
V září 2021 jsme mohli mít s br. Mulugetou online setkání – vyprávěl nám příběh obrácení muslimské 

rodiny ke Kristu, které se stalo nedávno v jedné vesnici, kde mají společenství. 

Mohamedův příběh 

Mohamed je muž, který pochází z oblasti Bale v Etiopii. Vyznával muslimskou víru, má čtyři ženy a 

jednadvacet dětí. Nedávno do svého života přijal Krista, společně s ním i celá rodina, všechny 

manželky a děti. V oblasti, kde je hlavním náboženstvím islám, se taková událost málokdy stane. 

Nemůžete zde dát viditelně najevo, že vyznáváte jinou víru a svobodně se k ní hlásit a mluvit o ní.  

Mohamed přijal pozvání sousedů na biblické skupinky, které samozřejmě nejsou úplně veřejné. Na 

setkání chodil přibližně rok. Tím, že se věnoval studiu Bible, mohl poznávat Pána a porozumět Božím 

záměrům s člověkem, což nakonec vedlo k jeho rozhodnutí odevzdat svůj život Kristu. Je to radostná 

událost. Ale společně s tím přicházejí i velmi závažné problémy, které Mohamed musí řešit, protože 

muslimská víra povoluje mít více žen. Mladý muž si vezme jednu ženu, ale jak stárne a bohatne, 

vezme si další ženy. Je obtížné zvolit způsob, jak v takové situaci vyučovat nové věřící a vést je 

v následování Krista. Místní věřící jim pomáhají a jdou v tomto boji společně s nimi. Nápomocen je 

mu také misijní pracovník jménem Idres z misijního týmu br. Mulugety. Má muslimské pozadí, 

v minulosti studoval Korán. Ke Kristu se obrátil před jednadvaceti lety. Je to zralý muž, který 

absolvoval teologickou školu, pomáhá věřícím, naslouchá jim a diskutuje s rodinami. Dobře rozumí 

situaci, kterou Mohamed prochází. Měl dvě manželky. Je to silné sociální spojení. Vyřešit jejich novou 

situaci po obrácení – to chce čas a postupné dozrávání vztahu ke Kristu. Není to snadné pro toho, kdo 

radí, ani pro toho, kdo má udělat rozhodnutí. Nedá se to rozsoudit rovnocenně pro celou rodinu, 

nemůžeš říct jednoduše sbohem, rozdělit všechny rodinné prostředky a myslet, že je vše vyřešeno. 

Jsou tu kulturní, sociální i psychické tlaky. To, co se stalo Mohamedovi, je zázrak. Je to první muslim, 

který v naší oblasti uvěřil a má takový problém. Prohlásit v takové oblasti, že náležíte Kristu, je 

důkazem, že vaše rozhodnutí je opravdové a myslíte to vážně. V jiné oblasti, kde máme další 

společenství, uvěřil muslim, který měl jednu ženu, a ten se poté přestěhoval do jiné vesnice. 

V Mohamedově případě ale uvěřila celá rodina, manželky i děti, a tak velký počet lidí je už samo o 

sobě malé společenství. 

V našem křesťanském centru v Addis Abebě máme vyučovací programy pro naše pracovníky, kteří 

pracují na plný úvazek, a také pro pastory a starší. Program probíhá každoročně během šesti týdnů 

v lednu a únoru. Pro naši oblast je to velmi příhodné období, protože je období sucha a farmáři 

nemusí být na poli. Když se někdo takový, jako je Mohamed, obrátí ke Kristu, pozveme ho na 1-2 

týdny do našeho centra v Addis Abebě na studijní program, kde ho vyučujeme a pomáháme mu 

pokračovat krok za krokem v životě s Kristem. První plánovaná Mohamedova návštěva nevyšla 

z důvodu vládních nařízení, která se musela dodržovat. Je naplánováno setkání na příští měsíc. 

Jedním z důvodů, proč vyučování probíhá mimo jeho vesnici, je také Mohamedova bezpečnost.  

Za to, že se v této muslimské oblasti může šířit evangelium, vděčíme ochotě křesťanů přestěhovat se 

ze západní části Etiopie do Balu, duchovně temného místa. Tímto krokem následovali Boží vedení a 

Boží přikázání a žijí zde, aby mohli předávat dobrou zprávu o naději, kterou máme v Kristu.  

Jak se dá předat místním lidem evangelium? Nemůžete přijet, kázat jim a odjet. Jako kazatele by vás 

nepřijali, neposlouchali by vás. Ale když přicházíte jako přátelé, jsou vděčni a povzbuzeni. Musíte 

mezi nimi žít, ukázat jim, že je respektujete, musíte jim ukázat lásku. Jak jim ukážete lásku? Skrze 

vztahy – budujete vztahy, přátelství. V tomto případě vás nebudou ignorovat. Jejich způsob života 

nese ovoce. Jdou spolu na pole, pracují spolu a také si vypomáhají na svých farmách. Vzájemně si 

pomáhají při práci na svých polích, zvou se na návštěvy k sobě domů v době svátků, dávají si dárky. 

Jdou spolu na trh a během té cesty spolu hovoří. Někdy jdou muži na trh příležitostně, i když tam 



nemají zrovna co na práci, ale chtějí se potkat s lidmi a mluvit s nimi. Děti chodí do školy pěšky, jejich 

cesta trvá hodinu a mají možnost spolu mluvit. To, co zrovna věřící dělají, jejich běžné činnosti jim 

pomáhají budovat vztahy. Mohou využívat tyto příležitosti k tomu, aby svědčili a ukázali, co je víra. 

Máme v oblasti Bale dvě společenství. V místě, kde uvěřil Mohamed, je společenství věřících, které 

má třicet pět lidí, scházejí se v malých, jednoduchých budovách z hlíny a dřeva. Shromáždění probíhá 

v neděli. Častým problémem je přijít v určený čas, jako ve všech zemích, kde se na čas neklade takový 

důraz, jako v západní kultuře. Než se sejdou, hrají se písně. Chvály trvají jednu a půl až dvě hodiny a 

kázání přibližně hodinu. Nemají pravidelné zvyky, že by spěchali domů na oběd, jsou spolu ve 

shromáždění. Přes týden mají jedno společné setkání, modlí se a studují Bibli, setkání trvá jednu a půl 

až dvě hodiny. Mládež má také svá pravidelná setkávání, pomáhají starším a chudým lidem, např. 

opravují domy. Hrají scénky a zpívají. Ženy zase pomáhají jiným ženám. Mimo tato pravidelná 

setkávání mají další hlavně v období svátků, kdy se setkají, aby spolu strávili čas. Na takovém setkání 

nechybí pohoštění. Jeden zvyk, který je rozdílný od naší kultury, je to, že před takovou událostí porazí 

krávu. Maso si připraví a než se dostanou k jídlu, mají spoustu času na rozhovory. Dobré jídlo pak 

setkání příjemně završí. 

 


