
30 DNÍ
Z A  S V Ě T  I S L Á M U



Vítejte u letošního vydání 30 dní modliteb 
za svět islámu!

Ú V O D

Letos vypadají modlitby zaměřené na svět islámu v rámci 
iniciativy 30 dní zase trochu jinak. Témata se tentokrát týkají 
velkých měst, v nichž žijí muslimové.   

Mnoho misijních organizací, které slouží muslimům, se zaměřuje 
na získávání učedníků a evangelizaci právě mezi obyvateli měst. 
V muslimských zemích může být strategie oslovování muslimů 
ve městech hodně odlišná od práce ve venkovských oblastech. 
V zemích s rozmanitějším obyvatelstvem umožňuje město 
evangelizovat domácí i nově přistěhovalé muslimy novými 
způsoby. Ať už je město velké nebo malé, má menšinovou nebo 
většinovou muslimskou populaci, vždy má aktivita místní církve 
strategický význam.

Města jsou středisky vlivu, ať už jde o kulturu, umění nebo 
hospodářství. Muslimové ve městech mají často dalekosáhlé 
společenské kontakty sahající do míst, kam se evangelium 
dosud nedostalo a která jsou těžko dostupná. V městských 
střediscích zasahují misijní iniciativy větší množství lidí. Z těchto 
důvodů bude cenné, když své modlitební úsilí během Ramadánu 
zaměříme právě na muslimy v těchto městských centrech.

Cílem této modlitební příručky je umožnit Vám nahlédnout 
do života muslimů v městských centrech po celém světě, abyste 
se za ně mohli účinněji modlit během nadcházejících třiceti 
dní, kdy se oni sami postí a modlí. Pomůže Vám i v modlitbě 
za křesťanské pracovníky ve městech, aby jejich práce mezi 
muslimy nesla ovoce. V některých městech je mnoho církví 
a křesťanských skupin, jinde je jich málo nebo zcela chybějí. 
Modlitby jsou ale potřeba ve všech těchto případech. Příručka 
Vám pomůže dozvědět se o Božím působení mezi muslimy 
a svojí modlitbou se do Božího díla zapojit. 

Děkujeme za Vaše modlitby! 
Vydavatelé
30 dní modliteb za svět islámu a Světových modlitebních příruček

Poznámka ke statistickým údajům o populaci: Údaje u jednotlivých 
měst jsou založeny na nejpřesnějších informacích, které se nám podařilo 
získat. Týkají se buď města v  užším smyslu, nebo celé metropolitní 
oblasti, podle toho, co lépe odpovídá tématu v daném článku.

Všechna jména v článcích byla kvůli ochraně soukromí změněna.
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Jak iniciativa 30 dní modliteb vznikla?
V roce 1992 se na Blízkém východě 
sešla k modlitbě skupina misijních 
vedoucích. Sdíleli podhledy na to, jak 
ke světu islámu přistupovat, a cítíli, že 
je potřeba vyvinout ještě větší úsilí, 
abychom jako křesťané mohli muslimům 
ukazovat lásku, s níž k nim přistupuje 
Bůh. Vydávání modlitební příručky 
30 dní modliteb za svět islámu, která 
slouží k modlitbám v době Ramadánu, 
je jednou z odpovědí na tuto potřebu. 
Vyrůstá z touhy mobilizovat křesťany 
k tomu, aby poznávali, jak muslimové 
žijí a jak k nim přistupovat ve svém okolí 
i ve světě.

Kolik lidí se do 30 dní modliteb za svět 
islámu zapojuje?
Příručka 30 dní se překládá asi do třiceti 
jazyků a distribuuje se ve čtyřiceti 
zemích. Víme, že každý rok se do těchto 
modliteb za muslimy zapojují statisíce 
věřících, čímž se z této služby stává jedna 
z největších modlitebních akcí na světě.

Často kladené otázky ohledně iniciativy  
30 dní modliteb za svět islámu

Ú V O D

Kdo články v příručce píše a kdo jej 
vydává?
Tým, který se vydávání 30 dní věnuje, 
tvoří pestrá skupina křesťanů z celého 
světa. Většina z nich mezi muslimy 
mnoho let žila, pracovala s nimi 
a prokazovala jim lásku. Někteří 
do příručky přispívají svými články, 
jiní ho každoročně jako dobrovolníci 
překládají, vytvářejí grafiku nebo se 
věnují jeho distribuci. Mezinárodní 
ústředí 30 dní (30 Days International) 
se v posledním roce spojilo se službou 
Světové modlitební příručky (World Prayer 
Guides). Umožňuje nám to vydání 
příručky zefektivnit a zapojit do modliteb 
další lidi a připojit nová témata. 

Více se o Světových modlitebních 
příručkách dozvíte na stránkách
www.worldprayerguides.org, kde 
najedete také další modlitební příručky, 
které by Vás mohly zajímat. 

Jak se rozhodujete, za koho se budete 
modlit?
Každý rok prosíme Boha o téma, které 
pomůže články propojit, aby měly určité 
zaměření a poskytly i našim pravidelným 
čtenářům nové informace o muslimech. 
Písemné podněty dostáváme z celého 
světa. Náš výběr se částečně zakládá 
právě na nich. Zároveň se vědomě 
snažíme, aby články reprezentovaly 
široké spektrum kultur i duchovních 
proudů muslimského světa. 
Každý rok sestavujeme návod pro naše 
přispěvatele. Pokud byste pro 30 dní rádi 
psali, napište nám na adresu 
info@pray30days.org.
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Za vznikem 30 dní stála skupina lidí, 
kterým záleželo na tom, aby muslimové 
poznali Kristovou lásku. Věříme, že 
Ježíš je spasitelem světa a jedinou 
cestou ke smíření s Bohem (Jan 14,6; 
Skutky 4,12; 2. Korintským 5,18–19). 
Věříme také, že každý člověk byl stvořen 
k Božímu obrazu (Imago Dei), jak se píše 
v Genesis 1,26–28, a jako takový má 
obrovskou hodnotu a důstojnost.

Věříme, že Bůh miluje muslimy, tak 
jako miluje všechny lidi ( Jan 3,16), 
a nechce, aby kdokoli z nich zahynul 
(1. Timoteovi 2,4; 2. Petrova 3,9). Jako 
Ježíšovi následovníci bereme vážně jeho 
výzvu, abychom milovali Boha a své bližní 
(Matouš 22,37–39). Muslimové jsou naši 
bližní a my jim budeme prokazovat lásku 
tím, že se budeme modlit za požehnání 
pro ně, jejich rodiny a komunity.

Jak se modlit?
Ú V O D

Ježíš nás vyzývá, abychom milovali 
všechny včetně těch, kdo nám ubližují, 
a volá nás, abychom se za ně modlili 
(Matouš 5,44). Apoštol Pavel prokazoval 
úctu lidem, se kterými sdílel evangelium, 
tím, že evangelium předkládal způsobem, 
který byl pro ně srozumitelný a snáze 
přijatelný. (1. Korintským 9,20–22) 
Mnoho pasáží Písma nás vyzývá k tomu, 
abychom následovali Ježíšův příklad 
pokory a obětavé a čisté lásky ke všem 
lidem (Filipským 2,1–11). Právě tímto 
způsobem naplňujeme jeho přikázání 
„vzít kříž a následovat jej” (Matouš 16,24).

Přímluva za muslimy musí vycházet 
z lásky. Naším příkladem je Ježíš, který 
nás miloval a zemřel za nás, ještě když 
jsme byli hříšní (Římanům 5,8). Když 
přijmeme Boží lásku, dává nám Bůh 
milovat druhé a uschopňuje nás k tomu, 
abychom milovali Boha a své bližní. 
Nejsme povolání k tomu, abychom 

muslimy soudili, báli se jich, nenáviděli je 
nebo se k nim chovali způsobem, který 
by odporoval povaze Božího království. 
Naším úkolem je milovat je, jak nás 
vyzývá 1. Korintským 13, nést ovoce 
Ducha (Galatským 5,22–23), modlit se 
za muslimy a důvěřovat Bohu, že Duch 
svatý má moc je přivést v Kristu k Němu 
samému ( Jan 6,44; 12,32; 16,8). 

Kéž Vás při modlitbách v rámci iniciativy 
30 dní modliteb za svět islámu vede 
Kristova láska a inspiruje Duch svatý!
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1.  Mekka, Saúdská Arábie
2.  Káhira, Egypt
3.  Birmingham, Spojené království
4.  New York, USA
5.  N’Djamena, Čad
6.  Athény, Řecko
7.  Kalkata, Indie
8.  Houston, USA
9.  Multán, Pákistán
10. Dháka, Bangladéš

11. Jakarta, Indonésie
12. Kampala, Uganda
13. Paříž, Francie
14. Rangún, Myanmar
15. Samarkand, Uzbekistán
16. Dauhá, Katar
17. Toronto, Kanada
18. Berlín, Německo
19. Karáčí, Pákistán
20. Nairobi, Keňa

21. Basilej, Švýcarsko
22. Sydney, Austrálie
23. Dháka, Bangladéš
24. Kuala Lumpur, Malajsie
25. Sana’á, Jemen
26. Hamburk, Německo
27. Akkra, Ghana
28. Banjarmasin, Indonésie
29. Tripolis, Libye
30. Damašek, Sýrie

Kam nás letos modlitby zavedou?
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Jestliže se letos modlíme za muslimy, 
kteří žijí ve městech, těžko bychom mohli 
vynechat město, které se mezi muslimy 
těší největší vážnosti. Tím je Mekka, kde 
se narodil zakladatel islámu Mohamed. 
Když se muslimové sklání při modlitbě, 
činí tak obráceni směrem k Mekce. 
Vstoupit do města je dovoleno pouze 
muslimům, i když některým nemuslimům 
se to také podařilo.

Město má něco málo přes dva miliony 
obyvatel a není známo, že by tam 
žili nějací křesťané, což nás asi nijak 
nepřekvapí. Jinak je však obyvatelstvo 
města velice pestré. Přijíždí sem totiž 
lidé z celého světa, zejména z jižní 
a jihovýchodní Asie, Evropy a Afriky, kteří 
chtějí navštívit svatá místa. Mnozí se pak 
v tomto starobylém městě usazují. 

Mekka, Saúdská Arábie
Muslimská populace: 2 040 000

1.  D E N  –  13 .  D U B N A

Především však do Mekky každý rok 
přicházejí 2–4 miliony poutníků, aby 
se zúčastnili jednoho z největších 
náboženských setkání na světě. Jde 
o každoroční pouť do Mekky, která se 
nazývá hadždž a letos se koná  
17.–21. července. Pro hospodářství 
Mekky má hadždž zásadní význam, 
protože většina zaměstnání ve městě 
souvisí se službami pro poutníky 
a organizací hadždže.

V roce 2020 byl hadždž výrazně omezen, 
aby se předešlo šíření koronavirového 
onemocnění. To mělo velký dopad 
na místní podnikání i obyvatele, ale 
zároveň také přineslo cenné podněty, jak 
udržitelněji a lépe tuto velkou každoroční 
událost zvládnout.  

Náměty k modlitbám
Obyvatelé Mekky nemají ve svém 
městě přístup ke zprávě o Kristu. 
Modlete se, ať se k nim evangelium 
dostane prostřednictvím médií či 
jinými prostředky.  
(2. Tesalonickým 3,1)

Ode všech muslimů, jimž to 
zdravotní stav a finanční situace 
dovoluje, se očekává, že se jednou 
za život zúčastní pouti do Mekky. 
Modlete se za bezpečí lidí, kteří se 
letos na hadždž vydají. (Žalm 121,7–8)

Muslimové věří, že při správném 
vykonání pouti se jim odpouštějí 
všechny předešlé hříchy. Modlete se, 
aby muslimové v Mekce následovali 
Toho, jenž od nás vzdaluje naše 
hříchy, „jako je vzdálen východ 
od západu”. (Žalm 103)
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Káhira je jedním z nejrychleji 
rostoucích měst na světě. Se svou asi 
dvacetimilionovou populací je největším 
městem v Africe a asi šestým největším 
městem na světě. Devadesát procent 
obyvatel tvoří muslimové, kteří se v drtivé 
většině hlásí k sunnitskému islámu. Další 
muslimové přijíždějí jako uprchlíci z různých 
míst, jako je třeba válkou sužovaný Jemen.

Podle odhadu žije v Káhiře až milion lidí 
z Jemenu. Uprchli z domova kvůli válce 
a nyní zde přežívají, jak se dá. Mnozí sem 
přišli také za lékařským ošetřením.  

„Jak to, že vy, křesťané, nám cizincům 
pomáháte?“ ptají se mnozí Jemenci, když se 
v Káhiře s křesťany setkají.

Ajša byla desetiletá holčička, která trpěla 
leukémií. V Jemenu jí rodiče neměli 
možnost zajistit ošetření, a proto ji přivedli 
do Káhiry, kde žili v nejistých podmínkách. 

Káhira, Egypt
Muslimská populace: 18 000 000

Mnoho místních nemocnic však 
uprchlíkům nevěnuje takovou péči jako 
místním a Ajšina rodina si předraženou 
transplantaci kostní dřeně nemohla dovolit. 
Seznámili se však se skupinou egyptských 
a zahraničních křesťanů, kteří založili síť 
lékařů a klinik. Ty poskytují lékařskou péči 
za dobré ceny a díky speciálním fondům 
nabízejí pomoc potřebným, kteří by si ji 
jinak nemohli dovolit. Díky této skupině se 
nakonec našla pomoc i pro Ajšu.  

Díky praktické a laskavé pomoci 
potřebným navazují někteří křesťané 
v Káhiře přátelství s jemenskými muslimy 
a prokazují jim Boží lásku.

2 .  D E N  –  14 .  D U B N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby lidé všech vyznání 
v Káhiře spolupracovali na řešení 
problémů spojených s rychlým 
růstem města, jako je například 
zajištění vody, potravy, vzdělání 
a ubytování, a pomáhali tak svému 
městu, aby vzkvétalo. (Přísloví 11,11)

Modlete se za uspokojení tělesných, 
duševních i duchovních potřeb 
Jemenců, kteří v Káhiře zůstávají  
bez pomoci a prostředků.  
(Matouš 25,34–40)

Modlete se, aby církev v Káhiře, 
ačkoliv není velká, přinášela smělé 
a mocné svědectví. (Skutky 1,8)
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Birmingham je průmyslovým srdcem 
Anglie. Po druhé světové válce přiměl 
závažný nedostatek pracovních sil 
v místních továrnách vládu, aby pozvala 
nekvalifikované dělníky z jižní Asie. 
Roku 1966 se z pákistánského Mirpuru 
přistěhovalo asi 50 tisíc venkovských 
farmářů, kteří přišli o své usedlosti.  
Od té doby se muslimská komunita 
ve městě rozrostla tak, že dnes tvoří 
asi čtvrtinu populace. Je to směs druhé 
a třetí generace pracovníků z jižní 
Asie spolu s mnoha dalšími migranty 
a uprchlíky z Afriky, Blízkého východu 
a různých částí Asie.

Fajsal je mladý žadatel o azyl 
z Afghánistánu, který se do Birminghamu 
přistěhoval před dvěma lety. Provozuje 
holičství v jedné z městských oblastí 
s největší koncentrací přistěhovalců 
z jižní Asie. Je v práci pečlivý a pozorný 
a zákazníci ho mají rádi. Nemá 

Birmingham, Anglie
Muslimská populace: 301 000

3 .  D E N  –  15 .  D U B N A

ve Spojeném království povolení 
k trvalému pobytu, což znamená,  
že nemůže pracovat legálně. Přesto má 
každý den deset hodin holičství otevřeno 
a doufá, že nebude odhalen úřady.

Brzy po příchodu se Fajsal v jednom sboru 
ve městě, kde otevřeli dveře uchazečům 
o azyl, dozvěděl o Ježíši. Od té doby věrně 
navštěvuje nedělní bohoslužby a skupinku, 
která se schází v týdnu. Muslimští sousedé 
o jeho nové víře nevědí. Svou novou Bibli si 
proto schovává a nemodlí se na veřejnosti. 
Se svou rodinou v Afghánistánu ztratil 
kontakt a rád by zjistil, zda jsou v pořádku. 
Jeho právní postavení mu však nedovoluje 
cestovat.

Náměty k modlitbám 
Modlete se, aby tak jako Fajsalova 
církev i jiné birminghamské sbory 
otevřely brány muslimům ve svém 
okolí. Žehnejte těm, kteří se jim už 
věnují. (Žalm 119,132–133)

Modlete se, aby v Birminghamu 
padly společenské bariéry mezi 
komunitami. Z některých oblastí 
se již staly etnické a náboženské 
enklávy. (Matouš 5,14–15)

Birmingham je velké město 
s problémy, které jsou běžné 
ve všech metropolích. Modlete se 
za zastavení obchodu s drogami, 
útoků nožem a násilí pouličních 
gangů. Některé iniciativy přinášejí 
ovoce, ale cesta k dosažení cíle bude 
ještě dlouhá. (Titovi 2,11–14)
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„Jak se máte? A co vaše rodina?“ zdraví 
Abdul vřele zákazníka, který si kupuje 
sendvič. Po výměně pozdravů vhodí 
zákazník, afroamerický muslim, vrácené 
drobné do dvou nádob u pokladny.  
Je to sbírka na nové mešity v New Yorku 
a v Jemenu. „Na ummu (muslimské 
společenství)!“ dodává. 

Město New York je domovem jedné 
z nejpestřejších muslimských komunit 
na světě. Najdeme v ní Američany, Araby, 
Afričany, Evropany, lidi pocházející  
ze střední a jižní Asie a dokonce i Hispánce. 
To, že zde žijí muslimové, je vidět na první 
pohled díky mnoha mešitám (je jich tu 
několik set), lidem na ulicích (mnozí taxikáři, 
pouliční prodavači i majitelé obchůdků 
jsou muslimové) a díky čtvrtím hustě 
obydleným přistěhovalci, které odráží jejich 
domovskou kulturu. 

New York, USA
Muslimská populace: 1 000 000

Před dvaceti lety, 11. září, zažilo město útok, 
který mají Spojené státy stále v živé paměti. 
Od té doby město usiluje o budování 
vztahů se svými muslimskými obyvateli. 
S pomocí některých místních křesťanských 
organizací se newyorským křesťanům daří 
navazovat upřímná přátelství s muslimy. 
Skrze silné vazby zdejších muslimů k jejich 
domovským zemím a muslimské diaspoře 
ve světě Bůh otvírá nové cesty k tomu, aby 
se jeho slovo šířilo až na sám konec země.

4 .  D E N  –  16 .  D U B N A 

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby křesťanské 
organizace a sbory v New Yorku byly 
muslimské komunitě světlem a solí. 
(Matouš 5,13–16)

Pro zdejší muslimy je život ve městě 
sám o sobě drahý, navíc jsou 
ale zodpovědní za své rodiny 
v zahraničí, kterým posílají peníze. 
Modlete se, aby jim Bůh dával pokoj 
i moudrost a šířil skrze ně své světlo. 
(Lukáš 12,31–34)

Muslimové v New Yorku často 
pracují více než 60 hodin týdně. Je 
potřeba nacházet kreativní způsoby, 
jak je oslovit evangeliem a vyučovat, 
například skrze sociální sítě. Modlete 
se, aby tyto prostředky přinášely 
ovoce. ( Jan 15,4–8)
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N’Djamena je hlavním městem Čadu, 
jedné z nejchudších zemí světa. Je to 
zároveň jediné velkoměsto v zemi. 
Muslimové tvoří polovinu z jeho 
1,5milionové populace.

V Čadu se setkává tradiční a moderní 
způsob života: vaří se na otevřeném 
ohništi ze tří kamenů, zatímco opodál 
vyzvání chytrý telefon. Kdo sežene dost 
peněz, zařídí si ve své hliněné chýši 
klimatizaci. Člověk, který před třiceti lety 
choval kozy, se dnes třeba bude moct 
stát ministrem ve vládě. Tak prudká 
společenská změna se ovšem týká 
jen mála lidí. Většina má co dělat, aby 
zajistila rodině skromné živobytí.

Velké město nabízí více svobody a nových 
možností. Lidé se ptají na věci, které by 
je v tradiční vsi nenapadly: „Jak to, že 
je můj křesťanský soused tak ‚hodný‘?“ 
„Proč nedokáže islám změnit mé srdce?“ 

N’Djamena, Čad
Muslimská populace: 750 000

5 .  D E N  –  17.  D U B N A 

Tu a tam někdo uvěří v Ísu al-Masíha – 
Ježíše Krista – a poprvé v dějinách města 
nezůstává ve své víře osamocen. Vznikají 
zde skupinky, které čtou společně Bibli. 
Mnoho muslimských rodičů také posílá 
své děti do křesťanských škol, kde se 
seznámí s biblickými příběhy a zamilují 
si je.

V poslední době se podařilo rozdat mezi 
lidi tisíce paměťových karet s nahraným 
evangeliem. Jeden mladík si tam místo 
toho nahrál hudbu. Později měl ale 
třikrát stejný sen, v němž slyšel slova: 
„Proč jsi vymazal to, co na té kartě bylo?“ 
Vyhledal člověka, který mu kartu dal, 
a uvěřil v Ježíše.

Modlete se, aby muslimové 
v N’Djameně našli v Ježíši život 
v hojnosti. ( Jan 10,9–11)

Modlete se, aby děti v křesťanských 
školách díky svědectví svých učitelů 
a biblickým příběhům poznaly Krista 
a začaly ho následovat.  
(Matouš 19,13–14)

Modlete se, aby bývalí muslimové, 
kteří uvěřili, pokračovali v cestě 
za Ježíšem a zažívali jeho ochranu. 
(Židům 10,23)

Náměty k modlitbám
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Řecké Athény, kolébka západní 
civilizace, byly dlouho městem s velkým 
kulturním vlivem. Apoštol Pavel zde 
pronesl své slavné kázání na Areopágu, 
ve kterém řekl: „On stvořil z jednoho 
člověka všechno lidstvo, aby přebývalo 
na povrchu země, určil pevná roční údobí 
i hranice lidských sídel. Bůh to učinil 
proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho 
snad nějakým způsobem mohli dopátrat, 
a tak jej nalézt, a přece není od nikoho 
z nás daleko.” (Skutky 17,26–27)

V posledních letech přišly do Athén tisíce 
muslimských uprchlíků ze zemí zničených 
válkou a chudobou. Nyní se mohou 
možná poprvé v životě setkat s křesťany 
z řad bývalých muslimů.

Jeden zakladatel sboru pocházející z Iráku 
říká: „Lidé na Západě mají obavy, že se 
z Evropy brzy stane muslimský kontinent. 
Přicházíme tam však i my, kteří jsme se 

Athény, Řecko
Muslimská populace: 300 000

rozhodli následovat Krista. A také tam 
budeme svoji víru šířit.“

Postarší pákistánský muslim přijal 
Krista jako svého Pána a Spasitele a byl 
pokřtěn na pláži na jihu Athén. Když 
odtud odcházel uviděl běžce a prohlásil: 
„Cítím se zase jako mladík. Toho běžce 
bych dokázal předběhnout! Jsem nové 
stvoření. Mám takovou radost z Pána!“ 
Spásu přijímají i další, takže podobných 
příběhů v Athénách přibývá.

6 .  D E N  –  18 .  D U B N A 

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby uprchlíci v Athénách 
dokázali po všem utrpení a ztrátách 
obnovit svůj život a nalézt pokoj. 
(Efezským 2,17–21)

Modlete se za účinnou službu 
pastorů a zakladatelů sborů. Také 
se modlete, aby organizace pracující 
mezi uprchlíky měly dostatek všeho, 
co potřebují ke službě.  
(Marek 16,15–18)

Modlete se, aby muslimové měli 
sny a vidění, které je povedou 
k rozhovorům s křesťany. Kéž 
naleznou Boha, který „není daleko“. 
(Žalm 139)
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Kalkata, kdysi hlavní město Indie, 
proslula bohatou kulturou, tradičními 
cukrovinkami i krásným uměním. Silné 
jsou v ní ale i dějiny misie. Koncem 
18. století zde začal svou službu „otec 
moderní misie“ William Carey.

Obyvatelstvo Kalkaty čítá 4,5 milionu, 
z čehož 20,6 % tvoří muslimové. Někteří 
odtud pocházejí, mnozí sem však 
přišli z jiných indických států nebo 
ze sousedního Bangladéše. Žijí sice 
v uzavřených komunitách, ale jejich 
podnikatelské schopnosti jsou důležité 
pro každodenní život všech obyvatel 
města. 

O Ramadánu jsou ulice plné pronikavých 
vůní a vzrušující atmosféry. Lidé 
nakupují nové oblečení a celý měsíc žijí 
oslavami. Jejich kultura pulzuje životem 
a je v mnoha směrech opravdovým 
srdcem města. Kalkatské muslimské 

Kalkata, Indie
Muslimská populace: 927 000

7.  D E N  –  19.  D U B N A

komunity však žijí ve strachu. Jsou totiž 
náboženskou menšinou, kterou zbytek 
města nepřijímá. Přitom by si přáli vést 
normální život jako ostatní.

I přes těžké životní zápasy a obavy vznikají 
uprostřed těchto muslimských komunit 
malé skupinky věřících. Muslimové 
v Kalkatě pozvolna objevují víru v Krista 
a o nalezené pravdě a spasení svědčí svým 
rodinám a přátelům.

Muslimové v Kalkatě se obávají 
politických změn, které by mohly 
vést k ještě většímu pronásledování. 
Modlete se, ať zůstane vedení města 
i nadále vstřícné vůči menšinám 
a muslimské společenství může žít 
v pokoji. (Žalm 112)

Modlete se, aby lidé z muslimské 
komunity našli v Kristu 
a ve společenství věřících přijetí, 
po kterém touží. (Efezským 4,1–3)

Modlete se, aby se věřící v Kalkatě 
na muslimy dívali Kristovýma 
očima. Kéž jim Bůh dá hlubokou 
touhu vidět, jak jejich bratři a sestry 
poznávají jediného pravého Boha. 
(Koloským 4,2–6)

Náměty k modlitbám
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V Houstonu je více než tři tisíce 
církví a počet muslimů se odhaduje 
na osmdesát tisíc. Bůh vyslýchá modlitby 
církve za to, aby muslimové ze všech 
částí světa získali přístup k evangeliu. 
Mnoho z nich nyní bydlí ve stejných 
ulicích jako američtí křesťané.

Pár houstonských křesťanů porozumělo 
této příležitosti a začali s muslimy 
ze svého okolí navazovat přátelské 
vztahy. Jeden učitel klavíru s radostí 
přijímá muslimské žáky. Dává mu to 
prostor pro přirozené sdílení víry s žáky 
i jejich rodiči. Mladí dospělí se stěhují 
do bytových domů, kde bydlí převážně 
muslimové, aby měli více příležitostí 
se s nimi seznamovat. Dvě křesťanky, 
které ve svém sboru vedou kurzy 
angličtiny, nabízí svým muslimským 
studentům navíc i studium Bible. Jedna 
organizace připravila pro šest křesťanů 
a šest muslimů šestitýdenní program 

Houston, USA
Muslimská populace: 80 000

8 .  D E N  –  2 0 .  D U B N A

souběžného studia příběhů z Bible 
a z Koránu.

Církev v Houstonu je ve snaze oslovit 
místní muslimy odhodlaná a kreativní. 
Jedna misijní skupina dodala pákistánským 
muslimům 2671 Lukášových evangelií 
vydaných speciálně pro muslimy. Čtrnáct 
muslimů se na základě jejich četby 
rozhodlo následovat Ježíše. Významný 
muslimský učenec přišel do sboru 
v Houstonu, protože se chtěl naučit 
anglicky. Jeden člen sboru se s ním spřátelil 
a začali se každý týden scházet. Dnes tento 
muslimský učenec studuje v semináři! 
Mladý muž z Pákistánu se setkal s Ježíšem 
ve snu. Potom přišel do křesťanského 
sboru v Houstonu a požádal o křest. Jak 
řekl Ježíš: „Žeň je velká!“ (Matouš 9,37) 
V Houstonu již dozrává.

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby byli muslimové 
skrze přátelství s křesťany 
požehnaní a povzbuzení.  
(Lukáš 10,25–37) 

Modlete se, aby křesťané, kteří žijí 
nebo pracují v Houstonu, usilovali 
o opravdové vztahy s muslimy 
ve svém okolí a byli pro ně 
požehnáním. (Přísloví 11,11)

Modlete se, aby mnozí muslimové 
v Houstonu zakusili prostřednictvím 
Kristových učedníků Boží lásku 
a uvěřili v něj. (1. Timoteovi 2,1–6)
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Suríja žije v Multánu, sedmém 
největším městě Pákistánu. Většinu 
z dvoumilionového obyvatelstva tvoří 
muslimové. Město leží v provincii 
Pandžáb, což se česky překládá jako 
Pětiříčí. Multán je ovšem známý spíše 
prachem, extrémním teplem, žebráky 
a četnými hroby súfijských světců. Den co 
den putuje mnoho lidí k nejslavnějšímu 
mauzoleu ve městě Rukn-i-Alam v naději, 
že tam budou vyslyšeny jejich modlitby.

Podobně jako většina žen v Multánu 
pochází i Suríja z konzervativní 
muslimské rodiny. Život ve městě 
umožňuje mnoha dívkám chodit 
do školy, obvykle je však rodiče ve velice 
útlém věku provdávají. Když se Suríja 
vdala, rodina jejího manžela očekávala, 
že co nejdříve otěhotní a porodí 
mu dítě, nejlépe syna. Suríja však 
zůstala bezdětná. Stejně jako mnoho 
žen v takové situaci zažívala mnoho 

Multán, Pákistán
Muslimská populace: 2 000 000

opovržení ze strany rodiny i společnosti. 
Tchyně jí dokonce hrozila, že ji vyžene 
a najde synovi novou manželku. Suríja 
byla zoufalá.

Dozvěděla se však o křesťanské klinice, 
která pomáhá neplodným ženám. 
Pracovníci kliniky chtějí pacientkám 
ukazovat Boží lásku. Pozvali Suríju 
na konzultaci a modlili se za ni. Domů se 
pak vrátila uklidněná a s nadějí. O několik 
měsíců později se stal zázrak. Zjistila, že je 
těhotná! Rozpomene se na Ježíše, v jehož 
jménu se za ni modlili, a otevře mu své 
srdce?

9.  D E N  –  21.  D U B N A 

Náměty k modlitbám 

Modlete se, aby ženy jako Suríja 
zakusily Ježíšovu lásku a přijetí.  
(1. Korintským 1,28–29)

Modlete se, aby podobné zdravotní 
kliniky byly v Multánu světlem a solí 
a aby křesťané nacházeli praktické 
způsoby, jak být požehnáním svému 
městu. (Židům 13,16)

Modlete se, aby se lidem, kteří 
hledají pomoc u hrobů súfijských 
světců, dostalo Kristova zjevení 
a aby nalezli potřebnou pomoc u něj. 
(Žalm 40,1)
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Bengálští muslimové jsou jednou 
z největších evangeliem nezasažených 
etnických skupin na světě. Většina z nich 
žije v Bangladéši. Hlavní město Dháka je 
podle odhadu domovem asi 20 milionů 
lidí, což z něj činí jedno z nejrychleji 
rostoucích velkoměst světa. Téměř 90 % 
obyvatel jsou muslimové.

Dháka nabízí mnoho možností, mezi 
kterými se mladí muslimové často 
cítí rozpolceni. Na jednu stranu má 
na jejich každodenní život vliv stále 
konzervativnější vyučování v místních 
mešitách. Toto učení v poslední době 
ovlivňuje i tradiční bengálskou kulturu. 
Příkladem je bengálská slavnost „gaje 
holúd“ konaná několik dní před svatbou, 
při níž hosté tradičně barví nevěstě 
a ženichovi obličej na žluto a krmí je 
sladkostmi. Podle učení některých mešit 
je tato oslava „nemuslimská“, a lidé ji 
proto přestávají praktikovat.  

Dháka, Bangladéš
Muslimská populace: 19 000 000

10 .  D E N  –  2 2 .  D U B N A

Vliv konzervativního učení lze pozorovat 
i na ulicích, kde stále více žen chodí 
v burkách.

Na druhé straně objevují bengálští 
muslimové díky sociálním sítím a internetu 
svobodný svět za hranicemi svého města, 
který skýtá mnoho možností. Díky mnoha 
subkulturám v Dháce a anonymitě velkého 
města se zde otevírá prostor pro zkoumání 
nových myšlenek a způsobů života. Někteří 
křesťané této možnosti využívají, sdílí svoji 
víru s hledajícími a ochotně odpovídají 
na otázky týkající se islámu.

Náměty k modlitbám
Modlete se za potřeby Dháky, 
která jakožto rostoucí velkoměsto 
čelí mnoha problémům, jako je 
přelidněnost, časté záplavy či 
znečištění. Modlete se za moudré 
vedení a dobrou správu.  
(Izajáš 26,1–3)

Modlete se, aby měli muslimové 
v Dháce příležitosti dozvědět se, 
co to znamená následovat Krista. 
(Žalm 119,9–10)

Modlete se za tělesnou i duchovní 
ochranu křesťanů, kteří žijí v Dháce, 
a za to, aby byli skutečnými 
Ježíšovými svědky. (1. Timoteovi 4)
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Jarot studuje techniku na univerzitě 
v Jakartě. Přišel sem z malého městečka 
a brzy zjistil, jak náročné je pro něj 
žít v metropoli daleko od vlastní 
rodiny a komunity. Stejně jako většina 
Indonésanů vyrostl v muslimské 
kultuře, ale islám však nebral příliš 
vážně. Na univerzitě se spřátelil se 
skupinou, která se hlásila k hnutí 
hidžra. Toto arabské slovo znamená 
„cesta“ či „odchod“ a někdy se vykládá 
také jako pokání. Hnutí povzbuzuje 
lidi k náboženštějšímu způsobu života 
a pečlivému dodržování islámských 
pravidel a obřadů. Podporují ho různé 
indonéské celebrity a je velmi populární 
mezi mladými lidmi, kteří hledají smysl 
života.

Ráchel patří k jakartské křesťanské 
menšině. Její sbor v Jakartě má přátelské 
vztahy s místními mešitami a Ráchel se 
někdy účastní mezináboženských setkání 

Jakarta, Indonésie
Muslimská populace: 8 016 000

konaných na půdě univerzity. Na jednom 
takovém sejití se seznámila s Jarotem, 
kterého zajímalo, jak křesťané pojímají 
pokání. Ráchel se modlí, aby zatoužil 
dozvědět se víc.

Indonésie je sekulární demokracií 
a většina Indonésanů podporuje pluralitní 
společnost, kde vedle sebe pokojně žijí 
muslimové, hinduisté, křesťané a další 
náboženské skupiny. Někteří se obávají, 
že hnutí jako hidžra by mohla toto pokojné 
soužití ohrozit. Islám má mezi ostatními 
náboženstvími v Indonésii drtivou převahu. 
Zdejších muslimů je 225 milionů, což z nich 
dělá nejpočetnější muslimskou populaci 
na světě. Obyvatelstvo Jakarty je o něco 
rozmanitější, 84 % místních lidí se hlásí 
k islámu a 11 % ke křesťanství.

11.  D E N  –  2 3 .  D U B N A

Náměty k modlitbám
Modlete se za svobodu vyznání 
a za pokojné soužití jakartských 
náboženských společenství. 
(Římanům 12,18)

Čtvrtinu jakartského obyvatelstva 
tvoří lidé mladší 25 let. Modlete se, 
aby mladí lidé, kteří hledají smysl 
života, jej nalezli v Kristu.  
(2. Timoteovi 2,22)

Modlete se za moudrost a vytrvalost 
jakartských křesťanů při zvěstování 
evangelia. (Koloským 4,6)
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Faduma prochází se svým košíkem 
somálskou čtvrtí Kampaly, která je 
po ránu plná lidí. Denně peče ještě před 
úsvitem chlebové placky „andžero“, 
které jsou součástí tradiční somálské 
snídaně. Prodejem chleba se snaží uživit 
své tři děti. Už pět let žije v kampalské 
chudinské čtvrti zvané „Malé Mogadišo“, 
stejně jako mnoho dalších Somálců, 
kteří do Ugandy uprchli před občanskou 
válkou ve své zemi. Faduma je svobodná 
matka, nemá téměř žádné vzdělání 
a marně hledá práci. Angličtinu, která je 
v Ugandě úředním jazykem, neovládá.

Přibližně 12 % z 1,7 milionu obyvatel 
Kampaly jsou muslimové. Někteří patří 
k domorodým muslimským etnickým 
skupinám, jiní přišli z arabského světa 
a uchytili se tu jako úspěšní podnikatelé. 
Ve zcela jiné části města žije asi 20 tisíc 
somálských uprchlíků, kteří se většinou 
usadili v „Malém Mogadišu“. Neexistují 

Kampala, Uganda
Muslimská populace: 204 000

12 .  D E N  –  24 .  D U B N A

tu pro ně žádné školy, ani se nemohou 
vyučit řemeslu a mají tak jen velmi málo 
možností, jak získat lepší živobytí. Lidé 
z hostitelské země se jich navíc většinou 
obávají nebo straní.

Těžkým údělem muslimů v somálské 
části města se začal zabývat jeden tým 
ugandských křesťanů. Mají na srdci 
především mladé Somálce, kterým nabízejí 
hodiny angličtiny, kurzy práce s počítačem 
a fotbalové tréninky. Zároveň se snaží 
vytvářet mosty mezi ugandskými křesťany 
a Somálci, kteří jsou téměř výhradně 
muslimové. Povzbuzují a vyučují křesťany, 
aby se sbližovali s lidmi v somálských 
čtvrtích, modlili se za ně a zvěstovali jim 
Ježíšovu lásku.

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby ugandští křesťané 
svědčili somálským muslimům 
ve svém městě o Boží lásce. 
(Koloským 4,2–6)

Modlete se, aby se mnoha 
Somálcům, kteří se utápí v beznaději 
uprchlického života, dostalo 
od křesťanů laskavé podpory 
i praktické pomoci. (Žalm 40,9–10)

Modlete se, aby se Somálci 
setkávali s Ježíšem, který promění 
jejich životy, a aby tuto proměnu 
mohli sdílet i se svými blízkými 
v Somálsku. (2. Korintským 9,11–14)
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Paříž je domovem jedné z největších 
muslimských populací v Evropě. Jde 
o velmi pestrou komunitu tvořenou 
hlavně přistěhovalci z někdejších francouz- 
ských kolonií v severní a západní Africe.

Mahamadu padl vyčerpáním do postele. 
Právě dokončil svou práci jako uklízeč 
a za pár hodin mu začne směna nočního 
hlídače. Odpočinout si ale nemůže, 
protože je neděle a v ten den ho vždy 
v dělnické ubytovně navštěvuje jeho 
široká rodina. Mahamadu sdílí domov se 
stovkou dalších přistěhovalců z národa 
Soninků. Neděle je dnem, kdy rodiny žijící 
ve Francii společně probírají problémy 
a rozhodují se, kolik peněz poslat 
do domovské vsi v Mali. Mahamaduova 
dcera v Mali je nemocná a otec se obává, 
že mu nebudou stačit peníze na to, 
aby zaplatil její léčbu a zároveň přispěl 
na jídlo na blížící se Eid neboli svátek 
přerušení půstu.

Paříž, Francie
Muslimská populace: 1 700 000

Podobným životem jako Mahamadu 
žije více než 100 tisíc soninských 
přistěhovalců v pařížské aglomeraci. 
Často mají několik špatně placených 
zaměstnání, aby mohli finančně 
podporovat své rodiny doma v západní 
Africe. Většina z nich se nikdy nesetkala 
s žádným skutečným Ježíšovým 
následovníkem ani neslyšela evangelium. 
Přesto se mezi nimi najde hrstka 
křesťanů, kteří však žijí osamoceně a jsou 
komunitou pronásledováni.

Komunity Soninků najdeme po celém 
světě, ale nejvíce jich je ve Francii. Přišli 
sem ze západní Afriky, kde se po generace 
živili jako obchodníci. V 11. století přijali 
islám a dnes jsou téměř všichni oddanými 
muslimy, kteří jsou hrdí na devět století své 
islámské tradice. 

13 .  D E N  –  2 5 .  D U B N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby soninští 
přistěhovalci v Paříži našli práci 
a mohli tak podporovat své rodiny 
v západní Africe. (Marek 12,32–34)

Modlete se, aby se všichni pařížští 
muslimové mohli setkat s místními 
křesťany a aby sem přicházeli další 
křesťanští pracovníci. (Matouš 9,38)

Modlete se za ochranu pro nové 
věřící a za to, aby mnoho dalších 
pařížských Soninků poznalo Krista. 
( Jan 14,6)
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Turisty v Rangúnu, bývalém hlavním 
městě Myanmaru, často uchvátí pohled 
na zlaté buddhistické pagody a tisíce 
rudě oděných mnichů. Jen málokdo si 
povšimne mnoha mešit, které svědčí 
o dlouhých a bohatých dějinách islámu 
v Rangúnu. Dnes tvoří muslimové 
oficiálně 5 % obyvatel města, což je 
kolem 350 tisíc lidí. Asi 10–20 % z nich 
jsou Rohingové z Rakhinského státu 
(tedy části Myanmaru). Většina muslimů 
je však z etnického hlediska indického, 
barmského nebo dokonce čínského 
původu. 

Mnoho dnešních rangúnských obyvatel 
z řad Rohingů sem uprchlo kvůli 
bezpečnosti. Mnozí dosud mají rodinné 
příslušníky v Rakhinském státě, kde však 
důsledkem desítky let trvajícího konfliktu 
ztratili základní práva a bylo na nich 
pácháno mnohé násilí. Rodinní příslušníci 
dalších rangúnských Rohingů žijí jako 

Rangún, Myanmar
Muslimská populace: 350 000

14 .  D E N  –  2 6 .  D U B N A 

uprchlíci po celém světě. Nevíce jich je 
v sousedním Bangladéši. Často nemají 
žádnou možnost své příbuzné navštívit. 
„Matku jsem už neviděl přes dvacet let, 
chybí mi!“ posteskl si nedávno jeden 
rohingský muž kamarádovi. Předsudky, 
diskriminace a pronásledování se však 
netýkají jen Rohingů, obrací se i proti 
muslimům jiného původu. 

Mezi Rohingy nejsou známi žádní 
křesťané, a i v ostatních muslimských 
skupinách se ví jen o velmi malém počtu. 
Církev v Myanmaru ani mezinárodní 
organizace však nevynakládají velké úsilí 
na evangelizaci muslimů. Nemálo místních 
křesťanů k nim má negativní postoj 
a někteří dokonce trousí poznámky jako: 
„Za Rohingy Ježíš nezemřel!“ 

Náměty k modlitbám
Situace muslimů v Rangúnu vypadá 
beznadějně. Víme však, že „Hospodin 
je zdeptanému nedobytným 
hradem, v dobách soužení je hradem 
přepevným.” (Žalm 9,10).

Modlete se, aby se muslimové 
toužící po opravdovém pokoji 
a smíření setkali s Ježíšovou pravdou 
a nádherou. (Římanům 15,13)

Modlete se, aby místním barmsky 
mluvícím křesťanům Bůh otevřel 
srdce pro muslimy v okolí. 
 (1. Janův 2,3–6)
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Samarkand je překrásné, téměř mýtické 
město, které se proslavilo jako důležitá 
křižovatka na Hedvábné stezce. Pyšní 
se třemi historickými částmi. Jednak 
je tu starověké město ze 7. století 
před Kristem, které ve 13. století zničil 
Čingischán. Dále tu najdeme středověké 
město ze 14.–15. století silně ovlivněné 
islámským uměním. Nakonec je tu také 
ruská zástavba z 19. a 20. století.

Většina obyvatel Samarkandu jsou etničtí 
Tádžikové s perským jazykem i kulturou, 
zatímco Uzbekové patří mezi turkické 
národy. Kulturní rozdíly mezi oběma 
skupinami působí napětí. Uzbekistán je 
téměř plně muslimský. V Samarkandu 
však žije také křesťanské obyvatelstvo. 
Většinou se jedná ruské pravoslavné 
křesťany, katolíky a jiné křesťanské 
denominace, které se ve městě objevily 
po osamostatnění Uzbekistánu  
v roce 1991.

Samarkand, Uzbekistán
Muslimská populace: 510 000

V devadesátých letech po pádu 
Sovětského svazu otevřela vláda 
Uzbekistánu dříve uzavřenou zemi 
ostatnímu světu. Podnikání a turistika 
dostaly zelenou a do Samarkandu 
i jiných měst mohli přicházet pracovníci 
ze zahraničí, včetně křesťanů, kteří 
vyučovali angličtinu a zvěstovali 
evangelium. Vznikla místní společenství 
věřících z řad bývalých muslimů. 

V roce 2006 období svobody skončilo. 
Zahraniční pracovníci museli opustit zemi 
a začalo pronásledování křesťanů. Církev 
v Samarkandu i v jiných částech země však 
už byla vyučená a zralá a rostla. Zůstává 
sice malá, ale je silná. Tádžičtí i uzbečtí 
věřící se scházejí jako domácí církev 
a oslovují další muslimy ve svém okolí.

15 .  D E N  –  27.  D U B N A 

Křesťanství bylo do Samarkandu 
přineseno ještě před islámem, 
a navzdory opakovanému 
potlačování se stále vrací. Modlete 
se za svobodu vyznání ve městě 
i v zemi. (Matouš 5,44)

Modlete se za růst, sílu a statečné 
svědectví samarkandských věřících 
i sborů. (Koloským 1,3–6)

Modlete se, aby mnozí 
v Samarkandu slyšeli evangelium 
a reagovali na něj. (Matouš 7,24–25)

Náměty k modlitbám
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Jednou odpoledne si David, kterého 
nedávno přeložili z Anglie do Dauhá, 
povídal po práci s Chálidem a pozval ho 
na kávu. Chálid pozvání nadšeně přijal. 
David byl v Dauhá nový, ale byl velice 
přátelský a zdálo se, že má zájem poznat 
katarské obyvatele města. Většina z nich 
ve skutečnosti nebyla z Kataru, ale 
přistěhovali se sem za prací, nejčastěji 
z jižní nebo jihovýchodní Asie. Chálida 
také zajímala Davidova víra, protože ho 
slyšel, jak se jednoho kolegy ptá, kde 
ve městě najít křesťanské shromáždění. 

Príja se do Dauhá přistěhovala před 
dvěma lety z Indie. Pracuje v hotelu 
a posílá peníze své rodině. Koronavirová 
pandemie však znamenala pro mnoho 
zahraničních pracovníků na špatně 
placených pozicích dočasnou ztrátu 
příjmů. Príja tak zůstala odkázána 
jen na darované jídlo a podporu 
křesťanů z mezinárodního sboru, kam 

Dauhá, Katar
Muslimská populace: 641 000

16 .  D E N  –  2 8 .  D U B N A

chodila každý pátek (den bohoslužeb 
v muslimském Kataru). Když některé 
Príjiny kolegyně z Indie a Nepálu viděly, 
že jí křesťanské společenství pomáhá, 
začaly tam chodit s ní.

Počet křesťanů v Dauhá, největším 
katarském městě, se odhaduje na 150 
tisíc. Většinou jsou to katoličtí dělníci ze 
zahraničí. Lidé jako David a Príja, kteří 
zde pracují, mají možnost nevtíravě 
sdílet svoji víru. Křesťanům v Kataru je 
dovoleno praktikovou svou víru, ale je 
nezákonné získávat konvertity. Proto je 
důležitý citlivý a ohleduplný přístup,  
ale možnosti zde jsou. 

Náměty k modlitbám 
Modlete se za bezpečí pro zahraniční 
dělníky v Dauhá, kteří pracují dlouhé 
hodiny za nejistých podmínek.  
(Žalm 91,1–16)

Modlete se, aby byli křesťané 
v Dauhá při sdílení své víry smělí 
a zároveň moudří. (Matouš 10,16)

Modlete se, aby mnozí obyvatelé 
Dauhá, z Kataru i ze zahraničí,  
uvěřili v Ježíše. ( Jan 14,6)

20



Metropolitní oblast Toronta (tzv. Greater 
Toronto Area, zkráceně GTA) je známá 
jako etnicky a jazykově nejpestřejší 
metropolitní oblast v Severní Americe 
a možná i na světě. Je to dnešní příklad 
toho, o čem mluvil Pavel ve Skutcích 17,26:  
„On [Bůh] stvořil z jednoho člověka všechno 
lidstvo, aby přebývalo na povrchu země…“

V GTA žije nejméně 500 tisíc muslimů, 
což z nich v tomto globálním centru činí 
významnou menšinu. Scházejí se zde 
v asi 220 mešitách. Mnoho muslimů se 
do Toronta přistěhovalo kvůli válkám, 
nouzi, chudobě, zklamání z islámu, 
pronásledování nebo za lepšími 
možnostmi vzdělání. Většina kanadských 
muslimů přišla ze zemí, kde neměli 
příležitost poznat Ježíše Krista.

Toronto, Kanada 
Muslimská populace: 500 000

Mohamed je muslim ze Sýrie, který 
v Kanadě studuje vysokou školu. Říká: 
„Většina muslimů by byla ráda, kdyby se 
dozvěděli, že se za ně modlíte.“ Muslimové 
touží být s Bohem v ráji. Musí však 
pochopit, že na věčnost s ním se mohou 
dostat pouze, když poznají Ježíše jako 
svého Pána a Spasitele. Mohamed říká, 
že je vděčný za křesťany, kteří se ptají, 
jak se mohou modlit za své muslimské 
přátele. Zdá se to jako drobnost, ale právě 
toto může být pro ně hlubokým projevem 
Kristovy lásky.

17.  D E N  –  2 9.  D U B N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby se přistěhovalci 
v Torontu dobře adaptovali na nové 
podnebí, kulturu a životní změny. 
(Deuteronomium 10,18–19)

Modlete se, aby Duch svatý přivedl 
Mohameda a další takové lidi k víře 
v Krista a aby mohli ostatním 
muslimům ukázat na krásu 
evangelia. (Matouš 25,35–40)

Modlete se, aby se torontští 
muslimové přátelili s křesťany 
a aby získali pozitivní zkušenosti 
s kanadskou církví. (Skutky 17,26–28)
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Bernd se vracel ze setkání se svým 
kamarádem Muratem a celou cestu 
domů o něm musel přemýšlet. Murat 
je jemenský Arab, kterého do Berlína 
přivedlo podnikání. Začínal úspěšným 
prodejem etnických šperků a později si 
mohl dovolit investici do celé budovy. 
Z jedné její části udělal oblíbenou 
arabskou restauraci, druhou část 
přebudoval na mešitu vyzdobenou 
v tradičním jemenském stylu.

Při páteční polední modlitbě byla 
místnost úplně plná, přišlo kolem 
dvou set mužů. Bernd si váží Muratovy 
oddanosti islámu a snahy být dobrým 
muslimem. Vždyť pro to dokonce 
obětoval prostor ve své budově.  
Bernd sám byl v jeho mešitě mnohokrát 
a Murat, jako vedoucí mešity, ho vždycky 
ujišťoval: „Pro tebe jsou tady dveře 
vždycky otevřené. Nebereme tě jako 
cizince.“

Berlín, Německo
Muslimská populace: 400 000

18 .  D E N  –  3 0 .  D U B N A 

Při jejich pravidelných setkáních sedávají 
oba na podlaze mešity. Nejprve si 
povídají o svých rodinách, potom Bernd 
vypráví Muratovi příběh z Bible. Murat 
je velký znalec Koránu, ale zajímají ho 
i příběhy ze Starého zákona. Bernd se 
zase od Murata dozvídá hodně o islámu. 

Bernd doufá, že se se mu podaří přejít 
od vyprávění starozákonních příběhů 
k poselství o Ježíši. Modlí se s Muratem 
za jeho rodinu i podnikání a na závěr si 
stejně jako muslimové otře rukama tvář. 
Přítel ho srdečně zve, aby zase přišel. 

Náměty k modlitbám
V Berlíně žije padesát nezasažených 
etnických skupin muslimů. Modlete 
se, aby se k nim dostala dobrá 
zpráva o Kristu a aby zde vznikaly 
křesťanské skupinky. (Izajáš 56,6–7)

Modlete se, aby se církev v Německu 
stala požehnáním pro místní 
muslimy a sdílela se s nimi o své 
víře. ( Jan 3,1–15)

Modlete se, aby Jemenci v Berlíně 
uslyšeli evangelium a zvěstovali 
je svým příbuzným a známým 
v Jemenu, kde je těžší je zasáhnout. 
(Římanům 10,14)
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Karáčí, známé hospodářské centrum 
Pákistánu, leží na mořském pobřeží 
na jihu země. Obyvatelstvo města je 
velmi rozmanité. Lidé z celého Pákistánu 
se sem totiž po léta stěhují v naději 
na lepší pracovní příležitosti. Mezi 
obyvateli Karáčí najdeme skoro všechny 
pákistánské evangeliem nezasažené 
etnické skupiny – a těch je přes čtyři sta! 
Navíc nyní považují Karáčí za svůj domov 
i velké skupiny uprchlíků z Afghánistánu 
a Bangladéše.

Počet obyvatel města se odhaduje na 
15 milionů, z čehož je 95 % muslimů. Mezi 
těmito muslimy najdeme mnoho různých 
skupin s širokým spektrem názorů, 
od přísně konzervativních až po velice 
liberální. V Karáčí žijí i křesťané. Není 
jich však mnoho a od ostatních často 
zakoušejí pronásledování a pohrdání. 
Většina z nich nemá zájem oslovovat 
muslimy evangeliem.

Karáčí, Pákistán
Muslimská populace: 15 000 000

Zoufalství, chaos a chudoba, které 
většinu přistěhovalců do Karáčí 
přivedly, se projevují i v kultuře města. 
Všude se ozývají stížnosti na špatnou 
infrastrukturu, ekonomické rozdíly, 
korupci ve vedení, kriminalitu a nerovné 
postavení mužů a žen. Na osobní rovině 
mluví obyvatelé Karáčí o neustálých 
rodinných sporech, zradě přátel, 
domácím násilí a citovém vydírání. Věřit 
prý může každý jen sám sobě.  

Obyvatelé, kteří se už vzdali naděje 
na nějakou změnu, rezignovaně krčí 
rameny: „Tohle je prostě Pákistán.“ 
S neutěšenou situací svého města se 
smířili. Změna je ale možná!

19.  D E N  –  1.  K V Ě T N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby církev v Karáčí 
žila v duchu, který se postaví proti 
zmatku, chaosu a korupci a ukáže 
cestu k pravdě a životu podle Krista. 
( Jan 14,6)

Modlete se, aby muslimové v Karáčí 
měli sny a vidění o Ježíši.  
(Skutky 2,17–18)

Modlete se za další křesťanské 
pracovníky v Karáčí, kteří tam budou 
přinášet Kristovo světlo a lásku. 
(1. Janův 1,1–7)
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Nairobi je hlavní město Keni a má 
více čtyři miliony obyvatel. Zdejší 
muslimové jsou většinou přistěhovalci: 
Núbijci v Kibeře, slumu na jihozápadě 
Nairobi, kteří přišli do Keni kolem roku 
1850, svahilští muslimové z Mombasy 
a pobřežních oblastí Keni a Somálci ze 
Somálska.

Na předměstí Eastleigh se nachází 
největší městská populace Somálců 
v Africe mimo Somálsko. Somálští 
muslimové v Nairobi jsou konzervativní 
jak kulturně, tak nábožensky. Mezi 
nairobskými muslimy tvoří většinu, ale 
ve srovnání s křesťany jsou ve městě 
menšinou. Jsou to vlivní podnikatelé 
a okolí je vnímá jako velmi pracovité, ale 
také nepřátelské a konzervativní. Někteří 
mladší a vzdělaní Somálci jsou však 
sekulárnější a více se stýkají s nemuslimy.

Nairobi, Keňa
Muslimská populace: 500 000

2 0 .  D E N  –  2 .  K V Ě T N A

Somálci jsou největší evangeliem 
nezasaženou skupinou v Keni. Jelikož 
jsou však spojováni s extrémistickými 
skupinami, mnoho keňských křesťanů 
se s nimi bojí stýkat. Přesto se najdou 
křesťanští pracovníci, kteří Somálcům 
odvážně zvěstují evangelium skrze svá 
svědectví, praktickou pomoc i veřejné 
debaty o víře s muslimskými učenci.

Abdí se stal Ježíšovým následovníkem 
na univerzitě. Jeho muslimská rodina 
s ním proto odmítá mít cokoli společného 
a zároveň je pro něj těžké navázat kontakt 
s křesťany v Nairobi, kteří jsou vůči 
němu podezřívaví. Začal se však scházet 
s několika dalšími somálskými křesťany 
a společně s jedním místním pastorem se 
modlí za vznik somálského společenství, 
které by zasahovalo jejich vlastní národ.

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby mladí muslimové 
v Nairobi byli stále otevřenější 
k rozhovorům o víře s místními 
křesťany. (Římanům 10,17)

Modlete se, aby se nairobští křesťané 
stali odvážnými svědky, kteří budou 
hovořit s muslimy o své zkušenosti 
s Kristem. (Římanům 10,14–15)

Modlete se, aby se mnoho 
somálských muslimů v Nairobi stalo 
Kristovými následovníky a aby sami 
zakládali vlastní společenství.  
(1. Petrův 3,15)
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„V našem sboru to začalo tím, že byl 
spasen jeden kurdský fotbalista. Byl 
z toho tak nadšený, že tu úžasnou zprávu 
o Ježíši předal své rodině a kamarádům. 
Díky tomu uvěřil v Krista i jeho kamarád, 
sestra, dívka, s kterou chodil, bratranec 
a ještě jeden kolega.“

Metropolitní oblast Basileje je 
domovem 1,3 milionu lidí a rozkládá se 
na území tří států – Švýcarska, Francie 
a Německa. Porýnské „Biovalley“ 
vděčí za svou hospodářskou sílu 
chemickému a farmaceutickému 
průmyslu, lékařskému výzkumu a nano- 
a biotechnologiím. Zdejší průmysl 
založený na přírodních vědách sem láká 
mnoho cizinců.

Asi 10 % obyvatel Basileje tvoří 
muslimové. Mnozí se sem dostali jako 
zahraniční dělníci a později požádali 
o azyl. Dvě třetiny z nich pocházejí 

Basilej, Švýcarsko
Muslimská populace: 18 000

z Turecka. Většina z 8 tisíc Turků a 10 tisíc 
Kurdů, kteří ve městě žijí, jsou oficiálně 
označováni za muslimy. Situací v Turecku, 
Iráku a Sýrii, ze kterých pocházejí, jsou 
však hluboce zklamáni. Své země museli 
opustit z politických a ekonomických 
důvodů. 

Basilejští křesťané mají zájem o budování 
vztahů s muslimy a už dlouho 
získávají postupně jejich důvěru skrze 
kurzy němčiny a dětské kluby, které 
nabízejí v přistěhovaleckých čtvrtích 
i v příměstských oblastech. Po desetiletích 
vytrvalých modliteb přichází nyní od Kurdů 
druhé generace pozitivní ohlasy, což je pro 
místní společenství velkým povzbuzením. 

21.  D E N  –  3 .  K V Ě T N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby Bůh povolal a spasil 
mnoho muslimů v Basileji a aby 
skrze ně byli zasaženi jejich přátelé. 
(Skutky 2,40–42)

Modlete se, aby se švýcarští 
a přistěhovalí věřící sjednotili 
a společně se stali mocným živoucím 
svědectvím pro muslimy.  
(Žalm 133,1)

Modlete se za vyřešení problémů, 
jimž čelí rodiny muslimských 
imigrantů v Basileji, od přesídlení 
do značně odlišné kultury 
po výchovou dětí, které zde 
vyrůstají. (Žalm 20,2–5)
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Muslimové v Austrálii sice tvoří méně 
než 2 % obyvatel, nicméně přibližně 
40 % z nich žije v multikulturním městě 
Sydney. Většina tamních muslimů se 
od sebe etnicky, jazykově i kulturně liší, 
protože pocházejí z více než 120 zemí 
světa.

Alí pochází ze silně muslimského národa, 
ale v Sydney nalezl útočiště a práci. 
Kamarád ho pozval na domácí skupinku, 
kde se Ježíšovi následovníci scházeli 
k modlitbě a studiu Bible. Před „církvemi“ 
Alího po celý život varovali a jistě by si 
byl nepřál, aby ho někdo viděl vcházet 
do nějaké církevní budovy. Zdálo se, že 
tohle město je plné kulturních středisek, 
kostelů i doupat neřesti. Alí se tomu 
všemu zarytě vyhýbal. Ale tato skupinka 
mu připadala jiná. Byli tam většinou jeho 
krajané nebo lidé z okolních blízkých 
zemí. Byl zvědavý a zároveň skeptický, 
tak se šel s kamarádem podívat, o co jde. 

Sydney, Austrálie
Muslimská populace: 255 000

2 2 .  D E N  –  4 .  K V Ě T N A

Pochutnal si tam na jídle a zaujalo ho, 
jakou měli přítomní lidé upřímnou touhu 
následovat Písmo. Dojalo ho, s jakou 
láskou a úctou se k sobě chovali, i když 
se lišili věkem, pohlavím, zaměstnáním 
i národností. Chodil tam dál a postupně 
poznával Ježíše a zamiloval si ho. 

Skupinky mu svojí srdečnou pohostinností 
připomínaly jeho domovskou zemi 
a mluvilo se tam jeho rodným jazykem. 
Radikálně odlišná však byla láska, 
kterou se toto společenství vyznačovalo. 
V tomto láskyplném prostředí Alí uslyšel 
evangelium a uvěřil mu.

Náměty k modlitbám
Modlete se za ochotu křesťanů 
v Sydney projevovat lásku 
přistěhovalcům, studentům 
a návštěvníkům z muslimských zemí. 
(Efezským 2,19)

Modlete se, aby se muslimové 
v Sydney setkali s láskou Krista 
a jeho lidu. (Římanům 12,9)

Modlete se, ať si Bůh i nadále 
používá stěhování lidí po celém 
světě k tomu, aby lidé z „uzavřených“ 
zemí přišli do styku s evangeliem 
pro Boží slávu.  
(1. Korintským 9,19–23)
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Poznámka vydavatele: Do tohoto vydání 
jsme zařadili dva články o Dháce, protože 
vaše modlitby za toto město mají velký 
strategický význam.

Dháka je hlavním městem Bangladéše 
a jedním z nejhustěji osídlených měst 
světa. Mnoho lidí se sem přistěhovalo 
z venkova s nadějí, že zde získají práci 
a vzdělání. Práce tady je, ale pracovní 
podmínky jsou extrémně náročné. 

Máliha je jednou z nesčetných dělnic 
v dháckých továrnách na oděvy. I během 
Ramadánu vyráží denně v sedm ráno 
do továrny a pracuje tam 12–14 hodin. 
Většinu času sedí u šicího stroje a tvoří 
z kusů látek trička pro západní módní 
značku. Když večer přijde znavená 
z práce domů, přeruší půst, pomodlí se 
a jde si na chvíli odpočinout. Těší se na Íd 
na konci Ramadánu, kdy s rodinou podle 

Dháka, Bangladéš 
Muslimská populace: 19 000 000

tradice bengálských muslimů ve svém 
maličkém bytě uvítají mnoho hostů.

V tomto rychle rostoucím velkoměstě 
žije více než polovina obyvatel v bídě. 
Mnoho žen podobně jako Máliha pracuje 
továrnách za velice nízkou mzdu. Šance, 
že někdy uslyší o Ježíši, je malá, protože 
v Bangladéši se evangelium zvěstuje 
velmi málo. Navíc se na muslimy 
zaměřuje sotva čtvrtina misijního úsilí, 
ačkoli tvoří až 90 % obyvatelstva. Podle 
odhadu je mezi věřícími v Dháce méně 
než tisícovka věřících z řad bývalých 
muslimů.

2 3 .  D E N  –  5 .  K V Ě T N A

Náměty k modlitbám
Modlete se za zdejší nepočetné 
věřící, a zvláště bývalé muslimy, aby 
měli odvahu a příležitosti sdílet víru. 
(2. Timoteovi 2,1–7)

Modlete se za zvýšené úsilí zakládat 
sbory v Dháce a za to, aby misijní 
organizace do tohoto strategického 
města investovaly.  
(Římanům 10,13–14)

Modlete se, aby majitelé obchodů 
a továren uslyšeli dobrou zprávu 
a aby se z nich stali lidé, kteří budou 
mít vliv na společnost a zlepší 
podmínky továrních dělníků. 
(Matouš 19,16–30)
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Amína by normálně jela se spolubydlícími 
nadúrovňovou dráhou, ale vyrazila pozdě 
a nestačila se před odchodem do školy 
ani nasnídat. Stavila se tedy na nádraží 
u automatu na čerstvou pomerančovou 
šťávu a zaplatila aplikací v telefonu. 
Nemusila si dělat starost, zda nápoj je halal 
nebo ne, protože šlo okénkem vidět, jak se 
pomeranče vymačkávají. 

Své vládní stipendium vnímala Amína jako 
výsadu a chtěla, aby na ni rodina mohla být 
hrdá. Proto si umínila, že si příště dá pozor, 
aby se neopozdila, a bude se držet svých 
spolubydlících. Vyhne se tak nebezpečím 
cestování vlakem sama. 
 
Malajsie je oficiálně muslimským státem, 
ačkoliv je etnicky a nábožensky pestrá. 
K islámu se hlásí asi 61 % obyvatel. Kuala 
Lumpur (místně známé jako „KL“) má 
necelých 8 milionů obyvatel a Amína je 
jedním z 500 tisíc univerzitních studentů 

Kuala Lumpur, Malajsie
Muslimská populace: 3 680 000

24 .  D E N  –  6 .  K V Ě T N A

ve městě. Je to Malajka z vesnice v jiné 
části země. Mnoho nových studentů je 
otevřenějších evangeliu, neboť se dozvídají 
o nových myšlenkách a nacházejí se mimo 
domov.

V Malajsii jsou nyní čtyři ze 150 nejlepších 
univerzit na světě. Mladí křesťané díky 
tomu mohou přicházet odkudkoliv a stát 
se na univerzitách v KL požehnáním pro 
muslimy. Zároveň zde mohou získat 
vysokoškolský titul za asi třetinové náklady 
ve srovnání s mnohými západními zeměmi. 

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby křesťané v KL 
překonali náboženské, rasové 
a jazykové bariéry a zvěstovali 
muslimům Ježíše. (Římanům 8,38–39)

Modlete se za oslabení zákonných 
překážek, které v Malajsii brání 
zvěstování evangelia. (Přísloví 21,1)

Modlete se, aby studentské 
křesťanské organizace v KL a křesťané 
na univerzitách byli dobrým 
svědectvím o Kristu. (Jeremjáš 1,7–8)
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Staré město v jemenském hlavním městě 
Sana‘á je známé svými velkolepými 
budovami. Sana‘á je již osídleno více než 
2500 let a některé ze současných budov 
pocházejí z doby ještě před islámem. 
Tyto hliněné starobylé výškové budovy 
dosahují výšky až 14 metrů. Jsou umně 
zdobeny a mají vitrážová okna. Je zde 
také více než 100 mešit, včetně jedné 
z nejstarších na světě. 

Muslimové, kteří žijí v těchto překrásných 
domech, však čelí velkému utrpení. 
V roce 2015 totiž vypukla občanská válka, 
ze které vznikla největší humanitární 
krize na světě. Tři miliony lidí trpí akutní 
podvýživou a čtyři pětiny populace 
naléhavě potřebují humanitární pomoc. 
Pandemie Covidu-19 situaci v posledním 
roce ještě zhoršila. 

Sana’á – Jemen
Muslimská populace: 19 000 000

Přestože jsou obyvatelé Sana’á 
na utrpení zvyklí, mnozí z nich nyní bojují 
o přežití. Ve Starém městě se Ramadán 
slaví velmi tradičním způsobem. 
Hodně lidí teď má však problém sehnat 
prostředky k tomu, aby mohli uspořádat 
něco, co by alespoň připomínalo typickou 
oslavu Íd.

Oficiálně je Jemen stoprocentně islámský, 
ale v poslední době se více lidí začíná 
obracet ke Kristu. Nemnoho místních 
Ježíšových následovníků směle svědčí tím, 
že prokazuje Kristovu lásku.  
Pomáhají lidem kolem sebe a mluví  
o své věčné naději. 

2 5 .  D E N  –  7.  K V Ě T N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby měl Pán slitování 
s lidmi, kteří v tomto městě trpí. 
Modlete se za politická i praktická 
řešení dlouhodobého konfliktu 
ve městě i v celé zemi. (Izajáš 26,1–4)

Modlete se, aby se Bůh muslimům 
v tomto městě zjevoval ve snech 
a viděních. ( Jób 33,14–15)

Modlete se, aby nepočetní věřící 
ve městě nadále směle svědčili, 
aby měli prostředky ke svědectví 
o naději, ať už slovem či skutkem, 
a aby viděli mnohé v San’a přicházet 
k víře v Krista. (Filipským 4,4–7)
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U dveří nejstarší hamburské mešity Fazle 
Omar, která byla otevřená v roce 1957, 
na mě čeká mladík Karim z Pákistánu. 
Provádí mě mešitou a vysvětluje mi 
dějiny islámského reformního hnutí 
ahmadíja, které vzniklo koncem  
19. století v indickém Paňdžábu.

Zakladatel hnutí se prohlašoval 
za proroka, jehož Bůh pověřil reformou 
islámu. Jeho tvrzení bylo pro mnohé 
kontroverzní a jeho stoupenci začali být 
v jižní Asii brzy pronásledovaní. Mnoho 
jich proto uprchlo na Západ a někteří 
přišli do Hamburku.

Karim vysvětluje, že nynější duchovní 
vůdce ahmadíje káže každý pátek 
celé komunitě přes satelit. Mottem 
muslimského společenství ahmadíja je 
„láska pro všechny, nenávist pro nikoho“. 
Podle toho v hamburslé společnosti také 
aktivně jednají. Vždy na Nový rok uklízejí 

Hamburk, Německo
Muslimská populace: 90 000

v centru města odpadky z ohňostrojů. 
Dávají krev a vysazují stromy, což je 
součástí jejich snahy přinášet požehnání 
své hostitelské zemi. 

Není známo, že by z hnutí ahmadíja vzešli 
v Německu nějací Ježíšovi následovníci.  
Jiní křesťané s lidmi z tohoto hnutí nejsou 
moc v kontaktu.

Tato noc je Lajlat al-Kadr, Noc 
moci. Muslimové věří, že tato noc 
je zvláštní příležitostí, kdy Bůh 
vyslýchá jejich modlitby, odpouští 
hříchy a tvoří plány pro jejich životy. 
Říká se, že modlitby a uctívání o této 
noci mají větší hodnotu než všechny 
ostatní modlitby za celý život. 

Modlete se především za to, aby 
muslimové po celém světě zakusili 
této noci Ježíšovu přítomnost.

2 6 .  D E N  –  8 .  K V Ě T N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby hamburští stoupenci 
ahmadíje navázali styk s křesťany, 
kteří městu také slouží, a aby se od 
sebe navzájem učili. (Efezským 2,8–9)

V mnoha městech po celém Německu 
žije kolem 40 tisíc stoupenců 
ahmadíje. Modlete se za ně i za další 
hamburské muslimy, kteří se řídící se 
jinými tradicemi. (Jan 3,16)

Je důležité, aby křesťanští pracovníci 
porozuměli, jací muslimové v jejich 
městě žijí, jakou mají kulturu a tradice, 
jak se dělí a co prožívají. Modlete se 
za to, aby hamburští křesťané měli 
podobně jako autor tohoto článku 
přehled o tom, jací muslimové v jejich 
městě žijí. (1. Korintským 13,12)
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V Ghaně, kde se více než 70 % 
obyvatelstva hlásí ke křesťanství, je 
islám menšinovým náboženstvím. Obě 
odlišné komunity spolu žijí převážně 
v pokoji. Tisíce muslimů se z ghanského 
severu vydávají na jih za vidinou lepšího 
života ve velkých městech. Často jsou 
mezi nimi mladé dívky ve věku čtrnácti 
až šestnácti let, které do Akkry i jiných 
velkých měst přicházejí sloužit jako kajaje 
– nosičky, které na tržištích či na ulicích 
přenášejí zboží na hlavě. Jen v samotné 
Akkře se jejich počet odhaduje na 180 
tisíc. Tyto mladé ženy jedí a spí u silnice, 
na parkovištích kamionů a na tržištích, 
kde hrozí, že se stanou obětí podvodů, 
znásilnění či krádeže.

Habíba odešla z domova proto, že si 
rodiče nemohli dovolit zaplatit jí školné, 
aby mohla dokončit své vzdělání. 
Ve dnech, kdy nosí na hlavě náklad, jí 
málo a snaží se co nejvíc ušetřit. Ostatní 

Akkra, Ghana
Muslimská populace: 650 000

27.  D E N  –  9.  K V Ě T N A

ve městě se na tyto kajaje často dívají 
svrchu. Lidé mají sklon jimi opovrhovat, 
protože jim chybí vzdělání, nuzně se 
oblékají a nemají kde spát.

Křesťané poskytují těmto nosičkám různé 
služby, například učení s dětmi, lékařskou 
péči pro nemocné a zraněné i základní 
zdravotnickou osvětu. Některým kajaje 
v Akkře tak pomáhají zkvalitnit život. 
Hospodářská krize vyvolaná koronavirem 
poskytla křesťanům mnoho příležitostí 
dát najevo soucit a štědrost. Jedna skupina 
nedávno ženám a dětem, které spí na ulici, 
rozdala více než 2300 balíčků s jídlem.

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby se ženám sloužícím 
jako kajaje v Akkře dostalo příle- 
žitostí k lepšímu životu. (Žalm 31,19)

Modlete se, aby dobročinnost 
křesťanů v Akkře, kteří evangelizují 
mezi muslimy, přispěla k Boží slávě. 
(Matouš 5,16)

Modlete se za zhojení ztrát 
způsobených pandemií a za růst 
církve i její evangelizační služby 
muslimům. (Skutky 2,42–47)
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K založení Banjarmasinu došlo 24. září 
1526 u příležitosti islámského procesí, 
které mělo symbolizovat oficiální vstup 
islámu do provincie Jižní Kalimantan 
na indonéském ostrově Borneo. 
Již od tohoto data je islám v Jižním 
Kalimantanu většinovým náboženstvím. 
Toho dne muslimové každoročně 
navštěvují hrob svého prvního sultánského 
vládce, načež konají bohoslužbu ve velké 
mešitě a obětují kozu nebo krávu za osobu, 
která pečuje o sultánův hřbitov.

Bandžárci každoročně oslavují konec 
Ramadánu projížďkami městem ve velkých 
otevřených nákladních autech, které 
doprovází ohňostroje, střelba a hlasité 
troubení na rohy. Poté tráví jeden nebo dva 
týdny návštěvami přátel a rodiny a dále 
slaví. Křesťanští věřící bývají v té době 
často zváni, aby hodovali s muslimskými 
přáteli a jejich rodinou. Mají tak příležitost 
zvěstovat dobrou zprávu. 

Banjarmasin, Indonésie
Muslimská populace: 720 000

Bandžárština slouží v široké míře jako 
běžný jazyk celého Jižního Kalimantanu 
a je „jazykovou branou“ pro jiné příbuzné 
jazyky. Jakmile tedy budou mít Bandžárci 
úplný překlad Bible ve svém jazyce, bude to 
velká pomoc pro překlad Bible do dalších 
místních jazyků.

Ve městě je 28 sborů, ale většinou je 
navštěvují lidé jiných etnických skupin. 
Zatím neexistuje sbor s bohoslužbami 
v bandžárštině, i když tímto jazykem 
hovoří více než čtyři miliony lidí. Více se 
o Bandžárcích dozvíte na 
www.pray4thebanjar.com.

2 8 .  D E N  –  10 .  K V Ě T N A

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby v tomto vlivném 
městě přibývalo těch, kdo povedou 
obyvatele k následování Krista, a aby 
vznikly tisíce společenství, která 
budou uctívat Boha v bandžárštině. 
(Skutky 2)

Modlete se za větší odvahu věřících 
ve městě zvěstovat víru bandžárským 
muslimům. (2. Korintským 2,14)

Modlete se za pokračování překladu 
Bible do tohoto jazyka, který 
je branou k dalším jazykům. 
(Žalm 119,105)
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Hasan si zašel do jedné z nově otevřených 
tripolských kaváren. V Tripolisu si sice 
lze dát kávu ledaskde, ale Hasan si 
místo stísněných a hlučných kaváren 
ve staré části města oblíbil prostornější 
a modernější kavárny v novějších čtvrtích, 
kde se člověk snáze setká s mladými lidmi, 
a dokonce i ženami.

Setkal se zde také se skupinou přátel 
z řad mezinárodních studentů, s nimiž se 
seznámil na univerzitě. Pravidelně se ve své 
oblíbené kavárně scházeli k rozhovorům 
o politice, sportu i náboženství. Bylo mezi 
nimi několik křesťanů a Hasana zajímalo, 
čemu vlastně věří, protože se dosud nikdy 
s křesťany nesetkal. Jejich zážitky a líčení 
Ježíšova učení ho upoutaly a chtěl se 
dozvědět víc.  

Tripolis, Libye
Muslimská populace: 1 165 000

2 9.  D E N  –  11.  K V Ě T N A

V tripolské kultuře hrají kavárny důležitou 
úlohu. Po celém Blízkém východě je káva 
společensky významnou součástí života, 
která má své místo v čase radosti i těžkostí, 
při schůzkách osobních i obchodních. 
 Je symbolem štědrosti a pohostinnosti. 

V Tripolisu jsou kavárny místem, kde 
se scházejí postarší i mladí lidé, aby si 
užili společenského života, poklábosili, 
diskutovali a plánovali. Chodí si tam 
vyměňovat nápady a seznamovat se 
s novými lidmi, což činí z kaváren ideální 
prostředí pro získávání učedníků. 

V Libyi žije necelých 100 tisíc křesťanů, 
přičemž věřících muslimského původu je 
mezi podle odhadů asi jen 1,5 tisíce. Tripolis 
jako největší a nejrozmanitější město Libye 
přitom nabízí řadu příležitostí.

Náměty k modlitbám
Islám je v Libyi státním 
náboženstvím. Modlete se za větší 
svobodu – ve společenském 
i právním smyslu – pro rozhovory 
o víře, aby se lidé mohli dozvědět 
o Ježíši. ( Jan 16,33)

Tripolis stále zůstává na hraně 
konfliktu. Od doby občanské 
války trvá násilí a město obklopují 
teroristické skupiny. Modlete se 
za pokoj pro toto město. (Žalm 2)

Modlete se, aby se kavárny staly 
centry získávání učedníků, kde se 
z mnoha dalších muslimů stanou 
Ježíšovi následovníci. ( Jan 8,31–32)
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V dějinách křesťanství se Damašek stal 
slavným jako místo nadpřirozeného 
setkání apoštola Pavla s Kristem, 
po němž se stal Ježíšovým 
následovníkem a zahájil misii, která 
změnila svět.

Damašek je jedním z nejstarších 
nepřetržitě obydlených měst na světě. 
Významným sídlištěm se stal asi ve  
2. tisíciletí př. Kr. UNESCO jej pro jedinečný  
historický a kulturní význam prohlásilo 
za součást světového kulturního 
dědictví. Damašek není důležitý jen pro 
dějiny křesťanství, ale hrál zásadní roli 
v boji muslimů proti křížovým výpravám. 
Také byl hlavním městem Umajjovského 
chalífátu, který byl prvním muslimským 
chalífátem po smrti zakladatele islámu 
Mohameda a jeho prvních nástupců. 
Chalífát je typ vlády, v jejímž čele stojí 
islámský duchovní vůdce, který je 
považován za Mohamedova nástupce.

Damašek, Sýrie
Muslimská populace: 2 153 000

Dnes má Damašek kolem 2 392 000 
obyvatel. Na počátku 21. století se začalo 
město prudce rozrůstat díky příchodu 
mladých lidí, kteří do města směřovali 
za prací a vzděláním. V poslední době ho 
však také mnozí opustili kvůli občanské 
válce. Většinu dnešních obyvatel tvoří 
syrští Arabové, žije tu však i množství 
Kurdů nebo malá komunita Palestinců. 
Podíl křesťanů, který v celé zemi činí 
10 %, dosahuje v Damašku zhruba 
15–20 %. Najdeme tu i malou, avšak 
starobylou židovskou populaci.

Soužití křesťanů a muslimů je v Damašku 
do značné míry pokojné. Potýkají se se 
společným problémem, kterým je válka 
v Sýrii. Křesťanům jako menšině však 
nadále hrozí pronásledování i nebezpečí.

3 0 .  D E N  –  12 .  K V Ě T N A

Náměty k modlitbám
Křesťanskou komunitu v Damašku 
tvoří několik většinou pravoslavných 
denominací. Modlete se, aby byly 
jednotné a vzájemně si sloužily. 
(Galatským 5,13)

Modlete se za pokoj v Sýrii, aby 
mohlo být starobylé město 
obnoveno a bezpečně vzkvétalo. 
(Skutky 9,31)

Modlete se, aby se mnozí muslimští 
obyvatelé Damašku setkali s Kristem 
tak jako kdysi Pavel. (Skutky 9,1–22)
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Svátek Íd, který připomíná ukončení 
půstu na konci Ramadánu, je časem 
radostných oslav, které obvykle trvají 
po tři dny. Muslimové si kupují nové 
oblečení, dávají dárky a jedí sváteční 
jídla. V zemích s muslimskou většinou 
bývají ulice vyzdobené a oslavy se 
odehrávají i ve veřejném prostoru. 

Íd al-Fitr (Svátek přerušení půstu) zahajují 
mnozí muslimové za úsvitu společnými 
modlitbami a dáváním almužen (zakát) 
chudým, což je povinnost, která patří 
k pěti základním pilířům islámu. 

Můžete své muslimské přátele v tomto 
období pozdravit slovy „Íd mobárak“,  
což znamená „požehnaný Íd“.

Letošní Ramadán je u konce, ale v modlitbách za muslimy  
ve městech po celém světě můžete pokračovat.

Nepřestávejte se modlit! 
Z ÁV Ě R

Náměty k modlitbám
Od té doby, kdy začala modlitební 
iniciativa 30 dní, se ke Kristu obrátilo 
více muslimů než kdykoli předtím. 
Modlete se, aby to pokračovalo 
a noví učedníci vychovávali další 
učedníky a křesťanská společenství 
rostla ve všech městech i vesnicích 
po celém světě (Skutky 2,17–21). 

Modlete se za pracovníky 
a organizace, které slouží ve velkých 
městech. Pokud byste stáli o spojení 
s organizacemi, které se takové 
službě věnují, napište si o informace 
na adresu info@pray30days.org. 

Proste Ducha svatého, aby Vám 
dále dával poznávat Boží srdce pro 
muslimy, vidět je Božíma očima a být 
jim světlem, které je povede k Ježíši 
(Matouš 5,14–15). 
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Díky patří všem, kteří umožňují, aby příručka 30 dní každý rok vyšla. Jsou to autoři příspěvků, 
fotografové, překladatelé, grafici a distributoři po celém světě, misijní a církevní organizace, 
které je podporují. 

Díky patří také Vám, že jste účastnili 30 dní modliteb za svět islámu v roce 2021! Budeme se 
na Vás těšit zase příští rok!

Vědět víc, modlit se víc, změnit víc! 

Na stránkách www.worldprayerguides.com najdete  
další kvalitní a zajímavé modlitební příručky k modlitbám  

za rozmanitá témata a skupiny lidí. 

Poděkování

      Facebook.com/pray30days 
      twitter.com/pray30days 
      Instagram.com/pray30days   

Děkujeme, že se modlíte!
30 Days International  

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. 
Kontaktovat nás můžete prostřednictví 
webových stránek www.pray30days.org 
nebo emailu info@pray30days.org.  
Můžete nás sledovat také na sociálních 
sítích: 
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30 DNÍ
Z A  S V Ě T  I S L Á M U


