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Oficiálna stránka celosvetového hnutia “30 dní...”
http://www.30-days.net
nájdete tam aj nápady vhodné pre modlitbu s deťmi

http://www.30daysfire.net

s množstvom zaujímavých multimédií na tému 30 dní...

Slovenská a česká stránka „30 dní...”
http://www.ywam.sk/html/mpf.html

ZA SVET ISLAMU

možnosť stiahnuť si slovenskú PDF verziu tohto kalendára

http://www.prayer.cz/islam

on-line texty na každý deň a množstvo iného

Tu sa dočítate viac o moslimoch a islame:*
Kresťanské stránky
http://www.answering-islam.org/
http://www.injil.org
http://www.the-good-way.com

DNÍ MODLITIEB

Moslimské stránky
http://www.islamic.org.uk/
http://www.muhaddith.org
http://islamicity.com/
http://www.al-islam.com/

* Poznámka: väčšina uvedených stránok je v angličtine. To, že ich tu uvádzame, ešte neznamená, že
nutne súhlasíme so všetkými argumentami, myšlienkami alebo postojmi, ktoré sú na nich prezentované.
Mnohé však obsahujú cenný materiál. Tiež je možné, že tieto stránky nie sú tými najlepšími existujúcimi
stránkami s touto tematikou, my však v súčasnosti iné nepoznáme.

13. september – 12.október 2007
Tento kalendár má slúžiť kresťanom, ktorí sa chcú prihovárať za moslimov v rozličných
častiach sveta, aby mohli spoznať Ježiša Krista (po arabsky Isa Al-Masiih) ako svojho
Spasiteľa a Pána.
Kalendár „30 dní...” pokrýva práve moslimský mesiac Ramadán. Je to mesiac, ktorý
mnohí moslimovia prežívajú veľmi nábožne. Každý deň sa postia od úsvitu do súmraku
od jedla a pitnej vody. Naše modlitby počas Ramadánu neznamenajú, že
napodobňujeme moslimské praktiky pôstu a modlitby. Skôr nám umožňuje stotožniť sa
s nimi v modlitbe za nich, počas významného obdobia ich duchovného života.
Informácie v tomto kalendári sú veľmi stručné. Veríme ale, že tých pár viet na každý
deň vám pomôže si vytvoriť predstavu o konkrétnych modlitebných potrebách.
Povzbudzujeme vás, aby ste si sami vyhľadali ďalšie informácie a získali tak hlbšie
pochopenie islamského sveta a toho, čo Pán koná medzi moslimami (pozri zoznam
doporučených webstránok na zadnej strane). V angličtine existuje aj rozsiahlejšia
modlitebná brožúrka, ktorá sa dá objednať, alebo stiahnuť z internetu a vytlačiť.

Tento modlitebný kalendár vydala Mládež s misiou na Slovensku. Z technických dôvodov tento rok vychádza
tak trochu ako česko-slovenský mix. Snáď to ale nebude pre nikoho prekážkou v modlitbe - našou snahou
je povzbudiť čo najviac kresťanov k modlitbám za moslimský svet. Kalendár rozdávame zdarma, ak by ste
však chceli finančne prispieť na pokrytie jeho vydania a distribúcie, môžete tak urobiť na účet
2622748477/1100 s variabilným symbolom 30. Ďakujeme!
(C) Copyright
30 Days International
BP 49
26130 St. Paul-Trois-Châteaux
France

Mládež s misiou na Slovensku / YWAM
Radlinského 28
Bratislava 811 07
Slovensko
tel.-fax.: +421-2-55571757

e-mail: pray@30days.net

e-mail: 30dni@ywam.sk

Vydavatelia „30 dní...“ majú voči moslimom pozitívny postoj. Nemáme snahu nimi opovrhovať ani ich
kritizovať. Islam nie je iba náboženstvom alebo filozofiou. Islam sa týka ľudí.
Ježiš povedal: „Miluj svojho blížneho ako seba“.

Povolanie modliť sa za moslimov vzniklo na Blízkom Východe v roku 1992. Niekoľkí
kresťanskí vodcovia silne pocítili Božiu túžbu povolať čo najviac kresťanov k modlitbám
za moslimský svet. Postupne zmobilizovali kresťanov na všetkých kontinentoch. Ak sa k
nám pridáte, budeme každý deň v jednote prosiť spolu s tisícmi ďalších bratov a sestier
v Kristovi.
Moslimovia veria...

Každý moslim musí...

... v jedného Boha, Stvoriteľa všetkého

1. Recitovať moslimské vyznanie viery:

(Moslimovia veria v Abrahámovho Boha a
volajú ho Allah. To isté slovo pre Boha
používajú aj arabskí kresťania)

... v anjelov a zlých duchov
... v prorokov
... vo sväté knihy (Korán, Indžíl - evanjelium,
Zabur – žalmy. Väčšina však ani jednu
z nich nikdy neprečítala)

... v deň posledného súdu a osud

“Nie je boh okrem Allaha
a Mohamed je jeho prorokom”

2. Modliť sa päťkrát denne v určenom čase
3. Dávať almužnu chudobným
4. Postiť sa – zvlášť počas mesiacu
Ramadán.
5. Uskutočniť aspoň raz za život púť do
Mekky.

Deň 1: Zvolávanie k modlitbe v Alžírsku

Deň 26: Čitágáon, Bangladéš

Rašíd miloval pohľad cez snehobiele budovy v strede Alžíru. Sedel na balkóne na štvrtom
poschodí svojho domu blízko hlavnej pošty a očami oslepenými odrážajúcimi sa lúčmi
slnka sa snažil sledovať loď priplávajúcu zo Stredozemného mora, skrytú za prístavom.
Na juhu se týčil národný pamätník mučeníkov a na severe sa mu naskýtal výhľad na časť
Kasby (starého mesta). Všetká doprava v okolí pošty bola beznádejne zapchatá. Vodiči
nenechali klaksóny svojich áut ani na chvíľu vydýchnuť, ako sa silou-mocou snažili
vyslobodiť zo zablokovanej ulice. Krátko pred jednou hodinou popoludní začal muezín z
tlampače v mešite prespevovať zvolávánie k modlitbe. Čoskoro sa rovnaký refrén v
arabčine rozliehal z niekoľkých tuctov mešít po celom meste.
Po celom svete sú moslimovia zvolávání k modlitbám päťkrát denne. V mnohých mestách
môžete počuť zvolávanie z niekoľko desiatok miestnych mešít naraz. V skorých ranných
hodinách je refrén doplnený o vetu „modlitba je lepšia než spánok“.

Hlubokomořský přístav Čitágáon je druhým největším bangladéšským městem. Před
stovkami let zavítali do přístavu arabští obchodníci při svých cestách za hedvábím a
kořením a zanechali zde poselství islámu.
Čitágáonská církev roste velmi pomalu, neboť v jazyce Čatgaja Buli není dostupná Bible a
bengálštině mnoho lidí nerozumí. (Čitágáoni jsou vůbec nejpočetnější národnostní
skupinou na světě, do jejichž jazyka dosud nebyla Bible přeložena.) Nadcházejících
několik let bude zcela klíčových pro ukotvení pevného křesťanského svědectví v oblasti.
Na tuto národnostní skupinu se zaměřuje jen hrstka křesťanů; počet čitágáonských
věřících je odhadován na necelých 300 osob. Lidé, kteří mezi Čitágáony pracují, potřebují
nástroje, kterými by mohli Dobrou zprávu prezentovat v miestnom jazyku. Jelikož
gramotnost Čitágáonů je velice nízká, ke zvěstování evangelia jsou nezbytně zapotřebí
magnetofonové nahrávky Písma, převyprávěné příběhy a filmy na videu.

13.september

Modlime sa
...mnohí mladí obyvatelia Alžíru sa
cítia byť ťahaní na dve strany – ku
kultúre západnej mládeže a ku
svojim tradičným koreňom. Modlite
sa, aby našli Otca (Luk 15,11–32).

8.október

Deň 2: Príprava na modlitbu v Bejrúte

Deň 27: Zapomenutý Firozabad

Predstavte si moslimského mladíka, ako sa z okna svojho bytu v južnom Bejrúte pozerá
na zničenú štvrť. Izraelci rozhodne zanechali v meste nezmazateľnú stopu. Vonku
medzitým muezín cez tlampač práve dokončuje zvolávanie k modlitbe. Mladík sa
rozhodne neísť do mešity, pomodlí sa doma na svojom modlitebnom koberčeku. Najskôr
sa ale musí rituálne očistiť. V úzkej kúpelni vyslovuje svoju túžbu po očistení a pri modlitbe
používa výraz „bismilláh“ (v mene Božom). Trikrát po sebe si umyje ruky až po zápästie,
trikrát si vodou vypláchne ústa a trikrát nasaje vodu do nosa, aby si prečistil nosné dierky.
Potom si oboma rukami trikrát umyje celú tvár, od temena hlavy až po bradu a od jedného
ucha k druhému. Nakoniec si trikrát opláchne paže až k lakťom a skončí pri ušoch a
nohách. Bejrútski muslimovia si pred modlitbou umývajú svoje telo, mnohí z nich však
pritom zisťujú, že majú myseľ naplnenú najrôznějšími pokušeniami. Nájdenie skutočného
pokoja s Bohom im môže dať vyslobodenie a silu, aby mohli druhým ľuďom odpúštať.

Indický Firozabad je půlmilionové město nacházející se přibližně 45 minut jízdy
automobilem na východ od Ágry (město se slavným Tádž Mahálem).Vysloužil si přezdívku
‚indické hlavní město skla‘. V místních dílnách a továrnách vznikají skleněné náramky,
sklenice a další výrobky ze skla. Desítky prodejců na tržištích neprodávají nic jiného než
skleněné náramky. Ve 300 továrnách pracují v zoufalých podmínkách tisíce dětí za
nepatrnou mzdu. Celé město trpí chudobou a negramotností a s výrobou skla je spojeno
také silné znečištění ovzduší.
Ve městě se neví o žádných křesťanech. Několika věřícím, kteří nedávno město navštívili,
Bůh otevřel dveře ke čtyřem mladým muslimům. Jednomu z nich darovali Bibli, kterou si
dodnes společně s ostatními čte. (Díky telefonické a e-mailové komunikaci s těmito čtyřmi
mladými muslimy víme, že Bibli skutečně čtou a poznávají Ježíše.) Za tuto čtveřici se
křesťané v zahraničí modlí každý den.

14.september

Modlime sa
...aby libanonská cirkev bola v
meste „soľou a svetlom“
...aby sa Boh skrze obeť na kríži
úplne zjavil všetkým, pretože
miluje Arabov i Židov (Efez 3,6).

9.október

Deň 3: Modlitba v Rijáde (Saudská Arábia)

Deň 28: Muslimské vysoké školy v Indii

Ako slnko pomaly zapadá za béžové zhluky nízkych budov, rozlieha sa po celom meste
muezínovo zvolávanie k salátu-l-maghrib, štvrtej dennej modlitbe. Parkovisko pred
najväčšou mešitou v meste, Al-Radž, je plné športových úžitkových aút a modernými
sedanmi. Pred modlitbami sa Mutawa umyje a bosý prejde cez plyšový orientálny koberec
vnútri budovy, na ktorý sa pohodlne vojde niekoľko tisíc veriacich. Nad mužmi
naskladanými v šiestich radách – mladými i starými bez rozdielu – visia obrovské lustre.
Islamská modlitba predstavuje prejav rešpektu voči Bohu. Pre moslimov je zmyslom
modlitby formálne pripomenutie Alláha a vyjadrenie oddanosti voči nemu. Sú presvedčení,
že modlitba očisťuje ich srdce a pomáha im pevne stáť a vyvarovať sa nemorálneho
jednania. Aj keď sa moslimovia často úprimne snažia uctiť Boha svojimi modlitbami, v
skutočnosti sa neusilujú o stretnutie s Bohom v kresťanskom ponímaní. Komunikácia je
iba jednosmerná. Žiadny moslim nikdy neočakáva, že by k nemu Boh naspäť prehovoril.

Svět islámských univerzit se neustále vyvíjí a představuje tak pro křesťany velkou výzvu.
Posláním islámského vzdělání je zavést hodnoty Koránu a posílit celosvětovou nadvládu a
vliv islámu studiem a životem v univerzitních komunitách.
Džamija Millia Islamia (JMI) je se svými 10 400 studenty a více než 1 500 vyučujícími
největší muslimskou vysokou školou v Dillí. Studenti i vyučující JMI jsou zpravidla horliví
muslimové, Bůh však jedná i mezi nimi. Jeden student JMI se nedávno setkal s Kristem ve
snu a dnes je z něj oddaný věřící, který šíří svou víru mezi studenty. Výchova muslimských
studentů k učednictví a jejich efektivní vedení při každodenním chození s Bohem jsou
zcela zásadní pro získání muslimů na celém světě pro Krista.
Mnoho indických muslimských studentů a zaměstnanců univerzity je členy nebo alespoň
podporuje Studentské islámské hnutí Indie (SIMI), které je oficiálně mimo zákon.

15.september

Modlime sa
...aby ľudia, ktorí sa pravidelne modlia,
mali skutočný hlad po osobnom
poznaní Boha
...aby zahraniční kresťania mohli byť
miestnym moslimom svedectvom.

10.október

Deň 4: Oblasť nílskej delty

Deň 29: Nasik - Maháráštra, Indie

Delta je jedným z najhustejšie osídlených regionov v Egypte a na celom Blízkom východe.
V niekoľkých mestách a tisícoch dedín žije približne 32 miliónov ľudí. Nachádza sa tu
dvadsať miest s počtami od 90 tisíc do pol milióna obyvateľov. Populačný nárast je
500.000 obyvateľov ročne. Relatívne malá plocha s rozlohou 22 tisíc štvorcových
kilometrov je domovom 12 % ľudí, pre ktorých je arabčina rodným jazykom.
V delte žijú chudobní a nevzdelaní roľníci, ale tiež bohatí obyvatelia miest, ktorí dosiahli
vysoký stupen vzdelania na západných univerzitách. Aj na území delty sa nachádza
niekoľko vysokých škôl, celková úroveň gramotnosti je však nízka. Napriek pokračujúcej
urbanizácii tvoria väčšinu obyvateľov drobní farmári.
Prevažná väčšina obyvateľov delty sú moslimovia, významná menšina (približne 3 %) sa
však hlásí ku koptskej cirkvi, ktorej korene siahajú až k evanjelistovi Markovi. Nepočetnú
kresťanskú menšinu tvoria tiež evangelikálne skupiny.

Nasik je rychle rostoucí město střední velikosti na řece Godavari (Godi) nedaleko
Mumbaje. Díky chrámům a schodištím na břehu řeky je Nasik jedním z nejposvátnějších
míst pro hinduisty na celém světě. Muslimové v Nasiku žijí obklopeni starobylými
hinduistickými tradicemi a kulturou. Místní muslimové začali utvářet svébytnou komunitu
teprve po vzniku místních muslimských království ve 14. a 15. století a příjezdu
muslimských misionářů.
Mnoho muslimů v Nasiku žije v přelidněných čtvrtích s nekvalitní infrastrukturou. V
současnosti není známá žádná křesťanská misie, která by přinášela místním muslimům
evangelium. To však neznamená, že mezi nimi Bůh nejedná. Křesťané v Nasiku se za
muslimskou komunitu modlí. Někteří se se však muslimů bojí a zůstávají v zajetí odvěkých
indických předsudků rozdělujících příslušníky jednotlivých náboženských skupin.

16.september

Modlime sa
...aby mohlo byť evanjelium každý
deň zvestované tisícom ďalších ľudí.
...aby ľudia spoznali skutočného
Ježiša, napriek všetkým mylným
náukám, s ktorými sa mohli stretnúť.

11.október

Deň 5: Kuvajt

Deň 30: Zikrové v Balúčistánu v Jižní Asii

Kuvajt je v porovnaní so svojimi susedmi veľmi malá krajina. Ropné bohatstvo sem
priťahuje ľudí z celého sveta, a tak tu dnes žije 2,5 milióna cudzincov!
Kresťania prišli do Kuvajtu pred sto rokmi a pomáhali miestnym obyvateľom poskytovaním
zdravotníckych služieb. Pozitívny prínos kresťanov v kuvajtskej spoločnosti pokračuje
dodnes. Kuvajtská vláda umožňuje kresťanstvu rast a tiež kresťanom poskytuje budovy, v
ktorých sa môžu spoločne schádzať. Kresťania majú slobodu praktizovať svoje
náboženstvo, pokiaľ pritom zostanú za múrmi kostolov.
Mnohí kresťania v Kuvajte sú presvedčení, že ich Pán povolal, aby sa stali majákom pre
okolité národy. Pastori sa už nezajímajú len o svoje zbory, ale túžia po premene k väčšej
zbožnosti a požehnaní pre celý Kuvajt.

Populace Zikrů je soustředěna v pákistánské provincii Balúčistán, kde žije většina z
celkového počtu 750 000 příslušníků tohoto etnika. Náboženské projevy se do značné
míry odchylují od hlavního islámského proudu a zakládají se na učení Syed Mohammada
Jaunpuri. Vznik jeho učení byl reakcí na celosvětové pronásledování muslimské elity v 15.
století. Název Zikri pochází z arabského slova dhikr, které znamená „připomínku“, obvykle
Alláha. Jejich bohoslužby se soustředí na doslovné opakování islámských dogmat. Zikrové
čelí pronásledování zejména od sunnitských muslimů.
Nedávno dva Zikrové vyprávěli, jak se jim na rybolovu v bouři zjevil Ježíš a zachránil je.
Modlete se, aby se s Ježíšem setkalo mnohem více rybářů a aby se stali skutečnými rybáři
lidí! Jistý počet Zikrů se stal následovníky Ježíše. Vyprošujte těmto novým věřícím růst ve
víře a pochopení cest, které pro ně Bůh připravil.

17.september

Modlime sa
...za kresťanských vedúcich, ktorí
budú podobní Kristovi
...za vydané kresťanské ženy,
ktoré budú slúžiť kuvajtským
ženám i cudzinkám
...za kresťanské knihkupectvá

12.október

Modlime sa
...za pracovníky
odhodlané
zvěstovat této
skupině lidí
evangelium.
...za nepočetnou
skupinku věřících
Čitágáonů, kteří
neohroženě
vydávají
svědectví.

Modlime sa
...aby Bůh do Firozabadu
shromáždil dělníky
...aby Bůh v tomto městě
promlouval k mladým lidem
prostřednictvím svého Slova

Modlime sa
...za studenty, aby byli otevření
vůči evangeliu a stali se
následovníky Ježíše.
...za Boží moudrost a efektivní
způsoby,kterými se tito studenti
vydávající svědectví budou moci
přiblížit muslimským studentům

Modlime sa
...aby Bůh vyslal své dělníky do
ulic, uliček, jednotlivých domů a
rodin v Nasiku
...aby Bůh vylil svého Ducha, který
dá muslimům hlad a žízeň po
poznání Boha

Modlime sa
...aby noví věřící šířili svou víru ve
svých rodinách a mezi svými
přáteli
...aby nejvyšší náboženští vůdci
Zikrů poznali Ježíše skrze Písmo,
svědectví, filmy, vidění, uzdravení
apod.

Deň 21: Džibutsko ve východní Africe

Deň 6: Pohyblivé piesky v Katare

Džibutská republika je rozlohou druhou nejmenší zemí v Africe. Vyprahlá pouštní enkláva
trpí suchem, nedostatkem přírodních zdrojů a nevýkonným průmyslem. Nezaměstnanost
dosahuje nejméně 50 %. Místní somálské a afarské kmeny byly vůbec prvními africkými
skupinami, které přijaly islám. Navzdory více než tisíciletému islámskému dědictví je
Džibutsko mnohem otevřenější a tolerantnější vůči křesťanství než jeho sousedé.
Mezi Afary existuje malé křesťanské společenství v chudé, přelidněné čtvrti v nelehkých
životních podmínkách. Funguje zde také skupinka afarských žen, které studují Bibli ve
vlastním jazyce. Také mezi Somálci existuje několik nepočetných skupinek křesťanů, kteří
se společně scházejí. Vyprávějí o úžasných snech, které jsou pro ne nesmírně důležité,
protože neumějí číst. Několik věřících z nepočetné etiopské křesťanské menšiny v
Džibutsku přijalo vizi oslovení svých afarských a somálských sousedů evangeliem. Věřme,
že naše společné modlitby přinesou Džibutsku požehnání (Jeremjáš 29,7).

Katar je vo svete známy najmä ako sídlo al-Džazíry, kontroverzného spravodajského
kanálu, ktorý vysiela v arabčine programy určené pre satelitný televízny príjem. Storočia
bol Katar len poloostrovom piesku vyčnievajúcim do Arabského zálivu, miestni Arabi tu
stavali lode a živili sa lovom perál, rybárstvom a tkáčovstvom. V roku 1939 však bola v
Katare objevená ropa, vďaka čomu sa Katar stal jednou z najbohatších krajín na svete.
Nemoslimovia nesmú moslimov obracať na svoju vieru a vláda reguluje vydávanie, dovoz
a distribúciu neislamských náboženských kníh a ďalších materiálov. Nemôžu tu otvorene
pracovať žiadne zahraničné misijné skupiny. Môžeme však ďakovať za mnoho udalostí,
které sa odohraly v Katare od roku 1998, kedy sme sa zaň v rámci „30 dní“ modlili. Nová
ústava napríklad výslovne spomína slobodu organizovať bohoslužby, sdružovanie osôb a
organizáciu verejných zhromaždení, aj keď s obmedzeniami.

3.október

Modlime sa
...aby se město Džíbútí stalo
přístavem skutečného pokoje,
světlo z jehož majáku zasáhne i
Somálsko, Etiopii a Blízký východ.
...za vznik domorodých
společenství mezi Afary a Somálci

18.september

Deň 22: Svoboda v Libérii

Deň 7: Muslimovia v Tunisku

Libérie je nábožensky a etnicky velmi rozmanitá země. Většina obyvatel patří k některému
z šestnácti nejpočetnějších kmenů. Mnoho muslimů žijicích v hlavním městě Monrovia
přišlo do Libérie z jiných zemí. Jejich přítomnost není možné přehlédnout – v zemi vyrostlo
mnoho mešit a islámských škol a na ulici potkáte lidi v tradičním islámském oděvu. Islám v
Libérii rozhodně nabírá na síle. Země je zaostalá a stále zde dochází k bojům mezi
příslušníky etnických skupin, které v minulosti vedly k občanské válce. Církev se stále
nachází v embryonálním stádiu, co do počtu i zralosti křesťanů. Pohanství stále vzkvétá,
stejně jako v minulosti. Většina liberijských křesťanů toho ví o islámu velmi málo nebo
vůbec nic. Někteří pociťují vůči muslimům hořkost pramenící z nedávné občanské vlálky.
Vláda Charlese Taylora (1997-2003) podporovala praktikování islámu. Další komplikaci
představuje skutečnost, že většinu vojáků z mírových jednotek OSN v zemi tvoří rovněž
muslimové. V celé zemi se stavějí a renovují mešity.

Nadviazať s Tunisanmi rozhovor o evanjeliu je pomerne ľahké, aj keď mnohí nejavia
záujem o duchovné veci. Niektorí, ktorí prežili uzdravenie a vyslobodenie v Kristovom
mene uznávajú, že Ježiš premenil ich životy, aj keď se mu odmietajú odovzdať. Iní sa
hlásia k viere, ale nepraktikujú ju. Existujú žiarivé príklady jednotlivých skutočne vydaných
učeníkov, skutočne fungujúcich domácich spoločenstviev tvorených miestnymi obyvateľmi
je však veľmi málo. Žije tu aj nepočetná štátna cirkev v čele s niekoľkými oficiálně
uznanými vedúcimi. Väčšina tuniských veriacich žije v hlavnom meste Tunis (2 milióny
obyvateľov). Podľa nedávnych informácií žije hŕstka veriacich aj nejmenej v štyroch
mestách, kde v minulosti žiadni kresťania neboli.
Pre väčšinu veriacich predstavuje problém skôr strach z prenasledovania, než skutočné
prenasledovanie. Hoci k priamej perzekúcii a zatýkaniu políciou dochádza veľmi ojedinele,
mnohí veriaci sa obávajú, že sa odcudzia svojím priateľom a rodinám.

4.október

Modlime sa
Začátek a konec Ramadánu
každoročně doprovázejí konflikty.
Modlete se, aby se místo konfliktů
naskytly příležitosti k hlásání
evangelia.
...za ovoce, které vyroste ze
semínek pravdy

19.september

Deň 23: Mauritánska púšť

Deň 8: Čínští Tung-siangové

Mauritánie, islámská republika v západní Africe, je jednou velkou pouští s celoročně
horkým a suchým podnebím. Aj v tomto prostředí Bůh činí zázraky, přestože u vchodových
dveří do kostelů občas hlídkují policisté, kteří brání ve vstupu občanům Mauritánie. Bůh
také dává Mauritáncům sny. Ve vnitrozemí jeden imám promítal v mešitě film Ježíš. Imám
později zemřel a ovoce promítání není známo, ale rozsévání musí pokračovat.
Záhy poté, co Bokar uvěřil v Krista, řekl svým křesťanským přátelům, že se chce zbavit
speciálního nátělníku, popsaného úryvky z Koránu a protkaného desítkami ochranných
amuletů. Podobný typ nátělníku chrání svého nositele před libovolnou zbraní a je jedním z
nejmocnějších očarovaných předmětů, které příslušníci kmene Hal-Pulaar (Fulbové) znají.
Někteří Mauritánci měli z jeho rozhodnutí obavy a tvrdili, že se nátělník nedá zničit a že
vyskočí z ohně. Po mnoha modlitbách Bokar nátělník spálil a zažil nesmírný osobní
duchovní růst. Mnozí lidé tak získali nový respekt k moci evangelia.

Tung-siangové jsou čtvrtou nejpočetnější z celkem deseti [významných] muslimských
etnických skupin žijících v Číně. Vládní statistiky ukazují, že Tung-siangové patří k
nejchudším a nejméně vzdělaným skupinám z 55 čínských etnických menšin. Mnozí z nich
absolvovali školní docházku v celkové délce jen nepatrně přesahující jeden rok. Pro
většinu tung-siangských dětí je obtížné se naučit čínsky. Na řešení tohoto problému začala
s čínskou vládou spolupracovat řada mezinárodních humanitárních organizací. Nedávno
byl vydán tung-siangsko-čínský slovník, který se v praxi ukazuje být významnou pomocí.
Tung-siangové se věnují převážně zemědělství. Důležitou součást jejich ekonomiky tvoří
chov dobytka, zejména ovcí. Tung-siangské „poklady“ – meruňky, melouny a další druhy
ovoce a zeleniny, jsou oblíbené po celé Číně.
Mezi Tung-siangy žije možná 200 křesťanů, nicméně většina z nich není součástí žádných
domácích skupinek ani společenství.

5.október

Modlime sa
...za Boží milosrdný zásah, který
vysvobodí Mauritánce z moci
okultismu.
...Vyprošujte všem obyvatelům
Mauritánie zjevení Boží lásky.
...za vyřešení chudoby v této zemi.

20.september

Deň 24: Bertové v Etiopii a Súdánu

Deň 9: Kazašští muslimové v západním Mongolsku

Bertové sú národ žijúci po obou stranách etiopsko-súdánské hranice, v oblasti zvané
Bening-šangul. Jedná se o jeden z nejméně rozvinutých regionů v Etiopii. Oblast, kde
Bertové (Wetawitové) žijí, znali starověcí Egypťané jako naleziště zlata.
Islám přišel do oblasti na začátku 18. století, především ze severního Súdánu. Ještě před
třiceti lety cestovatelé uváděli, že je zdejší islámská víra velmi povrchní, dnes však většina
bertských muslimů bere své náboženství poměrně vážně, přestože se islám prolíná s
domorodými zvyky a pověrami. Neexistuje zde žádná skupina místních křesťanů. V celé
oblasti a sousedních zemích je rozptýlena jen hrstka křesťanských věřících. Křesťané z
okolních kmenů nejeví přílišný zájem o zvěstování Krista Bertům, protože evangelizace
jiných etnických skupin bývá velmi obtížná. Začalo se pracovat na překladu Bible –
několika úseků Starého Zákona, ale tato práce byla před dvěma lety násilně ukončena,
poté co bylo muslimským překladatelům zakázáno na projektu spolupracovat.

Majestátně kroužící orli občas zamávají silnými křídly vysoko nad shromážděným davem.
Na signál sokolníka se orel náhle vrhne dolů, prosviští nad hlavami diváků a s hlasitým
skřekem přistane na rukavici svého pána. „Festival Zlatého orla“ je horlivě střeženou
součástí místní kazašské kultury; v posledních desetiletích se mongolským Kazachům daří
zachovávat své tradice a dovednosti mnohem úspěšněji než jejich protějškům v
sousedním Kazachstánu. Kazašská kultura se od mongolské liší v několika aspektech.
Mongolští Kazaši jsou tradičně sunnitskými muslimy, zatímco ostatní Mongolové se hlásí k
tibetskému buddhismu. V každodenním životě nicméně islám hraje u většiny z nich pouze
nepatrnou úlohu. Dlouhé roky vládní indoktrinace ateismem a komunistická výchova
zanechaly na obyvatelích svou stopu. Od 90. let minulého století vydalo své životy Kristu
35 000 až 50 000 etnických Mongolů; předtím mezi nimi žilo jen několik desítek známých
křesťanů. Kazaši v provincii Bayan-Olgii zatím zůstávají tímto vývojem nedotčeni.

6.október

Modlime sa
...za možnost opětovného
zahájení překladu Bible mezi
Berty.
...aby se více Bertů naučilo číst,
aby si mohli sami číst Bibli, jakmile
bude překlad do jejich jazyka
dokončen

21.september

Deň 25: Sny a vidění

Deň 10: Balk a Mazáre-šeríf - města v severním Afghánistánu

V průběhu nadcházejících několika dní se mnoho muslimů na celém světě bude dlouho do
noci modlit a prosit o nadpřirozený zásah při řešení svých naléhavých potřeb. Takzvaná
Noc moci je jednou z nejvýznamnějších nocí islámského roku (jedná se o 27. noc
Ramadánu, v jednotlivých zemích připadá na různé kalendářní dny). Muslimové věří, že
Bůh dnes v noci vysílá skupiny andělů k plnění mimořádných úkolů. Muslimové jsou často
vybízeni, aby zůstali celou noc vzhůru a modlili se za požehnání a odpuštění. Muslimové
při této příležitosti často zaujímají méně fatalistický postoj a spíše důvěřují, že je Bůh
skutečně vyslýchá a bude jednat v jejich prospěch.
Iniciativa „30 dní“ si klade za cíl povzbudit křesťany po celém světě k mimořádným
modlitbám za muslimy zejména během nadcházejících 48 hodin. Proste, aby se
muslimové setkali s Pánem prostřednictvím snů a vidění.

V provincii Balk na severu Afghánistánu žije 1,6 milionu obyvatel, převážně Uzbeků a
Tádžiků. V roku 1997 se Mezáre neúspěšně snažily obsadit jednotky Talibanu; při akci
bylo zmasakrováno přibližně 2 500 jejich bojovníků. V srpnu 1998 se Taliban pomstil:
bojovníci se vrátili a v šesti dnech trvajícím vražedném šílenství zabíjeli Hazary a ostatní
místní obyvatele. Krátce poté Taliban město obsadil.
Dnešní Mazáre-šeríf je čtvrté největší afghánské město. Žije zde však jen velmi malý
počet křesťanů. Pouhých 20 minut cesty automobilem na západ od Mazáre leží známé
město Balk (dříve Baktria). Z původní slávy Balku zůstála jen citadela a několik rozvalin. V
novém městě, nazvaném Vazírábád, žije 70 000 obyvatel, převážně etnických Uzbeků. V
současném Balku nežijí žádní známí křesťané.

7.október

Modlime sa
...aby Bůh v průběhu Noci moci
zlomil v muslimech veškerou
důvěru ve vlastní spravedlnost
...aby internetové stránky
www.morethandreams.org a
www.dreamsandvisions.com vešly
v muslimském světě ve známost.

22.september

Modlime sa
...aby vedúci členovia vládnej
rodiny vedeli, ako spravovať
krajinu múdrym spôsobom
...za projekt výstavby cirkevných
budov v hlavnom meste Dauhá,
ktorý sa potýka s problémami

Modlime sa
...za jednotu a vzájomnú dôveru
medzi miestnymi veriacimi.
...za efektívne vedenie veriacich a
‚takmer‘ veriacich v procese
učeníctva, najmä tých, ktorí boli
oslovení prostredníctvom
masmédií

Modlime sa
...aby Boh vyslal čínské křesťany,
kteří budou mezi Tung-siangy žít a
zvěstovat jim evangelium.
...aby Bůh otevřel srdce Tungsiangů, aby mohli vejít do jeho
království.

Modlime sa
...za zvěstování evangelia
mongolským Kazachům kulturně
citlivým způsobem
...aby mongolští křesťané vyvinuli
zvýšené úsilí a přinesli Dobrou
zprávu příslušníkům kazašské
menšiny v západním Mongolsku.

Modlime sa
...za obyvatele Mazáre-šeríf,
zejména Hazary, kteří se stále
vyrovnávají s traumatem z konce
90. let.
...za hrstku místních věřících a za
křesťanské svědectví ve městě
Balk

Deň 11: Ujgurové v autonomní oblasti Sin-ťiang

Deň 16: Kurdští muslimové v Kanadě

Ujgurové jsou jedním z turkických národů a žijí ve starobylých městech-oázách kolem
pouště Takla Makan v nynější autonomní oblasti Sin-ťiang v Číně. 10 milionů lidí žije na
území velkém jako Francie, Německo, Španělsko a Velká Británie dohromady, a nachází
se mezi nimi přibližně 150 Ježíšových učedníků. Ujgurové byli původně buddhisté, ale
kolem 11. století do jejich země přišel islám a od té doby zapustil pevné kořeny. Stále jsou
zde však rozšířené mystické lidové obyčeje a mnoho lidí se více zajímá o vliv „džinů“
(zlých duchů) ve svých životech než o Stvořitele. Mezi čínskými vládci a ujgurskými
obyvateli panuje velmi silné napětí, z velké části způsobené ateisticko-komunistickým
přístupem k islámu. Mnoho Ujgurů vroucně touží po politické nezávislosti. Město Kašgar,
klíčová zastávka na starodávné Hedvábné stezce a je považováno za kulturní a
náboženské centrum ujgurské kultury. Proslulo také jako základna konzervativního islámu
a ujgurských nacionalistických a separatistických myšlenkových směrů.

V kanadském Jižním Ontariu v současné době žije přibližně šest tisíc Kurdů, z toho dva
tisíce v půlmilionovém Hamiltonu. Většina hamiltonských Kurdů pochází ze sverního Iráku;
na všech zanechalo své následky násilí, pronásledování a zabíjení, které v Iráku pokračuje
dodnes. Více než 90 % Kurdů v Hamiltonu tvoří muslimové, přestože se mezi nimi nachází
také komunisté, ateisté a hrstka stoupenců zoroastrismu. Mnoho kanadských Kurdů již
zcela ztratilo svou muslimskou identitu, někteří se dokonce otevřeně obrátili proti islámu.
V uplynulých letech řada křesťanů usilovala o zvěstování Krista ontarijským Kurdům s
cílem založení kurdských domácích společenství. Přestože zde existuje jistá otevřenost
vůči evangeliu a někteří Kurdové vyznali svou víru v Krista, mnozí jsou nerozhodní, pokud
mají učinit nějaký závazek. Modlete se, aby Pán vedl mnoho dalších Kurdů k poznání
Krista a skutečnému uplatňování své nově nalezené víry v každodenním životě –
způsobem, který jim bude vlastní.

23.september

Modlime sa
...aby Bůh zbavil vlády démonické
autority a mocnosti.
...za dokončení překladu Písma
do ujgurštiny a za to, aby k němu
lidé měli přístup.
...za město Kašgar.

28.september

Deň 12: Afghánský Nuristán

Deň 17: Guyana, Jižní Amerika

Nuristán je nejhůře přístupná afghánská provincie. V roce 1865 dva paštúnští věřící
přinesli obyvatelům Nuristánu evangelium. V té době byl Nuristán osamoceným ostrůvkem
animismu uprostřed moře středoasijského islámu. Jejich poselství bylo přijato s nadšením
a Nuristánci dokonce učitele Dobré zprávy prosili, aby se vrátili a řekli jim víc. Naneštěstí
se k nim už nikdo nevrátil. O třicet let později vtrhl do Nuristánu kábulský emír a mečem
obrátil místní obyvatele k islámu.
Píše se rok 2007 a Nuristán je stále oblastí s nesmírnými potřebami. Touha zasáhnout
Nuristán evangeliem v posledních dvaceti letech stále sílí. Existují vize, jak jsou
znesvářené komunity proměňovány zvěstí Boží milosti, lásky a odpuštění. Naléhavě
zapotřebí je také praktická pomoc v podobě rozvojových projektů. Obtížný přístup často
brání cizincům ve snahách o navštívení oblasti, ale stále více lidí cítí, že pro Nuristánce
nadchází Boží čas. Jedná se o obrovskou výzvu, ale náš Bůh je mnohem větší.

Přestože má Guyana pouhých tři čtvrtě milionu obyvatel, střetává a mísí se zde několik
různých etnických skupin. Nejen Afričané, kteří do země přišli jako otroci, ale i převážná
většina příslušníků ostatních skupin je tvořena dělníky, kteří byli do země přivezeni na
práci na třtinových a bavlníkových plantážích.
Vůbec prvními muslimy, kteří přišli do Guyany, byli afričtí Fulbové. Dnes tvoří muslimové
přibližně 10 % z celkového počtu obyvatel. Většina z nich pochází z jižní Asie (Indie,
Pákistánu a Afghánistánu), stále častěji však také z Afriky. Přestože islám představuje
menšinové vyznání podařilo se mu získat významný vliv. Místní organizace často zvou k
návštěvě významné muslimské učence z jižní Asie a arabského světa a mnozí guyanští
muslimové se pevně ztotožňují s „ummou“ (celosvětovým společenstvím muslimů). Také
se hluboce zajímají o problémy, kterým čelí jejich souvěrci v zahraničí, včetně konfliktů v
Palestině, Iráku a Afghánistánu.

24.september

Modlime sa
...aby se do oblasti dostalo více
služebníků (zejména zdravotníků)
...za kontakty s všeobecně
uznávanými ‚lidmi pokoje‘, kteří
mohou otevřít dveře pro Dobrou
zprávu

29.september

Deň 13: Muslimští zahraniční dělníci na Tchaj-wanu

Deň 18: Singapur - Lví město

Islám pronikl na Tchaj-wan poprvé v 17. století, kdy muslimové doprovázeli Koxingu při
jeho invazi s cílem vyhnat z ostrova Holanďany. Jejich potomci se však v tchajwanské
společnosti asimilovali, přijali místní zvyklosti a náboženství a islám se přestal šířit. V roce
1949 uprchlo z kontinentální Číny na Tchaj-wan přibližně 20 000 muslimů, zejména vojáků
a státních zaměstnanců. V roce 1989 tchajwanská vláda najala další zahraniční dělníky.
Řada tchajwanských společenství a křesťanských organizací se snaží oslovit příslušníky
různých etnických skupin. Mnozí křesťanští pracovníci hovoří několika jazyky. Potřebují
Bible a další materiály v různých jazycích. Tchajwanští křesťané rovněž často využívají
zahraniční dělníky jako pomocníky v domácnosti. Mnozí z nich se snaží zprostředkovat
svým zaměstnancům zvěst o spasení. Nechť ještě mnoho muslimských dělníků pozná
Pána, než se vrátí do svých mateřských zemí. Mnozí z nich mohou sehrát klíčovou úlohu v
růstu církve mezi svými krajany.

Setkáme se zde s fascinující směsicí kultur. Singapur je známý jako největší čínské město
mimo čínské území, neboť 76 % zdejších národností má své kořeny na území
kontinentální Číny. Singapur je rovněž značně multireligiózní zemí, zejména díky své
poloze na jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen. Pyšní se nejvyšší životní úrovní z
celé Asie (v celosvětovém žebříčku zaujímá 11. místo).
Singapurská vláda zavedla zákon o náboženské harmonii. Zákon sice výslovně
nezakazuje zvěstování evangelia příslušníkům muslimských národností, ale odrazuje od
něj. Existují obavy, že by v případě otevřené podpory šíření evangelia došlo k pobouření
veřejného mínění doma i v sousedních zemích. Miestni moslimovia jsou zpravidla
poněkud méně tradiční a otevření. Jistý malajský křesťan však přesto poznamenal, že se
muslimové v Singapuru snadno mohou stát nezasaženou skupinou kvůli legislativním
omezením a své vlastní nerozhodnosti.

25.september

Modlime sa
...aby Pán vedl větší množství
tchajwanských křesťanů k
oslovování muslimů ve svém okolí
evangeliem
...aby Bůh otevřel srdce mnoha
zahraničních dělníků vůči
evangeliu.

30.september

Deň 14: Gruzínská republika

Deň 19: Semarang a severní pobřeží Jávy

Gruzínská republika se rozkládá na pobřeží Černého moře a místní klima připomíná
Středomoří. Vrcholky hor tyčící se až do výše 5 200 oddělují Gruzii od Kavkazu a Ruska.
V minulosti Gruzii několikrát obsadili muslimští dobyvatelé. Tbilisi (hlavní město) dobyli
Arabové v 8. století, a muslimové zde již zůstaloi Od 16. století většinu území ovládali
osmanští Turkové a íránští Safavidové (Peršané). V období sovětské éry (1926) došlo k
opuštění islámského právního řádu (šaría), v roce 1930 však bylo dosaženo kompromisu,
který poskytoval muslimům určité svobody. V období Sovietskej éry boli někteří muslimové
deportováni (v závislosti na svém etnickém původu) a deportace pokračovaly až do konce
20. století. Dodnes se jedná o politicky citlivý problém.Islám si v oblasti udržuje značný
vliv. Nachází se zde několik muslimských náboženských škol. Gruzínci mají obavy, že by
islamistická ideologie v kombinaci s vnějšími vlivy mohla vyvolat násilnosti uvnitř země.
Navíc muslimští Čečenští Kistové jsou zdrojem politického napětí mezi Gruzií a Ruskem.

Se svými 124 miliony obyvatel je indonéský ostrov Jáva nejlidnatnějším ostrovem na
světě. Více než 90 procent obyvatel přitom tvoří muslimové – jedná se o téměř desetinu
všech muslimů na světě. První muslimské království na ostrově Jáva bylo založeno roku
1511 v Demaku. V 16. století šířili islám na ostrově Jáva cestující náboženští kazatelé.
Skupina celkem devíti mužů proslula pod označením Wali Songo („devět vyslanců
islámu“). V Semarangu a okolí žijí příslušníci etnické skupiny Jawa Pesisir Lor, ktorí na
rozdíl od mnoha jiných jávských etnických skupin dávali odjakživa přednost islámské
hudbě před javánskou a předčítání Koránu. Mnozí se však věnují okultismu zahrnujícímu
synkretistické prvky. Přestože indonéští křesťané žijí uprostřed početných muslimských
komunit, obě skupiny (křesťané a muslimové) se příliš nestýkají a mnozí křesťané mají
strach. V uplynulých letech byly vypáleny stovky církevních budov a tisíce věřících v
Indonésii zakusily pronásledování.

26.september

Modlime sa
...za Azery (miestna muslimská
skupina). Do azerštiny již byla
přeložena Bible i film Ježíš
...za místní křesťany; potřebují
lásku, vzájemný respekt a hlubší
porozumění.

1.október

Deň 15: Mirpurové ve Velké Británii

Deň 20: Brunej - bohatá země, která utiskuje křesťany

Koncem padesátých a počátkem šedesátých let pákistánská vláda plánovala výstavbu
přehrady v Mangla v Mirpuru a vyzvala několik tisíc místních obyvatel, aby se odstěhovali
jinam. V té době Británie potřebovala dělníky a tak otevřela dveře mnoha mirpurských
přistěhovalcům. Mnozí Mirpurové, kteří tímto způsobem přišli o domov, začali pracovat v
britských továrnách, převážně v oblasti kolem anglického Bradfordu. Většina přistěhovalců
pocházela ze svébytných rolnických komunit a měla jen minimální nebo vůbec žádné
vzdělání. Jedna z věcí, kterou si s sebou přinesli, bylo vědomí dlouhodobého
ožebračování a marginalizace. Tři sebevražední atentátníci v londýnském metru v létě
2005 pocházeli z této pákistánské oblasti.Mirpurové stále představují do značné míry
evangelium nezasaženou etnickou skupinu. V Británii mezi nimi žije jen hrstka známých
věřících. Někteří zažili kruté pronásledování a utrpení.

Brunej je krajina velmi bohatá na ropu a místní sultán patří k nejbohatším lidem na světě.
Ústava prohlašuje „náboženstvím Brunei Darussalam je náboženskí muslimské“. Islámský
právní řád šaría je v Bruneji nadřazen občanskému právu a zasahuje do všech oblasti
života. Život křesťanů v Bruneji je obtížný. Zvěstování evangelia je přísně zakázáno;
několik křesťanů již bylo kvůli přípravám evangelizací zatčeno a uvězněno.
V uplynulých letech se několik brunejských Malajců obrátilo ke křesťanství, konzervativní
islámské prostředí však věřící s muslimskou minulostí rozhodně nepodporuje v přílišné
otevřenosti ohledně jejich víry v Mesiáše. Velmi důležité je křesťanské rozhlasované
vysílání v indonéštině, které je v Bruneji snadno dostupné. Přestože si v Bruneji není
možné koupit Bibli ani žádnou křesťanskou knihu, je povolen dovoz křesťanské literatury
pro osobní použití ze sousední Malajsie.

27.september

Modlime sa
...za nevelký počet pracovníků
specializovaných na porozumění
mezi příslušníky různých kultur,
kteří mezi Mirpury slouží
...za hrstku mirpurských věřících a
vyprošujte jim ochranu.

2.október

Modlime sa
...aby kanadští věřící ukázali svým
kurdským přátelům cestu
následování Krista.
...aby Kurdové toužili lépe po
hlubším pochopení Božího plánu
prostřednictvím Bible a
křesťanských filmů.

Modlime sa
...za efektivní zvěstování Božího
pokoje a lásky příslušníkům všech
různých etnických menšin.
...za vysílání kvalitní křesťanské
hudby a televizních pořadů.
Proste, aby tato vysílání ovlivnila
muslimskou mládež.

Modlime sa
...aby křesťané dokázali s místními
muslimy navazovat vztahy a aby
jim připravovali cestu ke slyšení
dobré zprávy
...za věřící podnikatele, aby se
dokázali sdílet o Krista

Modlime sa
...za muže a ženy pokoje, kteří
otevřou dveře příležitostí k
muslimům v Semarangu
...aby k Mesiáši přicházeli další
náboženští vůdci a učitelé.

Modlime sa
...aby zahraniční věřící byli
povzbuzením místním křesťanům
...aby se Bůh dotkl srdcí místních
lidí. Ať se jim zjeví sám Ježíš
prostřednictvím snů a vidění
...za královskou rodinu

