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Vítejte u vydání 30 dní modliteb za svět 
islámu pro rok 2022
– jubilejního 30. vydání!
Před 30 lety...

ÚVOD

Začalo to v dubnu roku 1992, když se 
skupinka křesťanů z celosvětově působící 
misijní organizace sešla na břehu Rudého 
moře na Blízkém východě. Právě končil 
ramadán a s ním i jejich modlitební 
setkávání. Jak se modlili, pocítili silnou 
a neočekávanou Boží přítomnost 
a povolání zaměřit větší úsilí na muslimský 
svět. Účastníci setkání popisovali toto 
zjevení jako jasnou a přesvědčivou zprávu, 
která je vedla k přijetí světa islámu 
v celé jeho rozmanitosti a k tomu, aby 
na muslimy pohlíželi Božíma očima – jako 
na jeho milované stvoření. Zavázali se, 
že toto volání uposlechnou, a uspořádali 
30 dní postu a modliteb zaměřených 
na muslimy.

 Na těchto 30 dní modliteb navázalo o rok 
později dalších 30 dní. Vznikla příručka, 
která by umožnila dalším lidem připojit 
se k modlitbám (za použití průkopnických 
technologií jako AmiPro 3.0 a Microsoft 
Word 2.0!). Křesťanští pracovníci působící 

Účastníci setkání popisovali 
toto zjevení jako jasnou 
a přesvědčivou zprávu, která 
je vedla k přijetí světa islámu 
v celé jeho rozmanitosti 
a k tomu, aby na muslimy 
pohlíželi Božíma očima –  
jako na jeho milované stvoření. 

v muslimských komunitách byli vyzýváni, 
aby přispěli s příběhy a náměty pro 
modlitby za potřeby místních lidí, a vznikl 
také tým starající se o překlad a distribuci 
příručky do rostoucího počtu zemí. 
Zapojení do modliteb rok od roku roste. 
Připojují se další a další církve, organizace 
a iniciativy, které pomáhají s překladem 
a distribucí modlitební příručky. Stále 
víc křesťanů se nechává inspirovat 
k modlitbám za muslimy. Dnes,  
po 30 letech, používá tuto příručku 
přeloženou do více než 40 jazyků asi 
milion lidí po celém světě, aby se připojili 
k výzvě k větší lásce vůči muslimům, 
kterou Bůh položil na srdce původně malé 
skupince křesťanů.
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V roce 2015 se 30 dní modliteb zaměřilo 
na práci spisovatele a výzkumníka jménem 
David Garrison, který zkoumal probuzení 
mezi muslimy – tedy potvrzené případy, kdy 
se prokazatelně rozhodlo následovat Krista 
alespoň tisíc muslimů z jedné komunity. 
Garrison zjistil, že takovéto události byly 
během prvních zhruba dvanácti století 
existence islámu velmi vzácné. Islám za tu 
dobu vyrostl v náboženství, ke kterému se 
hlásí více než 1,6 miliardy lidí. 

Ovoce věrných modliteb
ÚVOD 

Na konci 20. století se ale cosi změnilo. 
Byla zaznamenána místní probuzení 
v Alžírsku, postsovětských státech 
Střední Asie, Bangladéši, Íránu... 
V prvních čtrnácti letech 21. století se 
podobná probuzení napříč islámským 
světem začala objevovat v ještě větší 
míře, dokonce jich je nyní více než 
za celých předchozích dvanáct století 
dohromady! (Můžete si o tom přečíst 
v knize Davida Garrisona A Wind  
in The House of Islam.)

V roce 1992 Bůh promluvil ke skupině lidí, 
kterým důvěřoval, a vedl je k modlitbám 
za muslimský svět právě v době, kdy 
skrze svého Ducha k sobě přiváděl tisíce 
muslimů. Jestliže se chystáte modlit 
podle této příručky, pak víte, že Bůh 
s námi spolupracuje skrze modlitbu, 
a máte možnost vidět ovoce 30 let 
věrných přímluv. 

V prvních čtrnácti letech  
21. století se podobná 
probuzení napříč islámským 
světem začala objevovat 
v ještě větší míře, dokonce 
jich je nyní více než za celých 
předchozích dvanáct století 
dohromady!
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Kromě modliteb za požehnání pro muslimy 
a za příležitosti, aby se dozvěděli o Ježíši 
a uvěřili v něj, se iniciativa 30 dní modliteb 
už 30 let snaží křesťany také o islámském 
světě informovat. 

Navzdory tomu, že muslimové jsou po léta 
v médiích vykreslováni převážně jako 
nepřátelé a teroristé, iniciativa 30 dní 
zůstává věrná svému povolání ukazovat 
muslimy jako Bohem milované, jako 
přátele a sousedy autorů příspěvků v této 
příručce. 

Vždy nás velmi potěší, když nám čtenáři 
píší, jak jim Bůh během modliteb za různé 
skupiny a komunity představené na těchto 
stránkách ukázal svou lásku k muslimům. 

Vzdělávat a inspirovat
ÚVOD 

Pohled do budoucna

Společně s vývojem komunikačních 
technologií a designu se od skromných 
začátků vyvíjela i tato příručka. Kromě 
ní mohou lidé k modlitbám využít i naše 
příspěvky na sociálních sítích nebo mobilní 
aplikace. Pomůcky jsou dostupné ve 40 
jazycích. S celým týmem stojícím za 30 dny 
každý rok žasneme, jak Bůh tuto práci 
neustále udržuje v běhu a posílá lidi se 
stejnou touhou z nejrůznějších organizací 
a pocházející z odlišných křesťanských 
tradic, aby věnovali svůj čas a prostředky 
na vytvoření tohoto materiálu. 

Děkujeme, že jste na této třicetileté cestě 
s námi! Vaše účast, vaše odpověď na Boží 
volání z doby před třiceti lety a vaše 
modlitby navždy změnily svět.

Redakční tým 30 dní

Rádi uslyšíme o vašich 
zkušenostech s 30 dny modliteb.

Napište nám na:
info@pray30days.org 

Podpořte finančně práci 30 Days 
International, aby mohla příručka 
i nadále vycházet. 
pray30days.org/donate
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Nezasažení a nedotčení 
evangeliem... 
Na světě žije 1,8 miliardy muslimů, 
z nichž většina je evangeliem nezasažená. 
Do tohoto vydání jsou zahrnuty články 
o skupinách patřících mezi nejpočetnější, 
o kterých však není známo, že by mezi 
nimi byli nějací křesťané (což z nich dělá 
nezasažené) ani že by mezi nimi probíhaly 
evangelizační aktivity (což z nich dělá 
nedotčené).

Neznámí...
Požádali jsme naše přispěvatele, aby 
nám zaslali náměty na prosby za potřeby 
skupin, které bývají často přehlížené, 
protože žijí na odlehlých místech nebo 
jsou uzavřené a nepřístupné. Některé 

Modlitby za zapomenuté
30 DNÍ 2022

V průběhu 30 let, kdy je příručka během každého ramadánu vydávána, jsme se modlili 
za stovky muslimských komunit. Modlili jsme se za etnické skupiny různých velikostí, za celé 
národy, skupiny uprchlíků, subkultury i sekty. V letošním třicátém ročníku bychom se chtěli 
zaměřit na komunity, za které jsme se nemodlili dostatečně. 

z nich jsou malé, jiné jsou početné, avšak 
zápasí s mnoha potřebami. Některé 
z těchto zapomenutých skupin jsou velmi 
osobité a pro člověka z vnějšku obzvláště 
nepřístupné. V některých nejsou žádní 
Kristovi následovníci. Všechny potřebují 
vaše modlitby. 

Už ne...!
Chtěli bychom ale v tomto vydání také 
trochu oslavovat, proto jsme zařadili 
i několik článků připomínajících skupiny, 
za které jsme se modlili v minulosti, 
abychom mohli ukázat, co naše modlitby 
přinesly a jak Bůh v daných komunitách 
jedná. Věříme, že vás tyto příběhy 
povzbudí k modlitbám za ty muslimy, kteří 
se ještě se zprávou o Ježíši nesetkali. 

Zamyšlení nad třemi 
desetiletími modliteb
Nakonec jsme zařadili také sérii příspěvků 
napsaných Dr. Stevem Cochranem, 
jedním ze zakladatelů 30 dní modliteb 
za svět islámu, který se na přípravě 
příručky stále podílí. Ve svých textech se 
zamýšlí nad tím, jak se služba muslimům 
v každém z uplynulých desetiletí vyvíjela, 
jaké významné změny se odehrály a co 
můžeme očekávat do budoucna, když se 
budeme za muslimy dále modlit. 
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Iniciativa 30 dní modliteb za svět islámu 
vznikla v roce 1992. Devadesátá léta 
byla obdobím, kdy rostlo jak modlitební 
zapojení, tak snaha křesťanů s láskou 
vydávat svědectví muslimům po celém 
světě. Jednou z nejúžasnějších věcí na misii 
v devadesátých letech bylo to, jak rostl 
počet křesťanských svědků vysílaných 
z Asie, Afriky a Latinské Ameriky

V roce 2010 byl natočen francouzský 
film O bozích a lidech vyprávějící příběh 
z devadesátých let o skupině křesťanských 
mnichů v Alžírsku. Ti se ocitli mezi 
radikálními extremisty a muslimskými 
vesničany, kterým byli povolání sloužit 
a které milovali. Ve filmu je jedna 
velmi silná scéna, která líčí, jak vůdce 
islamistů přichází ke klášteru a prosí 
o zdravotní materiál pro své zraněné 
spolubojovníky. Představený kláštera 
jeho prosbu nevyslyší s poukazem na to, 

30 let modliteb: devadesátá léta

2. DUBNA – 1. DEN

že léky potřebují pro vesničany, ale cituje 
z Koránu a modlí se s ním. Dokud vůdce 
této radikální skupiny žil, zajistil, že klášter 
i mniši byli neustále pod jeho ochranou.
 
V devadesátých letech se v průběhu  
30 dní modliteb za muslimy mnoho křesťanů 
modlilo, aby muslimové měli vidění a sny 
o Ísá al-Masíhovi ( Ježíši Kristu). Příběhy 
o tom, jak tyto modlitby byly vyslyšeny, 
potom přicházely z různých částí světa. 
J. Christy Wilson, který pomáhal založit 
International Assistance Mission (IAM), 
měl ve zvyku se před svým odchodem 
s muslimy u nich doma nebo po rozhovoru 
vždy modlit. Říkával jim: „Pomodlíte se se 
mnou, než se rozloučíme?“ Wilson věřil, že 
modlit se s muslimskými přáteli je jedním 
z nejlepších způsobů, jak nechat Boží 
přítomnost působit. Věřil, že v modlitbě je 
mnohem větší síla, než když se o víře jen 
mluví.

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby se k iniciativě 30 dní 
modliteb přidalo více křesťanů. Povzbuďte 
někoho, aby se tento rok modlil s vámi! 
( Jakub 5,16) 

Modlete se, aby křesťanští pracovníci, 
kteří do této příručky přispěli příběhy 
a modlitebními náměty, viděli ovoce své 
práce a svých modliteb.
(Efezským 6,18) 

Modlete se, aby v průběhu letošního 
ramadánu zakoušeli muslimové Boží 
přítomnost novými způsoby.
( Jan 14,13)
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Za pomocí dlouhé tyče proplouvá Abdul 
se svojí loďkou kanály uprostřed mokřadů 
a vrací se k odlehlé chýši z rákosí postavené 
nad vodní hladinou, kde žije jeho rodina. 
Společně si připraví k jídlu ryby, které ulovil. 
Abdul patří k tzv. „Arabům z mokřadů“, 
kteří žijí v oblasti močálů na jihu Iráku, kde 
se slévají řeky Tigris a Eufrat. Jejich živobytí 
zcela závisí na vodě. 

V rámci islámu existují dvě větve – 
sunnitská a šíitská. Drtivá většina muslimů 
po celém světě jsou sunnité, ale v Iráku 
tvoří většinu šíité. Toto rozdělení je 
dlouhodobým zdrojem konfliktů. V 80. a 90. 
letech začaly sunnitské úřady regulovat 
vodní toky odvedením vody z mokřadů, 
čímž chtěly zničit živobytí zdejších šíitských 
Arabů. Díky značnému úsilí se v nedávné 
době podařilo obnovit zhruba polovinu 

Arabové z mokřadů v Iráku

mokřadů a v roce 2016 byla tato oblast 
s jedinečným ekosystémem zařazena 
na seznam světového dědictví UNESCO.

Společnost místních Arabů prochází 
velkými změnami. V 70. letech v oblasti 
žilo 500 000 obyvatel, mnozí ale uprchli, 
když byly mokřady vysoušeny. Odhaduje 
se, že dnes zde žije 48 000 lidí, kteří rybaří, 
chovají vodní buvoly a věnují se obnově 
tradičních klenutých, z rákosu stavěných, 
domů pro společná setkávání, kterým 
se říká mudhíf. Někteří obyvatelé se 
přestěhovali do měst, ať už v Iráku, nebo 
v zahraničí, a znalosti a dovednosti nutné 
pro přežití v mokřadech ztratili. Jiní Arabové 
z mokřadů se ale vracejí s nadějí, že 
v těchto místech, kde se podle tradice kdysi 
rozkládala zahrada Eden, se jim podaří 
vybudovat ekoturistickou oblast.

3. DUBNA – 2. DEN 

Náměty k modlitbám
Mezi Araby z mokřadů nejsou žádní 
křesťané, kteří by mohli šířit zprávu, 
že Ježíš obnovil to, co bylo v zahradě 
Eden ztraceno. 
(Římanům 5,17)

Celé rodiny zdejších Arabů byly 
vysídleny v důsledku války a mnohé 
zápasí se zajištěním svého živobytí. 
Modlete se, aby diaspora Arabů 
z iráckých mokřadů nalezla radost 
v Kristu. 
(Žalm 30,11) 

Modlete se za snahy obnovit 
tuto z ekologického hlediska 
mimořádnou oblast a za ty, kteří se 
sem vracejí do svých domovů, aby 
nalezli vodu živou.
( Jan 4,4) 
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Ismáílité jsou odnoží v rámci šíitské 
větve islámu, kteří následují žijícího 
imáma (duchovního vůdce) pocházejícího 
z rodu Alí ibn Abí Táliba, zetě a zároveň 
bratrance proroka Mohameda. Věří, že 
tito imámové z Mohamedovy rodové 
linie mají poskytovat morální a duchovní 
vedení jejich komunitě. 

V 7. století došlo mezi šíity k rozporu 
ohledně správného nástupce. Ismáílité se 
rozhodli následovat vůdce pocházejícího 
z dědičné linie proroka Mohameda, 
kterou v současné době vede Jeho Výsost 
Ághá Chán IV. 

Ve světě žije 15 milionů ismáílitů 
převážně ve Střední a jižní Asii, Africe, 
Evropě, Severní Americe, Austrálii 
a na Blízkém východě. Velmi si cení 
vzdělání, protože jsou přesvědčení, 
že hledat vědění prospívá člověku 

Ismáílité 

4. DUBNA – 3. DEN

samému i společnosti. Ismáílité také 
usilují o pokojné soužití s ostatními 
a aktivně se podílejí na budování 
komunit, ve kterých žijí. Často se veřejně 
angažují v projektech, které pomáhají 
místním lidem. Například v minulém 
roce poskytla ismáílijská komunita 
v Edmontonu své prostory očkovacímu 
centru proti covidu-19 a uspořádala 
palačinkovou snídani na oslavu státního 
svátku Den Kanady. Na těchto aktivitách 
spolupracovala s městskými úřady, 
představiteli domorodých obyvatel 
a křesťanským azylovým domem pro lidi 
bez domova.

Práci mezi ismáílity se věnuje jen velmi 
málo křesťanských pracovníků. Mluvit 
s nimi o víře není obtížné, protože se 
rádi učí novým věcem. Ochotně se 
seznámí s Písmem a souhlasí i s odlišnými 
pohledy, ale nepřijímají je za své.

Náměty k modlitbám 
Ismáílité ctí Ježíše a s křesťany sdílejí 
i některé prvky věrouky týkající se 
jeho osoby. Modlete se, aby jim Duch 
svatý odhaloval další pravdy o Ježíši.
( Jan 14,6)

Jakožto minoritní odnož islámu 
se mohou ismáílité setkávat 
s perzekucí a diskriminací ze strany 
ostatních muslimských skupin, 
které je nepovažují za opravdové 
muslimy. Proste za jejich bezpečnost 
a svobodu. 
(Žalm 82,3–4) 

Ismáílité pojímají víru ezotericky, 
velký důraz je kladen na skryté 
významy a duchovní poznání 
přesahující běžné lidské poznání. 
Modlete se, aby se jim dostávalo 
zkušeností a prožitků s Bohem, které 
je povedou k Ježíši. 
( Jan 4,24)
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Rozdíl mezi sunnitskými a šíitskými muslimy 
je v Saúdské Arábii velmi patrný. Tyto 
dvě větve islámu mají mnohé prvky víry 
i zvyklostí shodné, jsou mezi nimi ale také 
výrazné odlišnosti, které vedou ke střetům. 
Sunnité jsou „Ahl al-Sunna“ neboli „Lid 
tradice“. Věří, že islám je třeba praktikovat 
stejným způsobem, jako to činil prorok 
Mohamed, tak jak je to zaznamenáno 
v sunně, souboru jeho činů a výroků.

Oproti tomu šíité věří, že se mají nechat 
vést učením a příkladem Mohamedových 
potomků z linie jeho zetě a bratrance Alího. 
„Stoupenci Alího“ (arabsky zvaní ší’at Alí) 
po smrti Mohameda tvrdili, že roli imáma, 
vůdce muslimské komunity, by měl převzít 
Alí. V praxi se to projevuje tak, že šíité 
více spoléhají na duchovní vedení svých 
představených (ajatolláhů), zatímco sunnité 
se především řídí sunnou.

Nezasažení a nedotčení evangeliem:
šíité v Saúdské Arábii 

Královská rodina v Saúdské Arábii se 
hlásí k fundamentalistické formě islámu, 
podle které nejsou šíité opravdovými 
muslimy. V zemi žijí 2 715 000 šíitů, kteří 
zakoušejí diskriminaci v zaměstnání, mají 
omezený přístup do politických funkcí 
a jejich vztah k vládě je komplikovaný. 
V důsledku toho všeho bývají chudší, kvůli 
svým náboženským zvyklostem se musejí 
vyrovnávat s ústrky i násilím a bývají jim 
odpírána občanská práva.

V šíitských komunitách tak vznikají skupiny 
aktivistů požadujících rovnoprávnost, což 
ale vede k dalšímu útlaku, protože tito 
aktivisté jsou podezíráni, že se z politických 
důvodů spolčují se šíity v sousedním Iráku.

5. DUBNA – 4. DEN

Náměty k modlitbám
Není známo, že by v šíitských 
komunitách v Saúdské Arábii byli 
nějací křesťané ani že by existovaly 
snahy o zakládání sborů. Modlete se, 
aby Duch svatý našel způsob, jak jim 
ukázat Boží lásku.
( Jan 3,5–8)

V Saúdské Arábii platí jedny 
z nejpřísnějších zákonů na světě 
omezující náboženské svobody. 
Proste za větší otevřenost.
( Jan 8,36)

Modlete se, aby šíitská komunita 
byla vedena Duchem pravdy.
( Jan 14,26)
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V rámci šíitské větve islámu, za kterou 
se nyní modlíme, existují i další skupiny. 
Hlavní z nich je isná ašaríja. V překladu 
to znamená „dvanáctníci“, což odkazuje 
k víře, že dvanáct mužských potomků 
Mohamedovy rodiny mělo nadpřirozené 
božské pověření být náboženskými 
a politickými vůdci lidu. Dvanáctým v řadě 
je Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdí, 
poslední imám a mesiášská postava, 
který se má jednoho dne vrátit společně 
s Ísou ( Ježíšem) a přinést na svět mír 
a spravedlnost.

Chodžové celosvětově čítají asi 
125 000 lidí. Pocházejí z oblasti Kaččha 
ve státě Gudžarát v Indii, rozšířili se 
však na všechny kontinenty na západ 
od Indického poloostrova. 

Šíitští Chodžové ve východní
Africe

6. DUBNA – 5. DEN

Většina Chodžů se do východní Afriky 
přistěhovala v průběhu 19. a 20. století. 
Původně se hlásili k ismáílitům, roku 
1866 ale v ismáílitské komunitě došlo 
ke sporu o prvního právoplatného Ághá 
Chána a někteří ismáílité odešli – ať už  
dobrovolně, nebo z donucení. 
Ke dvanáctníkům konvertoval i jistý 
úspěšný obchodník a vůdce chodžské 
komunity v Zanzibaru jménem Dew 
Jamal (Džamál), který později pro tuto 
komunitu vybudoval první mešitu 
ve východní Africe. 

Sídlo Vrchní rady federace chodžských 
isná ašaríjců v Africe se dnes nachází 
ve městě Mombasa v Keni a zastupuje 
přibližně 17 000 lidí. Chodžové jsou velmi 
aktivní v misii a snaží se rozšířit svou 
víru do Karibiku a Latinské Ameriky.

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby se Chodžové setkali 
s Ježíšem a poznávali jej skrze jeho 
vlastní slova zaznamenaná v Bibli.
( Jan 1,1–14)

Modlete se, aby byli příslušníci 
chodžské komunity přitahováni 
k Ježíši, aby se tisíce z nich staly 
učedníky a daly se pokřtít.
(Matouš 28,19)

Modlete se, aby se početné skupiny 
věřících ve východní Africe staly 
nadšenými svědky a svou víru 
v Krista sdílely s Chodži způsobem, 
kterému porozumějí.
(1. Petrova 3,15)
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V roce 1994 byla iniciativa 30 dní modliteb 
za svět islámu teprve ve svých počátcích. 
Na dvaadvacátý den modliteb toho roku 
byly zařazeny prosby za Saúdskou Arábii. 
V příručce se psalo toto: „Království 
Saúdská Arábie patří mezi evangeliem 
nejméně zasažené země na světě. Žije 
v ní jen několik málo věřících, o kterých 
se ví, neexistují v ní žádné místní církve 
a křesťanským pracovníkům není 
dovoleno do země vstoupit.“

Většina z toho platí stále. Šíité v Saúdské 
Arábii, za které jsme se předevčírem 
modlili, jsou stále zcela nezasaženou 
skupinou a nejsou mezi nimi žádní 
křesťané. V poslední době se ale objevují 
zprávy z většinové sunnitské společnosti 
o tom, že se mnozí stávají učedníky 
a scházejí se v domácích církvích. Jeden 
místní pracovník prohlásil: „Všichni 
Saúdové, které tady znám, jsou křesťané!“ 

Když jsme se modlili
za Saúdskou Arábii

V průběhu několika málo let přibylo tolik 
nových věřících, že místní křesťanští 
pracovníci musejí veškerý svůj čas 
věnovat výchově učedníků. 

Tito učedníci poté evangelium sami dál 
šíří. Jistá saúdská žena uvěřila v srpnu 
2020 a do Velikonoc následujícího roku 
přivedla ke Kristu dalších 30 lidí z řad 
své rodiny a přátel. Věřící původem 
z muslimského prostředí jsou v každém 
městě, mluví o své víře a na sociálních 
sítích vysvětlují Bibli.

Někteří členové saúdské královské 
rodiny se snaží pomoci s přeměnou 
své země v otevřenější a tolerantnější 
společnost, což je velikým požehnáním. 
Nevíme přesně, kolik v Saúdské Arábii 
žije křesťanů, ale víme, že jich dnes je 
o mnoho set více než v roce 1994. A stále 
se můžeme modlit, aby jejich počet rostl.

7. DUBNA – 6. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se za ty členy saúdské královské 
rodiny, kteří usilují o to, aby se jejich 
země stala svobodnější, a proste, aby 
měli moudrost a příležitost, jak tyto 
změny uskutečnit. 
(1. Timoteovi 2,1–2)

Modlete se za bývalé muslimy, kteří 
uvěřili, aby byli při vydávání svědectví 
moudří, aby byli chráněni před pronás-
ledováním a měli odvahu ke sdílení víry. 
(Matouš 10,16)

Modlete se za křesťany z jiných zemí 
žijící v Saúdské Arábii, aby byli pro místní 
věřící povzbuzením a pomocí při výchově 
nových učedníků. 
(2. Timoteovi 2,2)
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Skalnatý a úzký pruh země vybíhající ze 
severní hranice Afghánistánu až k Číně 
odděluje Tádžikistán od Pákistánu. 
Po staletí tudy vedla obchodní trasa. 
Smlouvou z roku 1893 mezi britským 
impériem a Afghánistánem byla tato oblast 
ustanovena jako hraniční pásmo. Je to 
ale pásmo, které protíná několik různých 
skupin obyvatel žijících v oblasti.

Váchánci v severovýchodním Afghánistánu 
se hlásí k odnoži ismáílitské větve šíitského 
islámu, které se říká nizáríja. Ostatní 
Afghánci je nepovažují za opravdové 
muslimy, takže často čelí diskriminaci, 
a někdy i pronásledování; například hnutí 
Tálibán se k nim chová velmi nepřátelsky. 
Váchánců je přibližně 50 000, z čehož 
17 000 jich žije přímo ve Váchánském 
koridoru a ti zbývající v přilehlých oblastech 
Tádžikistánu, Pákistánu a Číny. Žije zde 
i zhruba 1500 potomků kyrgyzských 
pastevců, kteří sídlili v Afghánistánu v době, 

Afghánistán: Váchánský koridor

8. DUBNA – 7. DEN

kdy byla hranice vytvořena. Tito pastevci se 
pevně drží sunnitského islámu. 

Kvůli velké odlehlosti je velmi obtížné zde 
vybudovat kvalitní infrastrukturu. Lidé 
mají nedostatečný přístup k lékařské péči, 
čisté vodě, elektřině, telefonnímu spojení 
nebo internetu. Možnosti vzdělávání 
jsou velmi omezené. Kyrgyzové žijí 
v ještě náročnějších podmínkách a jejich 
každodenní život je skličující.

V průběhu předchozích dvaceti let měla 
skupina křesťanů příležitost do oblasti 
Váchánského koridoru cestovat a sdílet 
Dobrou zprávu, i když tam žádná místní 
církev nevznikla. Poté, co v roce 2021 
vojenské jednotky západních spojenců 
z Afghánistánu ustoupily, získal okamžitě 
kontrolu nad regionem Tálibán, což pro 
lidi, kteří zde mají domov, může přinést 
těžko předvídatelné a potenciálně zničující 
důsledky.

Náměty k modlitbám
Proste o mír a ochranu pro lidi žijící 
ve Váchánském koridoru. 
(Izajáš 54,10)

Modlete se, aby duchovní zrno 
zaseté v minulosti v srdcích lidí 
vzklíčilo a rostlo.
 (Matouš 13,1–23)

Modlete se, aby mezi Váchánci 
a Kyrgyzy jednoho dne opět Kristovi 
následovníci mohli žít a sdílet jeho 
lásku i spásu. 
(Izajáš 52,7)

11



Ph
ot

o 
fr

om
 U

ns
pl

as
h 

 b
y 

Is
aa

K 
A

le
xa

nd
re

 K
aR

sl
ia

n

Ph
ot

o 
fr

om
 U

ns
pl

as
h 

 b
y 

Jo
el

 H
ea

rd

O člověku, jako je Kásim, většina lidí 
nikdy neuslyší. Kásim žije v odlehlé části 
Afghánistánu, pochází z přehlíženého 
kmene dosud nezasaženého evangeliem 
a je závislý na drogách. 

V mládí Kásim pracoval za hranicemi 
v sousední muslimské zemi. Dostával tam 
drogy, které měly zvýšit jeho produktivitu 
a pomoci mu vydržet déle pracovat. Vytvořil 
si však závislost, zanedlouho mu droga 
přestala pomáhat k větší produktivitě 
a jeho výkonnost naopak snižovala. Na jeho 
místo tak nastoupil jiný dělník, kterého 
s největší pravděpodobností čekal stejný 
cyklus vykořisťování. Kásim se vrátil domů, 
ale jeho závislost znamenala pro jeho 
rodinu velikou hanbu, takže s ním nikdo 
nechtěl nic mít. Byl nucen žít pod mostem, 
kde ústila kanalizace, stejně jako dalších 
2500 podobně závislých mužů. Takto jeho 
život vypadal po většinu z 24 let závislosti.

Drogová závislost v Afghánistánu 

9. DUBNA – 8. DEN 

Do podobné situace se v Afghánistánu 
a sousedních muslimských zemích dostává 
mnoho lidí, protože drogově závislí jsou 
vylučováni ze svých komunit a odmítáni 
vlastními rodinami. Kásim se nicméně dostal 
do péče pracovníků z protidrogového centra, 
kteří mu pomohli a vrátili mu naději. Už čtyři 
roky je od závislosti svobodný a sám nyní 
v jednom takovém centru dělá ochranku.
 
V Afghánistánu, který je jedním z největších 
světových producentů opia, je problém 
s drogovou závislostí na vzestupu. Závislost 
se objevuje i mezi dětmi a ženami a dotýká 
se lidí žijících uprostřed konfliktů, v chudobě 
a beznaději.

Náměty k modlitbám
Drogově závislí v Afghánistánu mají 
jen nepatrnou šanci vůbec někdy 
slyšet zvěst evangelia. Modlete se 
za více pracovníků, kteří by byli 
ochotní jim přinášet naději.
(Římanům 5,5)

Modlete se za osvobození z okovů 
hanby, které mnohé z těchto Bohem 
milovaných lidí drží v řetězech 
závislosti.
(Žalm 34,18)

Modlete se za bezpečnost těch, 
kteří těmto strádajícím skupinám 
obyvatel slouží navzdory 
nebezpečným podmínkám 
panujícím v celé oblasti.
(Žalm 91,1–2)
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V prvním desetiletí nového tisíciletí iniciativa 
30 dní modliteb nadále rostla, přestože 
ve společnosti se do vztahů mezi lidmi 
různých vyznání dostávalo stále víc nenávisti. 
Nekonečný kruh násilí a následných odvet 
dal mezi lidmi na Blízkém východě, v Evropě, 
Asii, Africe a Severní Americe vzniknout 
rostoucí touze po odplatě. Po celém světě se 
ale křesťané modlili za muslimy žijící v jejich 
okolí i ve vzdálených zemích s touhou, že to 
povede k obměkčení a proměně srdcí a že 
bude prokazováno více lásky, byť v těch 
nejmenších věcech. Stalo se tak? 
 
V noci ze 14. na 15. listopadu 1940 usku- 
tečnilo nacistické letectvo nálet na Londýn 
a další anglická města včetně Coventry. 
V průběhu jedenáctihodinového bombar- 
dování byla katedrála sv. Michala 
v Coventry téměř celá zničena. Při náletu 
zemřelo nejméně 600 lidí a dalších 400 
přišlo o život při následných požárech.

Když místní vikář, Dick Howard, procházel 
následujícího rána ruinami, nebyl schopný 

30 let modliteb: roky 2000–2010
slova. Jediné, co dokázal udělat, bylo křídou 
napsat na jednu stěnu poblíž oltáře, která 
zůstala stát, slova Otče, odpusť. Howard 
nedopsal „nacistům“, ponechal tam pouze 
tato dvě slova, abychom v nich ve svých 
hříších a potřebách byli zahrnuti my všichni.

Katedrála v Coventry byla zcela obnovena 
až v roce 1962, a to tak, že vedle nové 
budovy stojí staré ruiny připomínající 
bombardování. Ona slova Otče, odpusť 
jsou nyní trvale vytesána nad původním 
oltářem. Nejsou to ale pouhá slova; právě 
zde vznikla iniciativa zaměřená na usmíření, 
která zasáhla lidi po celém světě,  
včetně Iráku.

Nové tisíciletí začalo útoky z 11. září, 
po nichž následovaly další vojenské 
konflikty. Tyto události však také podnítily 
výrazný rozvoj iniciativy 30 dní modliteb 
za svět islámu, protože křesťané začali  
hledat způsoby, jak usilovat o smíření 
a zvěstovat evangelium, přesně jak nás  
učil Ježíš.

10. DUBNA – 9. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se za křesťany, kteří se 
angažují v iniciativách usilujících 
o mír a smíření s muslimy.
(Lukáš 6,17–36)

Modlete se za muslimy, kteří se snaží 
do svých komunit přinášet smíření 
a obnovovat mír s křesťany i s lidmi 
jiných vyznání.
(Izajáš 1,18)

Proste, aby Kristovo dílo stále rostlo 
a přinášelo do světa smíření.
(2. Korintským 5,18–21)
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Za pouštním obzorem zapadá slunce 
a nastupuje tma. Několik starých mužů 
se schází zde v jihozápadním cípu Ománu 
v blízkosti jemenských hranic, aby si vypili 
šálek kávy a probrali události dne. Mluví 
spolu jazykem, který možná zemře  
spolu s nimi.

Historická domovina Mehriů leží 
na dnešních hranicích Jemenu, Ománu 
a Saúdské Arábie. Mehrijština patří 
do semitské jazykové větve a nemá vlastní 
písmo. Podle Atlasu ohrožených světových 
jazyků vydávaného organizací UNESCO je 
„velmi ohrožený“. Jazyk není srozumitelný 
pro ty, kdo hovoří arabsky, což dále 
přispívá k tomu, že jej mnozí přestávají 
používat. Objevily se sice jisté snahy 
jazyk Mehriů zachránit, přesto ale nadále 
zůstává v ohrožení.

Mehriové
11. DUBNA – 10. DEN

Na pomezí těchto tří států Arabského 
poloostrova žije podle odhadů 100 000 
Mehriů. Protože ale nejsou k dispozici 
přesné informace a oblast je značně 
odlehlá, různé odhady se velmi liší.

Až do poloviny 80. let Mehriové jakožto 
tradiční beduínští pastevci velbloudů 
volně kočovali mezi Ománem, Jemenem 
a Saúdskou Arábií. Potom ale začaly vlády 
všech tří zemí vybízet beduínské kmeny, 
aby se usadily v trvalých vesnicích, což 
vedlo k rozdělení Mehriů mezi jednotlivé 
země. Tím se však dostali do ještě větší 
izolace a zánik jejich jazyka se jenom 
urychlil.

Náměty k modlitbám
Příslušníci kmene Mehri patří mezi 
nezasažené skupiny muslimů. Jejich 
jazyk nemá písemnou formu a ústní 
překlad Bible pro ně neexistuje. 
Modlete se, aby křesťané, kteří mluví 
plynně arabsky, dokázali evangeliem 
zasáhnout arabsky mluvící 
příslušníky těchto odlehlých kmenů 
a aby vznikl ústní překlad Písma 
do mehrijštiny. 
(1. Korintským 14,10–11)

Proste, aby arabsky mluvící Mehriové 
nacházeli Krista, ať už skrze dostupné 
křesťanské materiály na internetu, 
nebo zázračnými způsoby.
(Zjevení 3,20)

Modlete se, aby tato etnická skupina 
nebyla přehlížena vládami zemí, 
ve kterých žijí, a aby se jim podařilo 
zachovat si svou identitu. 
(Zjevení 5,9)

14



Jen těžko byste našli nějaký lid 
v beznadějnější situaci než severní Jemence. 
Tuto skupinu tvoří více než 13 milionů lidí 
mluvících sanáským dialektem arabštiny. 
Jsou to šíité a řadí se k největším etnickým 
skupinám na světě, mezi kterými podle 
dostupných informací nežijí žádní křesťané. 
Křesťanství přišlo do Jemenu  
ve 4. století, ale islám tu později rychle 
převládl. Kdybyste si prošli seznam 
nezasažených skupin v muslimském světě 
(ve kterých podle dostupných informací 
neprobíhají žádné snahy o zvěstování 
evangelia), opakovaně byste narazili 
na různé komunity z Jemenu. Severní 
Jemenci jsou největší z nich.

Od arabského jara v roce 2011 probíhá 
v této oblasti ozbrojený konflikt. Už předtím 
patřil Jemen k nejchudším státům Blízkého 

Nezasažení a nedotčení evangeliem: 
Jemenci ze severu Jemenu

východu. Celé desetiletí nemilosrdných bojů 
zcela zničilo ekonomiku země, chudoba je 
zde součástí života a podvyživenost je běžná. 

Miliony lidí jsou závislé na zahraniční pomoci, 
epidemie covidu-19 však způsobila pokles 
prostředků, které do země přicházejí, 
protože zahraniční vlády se soustředí 
na vlastní ekonomiky. Pokračující válka navíc 
neustále narušuje distribuci i těch základních 
potravin a pohonných hmot, které přece jen 
dorazí. Většina potravin se musí dovážet, 
lidé v severním Jemenu si ale nákup potravin 
nemohou dovolit; nemají prostředky 
ani na zdravotní péči, aby se mohli léčit 
s nemocemi způsobenými podvýživou. 
Je to začarovaný kruh, a pokud válka 
neskončí, není žádná naděje na zlepšení. 
O situaci v Jemenu se mluví jako o největší 
humanitární krizi na světě.

12. DUBNA – 11. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se za ženy v severním Jemenu. 
Místní kultura klade na ženy mnohá 
omezení, kvůli domluveným sňatkům 
a přísnému oddělování obou pohlaví 
mají ženy jen velmi málo příležitostí. 
Vdávají se mladé a přivádějí na svět 
děti, které budou pravděpodobně 
trpět podvýživou, aniž by měly přístup 
ke zdravotní péči.
(4. Mojžíšova 6,24–26)

Proste za mír v Jemenu, aby válka 
skončila a země se uzdravila.
(Matouš 5,9)

Modlete se, aby Bůh připravil způsob, 
jak zvěstovat evangelium v severním 
Jemenu.
(Izajáš 65,1)
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Ajša žije ve slumu na kraji velkého 
jemenského města. Živí se tím, že sbírá 
odpadky. Každý den zápasí o přežití. 
Životní podmínky přehlížených Achdámů 
se totiž od vypuknutí války v Jemenu 
neustále zhoršují. Podobně jako další lidé 
z nejchudších vrstev žijící na tomto místě 
tráví Ajša dny prohledáváním skládek 
a doufá, že se jí podaří najít vodu, trochu 
jídla a snad i něco, co by se dalo použít či 
prodat. Minulý rok Ajša málem zemřela 
na covid-19. V přeplněných slumech si 
totiž nikdo nemůže dovolit lékařskou 
péči v nemocnici. Přesto si ale zachovává 
naději, že se její život zlepší a že se změní 
i úděl jejího lidu. 

Oficiální údaje uvádějí, že v Jemenu žije 
500 000 Achdámů, jiné zdroje ale jejich 
počet odhadují spíše na 3 000 000. 
Achdámové jsou afrického původu, 
i když není jisté, odkud přesně 

Achdámové v Jemenu

13. DUBNA – 12. DEN

pocházejí. Mluví směsicí amharštiny, 
somálštiny a arabštiny. Vždy museli čelit 
společenskému útlaku, jsou diskriminováni 
v mnoha ohledech a mají jen málo 
příležitostí. Žijí v izolaci, ve slumech 
u velkých jemenských měst v nuzných 
podmínkách, protože nemají možnost 
vydělat si víc než jen na to nejnutnější 
pro přežití. Nemají elektřinu ani základní 
hygienická zařízení. Téměř žádné dítě 
nechodí do školy a míra dětské úmrtnosti 
je šokující. Mnozí trpí nemocemi, kterým 
by se dalo předejít.

Většina jemenských Arabů považuje 
Achdámy za špatné muslimy kvůli jejich 
způsobu života, aniž by brali v potaz to, jak 
nespravedlivě se k nim společnost chová.

Modlete se za iniciativy, které 
Achdámy v Jemenu podporují 
a snaží se jim zajistit více příležitostí 
a rovného zacházení. Modlete 
se, aby pro ně byla dostupnější 
zdravotní péče, vzdělání a základní 
infrastruktura.
(Přísloví 14,31)  

Proste, aby Achdámové skrze plány, 
které Bůh pro jejich lid má, nacházeli 
naději pro budoucnost.
( Jeremjáš 29,11)

Modlete se za dokončení překladu 
Bible v jejich rodném jazyce 
a za křesťanské pracovníky, kteří by 
jim mohli přinášet Kristovu lásku.
( Jan 3,16)

Náměty k modlitbám
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Když iniciativa 30 dní modliteb za svět islámu 
začínala, byla Střední Asie oblastí zcela 
nezasaženou evangeliem, ukrytou za zeď 
přísných omezení náboženských i dalších 
občanských svobod. Modlitby za tuto část 
světa jsme zařazovali téměř do každé 
modlitební příručky.

Islám je ve Střední Asii dominantním 
náboženstvím od 8. století, kdy ho přinesli 
Arabové, kteří oblast dobyli. Když se oblast 
dostala pod vliv ruského impéria, začaly být 
ve snaze ustanovit světský stát od poloviny 
19. století náboženské obřady omezovány. 
Rozpad Sovětského svazu vedl k tomu, že 
se tato omezení uvolnila a došlo k obrození 
islámu, což podporovaly muslimské země 
jako například Saúdská Arábie, která posílala 
Korány a financovala zakládání mešit. 

V roce 1994 byly do 30 dnů modliteb 
zařazeny prosby za takzvané Společenství 
nezávislých států, což bylo uskupení 
nových samostatných zemí na území 

Když jsme se modlili za Střední Asii

bývalého Sovětského svazu, které se 
poprvé v historii otevíraly světu. Modlili 
jsme se, aby do oblasti přišli křesťané, kteří 
by mohli praktickým způsobem pomáhat, 
zakládat zdravotnická zařízení, vzdělávací 
instituce nebo obchodní společnosti, 
a za zdroje, které by umožnily šířit dobrou 
zvěst Ježíše Krista. 

To vše se stalo. V posledních třech 
desetiletích se v oblasti Střední Asie vydalo 
na cestu následování Krista více muslimů, 
než kdykoli před tím. V některých národech 
to byly desítky tisíc lidí. Rostoucím 
křesťanským společenstvím pod vedením 
věřících z muslimského prostředí se daří 
překonávat neustávající perzekuci ze 
strany muslimů i sekulární společnosti. 
Křesťanští vedoucí ze Střední Asie se 
zapojují do celosvětových misijních aktivit 
a pomáhají s budováním zázemí pro 
zvěstování evangelia ve svých vlastních 
zemích. Vznikají například domácí písně 
chval a bohoslužebné tradice.

14. DUBNA – 13. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby se rostoucím 
křesťanským společenstvím 
dostávalo moudrého vedení 
i nezbytných prostředků pro jejich 
fungování.
(Filipským 1,9–11)

Modlete se, aby místní vlády 
podporovaly náboženskou svobodu, 
umožnily křesťanům v bezpečí 
uctívat Boha a přispívat k rozvoji 
svých zemí.
(Koloským 1,9–12)

Proste, aby lidé z muslimské většiny 
měli příležitosti setkat se s křesťany 
ze svých komunit, a aby tak 
přicházeli k víře.
(1. Petrova 3,15)
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Každé ráno vychází nad majestátními 
vrcholky Severního Kavkazu slunce 
a přináší světlo téměř sedmi milionům lidí 
žijících mezi Černým a Kaspickým mořem. 
Zdejší národy patří mezi evangeliem 
nejméně zasažené na světě. Mluví se tu 
45 jazyky, takže je to lingvisticky jedna 
z nejsložitějších oblastí. Překladů Bible 
do místních jazyků existuje jen velmi málo.

Lidé žijící v tomto regionu bývají především 
věrní svému klanu, k příslušníkům jiných 
kmenů a cizincům chovají hlubokou 
nedůvěru. Pokud se ale tuto počáteční 
odtažitost podaří překonat, vznikne 
vztah, kterému se říká kunach – silné 
oboustranné pouto přátelství, věrnosti 
a vzájemné ochrany.

Jura uvěřil v jedné ze zemí Střední Asie, 
kam byli jeho předkové v roce 1944 
přesídleni. Do své původní vlasti pod 
Kavkazem se vrátil proto, aby mohl lidem 

Severní Kavkaz

15. DUBNA – 14. DEN

říkat o Ježíši. Žije tam už 30 let a je mezi 
svými lidmi jediným známým křesťanem.

Už mnoho let se Jura modlí, aby Bůh 
otevřel dveře a aby mohl navázat přátelství 
kunach. Na srdci mu obzvláště leží oblast, 
kde žijí „orlí lidé“. Aby se tam dostal, musí 
s 90denním předstihem zažádat o povolení. 
Poté musí absolvovat mnohahodinovou 
cestu do hor, během které se projíždí 
několika kontrolními stanovišti. Jestli mu 
místní úřady povolí vstup do oblasti, se 
dozví, až když dorazí do cílového místa. 
Dostat se do jiných oblastí je o něco snazší, 
ale i tam člověk potřebuje mít nějaké  
kunach přátele.

Terén, jazyková různorodost a kulturní 
odlišnost dělají ze Severního Kavkazu jedno 
z posledních míst celého kontinentu, kam se 
evangelium ještě nedostalo.

Náměty k modlitbám
Modlete se za otevřené dveře pro 
křesťany, aby mohli zasáhnout  
tyto uzavřené komunity.
(Zjevení 3,8)

Vyprošujte lidem Severního Kavkazu 
požehnání, mír a poznání Boha.
(2. Petrova 1,2) 

Proste, aby tito lidé mohli slyšet Boží 
slovo ve svém vlastním jazyce.
(Skutky 2,4–6)
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Hasan vyrostl v chudé alevitské vesnici 
ve východním Turecku a jeho rodným 
jazykem bylo zazaki. Na základní škole se 
naučil turecky a stal se z něj učitel. Nyní je 
již v důchodu. Hasanův bratr byl alkoholik 
a Hasan se obával, že stejným způsobem 
budou s alkoholem zápasit i jeho dospívající 
synové. Měl strach, že je jeho rodina 
prokletá. 

Hasan se snažil najít někde pomoc, a začal 
proto sledovat křesťanské satelitní vysílání. 
Díky tomu si uvědomil, že Ježíš může být 
odpovědí na problémy jeho rodiny. Dal se 
do čtení Bible, uvěřil jí a přijal Krista. Potom 
Hasan napsal do oné křesťanské televizní 
stanice, odkud za ním poslali člověka, aby ho 
navštívil a modlil se s ním za zbytek rodiny.
 
V Anatolii žije zhruba 20 milionů Alevitů ze 
tří etnicky a jazykově odlišných skupin – 
Turci, Kurdové a Zaza. Alevitský směr islámu 
pochází z Turkmenistánu ve Střední Asii 
a jedná se o největší náboženskou menšinu 
v Turecku.

Alevité v Anatolii v Turecku
Alevité se řídí mystickým výkladem islámu 
a jsou považovaní za sektu. Nepostí se 
během ramadánu, ale během prvních 
desíti dnů měsíce muharramu, kdy si 
šíité připomínají smrt imáma Husajna. 
Při modlitbách si nelehají tváří k zemi 
a nesetkávají se v mešitách, ale v menších 
modlitebnách nazývaných džemevi. 
Nedávají almužny, jak to vyžaduje tradiční 
islám, ale považují lásku k Bohu a lidem 
za důležitější než islámské právo. Principy 
jejich víry a teologie nejsou zapsány 
písemnou formou, předávají se z generace 
na generaci skrze básně a písně.

Alevité v Turecku čelí předsudkům 
a diskriminaci na politické i společenské 
rovině. Vzdělání je pro ně možné pouze 
v turečtině, nikoli v jejich rodných jazycích 
kurdštině a zazaki. Přesto si Alevité 
vzdělání cení velmi vysoko – velký význam 
má především pro dívky a ženy – a díky své 
píli se mnohým podaří dostat na vysoké 
školy.

16. DUBNA – 15. DEN

Náměty k modlitbám
Proste, aby se do oblastí, ve kterých 
žijí Alevité, vydávali oddaní křesťané, 
obzvláště učitelé, hudebníci 
a obchodníci. 
(Římanům 15,20)

Modlete se, aby v srdcích Alevitů 
v Anatolii zakořenilo semínko 
evangelia.
(Matouš 13,1–9)

Modlete se za malou skupinku 
alevitských věřících a za to, aby 
v jejich jazycích vznikalo více 
křesťanských materiálů.
(2. Petrova 1,3)

19



Ph
ot

o 
fr

om
 U

ns
pl

as
h 

 b
y 

Ra
ch

id
 O

uc
ha

ri
a

V roce 2016 Tureckem otřásl pokus 
o vojenský puč organizovaný stoupenci 
muslimského duchovního Fethullaha 
Gülena. Gülen odmítl, že by toto násilí 
inicioval, nicméně je charismatickým 
vůdcem, který inspiroval velmi vlivné 
duchovní hnutí nejen v Turecku, ale 
i dalších zemích. Členové sami pro své 
hnutí používají označení Hizmet, což 
znamená „služba“.

Gülenovo hnutí staví na ortodoxní 
sunnitské tradici se silnými súfijskými 
prvky. Jeho stoupenci v prvé řadě usilují 
o moderní výklad islámu, a proto kladou 
velký důraz na vědu, vzdělávání a dialog 
s ostatními náboženstvími. Jejich vliv se 
šíří skrze studentské ubytovny, školy 
a univerzity. Mnozí studenti patřící  
k Hizmet dosáhli na vysoké posty  
v armádě, soudnictví, médiích 
i podnikatelské sféře. Odhaduje se,  
že v jednu chvíli se mohly k hnutí hlásit  
až čtyři miliony lidí. 

Hnutí Fethullaha Gülena

17. DUBNA – 16. DEN 

Pokus o puč vedl k nekompromisnímu 
tažení islamistické vlády namířenému 
nejprve proti přívržencům hnutí a posléze 
proti jakékoli opozici. Okolo 70 000 lidí 
bylo uvězněno, více než 150 000 státních 
zaměstnanců bylo propuštěno, mnozí další 
museli uprchnout na Západ. Jen velmi málo 
z nich se stalo Kristovými učedníky.

Ajša chodila do hizmetské školy 
a na univerzitě se účastnila modlitebních 
setkání. Vše se ale změnilo, když v Koránu 
narazila na verše přikazující násilí. To 
v ní vyvolalo krizi víry. Aby tuto krizi 
překonala, začala držet noční modlitební 
vigilie, a pravě v té době od kohosi dostala 
Nový zákon. Otevřela jej na náhodném 
místě a narazila na verš z Matouše 5,44, 
ve kterém Ježíš říká, že máme milovat 
své nepřátele. To ji přivedlo k cestě 
následování pravého Knížete pokoje.

Náměty k modlitbám
Modlete se za vězně z hnutí Hizmet, 
aby se jim Pán dal poznat. 
(Izajáš 61,1)

Modlete se za ty, kteří museli odejít 
do exilu, aby jejich zájem o dialog 
s ostatními náboženstvími přerostl 
v opravdové hledání. 
(Matouš 7,7)

Modlete se, aby příslušníci hnutí 
došli k poznání, že jejich zbožnost 
může být skutečně naplněna pouze 
v Ježíši.
( Jakub 2,14–26)
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Anvar si povzdechne. Zrovna dojedl  
chaddí kabáb, tradiční balúčské jídlo 
připravované tak, že se celá ovce naplní 
rýží a vaří nad ohněm v podzemní jámě. 
Nad horami zapadá slunce a Anvar se 
chystá k večerním modlitbám. Doufá, že 
ho uklidní a pomohou mu od starostí. 
Anvar má strach kvůli zprávám 
o vojenském útoku na sousední vesnici. 
Jeho žena je těhotná a on se obává, co 
se stane, až dojde na porod. Pokud dítě 
přežije, jaké budou jeho vyhlídky, když tu 
nejsou žádné školy a nekončící konflikt 
neustále všem komplikuje život.

Balúčové žijí převážně v horských 
a pouštních oblastech jižního Pákistánu. 
Původně to byli nomádi, ale většina se 
usadila, z kamene nebo hlíny si na kopcích 
vystavěla chýše, začala pěstovat pšenici 

Nezasažení a nedotčení evangeliem:
Balúčové ve východním Pákistánu

a chovat velbloudy, ovce a kozy, které 
musejí na zimu přesouvat za krmivem.  
Patří mezi nejchudší a nejméně vzdělané 
skupiny obyvatel v Pákistánu.

Oblast, kde žijí, se rozvíjí jen málo a život 
v ní je nelehký. V posledních dvou 
desetiletích začaly na síle nabývat násilné 
střety mezi balúčskými nacionalisty 
usilujícími o samostatný Balúčistán 
a pákistánskými úřady. Většina Balúčů 
chce mít větší kontrolu nad nerostnými 
zdroji ve své domovině (uhlí, plyn, ropa 
a zlato), nejde jim nezbytně o odtržení 
od Pákistánu. Pákistánská vláda ale 
ve snaze potlačit povstalecké skupiny jedná 
velmi tvrdě, spory tak neutichají a dochází 
k násilným střetům, aniž by se rýsovala 
naděje na vyřešení konfliktu.

18. DUBNA – 17. DEN

Náměty k modlitbám
Není známo, že by mezi Balúči žili 
nějací křesťané ani že by se zde 
někdo snažil sdílet evangelium. 
Modlete se, aby Bůh připravil cestu, 
jak i v této oblasti naplnit Velké 
poslání.
(Matouš 28,19)

Proste za mírové řešení konfliktu 
a za zlepšení životních podmínek 
v oblasti.
(2. Paralipomenon 7,14)

Proste, aby Bůh Balúčům žehnal 
a oni mohli poznat jeho lásku 
a slitování.
(Izajáš 54,10)
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Hassan pozval své přátele k sobě domů 
na sušenky a šálek sladkého čaje. Nálada 
je však mizerná. „Arabové nás vyhnali, 
Kurdové nás opustili. Komu teď máme 
věřit?“ ptá se.

Hassan je politický aktivista a patří 
k Šabakům, etnické skupině žijící 
v Iráku. V Ninivských nížinách, oblasti 
na severovýchodě země, kde před 2700 
lety prorok Jonáš vyzýval lid k pokání, 
jich žije okolo 300 000. V dnešní době 
zde neustále probíhají nějaké ozbrojené 
boje. Nedávno zde řádili džihádisté 
z Islámského státu, kteří zabíjeli 
příslušníky všech menšin: křesťany, jezídy, 
Turkmeny a také Šabaky.

Většina Šabaků, kteří se živí jako prostí 
zemědělci nebo řidiči náklaďáků, se hlásí 
k šíitskému islámu s příměsí súfismu, 

Šabakové v Iráku

19. DUBNA – 18. DEN 

mystického pojetí islámu, které má své 
vlastní duchovní vůdce označované jako 
pír. Z pohledu ortodoxně sunnitského 
Islámského státu jsou tak Šabakové 
nevěřící. S despektem na ně často 
pohlížejí i Arabové a Kurdové, dvě 
největší etnické skupiny v Iráku. 

O Šabacích se dlouho mimo Irák téměř 
nic nevědělo. Až kvůli pronásledování 
ze strany IS se začali objevovat 
v novinových titulcích. Jejich nelehká 
situace se tím ale vůbec nezlepšila – 
nezaměstnanost je vysoká, obzvláště 
mezi mladými lidmi –, a jakožto 
příslušníci přehlížené menšiny mnozí 
zápasí s vlastní identitou.

Modlete se, aby ta hrstka křesťanů 
žijících v Ninivských nížinách byla 
Šabakům solí a světlem.
(Matouš 5,13–16)

Modlete se, aby vznikaly překlady 
Bible a materiály ke studiu 
v šabackém jazyce, který je příbuzný 
kurdštině. 
(Izajáš 55,11)

Modlete se, aby v brzké době mnoho 
Šabaků mohlo podobně jako Jonáš 
prohlásit: „Volal jsem ze svého soužení 
k Hospodinu, a odpověděl mi.“
( Jonáš 2,3)

Náměty k modlitbám
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I po roce 2010 iniciativa 30 dní modliteb za 
svět islámu rostla. Stejně tak nabývalo na 
síle i poselství o smíření a lásce k muslimům. 
Jedním z lidí, kteří tuto lásku zosobňovali, 
byl 53letý Justin Normand z Dallasu.  

V roce 2016, když vzrůstal počet zločinů 
z nenávisti páchaných na muslimech, 
se Normand vypravil k nejbližší mešitě 
s transparentem, na kterém stálo: 
„Patříte sem. Buďte silní. Buďte  
požehnaní. Společně jsme Amerika.“  
V zemi procházející změnami, kde se někteří 
lidé muslimů báli a chtěli, aby odešli, 
směřovalo toto poselství proti proudu.

Když byl tázán, proč to udělal, odpověděl 
Normand, že se chtěl „podělit o pokoj 
se svými sousedy. S přehlíženými, 
zastrašovanými, slušnými muslimskými 
sousedy“. A pokračoval: „Šlo o to ošetřit 
zraněné, prokázat slitování a soucit těm 
mezi námi, kteří trpí a mají strach. Tak, 

30 let modliteb: roky 2010–2020
jak se to dělá v některých křesťanských 
tradicích, šlo o to omýt nohy svým bratrům. 
Šlo o mé náboženství, ne jejich.“

V druhém desetiletí 21. století se také 
rozvíjela spolupráce s dalšími iniciativami 
zaměřenými na sdílení evangelia pokoje 
s muslimy, například s Vision 5:9, organizací 
usilující o to, aby se do sdílení evangelia 
zapojili lidé ze všech národů. Díky této 
spolupráci se uskutečnilo více setkání 
věřících z muslimského prostředí, kteří nyní 
následují Ježíše. I to je výsledkem sílících 
celosvětových modliteb.

Vznikly i další iniciativy usilující o smíření 
a snažící se budovat mosty lásky a vlídnosti 
mezi odlišnými vírami. Více organizací než 
dříve se zaměřilo na praktické aplikování 
evangelia pokoje, k čemuž částečně 
pomohlo i modlitební zapojení milionů 
lidí z celého světa v rámci 30 dní modliteb 
za svět islámu.

20. DUBNA – 19. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby křesťané v Americe 
byli živými svědky o Kristu pro své 
muslimské sousedy.
( Jan 13,14–15)

Modlete se za organizace a iniciativy, 
které se snaží přinést pokoj a spásu 
muslimům.
(Izajáš 52,7)

Modlete se, aby se muslimům, 
obzvláště v oblastech, kde jsou 
pronásledováni, dostávalo ze strany 
křesťanů soucitu, porozumění 
a přijetí.
(Lukáš 4,18)

23



Ph
ot

o 
fr

om
 P

ex
el

s 
by

 P
ix

ab
ay

Na východě Nigeru a v severovýchodním 
cípu Nigérie žije necelých 700 000 
Mangari Kanuriů. Jedná se o podskupinu 
početnějšího kanurijského etnika, které 
před nástupem kolonialismu mělo svou 
vlastní mocnou říši. Většina příslušníků 
této skupiny jsou farmáři, v nehostinném 
prostředí pěstují převážně obilí, chovají 
ovce, kozy a koně, kteří představují symbol 
významného společenského postavení. 
Mangari Kanuriové jsou sunnitští muslimové 
a není známo, že by mezi nimi byli nějací 
křesťané.

Kanuriové rádi používají přísloví, která 
v jedné větě dokáží vyjádřit důležitá 
ponaučení pro život. Například: 
„Na dně trpělivosti se nachází nebe.“
„Člověk druhého skutečně nemiluje, pokud 
od něj nic nepřijme.“
„Kdo nezná cestu, zdržuje i toho, který ji zná.“

Mangari Kanuriové v Nigeru

21. DUBNA – 20. DEN

V dnešní době se Mangari Kanuriové 
potýkají s velkými materiálními 
i duchovními výzvami. Podnebí, ve kterém 
žijí, způsobuje, že se každoročně vrací 
období hladu.

Teroristická skupina Boko Haram 
působící v této oblasti některé příslušníky 
kanurijského etnika naverbovala a jiné 
povraždila, takže velké množství lidí uteklo 
do uprchlických táborů. Jejich situace 
připomíná kanurijské přísloví: „Když krysa 
pádí přímo do ohně, znamená to, že v místě, 
odkud prchá, bylo horko ještě větší.“ 

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby Bůh Mangari 
Kanuriům žehnal, aby k nim přišlo 
jeho království ve své plnosti 
a přineslo požehnání pro ducha, duši 
i tělo. Proste za vydatné deště a konec 
hladomoru i chudoby.
(Matouš 5,44–45)

Modlete se, aby Bůh přinesl pokoj, 
prosperitu, konec násilí a aby mezi 
lidmi v oblasti došlo ke smíření. 
Modlete se, aby se uprchlíci mohli 
vrátit do svých domovů, znovu 
vybudovat své vesnice a žít v bezpečí.
(Přísloví 30,5)

Modlete se, aby se do oblasti dostalo 
více křesťanů, kteří budou odvážní 
ve sdílení své víry, a aby vznikalo 
více iniciativ usilujících o zvěstování 
evangelia.
(Přísloví 1,7)
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Mosambik je nádherná tropická země ležící 
na pobřeží Indického oceánu mezi Tanzanií 
a Jihoafrickou republikou. Po několika 
stoletích portugalské koloniální nadvlády 
získala roku 1975 samostatnost, následně 
ale upadla do dlouhé občanské války, která 
skončila až počátkem devadesátých let  
20. století. 

O severní část Mosambiku usilují zahraniční 
islamistické skupiny. Islám se do oblasti 
dostal ve 12. století prostřednictvím 
arabských obchodníků a od té doby 
má v severních pobřežních oblastech 
rozhodující vliv. Projevuje se to i tím, že 
místní jazyky přejaly mnohé arabské fráze. 
Zároveň se zde islám mísí s tradičním 
místním náboženstvím. Je běžné, že 
představený místní mešity bývá zároveň 
místním šamanem. 

Severní Mosambik

Většina obyvatel severního Mosambiku 
žije v rybářských vesnicích, ve kterých 
rybaří a loví už po generace. Úmrtnost 
je vysoká, obzvláště mezi dětmi, 
a přispívají k ní především nemoci spojené 
s chudobou – malárie, cholera, podvýživa. 
Od roku 2017 je navíc severní provincie 
Cabo Delgado sužována ozbrojenými 
skupinami islamistických extremistů. 
Statisíce lidí přišly o život a milion dalších 
muselo uprchnout ze svých domovů kvůli 
násilí způsobenému skupinou známou 
jako aš-Šabáb („mládež“), která násilím 
rekrutuje děti a mládež.

Polovina obyvatelstva Mosambiku jsou 
křesťané. Mnozí věřící se navzdory 
hrozícímu nebezpeční v severních 
provinciích rozhodli zůstat, aby mohli 
sloužit ve svých komunitách.

22. DUBNA – 21. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se za děti a rodiny uprchlíků 
z provincie Cabo Delgado, které byly 
svědky hrůz páchaných islamisty 
z hnutí aš-Šabáb.
(Žalm 23,1–6)

Modlete se za politické a náboženské 
extremisty, aby byli potlačeni, činili 
pokání a zapojili se do obnovy země. 
(2. Petrova 3,9) 

Proste za křesťany v severním 
Mosambiku včetně věřících 
z muslimského prostředí, aby je 
Bůh chránil a mohli být světlem 
v temnotě.
( Jan 1,4–5)Ph
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Fatima vběhla do své malé hliněné chýše 
a v rychlosti sbalila těch pár věcí, které jí 
patřily. Zvěsti o nedalekých ozbrojených 
střetech vyvolaly v uprchlickém táboře 
paniku, takže se chystala vzít své děti 
a uprchnout. Její rodina se s válkou setkala 
již dříve.

Fatima byla ještě náctileté děvče, když 
s rodinou musela před více než deseti 
lety poprvé prchat ze svého domova 
ve státě Modrý Nil v Súdánu. Tehdy 
ještě nechápala, co válka obnáší, 
a útěk společně s rodinou pro ni byl 
dobrodružstvím. Dnes, když má sama 
malé děti, je to jiné. 

Fatima pochází z malého kmene Burun, 
jednoho z mnoha kmenů zastoupených 
mezi 130 000 uprchlíky žijícími 
v odlehlé části Jižního Súdánu, kterým 

Uprchlíci z Modrého Nilu

23. DUBNA – 22. DEN

však také zmítají boje. Uprchlíci jsou 
závislí na nevelkých denních dávkách 
potravin zajišťovaných OSN, ale protože 
celosvětová pandemie covidu-19 omezila 
zahraniční pomoc, každodenní život je  
pro ně bojem o přežití. Fatima se 
pravidelně musí pěšky vydávat na pochod 
do tři hodiny vzdálené buše, aby nasbírala 
dříví na otop. Není pro ni snadné zajistit, 
aby její děti zůstaly zdravé.

Stát Modrý Nil je už po mnoho let cizincům 
nepřístupný, není proto příliš známo, 
jaké kmeny zde žijí. Přestože i uprchlíci 
v současné době žijí v obtížně dosažitelné 
oblasti, alespoň je to v místě, kde mohou 
svobodně slyšet Dobrou zvěst.

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby uprchlíkům 
poznamenaným roky válek přinášel 
Bůh uzdravení, aby ve svých 
každodenních zápasech viděli 
Ježíšovu moc a lásku a nalezli naději 
pro přítomnost i pro budoucnost.
(Žalm 103,2–4)

Proste, aby v oblasti Modrého Nilu 
v Súdánu zavládl mír a uprchlíci se 
mohli vrátit domů.
(Izajáš 35,10)

Modlete se, aby uprostřed všech 
těchto kmenů Boží království rostlo, 
aby vznikala společenství věřících 
mezi uprchlíky i v jejich domovinách.
(1. Petrova 2,9)
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Dža’alinové v Súdánu jsou potomci jedné 
z nejstarších civilizací a svoji linii odvozují 
od proroka Mohameda. Původně to byli 
Núbijci, kteří se arabizovali, a v současnosti 
tvoří nejpočetnější skupinu v rámci arabské 
populace Súdánu.

Dža’alinů jsou přibližně čtyři miliony 
a tradičně obývají horké a suché povodí 
Nilu v severním Súdánu. Mnoho z nich 
se přestěhovalo do měst, ale se svou 
domovinou a příslušníky kmene udržují 
těsné vazby, žijí v dža’alinských komunitách 
a manželství většinou uzavírají v rámci 
kmene.

Otázka vlastní identity je pro Dža’aliny 
velmi důležitá. Zdůrazňují, že pochází 
z linie proroka Mohameda, což je pro ně 
podstatnější, než že etnicky patří k Arabům. 
Být Araby je pro ně ale také důležité, 
Dža’alinové totiž přijali jazyk Arabů, jejich 

Nezasažení a nedotčení evangeliem: 
Dža’alinové v Súdánu

kulturu i příslušnost k sunnitské větvi 
islámu. Mimo Súdán ale mohou být 
považováni za Afričany, protože z tohoto 
kontinentu pocházejí. Jednotlivé dža’alinské 
rodiny, které emigrovaly, pak mohou vnímat 
svoji příslušnost k těmto různým identitám 
rozdílně. Ať už ale cítí sounáležitost 
s jakoukoli skupinou, pokud jde o šíření 
evangelia v Súdánu, jsou Dža’alinové pro 
svůj vliv a početnost klíčoví. 

Dža’alinové jsou v seznamech nezasažených 
etnických skupin jednou z největších. Není 
známo, že by mezi nimi byli nějací křesťané 
ani že by probíhaly snahy o zvěstování 
evangelia. V jejich jazyce sice existují 
materiály, které by bylo možné k šíření 
evangelia využít, nicméně oblasti, kde žijí, 
jsou zasaženy chudobou a nepokoji, takže je 
velmi obtížné zahájit v nich jakoukoli misijní 
práci. 

24. DUBNA – 23. DEN 

Náměty k modlitbám 
Modlete se, aby křesťané, kteří 
v těchto oblastech žijí a chtěli by 
se mezi Dža’aliny angažovat, měli 
příležitosti i prostředky získávat 
učedníky. 
(Skutky 1,8)

Proste, aby Dža’alinové, kteří mají 
vliv, byli mírotvorci.
( Jakub 3,17–18)

Modlete se, aby Dža’alinové 
nacházeli svoji identitu v Kristu.
(Efezským 4,20–24) 
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Úplně první vydání 30 dní modliteb za svět 
islámu vyšlo v roce 1992 v Indii. Procentuální 
zastoupení křesťanského obyvatelstva se 
podle oficiálních údajů od té doby nezměnilo 
a zůstalo na 2,5 %. Nezávislé průzkumy 
ale naznačují, že došlo k významnému 
nárůstu. Většinu křesťanských aktivit v Indii 
uskutečňují místní církve, zahraniční aktivity 
jsou potlačovány, protože se k nim vláda 
staví nepřátelsky. 

Podle některých zpráv se zastoupení 
křesťanů v indické populaci spíše blíží čtyřem 
procentům. To je sice stále jen menšina, 
ale vzhledem k tomu, že je Indie druhý 
nejlidnatější stát světa, ji to řadí mezi 25 zemí 
s největším počtem křesťanů. 
 
Islám je v Indii druhé nejrozšířenější 
náboženství, hlásí se k němu 15 % obyvatel, 
což znamená 200 milionů muslimů. 
Po Indonésii je tak Indie druhá země na světě 
co do počtu muslimského obyvatelstva. 

Když jsme se modlili za Indii
25. DUBNA – 24. DEN 

Indičtí křesťané museli v posledním roce, 
kdy i v jejich komunitách řádil covid-19, čelit 
velkým výzvám a vypořádat se s mnohými 
ztrátami. Jistý pastor ze severovýchodní 
části Indie vyprávěl, jak se svým týmem 
reagovali na pandemii tím, že hledali nové 
způsoby, jak sloužit komunitám bengálských 
muslimů, mezi kterými žili. 

Když byl vyhlášen lockdown, a jejich 
pravidelná činnost tak byla přerušena, 
reagovali poskytováním jídla, ubytování 
a pomoci tisícům těch, kteří se před 
pandemií uchylovali z měst do vesnic, 
ze kterých pocházeli. Díky jejich službě 
vznikla mezi bengálskými muslimy nová 
společenství, noví věřící se nechávali pokřtít 
a otevřely se nové dveře ke komunitám, 
které byly do té doby evangeliem 
nezasažené.

Náměty k modlitbám
Proste za pokoj v Indii. Pokračující 
nepokoje mezi hinduisty a muslimy 
brzdí pokrok a rozvoj.
(Římanům 15,13)

Modlete se za muslimy v Indii – mezi 
nimi je stále mnoho nezasažených 
skupin. Proste, aby měli příležitost 
slyšet evangelium a aby byli otevření 
zvěsti Ježíše Krista.
(2. Petrova 3,9)

Modlete se za indické křesťany, aby 
měli moudrost, jak své zemi přinášet 
požehnání a ukazovat na Krista.
(Filipským 4,8–9)
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Lidé z okresu Mírpúr v Pákistánem 
kontrolované části Kašmíru (Azád Kašmír) 
vždy byli cestovatelé. Díky tomu se 
dostali do kontaktu s tehdejším britským 
impériem. V šedesátých letech byla 
v Mírpúru postavena mohutná přehrada 
Mangla, kvůli které byly zatopeny rozsáhlé 
zemědělské pozemky a přes 100 000 lidí 
muselo opustit své domovy. Mnoho z nich 
použilo vyplacené odškodnění k tomu, že 
se přestěhovali do Británie, kde v té době 
panoval nedostatek pracovních sil. Většina 
přistěhovalců plánovala zůstat v Británii jen 
několik let, ale několik přistěhovaleckých 
vln vedlo k tomu, že v současnosti má 70 % 
britských Pákistánců svůj původ v oblasti 
Mírpúr. Jazyk pahárí (označovaný i jako 
pothwari, mirpuri) se tak stal druhým 
nejrozšířenějším jazykem v Británii.

Pahárí je jazykem s nízkou společenskou 
prestiží a bez vlastního písma. Přesto 
se ale v Británii velmi dobře zachoval, 

Mírpúrijci v Británii
dokonce lépe než v oblasti svého vzniku. 
Mírpúrijci jsou sunnitští muslimové, 
vyznávají ale lidovou verzi islámu, ve které 
hrají roli zlí duchové (džinové), „kouzelníci“ 
zvaní pír a používání talismanů.

Za posledních 50 let je v Británii známo 
pouze zhruba 30 Mírpúrijců, kteří 
uvěřili v Krista. Jejich populace je přitom 
odhadována na 900 000 příslušníků. 
Většina uvěřivších to ze strachu 
z odmítnutí skrývá. V pákistánském 
Kašmíru je křesťanů skutečně jen hrstka, 
pro Mírpúrijce je tak nepředstavitelné, že 
by se někdo z nich mohl stát křesťanem.

Mírpúrijské komunity jsou uzavřené, 
soběstačné a vytrvale odmítají 
evangelium, takže je křesťanské církve 
v Británii přehlížejí. Jsou sice přímo 
na očích, ale přesto skrytí; více pozornosti 
se tak dostává jiným skupinám, které 
na evangelium reagují otevřeněji.

26. DUBNA – 25. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby v jazyce pahárí 
vznikaly materiály k šíření evangelia 
v audio podobě, vizuální formě 
i na sociálních sítích tak, aby se daly 
použít mezi Mírpúrijci v Británii 
i v pákistánském Kašmíru.
(Židům 4,12)

Modlete se za britské církve, aby si 
všímaly Mírpúrijců ve svém okolí 
a žehnaly jim.
(1. Janova 4,7–12)

Proste, aby Mírpúrijci v Británii 
nacházeli pokoj a spásu v Kristu.
( Jan 14,27)
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V prastarém barmském královském 
městě Mandalaj se vedle paláce, zlatých 
pagod a buddhistických chrámů nachází 
neobvyklá stavba, kterou stojí za to 
vidět – v čínském stylu postavená mešita. 
V roce 1868 ji založili Chuejové, muslimové 
pocházející ze sousední čínské provincie 
Jün-nan. Chuejové, v barmštině nazývaní 
Panthajové, původně přišli do dnešního 
Myanmaru jako obchodníci, poté se 
tam trvale usadili a získali povolení 
vystavět si mešitu. V následujících letech 
barmskou hranici překročily tisíce dalších 
panthajských uprchlíků prchajících 
z válkou zmítaného Jün-nanu.

Dnes v severním Myanmaru žije odhadem 
30 až 50 tisíc Panthajů. Jednou z nich je 
i Ma Pyu, svobodná a vzdělaná mladá 
žena, která vyznává umírněný islám. 
V souladu s tradicí pro ni vhodného 
manžela hledají její rodiče. V rámci nevelké 

Panthajové v Myanmaru

panthajské komunity se jim ale nedaří 
najít muže v jejím věku, který by byl také 
vzdělaný a měl odpovídající společenské 
postavení. 

Na otázku, jestli by pro Ma Pyu uvažoval 
i o muslimském ženichovi z jiného 
etnika, například o Barmánci či Indovi, 
odpovídá její otec rezolutně: „Nikdy! To 
už bych radši vybral čínského buddhistu!“ 
Panthajové na své čínské kultuře velmi 
lpí a ve srovnání s jinými muslimskými 
skupinami žijícími v oblasti, například 
Rohingy, jsou většinovou společností méně 
diskriminovaní. 

Není známo, že by probíhaly nějaké snahy 
přinést Panthajům evangelium. Vojenský 
převrat, ke kterému došlo v únoru 
2021, a restrikce kvůli covidu-19 přístup 
do Myanmaru ještě více komplikují. 

27. DUBNA – 26. DEN 

Náměty k modlitbám
Proste, aby Bůh povolal pracovníky, 
kteří by mezi Panthaji sloužili, a aby 
se jim otevřela cesta do Myanmaru 
a do panthajské komunity.
(Lukáš 10,2)

Modlete se, aby Bůh připravoval 
srdce Panthajů, aby jeho slovo padlo 
na úrodnou půdu a přineslo mnohé 
ovoce.
(Marek 4,8)

Modlete se, aby co nejvíce Panthajů 
mohlo slyšet Boží slovo ve svém jazyce 
a skrze Ježíšovy svědky, kteří budou 
vědět, jak k nim přistupovat.
(2. Petrova 3,9)
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Lajlat al-qadr, což se překládá jako „noc 
osudu“ nebo také „noc moci“, je jedním 
z nejposvátnějších svátků v muslimském 
kalendáři. Svátek obvykle připadá na jeden 
z deseti posledních dnů ramadánu 
a připomíná noc, během které byl proroku 
Mohamedovi zjeven Korán. Muslimové také 
věří, že o této noci prokazuje Bůh svému 
stvoření obzvláštní milost a předurčuje 
osudy lidí na další rok.

Zbožní muslimové během této noci prosí 
o odpuštění svých hříchů, předčítají Korán 
a pronášejí modlitby vázané na mimořádné 
události. Všeobecně se věří, že modlitby, 
uctívání a obřady provedené této noci mají 
mnohonásobnou váhu. Mnoho muslimů 
se na posledních deset dnů ramadánu 
uchyluje do samoty (i’tikáf) a vyhýbá se 
světským záležitostem, aby se mohli 
soustředit na modlitby a uctívání. Je to 

Noc moci
28. DUBNA – 27. DEN 

období sebezpytování, uctívání, studia 
Koránu, hledání Boží blízkosti, budování 
návyků, které si chce muslim do dalšího 
období přenést, a proseb za požehnání 
v následujícím roce. 

I’tikáf se obvykle praktikuje tak, že 
člověk stráví několik dní v mešitě. 
V minulém roce jej ale kvůli restrikcím 
způsobeným covidem-19 mnoho muslimů 
uskutečňovalo doma. Důraz je během 
tohoto období kladen i na pomoc druhým, 
dobré skutky prokázané o Lajlat al-qadr  
se totiž rovnají tisíci měsícům  
dobrých skutků. Mnozí tak  
na islámské charity a jiné  
dobré účely přispívají  
štědrými dary.

Náměty k modlitbám
Proste, aby muslimové při 
modlitbách o samotě během Lajlat 
al-qadr zakusili nadpřirozené setkání 
s Ježíšem. 
( Jan 20,30–31)

Modlete se, aby muslimové mohli 
poznat odpuštění, které nabízí Ježíš.
(Titovi 3,5)

Proste, aby muslimové, kteří usilují 
o požehnání do následujícího roku, 
toto požehnání obdrželi.
(Jakub 1,17)
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V románech Emilia Salgariho vystupuje 
fiktivní legendární pirát Sandokan, 
přezdívaný Malajský tygr. Původně to 
byl princ, který o své království přišel 
a následně jako pirát bojoval proti cizáckým 
vetřelcům. Děj románů se odehrává 
na severu Bornea. Sandokanův příběh je 
inspirovaný Suluky a dalšími domorodými 
kmeny, které byly v 19. století kolonizovány 
britským impériem. 

Sulukové jsou islámští konvertité a mořští 
nomádi žijící v oblasti Suluského moře mezi 
severním Borneem a jižními Filipínami, 
což je oblast rozlohy Velké Británie. Než 
jej Evropané kolonizovali, rozkládal se zde 
mocný Suluský sultanát. Potomci původních 
sultánů podobně jako Sandokan až 
do dnešních dnů bojují za osvobození svých 
zemí od zahraničního vlivu. Tun Mustafa 
(1918–1995), jeden ze suluských vůdců, 
získal pro původní kolonii Severní Borneo 

Sulukové – muslimští mořští 
nomádi ze Suluského moře

nezávislost na Británii. Tento nový stát 
pojmenovaný Sabah se v roce 1963 přičlenil 
k Malajsii. Jakožto radikální muslim provedl 
Musafa v roli ministerského předsedy 
islamizaci země a zakázal jakoukoli 
křesťanskou misii. 

Díky modlitbám a šíření Bible se ale 
někteří přímí potomkové Mustafy a další 
Sulukové setkali s Kristem, uvěřili a dnes 
se aktivně podílejí na šíření Dobré 
zprávy. Navzdory těmto snahám jsou ale 
Sulukové stále převážně nezasaženou 
skupinou. Křesťanů je mezi nimi méně 
než dvě procenta a v některých oblastech 
nežijí vůbec žádní. Sulukové hájí svou 
muslimskou víru velmi radikálně, v čemž  
je podporuje extremistická organizace 
Abú Sajjáf, která v posledních letech 
unesla a zavraždila stovky místních 
křesťanů i turistů ze zahraničí.

29. DUBNA – 28. DEN

Náměty k modlitbám
Modlete se, aby Sulukové ve svých 
snahách o nezávislost nalezli Boží 
království a poznali Knížete pokoje, 
Ježíše Krista.
(Matouš 6,33)

Modlete se, aby extremistické 
skupiny v oblasti ztratily svůj vliv 
a křesťané i další skupiny obyvatel 
zde mohli žít v pokoji.
(Žalm 37,1–5)

Proste o bezpečí pro nevelkou 
skupinu suluských křesťanů, aby 
dokázali svou víru sdílet účinným 
způsobem a byli pro své komunity 
požehnáním.
(Lukáš 6,35)
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Když se ve Spojených státech potkají 
imigranti ze Somálska, jedna z prvních věcí, 
na kterou se ptají, je „Ze kterého kmene 
pocházíš?“. Klanová a kmenová příslušnost 
je v Somálsku velmi důležitá a komplikovaná 
záležitost. Sňatky a častá polygamní 
manželství totiž vytvářejí nové vazby. 

Rahanvejnové, také označovaní Digil 
a Mirifle podle dvou hlavních podskupin 
patřících do tohoto klanu, jsou v Somálsku 
důležitou a vlivnou etnickou skupinou. 
Dělí se na celou řadu podklanů a mají 
svůj vlastní jazyk maay. V Somálsku jsou 
považovaní za menšinový klan, termín 
menšinový ale v tomto případě odkazuje 
na skutečnost, že nepatří mezi žádný ze 
čtyř „vznešených“ klanů, které odvozují 
svůj původ od společných somálských 
předků. I tak se ale Rahanvejnové účastnili 
boje proti kolonizátorům, založili vlastní 

Nezasažení a nedotčení evangeliem: 
Rahanvejnové v Somálsku

30. DUBNA – 29. DEN

politickou stranu, která jako jedna z prvních 
usilovala o federální uspořádání Somálska 
a hájila zájmy příslušníku klanu. Na začátku 
devadesátých let potom vznikla militantní 
skupina Rahanvejská armáda odporu 
(Rahanwey Resistance Army), která usiluje 
o autonomii oblasti.

Rahanvejnové jsou oddaní sunnitští 
muslimové. Islám se v Somálsku rozšířil  
v 15. století, klanová identita ale do dnešních 
dnů hraje větší roli než požadavky islámu. 
Mezi Rahanvejny bývaly běžné súfijské 
mystické obřady, v posledních desetiletích 
ale nabývá na vlivu fundamentalismus. 
Různé fundamentalistické skupiny totiž 
na jednu stranu přinášejí finanční pomoc 
zbídačeným komunitám, na druhou stranu 
ale také verbují příslušníky pro teroristické 
organizace jako aš-Šabáb. 

Náměty k modlitbám
Rahanvejnů jsou téměř dva miliony, 
a tvoří tak jednu z největších 
nezasažených muslimských skupin 
na světě. Klíčovou roli by v tomto 
ohledu mohla sehrát diaspora; 
imigranti žijící v jiných zemích, kteří 
udržují kontakt s domovinou, totiž 
mohou mít přístup k evangeliu.
(2. Korintským 5,18–20)

Proste za mír a prosperitu v Somálsku. 
Lidem obklopeným hladem a válkou 
jde totiž především o přežití.
(Žalm 106,4–5)

Modlete se, aby Bůh zázračnými 
způsoby zasáhl Rahanvejny svou 
láskou.
(Marek 16,20)
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Abu vyrůstal na severu Afriky jako 
muslim. Když se rozhodl následovat Ježíše, 
jeho rodina se jej zřekla, přišel o své 
společenské postavení a pro své přátele 
a známé se stal zrádcem. 

Abu by si rád našel komunitu, kam by 
mohl patřit. Křesťané v místních církvích 
k němu ale přistupují podezřívavě, protože 
býval muslimem. Vedoucí církve má obavy 
z místních úřadů, a tak mu nechce povolit 
křest ani jej přijmout za člena. Abu by se 
rád věnoval křesťanské práci, ale teologické 
vzdělání je mu odpíráno a ani se nemůže 
v místním společenství zapojit do vedení. 

Abu je jedním z mnoha křesťanů, kteří 
v posledních třiceti letech přišli ke Kristu. 
Pro nové věřící je ovšem v mnoha 
muslimských zemích velmi obtížné rozvíjet 
svou víru a začlenit se do rodiny ostatních 

Věřící z muslimského prostředí

věřících. Někdy to bývá způsobeno 
strachem, někdy skutečností, že žádná 
společenství v jejich oblasti nejsou. 
Někteří věřící z muslimského prostředí 
tak zakládají vlastní církve a společenství, 
v čemž jim pomáhají křesťané ze 
vzdálenějších míst, nebo spoléhají na 
on-line zdroje a materiály.
 
Být učedníkem Ježíše Krista s sebou nese, 
že se člověk stane členem společenství 
věřících, kteří se milují a povzbuzují 
k tomu, aby žili podle Ježíšova učení. To 
může v různých zemích vypadat různě, 
avšak tam, kde je převažující náboženství 
ke křesťanství nepřátelské, to přináší 
náročné výzvy. Zajistit vyučování 
k učednictví a ustanovit vedoucí bývá 
v oblastech, kde místní církve teprve 
vznikají, podobně obtížné, jako to bylo 
v době prvotní církve. 

1. KVĚTNA – 30. DEN 

Náměty k modlitbám
Modlete se za misionáře, kteří vedou 
nové věřící z muslimského prostředí, 
aby měli skutečnou moudrost a učili 
všemu, co Ježíš přikázal.
(Matouš 28,19–20)

Modlete se za bývalé muslimy, kteří 
uvěřili a teprve se učí, jak budovat 
sbory, společenství a křesťanské 
komunity v místech, kde dříve žádné 
neexistovaly.
(Římanům 15,20–21)

Tak jako Ježíš se modlete, aby jeho 
církev byla jedno, aby byla jednotná 
v lásce a aby byla živým svědectvím 
o Otci. 
( Jan 17,20–25) 
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Ať už bude vývoj jakýkoli, bude potřeba 
dále růst ve víře a naději v Boží zaslíbení pro 
budoucnost. 

V noci 11. března 1812 zničil mohutný požár 
ve městě Serampore v Indii jisté skladiště. 
Během několika hodin shořely originály 
překladů Nového zákona do čtrnácti jazyků, 
ke kterým nebyly žádné kopie. Zničeno 
bylo i několik tisíc archů papíru a mnoho 
cenných rukopisů. Naštěstí se podařilo 
zachránit tiskařský lis, takže už několik dní 
nato se misionáři William Carey, Joshua 
Marshman a William Ward opět pustili 
do překládání. Postupně vydali překlady 
Nového zákona do třiceti osmi jazyků a jejich 
práce inspirovala Henryho Martina ve městě 
Patna, který přeložil Nový zákon do urdštiny; 
jednalo se o první překlad určený pro 
muslimy. 

Když vidíme, co Bůh za posledních 30 let vykonal a jak se vyvíjí současná situace ve světě, 
můžeme odhadovat, co by mohlo následující desetiletí ohledně zvěstování evangelia  
muslimům přinést.

Výhled do budoucna
Náměty k modlitbám

Zde je několik témat 
k modlitbám:
Globální nárůst počtu věřících 
z muslimského prostředí a jejich 
zvětšující se podíl na vedení 
celosvětové církve.

Ruku v ruce s tím půjde i růst 
pronásledování těchto věřících 
a dalších svědků víry. 
 
Pokračování v úsilí o smíření 
křesťanů a muslimů.

Větší zapojení křesťanů ze všech 
národů povolaných ke sdílení 
víry s muslimy ve svých zemích 
i po celém světě.

Rostoucí celosvětová nestabilita 
způsobená vojenskými konflikty 
a změnami životního prostředí.

Onen strašlivý požár Williama Careyho 
a jeho spolupracovníky nezastavil. 
Nezastavila je ani celá řada dalších ztrát 
a obtíží včetně úmrtí blízkých, nemoci 
nebo nepřízně britských úřadů. V jednom 
z nejobtížnějších momentů svého působení 
v Serampore, možná právě po požáru, 
dokonce prý Carey prohlásil, že „budoucnost 
je právě tak zářivá jako Boží zaslíbení“. 

Ať už dvacátá léta tohoto století přinesou 
cokoli, v naší snaze zasáhnout skrze 
modlitbu muslimy po celém světě budeme 
i nadále potřebovat důvěru v budoucnost 
zářivou jako Boží zaslíbení.
—
Dr. Steve Cochrane se po více než 35 let věnuje 

křesťansko-muslimským vztahům jako misionář v jižní 

Asii, historik, výzkumník a přítel muslimů. Pro více 

informací navštivte jeho blog 

www.stevecochrane823.com 
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Více o 30 dnech modliteb za svět islámu 

a další modlitební příručky najdete na 
www.pray30days.org

www.worldprayerguides.org

Děkujeme, že jste se zúčastnili 30 dní modliteb 
za svět islámu a že společně s námi spoléháte 

na Boží zaslíbení.

http://www.pray30days.org
http://www.worldprayerguides.org
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