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Prešov: 28. - 30. 11. ; 5. - 7. 12. 2019

Levice: 6. - 8.; 13. - 15. 2. 2020

Bratislava: 12. - 14.; 19. - 21. 3. 2020

B. Bystrica: 16. - 18., 23. - 25. 4. 2020

Poprad: 7. - 9.; 14. - 16. 5. 2020

Košice: 4. - 6.; 11. - 13. 6. 2020

otvorený termín: 6. - 12. 7. 2020

NovéMesto nadVáhom: 17. - 19.; 24. - 26. 9. 2020

otvorený termín: 26. - 28. 11.; 3. - 5. 12. 2020

Nenechajte si ujsť kurz Kairos
vo vašom okolí

Využite voľné termíny a požiadajte
o kurz pre vaše mesto/zbor



Vitajte v 15-dňovom modlitebnom
kalendári za budhistický svet
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Tento modlitebný kalendár
je pozvaním k prebudeniu

“Ježiš povedal:
Zodvihnite kameň! A
Marta, sestra
zomrelého, mu
povedala: Pane, už
smrdí, lebo je už štyri
dni v hrobe. Na to jej
riekol Ježiš: Či som ti
nepovedal, že ak
budeš veriť, uvidíš
slávu Božiu?”
Ján 11, 39 – 40

Ježiš vyzval Martu, aby uverila, že jej mŕtvy brat môže ožiť. Sám Ježiš
vstal zmŕtvych a deklaroval, že On je Vzriesenie a Život. Kresťania
začali zdieľať dobrú správu o Ježišovi s ľuďmi v budhistickom svete

pred viac ako 1700 rokmi, avšak na väčšine miest, kde budhisti žijú a
uctievajú, je dodnes málo kresťanov. Môžeme sa pozerať na túto realitu
tak ako Marta a pýtať sa, či sa veci niekedy zmenia. Napríklad v Japonsku,
Tibete alebo Thajsku. Môžeme zápasiť o to, aby sme mali vieru.

Ľudia neverili, že by Lazar mohol znovu ožiť, ale Ježiš ho povolal späť.
Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky. Keď sa modlíme, vykračujeme vo
viere za budhistický svet a žiadame nášhomocného vzkrieseného Pána o
svieže vanutie Svätého Ducha, aby “vyviedol” národy budhistického
sveta. Našemodlitby sú prvým krokom vpred vo viere, že uvidíme rastúce
hnutie Ježišových učeníkov po celom budhistickom svete.

Tento kalendár sa nepokúša vnárať do komplexnosti a hĺbky
budhizmu, ako je praktizovaný po celom svete. Namiesto toho
predstavuje príbehy ľudí v rôznych budhistických kontextoch, aby
prebudili náš záujem a zladili naše srdcia s Božím srdcom za tých, ktorí sú
ešte stále od neho vzdialení.

Povzbudzujeme vás, aby ste používali tento modlitebný kalendár
spolu s kresťanmi po celom svete od 27. januára do 10. februára 2020.
Ak dostanete kalendár po týchto dátumoch, vyčleňte si, prosím, 15 dní,
ktoré najlepšie vyhovujú vašej cirkvi, službe alebo vám osobne a
pokračujte v modlitbách v priebehu roka.
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Nik Ripken je popredný odborník na proble-
matiku prenasledovania kresťanov vmoslim-
skom prostredí. Ako misionár pôsobil hlavne
v severnej časti Afriky a na strednom výcho-
de. Na Slovensku vyšla jeho kniha Božie
bláznovstvo!?, napísal mnoho článkov a s
manželkou urobili rozsiahly prieskum o pre-
nasledovaní kresťanov a o veriacich s mo-
slimskými koreňmi v šesťdesiatich krajinách.

eshop.evs.sk

Božie bláznovstvo rozpráva príbeh, neobyčaj-
ný a jedinečný, no zároveň veľmi ľudský. Pôso-
bivé osobné výpovede o cestách na tie
najhrozivejšie miesta na svete dopĺňajú triez-
ve a zaujímavé príbehy neobyčajných ľudí vie-
ry, ktorých Nik a Ruth stretli na svojich
cestách. Poslúžia ako kurz plný zjavenia, rastu
a výziev pre kohokoľvek, kto to s Bohommyslí
vážne. Ako dokáže prežiť a dokonca rásť viera
v Krista na miestach Stredného východu? Ako
môže Boh premôcť také zlo? Ako si zachovať
vieru uprostred takej temnoty?

Kniha Bláznovstvo poslušnosti prináša od-
vážnu výzvu evanjelizácii. Nik Ripken pouka-
zuje na riziká bezpečného kresťanstva a
povzbudzuje čitateľov, aby robili viac. Vyzýva
kresťanov, aby konali rovnako provokatívne,
ako konal Ježiš. Kniha povzbudzuje – a
zároveň pripravuje – čitateľa, aby prešiel na
druhú stranu ulice alebo išiel do zahraničia a
zvestoval evanjelium.
Nik Ripken nám svojimi skúsenosťami z
miest, kde je prenasledovanie najsilnejšie a
najkrutejšie, pomáha pochopiť vieru v Ježiša
Krista. Kniha Bláznovstvo poslušnosti nás na-
vádza, aby sme si vyhrnuli rukávy, nasledo-
vali Ježiša a podieľali sa na Jeho práci aj na
najdrsnejších miestach planéty.
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Pôvod budhizmu Všiestom storočí pred naším
letopočtom sa v južnej časti
dnešnéhoNepálu narodil princ

Gautama. Podľa tradície si svätý muž
všimol na tele dieťaťa znaky a pred-
povedal, že keď vyrastie, stane sa
svetovým vládcom a osvieteným.
Jeho otec, ktorý túžil, aby Gautama
bol skvelým vládcom, sa ho snažil
chrániť tým, žemu zabezpečil život v
prepychu.

Avšak vo veku 29 rokov sa
Guatama stretol s utrpením mimo
paláca, kde žil. V dôsledku toho
strávil šesť rokov ako potulný askét
hľadajúci riešenie problému utrpe-
nia. Márne skúšal rôzne meditačné
techniky a dúfal, že získa vhľad do
tejto oblasti. Nakoniec sa rozhodol,
že bude sedieť pod stromom Bodhi
(druh figovníka, strom prebude-
nia/osvietenia - pozn.prekl.), až kým
nedostane osvietenie, ktoré hľadal.
Hoci ho pokúšal Mara (Zlý), vytrval a
nakoniec dosiahol to, čo považoval
za realizáciu najvyššej pravdy. Od tej
chvíle bol považovaný za“Budhu”, čo
znamená “Prebudený” alebo “Osvie-
tený”.

➦
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Pôvod budhizmu

mi na meditáciu. V budhistickom Thajsku laici obetujú mníchom v ich
almužnových miskách cigarety; avšak v budhistickom Bhutáne je
fajčenie hriech. Thajská budhistická rada prísne zakazuje vysväcovanie
žien a zakazuje ženám vstupovať na sväté miesta vo vnútri chrámu,
zatiaľ čo Nepál a Anglicko vysväcujú aj mníšky. Kambodžskí budhisti
nemajú v chráme diskusie ohľadom starostlivosti o životné prostredie,
zatiaľ čo budhisti zo Západu zahŕňajú environmentálny aktivizmus do
svojej praxe dharmy.

Učenie Budhu (nazývané dharma*)
Budha našiel svojich prvých spoločníkov pri hľadaní osvietenia a

svoju prvú kázeň kázal im. Na rozdiel od väčšiny náboženstiev tu
nebolo žiadne najvyššie božstvo. Namiesto toho načrtol „štyri
vznešené pravdy“:

1. Život je plný utrpenia.
2. Utrpenie pramení z nevedomosti a túžby.
3. Utrpenie môže zaniknúť len odstránením nevedomosti a

túžby.
4. Spôsob ako ukončiť nevedomosť a túžbu je prostredníctvom

„strednej cesty“ alebo„vznešenej osemdielnej cesty“.

„Utrpenie“ podľa Budhu vzniká v dôsledku lipnutia a túžby po
nestálych veciach, ktoré nás všetkých držia v prebiehajúcom procese
smrti a znovuzrodenia, kde všetko, dokonca aj vlastné ego, je nestále
a je len ilúziou. Jediný spôsob, ako sa dostať z tohto nekonečného
cyklu znovuzrodení, je kráčať„strednou cestou“, vyhýbať sa extrémom
a žiť so správnym porozumením, zmýšľaním, rečou, správaním,
živobytím, úsilím, všímavosťou a nakoniec so správnou koncentrá-
ciou. Konečným cieľom nie je večné spoločenstvo s Bohom, ale skôr –
niečo ako zhasnutý plameň sviečky – stav, v ktorom už túžby niet.

Aktuálna budhistická prax dnes
Ľudia vnímajú budhizmus ako svoje vlastné ľudové náboženstvo,

hoci sa netýka veľkého božstva. Je ako prikrývka, ktorá padá na
existujúce kultúry a prispôsobuje sa krajinám pod nimi. V Tibete bolo
náboženstvo šamanizmu – bönizmu - prekryté budhistickými kláštor-

*Pre lepšiu prehľadnosť sa tento kalendár riadi skôr sanskritským pravopisom budhistických výrazov než pravopisom pálí. Dharma je sanskritský pravopis; podľa
pravopisu pálí by to bolo dhamma.
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Existujú tri hlavné prúdy budhizmu: théravádsky, mahajánsky a
tibetský budhizmus.

Théravádsky budhizmus vyšiel so Srí Lanky, kde boli Budhove
kázne a učenia prvýkrát kanonizované. Zameriava sa na dosiahnutie
osvietenia prostredníctvom osobnej meditácie a dobrých skutkov.
Tejto tradície sa držia Mjanmarsko, Thajsko, Kambodža a Laos.

Mahajánsky budhizmus sa objavil na základe textov pripísaných
Budhovi, ktoré vyučovali, že bódhisattva alebo osvietená bytosť, sa
môže rozhodnúť odložiť vstup do nirvány (konečný duchovný cieľ
oslobodenia), aby vyslobodila ďalšie vnímajúce bytosti z ich karmic-
kého utrpenia (na základe činov človeka v minulosti). Tento prúd
budhizmu sa tradične praktizoval v Číne, Japonsku, Vietname a na
Kórejskom polostrove.

Tibetský budhizmus vznikol v Indii v šiestom storočí n.l. so
zameraním na urýchlenie osvietenia cez rituálne praktiky a vizualizáciu
nebeských bódhisattvov.

V posledných rokoch prijali obyvatelia zo Západu rôzne formy
budhizmu, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na hľadanie vnútor-
ného pokoja. Niektorí sa pripojili ku kláštorom Theravada hľadajúc
duchovnú očistu cez meditáciu a dodržiavanie piatich základných
pravidiel správania. Iní sa zaviazali tibetskému lámovi (mníchovi),
študujú tibetské texty a učia sa spievať tibetskú rituálnu hudbu. Ďalší
nasledujú westernizovanú formu, ktorá spája ázijské tradície so
západnými predstavami o budhizme. Často pokračujú vo svojich
predchádzajúcich zamestnaniach a nosia bežné oblečenie, ale trávia
čas v meditácii a zúčastňujú sa retreatov.

Existujú tri
hlavné prúdy
budhizmu:
théravádsky,
mahajánsky a
tibetský
budhizmus.
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Zdroj: Joshua Project (https://joshuaproject.net)

Krajiny s počtom vyšším ako 100 000 budhistov

Čína 1 419 653 000 184 108 000 13,0

Japonsko 126 730 000 86 330 000 68,1

Thajsko 69 540 000 59 421 000 85,4

Vietnam 96 378 000 49 707000 51,6

Mjanmarsko (Barma) 53 894 000 42 120 000 78,2

Sri Lanka 21 198 000 14 610 000 68,9

Kambodža 16 424 000 13 991 000 85,2

Južná Kórea 51 147000 12 159 000 23,8

India 1 360 301 000 7809 000 0,6

Taiwan 23 729 000 6 483 000 27,3

Laos 7100 000 4 270 000 60,1

USA 326 389 000 3 273 000 1,0

Singapur 5 768 000 2 392 000 41,5

Nepál 28 433 000 2 330 000 8,2

Malajzia 31 867000 2118 000 6,6

Mongolsko 3 207000 1 155 000 36,0

Indonézia 269 193 000 951 000 0,4

Bangladéš 162 155 000 933 000 0,6

Francúzsko 65 055 000 851 000 1,3

Bhután 754 000 665 000 88,2

Austrália 25116 000 552 000 2,2

Brazília 210 865 000 513 000 0,2

Rusko 144 504 000 413 000 0,3

Kanada 36 293 000 385 000 1,1

Spojené Kráľovstvo 67418 000 276 000 0,4

Angola 31 802 000 150 000 0,5

Taliansko 60 463 000 148 000 0,2

Nemecko 83 265 000 142 000 0,2

Čína, Hongkong 7392 000 139 000 1,9

Peru 32 443 000 124 000 0,4

Severná Kórea 25 542 000 124 000 0,5

Krajina Počet
obyvateľov

Počet
budhistov

Percentá z
populácie

Krajina Počet
obyvateľov

Počet
budhistov

Percentá z
populácie
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Budhisti vo svete
Mestá s najvyšším percentom budhistov medzi obyvateľstvom.
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Ako sa modliť
o Naliehavo sa modlite, aby Svätý Duch v celom Japonsku prebudil

duchovný hlad a ochotu hľadať závislosť na milujúcom Bohu.

o Proste Boha, aby otvoril oči japonského ľudu, aby spoznali, že On ich
stvoril, miluje ich a chce mať s nimi blízky vzťah.

o Modlite sa, aby tisíce osamelých Japoncov počuli, ako k nim Boh
hovorí – osobne ich volajúc po mene.

Sota kráčal lesnou cestou a snažil sa vyčistiť si
myseľ. Stromy boli pokojné, avšak Sota cítil vo
vnútri prázdnotu a nedokázal prijať nič dobré

z krásy okolo seba. Dúfal, že duchovia, ktorí k nemu
občas hovorili, mu dajú slová nádeje, ale nepočul
nič, iba šušťanie lístia.„Nemám dôvod, aby som žil,“
pomyslel si. V tej chvíli hlas v jeho hlave povedal:„Si
ako strom. V marci sa znovuzrodíš.“ „Aká zvláštna
vec!“ zvolal Sota.

Sota zdieľal túto skúsenosť o mesiac neskôr s
priateľskou kolegyňou. Hinata s nadšením odpove-
dala: „Viem, čo ten hlas znamenal, je to tu v mojej
knihe!“

Sota bol šokovaný, keď si prečítal 1. žalm v Hina-
tinej biblickej aplikácii:„A bude ako strom zasadený
nad potokmi vody...“ Sota dychtivo kládol ďalšie
otázky a dozvedel sa, že tí, ktorí nasledujú Ježiša, sa
môžu duchovne znovuzrodiť.

Japonsko sa niekedy označuje ako budhistický
národ, ale tak ako mnoho iných moderných náro-
dov je čoraz viac post-náboženským národom.
Národné prieskumy z roku 2017 prezrádzajú, že
Japonci stále udržiavajú hroby predkov, nosia
amulety šťastia, registrujú narodenia v miestnom
budhistickom chráme a niekedy vykonávajú iné
náboženské rituály, avšak väčšina japonských ob-
čanov sa neidentifikuje so žiadnym náboženstvom.
V skutočnosti mnohí cítia, že spoliehať sa na nábo-
ženstvo ako na barlu je slabé. V každej kultúre je
duchovná prázdnota vyplnená svetskými rieše-
niami. V Japonsku je jedným zo spôsobov riešenia
izolácie a osamelosti vysoký počet samovrážd. Kaž-
dý rok spácha samovraždu asi 30 000 ľudí, z toho
viac ľudí vo veku 20 rokov ako v ktorejkoľvek inej
krajine na svete.

Japonsko
“A bude ako strom, zasadený

nad potokmi vody, ktorý
dáva svoje ovocie svojím

časom, ktorého list nevädne,
a všetko, čokoľvek bude

robiť, podarí sa mu.“
Žalm 1, 3

1. DEŇ • 27. JANUÁR



Norbu sa narodil v rodine s tromi chlapcami,
takže podľa tradície sa očakávalo, že jeho
rodina pošle jedného syna do armády a

ďalšieho, aby slúžil ako budhis-
tickýmních. Norbu bol vybraný,
aby sa stal mníchom. Poslali ho
do Sikkimu v Indii, aby študoval
budhizmus, avšak veľa z toho,
čo sa učil, zahŕňalo šamaniz-
mus vrátane čiernej mágie, čí-
tania z ruky a zaklínadiel pre
šťastie. V priebehu štúdií bol
Norbu niekedy zbitý vedúcim
lámom (mníchom).

Norbu sa neustále pýtal: „Čo sa stane, keď
zomriem? Kde môžem nájsť skutočný pokoj?“
Učeníci Dalajlámu (najvýznamnejší duchovný
vodca jednej vetvy tibetského budhizmu) mu
povedali: „Hlboké odpovede treba študovať v
jednom chráme v strednej Indii.“

Žiaľ, odporúčanou cestou k osvieteniu v tomto
kláštore bola úplná izolácia v lese počas deviatich
mesiacov a po celý čas bez kúpania alebo výmeny
šiat. Neskôr, keď už bol Norbu mníchom 14 rokov,
vykonávanímnáboženskýchobradov zarábal slušné
peniaze, ale nebol o nič bližšie k nájdeniu odpove-
dí na životné otázky, ako na začiatku.

V Nepále, Bhutáne a severnej Indii chlapcov
zasväcujú do kláštorov už vo veku šiestich rokov.

Kým dospejú, mnohí sú z kláštorného života
rozčarovaní, ale keďže nemajú žiadne zručnosti,
aby sa sami živili, sú v kláštore uviaznutí. Príbeh

Norbumá iný koniec ako väčšiny
budhistických mníchov z Bhutá-
nu, pretože jeho otec sa stal
kresťanom a neustále o Ježišovi
hovoril s Norbu a ostatnými
členmi rodiny. Avšak mnoho
budhistických mníchov v Nepá-
le, Bhutáne a severnej Indii preži-
je celý svoj život bez toho, aby
stretli niekoho, kto Ježiša pozná
osobne.

2. DEŇ • 28. JANUÁR

Ako sa modliť
o Modlite sa za tisíce chlapcov a mužov v

kláštoroch v Bhutáne a Nepále, aby ich Boh
viedol k večnej duchovnej pravde, aby sa tak
mnohí stali Ježišovými učeníkmi.

o Proste, aby budhisti v Bhutáne, Nepále a
severnej Indii dostávali sny a vízie ukazujúce
na Ježiša. Modlite sa, aby pracovníci jednali s
celými rodinami, aby sa tak stali učenikmi
spoločne.
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“„...ktorý nás vytrhol z moci
temnosti a premiestnil do

kráľovstva Syna svojej lásky,
v ktorommáme vykúpenie
skrze jeho krv, odpustenie

hriechov...“
Kološanom1, 13–14

Budhisti
Bhutánu,
Nepálu a
severnej

Indie

Norbu sa neustále
pýtal: „Čo sa stane,
keď zomriem? Kde
môžem nájsť

skutočný pokoj?“



Na Deň matiek budhistické deti v Thajsku
kupujú ručne navliekané šnúry z voňavých
jazmínových kvetov zviazaných do kruhov,

ktorými obdarúvajú svoje matky. Na Deň učiteľov
sa deti posadia k nohám svojich inštruktorov,
dlane spoja v geste zvanom wai a poklonia sa pri
nohách učiteľov, aby im poďakovali za odovzdá-
vanie vedomostí. Každý rok v apríli na thajský
Nový rok mladí aj starí lejú studenú voňavú vodu
na ruky svojich zamestnávateľov, starších dediny a
ďalších, ktorých majú v úcte. Úcta k rodičom,
učiteľom a starším teší Boha a prináša radosť
srdciam Thajcov.

Iný súbor tradícií nazývaný Heet sipsong
alebo „12 tradícií“ sa zameriava na podporu
inštitúcie budhizmu. Každá tradícia je spo-
jená smesačným cyklom a zdôrazňuje chrá-

mový rituál, na ktorom sa očakáva
účasť každej dedinskej rodiny. Tra-
dície zahŕňajú činnosti ako sú
činenie dobrých skutkov, dáva-
nie financií pre mníchov, aby
činili pokánie, obetovanie špe-
ciálnych lepkavých ryžových
pochúťok mníchom, počú-
vanie najväčších kázní Bud-
hu, liatie svätenej vody a

dávanie rúch budhistickýmmníchom.

Starší Thajci často hovoria:„Nemôžemnasledo-
vať Ježiša – to by znamenalo zanechať 12 tradícií,
ktoré nám odovzdali naši starší.“ Tí, ktorí nasledujú
Ježiša, sú zosmiešňovaní. To bol aj prípad Som-
pheta, ktorému sa susedia posmievali a hovorili:
„Ty hriešnik, ako sa opovažuješ nepripojiť sa k
prinášaniu obetí v chráme!“
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Thajsko*

Ako sa modliť
o Proste Boha, aby v Thajsku silneli tradície,

ktoré tešia a ctia Bohaaaby vyslobodilmnož-
stvo rodín po celom Thajsku z tradícií, ktoré
neprinášajú duchovný život.

o Modlite sa, aby Boh dal povstať živým
množiacim sa zborom v každej oblasti Thaj-
ska.

“Blahoslavení, ktorí ostríhajú
súd; blahoslavený, kto činí

spravodlivosť každého času!“
Žalm 106, 3

3. DEŇ • 29. JANUÁR

* Použité so súhlasom 30 dní modlitieb za Isaana (vydal Isaan Joint Venture,
2017)

Starší Thajci často hovoria:
„Nemôžem nasledovať

Ježiša.“



Lhamo potichu sedela v stane svojej rodiny,
kým mnísi odriekali mantry a pálili jalovec
nad telom jej starej mamy. Lhamina matka a

otec použili na tento náboženský obrad vzácne
finančné prostriedky, a tak sa Lhamo mimoriadne
dobre správala; preukázanie citového vzťahu k
starej mame by prezradilo vzťah, od čoho ich prax
budhizmu dôrazne odrádza, dokonca aj pri
mŕtvom.

Keď mnísi odišli, Lhamo potichu sedela. Nikto
od nej dnes neočakával, že bude robiť domáce
práce alebo zbierať jačí trus. Zajtra ráno za úsvitu
telo starej mamy odnesú na nebeské pohrebisko
hore na kopec popri mnohých modlitebných
vlajkách. Lhamo si predstavovalamantry napísané
na vlajkách divoko vlajúcich vo vetre a vrhajúcich
do vzduchu priazeň, keď telo starej mamy ponesú
okolo.

Na pohrebisku budú mnísi udierať na gongy,
aby privolali dravých vtákov. Niekto rozloží telo
starej mamy. Lhamo po líci skĺzla slza. Matka si to
v stane všimla a prosto povedala: „Neplač.
Poskytnúť telo starej mamy ako potravu pre iné
živé bytosti je akt veľkorysosti a súcitu voči nej. Jej
vedomie bude hľadať nové telo. Za 49 dní sa
znovuzrodí do inej fyzickej formy.“ Lhamo si utrela

slzy, ale v tichosti si priala, keby mohla svoju
milovanú starú mamu znovu uvidieť.

Lhamina skúsenosť je veľmi odlišná od
spôsobu, akým s ľuďmi jednal Ježiš. Ježiš žil v
blízkej komunite; srdečne sa správal k učeníkom a
aj k cudzím ľuďom. Ježiš dával najavo emócie
vrátane hnevu v chráme, podráždenosti pri
náboženských vodcoch a zármutku nad smrťou
svojho priateľa Lazara. Ježiš sa slobodne modlil a
uzdravoval ľudí a nikdy za to nepožadoval platbu.

4. DEŇ • 30. JANUÁR
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Ako sa modliť
o Proste Boha, aby vyslobodil tibetské budhis-

tické rodiny zo systému viery, ktorý ich oberá o
životodarné vzťahy vrátane vzťahu s ich Stvori-
teľom.

o Modlite sa, aby sa Ježiš zjavil tibetským bud-
histom ako skutočne súcitný, ktorý miluje všet-
ky aspekty ich života.

o Proste Boha, aby pomohol tibetským budhis-
tom pochopiť, že sa môžu narodiť do Božej
rodiny pre večnosť a aby to viedlo veľa rodín k
tomu, aby sa stali Ježišovými učeníkmi.

Budhisti v
Tibete*

“Vtedy Ježiš, keď ju videl, že
plače, aj Židov, ktorí prišli s

ňou, že plačú, zovrel duchom
a zachvel sa... A Ježiš

zaplakal.“
Ján11, 33–35)

* Upravené so súhlasom od Losar Prayer Guide 2019.

Lhamina skúsenosť je
veľmi odlišná od
spôsobu, akým s

ľuďmi jednal Ježiš.



Väčšina zo 7,6 milióna Mongolov žije v Číne.
„A my naozaj vynikáme,“ povedala Solongo,
ktorá tam vyrástla, „pretože Mongoli veľa

pijú a to nás robí násilnými. Rodičia bijú svoje deti.
Mongolskí muži sa opíjajú a bijú na uliciach. V
našej komunite je veľa hnevu. Keď som vyrastala,
bola som taká rozháraná vo vnútri, že som chodila
po meste a hľadala deti z iných škôl, aby sme sa
mohli biť.“

Ako dieťa sa Solongo často zastavovala v bud-
histickom chráme, aby zapálila kadidlo a modlila
sa o pomoc. Potom ako sa Solongo vydala, kúpila
drahý obraz Budhu. Hoci sa k nemu modlila
veľakrát za deň, jej manžel si našiel ďalšiu pria-
teľku. Potom si Solongo zranila chrbát. V priebehu
zotavovania ležala v posteli a modlila sa k obrazu,
ale neodpovedal.

Jedného dňa, keď sa Solongo cítila silnejšia,
vyšla po mnohých schodoch ku hlavnému chrá-
mu v meste. Hneď vedľa chrámu bola veľká jama
plná rozbitých sôch Budhu. Sledovala muža, ktorý

tam hodil aj svoj obraz.„Nepomohol ti?“ opýtala
sa. „Nie,“ odpovedal. „Bol príliš lacný. Keby som si
len bol mohol kúpiť obraz z rýdzeho zlata! To by
bolo fungovalo.“ Solongo začala uvažovať: „Prečo
toľko obrazov Budhu v tej jame ľuďom nepomoh-
lo?“

Mongoli žijúci v Číne a Mongolsku pália kadid-
lo, kupujú Budhov pre svoje domovy a každoroč-
ne vykonávajú rituály, aby priniesli šťastie alebo
odvrátili zlo. V posledných rokoch začali chrámy
rozdávať „požehnanú celofánovú pásku“, ktorú si
čínski Mongoli dávajú na okná svojich automo-
bilov, aby sa chránili pred nehodami. Napriek
tomu ľudia naďalej bývajú chorí, mávajú doprav-
né nehody a veľa sa opíjajú. Mnohí cítia nedosta-
tok skutočnej lásky v rodine.

5. DEŇ • 31. JANUÁR
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“A neodstupujte od Hospodina, lebo by
ste sa obrátili po márnosti, po veciach,
ktoré neprospejú ani nevytrhnú, pretože
súmárnosť.“
1 Sam 12, 21

Ako sa modliť
o Modlite sa, aby Boh vzbudil robotníkov, ktorí

by jednali s celými mongolskými komunitami.

o Proste, aby prázdnota z hnevu, násilia a alko-
holizmu priťahovala mongolský ľud k hľada-
niu pomoci od Nebeského Otca.

o Proste, aby Mongoli žijúci tradičný život mimo
miest počuli posolstvo o Ježišovi a stali sa
učeníkmi ako komunita.

Mongolskí
budhisti



Lan vyrastala v rybárskej dedine v pobrežnom
meste pri mori. Jej rodičia sa pravidelne
starali o rodinnný oltár predkov a niekedy

vzali Lan do budhistického chrámu páliť kadidlo
pre šťastie na skúškach. Raz
dokonca išli do slávneho
chrámu, kde zaplatili celú
mesačnú mzdu mníchovi, aby
„vymazal“ ich zlú karmu. Lan si
tým nebola istá. Ako bymohol
niekto naozaj vedieť, čo sa
stalo s ich karmou? Tak ako aj
iní vietnamskí Kinhania, Lan verila v existenciu
Ong Troi - najvyššej moci, ktorá stvorila nebesia a
zem. Lan vedela, že Ong Troi ovplyvňuje každo-
denný život odmeňovaním dobrého a trestaním
zlého. Chcela s ním nadviazať spojenie, ale zdal sa
byť vzdialený.

Thuy vyrastala v komunistickej rodine, kde
náboženstvo nemalo miesto. Tak ako mnoho
iných obyvateľov mesta, Thuy pracovala vo firme
svojich rodičov, mala druhé zamestnanie v
rezancovom obchode svojej priateľky a navštevo-
vala externé univerzitné kurzy. Thuy tiež vedela o
Ong Troi a chápala ho ako stvoriteľa sveta, takže
keď mala stresy alebo problémy v živote, prosila
ho o pomoc. Jedného dňa jej v jej rezancovom

obchode jeden zákazník povedal o Bohu
Stvoriteľovi a jeho synovi Ježišovi. Thuy chcela
vedieť viac, pretože zákazník nazval toho Boha
„Ong Troi“. Vietnamci vyrastajú so zmesou

tradičného uctievania pred-
kov, ľudového budhizmu a
vládneho ateistického učenia.
Avšak koncept Ong Troi je
opakujúcim sa článkom v
príbehoch Vietnamcov pri-
chádzajúcich spoznať skutoč-
ného živého Boha.

6. DEŇ • 1. FEBRUÁR
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Vietnamskí
budhisti

Kinh*

Ako sa modliť
o Modlite sa, aby Boží ľudia komunikovali dobrú

správu takými spôsobmi, aby ju Vietnamskí
budhisti mohli úplne pochopiť a prijať.

o Ako sa Vietnamci modlia k Ong Troi, proste,
aby Všemohúci Boh poslal pracovníkov, ktorí
im povedia, že Ježiš je Ten, koho hľadajú.

“Učinil všetko krásne v svoj
čas, i večnosť dal do ich

srdca, iba že človek
nevystihne diela, ktoré koná
Boh, a to tak od počiatku až

po koniec.“
Kazateľ 3, 11

* Upravené so súhlasom časopisu OMF Billions.

Raz zaplatili celú
mesačnú mzdu
mníchovi, aby

„vymazal“ ich zlú karmu.



Vo vnútri zlato-červeného zdobeného chrá-
mu sa Samedy trikrát poklonil pred dvojpos-
chodovým obrazom Budhu, potom si

potichu obul svoje topánky a vykĺzol. Nasledoval
ho jeho sedemročný vnuk Sayha. Zastavili sa vedľa
chrámu pred dvoma zdanlivo bezvýznamnými
svätyňami, z ktorých každá mala veľkosť kurníku.
Tieto nevýrazné štruktúry boli fádne a lacné a
obrazy vo vnútri boli hrubo tvarované. Sayhu
rodičia nebrávali veľmi často do chrámu, tak sa

Sayha opýtal: „Starý otec, tieto svätyne sú
takémalé v porovnaní s krásnym zlatým
Budhom vo vnútri. Prečo obetujeme
tu?“ Samedy zapálil tri tyčinky kadidla
a strčil ich do pieskom naplnenej
nádoby pred svätyňami. „Nazývame
ich ´Mjas Tik a Mjas Dey´, čo znamená
´Pán vody´a ´Pán zeme´,“ odpovedal
Samedy. „Nemajú mená?“ spýtal sa
Sayha. Starý otec pokrútil hlavou: „Ak
áno, nikdy sme ichmená nepoznali. Sú
to mocní duchovia našej zeme, ktorí
tu boli dávno pred budhizmom.“

Starý otec Samedy kúpil z vozíka
občerstvenie, ktoré jedli v
tieni veľkého stromu v areáli
chrámu. Sayha sa cítil
ohromený čnejúcimi
chrámovými vežami a
farebnými vyobrazenia-

mi budhistickej mytológie na budovách. Cítil tu
sok, čo je kambodžské slovo pre šťastie, spokoj-
nosť a pokoj. „Starý otec, budem mať sok, ked
odtiaľto odídem a budem v bezpečí pred zlými
vecami?“ spýtal sa Sayha. Samedy sa pokúsil
svojho vnuka ubezpečiť: „Dnes sme upokojili
duchov zeme. Ale pre každý prípad ti kúpim
amulet na zvýšenú ochranu.“ Samedy si vlastne
nebol istý. Napriek opakovanému uctievaniu v
chráme a niekoľkým obetiam pre Mjas Tik a Mjas
Dey, Samedy nikdy nedosiahol trvalý pokoj, ani sa
nikdy skutočne necítil v bezpečí pred zlom – a to
mal 55 rokov! Kúpa amuletu pre vnuka bola to
najlepšie, čo mohol urobiť.

7. DEŇ • 2. FEBRUÁR
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Ako sa modliť
o Modlite sa, aby Boh vypudil robotníkov z

existujúcich zborov v Kambodži, aby odvážne
hlásali pokoj v Ježišovom mene 14 miliónom
Kambodžanov, ktorí sa identifikujú ako bud-
histi.

o Proste za kambodžských budhistov, aby po-
chopili, že Ježiš je Princom pokoja a za celé
rodiny a dediny, aby sa stali jeho radostnými
učeníkmi.

Khmérski
budhisti z
Kambodže

“Dal som sa vyhľadať tým,
ktorí sa nepýtali po
mne; dal som sa
nájsť tým, ktorí ma
nehľadali. Povedal
som: Hľa, tu som,
tu som!, národu,
ktorý sa nenazýval
pomojommene.“
Isaiáš 65, 1



Keď kresťania položili telo strýka Nama na
pohrebnú hranicu, vedúci budhistický starší
z dediny zvolal: „Zadržte! Jeho hlava

nemôže smerovať dolu údolím – musí smerovať
nahor!“ Hoci pohrebná hranica už bola zapálená,
ešte sa nerozhorela. Kresťania telo rýchlo preložili
tak, aby smerovalo „správnym smerom“. Keď
pohrebná hranica začala horieť, budhistickí
susedia si s úľavou vydýchli.

Pred niekoľkými rokmi bol prvý kresťanský
pohreb v tejto dedine katastrofou – cudzinci,
ktorí nerozumeli zvykom Šanov, pochovali mŕtve-
ho v obyčajnej bielej plachte bez obradu. „Ako
prasa alebo psa,“ vraveli susedia. „Kto by chcel
nasledovať Ježiša, ak sa takto pochovávajú mŕt-
vi?“ Avšak pohreb strýka Nama bol iný. Boli
zachované dôležité pohrebné praktiky Šanov, ako
napríklad pozvanie celej komunity, nepretržitá

stráž, aby žiadny človek alebo zviera neprešlo cez
telo Nama, zabezpečenie kvalitného jedla pre
každého a usporiadanie dôstojného obradu, na
ktorom budhisti aj kresťania mohli vzdať mŕtve-
mu úctu.

Šanovia sa výrazne stotožňujú s budhistami.
Avšak okrem učenia dharmy (univerzálna prav-
da), duchovní kňazi chránia dediny rituálnymi
aktivitami. Strach a tradície spôsobujú, že pre
Šanov je ťažké vidieť krásu toho, čo im Ježiš
ponúka, takže v tomto kontexte dobré pohreby
majú veľký potenciál ľudí osloviť. Keď bol strýko
Nam nakoniec pochovaný, učiteľ budhistickej
školy v jeho dedine poznamenal: „Som hlboko
pohnutý svätým životom strýka Nama a dôstoj-
nýmpohrebom. Chcel by somvedieť viac o tomto
Bohu, ktorého Nam nasledoval.“

8. DEŇ • 3. FEBRUÁR

Ako sa modliť
o Modlite sa, aby veriaci Šanovia ľahko získavali susedov

prostredníctvom kultúrne vhodných pohrebov a iných
kultúrnych udalostí, ktoré ctia Ježiša a správne ho
zobrazujú komunite.

o Proste, aby domácnosti a celé dediny Šanov v Číne,
Mjanmarsku a Thajsku spolu horlivo skúmali Ježišove
tvrdenia a uverili ako sociálne skupiny.

Šanovia z
Thajska,

Mjanmarska
a Číny

“Všetkým som sa stal
všetkým, aby som na každý

spôsob zachránil
niektorých.“
1. Kor. 9, 22
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Strach a tradície
spôsobujú, že pre

Šanov je ťažké vidieť
krásu toho, čo im

Ježiš ponúka.



Budhizmus je vykresľovaný ako pokojné
náboženstvo. V niektorých ohľadoch život na
vidieku Srí Lanky zodpovedá tomuto obrazu.

Rodiny sú vyťažené ručným obrábaním ryžových
polí alebo pracujú dlhé hodiny na čajových plan-
tážach. Budhistické chrámy sú centrom života na
dedine. Na konci obdobia dažďov dedinčania
dávajú mníchom pravidelné almužny a každo-
ročné obety, ako napríklad nové šafranové rúcha.
Pohostinnosť sa cení a praktizuje s úsmevom.

Avšak veľa z toho, v čo sinhálski budhisti veria
a čo praktizujú, nepochádza z Budhovho učenia.
Veci, ako napríklad orientácia na západ, keď niekto
zomrie, aby odvrátil vládcu podsvetia; alebo sva-
dobné obrady, keď strýko zviaže spolu malíčky
nevesty a ženícha a potom vyleje svätenú vodu na
uzol; alebo obetovanie stromom bodhi (druh
figovníka, pod ktorým, ako sa hovorí, Budha sedel,
keď dosiahol osvietenie). Jednou z najznámejších
náboženských osláv na Srí Lanke je Festival zubu
poriadaný každý rok v auguste, na ktorom slon
prechádzajúci ulicami mesta Kandy predvádza
Budhov očný zub v rámci prepracovaného desať-
dňového festivalu s tanečníkmi ohňovej show.
Samotná relikvia zubu je zamknutá vo vnútri
zláteho puzdra v neďalekom chráme.

Možno najvýraznejším rozdielom medzi bud-
histickou filozofiou a praxou na Srí Lanke sú
násilné etnické zápasy, ktoré, ako to zaznamenali
národní spisovatelia, vyrástli z tvrdej politiky
podporovanej prominentnými budhistickými

mníchmi a budhistickými sinhálskymi
politickými vodcami. Takáto politika prirovnáva
budhistické náboženstvo k nacionalizmu. Jeden
konflikt s hinduistickými tamilskými separatistami
vyústil do občianskej vojny, ktorá trvala viac ako
25 rokov. Nedávno niektorí mnísi podnietili násilie
voči moslimským menšinovým skupinám. Po
veľkonočných bombových útokoch v roku 2019,
pri ktorých zahynulo 258 ľudí, profesor Asoka N I
Ekanayaka uverejnil veľmi kontroverzný článok v
Colombo Telegraph, v ktorom vyzýval, aby bol
budhizmus použitý na podporu sinhálskeho na-
cionalizmu a k riadeniu spoločnosti. Jeho článok
vyvolal veľkú polemiku.

9. DEŇ • 4. FEBRUÁR
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Ako sa modliť
o Modlite sa za hlboké hľadanie pravdy na všet-

kých úrovniach spoločnosti. Proste, aby Boh
zvlášť navštívil kláštory a chrámy a otvoril
duchovný zrak vodcov sinhálskych budhistov,
aby hľadali Ježiša.

o Budhisti obviňujú kresťanov z nákupu konver-
titov. Proste, aby tí, čo zdieľajú Ježiša, samenej
spoliehali na činnosti, ktoré prinášajú peniaze
alebo služby a viac na posolstvo Ježišovho ži-
vota, smrti a vzkriesenia. Modlite sa, aby v
každej dedine Boh radikálne menil srdcia a
životy ľudí.

Sinhálci zo
Srí Lanky

“To som vám hovoril nato,
aby ste mali vomne pokoj.

Na svete budetemať súženie,
ale dúfajte, ja som premohol

svet.”

Ján 16, 33

Avšak veľa z toho, v čo
sinhálski budhisti veria

a čo praktizujú,
nepochádza z Budhovho

učenia.



Myint sedel úplne nehybne s veľkým hárkom
novinového papiera rozprestretým v lone,
zatiaľ čo mu jeho matka mydlila a holila

hlavu. Po jeho ľavej a pravej strane aj ďalší chlapci
vo veku 7-10 rokov držali noviny, aby na zem
nespadol ani jediný vlas. Každý chlapec mal na
sebe zdobený odev, aby napodobnil Pána Budhu,
keď bol princom. Boli vysväcovaní za mníchov v
dedinskom chráme. Holenie ich hláv bolo symbo-
lom vzdania sa pripútanosti k svetu.

Očakáva sa, že každý bamarský budhistický
chlapec raz vstúpi do mníšskeho stavu pred
dovŕšením 20 rokov. Obrad je drahý, takže v
súčasnosti dedinčania zdieľajú výdavky vykoná-
vaním skupinových vysvätení. Po odovzdaní rúch
starším mníchom a odrecitovaní desiatich pred-
pisov každý chlapec požiada staršieho mnícha,
aby ho vyučoval. Každý z nich dostane nové
meno, ktoré sa bude používať len v chráme.
Nakoniec sa všetci rodičia poklonia pred mladými
ľuďmi, ktorí sa už viac nepovažujú za chlapcov, ale
za vysvätených novicov.

Mjanmarsko je krajina bohatá na prírodné
zdroje, ako sú drahokamy, nefrit a zemný plyn, ale
napriek tomu je to jedna z najmenej rozvinutých,
najchudobnejších krajín na svete. Väčšina obyva-
teľov ešte stále dorába ryžu ručne s pomocou
vodných byvolov. Vojenskí vodcovia pevne vlád-
nu nad životom národa. Vlastnia všetky práva na
ťažbu a dokonca výrazne škrtajú príjmy z cestov-

ného ruchu. Infraštruktúra je obmedzená, hoci
bamarskí budhisti majú určitú osobnú slobodu a
obmedzené financie na cestovanie. Naproti tomu
armáda nalieva peniaze do stavieb chrámov a
vyplácania miezd a možnosti voľného cestovania
letecky alebo pozemne pre mníchov, ktorí dosa-
hujú vysokú úroveň budhistických štúdií.

Myint nemal v úmysle dosiahnuť také pocty –
plánoval zostať v chráme dva týždne a potom sa
vrátiť do normálneho života. Avšak jeho osem-
ročný sused Chit pochádzal z chudobnej rodiny a
plánoval byť mníchom natrvalo; v kláštore by mal
postarané o jedlo, odev a sponzorstvo štúdia.
Chitovi rodičia dúfali, že postúpi dosť ďaleko na
to, aby získal dobrý príjem pre seba a svoju
rodinu.

10. DEŇ • 5. FEBRUÁR

19

Bamari z
Mjanmarska

Ako sa modliť
o Menej ako 0,3% bamarských budhistických

obyvateľov sa identifikuje ako Ježišovi nasle-
dovníci. Proste Boha, aby vzbudil pracovníkov
pre každú dedinu, v ktorých žije 31 miliónov
Bamarov.

o Modlite sa, aby mladí mnísi dostávali vízie o
Ježišovi, keď meditujú v chrámoch. Proste, aby
starší bamarskí budhisti dostávali sny od Vše-
mohúceho Boha. Modlite sa, aby ich tieto vízie
a sny viedli k tomu, aby sa stali Ježišovými
učeníkmi.

“Väčšej radosti nad to
nemám, než aby som počul,

že moje deti chodia v
pravde.“

3. Jána 1, 4
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Západní
budhisti

Ako sa modliť
o Proste, aby živý Boh otváral oči ľuďom na

západe, aby rozpoznávali skutočný účel bud-
hizmu – zničenie seba samého.

o Modlite sa, aby sa západní kresťania modlili za
budhistických priateľov a susedov a angažo-
vali sa vo vzťahoch s nimi s láskou, milosr-
denstvom a pravdou o Ježišovi.

“Hľaďte, aby vás niekto
nezajal v lúpež filozofiou a

prázdnym zvodom učiac
podľa podania ľudí, podľa

živlov sveta a nie podľa
Krista.“

Kološanom 2, 8

11. DEŇ • 6. FEBRUÁR

Bežní ľudia umiestňujú
sošky Budhu do

záhrad, aby evokovali
pokoj.

Matteo vyrástol vo Švajčiarsku. Ako človeku,
ktorý mal západné svetské pozadie, sa mu
budhizmus zdal prísľubom vnútorného po-

koja, po ktorom túžil. „Stal som sa mníchom v
chráme v Thajsku, kde sme žili asketický život,“
vysvetľoval. „Každý deň sme praktizovali tri formy
dennej meditácie. Chcel som sa spojiť so živým
osobným Bohom, ale namiesto toho som objavil
„životnú filozofiu“ a neosobnú silu karmy. Čistý
budhizmusmá vysokémorálne štandardy, ale bol
som hlboko sklamaný, keď som si uvedomil, že
cieľom budhizmu je zničenie seba samého. Stal
som sa mníchom, aby som našiel plnosť a pokoj.
O tri roky neskôr som chrám opustil úplne
prázdny.“ Budhistické myšlienky sú v západnej
spoločnosti aktívne propagované ľuďom ako
Matteo prostredníctvom obrazov mieru, pokoja a
múdrosti, bez akejkoľvek diskusie o svetonázore,
ktorý je v pozadí. Jedným z príkladov sú „Súcitné

školy“ – program v USA, ktorý je propagovaný
ako sekulárny, avšak bol vytvorený profesorom
tibetských budhistických štúdií. Učebné osnovy
sú založené na dvoch princípoch tibetského
budhizmu „všímavosti“ a „rozjímania“. To druhé
vyžaduje vyprázdnenie mysle (na rozdiel od
kresťanskej meditácie, kde človek plní myseľ
Slovom z Biblie a hľadí s údivom na Božiu krásu).

Budhistický svetonázor sa objavuje vo filmoch
ako napr. Hviezdne vojny, Bill Kill a Dr. Strange z
Marvel Comics. Budhistickú meditáciu prijímajú a
propagujú medzinárodné osobnosti z biznisu,
ako napr. zosnulý Steve Jobs z Apple. Bežní ľudia
umiestňujú sošky Budhu do záhrad, aby evokovali
pokoj. Budhistické výrazy sa dokonca objavujú v
kresťanských kruhoch, napr. u pastora, ktorý zvo-
lal: „Náš retreat bol ako nirvána!“ Netušil, že nirvá-
na je stav ničoty, v ktorom je uhasený plameň
ľudskej duše.



Budha sa narodil v Nepále, ale osvietenie
dosiahol v Indii. Kázal „strednú cestu“, čo
bola reakcia na extrémne asketické praktiky

nachádzajúce sa v hinduizme na jednej strane a
na pohodlie, chamtivosť a vykorisťovanie na
druhej strane. Niektorí nazvali budhizmus reform-
ným hnutím hinduizmu. Asi o 2600 rokov neskôr
hinduistov v Indii zaujme Budhove učenie a znovu
konvertujú. Tentokrát je motivácia sociálna.

Daliti, alebo nedotknuteľné kasty, tvoria asi
20% obyvateľstva Indie. Zákony chránia ich práva,
avšak často sú ignorované, ako tomu bolo aj v
prípade z roku 2016, ktorý vzbudil veľkú pozor-
nosť, keď boli na videozáznamoch zachytení
Hinduisti tvrdej línie ako mlátia dalitského garbia-
ra a jeho príbuzných. Video sa rozšírilo a vyvolalo
pouličné protesty. Napriek antikonverzným záko-
nom všetci muži, ktorí boli zbití, konvertovali na
budhizmus, rovnako ako odhadovaných 300 ďal-
ších z ich oblasti.

Daliti, ktorí konvertujú, sa pripájajú k novej
sekte budhizmu nazývanej „Navajána“ alebo „no-
vé vozidlo“. V Indii je ich 8,4 milióna z rôznych

jazykových a kultúrnych prostredí, hoci väčšina
žije v štáte Maháráštra. Navajánsky budhizmus
vzišiel od reformátora B R Ambedkara, Dalita,
ktorý študoval budhizmus, vytvoril novú sektu a
potom v roku 1956 krátko pred svojou smrťou
konvertoval. Navajánsky budhizmus považuje
karmu a znovuzrodenie za povery. Učí, že nirvána
nie je stavom večnej jednoty s vesmírom, ale je
kráľovstvom spravodlivosti na zemi. Konvertiti sa
zaväzujú k 22 sľubom, medzi ktoré patrí menovité
zrieknutie sa hinduistických bohov a sľub, že
nebudú klamať, kradnúť, opíjať sa, páchať sexu-
álne hriechy alebo sa zúčastňovať na obradoch
Brahminov. Neexistuje žiadna mníšska, chrámová
služba ani meditačná prax, ani žiadne obrazy
Budhu. Avšak v navajánskej svätyni sa budhisti
klaňajú obrazom Ambedkara.

12. DEŇ • 7. FEBRUÁR
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Ako sa modliť
o Proste za učenícke hnutie, ktoré oslobodí celé

navajánske komunity.

o Modlite sa, aby hinduistické rodiny alebo sku-
piny zvažujúce budhizmus, uvažovali o Ježi-
šovi a boli priťahované Otcom, ktorý im dáva
dôstojnosť a nádej.

Navajánski
budhisti z

Indie
“v ktorommáme vykúpenie
skrze jeho krv, odpustenie
hriechov podľa bohatstva

jehomilosti, ktorú rozhojnil
oproti nám v každej múdrosti

a rozumnosti“
Ef. 1, 7 – 8

Navajánsky budhizmus považuje
karmu a znovuzrodenie za

povery.



Suntanee vyrastala vo vidieckej dedine v
strednom Thajsku, ale po strednej škole sa
presťahovala do prímorskéhomesta dúfajúc,

že si nájde manžela zo západu. Lukas ju stretol,
keď bol na dovolenke a nakoniec sa vzali. Sun-
tanee sa s ním presťahovala do Švajčiarska, ale
bola veľmi osamelá. Iné thajské ženy, ktoré sa
vydali za Švajčiarov, ju pozývali do cirkevného
zboru, ale Lukas bol proti: „To nie je tvoje kultúrne
pozadie!“ trval na svojom. Časom Suntanee začala
piť. V ďalšom meste bol thajský budhistický
chrám, ale keď sa tam Suntanee podarilo dostať,
mnísi jej nedokázali pomôcť v jej manželstve ani v
jej osamelosti.

Budhistická rodina Karma-namgala v nepál-
skych horách sa obetovala, aby ho poslala na
univerzitu v Káthmandu. Po ukončení štúdia
Karma dostal prácu v Penangu v Malajzii. Bol
otvorený duchovným veciam, ale nikto s ním
nehovoril o ničom, nieto o náboženstve.

Sukov priateľ v Bangkokumu povedal o práci v
stavebníctve v Singapure. Na Sukovo pracovisko
prišiel kórejský pár a hovorili s ním o Ježišovi v
thajčine. Suka to tak zaujalo, že sa pripojil k
biblickému štúdiu pre hľadajúcich, aby sa dozve-
del viac.

Každý rok si tisíce pracovníkov z východnej
Ázie s budhistickým pozadím nájdu dočasné za-
mestnanie v zámorí alebo uzavrú manželstvo s
cudzincom. V ich nových prostrediach sú ignoro-
vaní a niekedy diskriminovaní. Mnohí z nich by

diskutovali o duchovných veciach, keby si len
niekto našiel čas. Čo by to od vás vyžadovalo, aby
ste nadviazali spojenie s budhistami vo vašom
meste, aby ste im povedali svoje svedectvo a
posolstvo evanjelia?
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Ako sa modliť
o Modlite sa, aby veriaci z cirkvi na západe

aktívne kráčali s Ježišom a predstavovali
Princa pokoja budhistom žijúcim medzi nimi.

o Proste, aby sa veriaci z budhistickéhopozadia
žijúci v zahraničí stali učeníkmi a aby o tom
hovorili aj svojim rodinám doma, aby sa aj
oni mohli stať učeníkmi.

Budhisti z
diaspóry

“Bude vám ako zrodený
doma, ako keby bol z vás,

pohostín, ktorý bude
pohostíniť u vás, a budeš ho
milovať ako samého seba,
lebo ste boli pohostínmi v

Egyptskej zemi. Ja som
Hospodin, váš Boh.“

Lev. 19, 34

13. DEŇ • 8. FEBRUÁR
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Ježiš bol lepším učiteľom ako ktorýkoľvek z
jeho učeníkov. Tak prečo vyslal 72? Jeho
riešením nedostatku robotníkov nebolo

pritiahnuť každého k jeho kázaniu, ale vychovávať
pracovníkov, ktorí budú osobne jednať s tými,
ktorí sú ďaleko od Boha.

V severovýchodnom Thajsku kresťania poria-
dali evanjelizačné stretnutia asi tri desaťročia.
Výsledkom boli tisíce „zdvihnutých rúk pre Krista“,
ale menej ako niekoľko stoviek stálych učeníkov.
V kontraste s tým, v roku 2018 14 služobných
tímov, ktoré tvorili radoví členovia cirkvi, pravidel-
ne vychádzalo do terénu, aby sa modlili, zdieľali
svoje svedectvo a jednoduchým spôsobom pre-
zentovali Ježiša. Do polovice roku 2019 tieto tímy
založili 35 nových učeníckych skupín, ktorých sa
pravidelne zúčastňovalo 240 nových učeníkov.

V strednom Thajsku šla úplne iná skupina
kresťanov od domu k domu hovoriac o Ježišovi.
Záujemcovia z jednej dediny boli pozvaní, aby
počuli evanjelium ako skupina. Tí, ktorí reagovali
na Ježiša, boli organizovaní do spoločenstiev viery,
ktoré sa schádzali v tejto dedine. Do polovice roku
2019 založili 423 jednoduchých dedinských
cirkevných zborov.

Väčšina budhistov v Ázii žije vo vidieckych
spoločenstvách, ktoré udržujú silné komunitné
väzby. Dobrá správa musí zahŕňať Božiu staros-
tlivosť nielen o jednotlivcov, ale tiež o rodiny a
dediny.

Proste Pána
žatvy!

“Potom vyvolil Pán aj iných,
sedemdesiatich, a poslal ich
po dvoch pred svojou tvárou

do každéhomesta a na každé
miesto, kdemal sám prísť. A
vravel im: Žatvy je mnoho,

ale robotníkov je málo. Preto
proste Pána žatvy, žeby

vypudil robotníkov do svojej
žatvy.“

Lukáš10, 1–2

Ako sa modliť
o Modlite sa, aby sa veriaci z budhistického

pozadia nespoliehali na slávnych kazateľov
alebo inštitúcie, ale aby osobne zdieľali svoje
svedectvá o Ježišovi so susedmi a priateľmi.
Proste, aby boli usvedčení z Biblie, že bežní
kresťania môžu a musia byť Božími svedkami
dnes pre svoju vlastnú skupinu ľudí.

o Proste, aby hľadajúci Boha a noví veriaci boli
naplnení Svätým Duchom, aby odvážne ho-
vorili pravdu.Modlite sa, aby zakladali učeníc-
ke skupinky, ktorí vychádzajú von a robia to
isté – zdieľajú dobrú správu a zakladajú nové
skupinky!

14. DEŇ • 9. FEBRUÁR



Keď thajskí budhisti počujú o Ježišovi, konver-
záciu zvyčajne ukončia slovami: „Všetky ná-
boženstvá učia ľudí, aby boli dobrí.“ Taiwan-

ský čitateľ, ktorý komentoval kresťanskú webovú
stránku, uviedol, čomu mnohí budhisti veria: „Bo-
žie slová a múdrosť sa nenachádzajú iba v Biblii,
ale aj v iných náboženských doktrínach. Ani spa-
senie nepatrí iba kresťanom.“

Judaizmus, kresťanstvo a islam
sa nezhodujú ohľadom Božej
podstaty, avšak všetky tri nábo-

ženstvá sústreďujú duchovný život
na jediného božského stvoriteľa a
každé z nich aj s knihou popisujúcou Božie zámery
s ľuďmi. V kontraste s tým, budhizmus nemá boha,
iba neosobnú silu nazývanú karma, ktorá, ako sa
verí, vyvažuje dobré a zlé skutky počas mnohých
životov. Čisté budhistické praktiky zahŕňajú
kráčanie strednou cestou, čo vylučuje asketizmus
na jednej strane a zameranie života na zmyselné
pôžitky na druhej strane. Rovnováha sa dosahuje
cez správne zmýšľanie a správne konanie. Avšak
budhistická doktrína neponúka žiadnu konkrétnu
diskusiu o manželstve alebo pohreboch, ani ne-
ponúka vyučovanie o smole alebo zlých duchoch,
ani o Stvoriteľovi, ktorý pomáha v čase potreby.
Aby sa budhisti vysporiadali so všetkými týmito
naliehavými životnými problémami, obracajú sa k
šamanizmu, uctievaniu predkov, animizmu a kul-

túrnym praktikám. Ich výsledné svetonázory to-
lerujú, ba dokonca aj prijímajú protichodné stano-
viská. Pre ľudí z monoteistického pozadia to môže
byť ťažké pochopiť. Pre budhistov je rovnako
ťažké porozumieť Ježišovým slovám, že On je
cesta, pravda a život.

Po celom svete Boh koná v srd-
ciach veriacich zo svetského, hin-
duistického i moslimského pozadia.
Za posledných 25 rokov sa milióny
ľudí z týchto skupín stali Ježišovými
učeníkmi. Avšak reakcia medzi bud-
histami bola v rámci rovnakého

časového obdobia minimálna. Môže to Boh zme-
niť? Ježiš hovorí: „Áno!“ Ježiš nás vyzýva, aby sme
žiadali Boha, aby urobil nemožné.
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Ako sa modliť
o Všemohúci Bože, priveď prosím do reality to,

čo nie je - obrovské duchovné hnutie naprieč
budhistickým svetom, ktoré prebúdza v ľu-
ďoch ich potrebu Teba a zaopatrenia, ktoré
Ježiš ponúkapre naše večnéduše.Modlíme sa,
aby si urobil nemožné tým, že spustíš hnutia
činenia učeníkov v každej skupine Budhistov a
aby sme to my, ktorí sa modlíme, uvideli na
vlastné oči.

S Bohom je
to možné

“Ale Ježiš pozrel na nich a
povedal im: U ľudí je to
nemožné, ale u Boha je

všetkomožné.“
Matúš 19, 26

“Ako je napísané: Učinil som
ťa otcommnohých národov –

pred tvárou Boha, ktorému
uveril, a ktorý oživuje

mŕtvych a volá to, čo nie je,
ako čo by bolo.“
Rímskym4, 17

15. DEŇ • 10. FEBRUÁR

Milióny ľudí z
týchto skupín sa
stali Ježišovými
učeníkmi.



Počas 15 dní modlitieb sme sa spojili s
ostatnými z celého sveta, všetci spolu v

rovnakom čase, zamerali sme sa na rovnaké
miesta a ľudí. Chceli by sme každého povzbu-
diť, aby sa neprestal modliť. Pokračujme a
využívajme obsah kalendára po celý rok.

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov, ako
používať Písmo pri modlitbách za potreby a
ľudí v budhistickom svete. Božie Slovo je moc-
né a účinné: Ježiš, živé Slovo Božie, stvoril ves-
mír mocou svojho Slova. Povzbudzujeme vás,
aby ste používali Písmo, aby vám pomáhalo
pokračovať v modlitbách.

„A spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si
vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol
zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z
každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu
a národa a učinil si nás našemu Bohu kráľmi a
kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.“
(Zjavenie 5, 9 - 10)

● Modlite sa, aby Ježiš - zabitý Baránok - získal
slávu, ktorej je Jeho meno hodné, cez uctieva-
nie každého kmeňa, jazyka, skupiny ľudí a
národa.

„A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru
Božiu! Lebo amen vámhovorím, že ktokoľvek
by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa
domora! a nepochyboval by vo svojom srdci,
ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu,
čokoľvek by povedal. Preto vám hovorím:
Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte,
že dostanete, a bude vám.“
(Marek 11, 22 - 24)

● Proste Boha, aby dal svojmu ľudu veľkú vie-
ru žiadať veci, ktoré sa zdajú nemožnými, aby
to viedlo k Ježišovmu hnutiu v každej skupine
ľudí a na každommieste v budhistickom svete.

„Lebo pravda chodíme v tele, ale nevojujeme
podľa tela – lebo zbrane nášho vojovania nie
sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pev-
ností -, ktorí boríme úmysly a každú vyso-
kosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej,
a zajímame v plen každú myseľ do posluš-
nosti Krista“
(2.Kor. 10, 3 - 5)

● Proste Boha, aby búral všetky pevnosti, kto-
ré držia ľudí v budhizme a aby ich oslobodil v
Ježišovi – Ceste, Pravde a Živote.

„Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť vežu,
či nesadne prv a nespočíta náklad, či má
toľko, aby mohol dostaviť?“
(Luk. 14, 28)

● Modlite sa, aby Boh dal povstať svojim
ľuďom, ktorí vidia veľký obraz budhistického
sveta Jeho očami a vnímajú, kde sú oblasti,
ktoré skutočne potrebujú Jeho pracovníkov a
Jeho zdroje.

● Modlite sa, aby títo ľudia boli schopní to
zdieľať spôsobom, aby telo Kristovo mohlo
konať Božím spôsobom, vysielať pracovníkov
a zdroje tam, kde ich Boh potrebuje.
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Spôsoby, ako sa modliť s použitím Písma



„Ale na dobrú zem posiaty je ten, kto čuje
slovo a rozumie, a kto už potom naozaj
donáša úžitok, a síce niekto donáša sto,
niekto šesťdesiat a niekto tridsať.“
(Mat. 13, 23)

● Proste Boha, nech vedie Ježišových nasle-
dovníkov, aby využívali každú príležitosť ku
zdieľaniu dobrej správy široko-ďaleko.

● Modlite sa, aby sa zdieľali spôsobmi, kto-
rým ľudia naozaj porozumejú, aby výsled-
kom bolo, že ľudia budú na Boha reagovať.

„A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčin-
koval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevá-
dzali divy.“ (Marek 16, 20)

● Chváľte Boha, že zasľubuje znamenia a záz-
raky, ktoré budú potvrdzovať Jeho slovo.

● Modlite sa za veriacich, aby očakávali záz-
raky bez pochybností, keď vyhlasujú kto je
Boh a modlia sa za ľudí s budhistickým poza-
dím.

„A do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv
tam povedzte: Pokoj tomuto domu! A ak

tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na
ňom, ináč sa navráti k vám. A v tom istom
dome ostaňte jediac a pijúc to, čo je u nich;
lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nepre-
chádzajte z domu do domu.“
(Luk. 10, 5 - 7)

● Modlite sa za veriacich, aby rozpoznávali,
kedy sú srdcia ľudí pripravené prijať Ježiša.

● Modlite sa, aby veriaci zasahovali ľudí cez
vzťahy – rodinné, susedské a v rámci dedín,
aby sa učeníci stávali tými, ktorí činia učení-
kov, ktorí sa postupne tiež stanú tými, ktorí
činia učeníkov.

„Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech
je mocné tvoje srdce, a očakávaj na Hospo-
dina!“ (Žalm 27, 14)

● Modlite sa za moc pre všetkých veriacich,
ktorí zdieľajú evanjelium v budhistickom sve-
te, aby obstáli v ťažkostiach, strese, prenasle-
dovaní a utrpení.

„A vošiel do synagógy a hovoril prosto a
smele za tri mesiace hovoriac a presvied-
čajúc o veciach kráľovstva Božieho. Ale keď
sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vra-

veli zle o ceste Božej pred množstvom, od-
stúpil od nich a oddelil učeníkov a hovoril
každý deň v škole istého Tyrana. A to sa
dialo dva roky, takže všetci, ktorí bývali v
Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci.“
(Sk. 19, 8 - 10)

● Modlite sa, aby Ježišove spoločenstvá rástli
do hĺbky a veľmi rýchlo sa množili, aby sa
tieto nové spoločenstvá začali rozrastať do
susediacich skupín ľudí a dokonca do iných
kultúr, aby tak všetci ľudia a všetky miesta
počuli dobrú správu a mali možnosť reago-
vať.

„Nenoste ani mešca ani kapsy ani sandálov
a nepozdravujte nikoho na ceste.“
(Luk. 10, 4)

● Modlite sa, aby veriaci, ktorí zdieľajú dobrú
správu s budhistami, mali naplnené všetky
svoje potreby.

● Modlite sa tiež za takú silnú túžbu od Pána
sa modliť, zdieľať dobrú správu a prinášať
akékoľvek obete potrebné k tomu, aby sme
videli skupiny Ježišových spoločenstiev vzni-
kať a množiť sa.
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„Nech nikto nepohŕda tvojoumladosťou, ale
buď príkladom verných v slove, obcovaní, v
láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote.“
(1.Tim. 4, 12)

● Modlite sa za mužov aj ženy a za všetky
generácie, aby sa úplne zapojili do procesu
byť učeníkmi, ako aj rásť v plodnom činení
ďalších učeníkov v žatve tých, ktorí sú pripra-
vení reagovať na Boha.

„Bratia, ja nemyslím o sebe, že by somuž bol
uchvátil. Ale jedno robím: Na to, čo je za
mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo
mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k
víťaznému, k odmene horného povolania
Božieho v Kristu Ježišovi.“ (Filip. 3, 13 - 14)

● Proste Boha, aby pomáhal každému veria-
cemu udržiavať pohyb vpred, pritom ako
denne počúva Boží hlas, poslúcha Ho a horli-
vo sa zdieľa s inými.

„Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast
nemôže niesť ovocie sám od seba, keby ne-
zostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali
vo mne.“ (Ján 15, 4)

● Proste Boha Otca, aby pomáhal každému
veriacemu mať svoj život tak úzko spätý s
Ježišom, aby prinášal veľa ovocia na Božiu
slávu.

„usilujúci sa zachovávať jednotu Ducha vo
zväzku pokoja.“ (Ef. 4, 3)

● Proste Ježiša, aby pomáhal Kristovmu telu
spolupracovať ako jeden, tak ako aj Kristus a
Otec sú jedno.

„...lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na
veky. Amen.“
(Mat. 6, 13, väčšina gréckych rukopisov)

● Modlite sa, aby každý človek a každé mies-
to, ktoré je teraz pod vplyvom budhizmu,
mohlo naplno zažiť Božie kráľovstvo, Ježišovu
moc a slávu, Jeho spravodlivosť a pokoj a
radosť Svätého Ducha.
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• OSLAVOVANIE pokroku Veľkého poverenia medzi najmenej zasiahnutými národmi.
• SPRÍSTUPŇOVANIE aktuálnych príležitostí a zdrojov.
• URÝCHĽOVANIE hnutí ku Kristovi medzi všetkými národmi.

NAŠA
MISIA

URÝCHĽUJÚCE HNUTIA
KU KRISTOVI MEDZI VŠETKÝMI NÁRODMI ethne.net



Pre viac informácií o modlitebnom tíme 24:14, prosím, píšte na e-mailovú adresu: prayer@2414now.net

Ježiš zasľúbil: „A toto evanjelium
kráľovstva bude hlásané po celom
svete na svedectvo všetkým náro-
dom, a vtedy príde koniec.“
(Mt. 24, 14)

Túžime vidieť počas nášho života, že evanje-
lium je kázané po celom svete na svedectvo

všetkým skupinám ľudí. Dúfame, že pri čítaní
uchopíte túto víziu a pridáte sa k nám vmodlit-
bách a službe, aby sme spúšťali hnutia kráľov-
stva v každom nezasiahnutom národe a na kaž-
dom nezasiahnutommieste.

Viac na www.2414now.net/resources

24:14 je komunita ľudí, ktorí
globálne katalyzujú, živia a

podporujú hnutia zakladania
zborov.

Víziou koalície 24:14 je do konca roku
2025 vidieť každý nezasiahnutý národ a
miesto spolupracovať s reprodukčným
tímomHnutia zakladania zborov.

Pripojte sa k nám vmodlitbách za tieto
hnutia a katalyzátory hnutí v tom, ako
hľadajú a zapĺňajú každúmedzeru, kde
ešte Hnutie zakladania zborov nie je

zapojené.

Táto kniha, ktorá

reprezentuje hlasy

rôznorodej skupiny

vodcov a stratégov

hnutia je o vízii 24:14 a

je naliehavou výzvou k

mobilizácii.

Pripoj sa ku

kom
unite



Viac ako 500 z nezasiahnutých
národov sveta sú budhisti.

zapoj sa tu: joshuaproject.net/buddhist
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Podporujúce organizácie
Nasledujúce organizácie vámmôžu poskytnúť ďalšie zdroje, modlitebné nástroje a príležitosti k tomu, aby ste boli požehnaním pre ľudí
budhistického sveta. Povzbudzujeme vás, aby ste si zistili viac informácií o ich aktivitách a o tom, ako sa môžete zapojiť.
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