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Vítejte u vydání 30 dní modliteb
za svět islámu v roce 2019!
Během několika posledních let se účast na 30 dnech modliteb za svět islámu
po celém světě rozrostla o desítky nových jazykových skupin i věřících. Jde nám
tedy o to, aby obsah příručky odrážel naší globální identitu.
Je povzbudivé číst zprávy z celého afrického světadílu, z odlehlých oblastí Číny,
ze severoamerických městeček i z ostrovů poblíž rovníku: všude se lidé poddávají
Kristu! Muslimský svět je pestrý, a proto bychom Vám tuto pestrost rádi v tomto
modlitebním průvodci přiblížili, abyste se mohli modlit na základě kvalitních
informací. Chceme, aby tak Vaše modlitby měly dalekosáhlý dopad a abyste věděli,
jak Bůh pracuje rozmanitými způsoby a mezi různými lidmi.
Na náš vydavatelský tým vždy působí silným dojmem, jak rozmanité cesty naši
přispěvatelé objevují pro sdílení důležitých věcí etnickým skupinám, mezi kterými
žijí. Doufáme, že Vám jejich příběhy a fotografie, které sdílejí, budou inspirací ke
skutečnému pochopení a upřímným přímluvám za muslimy všude tam, kde se
budete modlit.
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Děkujeme, že se modlíte s námi!
Vydavatelé „30 dní“

Tak jako vždy budeme i letos rádi, když se nám ozvete! Kontaktujete nás prostřednictvím našich webových stránek www.pray30days.org nebo sociálních sítí:
facebook.com/
pray30days

instagram.com/
pray30days

twitter.com/
pray30days
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Pohostinnost
v muslimském světě
Pohostinnost patří mezi klíčové hodnoty islámské kultury.
Laskavost a štědrost k hostům se pokládá za závazek, jímž je
člověk povinován Bohu. Mnoho muslimů proto věří, že uctít
a uvítat hosta znamená uctít a uvítat Boha.
V různých kulturách se pohostinnost projevuje různými
způsoby. V muslimském světě ji obecně charakterizuje štědrost
a obětavost. Ať má dotyčný sebeméně, podělit se o to s hosty je
věcí cti.

Pohostinnost svádí lidi dohromady. Vyjadřuje pozvání, abychom si
popovídali a abychom stále hlouběji – jako jednotlivci i jako skupina
– navzájem poznávali svůj duchovní svět. Doufáme, že vás líčení
pohostinnosti v různých muslimských kulturách zaujme a že vás
bude inspirovat k modlitbám, v nichž se bude projevovat tento duch
laskavé, otevřené náruče.

„Pamatujte: Vždyť kdo skoupě
rozsévá, bude také skoupě
sklízet, a kdo štědře rozsévá,
bude také štědře sklízet.“
2. Korintským 9,6
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Autory příspěvků jsme požádali, aby nám napsali, jak vypadá
pohostinnost v muslimských etnických skupinách, mezi kterými
žijí. Důležitou roli tu hraje jídlo, takže čtenáře varujeme, že
u některých článků možná dostanou chuť na jídlo! Dokonce
i v měsíci Ramadánu, zaměřeném na půst, je slavnostní hostina
konaná denně po západu slunce nákladná a setkáte se se štědrou
pohostinností.
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30 dní modliteb za svět islámu
– často kladené otázky
Jak hnutí 30 dní modliteb za svět islámu začalo?
Na jednom shromáždění na Blízkém východě se skupina misijních vedoucích sešla
ke společným modlitbám. Dozrálo v nich přesvědčeni, že je třeba zaměřit se v modlitbách na svět islámu a aktivněji ukazovat muslimům Boží lásku. Z tohoto rozhodnutí
vzešla tato brožurka pro modlitby za muslimy v období Ramadánu.
Kdo píše články a vytváří tuto modlitební příručku?
Tým, který připravuje modlitební příručku 30 dní, tvoří pestrá skupina lidí z celého
světa spjatých s různými křesťanskými církvemi či organizacemi. Mnozí z nich žili či žijí
již řadu let mezi muslimy a s láskou jim slouží. Někteří přispívají svými články, jiní se
na průvodci podílejí dobrovolnými překlady, grafickou úpravou či distribucí.
Jakým způsobem rozhodujete o tom, za co se bude modlit?
Chodí nám podněty z celého světa a náš výběr se tedy zakládá na tom, co nám lidé
pošlou. Tuto příručku vydáváme každoročně pro všechny, kdo mají zájem se nechat
zmobilizovat k modlitbám za konkrétní potřeby. Chcete-li hnutí 30 dní něco sdělit
nebo navrhnout, napište nám!
Jak se máme modlit?
Využijte modlitebních námětů jako východiska vlastních modliteb. Některé uvádějí biblická místa, která vás mohou inspirovat. Umožněte
Duchu svatému, aby vás vedl k modlitbám tím, že vám ukáže
na potřeby lidí, o nichž se dočtete. Toužíme po tom,
aby modlitby vycházely z lásky k lidem a abyste je milovali, stejně jako je miluje Kristus, jehož následujete.
Toužíme po tom, aby se dál šířila Dobrá zpráva.

Kéž vás Bůh vede
k modlitbám za to,
co lidé skutečně
potřebují.
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Sahel
Afrika

1. DEN 6. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Vedle dveří Isatina hliněného domku leží hromada nádobí
od včerejška. Vychází slunce a písek se třpytí v denním světle.
Pod stanem uprostřed jejího pozemku dosud spí hosté, kteří
dorazili před třemi měsíci. Před spaním se ještě občerstvili
nápojem z ibišku, čili papričkami, prosným kuskusem
a dušenými plátky z ryb. Isata vstává, omývá si obličej a sklání
se k modlitbě.

Modlete se, aby ženy z etnika
Fulbů, které žijí osaměle doma
ve vesnicích, prožívaly Boží
ochranu, péči a pokoj podobně
jako vdova ze Sarepty, která
svou službou Elíšovi uctila Boha.
(1. Královská 17,7-16)
Modlete se, aby 35 miliónů
Fulbů při jejich kočování napříč
Afrikou provázelo evangelium.
Modlete se, aby Fulbové při
své velké otevřenosti k hostům
poznaly Toho, který pravil:
„Hle, stojím přede dveřmi
a tluču; zaslechne-li kdo můj
hlas a otevře mi, vejdu k němu
a budu s ním večeřet a on se
mnou.“ (Zjevení 3,20)

Fulbové v Sahelu

Isata je žena z etnika Fulbů, kteří představují největší
kočovnou etnickou skupinu na světě a největší africkou etnickou
skupinu dosud nezasaženou evangeliem. Fulbů je asi 35 miliónů.
Najdeme je po celém Sahelu od západního po východní
pobřeží Afriky. Jako mnoho žen z jejího národa žije Isata
každoročně devět až deset měsíců bez manžela. Muži
vyrážejí pracovat jako pastevci nebo za obchodem,
zatímco ženy zůstávají doma ve vesničkách a čekají,
až se jejich manželé vrátí domů.
Ke klíčovým hodnotám Isatina života patří
koddirgal (pohostinnost), která pro Fulby
představuje jednu z nevyšších hodnot vůbec.
Nikdy se hosta nezeptá, jak dlouho se zdrží,
ani jej nepožádá, aby se zapojil do domácích
prací nebo přípravy jídla. Velkoryse a ochotně
slouží návštěvám až do jejich odchodu,
i kdyby to mělo trvat několik hodin nebo
celé roky. Tak to u Fulbů chodí a Isata je
nádherným příkladem této bezmezné
otevřenosti k příchozím.

FULBOVÉ JSOU NEJVĚTŠÍM
KOČOVNÝM ETNIKEM NA SVĚTĚ.
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Egypt
Blízký východ

2. DEN 7. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Základem egyptské pohostinnosti je velkorysost.
Říká se, že byste svým hostům měli naložit dvakrát
tolik jídla, než kolik pravděpodobně snědí, aby toho
spousta zbylo a aby nikoho nenapadlo, že jste třeba
nebyli dost štědří. Od hostitele se očekává, že bude
hosty pobízet k jídlu, a když ho poslechnou, bude si
to považovat za čest.

1. list Janův 3,1 říká, že nám Bůh
daroval velikou lásku. Modlete
se, aby tuto velkolepou Boží
lásku poznali lidé v Egyptě.
Mezi křesťany a muslimy
v Egyptě panuje napětí. Modlete
se, aby kultura pohostinnosti
společná oběma vyznáním
bořila bariéry a vedla
k opravdovému přátelství
a sdílení evangelia.

Toto očekávání přehnané štědrosti může
z pohostinnosti udělat břemeno. Kdybyste si
někoho pozvali domů a nedokázali mu nabídnout
prohýbající se stůl, mohla by z toho být nepříjemná
ostuda. Zvláště náročné je to o Ramadánu, kdy od
vás příbuzní čekají nejvíc a lidé mají za to, že když
budete v té době štědří, Bůh vás zvlášť odmění.

Hospodářství země se potýká s obtížemi, což má
dopad na všechny skupiny ve společnosti. Zajistit
jednotlivé aspekty života jako vzdělání, zaměstnání
nebo finance působí řadě rodin čím dál větší
starosti. To může mít negativní dopad na smysl pro
společenství a pohostinnost. Mladší generace,
k níž se počítá asi 61 procent obyvatelstva, dospívá
k závěru, že tradiční požadavky na pohostinnost
mohou být neúnosnou zátěží. Mnozí přestávají
praktikovat způsoby, které podle nich vedou
k nerealistickým očekáváním. Ovlivňuje je i to, že
vědí, jak to chodí v jiných kulturách, kde vládne
odlišný přístup k životu. Proto se smiřují s tím, že
stačí pozvat někoho domů na kávu a není třeba
chystat pro něj velkolepou hostinu.
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Modlete se, aby změny, které
přichází s mladou generací
v Egyptě, vedly také k růstu
náboženské svobody a dalším
pozitivním posunům.

Egypt: podoba pohostinnosti se mění
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Mali
Afrika

3. DEN 8. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Mali je západoafrický stát s nedostatkem půdy a asi
18 milióny obyvatel, z nichž 90 procent tvoří muslimové.
Mali bývalo pokojnou zemí. Od roku 2012 však severní částí
země otřásají nepokoje a konflikty podněcované islámskými
militantními skupinami. Násilí a nestabilita vlády mají za
následek chudobu a národnostní napětí.

Šálek čaje v Mali

Modlete se, aby mnoho lidí
v Mali nalezlo přijetí v Kristově
rodině, jak o tom mluví list
Efezským 2,18-20.
Modlete se za pracovníky
v Mali, kteří zvěstují evangelium,
a za to, aby v místních sborech
přibývalo věřících, kteří se
stanou ve svém národě světlem.

Všechny kmeny však spojuje pořekadlo: „Cizinec je
vzácnější než ty!“ Když přijdete jako cizinec do některé vsi,
najdete rodinu, která vás přijme do svého středu a nabídne
jídlo i vodu. I ti nejchudší se s pocestným podělí o jídlo.
Cizinec dostane dokonce i místní příjmení a s ním též místo
ve společnosti, takže se s ním jedná jako s příslušníkem
etnické skupiny či rodiny, která nese totéž příjmení.
Tím, co lidi v Mali skutečně spojuje, je společné pití
sklenky čaje, které se opakuje několikrát za den. Každé
odpoledne potkáte na ulicích, na nárožích, před domem
nebo u místního krámku muže seskupené kolem čajové
konvice. Příprava chutného čaje trvá dlouho, takže máte
mezitím čas popovídat si o rodině, politice, náboženství
nebo fotbale.

KAŽDÉ ODPOLEDNE UVIDÍTE MUŽE, JAK SEDÍ KOLEM KONVICE S ČAJEM.
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Státy ničí korupce, násilí,
předsudky a extrémismus.
Poctivost, pokoj, jednota
a soucit je naopak budují.
Žehnejte Mali modlitbou podle
Žalmu 67,1-7.
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Bosna a Hercegovina
Evropa

4. DEN 9. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

V Bosně a Hercegovině (BiH) není káva pouhým
nápojem, který do sebe nalijete na začátku dne.
Kafa v Bosně není nějaký příležitostný rozmar, ale
je to událost!

Mají-li k sobě lidé v Bosně
a Hercegovině opět najít cestu,
musí dojít k opravdovému
smíření. Modlete se, aby
tělo Kristovo stanulo
v čele tohoto dění.
(Viz 1. Korintským 12,12–14)
Modlete se, aby místní věřící
a misionáři mohli při kávě
budovat lidi v Bosně v Ježíšovy
učedníky a aby v Bosňanech
rostla zvědavost a touha
dovědět se více o Ježíši.
Modlete se, aby Boží láska
a odpuštění prolomily
hradbu hořkosti, podezíravosti, neodpuštění
a předsudků, které
v Bosně přetrvávají,
ačkoli už od války
uplynulo více jak
dvacet let.
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Káva v Bosně a Hercegovině

Ulice v BiH lemují kavárny, které jsou ve dne
i v noci plné lidí. Beze spěchu si povídají nad
miniaturními šálky tradiční bosenské kávy, která
je hustá a silná. Máloco se v BiH obejde bez kávy.
Může jít o firemní schůzi, výstup na některou
z hor, které byly dějištěm Olympijských her,
stěhování, výlet na nafukovacím člunu, oslavu

narozenin nebo prostě letní odpolední posezení
s přáteli a sousedy. Káva je tím lidi, co v této
rozdělené zemi lidi spojuje.
V důsledku ničivé občanské války v devadesátých
letech se v Bosně od sebe oddělily tři hlavní
skupiny obyvatel – Bosňáci (většinou muslimové),
Chorvati (katolíci) a Srbové (pravoslavní). Rozdělení
probudilo hluboce zakořeněný nacionalismus
a v této situaci je pro Bosňany stále těžší slyšet hlas
evangelia a reagovat na něj. Tu a tam však přece
někteří začali následovat Ježíše a tito věřící začínají
získávat učedníky mezi ostatními. V kavárnách
i u kávy doma tak můžeme narazit na
Bosňany, kteří při četbě Bible objevují
naději a svobodu, kterou jim nabízí
Ježíš!

KÁVA SPOJUJE LIDI V ROZDĚLENÉ ZEMI.

Malajsie
Jižní Asie

5. DEN 10. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Sabekunahar nás zve dál. Rozkládá velký koberec
zářivých barev, abychom se měli kam posadit. Její
uvítání je vřelé, přátelské a upřímné, i když jsme ji
vyrušili z náročné dopolední práce s udržováním
domácnosti, péče o děti a vaření. Mluví s námi
druhým jazykem Malajsie, kde žije v exilu. To, že
hosté přijdou nečekaně, nemá na její pohostinnost
žádný vliv. V kultuře Rohingů představují lidé
a společenství vysokou hodnotu, a tak se i při
malém příjmu peníze vynakládají na uctění hostů.
Sabekunahar se jde rovnou podívat do kuchyně,
co by nám mohla uvařit. Někoho posílá koupit pro
návštěvníky plechovky s pitím.

Modlete se podle
Izajáše 61,1–3 za množství
Rohingů, kteří žijí jako uprchlíci
a čelí přitom pronásledování.
Proste Pána žně, aby vyslal své
dělníky mezi Rohingy.
Modlete se, aby se utrpení
a bezpráví, s jakým se
Rohingové setkávají, změnilo
v dobro, jak o tom čteme
v Genesis 50,20.

Rohingští uprchlíci v Malajsii
těžké. O osamělosti také nemluví. Její rodiče, kteří
žijí v uprchlickém táboře v Bangladéši, jsou ve styku
s vnoučaty jen prostřednictvím chytrého telefonu.
To je nejužší kontakt, jaký Sabekunahar může se
svými rodiči a sourozenci mít.
V Malajsii žije asi 150 tisíc Rohingů. Vřelého
přijetí, s jakým oni vítají hosty, se jim tu rozhodně
nedostává. Nemají žádná práva a nemají nárok na
sociální zabezpečení. Pracovat mohou jen ilegálně
a pokaždé, když opustí domov, hrozí jim vězení.

Sabekunahar je úžasná kuchařka. Na
slavnostním pohoštění z rýže, kari a čerstvého
ovoce, které nám předložila, si opravdu
pochutnáváme. Ještě nám vrší na talíře další porce
se slovy: „Jezte, jezte!“ Má radost,
že nám její kuchařský výtvor
chutná.
Ten radostný výjev zakrývá
skutečnosti, které Sabekunahar
trpělivě snáší. Nebezpečná
cesta, kterou podnikla
do Malajsie s pomocí
převaděčů, se v rozhovoru
objevuje zřídka. Popsat
emocionální i tělesná
zranění, k jakým dochází
při takovém putování, je

9

Kazachstán
Střední Asie

6. DEN 11. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

„Přijďte k nám na čaj!“

Modlete se za Kazachy, kteří
svou pohostinností prokazují
Boží lásku a sdílejí svou vírou.
Inspirovat vás mohou slova
z Římanům 12,12–14.
Modlete se, aby křesťanští
pracovníci, kteří vedou Kazachy
k následování
Krista, povzbuzovali
kazašskou církev
k růstu a svědectví.
Modlete se, aby
Kazaši roztroušení
v jiných národech
byli přitažliví svým
životem a aby si
svou pohostinností
získávali přátele
a dostávalo se jim
požehnání.
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Na čaji u Kazachů
Když vás některá kazašská rodina takhle pozve,
dostanete nejspíš celé jídlo, nejen šálek čaje. Ten
samozřejmě chybět nebude. Bude tam jistě hojnost
báječného čaje se spoustou mléka.
Kazaši jsou muslimským národem ve Střední
Asii. Žijí převážně v Kazachstánu, ale kazašské
menšiny najdeme i v okolních zemích, kde si snaží
uchovat svou jedinečnou kulturu a jazyk.

Ve venkovských oblastech někteří stále ještě kočují,
starají se o stáda a bydlí v tradičních vlněných
stanech – jurtách.
Není třeba čekat, až vás kazašští přátelé pozvou.
Můžete kdykoli zajít na besedu a na pár šálků čaje
s mlékem i s trochou drobného, osmaženého
chleba zvaného „bauarsak“. Někteří z těchto
přívětivých Kazachů následují Krista. Mohou pro to
čelit těžkostem a pronásledování, i když to naštěstí
není tak zlé jako v některých okolních zemích.
„Naomi“ začala Ježíše následovat před několika lety a snaží se
být ještě pohostinnější, než se
v jejich kultuře očekává. Bydlí ve
velkém městě blízko nemocnice,
a tak je nasnadě, že když nějací
venkované jdou na ošetření
nebo mají v nemocnici někoho
z rodiny, zajdou a pobudou u ní.
Naomin manžel není věřící, ale
řekla mu: „Víme přece, jaké to je,
být nemocný, v bídě a v nouzi.
Tak bychom těm lidem měli
pomáhat.“ A díky tomu, že otevřela svůj dům, má možnost ukázat
Ježíšovu lásku dalším lidem.

Maledivy
Indický oceán

7. DEN 12. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

„Udělali jsme něco špatně?“ ptávali se naši
maledivští přátelé, když jsme je týden nenavštívili.
Maledivci, zvaní též Divehiové, jsou velice
pohostinní. Naše přátele těšilo hostit nás čajem
a chutným jídlem v kteroukoli denní dobu a kdykoli,
kdy jsme si našli čas na návštěvu.

Drogová závislost ničí životy
jednotlivců i celé rodiny.
Modlete se, aby ti, kteří
tím trpí, poznali skutečnou
svobodu v Kristu a aby se
tato svoboda rozšířila po
celých Maledivách.
Modlete se za větší
náboženskou svobodu, za
příležitosti ke zvěstování
evangelia a za pokrok
v překladu Bible.

Maledivy – ráj bez Krista

Maledivy leží v Indickém oceánu jihozápadně od
Indie a Šrí Lanky. Tvoří je řetěz šestadvaceti atolů
se stovkami krásných ostrovů. Pro turisty je to ráj,
avšak za oponou vnější krásy je mnoho nouze
a duchovní temnoty. Podle zákona jsou Maledivy
stoprocentně muslimské a bez náboženské
svobody. V zemi dochází hojně ke korupci,

rozvodům, zneužívání žen a dívek i užívání
drog. Drogově závislým a dealerům drog hrozí
vysoké tresty vězení, ale problém se tím neřeší.
Jen velice málo Maledivců zná Ježíše jako svého
Spasitele. Překlad Bible začal už před více než
dvaceti lety, ale stále jsou však v maledivštině
(neboli divehi) k dostání pouze její části. Vždycky
bylo a stále je těžké najít rodilé mluvčí ochotné
pomáhat s překladem a korekturami. Lidé mají
strach z úřadů, jsou vůči Bibli rezervovaní nebo
ji odmítají na základě svého náboženského
přesvědčení.

Modlete se, aby hodně
Maledivců poznalo Krista
jako svého Spasitele a Pána
a aby tu vznikla a rostla síť
věřících a domácích církví.
Můžete se nechat inspirovat
Izajášem 42,1–4.
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Spojené arabské
emiráty
Blízký východ

8. DEN 13. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Předtím než Spojené arabské emiráty zbohatly,
zakládala se jejich sláva na starodávném
potápěčském umění lovců perel. Od května
do září vyplouvají do vod Arabského zálivu hledači
perel na tradičních plachetnicích zvaných „dhau”.
S nasazením života se během dlouhého dne potopí
i padesátkrát.

Modlete se, aby obyvatelé
Emirátů byli jako kupec
z Matouše 13,45–46, který chce
za každou cenu hledat Boží
království.
Vyprošujte nečetným místním
věřícím odvahu sdílet se
s přáteli a s rodinou a modlete
se za to, aby se zahraničním
věřícím žijícím v této zemi
dostávalo příležitostí zvěstovat
evangelium mezi původními
obyvateli Spojených arabských
emirátů.
Modlete se, aby se Spojené
arabské emiráty staly pro celou
oblast světlem a požehnáním.

Spojené arabské emiráty

Když se na konci sezóny potápěči podělí
s kapitánem a posádkou, mohou se většinou
navzdory své těžké a nebezpečné práci pochlubit
jen malým výdělkem. Navzdory chudobě si však
obyvatelé Emirátů vždy zakládali na velkorysé
pohostinnosti. Cizincům nabídnou jídlo, pití
i ubytování minimálně na tři dny, aniž by se na
cokoli vyptávali.

Prudký rozvoj během posledních čtyřiceti let
proměnil podobu společnosti a řemeslo lovců perel
již téměř vymizelo. Kultura štědré pohostinnosti
však přetrvává. Obyvatelé Emirátů mají pro
návštěvníky, kteří se u nich třeba cestou zastaví,
stále připraveno místo v obývacím pokoji (takzvaný
„madžlís“) a hostům obratem nabídnou datle,
ořechy, kávu, čaj a dovedně připravenou sestavu
chodů.
Prosperující obyvatelé Emirátů, kteří mohou své
hosty zahrnout pohostinností, dnes žijí v moderním
světě, kde mají k dispozici prvotřídní domy a služby,
o jakých se jejich prarodičům ani nesnilo. Jak chudí
jsou však místní lidé v těchto sedmi emirátech
duchovně!
Pravděpodobnost nalezení perly v lastuře je tak
jedna k tisíci. Ale vyhlídka, že narazíte na rodilého
Araba z Emirátů, který následuje Ježíše, je ještě
nižší – mezi padesáti tisíci se zřejmě najde méně
než jeden! Tito lidé však stále ještě mají možnost
riskovat vše a hledat Perlu veliké ceny – věčný
poklad, který promění jejich život.

NAVZDORY CHUDOBĚ SI VŠAK OBYVATELÉ EMIRÁTŮ
VŽDY ZAKLÁDALI NA VELKORYSÉ POHOSTINNOSTI.
12

9. DEN 14. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Stačí jen krok ze špinavé turecké ulice a jsem
v čisťounkém bytě. Přítelkyně mne vítá polibky
a úsměvy, já si ale ze všeho nejdřív zouvám boty, abych
jí nezašpinila byt. Nemám s sebou terlik (přezůvky),
a tak mi hostitelka nabízí některé z vlastní sbírky, kterou
má přichystanou pro hosty. Vede mne do svého salonu
užívaného jen pro návštěvy a já si sedám na správné
místo. To nejčestnější patří jedné staré teyze („tetičce“),
která sedí co nejdále ode dveří, kde vůbec netáhne.
Zdravím ji tak, že jí políbím ruku a tou se pak dotknu
své hlavy na znamení úcty. Hostitelčina dcera mi nabízí
na omytí tureckou voňavku zvanou kolonya, kterou mi
nalévá do nastavených rukou.

Význam, jaký Turci připisují
čistotě, je odrazem jejich
hluboké touhy být přijatelný
pro Boha. Modlete se, aby
Turci poznali, že Ježíšova
krev očišťuje jednou provždy,
a že nás Bůh přijímá skrze
Ježíšovu spravedlnost.
(Jan 13,8–10; Židům 10,19–22)
V poslední době je Turecko
politicky a hospodářsky
nestabilní, což v lidech vyvolává
pocity nejistoty a strachu
a má nepříznivý vliv i na
pohostinnost. Modlete se
za pokoj v zemi a moudrost
ve vládních kruzích.
(1. Timoteovi 2,2–4)
Modlete se za věřící
v Turecku, když zvou Ježíše
do každodenního života lidí.

Photo © ZaidAbuTaha-PexelsCC

Turecko
Blízký východ

Turecko

Stavějí přede mne tureckou kávu, k ní sklenici
vody a turecké sladkosti. Jindy třeba hostitelka nabízí
çay (turecký čaj) se sladkým nebo slaným pečivem.
Při zvláštních příležitostech mne může i s celou
mou rodinou pozvat na snídani, což je obrovská
spousta jídla, které se jí pomalu, takže je dost času si
popovídat, a zapíjí nekonečným počtem skleniček čaje.
Povídáme si s přítelkyní o jejím nezaměstnaném
synovi a churavé tchyni. Říká, že se o ně Bůh –
inša’Allah (bude-li to jeho vůle) – postará, ale ona
že nemá zrovna důvěru, že by Alláhovi na takových
věcech záleželo. Nabízím jí, že se pomodlím v Isově
(Ježíšově) jménu. Dychtivě to přijímá, ale diví se, že se
chci modlit hned teď!

Stavějí přede mne
tureckou kávu,
k ní sklenici vody
a turecké sladkosti.
13

Džibutsko

10. DEN 15. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Afarové v Džibutsku:
Velbloudí mléko v pouštiVýchodní Afrika

Bývalí afarští muslimové, kteří
uvěřili, potřebují, aby rostla
vzájemná důvěra a oni byli
schopni budovat společenství.
Vyhlašujte nad nimi v modlitbě
list Efezským 4,2–4.
Modlete se za vhled a moudrost
křesťanských pracovníků, kteří
vedou nové věřící k učednictví.
Tradičně žijící Afarové potřebují
dostatek pastvy a vody. Můžete
jim žehnat slovy Žalmu 23.
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Nabídnout cizinci na pozdrav velbloudí mléko
není pro Afary ničím neobvyklým. Podává se
v mělké misce a odmítnout se považuje za
nezdvořilost.

čtvrtí několika velkoměst. Zde tito kdysi hrdí
pastevci a válečníci žijí jako menšina mezi dalšími
etnickými skupinami. Nemají politický vliv nebo
vlastní samosprávu.

Pro Afary, kteří žijí v nížinném trojúhelníku
tvořeném Džibutskem, Eritreou a Etiopií, jsou
tradice velmi důležité. Denní život tohoto etnika,
které kočuje se stády od jedné pastviny ke druhé,
charakterizuje horko a sucho. Kdysi Afarům
naháněly hrůzu neustálé nájezdy válečníků a jako
hrdí muslimové svou zemi bránili celá staletí.

Před mnoha desítkami let se k Afarům dostalo
evangelium. Dočkali se překladu Bible do svého
jazyka, ale přesto se zdálo, že Dobrá zpráva zatím
lidem do srdce příliš nepronikla. Během několika
posledních let se však staly úžasné věci a přibývá
Afarů, kteří následují Ježíše. Uvěřili na základě
snů a vidění, avšak předsudky a kmenový systém
těmto věřícím ztěžují vyhledávání vzájemného
obecenství. Potřebují růst a poznávat, že v Boží
rodině patří všichni dohromady. Noví věřící zakouší
pronásledování od vlastních rodin i státu. Přesto
dál odvážně šíří evangelium.

Po rozdělení jejich území státními hranicemi
a několika válkách se Afarové čítající asi 1,6 miliónu
stali okrajovou etnickou skupinou. Sucho
a nedostatek vody je zatlačily do chudinských

Čína
Asie

11. DEN 16. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Chuejové představují muslimskou národnostní
menšinu, k níž patří 10,5 milionu osob žijících
převážně na severozápadě Číny. Pozvání hosta,
který nepatří k Chuejům, do chuejské rodiny se
považuje za čest a výraz důvěry.

Chuejskou kulturu určuje čest
a hanba. Chuej si na obsloužení
hostů raději půjčí, jen aby se
vyhnul ostudě. Modlete se, aby
Chuejové nalezli osvobození
od strachu z hanby a snahy
neztratit čest.
Chuejové jsou pohostinní.
Modlete se, aby s nimi
křesťanští pracovníci navazovali
pěkné vztahy a v lásce jim
zvěstovali evangelium.
Modlete se, aby se u Chuejů
jasně projevilo devatero ovoce
Ducha podle Galatským 5,22.

Muslimští Chuejové v Číně

Chuejský hostitel před vás postaví zakrytou
nádobu s čajem v chuejském stylu. Krom čajových
lístků se někdy přidává až osm přísad: sušené ovoce
nebo květiny, čínské datle, cukrkandl, chryzantémy
nebo růže. Tento čaj se nazývá „Čaj osmi pokladů“.
Pozve-li si Chuej hosty domů na večeři, pak hostitel
zpravidla nesedí mezi hosty, nýbrž stoupne si stranou
a pokorně je obsluhuje. Chuejové jídlem nikdy
neplýtvají. I drobty ze stolu si smetou do dlaně
a vloží do úst.
Jednou jsem dostal pozvání na hostinu
k jednomu chuejskému příteli. Považovali mne za
„nejctihodnějšího hosta“, takže jsem seděl ve středu
tabule. Po mnoha báječných chodech přede mne
postavili poslední chod. Byl to velký talíř s tučnou
slípkou. Všichni se na mne zadívali se slovy: „Jako
nejctihodnější host musíte sníst biskupa, jinak
nemůžeme z tohoto domu odejít.“ Jaký nečekaný
zážitek pro cizince!

TENTO ČAJ SE NAZÝVÁ „ČAJ OSMI POKLADŮ“.
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Súdán
Severní Afrika

12. DEN 17. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Po hodinách jízdy autem jsme při západu slunce
dorazili do zaprášeného pohraničního městečka,
vklíněného mezi Súdánem a Čadem. Ulice byly
plné úsměvů a kouře a přes doškové střechy se od
mešity neslo muezzinovo volání. Plni radostného
očekávání jsme dorazili ke dvěma chatám
obklopeným nízkou zdí a vešli dovnitř. Už dávno
jsme nebyli doma.

Modlete se, aby byli Masalitové
schopni obnovit, co bylo
zničeno, a smířit se s těmi,
kteří jim ublížili.
Modlete se, aby letos přišly
deště a místo hladomoru
přinesly žeň.
Modlete se, ať se na Masality
snese déšť Božího požehnání,
aby „hlásali mocné skutky toho,
který je povolal ze tmy do svého
podivuhodného světla“.
(1. list Petrův 2,9)
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Súdánští Masalitové

Jsme z kmene Masalitů, jednoho z největších
a nejchudších kmenů v Dárfúru. Dárfúr je
domovem osmi miliónů obyvatel a desítek
muslimských kmenů. Zemi však zpustošila válka
a rozprášení Masalitové žijí nyní v diaspoře. Někteří
uprchli na Západ, jiní se s malými čluny a velkými
sny snaží překonat Středozemní moře. Další se
vydali na Saharu hledat zlato a někteří se stěhují
do chudinských čtvrtí obřích afrických velkoměst.
Nezapomínají však, kým jsou. Svoji vlast a své

dědictví si nesou v srdci a stále se utěšují nadějí na
návrat.
„Kinde!“ pozdravili jsme skupinu shromážděnou
ve stínu pod stromem. Překvapení – a pak se
davem rozlehl jásot! Odešli jsme z domova před
dvanácti lety jako chlapci. Teď jsme se vrátili jako
muži. Seběhli se sousedé, poráželi ovce, objevily
se bubny a tu noc jsme slavili jako za dobrých
starých časů. Popíjeli jsme kirimtu a vyskakovali až
ke hvězdám, dokud nezačaly s východem slunce
blednout.
Za těch nádherných chvil jsme zapomněli na
své starosti. Jenže nadlouho se zapomenout nedá.
Masalitové potřebují vaše modlitby.

13. DEN 18. května

Střední Asie

Patúlové* ve Střední Asii
NÁMĚTY K MODLITBÁM
Modlete se za trvalý pokoj,
naději a pochopení skutečné
povahy Boha a překypujícího
života s ním. Kéž se jim dostane
zjevení podle Jana 10,10.
Modlete se, aby ve svých horách
nalezli požehnání a slyšeli
Dobrou zprávu (viz Izajáš 52,7).
V této oblasti je třeba se zaměřit
na získávání učedníků a na to,
aby jim pracovníci, modlitby,
finanční prostředky i zázraky
pomáhali nalézt Krista. Modlete
se podle Matouše 9,38.

Patúlové jsou silní, nezávislí horalé, kteří se často
na celý den zastaví u přátel na čaj. Donedávna se
do této drsné hornaté oblasti nedalo dojet vozem.
V současnosti však tito lidé usilovně pracují na
tom, aby za pomoci nemalého množství dynamitu
připravili prostor pro schůdné cesty mezi údolími,
které umožní potřebným lidem komunikaci,
zpřístupní trhy a potřebné zdravotní služby.

Jsou přímočaří v řeči, poctiví a nechybí jim praktický
humor. Metlou pro jejich život jsou rozporuplné
náboženské zákony, násilí, nemoci a smrt. Mnozí
Patúlové své hory opouštějí, protože se bojí vražd
z krevní msty, nedostatku potravy a protože
touží dát svým dětem vzdělání. Zdrojem konfliktů
a všudypřítomného strachu je též islámský
extrémismus.

Pokud jde o pohostinnost, stali se Patúlové
díky své izolovanosti velmi obětavými. Nejsou tu
obchody ani penzióny, takže vítaným útočištěm
pro unavené poutníky na nebezpečných horských
cestách jsou soukromé domy. Hosté dostanou
hrubý chléb, který se namáčí do polévky
z červených fazolí nebo do misky s jogurtem.
Ať už hostů přijde sebevíc, hostitelé prohodí
jenom: „Však se o nás Bůh postará.“

Patúlská žena Fátima, která zná mnohé
z těchto obtíží osobně, říká: „S tou hroznou bolestí
se dokážu vyrovnat, ale to, že nevím, co je
v nepořádku a zda mi vůbec někdy bude lépe,
ve mně probouzí hroznou beznaději.“ Nikdo z nich
dodnes nenašel naději v Kristu.
* Kvůli ochraně pracovníků v této oblasti
neuvádíme skutečné jméno.

Patúlové jsou středoasijský národ, k němuž
patří asi tři sta tisíc příslušníků. Dělí se do asi pěti
etnických skupin a hovoří několika různými jazyky.

VÍTANÝM ÚTOČIŠTĚM PRO UNAVENÉ POUTNÍKY
NA NEBEZPEČNÝCH HORSKÝCH CESTÁCH JSOU SOUKROMÉ DOMY.
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Indie a Bangladéš
Jižní Asie

NÁMĚTY K MODLITBÁM
William Carey přeložil Bibli
do bengálštiny v roce 1809.
Modlete se podle listu
Židům 4,12, aby Boží slovo
konalo své dílo.
Indičtí bengálští muslimové
jsou ve svých státech
menšinou, a proto se cítí
nejistě. Modlete se, aby
v této oblasti panoval
mír mezi náboženskými
komunitami a aby měla
moudrou vládu.
Modlete se, aby rostoucí
počet bengálských
muslimů, kteří uvěřili
v Krista, měl odkud
čerpat pro další růst
v učednictví, aby měli
pevné zázemí ve
společenství věřících
a odvahu čelit
pronásledování své
komunity.
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14. DEN 19. května

Bengálští muslimové
Při bengálské muslimské svatbě může být přemíra
pohostinnosti na obtíž. Na jednu takovou vesnickou svatbu se
pamatuji. Byl jsem tak nacpaný, že další rýže a maso s kari se
už do mne nevešly. Usměvavý hostitel však přišel s novým
jídlem a já jsem začal talíř zakrývat levačkou, abych ho
„znečistil“ a naznačil tím, že kdyby na něj ještě něco naložil,
muselo by se to vyhodit. Byl ale tak neúprosný, že než jsem
se stačil rukou talíře dotknout, strčil pod ni sběračku
a naložil mi tam další porci!
Kdykoli jsem byl v nějakém bengálském domě, nikdy se to
neobešlo bez hojnosti jídla a pití, i když bylo jasné, že ti lidé
sami zápasí o živobytí. Projevy pohostinnosti si pokládají
za velikou čest a kvalitní pohostinnost je u nich věcí cti.
Bengálští muslimové tvoří většinu obyvatelstva
v Bangladéši a největší menšinu v indických
státech Západní Bengálsko a Ásám.
S populací přesahující 185 miliónů
představují (po arabských muslimech)
největší muslimskou etnickou skupinou na
světě. Jedná se o velkou etnickou skupinu
jen málo zasaženou evangeliem. Počet
těch, kdo uvěřili v Ježíše, však v posledních
letech roste.

KDYKOLI JSEM BYL V NĚJAKÉM BENGÁLSKÉM DOMĚ,
NIKDY SE TO NEOBEŠLO BEZ HOJNOSTI JÍDLA A PITÍ.

Spojené
státy
americké

15. DEN 20. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

V oblasti kolem amerického Chicaga žije více
než půl miliónu muslimů z celého světa. Jednu
z největších muslimských populací v této oblasti
– šedesát tisíc osob – najdeme v okrese DuPage,
který leží na západním okraji chicagského
městského okrsku.

Modlete se, aby křesťané
v Chicagu měli touhu být
muslimům v této oblasti
světlem vyzařujícím Krista
(viz Skutky 17,26–27).
Modlete se, aby křesťanská
setkání věřících z různých
etnických skupin a společné
studium Bible pomáhaly
věřícím muslimského původu
i hledajícím muslimům růst ve
víře a v oddanosti Kristu.
Modlete se za integraci
muslimských přistěhovalců do
amerického způsobu života,
vzdělávání, jazyka i přátelských
vztahů.

Muslimové v americkém Chicagu

Některé skupiny žijí koncentrované v určitých
městských čtvrtích, jiní jsou roztroušeni po celé
oblasti. Na severu Chicaga najdeme přistěhovalce
z Jižní Asie, kteří dali místu označení „Malá Indie“.
Araby z různých zemí najdeme zase především na
jihu města. Porůznu žijí ve městě i na předměstích
majitelé obchodů a restaurací: Syřané, Afghánci,
Íránci, Iráčané i pestrá směsice Afričanů, z nichž
mnozí přišli jako uprchlíci. Skoro všechny komunity
se pyšní jak rozměrnými, výstavnými mešitami,
tak i malými svatyněmi přestavěnými z obchodů
a jiných budov, které dříve plnily rozmanité jiné
funkce.

Mnoha muslimům se po příchodu do USA
nabízí příležitosti poznávat Boha prostřednictvím
víry v Ježíše, které ve své staré vlasti neměli.
Kazatelé, sbory i jednotlivci oslovují muslimy
a věřící muslimského původu pomocí
pohostinnosti, evangelizace, přátelství, studia
Bible, vyučování angličtiny nebo bohoslužeb.
Když v Americe přijdou křesťané k muslimům na
návštěvu, hostitelé je rádi bohatě poctí čajem,
ovocem, nabídnou jim svačinu a občas i nějakou
blízkovýchodní nebo jihoasijskou specialitu.
Když se přátelské vztahy prohloubí, získávají
američtí křesťané možnost pomáhat muslimským
přátelům přímluvou v různých životních situacích.
Modlí se za jejich děti, které si zvykají na americké
školy, za rodiny, které přistěhovalci zanechali
v dřívější vlasti zmítané válkou, i za to, aby se jim
podařilo naučit se anglicky, najít si práci a získat
nové přátele.

Mnoha muslimům se po příchodu do USA nabízí
příležitosti poznávat Boha prostřednictvím
víry v Ježíše, které ve své staré vlasti neměli.
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Írán a Irák
Blízký východ

16. DEN 21. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Kákáíjové si sami říkají ahl al-haqq, což znamená
„lid pravdy“. Jedná se o etnické Kurdy, kteří žijí
převážně v Iráku. Tato specifická skupina má
přes 5 miliónů příslušníků, kteří hovoří kurdsky,
arabsky a persky. Kákáíjští muži se poznají podle
dlouhého kníru, který hrdě nosí jako symbol svého
náboženství.

Vlastní vlády Kákáíje oficiálně
neuznávají. Setkávají se proto
s diskriminací, naráží na řadu
překážek ve společnosti
a potřebují podporu, aby mohli
vést pokojný a úspěšný život.
Mystikové touží po důvěrném
spojení s Bohem a po zjevení
duchovního světa. Modlete se
za ně a nechte se inspirovat
1. listem Korintským 2,10–13.
Malý počet Kákáíjů už Krista
následuje. Modlete se za ně, ať
tomuto lidu pravdy přinášejí
světlo a pravdu (viz Jan 8,12).
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Íránští a iráčtí Kákáíjové
– pohostinnost s knírem

Oficiálně jsou registrováni jako muslimové
a vyžaduje se od nich, aby žili podle islámského
práva šaría. Raději se však řídí svým vlastním
tajným náboženstvím známým jako
jarsanismus, což je synkretický
věroučný systém podobný
mystické formě islámu –
súfismu. Obsah jejich víry není
příliš známý, protože je o něm
zakázáno mluvit.

mystici (súfiové) po osobním vztahu
s Bohem. Kákáíjští muži a ženy milují hudbu
a rádi na týdenních shromážděních společně zpívají
své písně. Jako opovrhovaná menšina se cítí silně
spjati s křesťany ve svých zemích a mnozí mají
doma obrázky Ježíše. Následovat Ježíše je však pro
Kákáíje těžké, protože se na to hledí jako na zradu
vlastní víry, rodiny a komunity.
Podobně jako další národy v Orientu jsou
Kákáíjové velmi pohostinní. I když jsou chudí
a nemajetní, čest je nutí rozdávat. Host
nemůže minout kákáíjský dům, aniž
by si dal nápoj na občerstvení,
kávu a něco k snědku.

Jarsanismus vznikl koncem
14. století a byl silně ovlivněn
islámským mysticismem. Kákáíjové
touží podobně jako islámští

PODOBNĚ JAKO DALŠÍ NÁRODY V ORIENTU
JSOU KÁKÁÍJOVÉ VELMI POHOSTINNÍ.

Photo © Amber Hallam

Maroko
Severní Afrika

17. DEN 22. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Důležitost, která se v Maroku přikládá
pohostinnosti, může pro rodiny představovat
nepříjemné břemeno. To může být zvláště citelné
v těžkých časech, když někdo z rodiny zemře.

Modlete se za muslimy
v Maroku, zvláště za ženy.
Kéž poznají, že Ježíšovo jho
netlačí a břemeno netíží
(Matouš 11,30).
Modlete se, aby křesťané
v Maroku byli vůči svým
muslimským sousedům v době
jejich zármutku citliví a využívali
této příležitosti k projevům
dobroty a lásky.

Photos © Katelyn H

Mnoho muslimských států
brání zpřístupnění Biblí jejich
občanům. Modlete se, aby
Maročané získali přístup
k Božímu slovu a mohli tak
okusit, jak sladká je jeho
pravda (Žalm 119,103).

Truchlení v Maroku

Když jsem žila v Maroku, umřela sousedce matka.
Zaklepala jsem u ní a podala jí krabici kostkového
cukru. V marocké kultuře je cukr vhodným dárkem
pro vyjádření soustrasti.
Sousedka odnesla cukr do kuchyně a přišla
s hrnkem mátového čaje, což je v Maroku tradiční
nápoj pro každou příležitost. Vzala týž cukr, který
jsem jí právě dala, a vrátila mi ho rozmíchaný
v čaji. Ani v zármutku mi nepřestala prokazovat
pohostinnost – mně, cizince z jiné kultury,
která ani pořádně nemluvila jejím jazykem.
I ve svých nejtěžších chvílích mi prokázala vřelost
a pohostinnost.
Cukr je tradičním dárkem, ale smrt rozhodně
není pro muslimské rodiny sladká. Nemají
skutečnou jistotu spasení, ani záruku, že
v posmrtném životě budou v ráji. Hořké bodnutí
smrti může muslimy vést k úvahám nad otázkami
věčnosti. Někomu to snad může pomoct, aby hledal
jistotu věčného života, jaká se nalézá v Ježíši. Kéž
okusí a spatří, jak je Pán Ježíš dobrý!
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Eritrea a Etiopie
Východní Afrika

18. DEN 23. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Cestujeme podél etiopsko-eritrejských hranic.
Konflikt mezi oběma zeměmi začal před dvěma
desítkami let a válečný stav trval dlouhé roky.
Nedávno byl konečně uzavřen mír.

Mezi Sahy je malá katolická menšina, která
vznikla v době italské okupace před 2. světovou
válkou. Překvapivě však v jazyce Sahů existuje jen
pár částí Bible. Na překladu se však pracuje.

Přijíždíme do vesničky, kde nás vítá místní
křesťan. Nabízí nám kávu a praženou kukuřici,
která je ještě teplá. Ta zde na výšinách neroste, ale
hojně se pěstuje v pobřežních oblastech Eritrey,
kde žije většina příslušníků etnické skupiny Sahů.
Popíjíme kávu a vyčkáváme.

Po dlouhém čekání přichází Tesfej. Šest hodin šel
pěšky přes hory, aby se s námi mohl setkat. Velice
touží vyprávět ve své komunitě o Ježíši. Je náramně
šťastný, že jsme se vydali na tak dlouhou cestu,
abychom se s ním viděli. Modlíme se spolu
a pak se vracíme domů. Hodláme zůstat ve spojení,
abychom se dozvěděli, jak Bůh dál mezi Sahy
pracuje.

Věřící jako Tesfej jsou
zvěstovateli Dobré zprávy.
Modlete se za ně podle listu
Římanům 10,13–15.
Modlete se za postup
písemného i zvukového
překladu Bible, aby se její
poselství dostalo k Sahům
v jejich jazyce.
Tesfejovi muslimští přátelé
si v této horské oblasti těžce
vydělávají na denní chléb.
Modlete se, aby podél hranic
trval mír, který umožní rozvoj.

Velice touží
vyprávět ve své
komunitě o Ježíši.
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Sahové v Eritreji a Etiopii

Podle odhadu je Sahů kolem 300 tisíc. Jsou to
muslimové a živí se jako farmáři a pastevci.
Od vyhlášení nezávislosti Eritrey v roce 1993 jejich
kmenovou oblast rozdělují hranice a na obou
stranách jsou vojáci, tanky i děla připravená střílet.

Somálsko
Afrika

19. DEN 24. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

„Ma nabad baa?“. To je běžný somálský pozdrav, který znamená: „Je pokoj?“

Modlete se, aby Somálci zakusili
pokoj, který se nabízí v Kristu
(viz Jan 14,27).
Somálský lid trýzní sucho
a války. Modlete se za pokoj
a za obnovu pro zemi i její lid.
Můžete se nechat inspirovat
Žalmem 104.
Modlete se, aby se
Somálci v diaspoře
setkali s pohostinnými
následovníky Krista, kteří
jim ukáží
skutečný
pokoj.

Somálci v Somálsku
Vůči cizincům jsou někdy Somálci rezervovaní
a podezíraví. Zprávy z Afrického rohu často hovoří
o politickém neklidu, konfliktech, suchu a hladu.
Zápas o přežití je pro mnohé realitou, takže dotaz
po pokoji je při setkání s novými lidmi přirozený.
Somálci jsou také známi silnou národní hrdostí.
Často si střeží různá tajemství své kultury a odhalí
je jen tehdy, když sami chtějí.
To možná nezní příliš
pohostinně, ale většině
lidí se při setkání se
Somálci přece jen
dostane vřelého
a vlídného přijetí.
Zrovna nedávno
mne pozvali
k jednomu

somálskému příteli. Jeho rodina mne uvítala
somálským čajem a pokrmem z velbloudího masa.
Seděli jsme s kamarádem na podlaze, povídali si
a pochutnávali na jídle. Kolem si hrály děti a ženy
tlachaly v kuchyni. Byl to krásný, pokojný čas. Moje
zkušenosti se Somálci jsou takové, že vybudování
vztahů sice může nějakou dobu trvat, ale když
se vytvoří ovzduší důvěry, vtáhnou vás do svého
života. Za tvrdým zevnějškem jsou měkká srdce.
Somálců je asi 20 miliónů a mnozí z nich žijí
v jiných zemích po celém světě. Jaké odpovědi asi
dostávají na svou otázku „Je pokoj?“, když se
s novými lidmi setkají v cizině? Když k nám přijdou
na návštěvu přátelé ze Somálska, je pohostinnost
mimořádně důležitá. Přijímejme je, starejme se
o ně a umožňujme jim, aby zakoušeli pokoj.

BYL TO KRÁSNÝ,
POKOJNÝ ČAS.
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Čína
Východní Asie

20. DEN 25. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Náš přítel student Mahmúd nás pozval k sobě
do rodiny na oslavu Svátku oběti, zvaného Korbán
nebo Íd al-Adhá. Jedná se o svátek, který připomíná
Abrahamovu ochotu obětovat svého syna. Začali
jsme voňavým čajem. Na tabuli bylo připraveno
ovoce, sladké pečivo a placka kvašeného chleba
zvaného „nán“. Hostitelé nám – mužům a ženám
zvlášť – podali vodu k umytí, nalili nám ji na ruce
a nechali kolovat ručníky.

Píseň Šalomounova 2,4
spojuje hodovní tabuli s láskou.
Modlete se, aby Boží láska
byla praporcem nad Ujgury.
Ujguři jsou v Číně utiskovanou
menšinou. Modlete se, aby
je oslovila čínská církev.
Nechte se v modlitbách
za Ujgury inspirovat
Matoušem 22,1–14.

Ujgurští muslimové v Číně

Pak se začalo jíst. Mahmúdův otec slavnostně
rozlomil nán na dvě poloviny a ty nám podal.
Namáčeli jsme si je v dušené zelenině s velkými
kusy pečeného beránka zabitého téhož dne
v ranních hodinách. Pak přišly domácí nudle.
Mysleli jsme, že už je po jídle, ale za chvilku se
podávala dýně

a masové knedlíky – ach, jak nám byl líto, že jsme
se předtím tolik nacpali! O pár hodin později – to
už nám dělalo starosti, zda se nepřejíme k smrti –
přišel poslední chod: velké dřevěné mísy rýžového
pilafu s vařeným beránčím masem. Konečně dal
Mahmúdův otec znamení. Všichni zvedli ruce,
zatímco on se pomodlil. Poté jsme si přejeli dlaněmi
po tváři a řekli: „Ámín.“
Tradiční ujgurská pohostinnost je úchvatná.
Jídlem a pohostinností nám naši ujgurští hostitelé
prokazují úctu a přátelství. Jako jejich hosté jsme se
je snažili poctít a udělat jim radost projevy hluboké
vděčnosti za jejich štědrost.
To jídlo u Mahmúdovy rodiny se uskutečnilo
před několika lety. Ujguři jsou náboženskou
menšinou v obrovském národě plném kulturního
a politického napětí, a tak jejich kultura naráží na
řadu těžkostí a výzev. Ujguři potřebují najít nové
způsoby, jak si uchovat čest a svoji pohostinnost.

JÍDLEM A POHOSTINNOSTÍ NÁM NAŠI UJGURŠTÍ
HOSTITELÉ PROKAZUJÍ ÚCTU A PŘÁTELSTVÍ.
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Zanzibar
Východní Afrika

21. DEN 26. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Svahilci ze zanzibarského souostroví si
uchovávají hluboko zakořeněnou tradici
pohostinnosti. Kudykoli procházíte, ať už ulicemi
Kamenného města nebo některou vsí, všude
uslyšíte slovo pozvání: „Karibu!“ Díky své vstřícné
kultuře jsou mnozí připraveni vás pozvat
a naslouchat evangeliu právě tak, jako jsme
to zažili u Bibi.

Modlete se za muslimy
v Zanzibaru podle listu
Filipským 3,8–11.
Modlete se, aby ti, kteří
v Zanzibaru slouží Kristu,
nalézali otevřené dveře pro
zvěstování své víry.
Modlete se za nové věřící,
aby rostli v učednictví.

Zanzibarští Svahilové

Zanzibar má 1,4 miliónu obyvatel, kteří se
z 99 procent považují za muslimy, přestože
praktikují v hojné míře čarodějnictví. Zanzibar
býval centrem východoafrického obchodu s otroky
a je známý tím, že tam působí „nejmocnější“ okultní
léčitelé z celé východní Afriky.

Jak tam tak ležela na lůžku, vyprávěla nám,
že dnem i nocí myslí na Boha a uvažuje, zda má
místo na věčnosti. „Doufám, že půjdu do ráje.
Že jsem toho vykonala dost.“
Měly jsme radost, že jí můžeme povědět, co
vykonal Ježíš, aby jí zajistil spásu. Když uslyšela
tu dobrou zprávu, zvolala: „Právě za to se pořád
modlím!“

Navštívily jsme s přítelkyní mnoho nemocných
a modlily jsme se za ně. Nakonec jsme se vtěsnaly
do zadní místnosti malinkého hliněného
baráčku na okraji jedné rybářské vesnice.
Před námi ležela starší žena jménem Bibi,
jejíž křehké tělo jsme v té tmě sotva
rozeznaly. I když nás nikdy předtím
neviděla, hned nás zvala dál.
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Pákistán
Jižní Asie

22. DEN 27. května

Pohostinnost v Kóhistánu

NÁMĚTY K MODLITBÁM
V této odlehlé oblasti je třeba
zlepšit dostupnost lékařské
péče a kvalifikovaných
zdravotníků.
Pokud kóhistánští Ježíšovi
učedníci porostou a budou
šířit svou víru, může být krevní
msta a odloučenost překonána
odpuštěním a obnovou.
Pro překlad Bible do
kóhistánských dialektů je třeba
jazykového výzkumu. Tato
oblast se však vyznačuje jedním
z nejnižších stupňů gramotnosti
v Pákistánu. Modlete se, aby
věřící na tyto výzvy reagovali.

Kóhistán znamená „Země hor“ a jedná se
o oblast v severním Pákistánu zahrnující údolí řeky
Indus. Žije tam asi 600 tisíc Kóhistánců rozdělených
na tři kmenové skupiny. V 17. století se stali
muslimy a v roce 1976 byli začleněni do Pákistánu.
Řeka Indus odděluje jejich dvě hlavní skupiny,
které mluví dvěma dialekty označovanými jako
kóhistánština šíná a kohistánština údolí řeky Indus.
Ani jeden dialekt zatím nebyl zcela popsán.
Ve většině případů sporu či zločinu provádějí
soud vesničtí stařešinové. Dokud není vynesen
rozsudek nebo dosaženo dohody, mohou lidé
obvinění ze zločinu utéci do útočištných věží.
Dosud se také hojně praktikuje krevní msta, kvůli
které – stejně jako kvůli nezaměstnanosti – mnoho
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Kóhistánců opouští vlast. Kristových následovníků
je v Kóhistánu jen nepatrný počet.
Jdu navštívit jednu rodinu ve vysoko položené
vsi. Do kopce mi to trvá dlouho. Jedno dítě přitom
nesu na zádech, zatímco druhé vedu za ruku. Když
dorážím na místo, jsem úplně vyčerpána. Moje
přítelkyně přerušuje praní, otevírá mi těžkou bránu
a nabízí místo na lůžku uprostřed dvora. Její starší
děti jsou v islámské škole. Menší hrají kuličky
a naše děti se k nim přidávají. Ta rodina je chudá,
ale přítelkyně připravuje čaj a jako hostu mi přináší
trochu mléka od kozy. Sama pije čaj bez mléka.

Blízký
východ

23. DEN 28. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Ve státech Levanty, mezi něž patří dnešní Sýrie,
Libanon, Jordánsko, Izrael a palestinská území,
žije dosud několik miliónů beduínů. Slovo beduín
pochází z arabského slova „badíja“, které znamená
poušť. Většina beduínů se už nevěnuje chovu
zvířat ani nekočuje, ale žije ve vesnicích
a městech. Jejich tradiční, dříve tak
nesmírně důležitá pohostinnost
přetrvala až do dnešní doby a je dosud
velice rozšířená.

Na beduíny negativně působí
těžkosti spojené se životem
v zemích Levanty, jako jsou války
a nezaměstnanost. Vzhledem
ke svým tradicím se také často
obtížně vyrovnávají s moderním
světem.
Modlete, aby měli beduíni
hodně příležitostí ke styku
s křesťany, kteří s nimi budou
sdílet svou vírou.
Modlete se za beduíny podle
Zjevení 3,20.

Beduíni v Levantě

Host je pod ochranou beduínů
až do okamžiku, kdy opustí kmen.
Hostům je vždy věnována velkorysá
péče a dostávají to
nejlepší možné
jídlo. Před
jídlem se
podává čaj
nebo káva.
Káva – obvykle
hořká, jak bylo
mezi Araby zvykem
– má veliký význam.
Nabídka a přijetí šálku
kávy ohlašuje začátek
mírových jednání
a obchodu. Určité
pohyby rukou nad šálkem
naznačují, zda chce člověk
přidat, nebo má už dost.

Beduíni jsou většinou muslimové, kteří nikdy
neslyšeli o Ježíši a jeho lásce k nim. Jakožto hrdý
a svobodomyslný lid se
evangeliu brání. Je možné,
že se jednotliví beduíni
s Ježíšem setkali, ale
ke skutečnému
průlomu zatím
nedošlo. Šejch
jako kmenový
vůdce má
veliký vliv
na to, jak
jeho lid na
Ježíše a jeho
následovníky
reaguje.

HOSTŮM JE VŽDY VĚNOVÁNA
VELKORYSÁ PÉČE A DOSTÁVAJÍ
TO NEJLEPŠÍ MOŽNÉ JÍDLO.
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Spojené
státy
americké

24. DEN 29. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Jako pastor v USA se často modlím za muslimy
ve světě. Jak je tomu ale s muslimy v mém okolí?

Photos © Steve Hajjar-Flickr

Mnozí muslimové v Americe
jsou přistěhovalci. Modlete se,
ať prostřednictvím křesťanů ve
svém okolí zakusí Ježíšovu lásku
(viz Matouš 25,37-40).
Někteří již sice vyrostli
v Americe, ale i tak na ně
jejich okolí často hledí jako na
outsidery. Modlete se za
dobré vztahy mezi křesťany
a muslimy v USA.
Modlete se, aby požehnání
proniklo do všech oblastí
života amerických muslimů.
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Muslimská pohostinnost v Americe
Počet muslimů žijících v USA se odhaduje na
3,45 miliónu, což je asi 1,1 procenta veškerého
obyvatelstva. Mešitu v blízkosti svého domova na
severovýchodě USA jsem objevil, když jeden kolega
pastor organizoval návštěvu tamních pátečních
bohoslužeb. Vedoucí mešity s námi jednali jako
s váženými hosty. Poučili nás o správném
protokolu: kterými dveřmi se vchází, kam se
odkládá obuv a kam se máme posadit jako
pozorovatelé. Podali nám horkou vodu s chilli,
horký marocký čaj a odpověděli nám na naše
otázky. Darovali nám arabsko-anglický Korán
a pozvali nás, abychom kdykoli zase přišli.
Uvědomil jsem si, že Ježíš chce, abychom
se k těmto muslimským imigrantům chovali
pohostinně. Další pastor a já jsme se rozhodli,
že tu mešitu budeme navštěvovat každý pátek

a zkusíme se tak stát mostem mezi našimi
odlišnými komunitami. Chtěl jsem, abychom jim
svým přátelstvím pomohli poznat Ježíšovu pravdu
a lásku.
Nejprve to naše nové muslimské přátele
zaskočilo. Opakovaně jsme odpovídali na jejich
otázky, proč k nim chodíme. My jsme se jich pak
naopak ptali, čím jim můžeme posloužit. Řekli, že
potřebují místo k pohřbívání. Pomohli jsme jim
tedy najít hřbitov, kde povolili vznik muslimského
oddělení.
Během Ramadánu pořádá mešita každý večer
po západu slunce večeři a my tam chodíme. Místní
muži obsluhují nejprve nás, i když se celý den
postili a my ne. Nepřineslo by však žádný užitek,
kdybychom se s nimi kvůli jejich pohostinnosti
dohadovali. Takoví zkrátka jsou. Moje láska k těmto
mužům mi dodává energii, abych se za ně modlil.

UVĚDOMIL JSEM SI, ŽE JEŽÍŠ CHCE, ABYCHOM SE K TĚMTO
MUSLIMSKÝM IMIGRANTŮM CHOVALI POHOSTINNĚ.

Turkmenistán
Střední Asie

25. DEN 30. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Turkmenů je asi 8 miliónů, z čehož kolem
5 miliónů žije ve středoasijském Turkmenistánu.
Jeho hlavní město Ašchabad je plné překrásných
nových mramorových staveb. Turkmeni však
vědí velice málo o vnějším světě, protože země
je mimořádně izolovaná a informace se přísně
kontrolují. Co se kultury a náboženství týče, jsou
Turkmeni muslimové a jen velice málo z nich
následuje Krista. Nacionalistická vláda přísně
kontroluje životy lidí.

Modlete se, aby se Turkmenům
dostalo svobody projevu
a náboženství, které by jim
usnadnily hledat poklady
nebeského království.
Pár turkmenských věřících, kteří
v zemi jsou, žije pod přísným
dohledem úřadů a pro sdílení
své víry potřebují moudrost
a odvahu. Modlete se podle
Ježíšova vzoru u Jana 17,20–23.
Turkmeni, kteří nežijí
v Turkmenistánu, žijí většinou
v Afghánistánu, Íránu,
Ázerbájdžánu nebo Turecku.
Modlete se, aby v celém
turkmenském národě přibývalo
Kristových učedníků tak, jak se
dělo v době apoštolů.

Středoasijští Turkmeni
sladkosti, chléb, okurky, rajčata a jogurtovou
omáčku. Já jsem jí mezitím vyprávěla, jak žijeme
a v co věříme. Než jsem odešla, zvedly jsme ruce,
žehnaly jejich domovu a modlily se.

Turkmenská žena Gülbibi žije se svými třemi
malými dětmi v prostém jednopokojovém bytě.
O koupelnu se dělí s několika dalšími rodinami,
které bydlí v témže patře. Gülbibi se nedávno
dostala do těžké situace. Jeden z mužů v domě
nebyl schopen se postarat o rodinu a ukradl jí
drobné úspory, které si schovávala pro případ
nouze.
Přibližně v té době jsem se za ni modlila
a vnímala jsem, že jí mám přinést všechny
ingredience potřebné pro turkmenský národní
pokrm „pilav“. Gülbibi to velice dojalo a poprosila
mne, abych zůstala na čaj. V turkmenské kultuře
to znamená, že se na podlahu rozprostře
plastová fólie a kolem ní se sedí na koberci.
Přinesla horký zelený čaj v malých šálcích,
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26. DEN 31. května

Noc moci
NÁMĚTY
K MODLITBÁM
Během této noci hledají
muslimové Boha daleko
usilovněji než během
kterékoli jiné. Modlete se,
ať se jim Ježíš zjevuje ve
snech a viděních.
Oč asi podle vás muslimové
Boha v této Noci osudu
prosí? Oč byste prosili vy?
K modlitbám vás může
inspirovat Matouš 7,7–12.
V Matoušovi 6,9–13 Ježíš učí,
jak se modlit. Modlete se za
příchod Božího království
společně se všemi po celém
světě, kteří se účastní 30 dní
modliteb za svět islámu.
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Lajlat al-Kadr, nazývaná „Noc moci“ nebo „Noc
osudu“, nastává okolo 27. dne Ramadánu. Podle
lunárního kalendáře začíná obvykle při západu
slunce 26. dne, ale může se stát, že se v různých
časových pásmech bude slavit v různý den.
Noc moci připomíná noc, kdy byly proroku
Mohamedovi zjeveny první verše Koránu.
O přesném datu této noci se islámští
učenci hodně přou, protože se má za
to, že nastává o některém z lichých dní
v posledních deseti dnech
Ramadánu. Protože se jí
připisuje tak zvláštní
význam a neměla
by se opominout,
praktikují někteří
muslimové i’tikáf
po celých

posledních deset dní Ramadánu, což znamená, že
po tuto dobu zůstávají v mešitě, modlí se, recitují
Korán a věnují se dobročinnosti.
Proč je tato noc tak zvláštní? Věří se, že skutky
zaměřené na uctívání Boha jsou této noci
mnohem cennější než tisíce měsíců takovéto
praxe během jiných nocí. Pravděpodobnost
odpuštění hříchů je o této noci mnohem větší
a očekává se, že výše odměny za dobročinné
skutky bude rovněž větší.
Této noci se také říká „Noc osudu“, protože
někteří muslimové věří tomu, že během ní Bůh
určuje úděl každého věřícího. Cokoli se vám
a vaší rodině přihodí v příštím roce, se rozhodne
o této noci, což je další motivací k mimořádnému
uctívání Boha a pokorným prosbám.

TÉTO NOCI SE TAKÉ ŘÍKÁ „NOC OSUDU“.

Jordánsko
Blízký východ

27. DEN 1. června

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Původními obyvateli Jordánska byli kočovní
beduíni, což je na jordánské kultuře v mnoha
ohledech cítit dodnes. Příkladem může být tradice
pohostinnosti. U beduínů například platí pravidlo,
že cizince je nutno přijmout aspoň na tři dny
a poskytnout mu jídlo i nocleh. V době, kdy ceny
jídla a benzínu stále rostou, zatímco mzdy zůstávají
na stejné úrovni, je to náročný úkol. Chudoba roste.

Jordánská vláda potřebuje
moudrost, aby si poradila
s ekonomickými problémy
a množstvím uprchlíků, kteří
teď v zemi pobývají.
Jakub 2,14–26 mluví o úloze
víry a skutků v křesťanství.
Modlete se, aby se to, jak ji
Jakub popisuje, v Jordánsku
uskutečňovalo.
Muslimové, kteří v Jordánsku
uvěřili v Krista, potřebují odvahu
a moudrost k životu a sdílení
své víry.

Jordánsko – počítá se s Boží odměnou!

Většinu téměř osmimiliónové jordánské
populace sice tvoří muslimové, v zemi však žije
malá křesťanská menšina. (Počet křesťanů se
odhaduje na 2,5 až 4 procenta). Jordánští křesťané
však často žijí odděleně od muslimů. Stane-li se
muslim Ježíšovým následovníkem, je vystaven
nátlaku rodiny i společnosti a je považován za
zrádce. Vraždy ze cti nejsou v takové situaci ničím
výjimečným.

O Ramadánu nás muslimští přátelé pozvali
na večeři. Stůl byl plný jídla. „Fatmo, proč je pro
vás pohostinnost tak důležitá?“ zeptala jsem se
přítelkyně.
„Je to naše kultura i náboženství,“ odvětila.
„Za prvé – nebýt k hostu štědrý by v naší kultuře
znamenalo hanbu. Kromě toho chci být štědrá
i proto, abych se líbila Bohu. Zvlášť o Ramadánu
je veliká šance, že nám Bůh odpustí hříchy a naše
dobré skutky bohatě narostou. Od hostů za to
nic neočekávám – nechci za svou pohostinnost
světskou odměnu. Čekám, že mne odmění Bůh!“

CIZINCE JE NUTNO PŘIJMOUT ASPOŇ
NA TŘI DNY A POSKYTNOUT MU JÍDLO I NOCLEH.
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Jemen
Blízký východ

28. DEN 2. června

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Hadramové původně pocházejí z „Hadramautu“, což znamená
doslova „údolí smrti“. Z této oblasti ve východním Jemenu pocházel
mimo jiné i Bin Ládin a tady se také zrodila al-Káida. Tato oblast
je velmi izolovaná a tamní lidé nemají mnoho příležitosti slyšet
Dobrou zprávu. Ve velké Hadramautské gubernii se praktikuje jedna
z nejkonzervativnějších podob islámu a pochází odtud mnoho
extrémistů.

Válka, násilí, hlad a cholera
trýzní Jemen. Modlete se
za konec těchto hrůz.
Modlete se, aby se lid z „údolí
smrti“ vydal za nadějí na život
v hojnosti (Jan 10,10).
Modlete se, aby se i dalším
hadramským obchodníkům
zjevoval Ježíš ve snech a
viděních a aby využívali svého
vlivu k šíření Dobré zprávy v této
oblasti.

Jemenští Hadramové

Hadramové jsou zbožní muslimové, proslavení poezií
a pohostinností. Své hosty obvykle poctí svým proslaveným a velice
drahým tmavým akáciovým medem, datlemi a dalšími lahůdkami.
Někteří hadramští beduíni zbohatli, začali obchodovat a cestovat.
Mnoho jich dnes žije po celém Arabském poloostrově, v Saúdské
Arábii, Dubaji a oblasti Perského zálivu. Hadramští obchodníci svým
vlivem napomohli šíření islámu v této oblasti, a dokonce i dále do
východní Afriky, Indie a Indonésie.
Dnes obchod mezi státy při Perském zálivu a Hadramautem vázne
vzhledem k pokračující válce a hladomoru v Jemenu a problémům
s islamisty. Mnoho Hadramů přišlo v zemích Perského zálivu o práci.
Začínají usilovat o větší svobodu a hledat řešení jinde.
Hamúdí má ve své vsi důležité postavení. Vykupitel Ježíš se mu
zjevil ve vidění, proto jej začal potajmu následovat. Sdílení o nově
poznané víře mu přináší problémy. Následuje však Ježíše dál
v naději, že k překypujícímu životu v Něm přivede jiné.
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Své hosty
obvykle
poctí svým
proslaveným
a velice
drahým tmavým
akáciovým
medem.

NÁMĚTY K MODLITBÁM
Modlete se, aby křesťané
brali vážně přikázání
přátelsky pomáhat cizincům
(Matouš 25,34-40) a prakticky
jim posloužili (například
výukou jazyka) a byli vůči
nim pohostinní.

Photo © Frode Bjorshol-Flickr

Modlete se za moudrost pro
vlády, humanitární agentury
i církve, aby věděly, jak řešit
evropskou migrační krizi.
Při modlitbě se můžete nechat
inspirovat Lukášem 19,1–10.

29. DEN 3. června

Jak oslovit migranty v Evropě
jazykem pohostinnosti
V jednom detenčním středisku v západní Evropě,
kde je cítit rasismus, chybí vstřícnost a lidé mají
sklon se radikalizovat, se dva kaplani snaží vytvářet
podmínky pro to, aby se zadržovaní mohli otevřít
a vznikaly tu přátelské vztahy. Zde jsou jejich
zkušenosti:
„Zorganizovali jsme s několika zadržovanými
skupinu pro dialog křesťanů a muslimů.
Vyměňujeme si názory a vzájemně se
seznamujeme s duchovním životem těch druhých.
Máme tu jednoho vězně z Asie. Je to oddaný
muslim a jeho pohostinnost velmi přispívá
k tomu, aby o těchto večerech panovala příjemná
atmosféra. Vždycky přinese tašku dobrot a během
setkání vždy pozorně sleduje, zda někomu nechybí
čaj nebo sušenky. Také se stará o to, aby stále
panovala radostná, přívětivá atmosféra,
a odvádí hovor od témat, na jejichž probírání

ještě nejsme připraveni. Záleží mu na tom, aby se
muslimové a křesťané spřátelili a abychom spolu
i přes naše vzájemné rozdíly jednali v bratrské lásce
a s úctou.“
Vlády v Evropě mají problémy s trvající
migrační krizí a s tím, jak reagovat na nálady ve
společnosti. Řešit napětí vyvolávané migrací
a multikulturalismem není snadné, ale cestou,
která odpovídá Ježíšovu jednání, je pohostinnost.
Otevřít lidem uprostřed ošklivé reality své srdce
i domov, přiblížit se jim s vlastním životem – to je
řeč, které muslimové rozumějí. I oni sami dokáží
takto hovořit, a to dokonce i v detenčním zařízení.

Photo © RaulLieberwirth-Flickr

Evropa
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30. DEN 4. června

Jak prokazovat pohostinnost
Proste Boha o inspiraci,
jak byste mohli muslimům
ve vašem okolí prokázat
pohostinnost.
Modlete se za pracovníky
v oblastech s většinově
muslimským obyvatelstvem,
kteří své oslavy Lásky pořádají,
aby na ně mohli zvát i lidi ze
svého okolí.
Jako inspirace k modlitbám vám
může posloužit Jan 2,1–11.
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Na podlaze kolem podnosu plného jehněčího
masa, datlí se smetanou, zeleniny a chleba sedí
velká skupina lidí, které by takhle pohromadě
člověk nečekal. Všichni jsme se sešli na oslavu
zjevené Boží Lásky.
Mezi hosty byla pestrá skupina místních lidí. Byli
tu jak ti, kteří Lásku, k jejíž oslavě jsme se sešli, už
poznali, tak ti, kteří ji dosud neznali. Přišlo i několik
přátel z jiných zemí. Kdokoli vešel, byl vítán, a tak se
u stolu hovořilo různými jazyky.
„Protože tato slavnost,“ vykládal hostitel, „je pro
nás velice důležitá, přáli jsme si, abyste ji jako naši
milí přátelé slavili s námi.“ Pak vyprávěl příběh,
který vysvětloval, proč je tato slavnost nazvaná
„Láska, která je s námi“ tak důležitá. Říkal, že
i když jsme na tu oslavu porazili beránka, už vlastně
žádného zabíjet nemusíme, protože sama Láska se
stala Beránkem, který přišel napravit náš pokažený
svět.

„A tak jsme si řekli,“ dodal, „že letos oslava
proběhne v podobě vyprávění o tom, jak komu
z nás tato Láska změnila život.“ Poté jsme vyprávěli
své příběhy, načež jsme se nadšeně pustili do jídla
a potom ještě hráli různé hry. Na rozloučenou
dostal každý jako dárek baterku s nápisem: „Já jsem
světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo života.“
Tato slavnost se konala v západní Africe.
Je ale dobrým příkladem toho, jak mohou
Ježíšovi následovníci spojit své vlastní oslavy
s pohostinným přijetím muslimských přátel. Jeden
z hostů po této slavnosti hostiteli řekl: „Jak víte,
slýcháme od malička až do dospělosti, jak jsou
takoví lidé jako vy hrozní, ale nikdy jsme neměli ani
trochu příležitost slyšet přímo od vás, v co vlastně
věříte. Při té chvíli strávené ve vašem domě jsme
takovou možnost měli, a to bylo opravdu dobré.“

Photo © Rose Kenzir
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NÁMĚTY K MODLITBÁM
Modlete se za příležitosti,
jak muslimům kolem vás
ukazovat Kristovu lásku.
Pamatujte se svými modlitbami
a pohostinností na ty, kdo
slouží Kristu mezi muslimy.
(Římanům 12,13)
Nezapomeňte se během roku,
když se budete scházet s jinými
věřícími, modlit za muslimy,
a povzbuzujte je též k účasti
na 30 dnech modliteb za svět
islámu.

5. června

Oslavy svátku Íd al-fitr
a pokračování modliteb
Den po Ramadánu se nikdo postit nebude.
Íd al-fitr je oslava konce islámského postního
měsíce Ramadánu. Další měsíc šauvál začíná po
západu slunce posledního dne Ramadánu, když
se objeví nov měsíce. Z tohoto důvodu se může
přesný den oslav v různých místech lišit. Pro
muslimy platí, že první den šauválu je jediný den
v měsíci, kdy je zakázáno se postit.

Pohostinnost ovšem můžete projevovat
v kterékoli době během roku, ať už malými
gesty nebo velikými oslavami.

Oslava svátku Íd al-fitr může trvat několik dní.
Lidé si vyměňují dárky a připravují se speciální
jídla. V různých kulturách se oslava
řídí různými tradicemi. Když
vás na některou pozvou,
popřejte hostitelům
„Ejd mubárak“
(Požehnaný Íd).

OSLAVA SVÁTKU ÍD AL-FITR
MŮŽE TRVAT NĚKOLIK DNÍ.
LIDÉ SI VYMĚŇUJÍ DÁRKY
A PŘIPRAVUJÍ SE SPECIÁLNÍ JÍDLA.
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Děkujeme, že jste se letos modlili spolu s námi.
Na níže uvedené adrese můžete finančně přispět na to,
aby modlitební příručky 30 dní modliteb za svět islámu
vycházely po celém světě i dalších letech:
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www.pray30DENs.org/donate
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Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij!
Jan 7,37
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