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Vítejte u vydání příručky
30 dní modliteb za svět islámu
v roce 2020!
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edním z cílů vydávání této příručky je pomáhat světové církvi, aby porozuměla
světu islámu. Je snadné se domnívat, že všichni muslimové jsou právě takoví
jako ti z vašeho okolí, nebo – pokud žádné osobně neznáte – jako ti, o kterých se
dozvídáte ze zpráv. Tak tomu ovšem není. Ve světě islámu se setkáme s mnoha různými
představami o tom, co to znamená být muslimem. Tyto
Tyto různé představy
různé představy ovlivnily v průběhu dějin muslimské
ovlivnily v průběhu dějin
kultury a rozšířily se po světě, přičemž se nepřestávaly dál
měnit. Letošní modlitební příručka se zaměřuje na některé muslimské kultury.
z těchto různých pojetí islámu.
Doufáme, že při četbě letošního vydání modlitební příručky získáte nové poznatky
o rozmanitosti, kterou u muslimů najdeme co do způsobu vyjadřování víry, náboženské
věrouky či pohledů na svět. Je naším přáním, aby vám to pomohlo k novému
inspirativnímu pohledu na muslimy, který vás povede v modlitbách.
Děkujeme, že se modlíte s námi!
Vydavatelé „30 dní“
Tak jako v minulosti se i letos těšíme na vaši zpětnou vazbu. Kontaktujte nás
prostřednictvím našich webových stránek www.pray30days.org nebo sociálních médií:
facebook.com/pray30days

instagram.com/pray30days

twitter.com/pray30days

1

Často kladené otázky ohledně iniciativy
30 dní modliteb za svět islámu
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 usílí,
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.
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.
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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.
Jak se modlit?
Jako výchozího bodu pro své modlitby můžete použít
modlitebních námětů uvedených na každé stránce
příručky. Některé náměty obsahují místa z Bible, která
vás mohou inspirovat. Nechte se Duchem svatým
uvádět do modlitby, jak pokud jde o všechny potřeby
lidí, o kterých čtete, tak pokud jde o naše poslání,
abychom je jako Kristovi následovníci milovali
a předávali jim Dobrou zprávu.

Víme, že každý rok se do těchto modliteb
za muslimy zapojují
statisíce věřících.
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Letos nás modlitby zavedou na tato místa:
INDIE
14 Sunitští muslimové v Uttarpradéši
16 Hnutí deobandských medres
7 Hnutí Tablíghí Džamá'at
12 Hnutí Nebeských ozdob
10 Daudí Bohra
21 Kašmířané
23 Hnutí za ženská práva
AFRIKA
29 Somálci
4 Núbijci v Nilském údolí
9 Ahmadíja v Ghaně
3 Tidžáníja

BLÍZKÝ VÝCHOD
19 Domácí církve v Íránu
18 Islámská revoluce v Íránu
11 Ženská práva v Saúdské Arábii
30 Křesťané na Blízkém východě
5 Wahhábismus

SEVERNÍ AMERIKA
13 Islámský národ

STŘEDNÍ ASIE
6 Dagestán
25 Kyrgyzstán

CELOSVĚTOVÁ HNUTÍ
22 Mezinárodní studenti
8 Koránští muslimové
17 Pokrokový islám
24 Kulturní muslimové
15 Muslimské bratrstvo

EVROPA
2 Turecko (súfismus)
28 Londýn

VÝCHODNÍ ASIE
20 Muslimští dělníci na Tchai-wanu
27 Mbodžové v Indonésii
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Celosvětová hnutí

1. den 24. dubna

Úvod k různým směrům v islámu
➊ Během nadcházejících třiceti

dnů se s vámi budou po celém
světě modlit za muslimy statisíce
křesťanů. Modlete se jako Ježíš
v Janově evangeliu 17,20–23,
aby tělo Kristovo bylo uvedeno
v jednotu tak, aby svět poznal
Kristovu lásku.

➋ Modlete se, aby se křesťané
muslimům stali lákavým
příkladem Kristova působení
a aby to, podle čeho nás
muslimové poznají, nebyly
naše rozdíly, nýbrž naše láska
(srov. Jan 13,35).

➌ Všichni muslimové,

bez ohledu na své konkrétní
způsoby víry, chápou Ježíše
(Ísu) jako významného proroka.
Modlete se, aby se jim v době
jejich modliteb a půstu dal
skutečně poznat.

Č

etli jste někdy na sociálních sítích příspěvek některých
známých křesťanských organizací k současným
událostem nebo kultuře? Někdy jste si přitom možná s údivem
kladli otázku: Mají ti Kristovi následovníci vůbec na něco
stejný názor?

Ani společná víra nebrání
střetávání názorů.

U muslimů tomu není jinak. Ani společná víra nebrání
střetávání názorů na nejlepší způsob národního hospodářství,
na výchovu dětí nebo na to, které politiky je třeba podporovat.
Spory o to, která verze posvátného textu je nejpřesnější a který
náboženský vůdce texty nejpřesněji vykládá, jsou nekonečné.
V křesťanství se během staletí utvářela rozmanitá hnutí,
ve kterých se odrážejí různé způsoby, jimiž vyjadřujeme svou
víru ve vztahu k otázkám uctívání Boha, politiky nebo výchovy
v rodině. Všechny ty různé politické, sociální i teologické proudy
představují způsoby spolupráce mezi lidmi, kteří sdílejí stejné
názory a získávají pro ně jiné.
Pro nás křesťany je životně důležité si připomínat slova
z 1. Korintským 12,12: „Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů,
a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to
i s Kristem.” I když se v ledasčem lišíme, činí z nás společná víra
v Ježíše Krista jedno tělo.
Také v islámu existují rozmanité směry, které hájí různé
způsoby života a uctívání Boha. V letošním vydání 30 dnů vás
chceme s některými z těchto hnutí seznámit a společně hledat,
jak se za různé směry ve světě islámu modlit.
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NÁMĚTY K MODLITBÁM
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Turecko
Blízký východ

2. den 25. dubna

NÁMĚTY K MODLITBÁM

H

➊ Modlete se, aby súfíové našli
spojení s Bohem, po němž touží,
v Ježíši. (2. list Petrův 1,3–5)

➋ Mezi 80 milióny turecké

populace žije jen několik
tisíc křesťanů z muslimského
prostředí. Modlete se, ať se
mohou o své víře účinně sdílet
i se súfijskými muslimy.

➌ Rozjímejte nad Žalmem 36,5 ‑9
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a nechte se inspirovat k modlitbě
za súfijské muslimy a za ty,
na které mají vliv.
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Súfismus v Turecku
nutí súfismu se rozšířilo do většiny
společnost, ve které působí. Předpokládá se,
islámského světa. Objevilo se brzy
že například v Turecku utvářejí súfijské ideje
po vzniku islámu a zdůrazňuje niterný,
víru i praxi skoro všech muslimů.
duchovní rozměr islámské víry. Súfí usiluje
V několika málo zemích je súfismus
o spojení s Bohem, k němuž
pro svůj politický vliv zakázán.
Ovlivňují celou společnost, Súfíové však žijí a těší
může vést obětavá služba
nebo extatické prožitky, kdy se
ve které působí.
se zdaru po celém světě.
prostřednictvím meditace, slov
V Turecku je vlivným súfijským
či tance dostává do transu. Příkladem jsou
řádem nakšbandíja, jejíž vliv zasahuje i
turečtí tančící dervišové, kteří transu dosahují
mezi nejvýznamnější politiky v zemi.
při tanci, v němž se otáčejí kolem vlastní osy.
Konečným cílem súfího je dopracovat
Súfiové bývají členy řádu sdruženého kolem
se ke dni, kdy se osvobodí od věcí tohoto
velmistra, který odvozuje původ od proroka
světa a bude zcela pohlecen Boží láskou.
Mohameda a má nad příslušníky řádu velikou
Pod mistrovým vedením začíná súfí u zákona
moc. Tyto řády nemají vliv pouze na své
(šaría) a pěti základních piliřů islámu. Koncem
členy, ale ovlivňují celou
cesty je pak dokonalé poznání a „Boží
moudrost“.

Senegal
Afrika

3. den 26. dubna

NÁMĚTY K MODLITBÁM

A

v oblasti, kde žijí tisíce
muslimských etnik, do nichž
zatím evangelium neproniklo.
Modlete se za to, aby se mezi
těmito etnickými skupinami
lidé začali obracet ke Kristu
a křesťané, kteří tu působí, jim
dokázali přinášet evangelium.

➋ V některých etnických

skupinách mají tidžánijští
vůdcové veliký vliv. Modleme
se, aby jej užívali k šíření pokoje
a prosperity lidí v západní Africe.

➌ Žalm 136 je příkladem žalmu
s opakováním, kterého křesťané
užívají k připomínání Božího
milosrdenství. Nechte se jeho
slovy inspirovat k modlitbám
za příslušníky hnutí Tidžáníja.
Důležité místo v jejich
náboženské praxi hraje recitace
a opakování posvátných frází.

bdul spěchal tmou na oslavu svátku narození
proroka Mohameda, která v jeho senegalské vesnici
měla začít o půlnoci. Pro něj jako člena súfijského řádu
Tidžáníja se jednalo o jednu z nejdůležitějších událostí
v roce. Abdul i jeho tidžánijští druhové se chystali
strávit tuto noc za zpěvu, recitování básní a promluv
o Mohamedově životě.
Tiidžáníja vznikla v 80. letech 18. století v dnešním
Alžírsku jako reakce na dominantní súfijský řád zvaný
Kádiríja, který hájil konzervativní a fundamentalistické
postoje. Tidžáníové se zaměřili na sociální reformu a
duchovní obrodu v širokých islámských vrstvách. Důraz
kladli také na rozvoj kultury a vzdělání.
Súfijské řády neboli „taríky“ představují konkrétní
cesty k duchovnímu osvícení v rámci islámské
mystiky známé pod názvem „súfismus“. Řád tidžáníja
se rozšířil především v západní Africe, zvláště
pak v Senegalu, Gambii, Mauritánii, Mali, Guineji,
Nigeru, Čadu, Ghaně, severní a jihozápadní Nigérii
a v některých částech Súdánu. Ti, kdo se hlásí
k řádu Tidžáníja, nemohou patřit k žádnému jinému
súfijskému řádu. Důležité místo v jejich náboženské
praxi hraje recitace a opakování posvátných frází.
Tuto praxi konají denně sami i v rámci společných
setkání celé komunity. Mezi nejčastější obsah patří
opakování Božího jména, krátké modlitby i jiné
fráze, které jim mají pomoci zaměřit se na Boha.

Photo © Flickr CC Mark Fischer

➊ Hnutí Tidžáníja působí

Tidžáníja
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Egypt a Súdán
Afrika

4. den 27. dubna

NÁMĚTY K MODLITBÁM

A

➊ Můžete si přečíst

Skutky 22,14–15 a modlit se,
aby se Núbijci navrátili k víře
svých otců a zakládali nové
sbory.

➋ Modlete se, aby Núbijci –

ať už ovlivnění súfismem či
wahhábismem – prožili skutečné
setkání s Ježíšem.

➌ Za moudrost pro rostoucí

počet křesťanských pracovníků,
kteří se zapojují do služby
mezi Núbijci.
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Núbijci v údolí Nilu v Egyptě a Súdánu
bú Alí vyrůstal v jedné núbijské vesnici
na jih od egyptského města Asuánu jako
tradiční muslim. S přibývajícím věkem se
začal zaobírat súfismem – mystickou formou
islámu, jejímž prostřednictvím se muslimové
snaží hlouběji poznat Boží lásku a získat
přímou zkušenost Boha.

je mezi Núbijci jen málo křesťanů.

V touze po náboženském prožitku strávil
Abú Alí AbuAli celé hodiny meditací. Zklamání
ze súfismu a otevřenost pro evangelium jej
nakonec přivedly k Ježíši.

Vysoká nezaměstnanost vyvolaná z části
vybudováním Asuánské přehrady v roce
1971 vyhnala tisíce núbijských mužů za
prací do států v oblasti Perského zálivu a do
Saúdské Arábie, aby se mohli postarat o své
rodiny doma. Tam se mnozí z nich setkali
s přísnou praxí a způsoby jednání, které
zastává v těchto zemích rozšířená forma
islámu zvaná wahhábismus. Tento vliv
vedl ke změnám v jejich náboženské praxi
a učinil je uzavřenějšími vůči křesťanství.

Núbijci jsou příslušníci jedné z nejstarších
známých civilizací. Někdy
před koncem 6. století založili
v údolí Nilu tři království, která
později přijala křesťanství.
Vznikla tak jedna z nejstarších
církví v Africe. Rozmach islámu
ve 13. století však vedl k jejímu
postupnému zániku a dnes

99 procent z dvoumiliónové núbijské
populace tvoří sunnitští muslimové. Mnohé
z nich přitahuje podobně jako Abú Alího
súfismus, protože touží po hlubším prožitku
Boha. Súfijské představy je činí otevřenějšími
pro evangelium.

Súfijské představy je činí
otevřenějšími pro evangelium.

Blízký východ

5. den 28. dubna

Wahhábismus
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Wahhábité mají velký vliv

a prostředky, a proto se jejich
hnutí zdá být rozšířenější, než
je ve skutečnosti. Modlete se
za muslimy žijí v oblastech, kde
dominuje tato forma islámu.

➋ Wahhábité odmítají

společenství s těmi, kteří
nepatří k jejich hnutí, což ztěžuje
navazování vztahů s nimi.
Modlete se, ať k nim Bůh mluví
ve snech a viděních a dá
jim příležitost setkat se
s Kristovými následovníky.

➌ Také wahhábité

jsou zahrnuti v Božích
zaslíbeních daných
dětem Abrahamovým,
o nichž píše Pavel v listu
Galatským 3. Modlete
se, ať se i oni jako jeho
děti stanou účastníky
jeho dědictví.

W

ahhábismus je konzervativní směr
pravé muslimy hodné toho jména. Často
v sunnitském islámu. V 18. století jej
bývají zaměňováni se saláfisty, což je hnutí
v Saúdské Arábii vytvořil teolog Muhammad
v praxi podobné, ale má odlišné kořeny. Není
ibn Abd al-Wahháb.
jednoduché určit skutečný
Wahhábismus je známý
Tento teologický směr vyzývá
počet lidí, kteří se k tomuto
k návratu k „ryzí“ podobě islámu,
hnutí hlásí. Celosvětově však
jako nesnášenlivá
což v tomto případě znamená
většina sunnitských i šíitských
a agresivní forma islámu.
k fundamentalistickému pojetí.
muslimů považuje wahhábismus
Wahhábismus je přísný. Zapovídá alkohol,
navzdory jeho očividně neúměrnému vlivu
hudbu, tabák i běžné formy islámské mystiky.
za extrémistickou sektu.
Důsledně vyžaduje praktikování rituálních
K velkému vlivu wahhábismu přispělo
modliteb a oddělenost mužů a žen.
dlouhodobé spojení tohoto hnutí s královskou
Wahhábité se sami považují za jediné
rodinou Saúdů. Ti wahhábismu použili
v 18. století ke sjednocení kmenů, které
vedlo k utvoření saúdského státu. Saúdové
po celém světě štědře financují výstavbu mešit,
propagaci a výuku tohoto islámského směru,
což přispívá k jeho šíření.
Wahhábismus je známý jako nesnášenlivá
a agresivní forma islámu a bývá obviňován
ze spojení s celosvětovými teroristickými
organizacemi. Někteří pozorovatelé však
namítají, že na násilných akcích nese vinu spíše
politická ideologie než tato forma náboženství.
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Dagestán
Střední Asie

6. den 29. dubna

NÁMĚTY K MODLITBÁM

D

v Dagestánu a za úsilí o překlad
Bible do jazyků Dagestánu
v písemné i zvukové podobě.

➋ Modlete se za vysvobození
dagestánských úředníků
z korupce. Inspirujte se
Ezechielem 36,26–27.

➌ Wahhábismus vyžaduje

poddanost formě islámu, kterou
považujeza „ryzí“. Modlete se,
ať se Dagestáncům Ježíš osobně
zjevuje a ať přijmou svobodu,
kterou přináší. (Filipským 1,9‑11)
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agestán je ruská republika, která
hraničí s Kaspickým mořem, Gruzií
a Ázerbajdžánem. Má 2,9 milionu obyvatel,
z nichž 95 procent tvoří dagestánští
muslimové, zvaní „Darginci“.
Původně saúdskoarabské, krajně
konzervativní wahhábistické hnutí se rozšířilo
do celého světa. Do Dagestánu proniklo
v osmdesátých letech minulého století
a koncem devadesátých let dalo podnět
ke vzniku politického hnutí, jehož pokus
o vyhlášení nezávislosti vedl o několik let později
k ozbrojenému konfliktu.
Vliv wahhábismu v oblasti zůstává.
Wahhábismus sice na jedné straně přináší
přísné a omezující předpisy ohledně chování
(předpisy o jídle, oblékání a uctívání),
na druhé ale nabízí pohotové odpovědi
lidem nespokojeným se stavem společnosti
a všudypřítomnou korupcí.
Vedle wahhábismu je v Dagestánu živá
i tradiční kultura. Protože wahhábismus
zapovídá hudbu, v mešitách ji neuslyšíte. Když
jsme se však seznámili s jedním dagestánským
zbrojířem, tento řemeslník se lidové hudbě
nadšeně věnoval. Tvrdil sice, že se kál, stal se
„oddaným muslimem“ (wahhábitou) a hudby

Photo © CC Wikimedia

➊ Za několik set věřících

Wahhábismus v Dagestánu

se zřekl. Když jsme ho ale navštívili doma, celá
rodina společně a zvesela tančila při hudbě
„lezginku“, což je tanec, který má v oblasti
dlouhou tradici.

Indie
Jižní Asie

7. den 30. dubna

NÁMĚTY K MODLITBÁM

S

➊ Modlete se, aby horlivost
členů Tablígí džamá´at našla
svůj základ ve skutečném zdroji
života. (Žalm 36,9)
➋ Modlete se za bezpečí

účastníků, organizátorů
i místního společenství
při výroční lednové idžtimě
v Bangladéši, na níž se
shromažďuje obrovský dav
a dochází k mnoha logistickým
komplikacím.

Tablígí džamá'at
polečnost pro šíření víry neboli Tablígí
džamá´at má přes 80 miliónů členů. Je to
největší islámská organizace na světě. Najdeme
ji ve sto padesáti zemích včetně Etiopie, Jihoafrické
republiky, USA či Nepálu. Většina křesťanů o tomto
hnutí a jeho hlavním cíli, kterým je vést nominální
muslimy ke skutečné oddanosti islámu, mnoho

Hlavním sídlem hnutí Tablígí džamá´at v Evropě
je Spojené království. Její představitelé vyučují
příslušníky hnutí v životě podle jeho zásad a vysílají
je na krátké misijní cesty.

➌ Modlete se za účinnost

Photo © C Tollerton

svědectví křesťanů, kteří
mezi členy Tablígí džamá´at šíří
svou víru.

Cílem je vést nominální
muslimy ke skutečné
oddanosti islámu.

neví. Politicky se neangažují. Věří, že se společnost
zdokonalí, když budou muslimové v každém ohledu
včetně veřejného působení a mezilidských vztahů žít
tak, jak od nich očekává islám. Na jejich největším
výročním shromáždění (idžtima) v Bangladéši se
každoročně sjíždí asi pět miliónů muslimů, což
je o milión více, než kolik bývá účastníků povinné
muslimské pouti do Mekky (hadždž). Krom toho se
po celém světě konají i menší lokální setkání.

Anvar se z Austrálie vypravil na dva měsíce
do indického hlavního města Dillí, kde Tablígí
džamá´at vznikla a má své ústředí. Potkal se tam
s dalšími spolupracovníky z celého světa, dozvídal
se více o své víře a vyrážel kázat na místa, kde
muslimové nežili sunnitským způsobem života,
k jakému Tablígí džamá´at vede. Byl přesvědčený,
že nabyté zkušenosti mu pomohou i po návratu
do Austrálie. Velmi si cenil zkušeností, které
načerpal od ostatních muslimských mladíků. Přesto
všechno však pro něj prosté životní podmínky
spojené s těmito misijními cestami byly náročné.
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8. den 1. května

Koránští muslimové
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Aby si koránští muslimové

v textu Koránu, kde hledají
pravdu, povšimli zmínek o Ježíši
a snažili se o něm dozvědět víc.

➋ Modlete se za ty, kdo se

označují jako „odevzdaní (do Boží
vůle)“ či „podřizující (se Bohu)“,
podle Přísloví 3,5–6.

➌ Modlete se, aby Bůh žehnal

těmto muslimům, kteří hledají
s opravdovou vážností jasný zdroj
vedení a zjevení.

Photo © IBM

Celosvětová hnutí

V

ětšina muslimů uznává za základní prameny islámského práva
Korán, sunnu a hadísy:

● Korán je zjevení, jehož se dostalo proroku Mohamedovi.
● Sunna je soubor zaznamenaných slov, činů a myšlenek proroka Mohameda.
● Hadísy jsou příběhy o Mohamedově životě, které se po jeho smrti předávaly
a které dnes najdeme v šesti velkých sbírkách.
Učit se obsahu těchto textů, jejich výkladu a používání je pro muslimské
studenty velice náročné.
Koránští muslimové – označující se též podle významu slova muslim
jako „odevzdaní“ či „ti, kdo se podrobují“ – představují směr, podle něhož je
v islámu jediným zdrojem zákona a vedení Korán. Autoritu hadísů a sunny
odmítají. Přestože oceňují roli proroka Mohameda při zjevení Koránu, nevěří,
že by bylo potřeba si pomáhat při výkladu Koránu Mohamedovými slovy
či příkladem, jak je zaznamenává suna (tradice) a hadísy (jednotlivé příběhy).
Ty podle nich nemají žádnou zavaznou platnost.
Odmítají postoj většiny muslimů, kteří se podle nich dopouštějí
nevhodného uctívání Mohammeda. Věří, že hlavní proud islámu se tak
dopouští modlářství. Z tradiční podoby šahády (vyznání víry) „Není Boha
kromě Alláha“ vypouštějí druhou část „Mohammed je jeho prorok“.

Photo © Flickr CC Rizwan Sagar
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Podle většiny muslimů jsou koránští muslimové pomýlení či přímo kacíři,
kteří odmítají základní složku islámského učení – totiž význam proroka
Mohameda jako vzoru a živoucího příkladu islámu v běžném životě. Postoje
blízké koránským muslimů zřejmě existovaly již od Mohamedovy doby,
populárnější se však staly až ve 20. století. V mnoha oblastech s početným
muslimským obyvatelstvem existují společnosti koránských muslimů a jsou
více či méně tolerovaní.

Podle většiny muslimů
jsou koránští muslimové
pomýlení či přímo kacíři.

9. den 2. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

H

➊ Modlete se, aby stoupenci
Ahmadíje poznali pravdu
o Ježíši a zakusili jeho moc.
(Matouš 16,13‑19).

➋ Modlete se, aby si Bůh sociálně‑
politického a ekonomického vlivu
Ahmadíje použil k transformaci
a rozvoji národů.

➌ Modlete se, aby ušlechtilé

Photo © Wikimedia CC

postoje stoupenců Ahmadíje
ovlivnily svět islámu k pokojnému
soužití s jinými náboženskými
směry.

Hnutí Ahmadíja v Ghaně
nutí Ahmadíja založil v indickém státě
Pandžáb Hazrat Mirza Gulám Ahmad
(1839–1908), který se prohlásil zaslíbeného
mesiáše či mahdího a reformátora islámu.
Odmítl křesťanské, hinduistické i tradiční islámské
učení, že se Ježíš na konci časů znovu vrátí jako
mahdí.
Ahmadíja věří, že očekávaný druhý Ježíšův
příchod se uskutečnil příchodem Guláma.
Ten o sobě prohlásil, že přijal zjevení a je
prorokem a „božským vůdcem“ pro lidstvo.
Protože se toto učení neslučuje s tradičním
islámem, Ahmadíja zápasí dlouhá desetiletí
o uznání v rámci světa islámu. Zároveň
platí, že Ahmadíja představuje mírumilovné

a kultivované hnutí. Pátým pokračovatelem
a nynějším světovým vůdcem hnutí je Hazrat
Mirza Masrúr Ahmad, který sídlí v Londýně.

Photo © ZaidAbuTaha-PexelsCC

Ghana
Afrika

Ahmad byl sice
Ahmadíja představuje
odpůrcem křesťanské
víry, přijal však křesťanské mírumilovné
a kultivované hnutí.
misijní metody, tradici
a terminologii. Tím se
mu daří získávat křesťany, kteří nemají pevné
biblické základy. Oslovuje převážně prostší lidi,
nicméně jejich apologetika dokáže oslovit i lidi
vzdělané.
Tato sekta se z Indie rozšířila na východní
i západní pobřeží Afriky. V Ghaně působí
od roku 1921 a má zde asi 635 tisíc stoupenců.
(Celosvětově jich je kolem 10 miliónů.) Nejprve
hnutí zdomácnělo mezi Akany, kde se k němu
jako první obrátil jeden metodistický učitel.
Později našlo své místo mezi muslimskou částí
kmene Waala, v němž slouží pisatel tohoto
článku. V Ghaně a západní Africe přispívá
Ahmadíja významně k národnímu rozvoji.
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Indie
Jižní Asie

10. den 3. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

Š

dostalo moudrosti a porozumění
a dokázali reagovat na měnící se
svět.

➋ Modlete se, aby se jich

stále více obracelo k Ježíši
jako ke svému veleknězi, jenž je
podle listu Židům 7,23–26 mocen
je zachránit.

➌ Modlete se, aby Bůh mezi

bohry vysílal křesťany, kteří by
jim pomohli hledat a najít Krista.

14

abír vzhlédl od své kávy a začal vysvětlovat
svoje dilema. Zkouškové období na vysoké
škole je přede dveřmi, ale do města dorazil na
oslavu významného svátku náboženský vůdce
ší'itské sekty Daudí Bohra, který se označuje
jako dai. Tisíce lidí k němu přicházejí, aby mu
naslouchali a přijali požehnání. Také od Šabíra
se očekává, že se zúčastní, i kdyby to znamenalo
neudělat zkoušky a nedokončit studium.
„Připadá mi to jako nějaká zkouška,“ řekl mi.
„Kterou cestou se mám vydat? Udělat to, co je
podle mínění světa důležité a věnovat se svým
zkouškám, nebo jít za daím a dát přednost
zkoušce, kterou připravil on?“

ke zdaru v tomto i budoucím světě.
Bohrů je na světě něco přes milión. Většina
Šabírovo dilema představuje napětí mezi
jich žije v Indii. Významné menšiny najdeme
dvěma cestami, které se nabízejí příslušníkům
také v USA, Evropě a východní Africe. Věří, že
sekty Bohra. Stále hojněji se objevují různé
po řadě imámů (Mohamedových potomků,
příležitosti mimo jejich společenství a tradice,
kterým se dostalo vedení od Boha)
které znali odjakživa. Měl by dát Šabír přednost
odešel poslední imám do skrytosti.
nárokům, které na něj
Daí je s tímto
Stále hojněji se objevují různé příležitosti
klade škola a kariéra?
skrytým
mimo jejich společenství a tradice.
Nebo se by se měl
imámem
obrátit k tomuto světu
ve spojení.
zády, cele důvěřovat daímu a společenství
Vedení a požehnání od daího
Bohra?
představuje pro Bohry cestu

Photo © Erin Schenk

➊ Modlete se, aby se bohrům

Daudí Bohra

Saúdská Arábie
Blízký východ

NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby stát

i nadále přál reformám, které
zajistí ženám v Saúdské Arábii
plná práva včetně svobody
náboženského vyznání.

➋ Tento novodobý posun

v přístupu k ženám je přímým
výsledkem reformních podnětů
korunního prince Mohameda
bin Salmána a jeho Vize 2030.
Modlete se, aby saúdské úřady
podporovaly blaho a rozvoj
pro všechny obyvatele této země.

➌ Ženy jako první poznaly,

že Kristus vstal z mrtvých.
Modlete se, ať je tomu tak
i mezi ženami v Saúdské Arábii.
(Lukáš 24)

Pro radostné výkřiky bylo
obtížné se dále bavit.

11. den 4. května

Ženy v Saúdské Arábii získávají
větší práva

B

yl normální červnový den 2018, avšak
v jedné restauraci v saúdskoarabském
Rijádu všechno ukazovalo na změnu. Náhle
začaly pípat a zvonit telefony. Nové zprávy
se valily jako řeka.
Četli jsme je a nevěřili
vlastním očím.
Pro radostné výkřiky
bylo obtížné se dále
bavit. Zvenku jsme
slyšeli klaksony aut.
Ke zrovnoprávnění
sice mělo dojít až
za rok, pro ženy však
už tato nečekaná
zpráva, že dostávají
právo řídit auto,
představovala
přelomovou událost
v dějinách Saúdské
Arábie.
Navzdory častým stížnostem
mezinárodního společenství, že pokrok
v Saúdské Arábii se vleče hlemýždím tempem,
došlo během několika posledních let v této
zemi k pozoruhodným změnám. Ženy získávají

větší práva a možnosti. Ještě před nedávnem
nesměly v Saúdské Arábii řídit auto, volit,
navštěvovat vysoké školy nebo pracovat
na veřejných místech. To vše se během pár
let změnilo.
V srpnu 2019 se
dokonce objevila
zpráva, že
ženám starším
jednadvaceti let
bude povoleno
mít vlastní
pas a cestovat
do zahraničí
bez souhlasu
mužského
poručníka.
V tomto
pouštním
království dochází z hlediska práv žen
k neobyčejnému pokroku. Přestože situace
stále není ani zdaleka ideální, zákony přestávají
bránit ženám v rozvoji a význam těchto změn
je pro běžný život obrovský.
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Indie
Jižní Asie

NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby oddané

čtenářky Nebeských ozdob
hledaly nebeské království jako
perlu veliké ceny. (Matouš 13,46)

➋ Modlete se, aby měly tyto

ženy také příležitost studovat
Písmo a aby poznaly, že
„světlem pro mé nohy je tvé
Slovo, osvěcuje moji stezku.”
(Žalm 119,105).

➌ Modlete se, aby měly

muslimky při výchově nových
generací moudrost, dokázaly
připravit dobře své děti
na budoucnost a věděly,
že je nebeský Otec
miluje a mají v jeho očích
vysokou hodnotu.

Století po svém vzniku
patří tato kniha mezi
nejvydávanější knihy
v Jižní Asii.
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12. den 5. května

Nebeské ozdoby

“T

u knihu znají skoro všichni. Je moc důležitá,
psaná speciálně pro ženy.“ Zeptala jsem se
Zahry, jestli zná knihu Nebeské ozdoby. Vrhla
na mne nevěřícný pohled: Samozřejmě, že ji zná!
Vyprávěla mi, jak se její teta rozhodla pravidelně
pořádat se svými muslimskými sousedkami
setkání, kde ji čtou a diskutují nad ní. Jako děvčátko
naslouchala Zahra jejímu předčítání, zatímco si
hrála. Nyní jako dospělá patří sama do skupiny,
kde se nad knihou setkávají a diskutují. Takových
ženských čtenářských skupinek je po světě
na tisíce.

patří tato kniha mezi nejvydávanější v Jižní Asii.
Po celém světě ji studovalo a studuje mnoho
sunnitských muslimek. Nevěsta ji často dostává
jako dar zároveň s výtiskem Koránu. V některých
částech Spojeného království se ke studiu
Nebeských ozdob scházejí skupinky dospívajících
muslimek dvakrát týdně. Činí tak často
až do dospělosti. Diskutují o knize a připravují
se na to, že podle ní jednou budou organizovat
svůj rodinný život.

Kniha Bahiští zevár (Nebeské ozdoby)
vznikla počátkem 20. století v severní Indii.
Jedná se o praktický návod pro náboženský
a mravní život muslimských
žen. V době jejího vzniku
působil islámským vůdcům
velkou starost rostoucí vliv
neislámských směrů včetně
křesťanství. Chtěli proto,
aby ženy lépe porozuměly
své víře a dokázaly tak vést
své děti k víře a ochránit
náboženskou identitu
svých rodin.
Století po svém vzniku
Photo © C

Tollerton

Photo © C Tollerton

Spojené státy americké
Severní Amerika

13. den 6. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

D

➊ Pětina amerických muslimů

jsou černoši, přičemž téměř
polovina z nich k islámu
konvertovala. Modlete se
za setkání černých amerických
muslimů s Ježíšem, které změní
jejich život.

➋ Modlete se za moudrost

a sílu pro organizace
a jednotlivce, kteří v současné
době v USA bojují proti rasové
nespravedlnosti.

➌ Modlete se, aby církev

v Americe podle Kristova
přikázání prokazovala
lásku muslimským bližním.
(Lukáš 10, 25–37)

Islámský národ
o Spojených států přinesli islám muslimští
otroci z Afriky. V skrytu a tichosti tam
přetrvával, ale teprve počátkem 20. století
se začal výrazněji projevovat ve veřejném
prostoru.
„Islámský národ“ je islámské politické hnutí,
které roku 1930 v americkém městě Detroitu
založil Wallace D. Fard (Wali Fard Muhammad).
Jeho asistent Elijah (Poole) Muhammad,
který hnutí převzal, podporoval základní
principy islámu včetně důrazu na tradiční
pojetí rodiny a zbožnosti. Elijah Muhammad
přišel s interpretací historie, která měla dodat
americkým černochům inspiraci, vědomí vlastní
identity a síly. Zpočátku dokonce vyzýval
k tomu, aby v jižní části USA vznikl samostatný
národní stát černochů.

Nejslavnějším vůdcem hnutí Islámský
národ se stal v padesátých letech Malcolm X,
který však byl později z hnutí vyloučen. Poté
se přiklonil k tradičnější verzi islámu
Mnozí muslimové i nemuslimové
a v roce 1965 byl zavražděn. Hnutí
nesouhlasí s ideologií a cíli hnutí.
prošlo několika rozkoly a proměnami.
V roce 1977 je obnovil charizmatický
vůdce Louis Farrakhan. Stal se veřejně známou
postavou a usiloval o podporu ekonomických
zájmů černošských rodin a změnu negativních

stereotypů spojovaných s černochy.
Věrouka Islámského národa vychází
ze sunnitské podoby islámu. Povoluje však
kupříkladu, aby se jeho přívrženci postili
na místo islámského měsíce Ramadánu

Photo © Wikimedia CC Daniel X O'Neil

v prosinci, což lépe vyhovuje americkým
podmínkám. Islámský národ provázejí i další
kontroverze. Mnozí muslimové i nemuslimové
nesouhlasí s ideologií a cíli hnutí. Přesto
všechno hnutí zůstává vlivnou skupinou
s dvaceti až padesáti tisíci členů.
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➊ Modlete se, aby se

v nábožensky a kulturně pestré
Indii podařilo nalézt cestu
k pokojnému soužití a příslušníci
všech náboženských směrů se
zřekli násilí a začali společně
pracovat pro blaho národa.

➋ Modlete se, aby měli

uttarpradéšští muslimové žijící
v uzavřených čtvrtích příležitost
slyšet zprávu o Kristu.

➌ Modlete se, aby křesťané

v severní Indii napomáhali míru
a přinášeli do temných komunit
naději, světlo a Kristovu lásku.
(Jan 8,12)

Muslimské čtvrti bývají
odříznuty od základní
infrastruktury jako přívod
vody, hygienická, vzdělávací či
zdravotní zařízení.
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14. den 7. května

Muslimové v Uttarpradéši v Indii

I

když počet muslimů v Indii přesahuje
180 miliónů, zůstávají v menšinou,
neboť v zemi s 1,3 miliardou obyvatel
tvoří pouze 15 procent populace. Z těchto

180 miliónů představují sunitští muslimové asi
85 procent. Přibližně 40 miliónů z nich pak žije
v nejlidnatějším indickém státě Uttarpradéš (UP).
Navzdory staletému působení misionářů v Indii
se zatím nepodařilo získat pro Krista téměř žádné
z těchto severoindických muslimů a konkrétně
uttarpradéšských sunnitů.
Od nepokojů v roce 2002, kdy militantní
hinduisté v Gudžarátu povraždili více než tisíc
muslimů, žijí severoindičtí muslimové
ve strachu. To vedlo ke vzniku silného hnutí,
jehož cílem je, aby místní obyvatelé žijící
v nuzných podmínkách získali
trochu bezpečí a jistoty. Po celé
severní
Indii proto vlají na
střechách
zelené

prapory na znamení, že v nich žijí muslimové,
zatímco hinduistické čtvrti označují vlajky
oranžové barvy. V Indii sílí pronásledování
muslimů i křesťanů a uttarpradéšští sunnité
se ocitají v obležení. Negativní zprávy z médií
útoky proti muslimům ještě posilují. Muslimské
čtvrti bývají odříznuty od základní infrastruktury
jako přívod vody, hygienická, vzdělávací či
zdravotní zařízení nebo k nim mají ztížený
přístup.
I přes tato ohrožení zůstávají muslimové
pohostinní a s láskou přijímají hosty. U jídla,
k němuž usrkáváme čaj s kořením a buvolím
mlékem, se za tyto vzácné lidi modlíme, aby
poznali naději, kterou jim může dát jedině
Kristus.

Celosvětové hnutí

15. den 8. května

Muslimské bratrstvo
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby členové

Muslimského bratrstva využívali
svého vlivu v arabských státech
pro podporu míru, svobody
a blaha své společnosti.

➋ Modlete se, aby muslimové

motivovaní svou ideologií
k dobrým činům byli schopni
uskutečňovat ve svých
společnostech změny k lepšímu.

➌ Modlete se, aby členové

Muslimského bratrstva, jehož
nejpopulárnější heslo zní „Islám
je řešení“, nalezli tu parvou cestu
– Ježíše. (Jan 14,6)

M

uslimské bratrstvo bývá považováno
za jedno z nejstarších a nejvlivnějších
hnutí v moderních dějinách islámu. Založil
je roku 1928 učitel jedné egyptské školy.
Hnutí chápe islám jako nástroj k zdokonalení
jednotlivců a celé společnosti. Její příslušníci se
věnují rozsáhlé charitativní činnosti.
Hnutí se rychle šíří arabským světem
a stále více se v této oblasti politizuje. Usiluje
o zřízení islámských států založených na právu
šaría a o reformu stávajících politických
systémů. V padesátých letech byla tato
skupina v některých částech arabské oblasti
rozpoznána jako nebezpečná a mnozí členové
proto uprchli do Evropy. V Evropě vznikly
pod vlivem Bratrstva další organizace, které
reprezentují místní muslimská společenství
a zastávají se jejich zájmů.
Podle některých analytiků prochází toto
hnutí v arabských státech, a zvláště
v Egyptě krizí. Kvůli odlišnému pohledu
na ideologické a strategické priority
se střetávají starší členové
s mladšími a stoupá nejistota
ohledně dnešních cílů a aktivit.
Hnutí Muslimského bratrstva je
kontroverzní. Samo se prohlašuje

Hnutí chápe islám jako nástroj
ke zdokonalení jednotlivců
a celé společnosti.
Photo © Wikimedia CC public domain

za pokojnou, demokratickou organizaci,
která odsuzuje násilí. Některé arabské státy
a Rusko ji vnímají jako teroristickou organizaci.
Lidskoprávní organizace však toto označení
obvykle odmítají. Pro některé muslimy platí
za příliš radikální, pro jiné jsou radikální
málo. Vzhledem k povaze a velikosti tohoto
hnutí nepřekvapí, že se v rámci Muslimského
bratrstva můžeme setkat s různými proudy.
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Indie
Jižní Asie

16. den 9. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

I

➊ Žehnejte těmto mladým

islámským vedoucím v Ježíšově
jménu a přimlouvejte se, aby
hledali na prvním místě Boží
království.

➋ Deobandské medresy mají

v islámských komunitách vůdčí
postavení. Modlete se, ať jsou
to místa, kde vládne moudrost,
soucit a laskavost.

➌ Modlete se, aby mnozí

vedoucí náležející k hnutí
deobandské medresy řekli
spolu se žalmistou: „Po tvých
ustanoveních toužím, svou
spravedlností mi zachovej
život. Kéž na mě sestoupí tvé
milosrdenství, Hospodine,
i tvá spása, jak jsi řekl.”
(Žalm 119,40–41).
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Hnutí deobandských medres
slámské semináře čili medresy jsou místa, kde se
muslimové vzdělávají, aby se mohli stát vedoucími
mešit nebo jen získali větší znalosti islámu. Hnutí
deobandských medres připravuje nové vedoucí
po celém světě. Deobandíové jsou sunnité. Sami sebe
nevnímají ani tak jako jedno hnutí v rámci sunitského

islámu, ale považují se spíše za nejryzejší formu islámu.

První „deobandská medresa“ vznikla roku 1866
v indickém městečku Deoband. Cílem medresy bylo
zachovat a chránit islámskou kulturu. Zakladatelé
věděli, že jedna medresa nebude pro tento úkol
stačit, a proto usilovali o to, aby absolventi byli
připravení a odhodlaní zakládat nové medresy
a mešity. Medres deobandského typu je dnes
ve světě více než sto tisíc. Nejvíce je jich v Pákistánu,
Indii, Bangladéši a okolních zemích. V uplynulých
čtyřiceti letech vznikly deobandské medresy v Jižní
Africe, Austrálii, Velké Británii, Kanadě, ve státě
Trinidad a Tobago i ve Spojených státech.
Cílem medresy bylo
Zakladatelem těchto škol jsou místní
zachovat a chránit
muslimská společenství. Jednotlivé
ústavy mohou přizpůsobovat své služby
islámskou kulturu.
konkrétním podmínkám. Mohou
například používat anličtinu jako vyučovací jazyk
nebo řešit otázku křesťanských svátků z islámského
pohledu.
Skutečnost, že první deobandská medresa vznikla
v situaci, kdy se muslimové snažili ochránit svou víru
a kulturu před dalekosáhlýmí vlivy zvenčí, dala hnutí
deobandských medres dobré předpoklady k tomu,
aby připravovalo nové muslimské osobnosti, které
budou dělat totéž.

Photo © C Tollerton

17. den 10. května

Pokrokoví muslimové
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Matouš 7,7–10 říká: „Proste,

a bude vám dáno; hledejte,
a naleznete." Modlete se
za muslimy, kteří si kladou otázky
a hledají odpovědi ohledně své
víry v moderním světě.

➋ Modlete se, aby muslimové,

kteří zakoušejí prudké změny
ve svých komunitách i ve světě,
nalezli pokoj v tom, který se nikdy
nemění. (Jakub 1,17)

➌ Modlete se za příležitosti

se v roce 2020 seznámit
s pokrokovými muslimy a vést
s nimi rozhovory o tom, co to
znamená následovat Ježíše.

Taríkovi začalo připadat,
že řada islámských zvyklostí
stojí v konfliktu s moderní
dobou.

T

arík vyrůstal v rodině zbožných muslimů,
kteří patřili k tradičnímu islámském
společenství a pravidelně chodili do mešity.
S přibývajícím věkem se však začal proti těmto
tradicím bouřit. Věnoval se mezinárodnímu
obchodu, měl pestrou skupinu přátel a začalo
mu připadat, že řada islámských zvyklostí stojí
v konfliktu s moderní dobou. Taríkova rodina
se začala obávat, že se odvrací
od víry. On však nechtěl přestat být
muslimem, ale snažil se nalézt cestu,
jak jím být v 21. století.

práv. Zapojují se do politiky a života společnosti
v rámci iniciativ, které zdůrazňují rovnost.
Zakládají organizace jako je londýnská „Inkluzívní
muslimská iniciativa“ nebo celosvětová platforma
„Muslimové za pokrokové hodnoty“.
Pokrokoví muslimové přitahují tam, kde
se působí, opozici ze strany konzervativních
muslimů. Někteří se kvůli obavě z reakce jejich

Photo © Pexels CC Prince Photos

Celosvětová hnutí

Progresivistický proud v islámu
se někdy označuje jako islámský
modernismus. Snaží se vyrovnat
s pojetím náboženství, které nezapře
původ v Arábii 7. století. Co si s ním
počít v současném globalizovaném
světě? Počátky tohoto hnutí
se objevily v 19. století, kdy světem
islámu otřásla řada prudkých změn.
Šlo především o kolonialismus
a dominanci západní civilizace.
Pokrokoví muslimové se nesnaží
odstranit víru z veřejného života, nýbrž přizpůsobit
ji současné kultuře. Zvlášť důležitými otázkami
pro ně jsou moderní hodnoty týkající se postavení
žen, lidí s odlišnou sexuální orientací a lidských

společenství či rodiny odvažují debatovat
o svých věroučných názorech jen v soukromí
či prostřednictvím internetu.
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Írán
Blízký východ

18. den 11. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

R

➊ Modlete se, aby íránští vůdci
i běžní lidé uskutečnili novou
revoluci, která by přinesla mír,
stabilitu a svobodu.

➋ Modlete se za íránský

národ, na který doléhá těžká
hospodářská i společenská
situace. Nechte se inspirovat
63. žalmem.

➌ Modlete se, aby nové hnutí

získávání učedníků pro Ježíše,
které v Íránu sílí, dále rostlo
a šířilo se do dalších zemí.

Islámská revoluce v Íránu
ok 1979 byl zásadní pro Írán a celý
islámský svět. Sociálního nespravedlnost,
vyhnanství uznávaných osobností, prozápadní
politika a vliv náboženství vedly k revoluci.
Perskou monarchii nahradila islámská
republika. Z francouzského exilu se do Íránu vrátil
ájatolláh Chomejní, který se stal vůdcem revoluce
a ustavil nový islámský stát.
Země vyměnila vliv západní kultury
konzervativní islámskou teokracií s přísnou
segregací žen a cenzurou v médiích i kultuře.
Tyto změny se ovlivnily i okolní muslimské
země. Arabské státy jako Egypt se staly
konzervativnějšími, omezily občanské svobody
běžný život miliónů lidí.

emigrovali. Mezi těmi, kdo zůstali, často
převládá nespokojenost s tím, k čemu to vše
vedlo. Ekonomická situace vypadá beznadějně,
počet drogově závislých patří k nejvyšším
na světě a mnoho lidí se netají zklamáním
ze svých islámských vůdců.
Mnoho Íránců se obrací k Ježíši a začíná ho
následovat. Velkou roli v tom hrají křesťanská
média i nadpřirozená zjevení. V dalším článku
se dozvíte více o tom, jak v Íránu rostou tajné
domácí církve. Islámská revoluce kdysi zasáhla
celou oblast Blízkého východu. Podobnou
revoluční událostí však kdysi byla v této oblasti
také zpráva evangelia. Kéž by se tato historie
opakovala.

Od revoluce uplynulo čtyřicet let a íránská
populace stárne. Mnoho z těch, kdo mohli,
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Photo © Flickr CC Mostafa Meraji

Írán
Blízký východ

19. den 12. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

M

➊ Žehnejte novým věřícím,

kteří rostou ve víře jako Mahnáz,
a proste za ochranu pro jejich
shromáždění.

➋ Modlete se za pokoj,

prosperitu a stabilitu v Íránu
a za to, aby všichni Íránci
mohli Boha svobodně uctívat
způsobem, po jakém touží.

➌ Modlete se, aby íránské úřady

byly vůči křesťanům spravedlivé
a aby křesťané byli solí a světlem.
(Matouš 5,13‑16)

Hnutí domácích církví v Íránu
ahnáz nervózně zvoní na zvonek u bytu.
Sláva, konečně jí otevřeli. Vejde a co
nevidí – pár pořádně odrbaných Biblí. Usměje
se na důvěrně známé tváře. Je na správném
místě. Toto malé křesťanské společenství
nových věřících se každý týden schází v jiném
domě. Je to způsob, jak se vyhnout odhalení.
Své shromáždění zahájí zpěvem chval, ale
potichu, aby je neslyšeli sousedé. Po chvalách
si vyprávějí svědectví a poslouchají kázání
z internetu. Vyučování z 10. kapitoly Matouše
se jich dotýká. Ježíš tam učedníkům řekl, aby
počítali s tím, že budou pro jeho jméno trpět.
I kazatel, který mluví, byl
donucen kvůli
pronásledování
emigrovat.
Mahnáz

pozorně naslouchá. Rizika už zná, ale je
rozhodnuta. Ježíš jí za to stojí.
Mahnáz patří k rychle rostoucímu hnutí
domácích církví v Íránu. Poprvé se íránské
domácí církve objevily koncem devadesátých
let. Po desítiletích omezování církevních
shromáždění, k němuž došlo po islámské
revoluci v roce 1979, si církevní vedoucí
uvědomili, že existuje jediná možnost, jak
zvěstovat Íráncům z muslimského prostředí
evangelium, a to sloužit jim tajně.
Z počátečního tenkého pramínku se stala
záplava. Evangelium se šíří a týden co týden
vznikají nová, tajná společenství. Zprávy o tom,
že se hromadně obracejí celé rodiny, nejsou
nijak neobvyklé.

Photo © Flickr CC Ninara

Když íránská vláda některou domácí církev
odhalí, reaguje velice tvrdě. Navzdory tomu
se najde mnoho lidí jako Mahnáz, kteří
hladovějí po setkání s jinými věřícími, kde
by se o svém vzácném Spasiteli mohli
dozvědět víc. A když nekřesťané vidí, jak
věřící ochotně trpí za svou víru, jejich
zvědavost týkající se Ježíše roste.
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Tchaj-wan
Východní Asie

20. den 13. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

N

➋ Modlete se, aby křesťané

na Tchaj‑wanu dokázali těmto
návštěvníkům jejich země
ukazovat Boží lásku.

➌ Modlete se, aby byli

tchajwanští zaměstnavatelé
ke svým zaměstnancům
spravedliví a laskaví, pamatovali
na jejich potřeby a poskytli jim
příležitost dozvědět se o Kristu.
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a Tchaj-wanu žije více než 350 tisíc muslimů, kteří
sem většinou přišli za prací z Indonésie. Jde převážně
o manuálně pracující dělníky, rybáře, služky a chůvy, i když
se mezi nimi najdou i studenti nebo manželští partneři
tchajwanských občanů.
Mnozí zaměstnavatelé jsou vůči svým muslimským
zaměstnancům ohleduplní. Umožňují jim vykonávat denní
modlitby podle islámského ritu, postit se o Ramadánu a slavit
islámské svátky. Migrantům se samořejmě stýská po jejich
rodinách, a proto s nimi udržují pravidelné spojení pomocí
chytrých telefonů a sociálních médií.
Zlatým hřebem týdne je pro muslimské migranty na
Tchaj-wanu neděle. Z celé země se v zástupech scházejí
na hlavním tchajpejském nádraží. Rozhlížejí se po známých
tvářích a po nějakém koutku, kde by se sesedli a popovídali
si s dalšími ve své mateřštině. Společně si pochutnávají
na tradičních pokrmech z Indonésie, vyměňují si zážitky
a povídají si o domově. Taková přestávka po náročném týdnu
je pro tyto muslimy, kterým se stýská po domově, osvěžením.
Obecně platí, že zahraniční pracovník musí kvůli práci
na Tchaj-wanu podepsat smlouvu na tři roky. Když smlouva
vyprší, vracejí se tito pracovníci do Indonésie nebo se
snaží najít si jiného zaměstnavatele, který by si je najal.
Do mnoha indonéských vesnic ještě nepronikla zpráva o
Kristu, a tak může tato tříletá smlouva o práci na Tchaj-wanu
být pro zahraniční pracovníky vzácnou příležitostí slyšet
evangelium.

Migrantům se samozřejmě
stýská po jejich rodinách
Photo © Wikimedia CC Aexcoon

➊ Na Tchaj‑wanu je asi 350 tisíc
zahraničních pracovníků
muslimského vyznání. Modlete
se, ať se jim v práci daří
a vydělají peníze pro své rodiny.

Muslimové na Tchaj-wanu

Indie
Jižní Asie

21. den 14. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

K

➊ V oblasti sice pracují indičtí
misionáři, celkově je však snah
oslovit Kašmířany evangeliem
málo. Modlete se, aby se to
zlepšilo.

➋ O pozornost Kašmířanů

a jejich oddanost soupeří mnoho
různých skupin. Vyprošujte jim
jasné vedení, které do oblasti
přinese pokoj a stabilitu.

➌ Modlete se, aby

političtí a separatističtí
vůdcové usilovali v zájmu
Kašmířanů o jednotu.

Kašmírští muslimové
ašmířané žijí na zeměpisně zajímavém
místě. Sousedí s islámským Pákistánem
na západě, hinduistickou Indií na jihu a
buddhistickým Tibetem na východě. Všechna
tři náboženství Kašmír ovlivnila. Dodnes se
tu nalézá jedno z nejposvátnějších míst, kam
putují hinduisté.
Etničtí Kašmířané jsou však většinou
muslimové. Tento osmimiliónový národ
žije roztroušen po obou stranách indickopákistánské hranice. Početnou menšinu tvoří
v indickém svazovém státě Džammú a Kašmír.
Od roku 1947, kdy Indie vyhlásila nezávislost
na Británii, žije tato oblast v atmosféře
konfliktu. Jak Indie, tak Pákistán ji považují
za své území a sami Kašmířané nechtějí
patřit ani k jedné z těchto zemí.
Mít nezávislý stát netouží Kašmířané
proto, že by patřili k islámským
extrémistům, ačkoli i taková hnutí
podobně jako mnohá jiná tu mají
svůj vliv. Vede je k tomu spíše
jejich kašmírská identita. Súfismus

Kašmířané jsou oddanými muslimy,
nikoli však extrémisty.

(islámská mystika) pak přispívá k tomu, že
Kašmířané jsou oddanými muslimy, nikoli však
extrémisty.
Během uplynulých patnácti let se Kašmířané
stali konzervativnějšími. Přispěl k tomu
i jeden známý islámský televizní kazatel, který
opakovaně varoval před snahou křesťanů
konvertovat muslimy. Misijní práce v této
oblasti probíhá již více než sto let, avšak
mezi Kašmířany je Ježíšových následovníků
minimum.
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Celosvětové hnutí

22. den 15. května

Mezinárodní studenti
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby muslimští
studenti vzdálení od domova nalezli
přátele, kteří je budou podporovat,
a aby se jim ve studiu dařilo.
➋ Modlete se za organizace

jako Friends International
(Mezinárodní přátelé), které se
specializují na službu mezinárodním
studentům a oslovují studenty
z muslimského světa křesťanskou
láskou. Vyprošujte jim moudrost,
citlivost a hluboce přátelský přístup,
který umožní vést důležité rozhovory.

➌ Modlete se, aby sbory i jednotliví
křesťané neminuli příležitosti
navázat přátelství s mezinárodními
studenty z řad muslimů a byli ochotni
se s nimi seznamovat, porozumět jim
a také jim žehnat. (Matouš 25,34‑36)
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V

uplynulém desetiletí se mnoho
muslimských studentů vydalo za vyšším
vzděláním do zahraničí. Hodně mužů, žen
i rodin se tak na pět let ocitne v zemích, kde
budou mít kolem sebe křesťany.
Do Velké Británie tak každoročně přicestuje
asi 15 tisíc mezinárodních studentů, kteří
jsou muslimy. Za těmito přesuny nadaných,
inteligentních muslimů a muslimek z Blízkého
východu, severní Afriky, Indonésie, Malajsie
a Střední Asie stojí dohody mezi univerzitami
a vládami. Studenti mohou v cizině prožívat
mimořádné tlaky a osamělost. To vytváří
příležitost pro církev, aby mezinárodní studenty
s láskou přivítala a nabídla jim podporu
v adaptaci na značně odlišné společenské
prostředí.

To vytváří příležitost pro církev,
aby mezinárodní studenty
s láskou přivítala.

Křesťané svým přátelstvím a pohostinností
ukazují zahraničním studentům Kristovu lásku
a pomáhají odstranit mnohé předsudky. Až se
tito studenti vrátí do svých zemí, budou jejich
zkušenosti a vztahy, které navázali, utvářet
jejich obraz o křesťanství. Příkladem může
být Mohamed z Blízkého východu. Do Velké
Británie přišel s nepřátelským míněním
o křesťanech a nyní jich mnoho
považuje za své nejbližší
přátele. Podobně i Sára,
která úplně změnila svou
představu o Ježíši a miluje
jej jako nikdy předtím.

Indie
Jižní Asie

23. den 16. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

V

rodiny, které jsou často
rozděleny, protože muži kvůli
jejich podpoře pracují ve státech
Perského zálivu. (Žalm 68,5–6b)

➋ Modlete se, aby se mapilské

ženy dozvěděly pravdu o tom,
kým jsou v Kristu, a aby i nadále
bojovaly za uznání hodnoty
každého člověka. (Galatským 4,7)

➌ Modlete se, aby Mapilové,

jichž je téměř 10 miliónů a
kteří jako první z Indů přijali
před tisíci lety islám, přijali a dále
šířili dobrou zprávu o Božím
království. (Izajáš 6,4)

krásném státě Kérala narazíte na něco, co v jiných
venkovských částech Indie často nenajdete. Dívky tu
chodí do školy spolu s chlapci. Pobřežní vesnice obývané
střední třídou se honosí pestrými mešitami a medresami,
kde se děti – jak chlapci, tak dívky – učí číst, psát a recitovat
Korán v duchu umírněného islámu. Gramotnost tu dosahuje
90 procent a Mapilové, jichž v této oblasti žije téměř
10 miliónů, bývají vzdělaní a často i zcestovalí. Představují
také sílící hnutí na podporu hodnoty a práv žen.

Photo © Flickr CC Meena Kadri

➊ Modlete se za mapilské

Mapilové v Indii:
ženy pozvedají hlas

Psal se leden 2019. Ajša vzala tvář své dcerušky do dlaní,
sklonila se k ní, pohlédla jí do očí se a řekla: „Dnes pozvednu
svůj hlas jako žena. Tím, co dneska udělám, řeknu, že ženy,
muslimské ženy, mapilské ženy, ženy v Kérale a v celé
Indii mají stejnou hodnotu jako muži a mělo by se s nimi
stejně jednat.“ Toho dne se Ajša připojila k pěti miliónům
dalších žen, které společně vytvořily „ženskou zeď“
dlouhou 385 mil. Stály tam s pohledem obráceným k silnici
a vztaženýma rukama a mlčky tak vysílaly světu sdělení,
že ženy mají hodnotu, práva a cenu v očích Boha i lidí.
Kéž mají mapilské ženy stejnou odvahu vést své rodiny
do Božího království!

Ženy mají hodnotu,
práva a cenu
v očích Boha i lidí.
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Celosvětová hnutí

24. den 17. května

Kulturní muslimové
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby muslimové,
kteří touží po víře, která má
skutečný význam a důležitost,
našli to, po čem touží.
(Matouš 6,33)

➋ Zamyslete se v modlitbě

nad tím, co bychom my, kteří
věříme v Krista, měli dělat pro to,
aby naše víra a svědectví byly
autentické. (2. Korintským 13,5;
Jakub 3,9‑12)

➌ Nechte se v modlitbě

za kulturní muslimy inspirovat
Žalmem 111.

S

lyšeli jste už termín „kulturní křesťan“?
Označuje člověka, který se hlásí
ke křesťanským hodnotám a možná se
i s dalšími účastní bohoslužeb, ale křesťanská
víra v jeho životě velkou roli nehraje.
„Kulturní křesťan“ může být ateistou
či agnostikem. Může se hlásit ke spiritualitě,
ale odmítat organizované náboženství.
Často se jedná o lidi, kteří vyrostli v tradičně
křesťanském prostředí a hlásí se k němu,
přitom se však s konkrétními projevy víry
a náboženské praxe v závažné míře rozcházejí.
S „kulturními muslimy“ je to podobné.
V muslimských společenstvích, kde jsou
lidé rozčarováni nárůstem extrémismu,
zkorumpovaností náboženských vůdců
a poznáním, že od náboženství

Kulturní muslimy najdeme po celém světě.
Často se s nimi setkáte v Evropě, Severní
Americe a v některých částech Blízkého
východu a jihovýchodní Asie. Podle nedávných
přehledů výzkumného střediska Pew
Research Centre například pouhé jedno
procento ázerbajdžánských a 5 procent
albánských muslimů navštěvuje pravidelně
mešitu. Zjistili rovněž, že jen 2 procenta
muslimů v Kazachstánu a 14 procent v Bosně
a Hercegovině konává pět povinných denních
modliteb. V USA, kde muslimové tvoří jen
asi 1 procento obyvatelstva, uvádí kolem
64 procent muslimů, že považují náboženství
ve svém životě za velice důležité. To je podobné
procento jako v křesťanské populaci.
Úloha náboženství celosvětově prochází
změnami. Muslimové podobně
jako křesťané čelí otázkám, jak by se
v rámci svých komunit i mimo ně měli
identifikovat.

Kulturní muslim se sice bude
za muslima označovat, ale k víře
samotné bude mít jen formální vztah.
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nemohou mnoho očekávat, oddanost víře
ochládá. Kulturní muslim se sice bude
za muslima označovat, k víře samotné bude mít
jen formální vztah.

Photo © Pexels CC Mentatdgt

Kyrgyzstán
Střední Asie

25. den 18. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

K

evangelium neproniklo, se musí
učit sdílet svou víru mezi lidmi,
kteří mají jen malé povědomí
o tom, co to znamená být
křesťanem. Modlete se, aby věřící
měli v takové situaci moudrost
a vedení od Ducha svatého.

➋ K modlitbě za Kyrgyzy se
inspirujte Izajášem 58.

➌ Modlete se, aby mnoho lidí

v Kyrgyzstánu uvěřilo a aby se
snažili následovat Krista v rámci
své kultury.

dyž jsme si na návštěvě u přátel
v kyrgyzské vesnici podávali kolem stolu
čaj, náš přítel Azim odmítl se slovy: „Ne, já se
postím.“
Inu ovšem, každý pořádný muslim se během
Ramadánu postí. Je to jeden z nejdůležitějších
povinností jejich náboženství. Ale Azim? To je
přece jediný křesťan ve vsi. Proč ten se postí?
Kyrgyzští muslimové, kteří žijí na úpatí
vysokých hor, jsou hrdí na své tradice.
Na prvním místě se cítí být Kyrgyzy a teprve
pak muslimy. Když po zhroucení Sovětského
svazu hledali svou identitu, rozpomněli se
na své kořeny. Posílil islám, ale ožily i dávné
obyčeje z předislámslých dob. Jen pár
lidí ve vsi se doopravdy postí nebo chodí
pravidelně do mešity. Celá ves se však
navštěvuje při přerušení půstu. Ramadán je
pro ně výrazem společenství a identity.

Proto se rozhodl, že se jako křesťan bude
postit tak jako Kristus a využije toho pro bližší
kontakt se sousedy. Při přerušení půstu tedy
navštěvuje sousedy a mluví s nimi o tom,
co pro něj znamená následovat Krista.

Photo © Wikimedia CC Theklan

➊ Věřící z komunit, do nichž

Křesťané v Kyrgyzstánu

Proč se tedy Azim postí? Dlouhá léta poté,
co se stal křesťanem, nechtěl mít s muslimy
nic společného. Jeho rodina zakusila
od muslimů pronásledování. Jak však
rostl ve víře a prosil Boha o moudrost,
pochopil, že jako křesťan může zůstat
součástí své kultury a k té patří i půst.
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Celosvětová hnutí

26. den 19. května

Lajlat al-Kadr (Noc moci)
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby se Bůh o této
noci, kdy jej muslimové prosí
o zjevení, muslimům skutečně
nadpřirozeně zjevoval.

➋ Modlete se, aby v této době,

kdy si jejich muslimští přátelé
více uvědomují svou hříšnost a
nedostatečnost, měli křesťané
odvahu zvěstovat v muslimských
komunitách dobrou zprávu
o spasení.

➌ Modlete se, aby muslimové,

jejichž víra prochází
transformací, poznali, koho
mají následovat a kdo je cestou,
pravdou i životem. (Jan 14,6)
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S

talo se to asi před 1400 lety. Arabský
Později vyprávěl, jak se mu zjevil anděl
mladík, zklamaný bezprávím ve
a přinesl mu první z řady zjevení, která měla
společnosti a všudypřítomným modlářstvím,
nakonec vejít ve známost pod názvem Korán.
které viděl kolem sebe, se
Lajlat al-Kadr (Noc moci či
Modlitby během Noci moci mají Noc osudu) je připomínkou této
rozhodl odejít do ústraní
a v jedné horské jeskyni
noční události. Pro muslimy
větší hodnotu než tisíce
nedaleko rodného města
po celém světě je to čas tak
měsíců běžných modliteb.
Mekky se oddat meditaci.
zvláštní a posvátný, že během
Ten mladík se jmenoval
něj často celou noc modlí
Mohamed a oné noci měl zažít něco, co
a recitují celý Korán. Často dokonce stráví
nečekal.
v mešitě nepřetržitě několik dní.
Muslimové věří, že modlitby během Noci
moci mají větší hodnotu než tisíce měsíců
běžných modliteb, a věří rovněž, že v té době
Bůh stanoví osud člověka pro příští rok.
V noci, kdy se jejich srdce i mysl soustředí
na Boha s touhou se mu zalíbit, se můžeme
shromáždit kolem trůnu milosti a prosit Pána,
aby jim dal poznat Ježíše.

Indonésie
Východní Asie

NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby lidé se
lidé stále častěji obraceli
k Ježíši a rostli ve víře.
(Efezským 3,16–19)

➋ Modlete se, aby

Mbodžové získali
dobré vzdělání
a zaměstnání a jejich
kultura tak mohla
přežít.

➌ Modlete se za více

pracovníků, kteří by tak,
jak o tom mluví
Zjevení 5,9,
dokázali
v Indonésii
vyučovat
o Kristu ty,
kteří ho neznají.

27. den 20. května

Mbodžové neboli Bímové na východní Sumbawě

‘M

inulý týden jsem pokřtila svou matku!“
oznámila Šáred, mladá žena s tradičním
místním zahalením hlavy – džilbábem. V této
vesničce na východě indonéského
ostrova Sumbawa začíná přibývat lidí,
kteří se obrací k Ježíši.
„Bůh mezi námi pracuje,“
vypráví Šáred. „V minulosti žily
v několika vesnicích nedaleko
města jen asi dvě až tři stovky
křesťanů. Neměli jsme s nimi
dobré spojení. Během posledních
pěti let nám ale Bůh ukazuje, že Ježíš
je víc než pouhý prorok. Přišlo několik
křesťanů a ukázali nám, co se píše
v příbězích „indžílu“ (evangelia)
o tom, kdo je Ježíš doopravdy.
Nebylo nutné, abychom změnili
svou kulturu nebo opustili

komunitu. Každý z nás o něm vypráví dalším
rodinným příslušníkům.“
V této asi osmisettisícové etnické skupině,
známé pod jménem Mbodžové či Bímové, Duch
svatý opravdu jedná. Navzdory pronásledování
věřících na tomto téměř zcela muslimském
ostrově přibývá. Už byl přeložen Nový zákon
i film Ježíš a jsou k dispozici křesťanské
rozhlasové programy.
Bímové neboli Mbodžové se v minulosti
vyhýbali vzdělání. Báli se, že by to ohrozilo
jejich kulturu a náboženství. To se v posledních
letech změnilo, i když většina lidí dále žije
v chudobě a živí se farmářstvím. Poznávají
však, že mohou následovat Ježíše, a přitom
zůstat věrní své kultuře. Ježíš přece přišel,
aby zachránil příslušníky každého národa,
kmene i jazyka.

Každý z nás o něm vypráví
dalším rodinným příslušníkům.
Photo © Wikimedia CC Theklan
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Velká Británie
Evropa

28. den 21. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

P

hledající útočiště a identitu
nalezli obojí v Kristu.
(1. list Janův 3,1–3)

➋ Modlete se, aby Kristovi

následovníci v Londýně přinášeli
účinné svědectví a využili
příležitosti vyprávět muslimům
a bývalým muslimům o své vře.

➌ Londýn je město, které

umožňuje získat vliv a nabízí
mnoho možností. Modlete se,
aby mezi tamními muslimy,
kteří mají mnoho styků s celým
světem, se stále více lidí
obracelo ke Kristu.
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odle odhadu žije v Londýně nejméně
1,5 miliónu muslimů. To znamená, že každý
šestý obyvatel města je muslim. Jaké změny
probíhají v jejich komunitách? Zde jsou
některé trendy.
Muslimové se stávají náboženštějšími.
K tomu často dochází ve druhé generaci
muslimských přistěhovalců, kteří neudržují
spojení s rodiči ve své původní vlasti, protože
se jim zdá cizí nebo zaostalá, ale necítí pouto
ani k Británii, jejíž společnost jim připadá příliš
uvolněná. Nalézají proto svou základní identitu
v islámu. Stávají se náboženštějšími než jejich
rodiče a někteří z nich se mohou radikalizovat.
Muslimové opouštějí islám.
K této změně docházelo již delší čas mezi Íránci
a Kurdy, nyní se však šíří i mezi muslimy
z mnoha dalších národů včetně Arabů
a Somálců. Katalyzátory tohoto posunu bývá
zklamání z politických a extrémistických
skupin, jejichž příslušníci o sobě tvrdí, že právě
oni praktikují islám správně. Vedle toho narážejí
na rozpory v učení islámu, posvátných textech
a vyprávění o životě proroka Mohameda.
Mnozí se označují jako „ateisty“. Další v Boha

věří, ale odmítají náboženství. Těch, kteří
zaslechnou evangelium, je velice málo.
Muslimové kladou lidskost před náboženství.
Mnoho muslimů, které potkáte na ulici
a k islámu se hlásí, vám řeknou, že není
důležité, jaké náboženství praktikujete, ale zda
se chováte k lidem dobře. Není lehké říct,
z čeho přesně tento postoj vychází a nakolik je
upřímný.
Photo © Flickr CC Eye DJ

➊ Modlete se, aby muslimové

Muslimové v Londýně

Každý šestý obyvatel
města je muslim.

Somálsko
Afrika

NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby se Somálci,
kteří hledají cestu, stali
Kristovými učedníky.

➋ Modlete se, aby Somálci

poznali Kristův pokoj,
o němž Ježíš mluvil u Jana 16,33,
a aby dokázali přinášet mír
do svého národa.

➌ Modlete se, aby se mladé

a rostoucí církvi v Somálsku
dostávalo kvalitního vedení
k učednictví a aby rostla ve víře.
(Židům 12,1–3)

Vypráví, že během šesti
měsíců vzniklo jednadvacet
nových sborů.

29. den 22. května

Somálci v Somálsku

‘I

skawarran?“ Tak zní standardní pozdrav,
jímž se v Somálsku navzájem zdraví přátelé
a známí. Znamená: „Pověz mi, co je u tebe
nového.“
Somálci se navzájem nepovažují za cizí,
i když se třeba nikdy předtím neviděli. Není
neobvyklým jevem, že se dva Somálci, kteří se
ještě nikdy nesetkali, cestou v autobuse spolu
pustí do řeči. Cesta ještě neskončila a už by
člověk řekl, že jsou to dlouholetí přátelé. I když
v Somálsku zuřila po celá desítiletí občanská
válka, bude Somálec zpravidla druhému
Somálci, kterého zná jen krátce, důvěřovat spíše
než cizinci, kterého zná již dlouho.
Násilí páchané ve jménu islámu
přineslo do Somálsku dva nové
trendy. Za prvé narůstá počet
muslimů, kteří opouštějí
islám. Někteří se

Photos © Aweis A Ali

na základě hluboké nespokojenosti s islámem
zříkají náboženství vůbec, jiní – a to je ta druhá
změna – se od islámu obracejí ke Kristu.
Církev v Somálsku významně roste
od roku 1991, kdy se země začala propadat do
chaosu a bezpráví. Velký růst církve se datuje
od brutálního zavraždění jednoho místního
evangelisty v jižním Somálsku v roce 2008.
Devětadvacetiletá pastorka Fátima mluví
o množství muslimů toužících stát se Kristovými
učedníky jako o „somálské verzi knihy Skutků.“
Vypráví, že během šesti měsíců vzniklo
jednadvacet nových sborů jen v oblasti jižního
Somálska, kde slouží. Kéž by každý Somálec
na pozdrav vyjádřený otázkou „Pověz mi, co je
u tebe nového“ mohl odpovědět: „Stal jsem
se Kristovým učedníkem.“
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Celosvětová hnutí

30. den 23. května
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Věřící z muslimského prostředí
NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se, aby si

stávající církve vážily věřících
z muslimského prostředí
a dokázaly je mezi sebe přijmout.

➋ Modlete se, aby věřící

z muslimského prostředí
navazovali styky se zralými
křesťany a aby rostli
v následování Ježíše.

➌ Modlete se, aby vznikaly

nové sbory a iniciativy, které
budou přijímat křesťany různého
původu, budovat je a vytvářet
pro ně prostředí, kde se všichni
budou spolu cítit jako rodina.
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S

talo se to o Ramadánu. Fátima měla vidění
Ježíše. Nemůže zapomenout, s jakou
láskou se na ni zadíval a řekl: „Pojď, následuj
mne!“ Nikdy předtím neprožila tak hluboký
pokoj. Začala hledat nové informace a posléze
tato mladá žena z přísně muslimské rodiny
v Saúdské Arábii přišla na to, že není jediná, kdo
měla podobný zážitek. Zjistila dokonce, že jsou
tu Saúdové, kteří veřejně v televizi vystupovali
jako křesťané.
V zemích Blízkého východu dochází
ke změnám. Stále více lidí je znechuceno
extrémismem a nechce mít s násilnými
formami náboženství nic společného.
Touží poznat Boha a prostřednictvím
křesťanských médií, snů nebo vidění
nalézají Ježíše, jehož se odvažují

následovat i navzdory zastrašování a výhružkám
smrtí.
Noví Ježíšovi následovníci se však ne vždy
setkávají ve stávajících křesťanských kruzích
s okamžitým přijetím. Něco podobného se stalo
i apoštolu Pavlovi: „Když přišel do Jeruzaléma,
chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni
se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří.”
(Skutky 9,26) V zájmu bezpečnosti je potřeba
si v zemích, kde chybí náboženská svoboda
a důvěra mezi lidmi, klást otázku, zda je lepší,
aby věřící z muslimského prostředí vstupovali
do stávajících církví, nebo aby zakládali
a budovali vlastní společenství.

Celosvětová hnutí

24. května

NÁMĚTY K MODLITBÁM

➊ Modlete se za přiležitosti
ukazovat Kristovu lásku
musimům ve vašem okolí.

K

dyž se na nebi ukáže nov měsíce, začíná nový měsíc islámského
kalendáře. S ním přichází také Íd al-fitr neboli „slavnost přerušení
půstu“.

➋ Modlete se za lidi,

Po třiceti dnech půstu je oslava Ídu zakončujícího Ramadán dobou
radosti, která obvykle trvá po tři dny. Muslimové si kupují nové oblečení,
dávají si dárky a těší se ze slavnostních jídel. V zemích s muslimskou
většinou se někdy zdobí ulice a pořádají slavnosti.

➌ Když se sejdete s dalšími

Pro mnoho muslimů začíná Íd al-fitr za úsvitu společnými modlitbami
a chudým se rozdává almužna (zakát), což je jeden z pěti pilířů islámu.
Během této doby můžete muslimy zdravit slovy „Íd mubárak“, což znamená
„požehnaný Íd!“

o kterých víte, že slouží Kristu
mezi muslimy. Zvažte, jak je
můžete podpořit. (Římnům 12,13)
křesťany k modlitbám během
roku, modlete se za muslimy
a povzbuďte své přátele k účasti
na modlitbách v rámci 30 dnů
modliteb za svět islámu.
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Nepřestávejte se modlit

Pro letošní rok je Ramadán u konce, můžete se však dále modlit
za muslimy ve vašem okolí i za ty po celém světě.
● Během let jsme ve vedení iniciativy 30 dnů modliteb slyšeli o mnohých
muslimech, kteří přicházejí ke Kristu. Během posledních padesát
let došlo k celé řadě větších či menších probuzení mezi muslimy,
z nichž každé zahrnovalo minimálně tisícovku muslimů, kteří se obrátili
ke Kristu. Takových hnutí se v posledních padesáti letech objevilo
více než za celé předchozí dějiny křesťanské misie. Modlete se, ať to
pokračuje i nadále. (Skutky 2,17–21)
● Modlete se za křesťanské pracovníky a organizace, která vedou muslimy
ke Kristu. Kdybyste chtěli navázat s takovými organizacemi spojení,
napište si nám o více informací na adresu: info@pray30days.org.
● Proste Ducha svatého, ať vás nadále inspiruje, abyste měli srdce
otevřené pro muslimy, viděli je Božíma očima a byli jim světlem, které je
povede k Ježíši. (Matouš 5,14–15)
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DĚKUJEME

D

ěkujeme vám všem, kteří se každoročně podílíte na vydání
modlitební příručky 30 dní modliteb za svět islámu. Díky patří
všem našim přispívatelům, fotografům, překladatelům, týmům
grafiků a distributorů po celém světě a také misijním a církevním
organizacím, které vás podporují a inspirují.
Děkujeme vám za účast na modlitbách v rámci iniciativy 30 dní
modliteb za svět islámu v roce 2020! Těšíme se zase příští rok!

Budeme rádi za vaše podněty a zpětnou vazbu.
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím webu
nebo e-mailem:
● www.pray30days.org
● info@pray30days.org
Sledovat nás můžete také na sociálních sítích:
● facebook.com/pray30days
● twitter.com/pray30days
● tnstagram.com/pray30days
Děkujeme, že se modlíte s námi!
Mezinárodní tým vydavatelů 30 dní
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