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IMÁDSÁG
A MUSZLIM VILÁGÉRT
2021. április 13. - május 12.

Bemutatkozás – miért (éppen most) imádkozzunk a muszlimokért?
Idén első alkalommal kerül kiadásra magyarul a „30 Nap Imádság a
Muszlim Világért” és ezáltal első alkalommal csatlakozhatunk mi,
magyar hívők is ehhez az imakezdeményezéshez. A „30 Nap
Imádság a Muszlim Világért” (30 Days of Prayer for the Muslim
World) egy nemzetközi kezdeményezés amire már 28 éve sor kerül,
minden évben az iszlám naptár szerinti ramadán hónapban.
A ramadán az iszlám szent hónapja, egy mozgó ünnep, aminek az
időpontja minden évben előrébb kerül egy kicsit. Idén április 13. és
május 12. között ünneplik a muszlimok a ramadánt. Ilyenkor
napfelkeltétől napnyugtáig böjtölniük kell, nem ehetnek és nem
ihatnak, tartózkodniuk kell a szexuális érintkezéstől, dohányzástól,
el kell kerülni a negatív viselkedést és érzelmeket (düh, harag,
irigység stb.). A muszlimok számára egy különleges időszak ez,
ugyanis ebben a hónapban jelentette ki a hagyomány szerint Allah a
Koránt az emberiség számára, és az ilyenkor elmondott imádságok a
szokásosnál többet érnek számukra Allah szemében.
A böjtöt imádsággal, a Korán olvasásával és a mecsetek
látogatásával kell tölteni. Akik így tesznek, azok ezáltal elnyerhetik
a múltbeli bűneik bocsánatát. Ez alatt a 30 nap alatt muszlimok
szerte a világon intenzív módon keresik Istent, próbálnak minél
inkább a kedvében járni. Vannak, akik azt remélik és várják, hogy
egy álomban, vagy látomásban megjelenik nekik egy próféta esetleg.
Keresztényekként hisszük, hogy Isten szereti a muszlimokat, hiszen
Ő minden embert szeret (Jn.3,16), és azt akarja, hogy mindenki
üdvözüljön (1Tim.2,4; 2Pt.3,9). Mint Krisztus követői, komolyan
vesszük az Ő felszólítását, hogy „szeressük Istent és a
felebarátainkat” (Mt.22,37-39). A muszlimok szintén a
felebarátaink, akiket szeretnünk kell és ennek egy módja, hogy
imádkozunk, közbenjárunk értük és áldást kérünk az ő életükre.

Jézus azt tanította, hogy szeressük és imádkozzunk még azokért is,
akik üldöznek minket (Mt.5,44). A muszlimok iránti közbenjárásunk
motivációja a szeretet kell, hogy legyen. A példaképünk Jézus, aki
már akkor szeretett minket és meghalt értünk, amikor mi még
bűnösök voltunk (Róm.5,8). Az Istentől kapott szeretet az, ami
képessé tesz minket arra, hogy ne ítélettel, félelemmel, vagy utálattal
tekintsünk a muszlim felebarátainkra, hanem szeretettel
imádkozzunk értük, bízva Isten Szentlelkében, hogy Ő magához
vonzza őket Krisztus által (Jn.6,44; 12,32; 16,8).
A történelem folyamán és a személyes életünkben is sokszor
megtapasztalhattuk, hogy Isten az imádság által változást és
megújulást hoz. Az elmúlt évtizedekben a korábbiakban nem látott
mértékben kezdtek el a muszlimok megtérni Jézus Krisztushoz, amit
sokan annak is tudnak be, hogy keresztények szerte a világon
elkezdtek a muszlimokért többet, rendszeresebben és
céltudatosabban imádkozni. Ebben segít ez a kiadvány is, amellyel
több százezer hívő testvérünkhöz csatlakozhatunk a muszlim világért
való imádságban, hogy minél több muszlim találjon rá Jézus
Krisztusra, a Megváltóra.
Idén a ramadán 30 napja alatt a városokra fókuszálunk. A városok a
kultúra, a művészet, a gazdaság és a politikai élet központjai.
Azokban a muszlim nemzetekben, ahol sok népcsoport él, a városok
kiváló lehetőséget jelentenek az evangéliumnak, hiszen távoli
vidékekről is sokan költöznek ide. Így rajtuk keresztül az
evangélium eljuthat olyan nehezen elérhető, vidéki területeken élő
törzsekhez is, akik korábban még nem hallották a jó hírt.
Isten adja meg, hogy áldás lehessen ez a kiadvány a muszlim népek
és a magyar hívők és gyülekezetek életében egyaránt!

Április 13 – 1. nap

Mekka, Szaúdi-Arábia
Muszlim lakosság: 2.040.000 (100%)

Mivel idén a világszerte nagyvárosokban
élő muszlimokért imádkozunk, ezért
kezdésként
a
muszlimok
számára
legfontosabb és az általuk leggyakrabban
említett városra, Mekkára szeretnénk a
figyelmünket irányítani. Itt született
Mohamed, az iszlám alapítója. Amikor a
muszlimok imádkoznak, Mekka irányába
borulnak le. Nem muszlimok számára tilos
a városba belépni.
Több mint 2 millió ember lakik Mekkában,
de senkiről sem tudott, hogy Jézust követné.

A lakosság nagyon sokszínű, mivel a világ
minden részéről érkeznek ide emberek.
Sokan nem csak a fontos és szent
helyszíneket szeretnék látni, hanem egyben
ebben a történelmi városban is telepednek
le.
Emellett természetesen ott van még az az
évi 2-4 millió muszlim, akik minden évben
Mekkába zarándokolnak. Ez a vallásos
szertartás, a haddzs, 2021-ben július 17-től
21-ig tart. A haddzs egy elengedhetetlen
része Mekka gazdaságának. A legtöbb

munkahely ennek a nagy eseménynek az
előkészületével és lebonyolításával függ
össze. A zarándokoknak jó gondját kell
viselni.
2020-ban a haddzs a koronavírus
világjárvány miatt csak nagy léptékű
korlátozások
között
kerülhetett
megrendezésre. Ez drámaian befolyásolta a
gazdaságot és a lakosságot SzaúdArábiában, de ugyanakkor ötleteket adott
arra is, hogy fenntarthatóbb módon
szervezzék meg ezt a nagy éves eseményt.

Imádkozzunk
❖ Hogy az Örömhír Mekka lakosait a médián és egyéb módokon keresztül elérje. (2Thessz. 3,1.) Ma már vannak bátor szaúdiak, akik
nyíltan beszélnek a televízióban és az interneten új, Jézusba vetett hitükről.
❖ Hogy Isten Lelke dolgozzon a zarándokok millióinak szívében, akik minden évben Mekkába jönnek, hogy Isten vágyakozást ébresszen
bennük egy Megváltó után.
❖ A muszlimok a zarándokutat úgy értelmezik, hogy ezáltal megvásárolják a bocsánatot az összes korábbi bűnükre. Bárcsak megismernék
AZT, aki valóban meg tudja bocsátani a bűneiket. (Róm. 3,25.)

Április 14 – 2. nap

Kairó, Egyiptom
Muszlim lakosság: 18.000.000

Kairó a világ egyik leggyorsabban növekvő
városa. Körülbelül 20 milliós lakosságával
Afrika legnagyobb városa, és a 6.
legnagyobb város a földön. A város 90%-a
muszlim, főként a szunnita irányzat
követői. Ezenkívül még több muszlim
érkezik menekültként különböző helyekről,
mint például a háború sújtotta Jemenből.
Egyes becslések szerint a Kairóban élő
jemeniek száma akár az egy milliót is eléri.
Ők a háború miatt kellett, hogy elhagyják a
hazájukat és ebben a nagyvárosban
kötöttek ki, vagy ragadtak meg. Sokan
azért is érkeznek ide, hogy orvosi kezelést

kapjanak. „Miért segítetek ti keresztények
minket, külföldieket?” – kérdezi sok
jemeni, amikor Kairóban keresztényekkel
találkozik.
Aisha egy 10 éves lány volt, aki leukémiától
szenvedett. Mivel Jemenben nem tudták
orvosilag kezeltetni, a szülei Kairóba
hozták, ahol bizonytalan körülmények
között éltek. Sok helyi kórház azonban nem
hajlandó
tisztességesen
kezelni
a
menekülteket, vagy magasabb árakat
kérnek tőlük. Aisha családja viszont nem
tudta megfizetni a szükséges csontvelő
átültetés költségeit. Egyiptomi és külföldi

keresztények egy csoportja azonban, akik
egy orvosokból és kórházakból álló
hálózatot működtetnek, azon dolgoznak,
hogy tisztességes árakon kínáljanak orvosi
kezeléseket
és
a
rászorulóknak
adományokat gyűjtsenek. Aisha így végül
rajtuk keresztül megkaphatta a szükséges
kezelést.
Keresztény hívők Kairóban tudatosan
építenek
kapcsolatokat
jemeniekkel,
gyakorlati segítséget nyújtva nekik, ezzel is
megmutatva számukra Krisztus irántuk való
szeretetét.

Imádkozzunk
❖ Hogy Kairó különböző vallású és származású lakosai összefogjanak és közösen oldják meg a népességrobbanással együtt járó kihívásokat
(ívóvíz- és élelmiszerellátás, lakhatás, oktatás). Hogy közösen dolgozzanak azon, hogy városuk békében virágozhasson. (Péld. 11,11.)
❖ A Kairóban rekedt jemeniekért, gondviselésért az ő testi, lelki, szellemi nehézségeikben, és gyógyulásért a sebeikből. (Mt. 25,34-40.)
❖ Az Egyházért Kairóban, hogy kisebbségként is bátrak maradjanak és erőteljes tanúbizonyságot tudjanak tenni Krisztusról (ApCsel. 1,8.)

Április 15. – 3. nap

Birmingham, Anglia
Muszlim lakosság: 301.000

Birmingham Anglia ipari központja. A II.
világháború után a súlyos munkaerőhiány a
város gyáraiban arra ösztönözte a
kormányzatot, hogy képzetlen munkásokat
hívjanak meg dolgozni Dél-Ázsiából. 1966ban körülbelül 50.000 otthontalanná vált
vidéki földműves érkezett a pakisztáni
Mirpur városából. Azóta a város muszlim
közössége a lakosság kb. 25%-ra
növekedett,
akik
másodés
harmadgenerációs dél-ázsiaiak, valamint
sokan
bevándorlók
és
menekültek
Afrikából, a Közel-Keletről, Ázsiából.

Faisal
egy
fiatal
menedékkérő
Afganisztánból, aki két évvel ezelőtt
érkezett Birminghambe. Egy fodrászüzletet
vezet egy nagyrészt dél-ázsiaiak által lakott
kerületben. Szorgalmasan és figyelmesen
dolgozik, ezért az ügyfelei szeretik. Mivel
nincs tartózkodási engedélye, legálisan nem
dolgozhat. Ennek ellenére minden nap tíz
órára kinyitja az üzletét, reménykedve,
hogy a hatóságok nem kapják el.
Nem sokkal megérkezése után, Faisal
hallott Jézusról egy gyülekezetben, akik

szeretettel
fogadják
köreikben
a
menedékkérőket. Azóta rendszeresen jár
vasárnaponként istentiszteletekre és egy hét
közbeni kiscsoportba is. A muszlim
lakótársai nem tudnak az új hitéről, ezért
elrejti a Bibliáját és nem imádkozik
nyilvánosan.
Afganisztánban
élő
családjával minden kapcsolatát elvesztette,
de vágyik arra, hogy kiderítse, hogy vajon
jól vannak-e. A jogi helyzete ugyanakkor
nem teszi lehetővé az utazást.

Imádkozzunk
❖ Hogy Isten vessen véget az olyan tipikusan nagyvárosokra jellemző problémáknak Birminghamben, mint a drogkereskedelem, késelések
vagy erőszakos bandák, amik alól a muszlim közösségek sem kivételek. (Zsolt. 119,132-132.)
❖ Hogy a társadalom által felépített falak leomoljanak a különböző etnikumok, valamint a muszlimok és a keresztény gyülekezetek között
(Mt. 5,14-15.)
❖ Hogy minél több gyülekezet, mint Faisal gyülekezete, kész legyen üdvözölni és befogadni a muszlim felebarátjaikat. Adjunk hálát és
kérjünk áldást azokra, akik már tevékenyen szolgálnak ezen a területen. (Titusz 2,11-14.)

Április 16. – 4. nap

New York, USA
Muszlim lakosság: 1.000.000

„Hogy vagy? Hogy van a családod?” –
üdvözöl Abdul szívélyesen egy vásárlót. A
kötelező udvariassági formulák után az
afroamerikai vásárló pénzt dob a pénztárgép
mellett álló két perselybe, amivel
adományokat gyűjtenek új mecsetek
építésére New Yorkban és Jemenben. „Ez
az umma (a muszlim közösség) részére
lesz!” – teszi még hozzá.
New York városa az egyik legsokszínűbb
muszlim közösségnek ad otthont a világon,
köztük amerikai, dél-ázsiai, afrikai, európai,

közép-ázsiai
és
még
spanyolajkú
muszlimokkal is. A muszlim lakosság
érzékelhetően jelen van a városban, hiszen
sok sofőr, utcai árus, vagy a kisebb üzletek
tulajdonosai ezekből a csoportokból
kerülnek ki. Ezenkívül több száz mecset is
van a városban, valamint vannak bizonyos
kerületek, ahol a bevándorlók által sűrűn
lakott utcák a saját hazájuk emlékeit
juttatják eszükbe az ott lakóknak.
20 évvel ezelőtt New Yorkot megrázta a
szeptember 11-i terrortámadás, ami máig

erősen él az amerikaiak emlékezetében.
Ezen esemény óta számos kezdeményezés
indult, ami a város muszlim és többségi
társadalma közötti kapcsolatokat próbálja
erősíteni. A New York-i hívők keresztény
szervezetek
segítségével
értékes
barátságokat kötnek muszlimokkal. Mivel
az itt élő muszlimok szoros kapcsolatban
vannak a hazájukkal és a diaszpóra
közösségekkel, Isten ezt is arra használja,
hogy terjessze az Ő Igéjét a föld végső
határáig.

Imádkozzunk
❖ A keresztény gyülekezetekért és szervezetekért New Yorkban, hogy világosság és só lehessenek az ott élő muszlimoknak (Mt. 5,13-16.)
❖ A városban élő muszlimoknak nehézséget jelentenek a magas megélhetési költségek és a felelősségtudat, hogy a távol élő családjuknak is
pénzt kell hazautalniuk. Sokan akár 60 órát, vagy még ennél is többet dolgoznak egy héten. Kérjük Istent, hogy Ő adjon nekik békét és
bölcsességet, és hogy rajtuk keresztül is terjedjen Isten világossága (Lk. 12,31-34.)
❖ kreatív ötletekért és új módokért az evangélium továbbadására és a tanítvánnyá tételre, például a közösségi médián keresztül, hogy ezek a
kezdeményezések is gyümölcsöt teremjenek

Április 17. - 5. nap

N’Djaména, Csád
Muszlim lakosság: 750.000

N’Djaména Csádnak, a világ egyik
legszegényebb országának a fővárosa, és
egyben a nemzet egyetlen városi központja.
Az itt élő másfél millió lakos fele muszlim.
Az emberek az antikvitás és a modern kor
között élnek: három egymásra rakott kövön,
a nyílt tűzön főznek, míg közben kicsivel
odébb egy okostelefon csengőhangja szól.
Ha valakinek elég pénze van, beszerel egy
légkondicionáló berendezést a sárból épült
kunyhójába. Aki 30 évvel ezelőtt még
kecskéket legeltetett, ma már akár
miniszterré is válhat. Természetesen ez a
fajta gyors társadalmi változás csak
keveseknek elérhető: a legtöbbeknek azért

is keményen meg kell küzdeniük, hogy egy
szerény megélhetést biztosíthassanak a
családjuknak.
A nagyváros nagyobb szabadságot és új
lehetőségeket kínál. Olyan kérdések
merülnek itt fel, amiket a hagyományos
falvakban nem feltétlen tesznek fel az
emberek: „Miért olyan kedves a keresztény
szomszédom?” „Miért nem tudja az iszlám
megváltoztatni a szívemet?”. Egyre több
személy fedez fel egy új hitet Isa al-Masih
(ahogy a Koránban nevezik Jézust)
személyében. A város történelmében
először, ezek az emberek nincsenek
egyedül: kiscsoportok alakulnak, ahol

közösen olvassák a Bibliát. Sok muszlim
szülő keresztény iskolába küldi a
gyermekét, ahol megismerik és megszeretik
a bibliai történeteket.
Nemrég több ezer, evangéliumi anyagokat
tartalmazó
digitális
memóriakártyát
osztottak ki. Egy fiatal férfi zenét tett a
memóriakártyára, ezzel letörölve annak az
eredeti tartalmát. Ezután három alkalommal
is azt álmodta, hogy egy hang szól hozzá:
„Miért törölted ki a kártya tartalmát?”
Elindult ezért, hogy megkeresse azt a
személyt, akitől ezt a memóriakártyát kapta
és keresésének eredményeképpen hitre
jutott Jézusban.

Imádkozzunk
❖ A N’Djaménaban élő muszlimokért, hogy megismerjék Jézust, mint a jó pásztort, aki életét adta értük (Jn. 10:9-11.)
❖ Hogy keresztények kreatív módon új munkahelyeket tudjanak létrehozni, ami által a helybeliek bevételhez és egy biztonságos
környezethez juthatnak
❖ A keresztény iskolákba járó gyerekekért, hogy a tanáraik hite és a bibliai történetek késszé tegyék őket Jézus követésére (Mt. 19,13-14.)
❖ Az iszlámból megtért hívő testvéreinkért: hogy hűségesen kövessék Krisztust és megtapasztalhassák az Ő védelmét (Zsid. 13,23.)

Április 18. – 6. nap

Athén, Görögország
Muszlim lakosság: 300.000

Athén, a „nyugati civilizáció bölcsője”,
régóta nagy hatással van a kultúrára. Itt
mondta el Pál apostol híres beszédét az
Aeropágoszon, amiben így fogalmazott:
„Az egész emberi nemzetséget egy vérből
teremtette, hogy lakjon az egész föld színén,
meghatározta
elrendelt
idejüket
és
lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent,
hátha kitapinthatják és megtalálhatják,
hiszen nincs messzire egyikünktől sem”
(ApCsel. 17:26-27.)
Az elmúlt években muszlimok ezrei
érkeztek Athénba, a háború vagy a

szegénység elől menekülve hazájukból.
Életükben első alkalommal így alkalmuk
nyílhat, hogy olyan keresztény hívőkkel
találkozzanak, akik maguk is muszlim
háttérből tértek meg. Egy Irakból származó
gyülekezetplántáló a következőket mondta:
„Nyugaton attól félnek az emberek, hogy
Európa a sok menekült következtében egy
muszlim kontinenssé válik. De mi, akik
Krisztus követése mellett döntöttünk,
szintén úton vagyunk Európába és mi
márpedig tanúságot teszünk a hitünkről.”

Egyszer egy idősebb pakisztáni muszlim
meg akart keresztelkedni, miután elfogadta
Krisztust az Urának és Megváltójának.
Miután a tengerben megkeresztelték,
amikor megpillantott egy férfit, aki az utcán
kocogott, így szólt: „Újra fiatalnak érzem
maga, mint aki még ezt a futót is le tudná
előzni. Egy új teremtés lettem. Tele vagyok
az Úr iránti örömmel”. Egyre több ilyen
történetről lehet hallani Athénban, ahogy
muszlimok megtérnek.

Imádkozzunk
❖ Mindazokért, akik Athénba megérkezve sok szenvedésen és veszteségen mentek keresztül, hogy újra tudják építeni az életüket és békére
találjanak. (Ef. 2,17-21.)
❖ Azokért a gyülekezetekért, szolgálókért és szervezetekért, akik menekültek között szolgálnak, hogy áldás lehessenek és rendelkezzenek a
megfelelő pénzügyi és egyéb erőforrásokkal a munkájukhoz
❖ Álmokért és látomásokért, amik megnyitják a szíveket és elindítják a muszlimokat az úton, hogy tovább keressenek és többet akarjanak
tudni az Istenről, aki „nincs messzire” tőlük sem (ApCsel. 17,27.)

Április 19. – 7.nap

Kalkutta, India
Muszlim lakosság: 927.000

Kalkutta, India eredeti fővárosa gazdag
kultúrájáról, híres édességeiről és gyönyörű
művészetéről
ismert.
Az
egyház
missziójának
és
történelmének
szempontjából is egy jelentős hely: William
Carey, „a modern misszió atyja”, itt kezdte
el szolgálatát a 18. század végén. A
muszlimok 20,6%-át teszik ki a 4,5 millió
lakossal (77,7% hindu, 0,8% keresztény)
rendelkező Kalkuttának. Vannak, akik
eredetileg is idevalósiak, de sok muszlim
más, közeli tartományból vagy a
szomszédos
Bangladesből
jött.
A

muszlimok zárt közösségekben élnek, de a
város üzleti életében fontos szerepet
töltenek
be,
szakmai
tudásuknak
köszönhetően.
A ramadán alatt az utcák tele vannak erős
illatokkal. Az emberek izgatottak, új
ruhákat vásárolnak és az egész hónap alatt
ünnepelnek. Habár az ő színes és élettel teli
kultúrájuk adja a város igazi szívverését, a
muszlimok mégis félelemben élnek. Vallási
kisebbségként a társadalom egy része nem
fogadja el őket, hiába vágynak arra, hogy

egy normális életet élhessenek, mint bárki
más.
A félelem és küzdelmek közepette
ugyanakkor ott van a remény is: a
muszlimok között egyre több Jézust követő
csoport
alakul,
ahol
rendszeresen
találkoznak egymással a Krisztusban hívők.
Lassan egyre több muszlim fedezi fel ebben
a városban is, hogy Jézusban van csak
megváltás. Ők aztán ezt az üdvösséget és
igazságot,
amit
Jézusban
találtak,
megosztják a családjaikkal és barátaikkal.

Imádkozzunk
❖ Hogy a helyi vezetés együttérző legyen és maradjon a kisebbségekkel, hogy békében élhessenenek a muszlim (és keresztény) kisebbségek
a városban. A kalkuttai muszlimok attól félnek, hogy az esetleges jövőbeni politikai változások az országban még több üldöztetést
jelenthetnek számukra (Zsolt. 112.)
❖ Hogy ahogy a muszlim közösség elfogadásra vágyik, ezt Krisztusban és az Ő híveiben, a hívők közösségében találják meg (Jn. 17,20-21.)
❖ Hogy a keresztények Kalkuttában a muszlimokat Krisztus szemén keresztül tudják látni. Isten adja meg nekik, hogy vágyjanak arra, hogy
muszlim szomszédjaik és felebarátaik üdvözítő hitre jussanak Jézusban (Kol. 4,2-6.)

Április 20. – 8.nap

Budapest, Magyarország
Muszlim lakosság: 10.000-12.000

Budapesten számos muszlim népcsoport
megtalálható. A legnagyobbak a különböző
arab közösségek: egyiptomiak, jemeniek,
palesztinok, szíriaiak, észak-afrikaiak.
Vannak, akik már régebb óta itt élnek, akár
a gyerekeik is itt születtek, miután még a 80as, 90-es években érkeztek ide. A
menekültválság során sokan érkeztek
Irakból és Afganisztánból is, a háború elől
menekülve. A legutóbbi időkben vannak,
akik dolgozni jönnek ide, akár szerencsét
próbálni, olyan helyekről, mint Pakisztán,
vagy akár Indonézia. A befolyásos török
közösségnek szintén saját mecsete van a
városban.
A magyarok részéről általában lenézést és
diszkriminációt élnek meg, akár az utcákon,

az üzletekben, vagy az élet más területein. A
menekültek közül sokan éttermekben, arab,
török
gíroszos
üzletekben,
fodrász
szalonokban dolgoznak. Az itt élő
muszlimok sokszor nem bíznak egymásban,
magukkal
hozva
szülőhazájuk
megosztottságát.
Évente több ezer, muszlim országból
származó diák érkezik Magyarországra,
közülük sokan Budapesten tanulnak. Olyan
az evangélium által teljesen elértelen
népcsoportból származó fiatalok is tanulnak
itt, mint a világ legnagyobb muszlim törzsi
társadalmának számító pastuk Pakisztánból.
Ezek a diákok el tudnak 2-3 évet tölteni úgy
Budapesten, hogy szinte csak más
muszlimokkal vannak kapcsolatban, és egy

hívő kereszténnyel sem találkoznak, aki
elmagyarázná számukra az evangéliumot.
Egy páran közülük itt maradnak és
nemzetközi cégeknél helyezkednek el.
Az itt élő muszlimok nyitottabbak, mint
hazájukban és bátrabban teszik fel a hittel
kapcsolatos
kérdéseiket.
Többen
kiábrándultak a vallásuk nevében elkövetett
pusztítás miatt. Bár van pár olyan Jézust
követő hívő, akik egykor muszlimok voltak,
de jelenleg nincs egy aktív közösség sem,
ahol ezek a hívők összegyülekeznének. A
gyülekezetekbe nem igazán tudnak
integrálódni és a magyar gyülekezetek még
nem foglalkoznak a körülöttük élő
muszlimokkal.

Imádkozzunk
❖ A muszlim háttérből származó keresztény testvéreinkért, hogy maradjanak meg a hitben, és ők maguk is bátran osszák meg az
evangéliumot muszlim ismerőseikkel
❖ A muszlimok felé szolgálókért Budapesten, és hogy a magyar gyülekezetek elkezdjenek szolgálni a muszlimok felé (Róm. 1,16.)
❖ Hogy Jézust követő kiscsoportok és gyülekezetek szülessenek Budapesten a muszlimok között (ApCsel. 2,42-47; 14,21-23.)

Április 21. – 9.nap

Multán, Pakisztán
Muszlim lakosság: 2.000.000

Suriya Multánban, Pakisztán hetedik
legnagyobb városában él. A kétmillió lakos
nagyrésze muszlim. A város Pundzsáb
tartományban található, ami úgy is ismert,
mint „az öt folyam földje”, de Multán
városát a legtöbben inkább a porról, a nagy
forróságról és a kéregetőkről ismerik. Sok
misztikus szúfi szent sírja is itt található. A
leghíresebb mauzóleumhoz a Rukn-i-Alam.
Ide naponta érkeznek a zarándokok, akik azt
remélik, hogy a szükségeikért elmondott
imádságok itt majd meghallgatásra
kerülnek.

Mint a legtöbb nő Multánban, Suriya egy
konzervatív muszlim családhoz tartozik.
Habár a városban élve sok lány járhat
iskolába, a szülők gyakran már a lányuk
egészen fiatal korában eldöntik, hogy kihez
megy majd férjhez. Amikor Suriya
megházasodott, férjének a családja elvárta,
hogy minél hamarabb egy gyereket szüljön
és lehetőleg egy fiút. Suriya azonban
gyermektelen maradt. Mint sokan mások,
akik hasonló helyzetben vannak, ő is a
családja és a társadalom megvetését kellett,
hogy
elszenvedje.
Az
anyósa
megfenyegette, hogy elküldi és egy új

feleséget szerez a fiának. Suriya lelkét
elöntötte a kétségbeesettség.
Suriya hallott egy keresztények által
fenntartott kórházról, ahol meddő nőket
kezelnek. Az ott dolgozók Isten szeretetéről
akarnak tanúskodni a pácienseik felé.
Suriya részt vett egy konzultáción és
imádkoztak érte. Ezután megvigasztalódva
és reménnyel telve ment haza. Pár hónappal
később egy csoda történt: rájött, hogy
gyereket vár! Vajon emlékezni fog-e
Jézusra, akinek a nevében imádkoztak érte,
és megnyitja-e a szívét Neki?

Imádkozzunk
❖ A nőkért, és különösen is azokért, akiknek nincs gyermekük, mint Suriya, hogy megtapasztalhassák Jézus szeretetét és elfogadását (1Kor.
1,28-29.)
❖ A kórházakért és keresztényekért, hogy só és világosság lehessenek Multánban és gyakorlati módon tudjanak segíteni, áldássá válni a
város számára (Zsid. 13,16.)
❖ Azokért, akik a szúfi szentek sírjainál folyamodnak segítségért, hogy a Megváltó Messiás jelentse ki magát nekik, mint aki valóban képes
betölteni az Őhozzá fordulók szükségeit (Mt. 16,16-17.)

Április 22. – 10.nap

Dakka, Banglades
Muszlim lakosság: 19.000.000

A bengáli muszlimok a világon az egyik
legnagyobb, az evangélium által eléretlen
népcsoport. A legtöbbjük Bangladesben él.
A főváros, Dakka, 20 millió embernek nyújt
otthont és egyúttal a világ egyik
leggyorsabban növekvő megvárosa. A
lakosság majdnem 90%-a muszlim.
A fiatal muszlim generáció ma egymástól
különböző hatásoknak van kitéve a
nagyvárosban. A hétköznapi életet nagy
mértékben
befolyásolják
az
egyre
konzervatívabb tanítások a mecsetekben.
Az elmúlt években ezek a tanítások a

hagyományos bengáli kultúrára is hatással
voltak. A „gaie holud” egy bengáli ünnep,
amire hagyományosan az esküvő előtt pár
nappal kerül sor. Ilyenkor ismerősök,
látogatók sárgára festik a vőlegény és a
menyasszony arcát és édességgel etetik
őket. Néhány mecset azonban azt tanítja,
hogy ez az ünnep nem felel meg az iszlám
tanításainak és ezért vannak, akik már
felhagytak ennek a szokásnak a
gyakorlásával. Ennek az ortodox iszlám
felfogásnak a hatása az is, hogy az utcákon
egyre több nő viseli a burkát.

Ezzel egyidőben ugyanakkor a bengáli
muszlimok az interneten és a televízióban
egy szabad világot látnak a városukon kívül,
tele lehetőségekkel. Dakka anonimitást
kínál és a különböző szubkultúrák lehetővé
teszik, hogy ki lehessen próbálni új
ötleteket, ideológiákat vagy akár egy új
életstílust. A keresztények arra használják
ezt a nyitottságot, hogy a keresőkkel a
keresztény hitről beszélgessenek és hogy az
iszlámmal
kapcsolatos
kérdéseiket
megválaszolják.

Imádkozzunk
❖ Dakka szükségeiért: ahogy ez a hatalmas megaváros tovább nő, számos kihívással szembesül, mint például a túlzsúfoltság, a rendszeres
áradások és a szennyezettség. Imádkozzunk bölcs vezetőkért és irányításért. (Ézs. 26,1-3.)
❖ A muszlimokért Dakkában, hogy alkalmuk lehessen többet megtudni arról, hogy mit jelent Krisztust követni
❖ A Dakkában élő keresztények fizikai és lelki védelméért és azért, hogy gyümölcsöző módon tudjanak Jézusról tanúságot tenni (Jn. 15,38.)

Április 23. – 11.nap

Jakarta, Indonézia
Muszlim lakosság: 8.016.000
Jarot egyetemi hallgató Jakartában. A
kisvárosból érkezett a fővárosba, hogy
mérnöknek tanuljon, de nehezen élte
meg, hogy távol kell lennie a családjától
és ismerőseitől. Mint sok más indonéz,
bár Jarot kulturálisan muszlimként nőtt
fel, nem igazán gyakorolta a vallását.
Az egyetemen összebarátkozott egy
csoporttal, akik egy „hidzsra” nevű
mozgalommal
szimpatizáltak.
A
„hidzsra” egy arab szó, ami azt jelenti
utazás, kivonulás, és ez a kifejezés írja
le Mohamed menekülését is Mekkából
Medinába. De értelmezhető ez egyfajta
felszólításként
is
bűnbánatra,
megtérésre. Indonéziában ez utóbbi az
igaz a „hidzsra” mozgalmaknál, akik
arra bátorítják az embereket, hogy egy

szigorú vallásos életet folytassanak,
minél
pontosabban
betartva
a
különböző vallási előírásokat és
szertartásokat. Ez a mozgalom
különösen is népszerű a fiatalok
körében, akik így rövid időn belül az
iszlámnak egy radikális, szigorú
formáját kezdik el követni.
Rachel a keresztény kisebbséghez tartozik
Jakartában. A gyülekezete jó kapcsolatban
van több helyi mecsettel is, és ő maga is
részt vesz keresztények és muszlimok által
közösen szervezett beszélgetéseken. Itt
találkozott egyszer Jarottal, aki kíváncsi
volt ás többet akart tanulni a bűnbánat
keresztény felfogásáról. Rachel azóta

imádkozik Jarotért, hogy akarjon még
többet tudni a keresztény hitről.
Indonézia egy világi vezetésű demokrácia
és a legtöbb indonéziai támogatja a
pluralista társadalmat, ahol a muszlimok,
hinduk, keresztények és egyéb csoportok
békében élhetnek egymás mellett. Vannak,
akik aggódnak, hogy az olyan mozgalmak,
mint a „hidzsra”, fenyegetést jelentenek erre
a békére. Az iszlám egyértelműen az
uralkodó vallás Indonéziában. 225 millió
muszlimmal
Indonéziának
van
a
legnagyobb muszlim lakossága a világon.
Jakartára ehhez képest nagyobb nyitottság
jellemző, és a város 84%-át kitevő muszlim
lakosság mellett a keresztények aránya
11%.

Imádkozzunk
❖ A vallásgyakorlás szabadságáért, és a különböző vallási közösségek békés együttéléséért Jakartában (Róm.12,18.)
❖ A fiatalokért: a város lakosságának a negyede 25 évnél fiatalabb. Imádkozzunk a céljukat kereső fiatalokért, hogy megtalálják életük
értelmét Krisztusban (2Tim.2,22.)
❖ A keresztényekért Jakartában, hogy bölcsek és kitartóak legyenek a hitük megosztásában (Kol.4,6.)

Április 24. – 12.nap

Kampala, Uganda
Muszlim lakosság: 204.000

Faduma keresztülvágja magát kosárjával a
reggeli tömegen Kampala szomálik által
lakott negyedében. Minden nap már
napkelte előtt felkel, hogy elkészítse az
anjerot, a hagyományos lepénykenyeret,
amit a szomálik reggelire esznek. A kenyér
eladásával próbál pénzt keresni, hogy
gondoskodjon három gyerekéről. Öt éve él
egy nyomornegyedben Kampalában, ami a
szomáli főváros neve után elnyerte a „Kis
Mogadishu” elnevezést. A legtöbb
szomáliai, aki a polgárháború miatt
elmenekült Szomáliából és Ugandába ment,
itt él. Faduma egy egyedülálló anya. Szinte
alig részesült oktatásban, angolul, ami

Uganda hivatalos nyelve, egyáltalán nem
beszél és munkát sem tud találni.

társadalom nagy része pedig fél tőlük és
elkerüli őket.

Kampala 1,7 millió lakosának körülbelül
12%-a muszlim. Vannak, akik idevalósi
őslakos
muszlim
népcsoportokhoz
tartoznak, mások pedig arab országokból
érkeztek és sikeres üzletemberként itt
telepedtek le. A város egy egészen más
részében él körülbelül 20.000 szomáli
menekült, nagyrészt „Kis Mogadishu”-ban.
Iskolák, vagy bármiféle szakképzés nélkül
nem igazán van módjuk, hogy javítsanak az
életkörülményeiken, az őket körülvevő

Ugandai keresztények egy csoportja
elkezdte segíteni a muszlimokat a város
szomáli részén. Különösen is a fiatal
szomálikat akarják segíteni, angol órákat,
számítógép kurzusokat, futball tréningeket
kínálva a számukra. Ezzel együtt próbálnak
hidat építeni az ugandai keresztények és a
szinte teljesen muszlim szomálik között.
Arról tanítják a keresztényeket, hogy
hogyan osszák meg Isten szeretetét a
városnak ebben a részében, bátorítva őket,
hogy imádkozzanak az itt élőkért.

Imádkozzunk
❖ Hogy Isten sok ugandai hívőt szólítson el a városukban élő muszlim szomálik közé, hogy feléjük is tanúi legyenek Isten szeretetének
(Kol. 4,2-6.)
❖ Hogy a szomáliai menekültek, akik gyakran egyedül maradnak a gondjaikkal, találkozhassanak a keresztények szerető gondoskodásával
és megtapasztalhassák, hogy Jézus követői gyakorlati és áldozatos módon szolgálják őket
❖ Azokért a szomálikért, akik Jézust követik, hogy kitartsanak mellette az üldöztetések közepette is, és hogy megosszák a Megváltóban
talált reményüket a rokonaikkal és barátaikkal, akik még most is Szomáliában vannak (Mk. 5,19-20.)

Április 25. – 13.nap

Párizs, Franciaország
Muszlim lakosság: 1.700.000

Párizsban
található
Európa
egyik
legnagyobb muszlim közössége. Ez a
sokszínű közösség nagyrészt korábbi
francia
gyarmatokról
érkezett
bevándorlókból áll, Nyugat- és ÉszakAfrikából.
Mahamadu fáradtan az ágyára dől. A
takarítói munkáját már befejezte és most pár
órája van, amíg elkezdődik az éjszakai
műszak – éjjelente biztonsági őrként
dolgozik. De nem pihenhet, mert vasárnap
van, és ilyenkor a rokonok meglátogatják a
szállót, ahol több száz másik szoninke

bevándorlóval él együtt. Ilyenkor vitatják
meg a családi kérdéseket és döntik el, hogy
mennyi pénzt küldjenek vissza Maliba a
falujukba. Mahamadunak a Ramadán utáni
Eid ünnepség költségeibe is bele kell
fizetnie, valamint a beteg lányának is
szeretne pénzt küldeni.
Mahamadu példája jól leírja a több mint
100.000 fős szoninke közösség életét Párizs
környékén, akik gyakran több rosszul
fizetett munkát is vállalnak, hogy abból
támogatni tudják a családjukat NyugatAfrikában. A szoninkák Nyugat-Afrikában

generációk óta kereskedők, ma már azonban
a világ számos országában megtalálhatóak
közösségeik. A 11. században lettek
muszlimok, és a legtöbben buzgó
muszlimok ma is, büszkén vállalva a 900
éves muszlim örökségüket. A Párizsba
érkező és ott élő szoninkák nagy része nem
ismer hívő keresztényeket és az
evangéliumot sem hallották még. Az a pár
hívő, aki megtért, gyakran közösség nélkül,
egymagában próbálja megélni a hitét,
miközben a saját közösségük általi
üldöztetést is el kell szenvedniük.

Imádkozzunk
❖ Hogy a Párizsban élő szoninke bevándorlók találjanak elég munkát, hogy el tudják tartani a családjukat Nyugat-Afrikában és ne essenek a
radikalizmus csapdájába
❖ A különböző népcsoportokhoz tartozó muszlimokért Párizsban, hogy ismerjenek meg hívőket, akik megosztják velük az evangéliumot,
valamint imádkozzunk több munkásért az itt élő muszlimok között (Mt. 9,38.)
❖ A néhány megtért szoninke hívőért, hogy Isten vigyázzon rájuk, és hogy még többen forduljanak Krisztushoz a népükből (Jn. 14,6.)

Április 26. – 14.nap

Yangon, Mianmar
Muszlim lakosság: 350.000
Mianmar (Burma) korábbi fővárosában,
Yangonban, a turistákat gyakran lenyűgözi
az aranyszínű buddhista pagodák látványa
és a sok ezer pirosba öltözött buddhista
szerzetes. Kevés látogató veszi csak észre
a mecseteket, amik a muszlimok
hosszantartó és gazdag történelméről
tanúskodnak Yangonban. Ma hivatalosan a
város 5%-a muszlim, körülbelül 350.000
ember. Közülük 10-20% az eredetileg
Rakhine tartományban élő rohingya
népcsoporthoz tartozik, de sokan indiai,
burmai vagy akár Kínából származó
felmenőkkel rendelkeznek.

Sok rohingya a biztonsága érdekében
menekült ide, Yangon városába, miközben
a rokonaik még Rakhine tartományban
maradtak, ahol egy többévtizedes
konfliktus az alapvető emberi jogok
semmibevételéhez
és
széleskörű
erőszakhoz vezetett. Másoknak Yangon
különböző részeiben él a teljes családjuk,
vagy éppen külföldön leltek menedékre,
sokan
például
a
szomszédos
Bangladesben. Egymás meglátogatása
gyakran nem lehetséges. „Már több mint
20 éve nem láttam az anyámat. Hiányzik
nekem!” – mondta egy rohingya férfi egy
barátjának nemrégiben. Az előítélet,

diszkrimináció és üldöztetés azonban nem
csak a rohingyákra, hanem az összes többi
muszlim csoportra is igaz a városban.
Yangonban a rohingyák között egy hívő
sincs, és a többi itt élő muszlim közösség
közül is csak nagyon kevesen lettek eddig
Jézus követői. A helyi hívők és a külföldi
szolgálók sem igazán foglalkoznak a
muszlimokkal. Vannak, akik a burmai
gyülekezetekben azt mondják: „Jézus a
rohingyákért nem halt meg!”. A negatív
érzések a muszlimokkal szemben sokak
között jelen vannak.

Imádkozzunk
❖ A muszlimok helyzete Yangonban reménytelennek tűnik, de mi tudjuk: „Az elnyomottak menedéke az ÚR, menedék a nyomorúság
idején.” (Zsolt. 9,10.)
❖ Hogy muszlimok, akik igazi békére és megbékélésre vágynak, találkozzanak Jézus igazságával és szépségével (Róm. 15,13.)
❖ A helyi burmai gyülekezetekért, hogy Isten helyezze a szívükre a muszlim felebarátjaik elveszettségét, és hívjon el sokakat az aratásba
(ApCsel. 8,4-8.)
❖ Egy ébredésért a rohingyák között, hogy kulcsszemélyek nyissák ki a szívüket Jézusnak és kövessék Őt, akkor is, amikor ez nehézzé válik

Április 27. – 15.nap

Szamarkand, Üzbegisztán
Muszlim lakosság: 510.000
Szamarkand egy gyönyörű, misztikus város,
ami a Selyemúton csomópontként betöltött
szerepének köszönhetően lett híres. A város 3
történelmi városrésszel büszkélkedhet. Az
alap az ősi, 7. századi város, amit Dzsingisz
kán lerombolt a 13. században; ezt követi a
középkori város a 14-15. századból, amikor az
iszlám művészet és építészet volt befolyásos;
majd végül a 19. és 20. századi újonnan épített
rész, ahol az orosz hatás látható.
Szamarkand lakosságának nagy része
tádzsiknak tartja magát, ami egy perzsa
eredetű kultúra, szemben a türk eredetű üzbég
népcsoporttal. A két csoport közötti kulturális
különbségek könnyen konfliktusokat tudnak

előidézni. A keresztény hit Szamarkandban
már az iszlám előtt jelen volt. Ma már
ugyanakkor Üzbegisztán szinte teljesen
muszlim. Szamarkandban van egy keresztény
kisebbség, ami főként orosz ortodoxokból és
katolikusból áll.
A Szovjetunió felbomlása után, a kilencvenes
években, Üzbegisztán kormánya megnyitotta
az országot a világ előtt. Ezzel együtt
megnyílt a lehetőség a külföldiek számára,
hogy üzleteket nyissanak, vagy akár
turistaként
meglátogassanak
különböző
városokat, mint például Szamarkand. Így a
külföldről érkező keresztény szolgálók
különböző módokon, például angoltanításon

keresztül, tudtak tanúságot tenni az
evangéliumról. Ennek eredményeképpen
létrejött több volt muszlimokból álló hívő
közösség is.
2006-ban ennek a szabadságnak vége lett, a
külföldi
szolgálókat
kiutasították
és
elkezdődött a keresztények üldözése. Az
Egyház Szamarkandban és Üzbegisztán más
részeiben már fel volt erre készítve és az
üldöztetésben is tovább növekedett. Bár az
Egyház még kicsi, de erős. A keresztények
üzbég és tádzsik hívők házaiban működő
gyülekezetekben találkoznak és a személyes
kapcsolatrendszerükön keresztül szolgálnak a
muszlimok felé.

Imádkozzunk
❖ Hogy a muszlimok Szamarkandban felfedezzék, hogy a keresztény hit az iszlám előtt már jelen volt e városban és visszaforduljanak
egykori keresztény gyökereikhez
❖ A hívőkért és a gyülekezetekért ebben a városban, hogy növekedjenek, erősek legyen és bátran hirdessék Krisztust (Kol. 1,3-6.)
❖ Hogy sokakhoz jusson el Isten Igéje Szamarkandban, és ne csak meghallják, olvassák, de engedelmeskedjenek neki és cselekedjék is
mindazt, amit olvasnak az Írásokban (Mt. 7,24-25.). Hogy sokan elkezdjék követni Jézust.

Április 28. – 16.nap

Doha, Katar
Muszlim lakosság: 641.000

Egy beszélgetés alkalmával David meghívta
egy kávéra Khalidot, akivel együtt dolgozik
a dohai cégnél, ahová nemrég helyezték át
Angliából. Khalid örömmel fogadta el a
meghívást. David még új volt Dohában, de
mindenkivel kedvesen viselkedett és
igyekezett jól megismerni a város katari
lakosait. Doha legtöbb lakosa nem Katarból
származik, hanem dél- és dél-kelet-ázsiai
vendégmunkások. Khalid kíváncsi volt
David hitére is, ugyanis hallotta, ahogy
David egy másik kollégáját kérdezte
korábban, hogy hova tud keresztény
istentiszteletre menni a városban.

Priya két évvel ezelőtt érkezett Dohába
Indiából. Egy hotelben dolgozik, hogy az
ebből nyert pénzt hazaküldhesse a
családjának. A koronavírus járvány miatt
sokan a vendégmunkások közül, akik
egyébként is keveset keresnek, egy ideig
fizetés nélkül maradtak. Priya a szintén
bevándorlókból álló gyülekezettől kapott
élelmiszeradományokat és egyéb segítséget.
Priya nepáli és indiai ismerősei, akik vele
együtt dolgoznak, látták a támogatást, amit
a keresztény közösségtől kapott és
elkezdtek ők is járni a gyülekezetbe.

A keresztények számát 150.000 becsülik
Dohában, a legtöbben közülük katolikus
vendégmunkások. A külföldieknek, mint
David és Priya, időnként alkalmuk nyílik,
hogy diszkréten megosszák a hitüket
másokkal a városban, ami a legnagyobb
demográfiai
központ
Katarban.
A
keresztények gyakorolhatják a hitüket, de a
hit terjesztése a nem hívők között
törvényellenes. Ez azt jelenti, hogy nem
lehetetlen az evangéliumról beszélni, de aki
ezt teszi, annak azt odafigyelve és a
törvényekre, valamint a helyi kultúrára
nézve tiszteletteljesen kell tennie.

Imádkozzunk
❖ A vendégmunkások biztonságáért Dohában, akik bizonytalan munkakörülmények között dolgoznak hosszú órákon keresztül (Zsolt.91,116.)
❖ A keresztényekért ebben a városban, hogy bátrak, és egyben bölcsek is legyenek, amikor tanúságot tesznek (Mt.10,16.)
❖ Doha lakosaiért, a külföldiekért és a helyiekért, hogy sokan hitre találjanak Jézusban (Jn.14,6.)

Április 29. – 17.nap

Torontó, Kanada
Muszlim lakosság: 500.000

Torontó és annak környéke etnikailag a
legsokszínűbb nagyvárosi terület ÉszakAmerikában és talán az egész világon. Egy
modern példája annak, amit Pál mondott az
ApCsel 17,26-ben: „[Isten] Az egész emberi
nemzetséget egy vérből teremtette, hogy
lakjon az egész föld színén”.

nyomor, szegénység, jobb oktatási
lehetőség, vagy éppen az iszlámban való
csalódás, esetleg az üldöztetés miatt jönnek
ide. A legtöbb kanadai muszlim olyan
országból származik, ahol nem igazán van
lehetőségük arra, hogy többet megtudjanak
arról, ki valójában Jézus Krisztus.

Legalább 500.000 muszlim él Torontó
környékén, ami egy jelentős kisebbséggé
teszi őket ebben a városban. Az itt élő
muszlimok összesen körülbelül 220
mecsetbe járrnak. Sokan a háborúk,

Mohamed Szíriából származik és jelenleg
egyetemi
tanulmányait
folytatja
Kanadában. Ő azt mondja: „általánosságban
a muszlimok örülnek, ha azt hallják, hogy
imádkoznak értük”. Azt is hozzáteszi, hogy

szívesen
veszi
és
hálás,
amikor
keresztények azt kérdezik a muszlim
barátaiktól, hogy hogyan imádkozhatnak
értük. Egy ilyen egyszerű tett erőteljes
demonstrációja lehet Krisztus szeretetének.
A muszlimok szeretnének Istennel együtt
lenni a Paradicsomban. De ehhez meg kell
lássák, hogy csak úgy tölthetik az
örökkévalóságot Isten jelenlétében, ha
Jézust az Uruknak és Megváltójuknak
vallják.

Imádkozzunk
❖ A bevándorlókért, akiknek egy egészen új kultúrához, életvitelhez kell hozzászokniuk Torontóban (5Móz. 10,17-19.)
❖ Hogy a Szentlélek vonzza magához Mohamedet és a hozzá hasonló muszlimokat, hogy aztán hitre találva Jézusban, ők maguk
megmutathassák ez evangélium szépségét más muszlim ismerőseiknek
❖ Hogy a Torontóban élő muszlim barátkozzanak hívő keresztényekkel és pozitív kapcsolatba kerüljenek a helyi gyülekezetekkel (ApCsel.
16,13.)

Április 30. – 18.nap

Berlin, Németország
Muszlim lakosság: 400.000

Ahogy Bernd hazafelé tart a metrón, a
barátjáról, Muratról gondolkozik. Murat
Jemenből származik és üzletemberként jött
Berlinbe. Miután egy hagyományos
ékszereket árusító ékszerészüzletet nyitott,
amivel nagy sikert ért el, egy nagyobb
épületet vett. Ennek egy részében egy
népszerű arab éttermet indított, míg az
épület egy másik részében egy mecsetet
rendezett be, tradicionális jemeni stílusban
díszítve.

A péntek déli imádságra 200 férfi szokott
jönni, akik teljesen megtöltik a teret. Bernd
tiszteli Murat mély vallásosságát, és
igyekezetét, hogy jó muszlim legyen,
aminek
érdekében
még
az
üzlethelyiségének egy részét is feláldozta,
hogy egy mecset működhessen ott. Bernd
sokszor volt már ebben a mecsetben és
jemeni barátja, aki egyben a mecset vezetője
is, biztosította őt, mondván „Az ajtók
mindig nyitva állnak vannak előtted. Te
nem számítasz idegennek itt.”

A két férfi együtt ül a mecset
szőnyegpadlóján. Először a családjaikról
beszélnek, majd Bernd elmesél egy
történetet Muratnak a Bibliából. Murat jól
ismeri a Koránt, de nagyon érdekesnek
tartja az Ószövetség történeteit. Bernd sokat
tanul az iszlámról Murattól. Azt reméli,
hogy az ószövetségi történetek után majd
Jézusról
szóló
történetekről
is
beszélgethetnek
együtt,
ezáltal
is
megalapozva az Újszövetség igazságainak.
Végezetül Bernd Jézus nevében imádkozhat
Murattal, az ő családjáért és üzletéért.

Imádkozzunk
❖ Berlinben 50, az evangélium által eléretlen népcsoport található meg. Imádkozzunk értük, hogy legyen alkalmuk hallani az Örömhírről és
hogy érdeklődőkből és hívőkből álló kiscsoportok alakulhassanak a városban. (Ézs.56,6-7.)
❖ Hogy a gyülekezetek Németországban áldássá váljanak a muszlimok számára és hogy a német hívők bátran hirdessék az evangéliumot,
ahogy teszi azt például Bernd
❖ Hogy sok Berlinben élő jemeni meghallja az evangéliumot és továbbadják azt ismerőseiknek és családjaiknak Jemenben, ahova
keresztények egyébként nehezen tudnak csak eljutni (Róm.10,14.)

Május 1. – 19.nap

Karacsi, Pakisztán
Muszlim lakosság: 15.000.000

A Pakisztán déli részén, a tengerpartnál
található Karacsi az ország gazdasági
központja. A lakosság sokszínűségéhez
hozzájárult az is, hogy az évek folyamán az
ország különböző részeiből sokan jöttek a
városba, hogy itt jobb munkát találjanak.
Pakisztán 400 eléretlen népcsoportja közül
szinte az összes megtalálható Karacsiban.
Ezenfelül még sok afgán és bangladesi
menekült is érkezett ide, akiknek ma már
szintén Karacsi az otthonuk.
A város egy kb. 15 millió fős lakossággal
büszkélkedhet, és 95%-ban muszlim. Ezen

muszlimok között számos különböző
irányzat
megtalálható,
a
szigorúan
konzervatív, ortodox nézetektől kezdve az
egészen liberálisokig. Egy kicsi keresztény
kisebbség is van a városban, de őket
gyakran üldöztetés éri és lenézik őket. Ők
nagyobbrészt
szintén
nem
igazán
érdeklődnek a muszlim szomszédjaik felé
való szolgálat iránt.
A kétségbeesettség, rendezetlenség és
szegénység, ami a városon kívülről
érkezőket ide hozta, a város kultúráját is
meghatározzák. Sokan panaszkodnak a

rossz
infrastruktúra,
a
gazdasági
egyenlőtlenségek, a korrupció, bűnözés és a
nők rossz helyzete miatt. A személyes
beszélgetések alkalmával szintén családi
veszekedések, barátságok elárulása, családi
erőszak, érzelmi zsarolás és ehhez hasonló
témák merülnek fel. A Karacsiban lakók azt
mondják, az ember önmagán kívül másban
nem bízhat. Vannak, akik egyszerűen azt
mondják, „Pakisztán már csak ilyen.” Már
feladták a reményt, hogy változás történhet
a városukban.

Imádkozzunk
❖ Az Egyházért Karacsiban, hogy ne a város negatív lelkülete járja át a gyülekezeteket, hogy irányt tudjanak mutatni ennek a városnak,
megmutatva, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet (Jn. 14,6.)
❖ Muszlimokért Karacsiban, hogy álmokat és látomásokat lássanak Jézusról (ApCsel. 2,17-18.) és ez megtéréshez vezesse őket
❖ Még több szolgálóért Karacsiba, hogy Isten világosságát és szeretet hozzák el ebbe a városba a számtalan az evangélium által érintetlen
törzshöz, mint például a konzervatív, radikális pastunok (1Jn. 1,1-7.)

Május 2. – 20.nap

Nairobi, Kenya
Muszlim lakosság: 500.000

Nairobi Kenya fővárosa több mint 4,3 millió
lakossal. A muszlim lakosság nagyrészt
bevándorlókból áll: a nubi törzs tagjai, akik
1850 körül érkeztek Kenyába a Kibera
nyomornegyedben laknak. A szuahéli
muszlimok Mombaszából és Kenya
partmenti területeiből érkeztek, a szomálik
pedig a szomszédos Szomáliából.
Az „Eastleigh” nevű külvárosi kerületben
található a harmadik legnagyobb szomáli
diaszpóra közösség Afrikában. A szomáli
muszlimok kulturálisan és vallásilag is igen
konzervatívok. Habár Nairobi muszlimjai
között ők egy többséget alkotnak, de a város
keresztény lakosságához képest egy

kisebbségről van szó. Befolyásosak az
üzleti életben és szorgalmasnak, de
ellenségesnek tartják őket a legtöbben.
Néhány fiatalabb és műveltebb szomáli
ugyanakkor egy világiasabb életmódot
folytat ma már és többet vannak nem
muszlimokkal is kapcsolatban.
Kenyában a legnagyobb evangélium által
eléretlen nép a szomálik. Mivel a szomálikat
gyakran radikális csoportokkal kapcsolják
össze, ezért a kenyai keresztények félnek a
feléjük való szolgálattól. Ennek ellenére pár
hívő
bátran
hirdeti
közöttük
az
evangéliumot, kapcsolatokat építve és
kézzelfogható módon, segítve ezt az

ellenségesnek
bélyegzett
közösséget.
Olyanok is vannak, akik nyilvános
beszélgetéseket szerveznek muszlim vallási
vezetőkkel, ahol a hitükről beszélgetnek.
Abdi az egyetemen vált Jézus követőjévé. A
muszlim családja kitagadta, a keresztények
pedig gyanúsnak tartják, ezért nem igazán
fogadják be. Pár másik szomáli
kereszténnyel és egy helyi pásztorral
elkezdtek közösen összejárni és imádkozni
azért, hogy létrehozzanak egy szomáli
gyülekezetet, ami a saját népük felé
szolgálna.

Imádkozzunk
❖ A fiatal muszlimokért Nairobiban, hogy nyíljanak fel a hitről való beszélgetésre a keresztényekkel és tanuljanak még többet a Biblia
Istenéről (Róm.10,17)
❖ A Nairobiban élő keresztényekért, hogy legyenek bátrak muszlimokkal beszélgetni a hitről, bizonyságot téve a kereszt erejéről, és hogy
az hogyan formálta át az ő személyes életüket (Róm.10,14-15.)
❖ Hogy a szélsőséges ideológiák helyett, a Nairobiban élő szomálik közül sokan Jézus követőivé váljanak és sok új közösséget hozzanak
létre a saját népük köreiben (1Pt.3,14-15.)

Május 3. – 21.nap

Bázel, Svájc
Muszlim lakosság: 18.000

Miután egy kurd focista megtért,
lelkesedéssel mesélt a családjának és a
baráti körének Jézusról. Négy évvel később,
egy barátja, a barátnője, egy testvére, egy
unokatestvére és egy kollégája is elkezdte
Jézust követni.
A Bázel városához kötődő agglomerációs
terület 1,3 millió embernek ad otthont és
három országra terjed ki: Svájc,
Franciaország és Németország. A Rajna
melletti úgynevezett „Biovalley” az itt
található gyógyszeriparnak és nano- és
biotechnológiát
alkalmazó
cégeknek
köszönheti a gazdasági erejét. Ezek az

élettudományokkal
kapcsolatos
ipari
tevékenységek sok külföldit vonzanak ebbe
a svájci városba.
Bázel 10%-a muszlim. Sokan először
vendégmunkásként érkeztek, később pedig
menekültként.
A
kétharmaduk
Törökországból származik. A legtöbben a
Bázelben élő 8000 fős török és a 10.000 fős
kurd
közösségekből
hivatalosan
muszlimok, de sokan mélyen csalódottak az
országaikban uralkodó állapotok miatt. A
kurdok között vannak, akik Irakból,
Szíriából jöttek Törökország mellett, illetve
vannak a Balkánról érkezett bevándorlók is.

A politikai okok mellett, néhányan
gazdasági okokból hagyták el hazájukat.
Keresztények egy csoportja régóta kínál
német nyelvórákat és gyerekprogramokat a
bevándorlók által lakott negyedekben és
külvárosi kerületekben, hogy ezáltal
kölcsönös bizalmat építsenek egymás
között. Több évtized imádság után a
második generációs kurdok pozitív
reakciója az evangéliumra nagyon biztató
kezdeteket mutat a környéken élő muszlim
közösségekre nézve.

Imádkozzunk
❖ A muszlimok, különösen is a muszlim nők integrációjáért, ami nagy kihívásokat jelent
❖ Hogy Isten üdvözítsen sok muszlimot Bázelben, és rajtuk keresztül az ő baráti köreik is megtérjenek (ApCsel. 2,40-42.)
❖ Hogy a svájciak és a külföldi menekültek, vagy bevándorlók közül kikerülő hívük közösen, egymással egységben és ezáltal is még
hathatósabb módon tudjanak Isten szeretetéről és az evangéliumról bizonyságot tenni (Zsolt. 133,1.)

Május 4. – 22.nap

Sydney, Ausztrália
Muszlim lakosság: 255.000

A muszlimok Ausztrália lakosságának
kevesebb mint 2%-át teszik ki, de 40%
közülük a multikulturális Sydneyben él. Az
itt élő muszlimok etnikailag, nyelvileg és
kulturálisan is sokfélék: több mint 120
különböző országból élnek itt muszlimok.
Ali egy muszlim többségű, zárt országból
származik, de menedékre és munkára lelt
Sydneyben. Egy barátja meghívta egy
csoportba, ahol Ali tudta, hogy Jézust
követő emberek gyűlnek össze egy
lakásban,
hogy
imádkozzanak
és
tanulmányozzák a Bibliát. Alit egész
életében figyelmeztették a keresztények

felől és semmi esetre sem szerette volna,
hogy meglássák, amint egy templom
épületébe belép. A város látszott, hogy tele
van kulturális központokkal, imaházakkal,
kegyhelyekkel és erkölcstelen helyekkel.
Ali gondosan el is kerülte ezeket a helyeket.
De ez másnak tűnt. Az itt összegyülekezők
legtöbbje az ő hazájából vagy szomszédos
országokból jöttek. Ali egyszerre volt
kíváncsi és szkeptikus is, mindenesetre
elment a barátjával, hogy kiderítse, miről is
van szó.
Ali élvezte a vacsorát és tiszteletet keltett
benne a csoport őszinte szándéka, hogy az

Írásokat tanulmányozzák és aszerint
éljenek. Lenyűgözte, ahogy mindenki
szerette és tisztelte egymást, az eltérő
életkor,
nemek,
foglalkozások
és
származási helyek ellenére, így hát
elkezdett járni. Ahogy rendszeresen eljárt,
lassan megismerte és meg is szerette Jézust.
A csoportos alkalmakon jelen voltak az
olyan ismerős elemek, mint a hazájára
jellemző
vendégszeretet
és
az
anyanyelvének a használata, de a közösség
szeretete radikálisan új és más volt, mint
amihoz szokva volt. Ali itt ebben a szerető
közösségben hallotta és ölelte magához az
evangéliumot.

Imádkozzunk
❖ A keresztényekért Sydneyben, hogy hajlandóak legyenek szeretetet mutatni a muszlim bevándorlók, diákok és turisták felé (Ef. 2,19.)
❖ A Sydneyben élő muszlimokért, hogy találkozzanak Istennek és az Ő követőinek a szeretetével, mint Ali (Róm. 12,9-10.)
❖ Hogy a különböző „zárt országokból” származók közül minél többen kerüljenek kapcsolatba az evangéliummal Sydney városában

Május 5. – 23.nap

Dakka, Banglades
Muszlim lakosság: 19.000.000

Idén kétszer is imádkozunk Dakkáért, a
város hatalmas mérete és stratégiai
fontossága miatt. Banglades fővárosa a
világ egyik legsűrűbben lakott városa. Sok
lakos vidékről költözött ide, hogy munkát
találjanak, és jobb oktatásban részesüljenek.
A munkakörülmények ugyanakkor gyakran
nagyon nehezek.
Maliha egy ruhagyárban dolgozik. Még a
ramadán alatt is 7-kor indul reggelente a

gyárba, ahol napi 12-14 órát dolgozik. Az
idő nagyrészében a szövőgép előtt ül, és
szövetekből készít pólókat egy nyugati
divatmárkának. Amikor este fáradtan
hazaér, megtöri a böjtöt, majd elvégzi a
kötelező imádságait, mielőtt lepihenne.
Maliha már várja a Ramadáni végi nagy
ünnepséget, az Eid-et, amikor a családjával
vendégeket fogadnak a házukban, ahogy az
szokás a bengáli muszlimok körében.

A város lakosságának fele szegénységben
él. Sok nő, mint Maliha nagyon alacsony
keresetet adó ruha-, vagy egyéb gyárakban
dolgoznak. Kevés az esélye, hogy bármikor
is halljanak Jézusról. Nem sok keresztény
szolgáló van Bangladesben és nekik is csak
egy negyedük fókuszál a muszlimokra,
miközben az ország 90%-át ők teszik ki.
Becslések szerint kevesebb mint 1000
muszlim háttérből megtért hívő van Dakka
megavárosában.

Imádkozzunk
❖ Bátorságért a hívőknek, és lehetőségekért, különösen is a muszlim hattérből megtérteknek, hogy megoszthassák a hitüket (2Tim. 2,1-7.)
❖ Az üzletek és gyárak vezetőiért, hogy meghallják az evangéliumot és befolyással legyenek a társadalomra, javítva az embertelen
állapotokon a gyáraikban, és jobbá tévő az ott dolgozók helyzetét (Mt. 19,16-30.)
❖ Több gyülekezetplántálásra fókuszáló szolgálóért, hogy különböző szervezetek egymással együttműködve szánjanak erőforrásokat ennek
a stratégiai fontosságú városnak az elérésére (Jón. 4,11.)

Május 6. – 24.nap

Kuala Lumpur, Malajzia
Muszlim lakosság: 3.680.000

Kuala Lumpur (ahogy helyiek nevezik:
„KL”) körülbelül 8 millió lakossal
rendelkezik. Malajzia hivatalosan egy
muszlim ország, habár a lakosságnak „csak”
61%-a muszlim. Az etnikailag maláj
származásúaktól elvárás, hogy muszlimok
legyenek, ezért, aki kereszténnyé válik, az a
családja és a társadalom egésze ellen
vétkezik és súlyos üldöztetésben részesül.
Amina általában a szobatársaival együtt
utazik a metrón, de ma késésben van. ezért
egyedül kell utaznia. Fiatal nőknek

veszélyes egyedül utazni a metróban. A
jövőben figyelnie kell, hogy időben
összekészüljön. A metróállomáson vesz egy
narancslevet, ami miatt nem kell aggódnia,
hogy esetleg nem halal lenne. A telefonján
lévő alkalmazással fizet az italért. Amina
egyike az 500.000 itt tanuló egyetemi
hallgatónak. Ő is maláj, egy másik
tartomány vidéki falujából érkezett ide. A
szülei büszkék lehetnek rá, amiért egy
állami
ösztöndíjjal
tanulhat.
A
nagyvárosban sok tanuló nyitottabbá válik
az evangéliumra, ahogy sok új gondolattal

találkoznak tanulmányaik folyamán, távol
az otthontól.
Malajziának 4 egyeteme is a világ legjobb
150 egyeteme közé tartozik. Keresztény
fiatalok így a világ bármely részéről
idejöhetnek tanulni és áldássá válhatnak a
Kuala
Lumpur
egyetemein
tanuló
muszlimok számára, miközben sok nyugati
országhoz képest harmadannyi pénzért
szerezhetnek egy diplomát.

Imádkozzunk
❖ Hogy a Kuala Lumpurban élő keresztények emelkedjenek felül a vallási, faji és nyelvi különbségeken és beszélgessenek a muszlimokkal
Jézusról (Ézs. 60,1-2.)
❖ Az egyetemen szolgáló keresztény diákcsoportokért a városban, hogy méltó tanúi legyenek Krisztusnak és terjedjen általuk az
evangélium az egyetemeken (Jer. 1,7-8.)
❖ Hogy az evangélium hirdetését akadályozó jogi korlátok leomoljanak (Péld. 21,1.)

Május 7. – 25.nap

Szanaa, Jemen
Muszlim lakosság: 4.000.000

Jemen fővárosa, Szanaa különösen is az
Óváros gyönyörű épületeiről híres. Szanaa
történelme több mint 2500 évre tekint vissza
és a jelenleg is álló épületek közül van
olyan, ami még az iszlám előtti időkben
épült. Az ősi, égbe szökő tornyok 14 méter
magasak, gondos díszítéssel és ólomüveg
ablakokkal a falakon. Több mint száz
mecset található itt, köztük a világ egyik
legrégebbi mecsete is.
Azok a muszlimok azonban, akik ma
ezekben a szép házakban élnek, állandó
szenvedéssel kell, hogy szembenézzenek.

2015-ben
az
országban
kitört
a
polgárháború, ami azóta a világ legnagyobb
humanitárius válsága lett. 3 millióan
szenvednek krónikus alultápláltságtól és a
teljes
lakosság
négyötöde
sürgős
humanitárius segélyre szorul. A Covid-19
járvány a tavalyi évben még tovább rontotta
a helyzetet.
Habár Szanaa lakosai hozzá vannak szokva
a megpróbáltatásokhoz, most sokan a
túlélésükért küzdenek. A ramadánt az
Óvárosban
is
megünneplik
a
hagyományoknak
megfelelően,
de

sokaknak már nehéz előteremteni az
erőforrásokat egy „rendes” ramadán végi
Eid ünnepséghez. Hivatalosan Szanaa egy
száz százalékban muszlim város, de
ezekben a nehéz időkben többen is
Krisztushoz fordultak már. A kevés helyi
hívő
bátran
tanúskodik
Jézusról,
megmutatva a körülöttük élőknek, hogy mit
jelent
Isten
szeretete,
segítve
a
bajbajutottakon
és
a
feltámadás
reménységét hirdetve ebben a nehéz
környezetben.

Imádkozzunk
❖ A szenvedőkért Szanaa városában, hogy Isten könyörüljön rajtuk. Imádkozzunk a konfliktus megoldásért különböző szinteken, és
békéhez vezető tárgyalásokért az egész országban és ebben a városban is. (Ézs. 26,1-4)
❖ Hogy Isten jelentse ki magát álmokon és látomásokon keresztül az itt lakó muszlimoknak (Jób 33:14-17.)
❖ Hogy az a kevés hívő, aki ebben a városban él, továbbra is bátran hirdesse az evangéliumot szóban és tettben egyaránt, hogy ehhez
meglegyen minden szükséges erőforrás és sokan hitre jussanak általuk Szanaában (Fil. 4,4-7.)

Május 8. – 26.nap

Hamburg, Németország
Muszlim lakosság: 90.000
Karim, egy fiatal férfi Pakisztánból, a FazleOmar mecsetnél vár rám az ajtóban,
Hamburgban. Ez a legrégebbi mecset a
városban, 1957-ben nyílt. Körbevezet és
elmagyarázza nekem az „Ahamadiyya
Muslim
Jamaat”,
egy
iszlám
reformmozgalom történetét, ami az indiai
Pandzsáb államból indult a 19. század
végén.
Az ahmadiyya muszlim közösség alapítója
azt állította magáról, hogy ő egy Istentől
küldött próféta, akinek a feladata az iszlám

megreformálása. Ezt az állítását sokan
vitatták és a követőit Dél-Ázsiában
hamarosan üldözni kezdték. Emiatt sokan
nyugatra menekültek és így érkezett meg
néhányuk Hamburgba.
Karim elmagyarázza, hogy az ahmadiyyák
jelenlegi lelki vezetője minden pénteken
szatelliten
keresztül
sugározza
a
szentbeszédét a világ különböző részein
található közösségeknek. A mozgalom
mottója: „Mindenkit szeretni, senkit sem
utálni”, és ezt aktívan hirdetik Hamburgban

is. Újév napján, minden évben összeszedik
a tűzijátékok maradványait és az egyéb
szemetet a belvárosban. Véradásokat és
faültetéseket szerveznek, ezáltal is az
integrációt hangsúlyozva és elhatárolva
magukat a radikalizmustól. Ma még
egyetlen egy Krisztust követő hívő sincs
Németországban, aki az ahmadiyya
mozgalomból származna és nincs is sok
kapcsolat az ahmadiyyák és a keresztények
között.

Imádkozzunk
❖ A körülbelül 40.000 fős ahmadiyya közösségért Németországban, és az egyéb irányzatokhoz tartozó muszlimokért Hamburgban (Jn.
3,16.)
❖ Hogy a városban élő keresztények és ahmadiyyák beszélgetni tudjanak egymással olyan témákról, mint a felebarát szeretete és a
jótékonyság, és ezáltal megismerjék Isten ingyen kegyelmét Jézusban (Ef. 2,4-9.)
❖ hogy Hamburg muszlim és egyéb szubkultúráit elérjék a keresztények és a gyülekezetek az Örömhírrel
A ma éjjelt az „Erő Éjjelének” (Laylat-al-Qadr) nevezik. A muszlimok úgy hiszik, ez egy különleges alkalom, hogy Isten meghallgassa az
imáikat, megbocsássa a bűneiket és elrendezze az örök sorsukat. Az ezen az éjjelen elmondott imák többet érnek, mint egy teljes élet alatt
elmondott minden imádság együttvéve. Imádkozzunk most hát különösen azért, hogy muszlimok a világ különböző pontjain megtapasztalhassák
Jézus szeretetét és közelségét, az Ő jelenlétét ezen az éjjelen!

Május 9. – 27. nap

Accra, Ghána
Muszlim népesség: 650.000

Az iszlám egy vallási kisebbség Ghánában.
A lakosság 70%-a keresztény, de a
különböző
csoportok
többnyire
békességben élnek egymással. Muszlimok
ezrei utaznak Ghánában az északi vidéki
területekről az érzékelhetően gazdagabb
városi területekre, délre. Közöttük vannak
14-16 éves fiatal lányok, akik olyan
nagyvárosokba mennek, mint Accra, hogy a
piacokon, vagy az utcákon dolgozzanak,
mint teherhordók, a fejükön hordva a
különböző terheket. Őket hívják „kayaye”nak. Csak Accrában körülbelül 180.000
kayaye él. Ezek a lányok az út szélén esznek
és alszanak, teherautó állomásokon, vagy

piacokon, kiszolgáltatva a csalásnak,
erőszaknak és a meglopás veszélyének.
Habiba például azért hagyta el az otthonát,
mert a szülei nem tudták megengedni
maguknak a tandíjat, amire szüksége lett
volna a tanulmányai befejezéséhez.
Napközben terhet hord a fején, keveset
eszik, és megpróbál annyit megtakarítani,
amennyit csak lehetséges. A kayaye
teherhordókat gyakran lenézik a városban.
Alulképzettek, szegényes ruhát hordanak,
nincs szobájuk, ahol alhatnának, ezért az
sokan tiszteletlenül bánnak velük.

Keresztyén
csoportok
különböző
szolgáltatásokat kínálnak, mint például
oktatás a teherhordó nőknek, orvosi
szolgáltatások a betegeknek és a
sérülteknek, és alapvető egészségügyi
oktatás, ami segített, hogy néhány kayaye
nőnek jobb legyen az élete Accrában. A
Covid-19 következtében beállt gazdasági
válság
sok
lehetőséget
adott
a
keresztyéneknek, hogy nagylelkűséget és
könyörületet mutassanak. Egy csoport
nemrég szétosztott több, mint 2300
élelmiszer csomagot olyan nőknek és
gyerekeknek, akik az utcán alszanak.

Imádkozzunk
❖ A kayaye nőkért Accrában, lehetőségekért, hogy javulhasson az életszínvonaluk. (Zsolt. 31,19.)
❖ A keresztyénekért Accrában, akik muszlimok felé szolgálnak a városban, hogy Isten dicsőségét szolgálja az ő munkájuk. (Mt. 5,16).
❖ Felépülésért a járvány okozta veszteségekből, az Egyház növekedéséért Accrában, és hogy minél többen szolgáljanak a muszlimok felé
(ApCsel. 2,42-47.)

Május 10. – 28. nap

Banjarmasin, Indonézia
Muszlim népesség: 720.000

Banjarmasin 1526 szeptember 24-én
alakult. Ezen a napon egy muszlim
felvonulásra került sor, azt szimbolizálva,
hogy az iszlám hivatalosan is megérkezett
Dél-Kalimantánba, Indonéziának a Borneó
szigetén levő tartományába. Ettől a naptól
fogva az iszlám vált az uralkodó vallássá
Dél-Kalimantánban. Azóta minden évben
ezen a napon, a muszlimok meglátogatják
első szultánjuk sírját, együtt imádkoznak
egy nagy mecsetben, és egy kecskét vagy
tehenet
áldoznak
a
temetőjének
gondnokának.

Amikor a bandzsar törzs a ramadán végét
ünnepli, nagy, nyitott kamionok vonulnak
fel karavánként a városon keresztül,
tűzijátékkal, kiáltásokkal és hangos
kürtszóval. Egy-két hetet a barátok és
családtagok látogatásával töltenek, így
folytatva az ünneplést. A hívőket gyakran
meghívják ebben az időszakban, hogy
együtt egyenek a muszlim barátaikkal és
családtagjaikkal, így ez egy jó lehetőség
számukra,
hogy
megosszák
az
evangéliumot.
A bandzsar nyelv egy széles körben
használt közvetítőnyelv egész Dél-

Kalimantánban és egy kulcsfontosságú
nyelv más rokon nyelvekhez. Ez azt jelenti,
hogy amikor elkészül a teljes Biblia
bandzsar nyelven, akkor ez egy nagy
segítség lesz, hogy más helyi nyelvekre is le
legyen majd fordítva a Biblia.
Habár 28 gyülekezet van a városban, ezen
gyülekezetek
legtöbb
tagja
más
népcsoportokhoz tartozik. Még mindig
nincs azonban egy gyülekezet sem, amely
Istent a bandzsar nyelven dicsőítené, annak
ellenére, hogy több, mint négymillióan
beszélik ezt a nyelvet. További információ a
bandzsar népről: www.pray4thebanjar.com

Imádkozzunk
❖ Hogy induljon ebben a befolyásos városban el egy mozgalom, aminek során sok bandzsar elkezdi Jézust követni és hogy közösségek
alakuljanak, akik a saját anyanyelvükön dicsőítik Istent (ApCsel. 2.)
❖ A város keresztényeiért, hogy legyen bátorságuk a hitüket megosztani a muszlim bandzsarokkal (2Kor. 2,14.)
❖ A folyamatban lévő bibliafordítás munkájáért ebben a kulcsfontosságú nyelvben. (Zsolt. 119,105.)

Május 10. – 29. nap

Tripoli, Líbia
Muszlim népesség: 1.165.000

Hassan utat vágott magának Tripoli egyik
újonnan megnyitott kávézójába. Bár
Tripoliban nagyon sok lehetőség kínálkozik
egy jó kávét inni, ő inkább az újabb kávézók
tágasabb és modernebb kivitelezését szereti,
a város régebbi részének szűkös és zajos
kávézóival szemben. Az új kávézókat
nagyobb
valószínűséggel
látogatják
fiatalok, akár még fiatal nők is.
Hassannak pár barátjával volt találkozója,
külföldi diákokkal, akikkel az egyetemen
találkozott. Rendszeresen összejöttek a
kedvenc kávézójukban, és politikáról,
sportról, vallásról beszélgettek. Többen

közülük keresztyének voltak, és Hassant
érdekelte a hitük, mivel korábban soha nem
találkozott még keresztyénekkel. Érdekelte
a hitbeli tapasztalatuk, és az, ahogyan Jézus
tanításáról beszéltek, szívesen szeretett
volna még többet megtudni róluk.
A kávézók jelentős szerepet játszanak
Tripoli kultúrájában. A kávé egy fontos
összetevője a társasági életnek a KözelKeleten, jelen van az öröm és a szomorúság
pillanataiban, a személyes és az üzleti
találkozókon egyaránt. A nagylelkűség és a
vendégszeretet jelképe. Tripoliban a
kávézók azok a helyek, ahol az idősek és

fiatalok összejárnak, hogy kicseréljék a
legfrisseb híreket, vitatkozzanak, jövőbeli
terveket készítsenek. A kávézók olyan
helyek, ahol az emberek kicserélik az
ötleteiket
egymással,
vagy
új
ismeretségekre tesznek szert. Ez egy ideális
környezetet jelenthet a tanítványsághoz.
Kevesebb, mint 100.000 keresztyén él
Líbiában, akik közül körülbelül 1500 hívő
van, akik muszlim háttérből tértek meg.
Mint a legnagyobb és a legváltozatosabb
város Líbiában, Tripoli tele van
lehetőségekkel.

Imádkozzunk
❖ Az iszlám államvallás Líbiában. Imádkozzunk nagyobb szabadságért, társadalmilag és jogilag is, hogy legyen lehetőség különböző
hitekről beszélgetni, és az emberek így hallhassanak Jézusról (Jn. 16,33.)
❖ Tripoli az őt körülvevő konfliktusok határainál fekszik, a polgárháború erőszakossága és a szélsőséges csoportok által körülvéve.
Imádkozzunk békéért a városban. (Zsolt. 2)
❖ Hogy a kávézók a tanítványság központi helyszíneivé váljanak, és ezáltal is sok muszlim hitre jusson (Jn. 8,31-32.)

Május 12. – 30. nap

Damaszkusz, Szíria
Muszlim népesség: 2.153.000

Damaszkusz arról híres a keresztyén
történelemben, hogy ez az a hely, ahol Pál
apostol természetfeletti módon találkozott
Krisztussal, majd Jézus követője lett és
elkezdte az egész világot megváltoztató
misszióját.
Damaszkusz Kr. e. 2. körül alakult és egyike
a világ legrégebbi, folyamatosan lakott
városainak. Az ENSZ egy világörökségi
helyszínnek nyilvánította a különleges
történelme és kulturális jelentősége miatt.
Damaszkusz kulcsfontosságú központ volt a
muszlimok keresztes hadjáratok elleni

küzdelmeiben, és az Umajjád Kalifátus
fővárosa volt.
Ma Damaszkusz népessége körülbelül
2.392.000 fő. A város a 21. század elején
gyors növekedést élt meg, többnyire
azoknak a fiataloknak köszönhetően, akik
munka vagy tanulás céljával a városba
költöztek. Az elmúlt időszakban sokan
elhagyták a várost, a polgárháború elől
menekülve. A lakosság nagyobb része ma
szíriai arabokból áll, de rajtuk kívül vannak
még kurdok és egy kisebb palesztin
közösség is. A keresztyén népesség egy

kicsit nagyobb arányt tesz ki a városban –
kb. 15-20% – mint az ország egészében
(10%). Van egy kicsi, ősi zsidó közösség is.
A keresztyének és muszlimok javarészt
békében élnek Damaszkuszban. Nagyobb
gondjuk is van, amit közösen kell
leküzdeniük, mint hogy egymással
küzdjenek: a háború. Mégis, mint
kisebbség, a keresztények üldözéssel
néznek szembe és a háború folyamatos
veszélyének vannak kitéve.

Imádkozzunk
❖ A keresztyén közösség Damaszkuszban többnyire különböző ortodox felekezetekből áll. Imádkozzunk az egységükért, és hogy szeretettel
szolgáljanak egymás felé (Gal. 5,14-15.)
❖ Békéért Szíriában, hogy ez az ősi város újjáépülhessen, és békében virágozhasson, fejlődhessen (ApCsel. 9,31.)
❖ A sok muszlim lakosért Damaszkuszban, hogy találkozhassanak Krisztussal, ahogyan Pál is találkozott Vele és hozzá hasonló bátor
követőivé váljanak Jézusnak (ApCsel. 9,1-22.)

