehnání dané Abrahamovi dostaly v  Ježíši Kristu 
(Mesiáši) i dávné pohanské národy, abychom zaslíbeného 
Ducha přijali skrze víru (…). Slib byl dán Abrahamovi  
a jeho potomku.“ (Ga 3,13-14 a 16a)

„Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové 
toho, co Bůh zaslíbil.“ (Ga 3,29).

Muslimové obecně považují Abrahama, Izáka, Jákoba 
a Izmaele za nejvýznamnější postavy svého náboženství. 
Jen málo muslimů toho však o kterémkoli z  těchto 
mužů ví trochu víc. O zaslíbeních, která Bůh těmto 
praotcům dal, nebo o jejich životě přináší Korán a tradice  

o proroku Mohamedovi jen málo informací. Většina 
muslimů netuší, že dávná zaslíbení uvedená na této 
stránce došla svého skutečného naplnění v  Mesiáši – 
Ježíši.

Mnozí z nás křesťanů ztratili ze zřetele Boží vizi, která 
se týká požehnání pro všechny pronárody země. Ve  
vztahu k  muslimům jsme se nechali ovládnout stra-
chem a mnohdy i předsudky. Abychom je překonali,  
musíme ze svého strachu činit pokání a znovu prosit 
Boha o víru, která bude potvrzením toho, jak je Bůh ke 
všem národům této země dobrotivý. Musíme činit pokání 
ze své netečnosti a prosit Boha o naději – o jeho naději 
pro muslimský svět.  Musíme činit pokání z nedostatku 
lásky a prosit Boha, aby nám ji dal a my abychom mohli 
mít podíl na mnohonárodnostním a multikulturním 
království spravedlnosti, které Ježíš přislíbil (Mt 6,10  
a 2 Pt 3,13).

„Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad 
námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, 
mezi všemi pronárody tvá spása!“ (Ž 67,1-3).

„Tvé potomstvo 
rozmnožím jako 
nebeské hvězdy 
(...), v tvém 
potomstvu 
dojdou 
požehnání 
všechny”

Věřme dávným Božím zaslíbením
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Výzva následovníkům Mesiáše,  
aby milovali muslimy jako on 

Vztahy křesťanů k muslimům často charakterizuje konflikt, strach a nedostatek lásky. Jedná se 
přitom o pravý opak života, jakému svůj lid učil Ježíš. Jako jeho následovníkům je nám zaslíbena 
láska, která zahání strach. Ježíš nám přikazuje milovat své bližní a dokonce i nepřátele. Kampaň 
radikální lásky chce být povzbuzením pro ty, kdo následují Ježíše, aby se pevně rozhodli jej 
napodobovat a poslouchat tím, že učiní následující slib:

Budu činit pokání z jakýchkoli nenávistných pocitů vůči muslimům a usilovat o lásku.

Budu se za muslimy modlit, aby jim Bůh žehnal a aby poznali jeho pokoj.

Vykonám v tomto roce aspoň jeden čin, jímž prokáži některému muslimovi laskavost.

Budu mezi nimi s úctou zvěstovat dobrou zprávu o Kristu.

Nebudu o muslimech šířit negativní předsudky, ale budu o nich mluvit s láskou.

Budu pevně zastávat tyto zásady, přičemž mými jedinými zbraněmi budou láska, pravda a 
dobré skutky.

Buď radikální jako Ježíš.

Usiluj o to a změň svět.

Podpis, jímž stvrzuji svůj slib   _______________________________

Podepiš slib také online na adrese www.radicallovenow.com a povzbuď deset přátel, aby 
učinili totéž. Online text je dostupný v řadě jazyků jako v indonéštině, francouzštině, korejštině, 
arabštině a portugalštině.  Viz též: www.facebook.com/radicallovenow

Ježíš chodil mezi námi, plný milosti a pravdy.

Následuji jeho příkladu?

Chodím s ním teď?

Jsem plný milosti a pravdy? 
Zůstávám jako ratolest v kmeni té pravé révy?

Snímky /Nahoře/ Dnešní pohled na Galilejské jezero  
a Bejtšeanské údolí, kudy chodíval Ježíš v poslušnosti svého 
Otce. /Vlevo/ Současný Nazaret

Fruit of 
spirit 
graphic

Ovoce Božího Ducha 
však je láska, radost, 
pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost  
a sebeovládání.  
Proti tomu se zákon 
neobrací. (Ga 5,22-23)

Chodil mezi námi …
Ještě stále chodí mezi námi 
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Během nadcházejících týdnů se můžete modlit a postit 
rozličnými způsoby. Pouhých pět minut může být někdy vše, co od 
vás bude Bůh v rámci této modlitební iniciativy žádat. Jindy však 
Bůh povede účastníky k  delším modlitbám. Jednotlivci mohou 
tuto brožurku používat během svého osobního ztišení s  Bohem. 
Podobně i skupiny ji mohou využít k modlitbám v rámci svých 
pravidelných bohoslužeb konaných během měsíce Ramadánu. 
Mnohé skupiny organizují zvláštní modlitební shromáždění na 
„Noc moci“, což je pro muslimy zvláštní čas modliteb (viz 26. den 
této brožurky). Rádi bychom vás povzbudili k  hledání tvořivých 
způsobů, které by vám pomohly zapojit do takových modliteb co 
nejvíce lidí. Křesťanům, kteří se jako skupina modlí ve vzájemné 
shodě, Ježíš zaslibuje zvláštní požehnání (Mt 18,20). 

Pokuste se prosím při modlitbě co nejvíc využívat Písma.  
V brožurce se objevuje řada biblických odkazů. Bylo by dobré 
nad těmito texty rozjímat a při modlitbě je vyslovovat nahlas.  

Vyznávejte je před Bohem a proste jej, aby vám dodával inspirace. 
Bude to budovat vaši víru a Bůh vám může dát nové porozumění 
k modlitbám založených na jeho Slovu.

Mohli byste také zorganizovat během tohoto třicetidenního 
období se svým společenstvím, skupinami mládeže, studijními či 
dětskými skupinami zvláštní setkání jednou nebo dvakrát týdně. 
Pozvěte další lidi k společnému jídlu a využijte přitom námětů 
k  modlitbám, které na ten den připadají. Můžete to spojit i se 
seznámením s příslušnou kulturou - jídlem, odíváním, hudbou.

Modlí-li se skupina, je vhodné, aby se stále neměnila témata, 
ale aby se vedoucí i celá skupina v danou chvíli vždy zaměřili na 
jednu oblast. Každý, kdo by chtěl přejít k  jinému tématu, by měl 
nejdřív počkat, aby se všichni ostatní měli možnost pomodlit 
k  předchozímu námětu (1 K  14,40). Bůh je tvůrčí a nás stvořil 
k svému obrazu. Pokud jej proto budeme hledat, můžeme očekávat 
tvořivé nápady a modlitby (Ř 8,26).

Jak bychom měli tuto brožurku používat?

Modli se s vírou v Boha, 
který naplňuje svá zaslíbení.

Ramadán 1433  
a jak jej využít

Datum Ramadánu určuje lunární kalendář  
s rokem o 354 dnech. Ramadán proto začíná 
každý rok o jedenáct dní dříve, takže během 
každých zhruba třiatřiceti let projde všemi 
ročními obdobími. V roce 2012 připadá 
Ramadán na období od 20. července do  
18. srpna. Toto datum se ale může v jednot-
livých zemích mírně lišit. Postní období totiž 
začíná a končí tehdy, kdy je možno po novu 
poprvé znovu zahlédnout srpek měsíce. (Více 
informací najdete na islámských webových 
stránkách www.moonsighting.com.) 
Z důvodu proměnlivé povahy islámského 
roku je naše vydání brožurky na rok 2012 ve 
skutečnosti už jedenadvacáté. Od počátku 
„30 dní“ v březnu 1993 (podle islámského 
lunárního kalendáře šlo o rok 1413) uplynulo 
jedenadvacet islámských lunárních roků.  
Pro jistotu ještě připomínáme, že měsíc  
není v islámském náboženství předmětem 
uctívání.
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K jakému postupu se rozhodneme jako věřící?
Pokud odsuzujeme islám a muslimy, měli bychom si připomenout, že jsme lidé jako oni. 
Je možné, že i u nás by mohli mnozí kritizovat mnoho aspektů našeho života, hodnot, 
idejí a myšlenek. Někdy bývá kritika užitečná, může však být i projevem nedostatku lásky. 
Chybí-li nám láska, je třeba, abychom činili pokání.

Buďme před Bohem poctiví. Bůh miluje lidi všech etnických a kulturních skupin. 
Všechny je jednou přivede před svůj trůn. „Protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu 
vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.“ (Zj 5,9) Kéž nám Bůh pomůže uvést 
náš postoj do souladu s jeho hodnotami.

Světlo zahání temnotu. Jediná zápalka dokáže ozářit prostornou místnost.  
A je-li rozsvíceno několik svíček, stane se světlo v místnosti ještě jasnějším. Ani inkoustově 
černá tma se světlu neubrání. Jednoduchý stisk vypínače zaplaví místnost světlem. Jsme 
ochotni nechat světlo rozsvícené?

Na místo strachu může nastoupit víra. I maličká víra dokáže pohnout horami. 
Dovolme víře, aby vzklíčila v našem srdci. Bůh může svět muslimů proměnit. Ještě mnozí 
mohou poznat odpuštění hříchů a nový život v Kristu. Věřte tomu.

From Fear to Faith                                

Po celém světě stojí nyní věřící před volbou: Budeme 
věřit Bohu, nebo se necháme ovládnout strachem? 
Bude naše jednání vycházet z víry, nebo ze strachu? 
Bojovní islamisté nahánějí mnohým strach. Hrozba  
islámu znepokojuje stejně věřící jako nevěřící. Není  
pochyb, že se malé skupině sebevražedných 
atentátníků a bojovníků z  řad fundamentalistických 
muslimů daří šířit paniku. Sami muslimové dos-
távají strach, mnozí jsou nuceni žít s  vědomím, že 
možná zemřou. Strach a předsudky vedou k tomu, že 
mnoho lidí začíná nenávidět vše, co souvisí s islámem  
a někteří z  nás by mohli snadno začít odsuzovat  
muslimy obecně.

Náměty k modlitbám i jednání:

July 20th  / Day 1

Modlit se  
s vírou, nadějí 

a láskou 
přináší  

vítězství nad 
strachem.

  Dodejte sami sobě odvahy tím, že si přečtete svědectví na následující stránce.  
Vězte, že Bůh v muslimském světě koná své dílo. Proniká za závoje. 

  Modlete se sami za sebe. Máte z islámu strach? Dovolíme, aby nás strach přemohl? 
Odsuzujete muslimy? Poddejte se Bohu. Dovolte jeho lásce, ať naplní vaše srdce. 
Radujte se v Pánu, radujte se v jeho světle.

  Modlete se v obdobném smyslu za svou rodinu a církev.

20. červenec / 1. den

Od strachu k víře                                                                     
Choďme s Ježíšem, přemáhejme zlo dobrem



Na začátku dnešního času modliteb, si přečtěte tuto báseň a přemýšlejte nad ní. Napsala 
ji žena za Saudské Arábie, která věří v Mesiáše. Můžeme se přitom ptát sami sebe, zda náš 
vztah s Bohem má tu hloubku a krásu, o které čteme v tomto textu. Znám Ježíše také tak?

Zdálky hledím na jeho světlo,
tam za horami, tam za obzorem.
Objevil se jako světlo zářícího rána naplněného radostí.
Objevil se v mé duši přeplněné temnotou,
v mé duši ztracené a zmatené, v mé duši, jež nevěděla nic o smyslu bytí.
A přece mě navštívil jak něžný vánek.
Jak vůně vystupující z hor. Navštívil mě...
Zabydlel se v hloubkách mého srdce a usídlil v mém nitru.
Naplnil mou duši čistotou a životem.
Je to Ježíš, ten jemný a soucitný Ježíš,
zdroj mé radosti, Ježíš, kotva mé duše.
Miluji jej od prvního setkání, rozplynula jsem se ve vroucí lásce k němu.
Jak by tomu mohlo být jinak? Vždyť mě miluje od dávných věků.

Báseň ze Saudské Arábie
„Zabydlel se v hloubce mého srdce“

Maroko má podobně jako každá země na světě své problémy v oblasti 
sexu a manželství. Marocké „malé služebné“ se však nachází ve zvlášť tíživé 
situaci.

Marocké svobodné matky jsou většinou chudé, nevzdělané ženy  
z  venkova, které začaly pracovat jako služebné v  domácnostech často  
v pouhých sedmi letech. Jejich rodiny, které prožívají finanční nouzi, je  
vydávají do otrockých poměrů, kde dívky po dlouhé hodiny vaří a uklízejí 
u bohatších Maročanů. Tu trochu peněz, které vydělají, jim seberou otcové. 
Takhle to trvá několik let. Později se mnoho děvčat začne pohlavně stýkat 
s jakýmkoli mužem, který je na ně hodný a slíbí jim manželství. Bezpočet 
jiných je znásilněno, neboť jsou považovány za „majetek“ muže v  domě. 
Ty, které otěhotní, skončí často na ulici nebo ještě hůře. Mezi ženami, které 
otěhotní mimo manželství, tvoří asi polovinu ty, kterým muži slíbili, že si je 
vezmou. Dalšími častými příčinami nechtěných těhotenství jsou prostituce 
(14%), znásilnění a incest (7%).

Žena musí být v době sňatku pannou a potřebuje „potvrzení“ o panen-
ství. Není-li pannou, znamená to pro rodinu zneuctění. Vzhledem k tomu, 
že v dané kultuře představuje mimomanželský sex tabu, hrozí neprovdaným 
matkám vyloučení, pronásledování i smrt od jejich vlastní rodiny. Takzvané 
„vraždy ze cti“ jsou v Maroku zákonem zakázány a nedochází k nim často, 
přesto se s nimi lze setkat a to zvláště ve venkovských oblastech. V Maroku 
není obvyklé, že by mladá dívka žila samostatně, a je pro ni obtížné na-
jít práci, kterou by sebe i své dítě uživila. Některé se stávají prostitutkami  
a asi 40% neprovdaných matek svá nemluvňata odkládají, kde jen mohou, 
třeba i mezi odpadky, aby se vyhnuly zavržení od společnosti. Jedna žena 
prohlásila: „Kdybych se zřekla svého dítěte, stala bych se živou mrtvolou. 

21. červenec / 2. den

Svobodné matky                                                                                          
Marocké ženy čelí obzvláštním obtížím
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Alsasko je třetím francouzským regionem, co se procentuelního zastoupení přistěhovalců 
v populaci týče. Značný počet přistěhovalců včetně mnoha muslimů navíc drží francouzské 
občanství. Počet muslimů žijících v regionu Alsasko, který na východě hraničí s Německem, 
se odhaduje na sto dvacet tisíc. Nejpočetnější muslimské komunity se nalézají v  Mulhouse  
a ve Štrasburku. Každá čtvrtá osoba v Mulhouse pochází z islámského prostředí. Pětina všech 
přistěhovalců je tureckého původu.  Muslimská komunita v Alsasku je dobře organizovaná. 
Někdejší improvizované mešity ustoupily dobře vybudovaným islámským centrům. V muslim-
ské komunitě vlivně působí značný počet fundamentalistů.

Navzdory silnému zastoupení muslimů je v regionu málo misijních agentur. Významná je 
však v oblasti přítomnost věřících. Díky jejich svědectví uvěřilo mnoho muslimů v Mesiáše. 
Některé z  nich můžeme najít v církvích Oasis, které vyjadřují křesťanskou víru kulturně 
přijatelným způsobem.

Zde je jedno svědectví z  Alsaska: Pocházím z  prosté muslimské rodiny původem 
z  Alžírska. Ve své zemi jsem měl poprvé příležitost číst Bibli. Zvlášť se mne dotkl verš  
J 3,16, z nějž jsem poznal, že Bůh je láska. Během studií ve Francii jsem se setkal s věřícím 
z marockého prostředí, který mne přivedl do církve Oasis. Svědectví členů sboru mne pod-
nítilo k pokání a přivedlo k Bohu. Byl jsem pokřtěn a ve spojení s místním společenstvím jsem 
začal žít novým životem. Navzdory obtížným okolnostem mne Bůh vede k plnějšímu životu 
v Mesiáši.

Náměty k modlitbám i jednání:

Byla bych živá navenek, ale mrtvá 
uvnitř.“ Svobodná matka může být 
stíhána za cizoložství nebo smilstvo 
a odsouzena až na šest měsíců do 
vězení, k čemuž naštěstí  nedochází 
často. Některé matky ze strachu 
před pronásledováním odcházejí 
z  nemocnice hned po porodu, 
takže se jim nedostane potřebného 
lékařského ošetření.

Někteří věřící v Maroku se o svo-
bodné matky starají a pomáhají jim, 
aby si mohly dítě ponechat a aby 
našly zaměstnání.

Náměty k modlitbám i jednání:
   Modlete se za nové pojetí otcovství v celé zemi,  
aby si otcové začali svých dcer vážit více než rodinné cti.

   Modlete se, aby osamělé matky měly odvahu čelit obviněním  
a nepochopení celé společnosti.

   Modlete se, aby tyto matky poznaly, že existuje milující Bůh,  
který jim odpustí a postará se o ně. Modlete se, aby jej poznaly  
jako ochránce vdov a sirotků (Ž 68,6).

22. červenec / 3. den

Muslimové ve francouzském Alsasku                                                                                                                        

   Modlete se za otevřené dveře v muslimské komunitě  
a za vhodně prezentované svědectví křesťanů.

   Modlete se za úspěch evangelizačního úsilí mezi mladými v různých částech města.

   V Alsasku je asi třicet tisíc Turků. Nejsou téměř zasaženi evangeliem.
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Nikdo nemůže islámu plně porozumět, nezná-li Moha-
medův život. Všichni muslimové jej uznávají za posledního  
a největšího proroka. V  islámu je pokládán za dokonalý vzor. 
Nijak ho nezbožšťují, ani neuctívají, ale jeho příklad slouží pro 
všechny muslimy jako vzor správného jednání. Z  obavy před 
modlářstvím není povolené jej zobrazovat.

Jak porozumět islámu

První období Mohamedova života: Prorok islámu se narodil 
v Mekce, městě v dnešní Saúdské Arábii, roku 570 podle křesťanského 
letopočtu. Byl příslušníkem rodu Hášimovců, který patřil k mocnému 
kmeni Kurajšovců. Během dlouhé části Mohamedova života bu-
jelo v Arábii uctívání pohanských model. V Mekce, která byla hlavním 
střediskem modloslužby v této oblasti, uctívali Arabové asi 360 bohů 
a bohyň. Muslimští historikové spekulují o tom, že Mohamed už jako 
chlapec uctívání model odmítal a že žil mravně čistým životem.

První zjevení: Podle muslimů začal Mohamed v  roce 610 ve 
věku čtyřiceti let dostávat zjevení a pokyny, o nichž věřil, že pochází  
od archanděla Gabriela (arabsky Džibríl*). Tato „zjevení“ tvoří základ 
Koránu. Mohamed prohlásil, že jeho zjevení jsou konečným a vrchol-
ným poselstvím od jediného a nejvyššího Boha, ačkoli zpočátku sám 
o sobě pochyboval, zda je skutečně prorokem. V  Medíně a nakonec  
i v Mekce zakázal uctívání model a zavedl občanský a náboženský  
řád. Zemřel roku 632 v saúdskoarabské Medíně.

Vztahy k  Židům a křesťanům: Během života se Mohamed  
setkal s  mnoha lidmi, kteří se hlásili ke křesťanství. Rovněž od 
židovských rodů, které žily v oblasti Mekky a Medíny, se dozvěděl mnoho  
o jejich náboženském přesvědčení a zvyklostech. Mohamedovo 
tvrzení, že je prorokem, však Židé nepřijali, což vedlo k  vážnému 
konfliktu. Přesto jsou v Koránu židovské a křesťanské myšlenky, praxe  
i dějiny všudypřítomné, i když často v překroucené podobě.

*Upozornění: Muslimové ztotožňují archanděla Gabriela (Džibríl) 
s Duchem svatým.

Mohamedův život

Ka´ba v Mekce v Saúdské Arábii. K této budově 
se praktikující muslimové po celém světě 
obracejí při modlitbě.



Islámský příběh Boha a člověka

Nahoře: Korán
Kniha je rozsáhlá 

asi jako Nový zákon. 
Slovo Alláh je 

vyznačeno červeně. 
Arabština se čte 

zprava doleva.

Na tomto místě uvádíme v  hrubých rysech příběh Boha a člověka, jak 
mu muslimové obvykle rozumí. Vychází z  příběhů obsažených v  Koránu 
a  hadísech, což jsou tradované výroky Mohameda a příběhy o jeho životě, 
které byly sepsané asi 250 let po jeho smrti a které slouží jako vzor pro životy 
současných muslimů. Je třeba brát na vědomí, že v  detailech se mohou 
názory jednotlivých muslimských skupin lišit.

Nejstarší doba:
Stvořitel Bůh učinil vše, co existuje, včetně Adama a Evy (zvané Hawa). 

Bůh umístil první dvojici do nebeského ráje, tito lidé však zhřešili a byli svrženi 
na zem. Adam a Eva pak žili v  oblasti Mekky v  Saúdské Arábii. V  Mekce 
Adam postavil první Boží dům „Ka´bu“ a praktikoval ranou formu islámu. Po 
Noemově (Núhově) potopě vybudovali Abraham s Izmaelem Ka´bu znovu.

Staří proroci:
Korán a islámská tradice zmiňují řadu proroků, kteří vyučovali rané formě 

islámského náboženského zákona. Celkový příběh je však mlhavý a není 
dobře zakotven v  historii. Zde jsou jména některých proroků, které islám 
uznává: Adam, Noe (Núh), Abraham (Ibrahím), Lot, Izák (Isháq), Izmael 
(Išmaíl), Jákob (Ja‘qúb), Job (Ajjúb), Josef (Júsuf), Mojžíš (Músá), Samuel 
(Samú‘íl), David (Davúd), Šalomoun (Sulajmán), Elijáš (Iljás), Jonáš (Júnus), 
Húd, Salíh, Daniel, Jan (Jahjá), Ježíš (Ísá) a další.

Ježíš (Ísá) z islámského pohledu:
Mesiáš Ježíš (v islámu známý jako Ísá) se zázračně narodil skrze Marii 

(Marjam). Ježíš (Ísá) jako dobrý prorok kázal Židům ranou verzi islámu. Pak 
vstoupil na nebesa, aniž by zemřel a vstal z  mrtvých. Jidáš, jeho učedník, 
zemřel jako zrádce na kříži místo Ježíše. Bůh proměnil Jidášovu tvář, aby 
vypadal jako Ježíš, který byl tak utrpení ušetřen.

Mohamedův život (570-632):
Mohamedův život a prorocká činnost se odehrávaly hlavně v  Mekce  

a Medíně v Saúdské Arábii. (Více informací najdete na předcházející stránce.)

Od 7. století po Kristu do současnosti:
Islám se prostřednictvím obchodu, kázání a džihádu rozšířil do celého světa. 

Chování a hodnoty muslimů se řídí podle islámského zákona, Mohamedova 
příkladu, tradice a islámské právní vědy.

Islámský výhled do budoucnosti:
Ježíš (Ísá) se vrátí a bude pracovat na ustavení islámu po celém 

světě. Spolu s Mahdím, jiným dlouho očekávaným islámským politicko-
náboženským vůdcem, porazí Antikrista (ad-Dadždžál) a zavedou islám 
v celosvětovém měřítku. Ježíš se ožení, bude mít děti, zemře a bude pochován 
v saúdskoarabské Medíně. Později nastane vzkříšení z mrtvých, poslední soud 
s odměnami a tresty v podobě ráje a pekla.

Poznámky: Bůh (Alláh) je v  islámu pouze jediný (nikoli trojjediný). Křesťanští 
Arabové užívají slova Alláh i pro biblického Boha. Mezi islámským a křesťanským 
pojetím Boha je však podstatný rozdíl. Muslimové sice uznávají Ježíše jako 
Mesiáše (al-Masíh) a věří v jeho zázračné narození, popírají však jeho božství. 
Termínu „Mesiáš“ většina muslimů nerozumí a všeobecně jim chybí poznání,  
že ve skutečnosti slovo Mesiáš znamená Bohem pomazaný Král.
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Denně se probouzím vedle muže, za nějž 
jsem se provdala. Je to muslim a já jsem 
následovnicí Ježíše. Když jsme se rozhodli, 
že se vezmeme, žádný z  nás svou víru ne-
praktikoval. Bylo to tudíž snadné rozhodnutí. 
Vlastně to vypadalo, že si jeho i moje víra jsou 
v mnohém ohledu docela podobné a manžel 
mne přesvědčoval, že si opravdu velice po-
dobné jsou.

I když jsem věděla, že si beru muslima, 
bylo pro mne jeho rozhodnutí začít asi rok po 
svatbě znovu praktikovat islám ohromným 
překvapením. V  našem manželství to nap-
rosto narušilo rovnováhu, protože předtím 
jsme oba byli pouze nominálními věřícími. 
Hněvala jsem se na něj kvůli tomu, jak se 
mění, a cítila k jeho náboženstvím stále větší 
nenávist, protože jsem měla pocit, že mi 
krade manžela, jenž o mne dosud s  láskou 
pečoval, a že na jeho místo přivádí někoho, 
kdo se zaměřuje jen na pravidla, omezení  
a prázdné rituály. V  našem romantickém  
vztahu se to závažně obrátilo k horšímu.

Je ironií, že právě jeho náhlá horlivost 
mne vrátila k  mým kořenům – k  mému 
vztahu k  Ježíši. Pocházela jsem z křesťanské  

rodiny, v  dospívání navštěvovala nedělní 
školu, jezdila na biblický tábor a dokonce 
studovala na biblické škole. Pracovala jsem 
v  našem společenství jako vedoucí a byla 
vzorem. Co byl můj problém? Stručně řečeno 
byla to pýcha. Nikdy jsem si nemyslela, 
že právě mně by se tohle mohlo stát. Byla 
jsem pevně proti manželství s nevěřícím. Za 
určitých okolností jsme ale schopni udělat 
cokoli.

Později jsem se potýkala s  otázkou, jak 
odpovím, až bude manžel chtít, aby se 
naše dcerka modlila islámským způsobem. 
Nějakou dobu to asi ještě potrvá, nicméně 
ta vyhlídka mě děsí. Nechci, aby moje dcera 
říkala, že Mohamed je prorok nebo aby 
popírala Ježíšovo božství. Stále se modlím, 
aby manžel poznal Mesiáše dřív, než k tomu 
dojde. 

Nacházím velkou pomoc ve verších  
z  1 Pt 3,1-2. Bůh je věrný. Po celém světě  
jsou možná statisíce žen i mužů, kteří ve  
svém manželství či rodině prožívají něco  
podobného. Život pro ně není snadný.

23. červenec / 4. den

Vdala jsem se za muslima                                     

    Modlete se za lidi, které třeba znáte nebo kteří žijí ve vašem městě,  
regionu či zemi a žijí v poměrech obdobných popsanému příběhu. 

    V takových situacích lidé potřebují mít dobrý kontakt s církví,  
která jim rozumí a podporuje je. 

    Modlete se za jednotu, moudrost a rozeznání v záležitostech týkajících se výchovy dětí.  

    Věřící, kteří žijí v manželství s nevěřícím, potřebují hlubokou znalost Boží lásky. 
Ježíšovi následovníci potřebují odvahu k tomu, aby Bohu důvěřovali, že chce jejich 
manželskému partnerovi přinést spasení.

    Modlete se proti strachu z budoucnosti. Nejistota ohledně budoucnosti může být, 
zvlášť v případě manželství s muslimem, děsivá. Modlete se, aby víra a důvěra rostla.

I když jsem věděla, že si beru muslima ...

Náměty k modlitbám:

V některých muslimských kulturách se ženy na svatbu zdobí henou kvůli kráse i štěstí.
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Události z  ledna 2011 znamenaly v  dějinách Egypta 
významné datum. Převážně pokojné lidové povstání donu-
tilo po třiceti letech vlády prezidenta Mubáraka k odstoupení. 
„Hlavu vzhůru, jsi Egypťan!“ vykřikoval jásající davu po tomto 
vítězství na káhirském náměstí Tahrír. Zda tato událost vstoupí 
do dějin jako skutečná revoluce, to se však teprve ukáže. 
Problémy země, která má téměř 85 milionů obyvatel, jsou 
obrovské. Více než padesát procent Egypťanů jsou lidé pod 
pětadvacet let a ti všichni chtějí možnost učit se, studovat  
a pracovat. Růst populace je stále vysoký, jeho roční míra 
činí 13%. Zemi drtí kruté vlny inflace, růst mezd zaostává za 
růstem cen. Míra nezaměstnanosti činí okolo 15%. Více než 
polovina všech Egypťanů je negramotná.

Křesťanství ovlivňuje tuto zemi už od  prvního století po 
Kristu. Na počátku sedmého století se však  rozhodující silou 
stal islám. Křesťanů je zhruba osm milionů. Egyptští věřící tvoří 
největší křesťanskou menšinu na Blízkém východě. V mnoha 
oblastech veřejného a politického života jsou však navzdory 
tomu diskriminováni. Ve vládních úřadech, akademických 
institucích a v  armádě zaujímají křesťané jen zřídkakdy  
vedoucí postavení. Na trhu práce se obvykle dává přednost 
příslušníkům většinového náboženství. Působení církví je  
omezováno na pozemky a budovy, které jsou jejich vlast-
nictvím. Získat povolení k  registraci, opravě a stavbě nových 
církevních budov je obtížné. Pokračující islamizace společnosti 

poskytuje křesťanům všeobecně mnoho důvodů k  obavám. 
Zde je výčet způsobů, jimiž křesťané na tyto problémy reagují:

Konverze: Ročně přestupuje na islám deset až dvacet tisíc 
(většinou formálních) křesťanů. Důvodem jsou obvykle prob-
lémy v hospodářské oblasti nebo v manželství.

Emigrace: Mnohým křesťanům se budoucnost jejich dětí jeví 
bezvýchodná a emigrují na Západ. Místní církve se tak vážnou 
měrou oslabují.

Izolace: Křesťané mají tendenci uzavírat se před egyptskou 
společností a udržují styky pouze s  jinými křesťany. Je-li to 
možné, vyhýbají se stykům s muslimy úplně.

Evangelizace: Stále více egyptských křesťanů si uvědomuje 
svou zodpovědnost za většinové obyvatelstvo, které je  
oklopuje. Několik set pracovníků prochází výukou pro  
mezikulturní službu nekřesťanům v  Egyptě i mimo něj.  
Někteří pracují v okolních zemích.

24. červenec / 5. den

„Hlavu vzhůru, jsi Egypťan!“                                                            
„Arabské jaro“ pokračuje ...

   Děkujte Bohu za satelitní křesťanskou televizi, která 
znamená pro věřící v Egyptě veliké povzbuzení. Modlete 
se, aby vyučování a evangelizace prostřednictvím 
internetu, rozhlasu a satelitní televize neslo ovoce.

   Děkujte Bohu za velká i malá shromáždění, která se 
v Egyptě každoročně konají. Modlete se, aby církve 
chápaly svou zodpovědnost za výcvik a vysílání dělníků 
na žeň a aby v tomto smyslu jednaly. Je třeba, aby 
křesťané byli ochotni nechat se vysílat do služby  
mezi lidi islámské víry a to jak ve vlastní zemi,  
tak i mimo ni (Sk 9,10-18).

   Modlete se, aby se křesťané takovými způsoby, které 
budou založené na Bibli a stanou se skutečnou pomocí, 
zapojovali do společenského a kulturního života 
(vzpomeňte si na příklady Josefa a Daniele).

Náměty k modlitbám:
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Na indický subkontinent se islám rozšířil 
asi 150 let poté, co Mohamed roku 632 
po Kristu v  Arábii zemřel. Přinesly jej tam 
islámské armády, muslimští obchodníci  
a stoupenci súfismu. Muslimská království 
vládla velké části subkontinentu po sedm 
století, než je vystřídala nadvláda Britů  
a posléze nezávislá Indie. Dnes žije v  Indii 
více než 145 milionů muslimů.

Ansariové jsou jedním z  největších 
evangeliem nezasažených národů na 
světě. Jejich počet dosahuje 16 milionů. 
Představují rovněž jednu z  největších  

muslimských skupin v  Indii, kde jich 
žije kolem 10 milionů. Většina Ansariů 
žije v  severoindickém státě Uttarpradéš  
a hovoří převážně urdsky. K  dalším obecně 
užívaným jazykům patří východohindský 
dialekt bhodžpuri, bengálština, telugština  
a gudžarádština.

Téměř sto procent Ansariů jsou sunnitští 
muslimové, kteří praktikují synkretistickou 
formu islámu známou jako lidový islám. 
Často putují k  některému z „mazarů“, což 
jsou hroby muslimských světců, o nichž 
věří, že mohou být prostředníky mezi lidmi 
a Alláhem. Mnoho Ansariů rovněž nosí okolo 
krku či zápěstí uvázané amulety vytvořené 
z  veršů Koránu zabalených v  kousku látky. 
Věří, že tyto amulety zahánějí zlé duchy  
a kletby. 

Tradičním řemeslem Ansariů je zpra-
covávání textilu a tkaní hedvábných sárí. 
Hospodářská nutnost však mnoho Ansariů 
přiměla rozšířit řemeslný sortiment o další 
odvětví jako zpracovávání mosazi a dřeva. 
Jiní obchod s  řemeslnými výrobky opus-
tili a stávají se z nich farmáři nebo majitelé 
malých živností. 

Tkalci pracují na objednávku pro agenty 

25. červenec / 6. den

Ansariové v Indii                                                          
Řemeslníci, kteří se potřebují setkat se svým Tvůrcem 

     Modlete se za více pracovníků a zvláště 
Indů, kteří by svým muslimským bližním 
přinášeli Boží lásku.

     Modlete se za nastolení spravedlnosti 
v hedvábnickém průmyslu, za vytváření 
výdělečných příležitostí a za vymanění 
zadlužených Ansariů z chudoby.

     Modlete se za otevření přístupu ke 
vzdělání, zvláště pro dívky.

     Modlete se za vysvobození od zlých 
duchů a klamu (Mt 8,16; 10,1;  
Sk 16,16-18). 

     Modlete se, aby se jim zjevil Ježíš, který 
jako jediný skutečně osvobozuje!

a obchodníky, jimiž jsou většinou hinduisté. 
Ti jim vyplácí zálohy a poskytují materiál. 
Tito řemeslníci namáhavě pracují až dvanáct 
hodin denně. Mzdy bývají nízké a rodiny 
obvykle vězí v dluzích. Děti se často učí tkát, 
místo aby chodily do školy, a míra gramot-
nosti je zvlášť u žen děsivě nízká.

Mezi tkalci jsou časté případy sebevražd, 
smrti vyhladověním, rozšířeny jsou  
i chronické nemoci. Jejich zdraví ohrožují 
špatné pracovní podmínky (nedostatečná 
hygiena, přívod vody a čerstvého vzduchu), 
trpí zhoršováním zraku i plicními a kožními 
onemocněními. Odhaduje se, že 80% 
veškerých zdravotních problémů a třetinu 
úmrtí v  Indii lze přičíst na vrub chorob 
přenášených vodou. 

Satan se snaží zničit rodiny Ansariů dis-
kriminací, bezprávím, chudobou a smrtí. 
Bůh však hledá cesty, jak je osvobodit, aby 
mohli plně využít všech svých možností. Tu 
a tam se vyskytují snahy přinést Ansariům 

evangelium. V uplynulých dvou letech  
zahájilo svou činnost mezi ansarijskými mus-
limy přes osmdesát společenství. Mnoho  
však ještě zbývá vykonat.

Náměty k modlitbám:



V dnešní Indii žijí ztraceni v mozaice rozmanitých kultur a ko-
munit desetitisíce potomků Afričanů známých jako Siddiové. Žijí 
v Indii už po mnoho generací, a tak většina z nich nezná vlastní 
dějiny.

Dávno před tím, než byli z Afriky otroci přiváženi do Ameriky, 
Brazílie a Karibiku, existoval obchod se siddijskými otroky, kteří 
byli dodáváni jako vojáci do indických knížecích států. Velký 
počet jich z  různých částí Afriky přicházel nebo byl přivážen za 
účelem služby v muslimských armádách navábů a sultánů, od 
nichž přijali muslimskou víru. Jakožto Indové afrického původu 
stojí Siddiové společensky i hospodářsky na okraji. Nachází 
se mezi dvěma společenstvími a nemohou se ani začlenit do 
hlavního proudu indické společnosti, ani si uchovat původnost 
své africké kultury. Hovoří většinou gudžarátsky a hindsky, jejich 
písně  však mají svahilský charakter. Hudba, zpěv a tanec jsou 
tím jediným, co je dnes pojí s  africkou kulturou.

Většina Siddiů žije v  západoindickém státě Gudžarát.  
Jedním ze dvou výlučně siddhských sídlišť je vesnice Džambur, 
která leží hluboko v Girském lese. Je velmi chudá. Podle jedné 
rozšířené legendy přišel zakladatel této siddijské osady z Nigé-
rie přes Súdán poté, co vykonal pouť (hadždž) do Mekky. Tímto 
vůdcem byl prý bohatý kupec jménem Bawa/Baba Ghor, který 
se předtím, než přišel do Džamburu, usadil na čas v  horách 
bývalého království Radžpipla.

Dospělí Siddhové pracují obvykle jako nádeníci při 
příležitostných pracích. Vycházejí časně ráno k polím, lesům 

nebo na silnice za prací, která jim vynáší padesát až šedesát rupií 
(asi 30 Kč) denně. Děti se o sebe musí často starat samy. Rodiče 
mnohdy ani nevědí, co dělají. Jen málo Siddiů vychodí základní 
školu a na střední se jich dostane ještě méně. Zvláště ženy stojí 
zcela na okraji společnosti a o okolním světě nevědí téměř nic.

K sociálním problémům Siddiů patří alkoholismus, kdy muži 
vydávají větší část svých nízkých mezd za destilát místní výroby  
a připravují tak své rodiny o základní potřeby. Děti často  
nedochodí školu a vyrůstají v  nefunkčních rodinách. Chybí  
hygiena a zdravotní péče, převládá chudoba a bezmoc.  
Nedostatek vzdělání a z  něj logicky plynoucí závislost na 
podřadné otrocké práci činí ze Siddiů lidi na samém dně 
společnosti. 

Siddiové jsou většinou sunnitští muslimové, udržují však 
vztahy i se súfijským vůdcem Babou. Poselství o Ježíši by 
pravděpodobně přijali jako Dobrou zprávu, avšak vzhledem  
k jejich izolovanosti se k nim zatím dostalo jen málo misionářů.

    Modlete se, aby se Siddiům zjevila Boží láska v Mesiáši.

    Modlete se za jednotu a lásku v rodinách, zvláště za 
zanedbávané děti.

    Modlete se za osvobození ze závislostí a alkoholismu.

    Vesnice má svého náčelníka, potřebuje však pevné 
vedení. Je třeba nových vůdců, kteří by Siddiům pomohli 
zaujmout postavení ve společenském a politickém životě.

    Kéž by Bůh vyslal lidi, kteří by přinesli Siddiům 
evangelium, zdravotní péči, vzdělání a zemědělský rozvoj.

26. červenec / 7. den

Siddiové v indickém Gudžarátě                                                                          
Populace: 20 až 65 tisíc (odhady se značně liší)

V  Indii žije více evangeliem nezasažených muslimů 
než kdekoli jinde na světě. Muslimů je v  Indii 
odhadem sto padesát milionů. Většina jich žije 
v  rozsáhlé Indoganžské nížině. V Indii žije více 
muslimů než v Jemenu, Iráku, Jordánsku, Bahrajnu, 
Kataru, Spojených arabských emirátech, Saúdské 
Arábii, Ománu, Kuvajtu a Egyptě dohromady. Bůh je 
ale všechny miluje.

Ganžská nížina

Gudžarát
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Náměty k modlitbám:



Svědectví jednoho Íránce

Švýcarské Lausanne, 
které leží na břehu 
Ženevského jezera (dole), 
je se svými 125 tisíci 
obyvateli téměř ospalou 
vesnicí v porovnání 
s íránským Teheránem 
(nahoře), kde žije přes  
9 miliónů lidí.

Pocházím z  íránské muslimské rodiny. Mod-
lil jsem se předepsaných pět denních modliteb  
a dodržoval i půst v  Ramadánu. Když mi bylo  
dvacet, dostal jsem se do Švýcarska. Nikdy předtím 
jsem neviděl Bibli a ve své rodné zemi jsem ani 
neměl možnost setkat se s  nějakým křesťanem. 
Ve švýcarském Lausanne jsem poznal několik írán-
ských křesťanů, kteří z Íránu uprchli před pronásle-
dováním. Umožnili mi seznámit se s  dalšími 
věřícími a zúčastnit se několika bohoslužeb. Někdo 
mi dal Bibli v perštině a já ji začal číst. Objevil jsem 
mnoho nového, o čem jsem nikdy dříve neslyšel. 
Zvlášť na mne u těchto nových přátel zapůsobila 
jejich pohostinnost. Zpočátku jsem si zachovával 
odstup, protože mne doma učili, abych „nevěřícím“ 
nedůvěřoval. 

Jak jsem však trávil stále více času s lidmi, kteří 
následovali Ježíše,  dozvídal jsem se více o Dobré 
zprávě, jež se nalézá v Bibli. Zvlášť mne oslovilo, že 
Bůh zjevil sám sebe jako toho, kdo je nám blízko, je 
živý a touží mít s námi osobní vztah. Alláh byl pro 
mne do té doby tak vysoko, že byl nedosažitelný.

V islámu jsem se učil, že Ježíš byl velkým pro-
rokem, ale že posledním prorokem je Mohamed  
a že Korán nahradil všechny ostatní spisy. Poslušnost  
přikázáním islámu mi ale nepřinášela pokoj, po 
jakém jsem toužil. Nějakou dobu jsem se vzpíral. 
Dokonce jsem se rozhodl, že nebudu chodit ani do 
mešity, ani do církve. Místo toho jsem navštěvoval 
noční kluby a pil alkohol. Stále mne však pronásle-
dovala myšlenka: „Kde to jsi? Kdy se konečně 
rozhodneš mezi islámem a Mesiášem Ježíšem?“

Úraz v  práci mi poskytl několik měsíců volna 
a příležitost k přemýšlení. Křesťanští přátelé 
se za mne často modlili. Jednou večer jsem se 
vyčerpaný a osamělý sám nahlas modlil. Volal 
jsem k Ježíši: „Jsi-li opravdu Spasitelem, který dává 
pokoj s Bohem, tak se mi zjev!“ Pak jsem šel spát. 
Když jsem se probudil, nebylo po mém utrpení ani 
památky a prožíval jsem pokoj! Zavolal jsem svým 
přátelům, abych jim tu novinu sdělil.

Stále objevuji mnoho nového o svém novém 
životě a o Boží moci, která nás proměňuje. Nyní se 
denně modlím, abych dokázal milovat své bližní  
a pomáhat jiným lidem, aby také oni poznali 
Ježíše.
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Nashville v Tennessee, které je známo jako hlavní město 
country hudby, se stalo domovem jedenácti tisíců Kurdů  
a více než osmi tisíců Somálců, a somálských příslušníků  
jazykové skupiny Bantu. Krom nich se zde usídlili i muslimové 
z jiných etnických skupin. V Nashville a blízkém okolí žije třicet 
tisíc muslimů. Před několika lety pocítil jistý pastor z Nashville 
zvláštní duchovní břímě: „Všude v našem městě byli noví 
muslimští přistěhovalci, kteří se do Nashville přistěhovali snad 
z celého světa,“ řekl. „Když jsem o situaci přemýšlel hlouběji, 
uvědomil jsem si, že většina zdejších křesťanů je ignoruje. Ať 
už z nevědomosti, ze strachu či z neznalosti – příslušníci těla 
Kristova se nestarali o ty, které Bůh přiváděl k jejich dveřím.“

Pustil se tedy do studia, aby se o těchto muslimech,  
jejich víře a pohledu na svět dozvěděl co nejvíc. Kdykoli mohl, 

   Modlete se, aby věřící v Nashville byli stále více motivováni 
k rozvíjení dobrých a zdravých vztahů s muslimy. 

   Stoupenci islámu jsou jednak lidé s potřebami a problémy, 
jednak lidé s kulturními a náboženskými předsudky, které 
jim ztěžují porozumění Dobré zprávě o Ježíši. Muslimští 
přistěhovalci mají často problémy přizpůsobit se západní, 
individualistické či městské kultuře. Ježíšovi následovníci 
mohou muslimům zaskočeným spletitostmi cizí kultury 
nabídnout opravdové a tolik potřebné přátelství.

    Proste Boha, aby daroval věřícím v Nashville náklonnost 
k muslimům. Modlete se, aby se jeho působením skutečně 
začalo něco dít a aby muslimové z mnoha etnických 
skupin ve městě přicházeli ke Kristu.

    Situace v některých velkých městech na jihu Spojených 
států je obdobná jako v Nashville. Můžete se modlit  
i za muslimy v městech Memfis, Atlanta a Louisville.

podněcoval k  témuž úsilí i jiné. Když se setkal s  lidmi, kteří 
uvažovali stejně a věnovali se evangelizaci, pochopil, že 
se nepodaří vybudovat opravdové mosty pro evangelium, 
nebude-li při díle Bůh. Začal se tedy modlit. „Po čase jsem si 
uvědomil, že mne Bůh volá, abych vyzval i další lidi k pravi-
delným modlitbám věnovaným speciálně muslimům v Nash-
ville i na celém světě. K duchovní proměně dochází jen Boží 
mocí. Když se jeho lid modlí, Boží moc se uvolňuje.“

I mnoho jiných měst ve Spojených státech se podobně 
jako Nashville stalo domovem tisíců muslimů. Už po léta 
Bůh probouzí dělníky. Vzájemná komunikace, spolupráce  
a sdílení zdrojů lidem pomáhají, aby mohli začít s evangeli-
zací. Začínají otvírat přistěhovalcům svou náruč a modlí se. 
Zpráv o obrácení ke Kristu je zatím velice málo, roste však 
počet hledajících. Věřící začínají žít svou víru a odvážně ji 
sdílet s muslimy, s  nimiž zároveň rozvíjejí vřelé a důvěrné 
vztahy. Předsudky vůči muslimům v Nashville a strach z nich 
však mezi křesťany přetrvávají. U řady věřících však Ježíšova 
výzva k  získávání učedníků přemáhá strach i předsudky. 
Ježíš odmítal předsudky Židů vůči Samařanům a sdílel evan-
gelium se samařskou ženou, opravoval její teologii a vedl ji 
k proměně života (J 4, 4-34).

27. červenec / 8. den

Nashville, Tennessee v USA                                                          
Muslimové v hlavním městě country hudby

Náměty k modlitbám:
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28. červenec / 9. den

Irácké vdovy                                                         
Bolest a utrpení tří válek

Irák během posledních dvaatřiceti let postihly tři velké, 
bolestné, ošklivé, nákladné, kontroverzní a ničivé války:

•	 Irácko-íránská válka 1980-1988  
(přes 300 tisíc mrtvých Iráčanů)

•	 První válka v Perském zálivu v letech 1990-1991  
(přes 100 tisíc mrtvých Iráčanů)

•	 Válka v Iráku od roku 2003 do prosince 2011  
(přes 100 tisíc mrtvých Iráčanů)

Ačkoli zahraniční intervence v  Iráku skončila v prosinci 
2011, trvají určité nepokoje díky akcím teroristů i nadále. 
K uvedeným válkám je třeba přičíst i Saddámův diktátorský 
útlak provázený vraždami, neúspěšné povstání Šíitů proti 
režimu v roce 1991 a Saddámovy represivní nacionalistické 
akce proti Kurdům v severním Iráku. To vše se stalo příčinou 
úmrtí dalších desítek tisíc lidí.

V  důsledku těchto událostí je v  Iráku přibližně  
milion vdov, což odpovídá asi devíti procentům žen v zemi. 
Nedávno ovdovělé mladé ženy, které mají jen jedno nebo 
dvě děti, obvykle najdou nové manžely. Pro starší vdovy  
a ty, které mají více dětí, je nový sňatek nepravděpodobný 
či téměř nemožný. Některé zahraniční vlády těmto vdovám 
v době, kdy jejich vojenské síly byly v Iráku, aktivně pomáh-
aly. Podobně i irácká vláda vyvinula značné úsilí, aby těmto 
ženám pomohla, avšak obrovský rozsah zmíněného 

    Čtěte nahlas texty Ž 68,1-7 a Jk 1,27. Vyhlašujte Boží 
věrnost a proste jej, aby se těchto vdov zastal tak, aby 
měly denní chléb a vše potřebné pro sebe i své rodiny.

    Modlete se za věčnou spásu těchto strádajících žen, aby 
se setkaly s Bohem a poznaly jej (J 17,3).

    Modlete se za nové nápady a bohaté finanční zdroje pro 
irácké agentury, které pomáhají vdovám a sirotků  
(viz Ř 13,3-7). Ježíš každého překvapil tím, jak nasytil 
zástupy pěti chleby a dvěma rybami (viz L 9,13-17). 
Zázraky jsou možné. Potřebná je však i dobrá správa 
zdrojů. Modlete se za inspiraci a odvahu pro vládní  
a obecní představitele.

problému převyšuje možnosti vládních agentur a jejich 
rozpočtu.

Lze si představit, jak nesmírné je strádání žen, které 
přišly o muže, ve společnosti, která nabízí jen málo 
příležitostí k práci pro osoby ženského pohlaví a která ome-
zuje jejich společenskou aktivitu. Mít práci, která by byla 
dostatečně placená, aby jim umožnila vyvést rodinu z bídy, 
přesahuje schopnosti i možnosti většiny žen. Určitý počet 
takto postižených vdov se dokonce na kratší či delší dobu 
uchyluje k prostituci.

© Jayson De Leon CC-BY 
Manama, Bahrain

Žena nahoře: Americké ministerstvo obrany

Náměty k modlitbám:
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30. červenec / 11. den

Rawtherové v Indii
Nejsou známi žádní věřící

Rawtherové jsou potomci obchodníků s koňmi, kteří přišli do Indie z Egypta. Tvoří asi 
milionovou podskupinu tamilských muslimů, tedy muslimů hovořících tamilsky. Více 
než 700 tisíc Rawtherů žije v jihovýchodním státě Tamilnádu. Hlavní a největší město 
Čennaj přitahuje svými mořskými plážemi návštěvníky z celého světa.

Dalších 270 tisíc Rawtherů žije v největším indickém státě Rádžastánu, který leží 
na západě při pákistánských hranicích. Tato etnická skupina je součástí malé osmipro-
centní muslimské menšiny mezi převážně hinduistickým obyvatelstvem. Rádžastán  
je u turistů oblíben pro barvitou tradiční hudbu a tanec, vznosné paláce a pouštní  
pevnosti. 

Rawtherové jsou známi jako podnikatelé a věnují se mnoha různým profesím. 
Kladou velký důraz na vzdělání, které poskytují stejně dívkám i chlapcům.

O lásce a pravdě Ježíše Krista Rawtherové dosud neslyšeli a není známo, že by mezi 
nimi byli nějací věřící. Indičtí křesťané mají jedinečnou příležitost zvěstovat Mesiáše 
svým rawtherským sousedům a mělo by se jim dostat povzbuzení, aby jí využívali.

   Modlete se za Rawthery, aby se jim Bůh zjevil a aby se stali otevřenými pro pravdu 
a lásku Ježíše Krista.

   Modlete se za týmy oddaných pracovníků, kteří by odpověděli na Pánovo volání  
a zvěstovali Rawtherům Mesiáše. („Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka:  
´Koho pošlu a kdo nám půjde?´ I řekl jsem: ´Hle, zde jsem, pošli mne!´“ Iz 6,8)

   Modlete se, aby Bůh dal v tomto dosud nezasaženém a opomíjeném  
etniku povstat pevným místním věřícím, vedoucím a církvím.

Náměty k modlitbám:

Bahrajn leží mezi Íránem a Saúdskou Arábií. Tvoří jej více než třicet ostrovů v Perském 
zálivu, který arabské země označují jako Arabský záliv. Na rozdíl od okolních států jsou 
již bahrajnské zásoby ropy malé a země se potýká s nezaměstnaností. Podle zprávy 
Bahrajnské rozvojové banky z prosince 2011 však vzniklo dvacet tisíc nových pracovních 
míst a budoucnost proto vypadá nadějně.

Většina obyvatel Bahrajnu hovoří arabsky či persky a v stále větší míře se užívá  
i angličtina. Bahrajnští Arabové mluví dialektem arabštiny užívaným v Perském zálivu  
a místním arabským dialektem zvaným bahrání. Část obyvatelstva se hlásí k  sunit-
skému, část k šíitskému islámu. Obě skupiny se potřebují dozvědět o tom, jak Boží pokoj 
dokáže překlenout závažné rozdíly, které mezi nimi panují. 

Otevřenost země k emigrantům ze Západu i Východu Bahrajncům otevírá možnost 
seznámit se s  novými a odlišnými přístupy k životu. Jedním z  pozitivních důsledků 
je postavení bahrajnských žen, které mají ve srovnání s  většinou arabských žen více 
možností a výsad včetně přístupu k zaměstnání.

Veřejná evangelizace není sice povolena, avšak při zachování citlivosti vůči arabské 
kultuře mohou křesťané uctívat Boha a užívat při službě Bibli a křesťanskou literaturu. 
V hlavním městě Manamá, bahrajnském centru kapitálu a ekonomiky, najdou křesťanští 
odborníci a podnikatelé příležitost zaměstnat Araby z  Perského zálivu. Rovněž man-
amský „súq“ neboli tržiště, které je pulsujícím srdcem města, nabízí věřícím možnost 
hovořit nad šálky čaje s přívětivými obchodníky.

29. červenec / 10. den

Bahrajnští Arabové                          
330 tisíc z 820 tisíc obyvatel Bahrajnu

   Modlete se za věřící, aby tvořivě využívali stávajících možností  
k navazování a budování vztahů s lidmi ze Zálivu.

   Proste Boha o zaměstnání pro ty, kdo chtějí v Bahrajnu dlouhodobě sloužit.

   Modlete se, aby bahrajnští podnikatelé, zvláště v prudce rostoucí bankovní 
sféře, poznali Ježíše a nechali se použít pro Boží záměry.

Náměty k modlitbám:
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Indie

Tibetská náhorní plošina

Poušť Taklamakan

Kazachstán

Kyrgyzstán

Tádžikistán

Pákistán

Západní Čína je domovem nejméně pěti milionů muslimů. Žijí většinou na 
okrajích obrovské pouště Taklamakan v Sin-ťiangsko-ujgurské autonomní oblasti. 
K  modlitbám za největší jedenáctimilionovou etnickou skupinu Ujgurů jsme již 
v posledních letech vybízeli několikrát. V seznamu na této stránce najdete několik 
dalších etnických skupin žijících v západní Číně. Celkový počet věřících mezi nimi 
se odhaduje na méně než jeden tisíc. Hromadné přistěhovalectví největší čínské 
etnické skupiny Chanů do této oblasti vyvolává v posledních letech určité třenice 
a roztrpčenost, neboť místní lidé se snaží chránit svou „domovinu“ před lidmi 
odjinud. Mezi chanskou menšinou čítající zhruba 7,5 milionu je možná 850 tisíc 
křesťanů, z  nichž se asi tři čtvrtiny schází v  domácích církvích. Od většinových 
muslimských skupin jsou však do značné míry kulturně, jazykově a nábožensky 
izolováni.

Čína

Mongolsko

Bangladéš

Vietnam

Kambodža

Thajsko

LaosMyanmar

Korea

Taiwan

FilipínyKazachové  1.706.000 
Kazachové  
(provincie Čching-chaj)  3.400  
Kyrgyzové   218.000 
Salarové  137.000 
Tádžikové (Sirikulové)  40.000  
Tataři  7.500 
Ujgurové  10.779.000 
Ujgurové  
(kolem jezera Lop)  40.000  
Ujgurové  
(kolem pouště Taklamakan)  300 
Ujgurové (v oblasti Jutian)  64.000 
Uzbekové (severní dialekt)  20.000

31. červenec / 12. den

Oblast kolem pouště Taklamakan                               
15 miliónů muslimů a asi 850 tisíc křesťanů

   Modlete se, aby se chanským věřícím dostávalo motivace k misii mezi jejich 
muslimskými sousedy pocházejícími z rozličných kultur. O evangelizaci napříč 
kulturami (Iz 52,10) začínají Číňané s vážností uvažovat teprve nyní.

   Modlete se, aby různé etnické skupiny poznaly Ježíše! Vyhlašujte před Pánem 
jejich jména a proste jej, aby zasáhl (Ž 2,8).

   Modlete se za křesťanské rozhlasové vysílání a jiné sdělovací prostředky, jejichž 
hlas zasahuje Sin-ťiangskou provincii. Modlete se za otevřená srdce,  
aby přijímala Boží Slovo.

   Modlete se, aby věřící s odvahou zvěstovali evangelium svým příbuzným, 
sousedům a přátelům a aby ve městech i ve venkovských oblastech přibývalo 
domácích církví (Sk 16,13-15).

Náměty k modlitbám:



Stockholmská čtvrť Rinkeby je jednou z  nejmultikultur-
nějších oblastí ve Švédsku. Asi 90% zdejších obyvatel pochází 
z  cizího prostředí. V  místním kulturním domě se každou 
neděli schází mezinárodní sbor s bohoslužbami ve švédštině, 
arabštině a španělštině. Každý pátek v  poledne plní týž sál 
muslimové, kteří se zde scházejí k  modlitbě. Někdy bývá  
Rinkeby nazýváno „Malé Mogadišu“ kvůli početným 
Somálcům, kteří tu žijí. Rinkeby je pouze příkladem mnoha 
podobných oblastí ve větších švédských městech. Je ilustrací 
toho, co mnozí nazývají „nové Švédsko“.

Během uplynulých padesáti až šedesáti let se švédská 
populace díky přistěhovalectví radikálně změnila. Téměř 20% 
obyvatel pochází z  cizího prostředí. Můžeme se přesvědčit, 
že v  této skandinávské zemi žijí lidé skoro z každého národa. 
Mnozí z nich jsou muslimové. Těch žije ve Švédsku odhadem 
asi 450 tisíc, což je zhruba 5% veškerého obyvatelstva. Většina 
z  nich jsou kulturní muslimové, kteří islám ve skutečnosti 
v nijak velkém rozsahu nepraktikují. Okolo 110 tisíc muslimů, 
v čemž jsou započtení dospělí i děti, se jako členové či pravi-
delní účastníci zapojuje do islámsky zaměřených aktivit  
a shromáždění. K největším etnickým skupinám patří Arabové 
z Blízkého východu, Íránci, Bosňáci, Turci a Somálci.

Švédové mají nyní za sousedy mnoho evangeliem 
nezasažených lidí ze vzdálených zemí. Jen menšina švédských 
sborů se ale vzchopila k  tomu, aby využila této příležitosti 

   Modlete se, aby se věřící ve Švédsku přátelili 
s muslimskými přistěhovalci a přinášeli jim Boží lásku 
a jeho Slovo.

   Modlete se, aby věřící z muslimského prostředí 
zvěstovali Mesiáše svým krajanům.

   Modlete se, aby se mladá generace žijící 
v multikulturních oblastech setkala s Kristem.

ke zvěstování evangelia. Přesto však řada muslimů nalezla 
Ježíše jako Mesiáše a to často díky svědectví nově obrácených 
věřících z vlastních řad.

V oblastech jako je Rinkeby je také mnoho mladých lidí, kteří 
se snaží pochopit a nalézt vlastní identitu. Připadá jim, že je 
švédská společnost nepřijímá, současně se však cítí odcizeni od 
kultury svých rodičů. Kde tedy najdou svou totožnost a vědomí 
sounáležitosti? Mnozí se už obrátili ke gangům a zločinnosti, 
zatímco jiní hledají svou identitu v radikálním islámu. Někteří 
se dobře integrovali do společnosti, avšak poměrně málo 
mladých lidí nalézá spasení v Ježíši.

Svědectví Abdulláha:

Když mi bylo patnáct, můj otec zemřel v boji. 
Jeden rodový vůdce chtěl zabít i mne. Matka 
prodala náš dům, abych mohl utéct do Švédska. 
Když jsem tam už rok žil, dostal jsem zprávu, že 
matka, mladší bratr i sestra byli zabiti. Zůstal jsem 
sám. Neúspěšně jsem se pokusil vzít si život. Trpěl 
jsem depresemi a v noci jsem nemohl spát. Jeden 
můj kamarád mi vyprávěl o Ježíši. Setkal jsem se 
také s jedním pastorem a začal navštěvovat kurzy 
Alfa a modlitební shromáždění. Cítil jsem se tam 
dobře. Za pár měsíců jsem přijal Ježíše jako svého 
Mesiáše. Po křtu naplnila mé srdce síla, jistota  
a pokoj Ducha svatého. Ve svém sboru jsem získal 
novou rodinu. K mým oblíbeným místům z Bible 
patří: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte 
v Boha, věřte i ve mne.“ (J 14,1)

Korea

1. srpen / 13. den

Švédští muslimové
Radikální demografická změna
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Náměty k modlitbám:



Jak si lze získat lásku všemocného Alláha?
Nejdůležitější věcí v  každodenním životě kteréhokoli mus-

lima je následovat Příkladu (Sunny)* Proroka (NBŽM)** tak, 
že veškeré jeho jednání, skutky a výroky budou od rána až 
do večera odpovídat Příkladu Proroka - jeho morálce, činům, 
příkazům a jednání.

Všemocný Alláh řekl: „Rci /Mohamede/: ´Milujete-li Boha, 
pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám 
viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.´“ (Korán 3:31).

Hasan al-Basrí ve výkladu uvedeného verše pravil: „Zna-
mením jejich lásky k Alláhovi je následování Prorokova příkladu 
(…), neboť postavení, jakého se dostane věřícímu, se odvíjí 
od míry následování Proroka (NBŽM). Alláh tedy věřící odmění 
podle toho, jak se drží Sunny. 

Sunna se týká všech oblastí života muslimů: jejich uctívání, 
jídla, pití, jednání s lidmi, rituálního omývání před modlitbou, 

vcházení i vycházení, odívání i všech činností a událostí během 
dne.***

Text dále přímo říká, že jedním z cílů následování  
Mohamedova způsobu života (Sunny) je „stát se člověkem, 
kterého Alláh miluje.“

* Sunna znamená v  arabštině doslova cestu,  
silnici, přeneseně pak ustálené jednání či způsob života.  
V  islámu označuje spojení „Sunna Proroka“ závazný příklad  
Mohamedova života předávaný v tradici.

** Po vyslovení jména některého z  proroků musli-
mové dodávají „Ať mu Bůh dá mír“ (arab. „Alajhi s-salám“,  
ang. „Peace be upon him“). V  případě proroka Mohameda 
používají rozšířené požehnání „Nechť mu Bůh žehná a dá mu 
mír“ (arab. „Sall Alláhu alajhi wa-s-salám“), pro což v textech 
používají zkratky jako NBŽM v češtině, SAW v arabštině nebo 
PBUH v angličtině.

*** Sunna neboli Cesta Proroka je velmi konkrétní. Stanoví 
dokonce takové detaily jako, kterou nohou se má muslim při 
ranním vstávání z lůžka jako první dotknout podlahy.

Komentář „30 dní“:
Podle tohoto textu si lze Alláhovu lásku zasloužit. Je 

dokonce možné získat postavení „člověka, kterého Alláh mi-
luje“. Je patrné, že islám a křesťanství neučí totéž, pokud jde 
o Boha a způsob, jak se mu zalíbit. Křesťané se všeobecně 
shodují na tom, že Boží lásku si není možné zasloužit. Nový 
zákon ukazuje, že člověk se sám vlastními skutky nikdy 
Bohu zalíbit nemůže (Ř 8,8). Svým úsilím Boží lásku získat 
nemůžeme. „Bůh však prokazuje svou lásku k  nám tím, že 
Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Ř 5,8)  
„My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1 J 4,19)  
To je opakem islámského myšlení i praxe.

Je možno získat  
Alláhovu lásku?

Muslimové věří, že jeho lásku a náklonnost  
si lze zasloužit. Následující text psaný  
kurzivou je převzat z islámských stránek  
www.rasoulallah.net. Na internetu lze snadno 
nalézt další texty nebo videa s podobným obsa-
hem. Tyto informace mají věřící poučit o islámu.

„30 dní“ s myšlenkou textu nesouhlasí.

Tádž Mahál 
v Indii je jednou 
z nejkrásnějších 

staveb světa. 
Postavil ji 

muslimský císař 
Šáh Džahán. 

Dokončena byla 
v roce 1653.

20



21

Žlutý rámeček označuje  
takzvané „Okno 10/40“, 

kde žije většina dosud 
nezasažených národů světa. 

Jedná se o oblast mezi  
10. a 40. rovnoběžkou.

Severní Amerika

Jižní Amerika

Evropa

Afrika

Střední Asie
Asie

Blízký východ

Jihovýchodní Asie

7

Čísla v mapě odkazují na čísla článků v této brožuře.
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Po celém světě jsou 
muslimové stále více 

připojeni k celosvětové 
internetové a telefonní 

síti. Na obrázku je mobil 
Blackberry s aplikací 

udávající čas jednotlivých 
islámských modliteb na 

daném místě. Technologií 
tohoto typu požívají 

muslimové po celém světě.

Muslimové jsou „on-line“ a „linked in“

1. Google.com.sa (arabsky) 
2. YouTube.com
3. Facebook.com
4. Google.com
5. Windows Live
6. Yahoo

7. Maktoob.com (Slovo znamená „Je psáno.“ 
Jedná se o největší arabskou internetovou   
     komunitu.)
8. Sabq.org  (arabsky)  
9. Twitter
10. Blogspot.com

Následující seznam přináší deset nejoblíbenějších webových stránek v Saudské Arábii. Příliš 
se neliší od toho, co bychom našli v mnoha dalších nemuslimských zemích. Muslimové 
v Saúdské Arábii jsou připojeni, jsou „linked in“.
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Sálim se narodil na Blízkém východě ve velmi náboženské 
muslimské rodině. Vychovávali ho podle učení islámu. Když 
mu bylo deset let, přidal se k teroristické skupině, aby za věc  
islámu bojoval. Připravoval se na sebevražedný bombový 
útok a dokonce se jej pokusil provést. Naštěstí se tento pokus 
nezdařil. Sálim to cítil jako trapné selhání. Později se dostal 
do vážného konfliktu s náboženskými vůdci a uprchl z vlasti. 
Procestoval několik zemí, až se nakonec ocitl v Brazílii. Ani tam, 
i když se zapletl do gangů a drog, nikdy nepřestal číst Korán  
a nezanedbával ani pravidelné denní modlitby. V dané oblasti 
se Sálim stal jedním z  nejnebezpečnějších zločinců a musel 
nakonec žít v lese, kde se skrýval před policií.

Jednoho dne, znaven veškerou svou bídou a tím, že neměl 
žádnou naději, ani domov, se rozhodl modlit jinak. „Tu noc jsem 
poklekl, zvedl tvář k  nebi a ptal se: ´Nevím, kdo jsi ty, který 
přebýváš v  nebi. Nejsem ateista. Vím, že existuje někdo větší 

než já. Věřím, že jsi stvořitel 
nebe a země, ale nevím, 
kdo jsi. Kdo jsi? Jsi Buddha, 
Marie, Alláh, Ježíš křesťanů? 
Ať jsi kdokoli, prosím tě 
jen o toto: Vysvoboď mne 
ze života, jaký teď vedu,  
a já tě budu navždy násle-
dovat.“ Bůh na tu modlitbu 
odpověděl. Jako muslim se 

Sálim po pětatřicet let modlil pětkrát denně, avšak ani jednou 
přitom nezažil, že by na jeho modlitby přišla nějaká odpověď. 
Tentokrát tomu bylo jinak. Několik dní po Sálimově zoufalé 
modlitbě se mu zjevil Ježíš.

Šest dní poté přišel do lesa, kde se Sálim ukrýval, jeden 
věřící a řekl mu: „Ježíš tě miluje.“ „Vážně?“ ozval se nevěřícně 
Sálim. „Může mě zbavit drog, zločinu a vší té bídy?“ Pak se 
rozpomněl, za co se předtím sám modlil.  Věřící jej odvedl na 
tajné místo, kde pak Sálim studoval Bibli, kde se nově učil 
modlit a kde se seznámil s dalšími křesťany. Sálim musel čelit 
mnoha těžkostem, když se jej lidé pokoušeli zabít. Jeho vlastní 
lidé ho pronásledovali, několikrát jej bili a různě pokořovali. 
Sálim však porozuměl, že ve srovnání s  Ježíšovým utrpením 
na kříži byla jeho utrpení nepatrná. Nyní Sálim touží zvěstovat 
Mesiáše svému vlastnímu lidu. „Povzbuzuji všechny křesťany, 
aby přinášeli evangelium mým lidem. Jsou náboženští, neznají 
však milujícího Boha, který se zjevil v Ježíši.“

Obrázky: Sao Paulo je jedním z největších měst světa. Podle 
odhadu představitelů muslimské komunity žije v Brazílii 70-300 
tisíc muslimů, přičemž vyšší odhady započítávají i nominální 
muslimy mimo komunitu. Vlevo: Mešita v Sao Paulu.

   Proste Pána, aby se zjevil více lidem jako Sálim. 
Připomínejte si, že On má moc měnit lidské životy 
(1K 6,9-11; Ř 4,17-21).

   Proste Boha, aby motivoval, povzbuzoval  
a připravoval muslimské věřící pro misii  
mezi muslimy v Brazílii i v jiných zemích.

2. srpen / 14.den

Mezi brazilskými muslimy
Svědectví o Boží milosti

Náměty k modlitbám:
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Za okny vozu se míhají městečka a vesnice, 
pak pole a olivové háje. Už mnoho hodin 
sedím v  autě se svým libyjským přítelem 
Šarafem. Je tomu teprve jeden nebo dva dny, 
co se známe, přesto jsme se velmi sblížili. 
Náš rozhovor přeruší jen zřídka mlčení. 
Znenadání se mne zeptá přímo: „Můžeš mi 
prosím vysvětlit, čemu vy křesťané přesně 
věříte? Kým je pro vás Ježíš? A co je ta Bible 
vlastně za knihu?“ Překvapilo mne to. Řadu 
let už žiji v arabském světě mezi muslimy a 
s mnoha lidmi jsem již mluvil o Ježíši Kristu.  
S  takovou nepředstíranou a otevřenou 
zvědavostí jsem se ale snad dosud neset-
kal. Od toho okamžiku se náš rozhovor celé  
hodiny točí okolo biblických příběhů a otázky, 
proč musel Ježíš přijít na tento svět. Když 
jsme se po několika dnech loučili, přijal ode 
mne Šaraf s radostí jako dárek Bibli. 

Libye je země, která byla dosud značnou 
měrou izolována od mezinárodního 
společenství. Proto panuje mezi obecnou 
veřejností obrovská otevřenost, dokonce 
takřka hlad po kontaktu s  okolním světem. 
Jednou z  hlavních zásad Kaddáfího bylo, 

že v  zemi smí existovat jen jedno povolené 
náboženství. Ve své Zelené knize, která shr-
nuje jeho filosofii, píše, že pouze takto se 
zachová jednota země. Dnes vládne určitá 
zvědavost, která se týká jakýchkoli novinek 
včetně křesťanské víry. Nemusí jít nutně  
o duchovní otevřenost, je to ale dobrý základ, 
z něhož lze přejít k uvolněnému a jednodu-
chému rozhovoru o Ježíši. Po mnoha letech 
izolace bylo během posledních měsíců 
možno přivézt do Libye tisíce Biblí. Také určitá 
otevřenost prozatímní vlády, která se snaží 
získat pomoc ze zahraničí, znamená otevření 
nových dveří pro věřící. Islamistické živly 
v nové vládě ovšem nejsou zvěstování evan-
gelia příznivě nakloněny. Proto nikdo nemůže 
předvídat, jak se bude společenská a politická 
situace v Libyi vyvíjet v příštích letech. V tom-
to okamžiku se však nabízí více příležitostí 
ke zvěstování evangelia než v minulosti.

   Modlete se za novou vládu v Libyi. Modlete se, aby libyjský lid 
mohl pod jejím vedením žít v pokoji a svobodě.

   Modlete se, aby bylo trvale možno přivážet do země Bible  
a rozšiřovat je.

   Modlete se, aby Bůh v této době jisté otevřenosti a zvědavosti 
vysílal dělníky na žeň do Libye. Modlete se, aby na jeho volání 
odpověděli především ti z Ježíšových následovníků, kteří dobře 
rozumí arabské kultuře i jazyku místních muslimů.

3. srpen / 15. den

Z izolace k otevřenosti?
Bůh pamatuje na Libyi rozervanou válkou

Náměty k modlitbám:
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Turkmenistán, který se nachází ve Střední Asii a na jihu 
hraničí s Íránem, je jednou z  nejuzavřenějších zemí světa. 
Býval součástí Sovětského svazu. V roce 1991 získal nezávis-
lost. V  této vyprahlé oblasti, kterou z  osmdesáti procent 
pokrývá poušť, žijí turkmenské kmeny. Asi před osmdesáti lety 
to ještě byli nomádi, kteří kočovali s  dobytkem a velbloudy. 
Dnes země rychle rozvíjí díky obrovským zásobám zemního 
plynu a ropy. Bohatství, které plyne z využívání fosilních paliv, 
se zčásti vynakládá na monumentální stavby a na velkolepé 
parky v hlavním městě i jiných částech země. Některé z těchto 
budov a parků vypadají jako by patřily do fantastické říše 
z  pohádek. Skutečnost, která se skrývá za tímto třpytivým 
nátěrem, je však temná.

Svědectví: Maral má starosti. Její manžel pracuje pro 
stavební společnost a už celé měsíce nedostává výplatu. 
Ředitelství společnosti se vymlouvá. Ani jim prý stát včas 
nezaplatil. Maralinu nejmladšímu synovi začne brzy škola. 
Vedení školy jej ale přijme, jen když dostanou asi šestiměsíční 
poplatek jako neoficiální „školné“. Kde mají Maral s manželem 
ty peníze vzít?

Její sousedka Ajgul jí navrhuje, aby se za tuto obtížnou 
situaci pomodlily. Říká, že Ježíš o jejím strádání ví a že jí 
přinese úlevu. Co je ten Ježíš vůbec zač? Kdo je to? Nikdy 
se do té doby nesetkala s  žádnou Turkmenkou, která by 
mluvila o víře v  Ježíše.  Zpráva o Ježíši je zatím v  mnohých 
částech země něčím neznámým. Vláda v  Turkmenistánu je 

jednou z nejpřísnějších na světě. Svoboda vyznání a projevu  
neexistuje. Teprve v  posledních letech byla po mnohaletém 
zákazu povolena úřední registrace několika evangelikálních 
církví. Jakákoli náboženská činnost mimo církevní budovy je 
však nezákonná. Bible a části Písma v místních jazycích jsou 
rovněž zakázány. Všudypřítomný státní aparát sleduje lidi do 
nejmenších podrobností.

Jak přinést turkmenskému lidu v této izolované zemi zvěst 
evangelia? Bůh navzdory překážkám a zábranám lidi do 
svého království přivede. Muslimové přicházejí k  víře a pod 
povrchem je cítit nenápadné chvění. Věřme Bohu, že způsobí 
průlom!

4. srpen / 16. den

Turkmenistán
Život pod státním dozorem

   Modlete se, aby Bůh přinesl do země duchovní průlom 
a aby Mesiáš proměnil životy mnoha mužů a žen 
turkmenského původu (Sk 8,5-8).

   Modlete se, aby přišlo na pomoc více dělníků a aby ti, kteří 
již v zemi v malém počtu působí, svůj úkol dobře zvládali.

   Modlete se za dokončení revize turkmenského Nového 
zákona a za to, aby se bezpečně dostal lidem do rukou  
(Sk 8,26-38).

Náměty k modlitbám:



5. srpen / 17. den

Sýrie
Islámské probuzení v Sýrii a touha po demokracii

„Ovšemže jsme vždycky byli muslimové,“ 
vysvětlovala Naima. „O tom jsem nikdy 
nepochybovala. I jako dítě jsem věděla, že 
se mám modlit pětkrát denně. Jenže co 
znamená modlitba? Slýchala jsem z  mešity 
volání k  modlitbě, přitom jsem se cítila být 
od Boha tak daleko.“ Naima si stáhla černý 
šátek hlouběji do čela, dotkla se růžence a za-
mumlala krátkou modlitbu. Poté pokračovala: 
„Často mne přepadl takový smutek, aniž bych 
věděla proč. Později, když mi bylo sedmnáct, 
pozvala mne kamarádka do mešity. Kaza-
telka vykládala, jak nás modlitba přivede blíž 
k Bohu. Mluvila o tom, že láska k Bohu přináší 
radost. Až nám všem z toho bylo do pláče. Od 
té doby jsem tam chodila každý týden.”

V islámském životě a praxi existuje určitý 
paradox. Na jedné straně pravověrný islám 
zcela popírá možnost poznat Boha osobně 
(v islámu je možno o Bohu pouze vědět). Na 
druhé straně se lze ale setkat s výroky jako 
“přiblížit se k Alláhovi”, „zakusit Boží pokoj“  
a „prožít radost z lásky k Bohu”. Za cestu k poko-
ji a vítěznému životu se považuje náboženské 
poznání a co nejpřísnější dodržování islám-
ského zákona. Křesťanství naproti tomu učí, 
že pravý pokoj lze nalézt jedině v poznání 

Boha prostřednictvím Mesiášovy smrti  
a vzkříšení. 

Asi 90% Syřanů jsou muslimové, z  toho 
je asi 75% sunnitů. To ovšem neznamená, 
že každý z  nich islám praktikuje. V  posled-
ních desítiletích se však mnoho muslimů 
s  rostoucím přesvědčením navrací k  svému 
náboženství. Kazatelé islámu usilují o ob-
novu společnosti pomocí islámské ideologie. 
Náboženských aktivit rychle přibývá. Mnozí 
touží po Bohu. Učí se verše z Koránu a snaží 
se jimi poslušně řídit. Křesťanů je v  zemi 
10%, ale muslimům – ať už ze strachu, 
nebo z  lhostejnosti - svědectví nevydávají. 
Často si myslí, že je to zbytečné vzhledem 
k  tomu, jak se jejich společnost stále více 
islamizuje. V  mysli mnoha muslimů přitom 
nejistota, kterou prožili během posledních 
měsíců, vyvolává nové otázky. Od března 
2011 sílí v  zemi protestní hnutí, které vláda 
násilím potlačuje. Tisíce Syřanů už bylo zabito 
a jiní se dostali do vězení, k výslechům a na 
mučení. Je však i mnoho těch, kteří vládu 
podporují a to zvláště mezi křesťany, kteří 
se obávají, že demokratizační proces povede  
k protikřesťanským násilnostem.

    Modlete se, aby Bůh praktikujícím 
muslimům v Sýrii pomohl nalézt pravý 
pokoj v Kristu. Modlete se, aby poznali, 
jak marná může být náboženská znalost 
ve srovnání s poznáním živého Boha  
(L 10,21). 

    Modlete se, aby syrští křesťané v době 
nepokojů vkládali svou naději v Boha 
více než ve vládu.

    Modlete se, aby dokázali překonat strach 
a lhostejnost, aby si uvědomili, že není 
nikdo, koho by se Bůh nemohl dotknout 
(Sk 9).

    Modlete se za ukončení bojů a násilností, 
za spravedlivou vládu a za přesvědčivé 
svědectví křesťanů.
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Náměty  
k modlitbám:



Daouda, který pocházel z rodiny, kde rodiče i prarodiče byli 
muslimy, snil o životě v  Evropě. V  roce 2000 se rozhodl, že 
se pokusí dostat do Evropy přes Lybii. Po svém příjezdu do 
Tripolisu však slyšel opakovaně hlas, o němž se domníval, že 
pochází přímo od Boha. Daouda věděl, že nemá pokračovat 
do Evropy, ale vrátit se do Toga. „Hlas“ byl stále naléhavější. 
Daouda se nakonec rozhodl, že se vypraví do Toga přes 
Burkinu Faso. Když procházel městem Bobo Dioulasso, které 
je významným centrem muslimské komunity na východě 
Burkiny Faso, rozhodl se, že zde koupí hotel a svěří jeho chod 
správci. Daouda pokračoval dále do Toga, kde založil dopravní 
firmu. Po příjezdu do Lomé, hlavního města Toga, mu majitel 
domu, kde bydlel, nabídl Nový zákon a on začal číst.

V  prosinci téhož roku se Daouda vrátil do Bobo  
Dioulassa, aby zjistil, jak se daří jeho hotelu. Ke svému 
velkému překvapení zjistil, že menší a ne tak pohodlný hotel 
pouhých tři sta metrů od toho jeho prosperuje. Správce jeho 
hotelu vyzýval Daouda, aby navštívil marabuta (muslim-
ského náboženského muže), který údajně způsobil prosper-
itu sousedního hotelu. Dotyčný marabut žádal, aby Daouda 

přišel osobně. Chtěl, aby Daouda obětoval bílého berana bez 
vady a tím zajistil zdar svého hotelu. Zabité zvíře pak měl  
zakopat u dveří hotelu. 

Té noci nemohl Daouda spát a stále přemýšlel nad situací. 
Uvažoval nad tím, zda marabutova rada skutečně pomůže 
jeho podniku, pokud se podle ní zařídí. Jakou odměnu si za 
to bude marabut žádat? Jaké džiny (duchy) marabut pozve 
do hotelu? Vzpomněl si přitom na text z  Nového zákona  
(L 4,18-19). Nakonec se Daouda rozhodl, že se vrátí do Lomé 
a bude následovat Ježíše, protože došel k  přesvědčení, že 
radši přijde o všechny peníze světa, než aby ztratil svoji duši 
(L 9,25). 

I přes velké finanční potíže, které prožíval prvních šest 
měsíců po svém křtu, se Daouda cítil klidný a vyrovnaný. 
Dobrá zpráva o Ježíši proměnila jeho život. S Ježíšem může 
chudý říct „Jsem bohatý“ a slabý říct „Jsem silný.“ Jsou věci, 
které za peníze nelze koupit.

SVĚDECTVÍ: Obchodník Daouda věří v Mesiáše

•	 Muslimové vidí v Ježíši velkého proroka, který 
kázal ranou formu islámu. Věří, že Ježíš je 
Boží Mesiáš (Ísá al-Masíh), což se zakládá na 
textech Koránu. Většinou však nemají tušení, 
že to znamená, že Ježíš je Bohem pomazaný 
Král a Spasitel pro veškeré lidstvo.

•	 Muslimové obecně věří, že si mohou zasloužit 
Boží uznání zbožnými skutky (modlitbami, 
posty, almužnami). Obvykle si myslí, že právě 
toto bylo obsahem Ježíšových kázání.

•	 Muslimové nevěří, že mohou Boha poznat tak, 
jak se o tom píše v J 17,3 nebo Jr 9,23-24. Myslí 
si, že o Bohu mohou vědět, k osobnímu poznání 
je však islám nevede. 

Obecně muslimové nevěří: 

•	 že Ježíš má veškerou autoritu.
•	 že Ježíše Mesiáše je třeba poslouchat.
•	 že Ježíš má moc odpouštět hříchy.
•	 že Ježíš zvítězil nad smrtí.
•	 že Ježíš má moc nad zlými duchy.

Ísá al-Masíh – Ježíš Mesiáš

Nahoře: jméno Ježíš v arabštině.
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6. srpen / 18. den

Manjové v Guineji
Mesiáš vítězí nad čarodějnictvím

Guinea, která má přibližně deset milionů obyvatel, leží 
na západním pobřeží Afriky. Je domovem asi čtyřiceti 
etnických skupin, které byly během svých dějin většinou 
islamizovány. Ačkoli má Guinea velké nerostné bohat-
ství, je jednou z nejchudších zemí světa. V Macentě, sídle 
místní vlády na jihovýchodě Guineje, žije okolo padesáti 
tisíc příslušníků etnické skupiny zvané Manja.
Svědectví: Chálidovi je padesát let. Jako chlapec 
navštěvoval islámskou školu, než dosáhl věku, kdy už 
mohl pracovat na poli. Doma vídal rodiče při mus-
limských modlitbách a byl svědkem každoročního 
postního období. Ani otec, ani matka mu však islám-
ské náboženství podrobněji nevysvětlili. Navíc otcovo 
chování jeho náboženskému přesvědčení příliš neod-
povídalo.

Když bylo Chálidovi osm let, otec jeho matku opustil 
a vzal si jinou ženu. Chálid proto nemohl chodit do školy, 
ale musel těžce pracovat na poli, aby měl co jíst a aby 
přežil. Když byl starší, začal se věnovat čarodějnictví. 
Chálid říká: „Pracoval jsem s  ďáblem.“ Právě tehdy 
k  němu však začal různými způsoby hovořit Bůh. Po 
čase už Chálid nemohl jako fetišista provádět své mstivé 
rituály, protože se za to velmi styděl.

Jednoho dne k  nim do vsi přišla jistá žena  
a vyprávěla zde Dobrou zprávu o Mesiáši. Chálid okamžitě 
porozuměl a uvěřil ve Spasitele. Spálil své amulety  
a přijal křest. Někteří starci z řad Manjů se jeho rozhodnutí 
stavěli na odpor, nakonec mu však dovolili, aby jednal 
podle vlastního rozhodnutí. Chálid denně děkuje Ježíši, 
že jej vysvobodil z  hanby a starého života. Radostně 
svědčí ostatním Manjům, byť jej trápí, kolik příslušníků 
jeho národa prožívá veliké těžkosti. Jako muslimové se 
zapletli do okultních obřadů a čarodějnických rituálů.

Mezi guinejským lidem Manja je jen málo těch,  
o nichž se ví, že jsou křesťané. V blízkosti Manjů ale žije 
národ Toma, mezi nimiž se shromažďují věřící. Kulturní 
rozdíly, tradice a ostych bohužel tomským věřícím brání 
přinášet sousedům Dobrou zprávu.

   Modlete se za lepší rodinné vztahy. Muži si 
často berou více žen, i když je pro ně obtížné se 
o všechny své ženy a děti postarat. Aby přežily, 
vracejí se mnohé ženy i s dětmi tam, odkud 
pocházejí, a ke svým původním rodinám  
(Ef 5,25-6,4).

   Proste Boha, aby příslušníci skupiny Toma přijali 
jeho zmocnění a svědčili Manjům slovem i 
skutkem o Boží lásce (2 Tm 1,7).

   Modlete, aby se Manjové zbavili negramotnosti  
a aby do jejich jazyka byla přeložena Bible.

Náměty k modlitbám:
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Muslimové tvoří asi 20% obyvatel-
stva Mozambiku, který se táhne podél  
jihovýchodního pobřeží Afriky. Žijí na severu 
při hranicích s Tanzanií a na pobřeží. Patří 
většinou ke kmeni  makujských Naharů. 
Jsou chudí a často negramotní. Mozam-
bický úřední jazyk, kterým je portugalština,  
ovládají mnozí z nich jen trochu nebo vůbec. 
Vzhledem k  hladomoru a nemocem u nich 
dosahuje průměrná délka života pouhých 
padesáti let. V  této oblasti, kde chybí zdra-
votní péče, se několik věřících snaží zajišťovat 
lékařskou pomoc.

Být Naharou znamená být muslimem. 
Hrdě prohlašují: „Jsme makujští Naharové 
a jsme muslimové. Ostatní Makuové dál ve 
vnitrozemí a daleko od moře, ti pijí alkohol  
a jedí vepřové a hady, ale my ne! My chodíme 
v pátek do mešity!“

Ačkoli se Naharové sami prohlašují za 
muslimy, praktikují ve skutečnosti něco, 
co je směsí islámu a animistického kultu 
předků. Naharové se v  životě vyrovnávají se 
strachem prostřednictvím kouzel. „Dědeček 
Abdul zahynul v roce 1990 za občanské války, 

ale je stále tady, i když ho nevidíme! Je z nás 
nervózní a mohl by nám dělat problémy! No, 
tak mu obětujeme cigarety. Víme, že je míval 
rád, tak si ho musíme usmířit!“ 

I když je v oblasti několik kostelíků, žádný 
makujský Nahara se k jejich dveřím nepřiblíží. 
„Ty jsou jen pro přivandrovalce, co pohrdají 
námi starousedlíky, kteří tu žijeme odjakživa.“ 
To je jedním z důvodů, proč mezi dvěma sty 
tisíci makujských Naharů není jediná církev, 
která by se skládala z příslušníků jejich náro-
da. Těch několik naharských věřících, kteří tu 
jsou, pak navštěvuje církve, které jsou jim 
kulturně i jazykově cizí.

Nahary ale navštěvuje mnoho bývalých 
muslimů z  jiných oblastí, kteří uvěřili. Jejich 
vyprávění o tom, jak poznali Ježíše, Naharové 
pozorně poslouchají a někteří otvírají svá 
srdce. V  poslední době přijalo křest několik 
Naharů z  pobřeží a stalo se „následovníky 
Ježíše.“ Tito věřící vedou k  víře v  Ježíše své 
rodiny. Služba mezi Nahary je však dosud 
v plenkách.

7. srpen / 19. den

Makujští Naharové v Mozambiku
Islámští animisté, kteří jsou věrní místním mešitám

   Modlete se, aby se významní lidé z kmene 
makujských Naharů prostřednictvím kontaktů 
s věřícími setkali s živým Bohem (Sk 6,6 a 13,4-12).

   Modlete se, aby nově uvěřivší rostli ve víře, studovali 
Boží slovo, poznávali Ježíše ve svém každodenním 
životě a aby vytvořili silnou skupinu s touhou 
následovat Ježíše  (Sk 2,41-45).

   Modlete se, aby věřící, kteří se věnují evangelizaci, 
byli při svých častých a nebezpečných cestách do 
buše pod Boží ochranou (2 K 11,25-27).

Náměty k modlitbám:



V  Gáze a na Západním břehu žijí palestinští uprchlíci již 
po generace. Získat povolení k opuštění Palestinských území 
pro ně není jednoduché. Infrastruktura a služby jsou vesměs 
bídné. Potíže a pocit křivdy poskytují Hamásu a podobným 
skupinám islamistů příležitost prosazovat svůj program cestou 
násilí a terorismu.

Obyvatelstvo Palestinských území tvoří téměř výlučně 
arabští muslimové. Malá křesťanská menšina se rychle 
zmenšuje. Mnoho  křesťanů je unaveno situací, kdy trpí od 
obou stran izraelsko-palestinského konfliktu. Mnoho se jich už 
kvůli špatným hospodářským podmínkám vystěhovalo jinam, 
další se snaží učinit totéž. Následkem je, že nyní žije v Betlémě 
a na okolních územích křesťanů velice málo. Na místě, kde 
se před více než dvěma tisíci lety narodil Mesiáš, lze dnes 
stěží nalézt někoho, kdo v  něj věří. Přesto existují palestinští 
muslimové, kteří se rozhodli Ježíše následovat. Někteří se 
s Mesiášem setkali prostřednictvím snů a vidění. Rozhodnutí 
stát se věřícím s sebou téměř vždy přináší závažné důsledky. 
Často se k nim jejich rodiny obrátí zády a zavrhnou je. 

Na Palestinských územích se klade na rodinné svazky  
a starodávné tradice daleko větší důraz než v Západním světě. 
V rozhodnutí opustit islám vidí rodina pošpinění své cti. 
Proto často vyloučí ty, kdo uvěří v Ježíše. Příbuzní je zavrhnou  

a vydědí, takže se ocitnou bez prostředků a potřebují naléhavě 
pomoc. Je nutné, aby Boží rodina tyto své nové příslušníky 
vzdělávala v  Božím Slově. Jen za této pomoci zůstane jejich 
víra silná a obstojí i v  tomto vůči věřícím tak nepřátelském 
prostředí.

8. srpen / 20. den

Palestinská území
Žijí blízko Betléma, ale Mesiáše neznají

   Modlete se, aby bývalí muslimové cítili Boží útěchu  
a péči a aby věděli, že jsou v křesťanské komunitě vítání  
(Ž 3,3, Ž 103,1-6).

   Věřící potřebují ochranu, vysvobození z moci zla a milost  
k zachování vztahů s muslimskými bližními (Ř 12,17-21).

   Modlete se, aby se násilnému islamistickému extremismu 
přestalo dařit a aby nezdolal ty, kdo usilují o pokoj pro 
Palestinská území (Jr 15,20b-21).

   Proste Boha, aby do Pásma Gázy a na Západní břeh povolal 
více věřících, kteří budou kázat a žít Boží lásku. Kéž Bůh 
otevře srdce muslimů, aby přijali Mesiáše.
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9. srpen / 21. den

Drúzové na Blízkém východě
Mají vztah k islámu, ale jdou cestou velice odlišnou ...

Drúzové jsou etnickou skupinou s  vlastním 
jedinečným náboženstvím. Mluví arabsky a na Blíz-
kém východě jich žije asi jeden milion. I když jsou často 
řazeni mezi muslimy, oni sami sebe tak nevnímají. Asi 
před tisíci lety se oddělili od šíitské větve islámu. Korán 
mají dosud v úctě jako jednu ze svatých knih. Drúzové 
se nikdy nemodlí v mešitě, ale schází se k  modlitbě 
každý čtvrtek večer. Na těchto shromážděních vyk-
ládají jejich starší filosofii drúzského náboženství. Svou 
nauku čerpají hlavně z knihy Moudrosti, kterou považují 
za tajnou a posvátnou. Drúzská komunita je výlučná 
a společenským stykům se vyhýbá. Žádný příslušník 
jiného náboženství se nikdy nemůže stát Drúzem, 
dokonce ani sňatkem. 

Drúzové kladou důraz 
na víru v převtělování duší. 
S jejich vírou v  reinkarnaci 
se pojí praxe „promlou-
vání“, což je v  podstatě 
snaha povzbuzovat malé 
děti k  jakémusi věštění. 
Některé děti a dospělí 
skutečně mají zjevení  
a mluví o podrobnostech 
života dalších lidí, 

   Modlete se, aby Drúzové začali pochybovat o praxi „promlouvání“. 
Poučný může být Pavlův zážitek ve Filipech (Sk 16,16-24). Každému, 
kdo o praxi „promlouvání“ zapochybuje nebo se ji pokusí zastavit,  
se může stát, že narazí na odpor.

   Modlete se, aby objevili Boha a dospěli k opravdovému pochopení 
toho, jak jej uctívat (Sk 16,14). Stejně jako Židé považovali Samařany 
za vyvržené, zavrhují tradiční muslimové ve velké míře Drúzy. Ti si totiž 
vypracovali vlastní náboženství, které má k islámu jen volný vztah, 
stejně jako tomu bylo se vztahem víry Samařanů k judaismu.

   Modlete se, aby Drúzové, kteří věří v Ježíše, vedli ve svých komunitách 
takový život, který pro ně bude živým svědectvím.

které jinak nemohou odnikud znát. Když malé děti  
„promlouvají“, je to pokládáno za znamení či dokonce 
za důkaz jejich převtělení. Praxe „promlouvání“ potvr-
zuje význam a společenské postavení dítěte a rodiny 
v drúzské komunitě.

Svědectví: Rašíd vyrostl v  drúzské rodině, ale do 
učení Drúzů ho nezasvětili. Získal stipendium ke studiu 
medicíny v  jedné východoevropské zemi. Tam se on  
i jeho manželka Sára pustili do hledání Boha, ale každý 
jinak. Sára četla Korán a přijala islámský způsob života. 
Dokonce se rozhodla nosit závoj zvaný hidžáb. 

Zato Rašíd měl libanonského přítele, který mu 
pověděl o křesťanské víře podle Bible. Po určitý čas to 
vypadalo, že se manželství Rašída a Sáry rozpadne, 
neboť každý z  nich trval na té své náboženské cestě.  
Nakonec však Rašíd uvěřil v  Mesiáše. Po několika 
měsících si Sára uvědomila změnu v manželově životě. 
Zklamána Koránem, začala i ona číst Bibli a objevila víru 
v Mesiáše.

Snímek: Drúzská svatba

Náměty k modlitbám:



Asi třetina Makedonců pochází z  muslimského prostředí. 
V rámci celkového počtu obyvatel (necelé 2 miliony) se jedná 
o přibližně 650 tisíc lidí. Etnicky jsou muslimové především 
Albánci (80%), v blízkosti hlavního města pak Rómové a ve 
východní části země Turci. Komunita praktikujících křesťanů 
v Makedonii je dosti malá, ale roste. Albánští muslimové ale 
nejsou evangeliem téměř zasaženi a nemají žádnou církev.

   Čtěte Iz 52,10 a vyhlašujte nahlas Boží věrnost.  
Ať přijde jeho spása!

   Mnozí muslimové islám nijak zvlášť nepraktikují.  U jiných 
jako například u Rómů, jichž je kolem 80 tisíc, převažují 
v praxi především lidové pověry. Modlete se, aby Bůh 
nadpřirozeně zasahoval (Ex 3,1-6).

   Modlete se, aby Bůh otevřel dveře pro svědectví a aby 
podněcoval makedonské věřící k evangelizaci. Vždyť nad 
staletými náboženskými sváry a předsudky zvítězí jedině 
Boží láska zjevená na kříži. Své první kázání v Evropě 
pronesl Pavel v řecké Makedonii, ve městě Filipi  
(Sk 16,9-40). Bůh dokáže překonat všechny překážky!  
Bůh vyslal Pavla do Makedonie a vysílá lidi i dnes.

10. srpen / 22. den

Makedonští muslimové                                     
Bůh na ně nezapomněl

Mešita  
s minaretem

Na snímku: Město Tetovo ležící na východ 
od makedonského hlavního města Skopje 
je neoficiálním hlavním městem oblasti 
s etnickou převahou Albánců.

Podle muslimů došlo k otevření Mohamedova srdce pro náboženství 
a k jeho očištění naprosto mimořádným způsobem. Věří, že Bůh přikázal 
andělu Gabrielovi (Džibrílovi) otevřít Mohamedovu hruď, vyčistit ji a na-
plnit moudrostí, poznáním a vírou. Mnozí věří, že k tomu u Mohameda 
došlo již ve věku okolo šesti let (v roce 576 po Kristu), když žil v poušti  
s kmenem Banú Sa´d, a pak ještě jednou během dospělosti (roku 621 po 
Kristu) před jeho odchodem z Mekky do Medíny.

Anděl Gabriel (Džibríl) přišel k  Alláhovu poslu, když si hrál s  jinými 
chlapci, chytil jej a mrštil jím k  zemi. Poté mu otevřel hruď, vyňal srdce,  
vytáhl z něj chuchvalec krve a řekl: „Toto byla Šajtánova (Satanova) část 
tvé bytosti.“ Pak je vymyl ve zlaté nádobě, která byla naplněna vodou  
z mekkánského pramene Zamzam. Poté Gabriel vrátil Mohamedovo srdce 
na místo a hruď zase uzavřel. Chlapci utíkali a volali: „Mohameda někdo  
zabil!“ Přiběhli k  němu a Mohamed měl jinou barvu. Podle některých  
bývala na jeho prsou vidět stopa po sešití. Jak praví Korán: „Což jsme ti  
hruď tvou neotevřeli, Mohamede?“ (Korán 94,1)

Křesťané věří, že pouze Mesiášova oběť 
očišťuje od veškerého hříchu (1 J 1,7).

Očištění Mohamedova srdce
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Indonésie má 240 milionů obyvatel a představuje tak čtvrtý nejlidnatější 
stát na světě. Tisíce jejích ostrovů se rozkládají po obou stranách rovníku a jsou 
domovem 300 rozličných etnických skupin, jejichž chloubou je 700 různých 
jazyků. Uprostřed tohoto třpytivého souostroví leží na ostrově Jáva hlavní 
město Jakarta. Zde se sbíhají všechna vlákna, neboť tady se rozhoduje o politice  
a hospodářství země. Pro turisty není Jakarta nijak zvlášť přitažlivá, zato pro  
Indonésany, kteří tu zkouší štěstí, je velice slibná. Znamená pro ně takové  
lákadlo, že v širším okolí města známém jako Jabodetabek žije celých 26 milionů 
lidí a každoročně k  nim přibývají statisíce dalších. V  Jakartě je zastoupena  
každá etnická skupina, takže se muslimští Betawové, původní obyvatelé této 
oblasti, stali malou menšinou.

Málokteré město se vyznačuje tak drsnými kontrasty. Hned vedle neustále 
rostoucích, přepychových obchodních středisek patřících k řetězci Mall a mod-
erních výškových bloků kanceláří se krčí ubohé baráky chudiny. Mnozí bydlí 
v  chatrčích podél železničních tratí a stok, které přetékají nečistotou. Pouze  
v ulicích při každodenní dopravní zácpě, kde je nový mercedes nucen zastavit 
stejně jako rezivý, svařovaný minibus, jsou si všichni rovni.

Závažnějším kontrastem rozpoznatelným na  tváři města i celé země je 
skutečnost, že 85% populace tvoří muslimové a křesťané jen asi 13% procent. 
Úředně zde platí svoboda vyznání, přesto se lze ale denně setkat s diskriminací 
vůči křesťanům. Jakarta poskytuje ochranu islámským bojůvkám z  periférie 
stejně jako řadě biblických škol a organizací s misijním zaměřením. Ať se však 
stane cokoli, budoucnost Indonésie určuje to, co se bude dít v Jakartě.

    Modlete se, aby správa Jakarty, kterou řídí guvernér Fauzí 
Bowo, měla moudrost v místních i národních záležitostech  
a aby v indonéském národě panoval mír.

    Modlete se za veškeré úsilí pomoci jakartským chudým 
v duchovní i materiální oblasti. Několik organizací se snaží 
mírnit bídu celou řadou projektů a přitom jim také svědčit  
o Ježíši.

    Modlete se, aby pro Betawy Bůh připravil den milosti.  
Pokud je známo, je mezi nimi pouze stovka křesťanů.

    Modlete se za křesťany v Jakartě, kteří nikterak nejsou bez vlivu. 
Mnoho sborů zatím nepomýšlí na evangelizaci. Proste  
o Boží sílu, odvahu i ochranu pro ty věřící, kteří přinášejí lidem 
evangelium.

11. srpen / 23. den

Jakarta, Indonésie                                 
Město mnoha drsných kontrastů

Náměty k modlitbám:
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V lednu 1991 jsme s přítelem cestovali čtyři tisíce mil po Indonésii, abychom 
navštívili ty nejméně zasažené muslimské etnické skupiny. Každý večer jsme si 
při sledování nádherných západů s dohasínajícím sluncem připomínali válku 
v Perském zálivu, která zuřila tři tisíce mil směrem na západ, neboť stopy po 
hořících kuvajtských ropných polích odráželo nebe i zde. Počínaje muži kmene 
Bugi na ostrově Sulawesi a konče madurskými „bodači“ (nazývanými tak pro-
to, že ubodali misionáře) a městem Banda Aceh s  přední branou obrácenou 
k Mekce, zkoušeli jsme otevřenost vůči evangeliu v těchto končinách, na něž 
se při Velkém poslání pozapomnělo.  Kamkoli jsme přišli, všude jsme lidem 
kladli provokativní otázky: „Z které etnické skupiny jste?“ následovanou otáz-
kou „Není váš lid lidem křesťanským?“ Poslední otázka měla za cíl vyzkoušet 
typ jejich reakce. Odpověď vždy zněla: „Ne! My nejsme křesťané. Jsme mus-
limové!“ Pokračovali jsme s úsměvem a s další naivní otázkou: „Proč ne? Proč 
nejste křesťané?“ Stále mi zní v uších odpověď: „Svou matku přece nezměníte.“  
Jejich odpověď byla sice neústupná, ale nikdy nebyla nepřátelská. Změna byla 
v  jejich pojetí nemožná. Bylo to nepochybně poprvé, co tuhle otázku slyšeli. 
Byl to těžký úděl milionů muslimů nejen v Indonésii, nýbrž v celém islámském 
světě. Pro nás Duch změnil jejich slova ve volání Makedonce: „Přeplav se sem  
a pomoz nám!“  (Sk 16,9).

O dvě desetiletí později se časy mění, a to i ve světě muslimů. Napříč  
islámským světem můžeme pozorovat historicky významnou otevřenost 
a připravenost přijmout evangelium. Přede dvěma desítiletími bychom 
marně hledali jediné hnutí, kde by se alespoň tisíc muslimů nechalo pokřtít 
na znamení přijetí křesťanské víry. Dnes jsou takových hnutí více než dvě 
desítky. Od západní Afriky po jihovýchodní Asii sklízí Bůh v  domě islámu  
takovou žeň, jaká neměla dosud obdoby. K mnoha z těchto probuzení dochází 
v nejnepřátelštějších končinách země. 

Svědectví: „Časy se mění.“

David Garrison

Na jaře 2011, dvacet let po své první průzkumné 
cestě, jsem se ocitl v Indonésii znovu. Tentokrát jsem 
mohl vést rozhovor s desítkami někdejších muslimů, 
kteří uvěřili v  Ježíše Krista a jejichž rozhodnutí už 
přivedlo k životu devět generací sborů, které zakládají 
další sbory! Jaký to byl emotivní zážitek slyšet tyto 
bratry a sestry vyprávět jejich příběh o tom, jak jim 
Ježíš Kristus daroval odpuštění a nový život a jakou 
posilou jim Kristův Duch byl během pronásledování, 
které je po jejich rozhodnutí postihlo. Snad nejvíce 
ohromující objev nás ale čekal, když jsme se zeptali: 
„Čeho si Bůh použil, aby vás přivedl k  víře v  Ježíše 
Krista?“ Byli jsme připraveni vyslechnout mnoho 
odpovědí, ale místo toho nás překvapila jednoduchá 
odpověď, kterou nám dával jeden jednotlivec za 
druhým: „Někdo mi pověděl evangelium.“ Možná 

nám něco uniklo. Ano, časy se mění, ale nezměnili 
se muslimové, změnili se křesťané. Objevila se 
nová generace křesťanů, kteří teď citlivě, s  důvěrou  
a statečně přinášejí životadárné poselství evangelia.

Modlitba v obrovské  
mešitě Istiqlal v Jakartě
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12. srpen / 24. den

Boko Haram v Nigérii                     
Svědectví: Zachráněni jménem Ježíš

Pan Ousseini je pastorem z etnika Fulbů (zvaného též Fula nebo Fulani) 
narozený v nigerijském městě Jos. Tento bývalý muslim se před dvaceti lety, 
kdy navštívil několik křesťanských shromáždění, rozhodl pro víru v Mesiáše 
Ježíše. Vedle své práce pastora pokračuje ve vlastním podnikání. Ousseiniho 
muslimští známí a přátelé z dřívějška ho znají jako opravdového věřícího. 
Mnozí z  nich se přidali k muslimské náboženské skupině zvané Boko  
Haram*. Nedávno, když se pastor Ousseini vracel spolu s  několika členy 
svého sboru autobusem z  jednoho křesťanského shromáždění, zaútočili 
na autobus neznámí ozbrojenci. Kdykoli věřící v autobuse zaslechli výstřel, 
volali Ježíšovo jméno. 

Řidič vůz bravurně zvládal a tak se jim podařilo uniknout. Zamířili rovnou 
do nemocnice. Její zaměstnanci byli překvapeni, že lidé v autobuse většinou 
neutrpěli žádná zranění a pokud ano, neměli silné krvácení, ani zlomeniny. 
Všichni se ještě týž večer mohli vrátit domů. 

Nebylo to poprvé, co se pastor Ousseini stal terčem odstřelovačů z hnutí 
Boko Haram. Pokaždé se přesvědčil, že Ježíš je jeho skutečnou ochranou, 
hradem, který jej chrání. Modlete se za křesťanskou komunitu v  severní  
Nigérii a zvláště za věřící ve státech Borno a Jos. Modlete se za jejich 
záchranu před těmi, kdo jim ukládají o život. Modlete se za pokojnější 
soužití a za spasení mnoha muslimů.

V Nigerii, zemi se 155 miliony obyvatel, působí různé fundamentalistické 
a konzervativní islámské skupiny a asi polovina země se hlásí k islámu, 
třebaže všichni zdejší muslimové nelpí na islámském učení a způsobu života 
stejnou měrou.

Vroucí modlitba 
spravedlivého může 
dosáhnout hodně. 
(Jakub 5,16).

*Boko Haram

Boko Haram je radikální islamistická skupina, 
která vznikla v  roce 2002. Pozornost světové 
veřejnosti vzbudila v  roce 2009, kdy si několik 
střetů nigerijské armády s  ozbrojenými členy této 
skupiny vyžádalo smrt více než 700 lidí. Název 
„Boko Haram“ je složen z  hauského slova 
„boko“, které znamená „západní čili neislámské  
vzdělání,“ a arabského slova „haram“ s významem 
„zakázáno.“ Boko Haram nevystupuje pouze proti 
západnímu vzdělání, nýbrž i proti kultuře Západu 
a moderní vědě. Během posledních let skupina 
spáchala několik útoků na nigerijskou policii  
a na různé křesťanské církve i jednotlivce. Mnohé 
církve přitom ztratily řadu svých členů. 

   Modlete se za odvahu a moudrost pro nigerijské vládní, 
křesťanské a islámské představitele, kteří mají co dělat 
se skupinami jako je Boko Haram (Ř 13,13-14).

   Modlete se za rodiny stovek obětí teroristických útoků. 
Potřebují vnitřní uzdravení, podporu, Boží útěchu i 
konkrétní pomoc (Iz 61,1). 

   Modlete se, aby se Ježíš zjevil militantním aktivistům 
skupiny Boko Haram a také lidem, kteří jsou v pokušení 
se k nim přidat.

Etnické skupiny s více než milionem příslušníků:

Hausové (19,9 milionu), Jorubové (8,35 milionu), 
Kanuriové Jerwa , (4 miliony); sokotští Fulbové  
(2,2 milionu), Fulbové Haabe (2,2 milionu),  
Fulbové Bororo (1,95 milionu).

 
Etnické skupiny s méně než milionem, avšak více než 
stem tisíc příslušníků:

Adamawští Fulbové (975 tisíc), baušští Fulbové (701.000), 
Kanuriové Manga (617 tisíc), Fulbové Igbo (520 tisíc), 
Egbové (418 tisíc), Badové (310 tisíc),  
Songhajové (260 tisíc), arabští Šuvové (205 tisíc),  
Bura (112 tisíc), Igala (108 tisíc).

Náměty k modlitbám:
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Časně ráno se v plechovce na ohníčku praží kávové boby. Ženy 
svinují stěny svých stanů nahoru, aby světlo nového dne mohlo 
dovnitř. Otcové shánějí velbloudy a ovce do stáda a chlapci se 
k nim přidávají. Holčičky běží bosky půl kilometru na návštěvu 
k  sestřenicím. Vítr nadzvedá písek a štíři zalézají pod chladné  
koberce rozložené na pouštní půdě. Na poušti začíná další 
pomalý a obyčejný den.

Stotisícový kmen Rašáidů v  severovýchodním Súdánu je 
beduínskou skupinou původem ze Saúdské Arábie. Do zdejší 
oblasti uprchli asi před sto padesáti lety. Jazykem tohoto kmene 
je arabština a náboženstvím islám. Oblíbeným autem je pickup 
4x4 Toyota z osmdesátých let, s nímž se chlapci učí jezdit už ve 
dvanácti letech. Dívky se vdávají mezi čtrnáctým a sedmnáctým 
rokem. Současná generace je první, které se má dostat školního 
vzdělání. Mnozí Rašáidové nad třicet let jsou negramotní, zvláště 
ženy. Své beduínské dědictví jako dějiny, náboženství nebo  
rodokmeny svých velbloudů si předávají ústně.

V kmeni Rašáidů existuje mnoho sociálních tříd. Většina jich 
obchoduje se zbožím. Tito lidé nejsou celkem vzato chudí, volí si 
však raději prostý způsob života. Bydlí obvykle v malých boudách 
nebo stanech, které jejich kočovnickému životnímu stylu vyho-
vují. Peníze vynakládají spíše na zlato a na velbloudy. Rašáidové 
se věnují pašování z Eritreje do Súdánu a vyhýbají se placení daní, 
čímž mezi nimi a místní vládou vzniká napětí. Daří se jim ale 
unikat vládním představitelům tím, že vypnou přední světla a řítí 

   Vyhlašujte v modlitbě nad Rašáidy Iz 45,2-3. Modlete se za 
snahy o jejich evangelizaci. Kéž Bůh zlomí „železné závory“  
(tj. všechny překážky), které Rašáidům brání poznat 
evangelium. Modlete se, aby se jejich pokladem stal Ježíš.  
Až se naplno zjeví, bude těžké mu odolat.

   Proste Boha, ať vyšle obětavé dělníky ochotné navázat vztahy 
s touto kočovnou etnickou skupinou.

   Proste Boha, aby se nepočetní rašáidští věřící, kteří v této 
válkou zničené oblasti žijí, stali prostředníky pokoje mezi 
znepřátelenými sousedy.

se pouští bez nich, protože se dovedou orientovat podle hvězd. 
Muž jejich kmene dokáže dokonce podle vůně písku rozeznat, 
kde se nachází.

Tato skupina lidí si dobrovolně volí izolaci. S jinými beduíny 
v okolí nebo místními Súdánci se stýkají zřídka. Rašáidové jsou 
ryzí Arabové a nechtějí se mísit s jinými, aby si zachovali přímou 
pokrevní linii vycházející od proroka Mohameda. V oblasti je pár 
věřících etiopského původu. Někteří Rašáidové na eritrejském 
pobřeží vstoupili před několika lety do armády a jiní vojáci jim 
svědčili o Kristu. Přesto v nich ale nikdy nevznikly pochybnosti 
o jejich kultuře a věroučném systému. Jedná se o evangeliem 
nezasažený a celkově izolovaný kmen.

13. srpen / 25. den

Súdánští Rašáidové                                      
Potomci Arabů v africké poušti

Náměty k modlitbám:
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The Hadís, který je zaznamenán ve sbírce al-Buchárího:
Abú Huraira vyprávěl, že Prorok řekl: „Kdokoli se v měsíci 
ramadánu postil z upřímné víry a doufal v odměnu od Alláha, 
bude mít odpuštěny všechny minulé hříchy, a kdokoli se 
z upřímné víry modlil během Noci moci a doufal v odměnu  
od Alláha, bude mít odpuštěny všechny předešlé hříchy.“

14. srpen / 26. den

Noc moci – Lajlat al-Qadr
Noc, kdy Mohamed údajně obdržel svá zjevení

Fátima je vzrušena. Její manžel Sálim, pozval rodinu svého 
učitele, aby s nimi oslavila přerušení půstu. Až do tohoto dne 
vedla Fátima řadu zajímavých rozhovorů se Sárou v době, kdy 
si muži povídali a holčičky si hrály. Při své poslední návštěvě jí 
Sára nabídla, že se za ni pomodlí. Během této Sářiny modlitby 
prožívala Fátima zvláštní pokoj a tak se teď těší na další mod-
litby. Sára i její rodina následují Mesiáše Ježíše. 

Fátima není rozrušená jen kvůli Sářině návštěvě, ale ještě 
víc kvůli tomu, že dnes bude Lajlat al-Qadr, neboli Noc moci. 
Fátima má v  úmyslu zůstat celou noc vzhůru a modlit se. 
Doufá totiž, že by se mohla dočkat vyslyšení svých modliteb 
za narození syna. Těší se, že se letos konečně bude moci mod-
lit. Je plná dychtivého očekávání a radosti. Před dvěma lety 
začala zrovna na konci Ramadánu krvácet, takže byla nečistá 
a nemohla se modlit. Brzy nato otěhotněla a to zase zna-
menalo vyloučení z  půstu a modlitby pro příští rok, protože 
to znamenalo, že bude kojit dítě. Fátima už porodila tři dcery. 
Sálim ji nezavrhl, avšak tchyně jí proklela za to, že stále ještě 
nepřivedla na svět chlapce. Podněcovala syna, aby si vzal jinou 
ženu. Fátimě působila tato hrozba velké starosti, a proto se vy-
dala na pouť k hrobu jednoho světce, aby si zde vyprosila syna. 
Také se velice snažila plnit všechny náboženské povinnosti. 
Dnes je plná naděje, je Noc moci.

Podle súry 97 (97. kapitoly Koránu) obdržel Mohamed 
své první zjevení Koránu během této noci. Muslimové věří, že 

   Modlete se, aby během této noci docházelo ve snech  
a viděních k nadpřirozenému zjevení Ježíše. Myslete na 
muslimy ve vašem městě, okolí, regionu nebo zemi. Proste 
Boha, aby vedl vaše modlitby. Současně se modlete, aby 
se lidé, kterým se dostane zjevení, brzy setkali s věřícími, 
kteří jim pomohou stát se učedníky (Sk 19,1-48).

modlitby pronesené této noci mají větší šanci na vyslyšení. 
Někteří věří, že modlitby v  tuto noc nahradí zanedbané 
pravidelné denní modlitby. Noc moci nastává během pos-
ledních deseti dnů Ramadánu. Podle většiny muslimských 
duchovních jde o 27. den Ramadánu. Každý nový den začíná 
západem slunce, letošní Noc moci bude tedy v noci 13. srpna.

Fátima je typickým příkladem tisíců muslimských žen, 
které Noc moci dychtivě očekávají. Žel jen málo z  nich má 
svou Sáru, která by je vedla k Ježíši.

Hadís, který je zaznamenán ve sbírce al-Buchárího:

Abú Huraira vyprávěl, že Prorok řekl: „Kdokoli se v měsíci 
ramadánu postil z  upřímné víry a doufal v  odměnu od  
Alláha, bude mít odpuštěny všechny minulé hříchy, a kdokoli 
se z upřímné víry modlil během Noci moci a doufal v odměnu 
od Alláha, bude mít odpuštěny všechny předešlé hříchy.“

Náměty k modlitbám:
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Apoštol Pavel vykonával svou službu rozmanitými  
způ-soby. Čteme, že někdy si musel vydělávat výrobou 
stanů, zatímco jindy se lidé o jeho potřeby postarali, takže 
se mohl „věnovat zcela kázání a dokazovat Židům, že Ježíš  
je zaslíbený Mesiáš“ (Sk 18,5).

Ve Fp 4,10-19 čteme o apoštolově přístupu. Víme, že 
se naučil být spokojen za všech okolností, v  nichž se ocitl. 
Uměl si vystačit se skrovnými prostředky i žít v blahobytu. 
Když dostal dary, mohl se snáze věnovat kázání a vyučování. 
O dary jako takové mu však nešlo, nýbrž vyhlížel užitek, 
který jiní získají díky jejich daru. Některé dary dokonce 
líčil jako „vůni příjemnou, oběť vhodnou, Bohu milou“  
(Fp 4,18). Pavel zde dárce povzbuzoval: „Bůh vám dá 
všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v  slávě 
v Kristu Ježíši“ (Fp 4,19).

Celosvětová misie mezi muslimy vyžaduje i velkou 
finanční podporu. Evangelizace prostřednictvím moderních 
médií jako rádio, internet, video, literatura a satelitní vysílání 
vyžadují velké finanční prostředky. Některé z  těchto služeb 
přinášejí evangelium velkému množství muslimů. Na tuto 
službu reagují prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonu 
desetitisíce lidí, kteří se na evangelium ptají poprvé v životě,  
i těch, kteří se chtějí stát učedníky. 

Také tradiční misijní úsilí založené na osobním styku 
přináší své ovoce po celém světě. Kvůli muslimům přijímají 

věřící často sekulární zaměstnání, aby získali přístup do zemí 
uzavřených pro zvěstování evangelia. Prostřednictvím svého 
zaměstnání vykonávají často tito věřící společensky význam-
né úlohy. Někdy dostávají za svou práci dobrou odměnu, 
jindy však tomu tak není a pak takoví věřící potřebují ještě 
dodatečnou podporu.

Křesťané se nikdy,  třebaže je z  toho muslimové někdy 
obviňují, nesnižují k  takové politice, že by platili lidem za 
obrácení. Hlavní úsilí při zakládání nových společenství 
věřících v  muslimském světě používá model soběstačnosti 
na třech úrovních (Three-Self Model). Tento model povzbu-
zuje každou nově ustavenou skupinu věřících, aby 

•	 její vedení spočívalo na místních věřících  
(self-governing).

•	 byla schopná sama zajistit fungování  
a službu z vlastních prostředků (self-supporting).

•	 sama dál pokračovala v růstu a zakládání  
nových společenství víry (self-propagating).

Někdy okolnosti jako je pronásledování, ekonomický 
nedostatek nebo přírodní pohromy neumožňují plné 
uplatnění tohoto modelu. V takovém případě je samozřejmě  
v  pořádku, aby věřící dali sourozencům najevo solidaritu  
(2 K 8,1-21).

15. srpen / 27. den

„Dávejte, a bude vám dáno.“
Důležitá slova z Lukáše 6,38

   „30 dní“ vybízí zúčastněné k podpoře misie mezi 
muslimy. Ať pro nás všechny platí i v oblasti našich 
financí příkaz „hledat nejprve království Boží.“ 
Můžete určitý čas věnovat tomu, že se budete 
ptát Boha, jakým způsobem byste mohli dávat. 
Modlete se, aby po celém světě rostla obětavost na 
podporu služby muslimům. Modlete se za různé 
aspekty těchto služeb zmíněné v článku a použijte 
přitom uvedených citátů z Písma.

Náměty k modlitbám  
a praktické pomoci:
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16. srpen / 28. den

Izhár ul-Haqq
Odpovědět na muslimské námitky proti Bibli

Izhár ul-Haqq je muslimská kniha, která bere 
odvahu a oslabuje víru mnoha křesťanů žijících 
v muslimských zemích a zvláště těch, kteří před 
svým obrácením byli muslimy. Zesměšňuje 
důvěru křesťanů v  Bibli a muslimy odvrací od 
Bible tvrzením, že je naprosto pokažená. Korán 
naproti tomu představuje jako bez jakékoli vady. 

Obsah této původně arabské knihy vznikl 
na základě skutečného rozhovoru s  jedním 
německým misionářem, k  němuž došlo před 
více než sto padesáti lety. Muslimští diskutéři 
a učitelé využili přehnaně kritické evropské 
biblistiky 19. století k  podpoře tradičních 
muslimských obvinění, že Bible je pokažená 
a zfalšovaná. Mnozí muslimové dodnes 
pokládají Izhár ul-Haqq za tak účinný, že jej 
neustále přetiskují s  původním obsahem  
a prostřednictvím rozsáhlé komunikační sítě 
pravověrných muslimských vůdců ho rozšiřují 
po celém světě. Krom toho těží z  argumentů 
této knihy téměř všichni významnější muslimští 
debatéři a učitelé celého světa, mezi něž patří 
například Šabír Ali, Džamal Badaví a Zakír Naik. 
Jejich argumenty zase vysílají satelitní televizní 
stanice k  divákům v  celé Asii. Navzdory tomu 
nebyla dosud sepsána kniha, která by se celá 

věnovala všem obviněním uvedeným v  knize 
Izhár ul-Haqq a která by se tak stala pomocí pro 
křesťany a výzvou pro muslimy. 

Naléhavě je třeba knihy, která by byla 
k muslimům zdvořilá a zároveň odpověděla na 
jejich otázky týkající se Bible a konfrontovala 
je s výsledky nejnovějšího odborného studia 
Koránu. Vždyť například ve srovnání Koránem 
je text Nového zákona daleko lépe doložen 
množstvím spolehlivých rukopisů. V  posled-
ních desítiletích vyšlo mnoho užitečné vědecké 
literatury, která si nad Koránem klade stejně 
závažné nebo často ještě závažnější otázky, než 
jsou ty, které kritičtí badatelé vznášejí vůči Bibli.

Někteří věřící nyní na takové knize, která 
bude odpovědí na Izhár ul-Haqq, pracují. 
Cílem projektu není jen obhájit Boží slovo před 
falešným obviňováním, nýbrž také povzbudit 
muslimy, aby Bibli na místo pouhého křivého 
obviňování a zavrhování radši sami četli.

   Modlete se za dílo, které má přinést odpověď na obviňování Bible ze strany muslimů. 
Kéž Bůh i nadále povolává vhodné lidi, kteří se díky správnému porozumění, 
schopnostem, obdarování a charakteru budou moci do této služby účinně zapojit. Na 
tak obtížný projekt jako je Izhár ul-Haqq nepostačí pouhý intelektuální důvtip nebo 
debatérská obratnost.  Spíše je třeba zmocnění od Boha, které obdaří křesťanské 
autory schopností „bořit lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání 
Boha“ (2 K 10, 4-5). Cíl tohoto projektu je zde v Božím slově dobře vyjádřen  na konci 
pátého verše: „Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Mesiáše.“

   Až bude úplná odpověď na Izhár ul-Haqq dokončena, bude třeba vhodných 
distribučních cest, aby bylo možno tento materiál rozšířit jak v tištěné, tak 
v audiovizuální podobě. Modlete se za Boží vedení, milost a zaopatření.

Náměty k modlitbám:
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Počet Rohingjů je obtížné přesně odhadnout, protože jim 
žádná země nepřiznává občanství. Většina jich žije ve státě 
Rakhine v Myanmaru (Barmě). Uprchlíci pak žijí v Bangladéši, 
Malajsii, Číně, Saúdské Arábii, Pákistánu a Thajsku. Několik set 
jich věří v Mesiáše, ostatní patří k malé islámské súfijské sektě. 

Muslimské etnikum Rohingjů pochází z  Myanmaru  
(Barmy). Ve vlasti však jsou krutě pronásledováni a žijí už 
od druhé světové války jako uprchlíci. Současní vojenští 
vládci Myanmaru spoléhají na podporu ze strany barmských 
nacionalistů a buddhistů, a proto Rohingje a podobné 
menšiny tvrdě diskriminují.

Nyní jsou Rohingjové rozptýleni po celé jižní a jihovýchod-
ní Asii. V devíti táborech podél thajsko-myanmarských hranic 
žije zhruba 111 tisíc uprchlíků. Mnozí Rohingjové zůstávají 
v uprchlických táborech nebo na místech dočasného pobytu  
v očekávání, že se jim naskytne příležitost vystěhovat se 
někam jinam, již velmi dlouhou dobu. Kvůli jejich špatné 
pověsti je pro ně žel velice obtížné, aby někde byli přijati. 
V Malajsii není dětem těchto uprchlíků dovoleno navštěvovat 
místní školy a tak rostou bez naděje na lepší budoucnost. 
V  posledních letech pro ně vláda zřídila určitý počet škol, 
pro které je ale obtížné zajistit finanční prostředky a kvali-
fikované učitele. Některé komunity Rohingjů se dosud vzpírají 
vzdělávacím snahám ze strany nemuslimů. Jako uprchlíci 
žijí tito lidé často životem plným strachu, nejistoty, traumat, 
zneužívání a bezpráví. 

Překlad Bible: Pro vydávání některých psaných materiálů 
v  jazyce rohingja se zatím v  Myanmaru používá typu  
písma založeného na arabštině (arabské písmo s  některými 
zvláštními znaky a písmeny), zatímco na internetových 
stránkách se běžně užívá systém založený na latince. Značný 
počet Rohingjů, kteří dříve žili jako uprchlíci v  Bangladéši, 
dává přednost bengálskému písmu. Zdá se být proto  
nevyhnutelné, aby texty Biblí byly tištěny nejméně ve  
třech druzích písma.

17. srpen / 29. den

Rohingjové
Přes dva miliony lidí hledají nový domov, pokoj a svobodu

    V současnosti se pracuje na překladu jedenadvaceti 
biblických příběhů do jazyka rohingja a je naděje, že 
v nejbližších měsících bude překlad připraven k distribuci. 
Je obtížné se rozhodnout, které texty přeložit a jak zařídit, 
aby se Rohingjům dostaly do rukou. Pro překladatelské 
projekty je třeba dobré komunikace a koordinace. 

    Modlete se prosím za tento lid a za všechny snahy o to, 
aby Rohingjové poznali Mesiáše. Někteří věřící se jim už 
snaží pomáhat. Kéž Bůh vzbudí další.

Náměty k modlitbám:



Během příštích tří dní budou muslimové po 
celém světě hodovat a radostně oslavovat konec 
Ramadánu. Tento svátek zvaný Eid ul-Fitr je také 
významnou příležitostí k  větším náboženským 
shromážděním. Na místech jako je mešita Ágra 
v  Indii obrácená k  Tádž Mahálu se shromáždí  
desetitisíce muslimů.  V  sousedním Pákistánu se 
shromáždí ještě větší počet muslimů ve Faisalově 
mešitě v Islámabádu a v mešitě Badšáhí v Lahore. 
Tato shromáždění působí na muslimy hlubokým 
dojmem. Nicméně největší a nejpůsobivější 
shromáždění se koná přímo v  Mekce, kde se  
ve Velké mešitě při výroční pouti konané asi  
sedmdesát dní po Ramadánu mohou současně 
modlit přes dva miliony poutníků. 

Během těchto shromáždění se muslimové  
setkávají s  přáteli a při modlitbě je často vedou 
budoucí vůdci. Muslimové v těchto shromážděních 
vidí důkaz nadřazenosti a vzestupu islámu. Ježíš 
říká, že jeho království je jako zrnko hořčičného 
semínka. Obecně muslimové netuší, že uzdravení, 
život a spása přicházejí skrze kříž a vzkříšení. Pánova 
síla se často projevuje ve slabosti a ne v působivém 
množství, velkých řečnících či projevech pozemské 
moci.

Budova a nádvoří mešity šáha (krále) Fajsala v pákistánském Islámábádu 
pojmou 75 tisíc lidí. Dalších 200 tisíc se může modlit na okolních pozemcích.

Vlevo: Mešita Ágra 
na nádvoří mauzolea 
Tádž Mahál. Na našich 
webových stránkách  
www.30-days.net jsou 
odkazy na YouTube, 
kde lze shlédnout 
několik videí z těchto 
shromáždění. 

18. srpen / 30. den

Velká shromáždění v jižní Asii
Tisíce se shromažďují k oslavě konce Ramadánu

   Modlete se, aby se muslimské rodiny 
ve vašem městě, oblasti a zemi setkaly 
s opravdovými věřícími, kteří by se s nimi 
při tomto svátku mohli podělit o chléb 
života (viz Ž 34,8; J 6,55-58).

   Modlete se za muslimy ve vaší zemi, kteří 
se budou účastnit velkých shromáždění. 
Kéž si Bůh získá jejich pozornost. Modlete 
se, aby se jim během tohoto třídenního 
svátku zjevil Ježíš, který byl ukřižován, 
vzkříšen a nyní žije.
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Náměty k modlitbám:



30 DníKontaktní informace

Křesťanské stránky o islámu:
www.answering-islam.org
www.quranandinjil.org
www.engagingislam.org

Muslimské stránky:
www.islamweb.cz
www.hlas.muslim.cz
www.quran.com
www.answering-christianity.com
www.islamfortoday.com
www.islamicity.com
www.al-islam.org
www.muxlim.com
www.salat-time.com
www.talkislamic.com
www.understanding-islam.com

Muslimsko-křesťanský dialog:
Zadejte „Christian Muslim Dialog in Dubai“ 
na www.youtube.com
http://cmcu.georgetown.edu
(Prince Al-Walid Center)
www.peace-catalyst.net
www.acommonword.com

Svědectví:
www.morethandreams.tv
www.muslimjourneytohope.com
www.albahethoon.com 

Mesiáš pro muslimy:
www.isaalmasih.net
www.kalimatullah.com
www.the-good-way.com
www.fatherzakaria.net
www.injil.org

Informace o nezasažených národech:
www.joshuaproject.net
www.missionfrontiers.org
www.lausanne.org

Další stránky:
www.prayer.cz
(modlitby za pronásledované křesťany)
www.barnabasfund.org
(modlitby za pronásledovanou církev)
www.pray-ap.info
(modlitby za Arabský poloostrov)
www.prayerforiran.com
(modlitby za Írán)
www.oxfordislamicstudies.com
(o islámu)

Webové stránky o muslimech a islámu

MEZINÁRODNÍ ÚSTŘEDÍ
 
© Copyright 2012 
30 Days International
BP 80049 St. Paul-Trois-Châteaux
26131 Pierrelatte Cedex, France
30days@free.fr

“30 Days” online (v angličtině): http://www.30-days.net    ... na internetových stránkách „30 dní“ naleznete řadu dalších materiálů.

Hodnoty: 
„30 Days International“ zastává vůči muslimům 
pozitivní postoj. Cílem modlitební iniciativy není 
jejich náboženskou praxi a víru pomlouvat nebo 
kritizovat. Islám nepředstavuje jen náboženství 
nebo filozofii, ale především množství konkrétních 
lidí. Ježíš říká: „Miluj svého bližního jako sebe.“ 
Tato modlitební příručka není navržena k 
evangelizačním účelům. Jejím cílem je  
informovat věřící a povzbudit je k modlitbám.

Doporučené internetové stránky: 
„30 Days International“ nemusí nutně 
souhlasit se všemi argumenty, myšlenkami 
a postoji obsaženými v internetových 
prezentacích, jejichž adresy naleznete na této 
stránce. Přestože obsahují cenný materiál, 
můžete v nich narazit také na negativní  
a neužitečný obsah. Je možné, že se nejedná 
o nejlepší dostupné weby k danému tématu. 
Jsou uvedeny proto, že je redaktoři znají.

esim


