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Anotace 

 

Tato práce pojednává o problematice mesianismu 

v abrahamovských náboženstvích (judaismu, křesťanství a islámu) se 

záměrem přinést určitý vhled do náboženského očekávání v těchto 

tradicích. V prvním plánu práce se zabývám obecným vhledem do 

mesianistických aspektů abrahamovských náboženství, dále 

rozpracovávám konkrétní podobny mesiánského očekávání i 

s přihlédnutím k jednotlivým hnutím, která mohou do mezináboženského 

dialogu zasáhnout, obracím se na vybrané svaté texty těchto tradic a na 

jejich základě se pokouším dokázat možný konsensus. Tento konsensus 

jsem se snažil postavit na projektu Světového étosu Hanse Künga se 

specifickým důrazem právě na abrahamovská náboženství, kde je možno 

nalézt více styčných bodů ve vzájemném dialogu.  Výsledkem by měl být 

společný výhled těchto tří náboženství ke společnému usilování na poli 

světovém, etickém a mírovém při vzájemné toleranci právě s horizontem 

budoucích věcí. 
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Summary 

This work deals with the issue of messianism in Abrahamic 

religions (i. e. Judaism, Christianity and Islam) desiring to get some 

deeper wiew on the religious expectation in these traditions.   

First, I deal with the general wiew on the messianic aspects of 

Abrahamic religions, then I elaborate the particular wiews including 

individual religious movements that we may expect within the dialogue. 

Making a basis on Abrahamic holy scriptures trying to establish a 

possible consensus that I tried to build on the Hans Küng’s World’s 

Ethos stressing only just Abrahamic religions, where is to find more 

common issues for common dialogue. The goal would be a common 

memorandum of these religions for conjoint effort on the world, ethi and 

peace field holding mutual tolerance just with the horizon of coming 

future. 
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1 Úvod 

 

V této práci bych chtěl pojednat problematiku mesianismu 

v abrahamovských náboženstvích: zaměřit se na podoby mesianismu 

v židovství, křesťanství a islámu, najít vzájemné rozdíly a společné 

znaky a v neposlední řadě z podrobných zkoumání náboženského 

očekávání v těchto náboženstvích vytěžit společný materiál pro dialog 

mezi těmito náboženstvími. Velmi sympatickým předobrazem se mi stalo 

pojetí Karla-Josefa Kuschela, který hovoří o „abrahamovské ekumeně“. 1 

A inspirován také projektem Světového étosu Hanse Künga chci rovněž 

předestřít možný výstup v podobě společného východiska 

abrahamovských náboženství pro řešení společných otázek právě 

v perspektivě do jisté míry společného eschatologického očekávání, jež 

by mohlo vyústit ve společný étos, pojatý o to konkrétněji na půdě 

abrahamovských náboženství. Tento étos chci založit za účelem 

celosvětové spolupráce abrahamovských náboženství také na místní 

úrovni k zachování hodnot míru a spravedlnosti, které jsou těmto 

náboženstvím společné a mohou být naplněny také při společném 

eschatologickém očekávání. 

 

Rovněž pod dojmem posledních událostí v muslimském světě a 

k policejnímu zásahu v pražské mešitě kvůli údajně nebezpečné 

náboženské knize pokládám za důležité zmiňovat společný 

abrahamovský étos, a to i s přesahem do celkové kulturní, společenské a 

                                                 
1 KUSCHEL, Karl-Josef: Spor o Abrahama: Co Židy, křesťany a muslimy 

rozděluje a co je spojuje, vyd. Vyšehrad, Praha 1997. 
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politické situace v budování sdíleného étosu právě v inspiraci důrazy 

mesiánského věku – míru, spravedlnosti, rovnosti a tolerance. 
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2 Mesianismus v abrahamovských 

náboženstvích 

 

Pod pojmem mesianismus rozumíme náboženské očekávání 

spasitelské postavy, s níž se pojí rovněž očekávání zaslíbeného věku, 

konec tohoto světa, konec času, poslední soud, spása a podobně. Zakládá 

se na termínu Mesiáš, pocházejícím z hebrejského mašší´ah s významem 

pomazaný, tedy zvláštně určený k nějakému úkolu. (Pomazáváni byli 

králové ve starém Izraeli, proroci a zejména se pomazání vztahuje na 

krále Davida, k němuž a k jehož rodu se vztahuje mesiášské očekávání.) 

Mesiánské očekávání starozákonního Izraele je transformováno v Novém 

Zákoně na pojetí role Ježíše Krista (zde je užit výraz christos, Kristus, 

původně s významem pomazaný jako překlad hebrejského mašší´ah, a jak 

vidíme u evangelisty Matouše, je zde snaha doložit původ Mesiáše právě 

z rodokmenu krále Davida2). V islámu pak není mesianismus původní 

myšlenkou.3 Obecně se zde objevuje také myšlenka nápravy světa, návrat 

k původnímu záměru a stavu světa a stvoření a důraz na spravedlnost 

Boží a mír. Na tomto předpokladu chci také v závěru položit důraz na 

společný světový étos, o to konkrétnější, protože se týká monoteistických 

náboženství s (částečně) sdílenými dějinami a možnými společnými 

východisky. 

Ve své práci se chci zaměřit na mesianismus v abrahamovských 

náboženstvích, jeho společné znaky a právě na společném náboženském 

                                                 
2 Mt 1:1-17. 
3 Šíitská myšlenka o postavě Mahdího se konstituovala až v průběhu 8. a 9. 

století, sunna ji nepřijala a nelze tedy říct, že by se jednalo o očekávání celé ummy, 
jde dokonce o pojetí výrazně menší části muslimů. 



14 

 

očekávání chci předestřít možnost mezináboženského dialogu, který se 

již pozvolna rozvíjí, jak si ukážeme dále. A právě na pozadí 

abrahamovské ekumeny, o níž mluví například Kuschel, chci v této práci 

hovořit o problematice mesianismu s výhledem k mezináboženskému 

dialogu ve snahách o mír mezi náboženstvími, o vzájemný respekt a 

společné usilování o dobrý stav světa a společný světový étos. 

Fenomén mesianismu pojednávám záměrně na poli zúženém na 

abrahamovská náboženství s ohledem na společné předporozumění 

jakožto monoteistických náboženství, lineární pojetí dějin (spásy) a s tím 

spojeným výhledem k závěru věků. 

Při citacích ze svatých textů (Starého a Nového Zákona a 

z Koránu) jsem vycházel z Českého ekumenického překladu Bible a 

Koránu v překladu Ivana Hrbka. Pro účely mezináboženského dialogu 

jsem nepovažoval za podstatné rozvíjet různá exegetická pojetí a 

vycházím tak již vždy z konečného textu. 
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2.1 Mesianismus v monoteistických náboženstvích 

 

Pokusím se zde o obecný úvod do problematiky mesianismu 

v jednotlivých abrahamovských náboženstvích s přihlédnutím k Bibli a 

Koránu. Jsem si vědom, že nelze obsáhnout tuto problematiku v celém 

jejich kanonickém rámci, proto jsem si vzal za vzor pouze několik oddílů 

či příkladů, v nichž se objevuje očekávání Mesiáše či zaslíbený závěr 

věků. Tyto obrazy či konkrétní očekávání spojená s některou z postav se 

mohou objevovat i v současném mesianismu či milenialismu, kdy si 

věřící očekávající druhý příchod, parúsii, eschaton, závěr věků, konec 

tohoto světa a další eschatologické představy mohou spojovat 

s kteroukoli konkrétní podobou či funkcí mesiášské postavy. Každý své 

mesiánské očekávání může formovat na základě konkrétního předobrazu, 

biblické postavy, vzoru, figury s mesiášskými atributy či vědomého 

předstupně očekávaného Mesiáše. 

V následujících oddílech tedy pojednám jednotlivé náboženské 

představy o mesiášských postavách a jejich konkrétní příklady ze svatých 

knih. V chystaném dialogu je třeba mít na paměti, že jednotliví lidé 

uvažující nábožensky o eschatologických či apokalyptických tématech si 

mohou promítat do svých představ kteroukoli zmíněnou postavu, ať již 

konkrétně nebo jako typus přicházejícího ohlašovatele, průvodce a 

představitele nového věku. Rovněž se mohou k Mesiáši vztahovat na 

základě konkrétního příběhu, což je v biblické kultuře (a do jisté míry i 

v islámské tradici) jeden z důležitých způsobů náboženského zvěstování 

– zejména v protikladu k mudroslovné tradici (ta je více zastoupena 

v islámu, avšak i zde můžeme nalézt způsob, jak zpracovat náboženské 

představy). Tyto představy zpracovávám v oddílech jednotlivých 



16 

 

monoteistických náboženství při snaze vytvořit co možná nejvíce obecný 

pohled, který by byl použitelný pro následný dialog, neboť si uvědomuji, 

že jednotlivé představy, které jsou podmíněné denominačně nebo na 

základě jednotlivých náboženských škol, by chystaný dialog spíše 

znesnadňovaly. Na základě těchto pohledů se pak pokouším vypracovat 

společný pohled a rovněž společné prohlášení abrahamovského étosu. I 

v případě jednotlivých náboženství se zabývám apokalyptickými, 

eschatologickými a mesiánskými tématy ze svatých knih pokud možno 

bez dílčího porozumění některé denominace nebo náboženské školy. 

Odkazy k adventismu a některým jiným proudům v části věnující se 

křesťanství a náboženským proudům na pomezí křesťanství uvádím 

proto, že se mohou v dialogu objevit a chci tak poukázat na to, čeho se 

v prostředí společného dialogu vyvarovat. Celkově se však chci vyhnout 

rozborům jednotlivých náboženských škol, neboť pro dialog a 

porozumění ve světovém étosu hledáme spíše jednotící stanovisko. 

 

 

2.1.1 Abraham 

 

Jak vyplývá již z názvu pro abrahamovská náboženství, jejich 

společným prvkem je postava praotce Abrahama. Představuje důležitý 

vzor víry a počátek posvátných dějin všech tří náboženství. Je také 

důležitým jednoticím prvkem pro počátek dialogu, mají-li se v počátku 

tato náboženství na něčem sjednotit. Abraham jako vzor pravé víry se 

zde nabízí jako společný základ. Rovněž je zde nikoli nevýznamný prvek 

smlouvy s Bohem a příslib potomstva, z něhož vzejdou mnohé národy. 

Tento prvek je hlavním svorníkem abrahamovských náboženství a 
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důležitým stavebním kamenem pro dialog a spolupráci: pro odpovědnost 

tváří v tvář připomínce společného praotce víry. 

Ve Starém Zákoně čteme na více místech, že Abra(ha)m postavil 

Hospodinu oltář a vzýval Jeho jméno (Gn 12:7; 13:4; 13:18; 21:33). 

Navíc jsou mu určena zaslíbení, která mohou být přijata jako společný 

prvek pro abrahamovský dialog. 

V Novém Zákoně je Abraham postaven jako vzor víry v Jediného 

Boha: Řm 4:3 a shodně Jk 2:23: 

 

‚Uv ěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ 

 

V Koránu je rovněž zdůrazněna na více místech Abrahamova 

věrnost Jedinému Bohu: 

 

Korán 16:120 

Abraham věru byl vůdcem Bohu oddaným, hanífem a mezi modloslužebníky 

nepatřil. 4 

 

Pojem abrahamovská náboženství je tedy vyjádřením 

monoteistické víry i společného počátku a základu posvátných dějin. 

Protože můžeme sledovat společné body těchto dějin i společné body 

tradice, jakož i navazovat na společné platformy dialogu a jako 

příslušníci monoteistických náboženství spět ke společnému 

eschatologickému výhledu a (jaksi prozatímnímu) abrahamovskému 

étosu. Všechny tyto složky, společnou tradici, východisko pro dialog i 

společný eschatologický výhled ve své práci postupně pojednám. 

                                                 
4 Pojem haníf označuje v islámské terminologii původního, pravého 

monoteistu (tedy před vznikem židovství a tím spíše křesťanství a islámu). Představuje 
jakýsi „monoteistický ideál“. 
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Je samozřejmé, že myšlenka abrahamovských náboženství vychází 

z předpokladu, že Bůh Starého Zákona (Židů), Nového Zákona 

(křesťanů) i Koránu (muslimů) je totožný.   

Současně lze vycházet i z teologie smlouvy: Smlouva učiněná 

s Abrahamem byla potvrzena v Ježíši Kristu a také podle víry islámu 

předána i Prorokovi.5 

Rovněž je možné vycházet z předpokladu čistého monoteismu 

(hanifismu) Abrahamova, který stojí na počátku posvátných dějin všech 

tří abrahamovských náboženství. Abraham přijal oslovení Boží jako 

naprosto novou smlouvu s Bohem, kterého poznává, přijímá závazek 

potomstva. Z praoteckých příběhů vycházejí v pojetí svých posvátných 

dějin všechna tři abrahamovská náboženství. Ještě předtím tedy, než 

začneme uvažovat o mesianismu jako společném tématu pro dialog 

abrahamovských náboženství, je třeba najít také společný svorník 

posvátných dějin, který představuje Abrahama jako praotec všech tří 

náboženství. 

Ve své práci se nevyhýbám ani kritickým pohledům na koncept 

abrahamovského dialogu, blíže tyto polemiky zmiňuji v kapitole 3.1. 

 

2.2 Mesianismus v jednotlivých monoteistických tradicích 

 

V následujících oddílech chci pojednat jednotlivé aspekty 

mesiánského očekávání v monoteistických náboženstvích a jejich svatých 

textech. Zaměřuji se na možné společné znaky, na nichž lze vybudovat 

dialog, společné očekávání a společný étos. Zmiňuji jednotlivé mesiášské 

                                                 
5 Korán 33:7 A hle, uzavřeli jsme s proroky úmluvu, s tebou, s Noem, s 

Abrahamem, s Mojžíšem i s Ježíšem synem Mariiným, a uzavřeli jsme s nimi úmluvu 
přísnou. 
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postavy či takové, s nimiž bylo spojováno jisté mesiášské či 

eschatologické očekávání. Činím tak z důvodu toho, že účastníci dialogu 

si mohou do sdíleného očekávání se společnými podstatnými prvky zcela 

legitimně promítat své konkrétní představy spojené s tou kterou 

mesiánskou osobností. Domnívám se zároveň, že se jedná o legitimní rys 

náboženského prožívání a účastníci dialogu jako náboženští lidé na ně 

mají bezpochyby právo. Zároveň je jasné, že nelze obsáhnout všechny 

aspekty zároveň a vždy budou naše představy spojeny s konkrétní 

postavou nebo atributy souvisejícími s náboženským očekáváním. 

 

2.2.1 Mesianismus v židovství a Starém Zákoně6 

 

Mesianismus ve Starém Zákoně je spojen s očekáváním Mesiáše 

z davidovského rodu jako Hospodinova pomazaného. Má jít především o 

mesiáše politického.7 Toto očekávání se, jak víme z Nového zákona, 

nenaplnilo; v pozdějším židovství zde byly určité pokusy o mesiánskou 

interpretaci a očekávání politického mesiáše, ty však pro naše zkoumání 

nemají hlubšího významu. 

 

2.2.1.1 Mesiáš8 

 

Postava Mesiáše a Jeho očekávání jsou produktem až pozdního 

judaismu. Jeho zaslíbení bylo adresováno do dob útlaku nebo 

společenské, politické a náboženské krize. Obecně ve všech proroctvích 
                                                 
6 PORTER, Stanley E. (ed.): The Messiah in the Old and New Testaments, 

vyd. Wiliam B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids 2007. 
7 Tamtéž, str. 1. 
8 Tamtéž, str. 35nn. 
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se setkáváme s rysy náboženského očekávání, většinou tedy spojeného 

s příchodem mesiánského věku nebo mesiášské postavy. 

Většinou jsou tato proroctví také zaměřena na obnovu 

davidovského království, spojeného právě s postavou očekávaného 

Mesiáše. 

Mesiáš je podle hebrejského kořene slova mšh postavou 

pomazanou či určenou k pomazání pro zvláštní úkol. V postavě Mesiáše 

se snoubí role prorocká, královská, kněžská i spasitelská.  

 

2.2.1.1.1 Mesiáš u starozákonních proroků9 

 

Podle Izaiáše má Mesiáš pocházet z davidovského roku. Jak došlo 

k naplnění tohoto proroctví, uvidíme v novozákonním oddíle.  

Zprávy o Mesiáši ve starozákonních proroctvích se vztahují 

k poexilní době a eschatologickému očekávání v období Druhého 

chrámu. Zkušenost vysvobození z babylonského zajetí tak zřejmě 

podnítila očekávání spasitelské postavy přinášející pokoj a svobodu lidu 

Božímu. Mesiánská očekávání u starozákonních proroků nacházejí 

reflexivní užití v Novém Zákoně.10  

 

2.2.1.2 Služebník Hospodinův 

 

                                                 
9 Tamtéž, str. 45nn. 
10 Tamtéž, str. 46-47. 
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Další postavou je Služebník Hospodinův.11 Původně tento titul 

náleží Mojžíšovi, i když je tak uveden pouze jednou.1213 

  
5I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moábské zemi podle 

Hospodinovy výpovědi. 

 

Tato postava je eschatologická a vyskytuje se ve Starém Zákoně 

jako předobraz utrpení, ale i vykoupení. Je to Hospodinův Pomazaný.14 

Je tedy nositelem znamení požehnání od Hospodina. Přináší světu 

zjevení a spásu.15 Všechny tyto obrazy i ty, které na něj navazují, 

zpracovává nejvíce proroctví Izaiášovo. 

V Novém Zákoně je zmiňován jako autorita Zákona16 a také jako 

eschatologická postava.17 V epištolách18 je zmiňován jako předchůdce 

Krista. 

 

2.2.1.3 Různé biblické osobnosti jako předobraz Mesiáše19 

 

Zde bych pojednal jednotlivé biblické postavy, které se staly 

typem a předobrazem očekávaného Mesiáše. Ve své době mohly 

představovat eschatologické osobnosti, na něž bylo očekáváno, jak je 

                                                 
11 FRANCE, R. T., in: Nový biblický slovník, vyd. Návrat domů, Praha 1996, 

str. 936nn. 
        MITCHELL, T. C., tamtéž, 604n. 

12 Dt 34:5, Joz 1:13.15. 8:31.33 aj., Iz 42:19. 53! 
13 Dt 34:5 
14 MITCHELL, str. 605. 
15 Tamtéž, str. 604. 
16 Mt 8:4. J 8:5! 
17 Mk9:4par. 
18 Žd 3:3.5 
19 MITCHELL, str. 601. 
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doloženo také v evangeliích.20 V novozákonním svědectví představují 

tedy buď očekávanou mesiášskou postavu nebo jakýsi prvotní typus 

mesiášské postavy, k jejímuž pravému příchodu dochází zvláště ve 

svědectví evangelií, nebo jsou tyto předobrazy připomínány 

v eschatologickém očekávání druhého příchodu, jako je tomu zejména 

v epištole Židům. 

 

2.2.1.3.1 Adam21 

 

Mesiáš je zaslíben jako nový Adam.22 Má napravit pokřivený stav 

stvoření do doby před pádem. Je postaven do protikladu s prvním 

člověkem, pozemským, čistě tělesným, hříšným, pokřiveným. Mesiáš má 

napravit a započít nový stav lidstva. Vzhledem k tomu, že Mesiáši je 

přiřčen typus nového Adama, představuje obnovu stvoření, záruku 

nového stvoření, které platí pro (nový) mesiášský věk, jak je pak 

dosvědčeno i slovy Písma: 

 

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 

  

Kristus jako Mesiáš tedy představuje obnovu stvoření, nové 

stvoření, jehož součástí jsou ti, kteří Mu patří i znamením křtu v Jeho 

smrt a vzkříšení. 

 

2.2.1.3.2 Mojžíš23  

                                                 
20 J 1, 19-23 
21 MITCHELL, in: Nový biblický slovník, str. 601. 
22 1Kor 15:45 
23 MITCHEL, str. 602. 
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Zaslíbený Mesiáš má být prostředníkem nové smlouvy po 

Mojžíšovi.24 25 Hospodin si povolá proroka, který bude jako Mojžíš, ale 

přinese novou smlouvu. Ježíš byl považován za příchozího Mojžíše. Jeho 

zjevení bylo mesiášským znamením.26 

 

2.2.1.3.3 David27 28 

 

David představuje typus, k němuž pak byli připodobňováni 

všichni jeho následovníci. Jedná se o předobraz zaslíbeného krále, jeho 

království pak nabývá eschatologického významu jako naplnění 

starozákonní předpovědi.29 Jeho zaslíbení se vztahují i na očekávaného 

Mesiáše:30 

 

Ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn Jeho 

otce Davida.  

 

Mesiášské zaslíbení Ježíše je zde odvozeno od postavy krále 

Davida. 

 

2.2.1.3.4 Eliáš 

 

                                                 
24 Dt 34:10 
25 Dt 18:15.18 
26 Mt 17:1-3. Mk 9:2-5. 
27 MIRCHELL, str. 602. 
28 Tamtéž, str. 150nn. 
29 Lk 1:32. 
30 Tamtéž. 
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Eliáš je další očekávanou apokalyptickou postavou, zaslíbenou u 

proroka Malachiáše:31  

  

Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a 

hrozný. 

 

Je zaslíben v souvislosti se dnem Hospodinovým, což je 

eschatologický termín označující přicházející soud. Eliáš ohlašuje den 

soudu a je tedy zaslíben jako předzvěst onoho dne, což má vést k pokání. 

Rovněž je projevem mesiášského znamení, jak je zmíněno v Mt 17:3 a 

podobně v Lk 9:30 při tzv. proměnění na hoře. 

 

A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. 

 

Mojžíš a Eliáš jsou zde projevem významnosti situace, znamení 

mesiáše ve zjevení starozákonních autorit, jejichž význam byl jasný 

každému Židovi. Toto znamení svědčí o významnosti Kristova 

mesiášského úkolu. Pro naše zkoumání má toto dokazování význam při 

abrahamovském dialogu v nalézání mesiášských znaků ve svatých 

písmech. 

Z příběhu o ukřižování se dozvídáme, že ti, kteří neporozuměli 

Ježíšovu zvolání na kříži, očekávali, že přijde Eliáš:32 

 
34O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, 

což přeloženo znamená: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ 
35Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: „Hle, volá Eliáše.“ 

                                                 
31 Mal 3:23 
32 Mk 15:34-36. 
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36Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: 

„Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout.“ 

 

 Jednalo se spíše o výsměch, ale vidíme zde, že byl doprovázen 

jistou eschatologickou představou. 

 

2.2.1.3.5 Syn člověka 

 

Židovská představa o Synu člověka se nejvíce ozývá u proroka 

Daniele:33 Zde se setkáváme s představou eschatologické postavy, která 

přichází s velkou mocí nad všemi mocnostmi světa, které jsou zobrazeny 

v tomto proroctví pomocí mytických zvířat. Je tak vyjádřena Jeho 

univerzální vláda. V proroctví je zaslíbeno panství svatých Nejvyššího.34 

Právě s touto postavou Syna člověka se přímo či nepřímo 

identifikuje Ježíš. Jak uvidíme v novozákonním oddíle. 

 

2.2.2 Mesianismus v současném židovství 

 

 

V současném judaismu lze spatřovat několik názorových skupin: 

Především tu, která na Mesiáše (zaslíbeného Proroky) stále čeká na konci 

věků. Pak je zde ale nikoli nevýznamná skupina mesiánských židů, kteří 

přijali Ježíše jako Spasitele, ale zůstali Židy, zachovali si bohoslužbu a 

židovské zvyky. V historii  se ovšem objevili i různí charismatičtí 

vůdcové a rabíni, kteří bývali vnímáni jako (političtí) mesiášové. Tento 

                                                 
33 Da 7. 
34 Da 7:18. 
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proud se někdy nazývá náboženským sionismem.35 Náboženští sionisté 

patří mezi hlavní skupiny osadníků na Západním břehu Jordánu.36  

Můžeme si však klást otázku, do jaké míry mají tyto skupiny vliv 

na společný dialog, spíše bych se klonil k tomu, že mohou působit spíše 

negativně pro vzájemné vztahy. Je však dobré vést tyto názory 

v patrnosti a v případě potřeby se vyvarovat konfrontace, která by mohla 

vést ke znesnadnění mezináboženského dialogu či dokonce aktivitám 

proti společnému étosu v oblastech různých politicko-náboženských 

zájmů. Zde je právě třeba dostat ke slovu mírový aspekt společného 

étosu. 

  

 

                                                 
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Zionism  
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Zionism#Politics  
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2.2.3 Mesianismus v křesťanství 

 

V tomto oddíle chci představit zmínky o Mesiáši a očekávání na 

Něj v pohledu Nového Zákona a křesťanské víry.  

 

2.2.3.1 Mesianismus v Novém Zákoně37 

 

 

S mesiánskými tématy se v Novém Zákoně setkáváme ve třech 

základních rovinách: v evangeliích (a Skutcích), v epištolách a ve 

Zjevení. 

V evangeliích se setkáváme s jednotlivými mesiánskými 

očekáváními promítanými do postav Jana Křtitele a Ježíše Krista, 

spojenými s očekáváním starozákonních apokalyptických postav 

(Mojžíše, Eliáše). 

 

 

2.2.3.1.1 Evangelia 

 

 

Jednotlivá mesiánská očekávání zaznamenaná v evangeliích 

nebyla vždy podle jejich svědectví spojena jen s Ježíšem. Pojednáme zde 

jednotlivé postavy. U Pána Ježíše se pak setkáváme se ztotožněním 

pomocí různých mesiášských titulů. Samotné novozákonní pojetí 

                                                 
37 37 PORTER, Stanley E. (ed.): The Messiah in the Old and New Testaments, 

str. 117nn. 
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mesianismu je také předmětem christologie, chci se soustředit na 

společné mesiánské prvky a ukázat jejich vývoj v Novém Zákoně. 

První postavou je Jan Křtitel. 

 

2.2.3.1.1.1 Jan Křtitel 

 

 

S Janem Křtitelem byla spojována mesiánská očekávání, on sám 

však si byl velmi dobře vědom svého úkolu a poukazuje důrazně na to, že 

je pouze předstupněm, ohlašovatelem pravého Mesiáše: 

 

Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a 

rozvázal řemínek jeho obuvi.38 

 

K ohlášení příchodu Mesiáše je tak povolán prorok, aby Mu 

připravil cestu. Křest na odpuštění hříchů je doprovázen poukazem na 

budoucí křest Duchem39 a znamení soudu.40 

I sám Ježíš potvrzuje hlasatelskou roli Jana Křtitele: 
 

10To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti 

připravil cestu.‘ 
11Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než 

Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. 

 

 

2.2.3.1.1.2 Ježíš 

                                                 
38 Mk 1:7 a par. 
39 Mk 1:8 a par. 
40 Mk 1:12 a par. 
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Zaměříme se na pochopení Ježíšova mesiášského poslání, a to i 

v souvislostech s jednotlivými předpovězenými mesiášskými postavami. 

Ježíš se s nimi někde do jisté míry ztotožňuje, proti jinému mesiášskému 

očekávání ale zase varuje41 či mírní nadšení učedníků spojené s tímto 

očekáváním vztaženým právě na Ježíše. 

 

2.2.3.1.1.2.1 Očekávání spojená s Ježíšem 

 

V Písmu máme doklady o tom, že s Ježíšem a Jeho působením 

byla spojena různá očekávání.  
 

2Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých 

učednících: 
3„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“42 

 

Ježíš reaguje poukazem na projevy Svého působení: 

 
4Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: 

5Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, 

chudým se zvěstuje evangelium. 
6A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“43 

   

Nyní se chci zaměřit na jednotlivé mesiášské tituly vztahované na 

Ježíše v mesiášském čekávání. 

  

                                                 
41 Mk 8:29-30 a par. 
42 Mt 11:2-3. 
43 Mt 11:4-6. 
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2.2.3.1.1.2.2 Syn člověka 

 

V evangeliích se setkáváme s tím, že Ježíš mluví zejména o Synu 

člověka. Mluví o něm vždy ve třetí osobě a sám sebe tak nikdy 

neoznačuje, ale Jeho vlastní chápání Jeho úkolu můžeme vypozorovat 

z toho, že vždy mluví o Synu člověka v souvislosti se Svým posláním. 

Například 

 

„Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu 

složil.“44 

 

Zcela jasný poukaz na totožnost s Ježíšem ukazuje například 

výrok Mt 20:18 

 

Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům. 

 

- zde již existuje jasné spojení mezi rolí Syna člověka a postavou 

Ježíše; jakkoli On sám o Synu člověka stále mluví ve třetí osobě, je již 

zřejmé, že tento titul vztahuje na Sebe, na Své poslání. 

V Janově evangeliu je zdůrazněna role Ježíše na konci evangelia 

pro zdůraznění Jeho poslání: Ježíš je Kristus:45  

 
30Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou 

zapsána v této knize.  
31Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce 

měli život v jeho jménu. 

 

                                                 
44 Mt 8:20 
45 J 20:30-31 
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Jan zde tedy zdůrazňuje Ježíšovu mesiášskou roli s poukazem na 

jistotu víry, jakkoli v Písmech nemáme zaznamenána všechna Jeho 

mesiášská znamení a zázraky. 

 

2.2.3.1.1.2.3 Mesiáš a Syn Davidův46 

 

Jak jsem již nastínil v předchozích oddílech, s Ježíšem byly 

spojovány prorocké předpovědi. Jedna z nich se týká očekávání Mesiáše 

jako Syna Davidova, tedy (především politického) mesiáše pocházejících 

z Davidova rodu, nesoucího tedy atributy královské, kněžské, politické i 

spasitelské. Oslovení „Kyrie“ a Rabbi“ jsou pak znamením Jeho 

absolutní autority, byť nedošlo k naplnění politického vykoupení 

Izraele.47 

 

2.2.3.1.1.2.4 Syn člověka a Syn Boží48 

  

Zejména u Matouše se setkáváme se ztotožněním mesiánského 

očekávání a postavy Syna člověka, převzaté zejména z proroctví 

Danielova, jak bylo pojednáno ve starozákonním oddíle. Ježíš o sobě 

nikdy nehovoří jako o Synu člověka, tuto postavu zmiňuje vždy ve třetí 

osobě, jakkoli je zřejmé, že její atributy a úkoly vztahuje nějakým 

způsobem ke Svému působení a poslání.  

                                                 
46 PORTER, str. 135nn. 
47 Tamtéž, str. 136-137. 
48 Tamtéž, str. 137. 
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Postava Syna Božího pak má své místo v Matoušově 

christologii.49 Byl tak označen při křtu v Jordánu jako znamení 

zvláštního úkolu posvěceného samotným Bohem. 

 

2.2.3.1.1.2.5 Mesiáš a Kyrios50 

 

Termín kyrios naznačuje mesiášské poslání, svědectví o tajemném 

Božím smilování.51 

Jakkoli z evangelií víme, že Ježíš nepřímo své ztotožnění 

s Mesiášem odmítal,52 na jiných místech se k mesiášskému poslání sám 

přiznává:53 

 

Opět se ho velekněz zeptal: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“ 

Ježíš řekl: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a 

přicházet s oblaky nebeskými.“ 

 

Prohlášením „já jsem“ se Ježíš přihlašuje k Božímu povolání a 

zdůrazňuje tak Své specifické poslání od Boha. (Neuvažujeme-li pro tuto 

chvíli aspekty trinitární teologie.) 

S konkrétním termínem kyrios vztaženým na Ježíše se setkáváme 

na místech reflektujících Jeho mesiášské poslání:54  

 

                                                 
49 Tamtéž, str. 138. 
50 POKORNÝ, Petr: Vznik christologie, vyd. Kalich v ÚCN, Praha 1989, str. 

71n. 
51 Týž: Výklad evangelia podle Marka, vyd. jako skriptum pro studijní účely 

KEBF v ÚCN, Praha 1974. 
52 Týž: Vznik christologie, vyd. Kalich v ÚCN, Praha 1989, str. 71n; Mk 

8:30par. 
53 Mk 14:62nn 
54 J 20:27-28. 
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 „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány 

v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „M ůj Pán a můj 

Bůh.“55 

Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici 

Boží. 

Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo 

potvrzoval znameními.56 

 

 Již raná evangelijní svědectví tedy připisují Ježíši titul Pán, 

kyrios. Jsou zde spojena s očekáváním Ježíše jako Mesiáše i s Jeho 

rozpoznáním po vzkříšení. 

 

2.2.3.1.1.2.6 Další tituly spojované s Ježíšem57 

 

Ježíš bývá spojován také s postavou Služebníka Hospodinova. U 

Matouše je citováno proroctví s ním spojené:58 
 

17aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 
18‚Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si 

oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům. 
19Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. 
20Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo 

k vítězství. 
21A v jeho jménu bude naděje národů.‘ 

                                                 
55 Kyrios mú kai theos mú. 
56 Mk 16:19-20. 
57 PORTER, str. 139nn. 
58 Mt 12:17-21. 
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Mesiášská postava Služebníka Hospodinova je tedy spojena 

s očekáváním Božího vyvolení, naplnění Duchem, zvěstováním soudu, 

ale současně s nenásilným (a nepolitickým) působením, jak to lze u 

samotného Ježíše také pozorovat. Je zde také důraz na právo a 

spravedlnost, což může výrazně napomoci v mezináboženském dialogu, 

kde se tyto aspekty také ozývají. 

S Ježíšem se také pojí atribut Moudrosti59, nahlížený zejména 

v autoritě Jeho učení, například v Kázání na hoře. 

  

 

2.2.3.1.2 Raná církev (svědectví epištol) 

 

Raná církev byla puzena apokalyptickým očekáváním. Svědectví 

epištol ukazuje, že prvotní sbory žily v silném očekávání brzkého konce 

(takto například 1. epištola Tessalonickým). Později se však již varuje 

před přílišným očekáváním, je zdůrazněna orientace na křesťanskou 

existenci v tomto světě a přichází varování před falešnými proroky. 

Pavel sám jistě prošel ve svém mesiánském chápání určitou 

proměnou, kdy prvotní církev zprvu očekávala brzký příchod Božího 

Království (a Mesiáše), později však musel svou teologii reformovat a 

připravit tak církev, aby dokázala najít místo ve světě, v němž žádný 

brzký konec nenastal. V 1. epištole Tessalonickým tak můžeme číst 

označení věřících: 

 

My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.60 

                                                 
59 PORTER, str. 141. 
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… my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích 

vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.61 

 

Postupem doby bezprostřední mesiánské očekávání opadalo – ale 

jak uvidíme dále, v různých dějinných údobích se stále znovu 

objevovalo. Jak k tomu docházelo a jaké byly v historii (nejen) 

milenialistické tendence, popíši v dalších kapitolách. 

 

Apoštol Pavel užívá ve spojení s Ježíšem titul Pán, Kyrios, vnímá 

tedy Jeho roli jako Pána a Mesiáše. 

 

V hymnu v epištole Filipským Pavel již zřetelně vybízí k vyznání 

Ježíše jako Pána (současně s obrazy Ježíšovy božské podstaty):62  

 
6Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 

7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v 

podobě člověka 
8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí  
11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

 

V epištole Galatským63 (která je vykladači nazývána epištolou 

svobody) je zpracováno téma potomků Abrahamových: Z ženy otrokyně 

a z ženy svobodné. Dvě ženy jsou přirovnány ke dvěma smlouvám. Syn 

z otrokyně Hagar se narodil z vůle člověka (Izmael), Hagar je 

připodobněna k hoře Sinaj, kdy je dovozeno otroctví jejich potomků – a 

                                                                                                                                 
60 1Te 4:15. 
61 1Te 4:17. 
62 Fp 2:6-11. 
63 Ga 4, 21-26. 
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život v otroctví v tomto světě. Naproti tomu potomci Sáry nejsou 

nikterak tematizováni, pouze nebeský Jeruzalém je zaslíben jako 

svobodný a jako matka. (V protikladu Sáry a Hagar v tomto 

novozákonním podání vidím určité napětí s konceptem tzv. 

abrahamovské ekumeny. Stejně jako v jiných svatých Písmech a jejich 

částech64 je však třeba tyto rozdíly nestírat, ale spíše hledat konsensus.) 

Je otázka, zda a jak vnímat tento text spolu s jeho dějinným 

pozadím s ohledem právě na dialog abrahamovských náboženství. Dále 

toto téma pojednám v kapitole o islámu. 

Jak jsem předeslal již ve výkladu jednotlivých náboženských 

postav, je samozřejmé, že v náboženském očekávání se tyto představy 

spojují i s konkrétními postavami předpovězenými v textech Písem.  

 

2.2.3.2 Apokalyptická hnutí 

 

Apokalyptická hnutí v křesťanství (či na pomezí křesťanství) 

pojednávám zvlášť z toho důvodu, že u nich spatřuji obzvláštní důraz na 

apokalyptická či mileniální očekávání. 

Současně se dnes jedná o úzce denominační pohledy, které mohou 

dialog spíše znesnadňovat svými úzce zaměřenými stanovisky a 

jednotlivými výklady apokalyptických biblických předpovědí. Uvádím je 

hlavně proto, aby se dostala ke slovu jejich úzce denominační specifika, 

která je nutno mít na paměti při hledání společného základu 

abrahamovského dialogu. Současně také proto, že mám s nimi přímou 

zkušenost, právě i s jejich eschatologickými a apokalyptickými důrazy, 

                                                 
64 Například J 8, kde je polemika o Židech jako dětech Abrahamových a jejich 

správném konání. 
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které jsou v jejich náboženském prožívání dosti významné. Pokládám 

proto za důležité zmínit tato specifika, která mohou být v něčem 

zajímavá a přivést k hlubšímu zkoumání, pro potřeby mezináboženského 

dialogu však mohou být až příliš dezintegrující. A už vůbec je třeba se 

mít na pozoru před mesianistickými či mileniálními aspekty různých 

skupin a náboženských projevů, které bychom mohli zařadit do hnutí 

Nového věku.65 

 

2.2.3.2.1  Pokus o krátký historický přehled 

 

V historii církve se apokalyptická očekávání objevovala v různých 

vlnách. Velké naděje vzbuzoval rok 1000 křesťanského letopočtu, další 

očekávání přišlo v době husitské, kdy se zformovalo nové apokalyptické 

očekávání v prostředí neustálých bojů mezi soupeřícími frakcemi 

rozdělené církve. Zde mají počátek různá mileniální hnutí, jako byli 

například táboři. Jsou doloženy například poutě na hory, kde se 

očekávalo vytržení z tohoto věku. Byl zdůrazňován předobraz vytržení 

Eliáše. V souvislosti s tvorbou tzv. všenápravy počítal s eschatologickým 

koncem i Jan Amos Komenský (například jeho spis Haggaeus redivivus). 

Dalším svého druhu apokalyptickým hnutím bylo hnutí adventistů.  

 

 

2.2.3.2.2 Adventisté 

 

                                                 
65 Mám na mysli různé „samozvané mesiáše“ a vůdce nových náboženských 

hnutí, kteří si činí mesiášské ambice. Například David Berg, zakladatel Dětí Božích, 
viz http://www.childrenofgod.com/en/history/articles/david-berg-founder-cog/  
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Hnutí adventistů jsem osobně poznal a jedním z významných 

důrazů spatřuji právě mileniální kontext jejich učení. 

Roku 1822 baptistický kazatel William Miller66 vyčetl 

z biblických proroctví, že roku 1844 má přijít na Zemi Ježíš Kristus. 

Vycházel z interpretace Da 8:14 

 

Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně 

spravedlnosti.“ 

 

Počátek tohoto úseku Miller stanovil na rok 457 př. Kr., kdy 

perský panovník Artaxerxés vydal příkaz k přestavbě Jeruzaléma. 

Po uplynutí tohoto data se někteří jeho stoupenci od něj odvrátili, 

jiní (nazývaní podle něj millerité) zůstali a začali se věnovat hlubšímu 

studiu Písma (tak například došlo k obnovení slavení soboty podle 

Desatera přikázání – vznik pozdější církve adventistů). 

Další spisy o posledních dnech nalézáme u prorokyně hnutí 

adventistů Ellen Gould Whiteové (1827-1915).67 Tato žena údajně 

nadaná prorockým darem vydávala různá svá prohlášení jako vidění a 

proroctví o začínajících posledních dnech, obsahující návody, příkazy a 

rady pro Boží věrné. (V podstatě stála u zrodu první generace této církve, 

původně vzešlé z jedné skupinky hnutí milleritů.) Proroctví se týkala 

důsledného zachování soboty (dokonce v kontextu „boje proti nedělním 

zákonům“, které vznikly jako odpověď na vznik církve adventistů – v té 

době se ještě běžně pracovalo v sobotu). Věrní křesťané mají pamatovat 

na střídmý křesťanský život i v oblasti stravy a životního stylu. Toto vše 
                                                 
66 http://en.wikipedia.org/wiki/William_Miller_(preacher) verze 7. 12. 2012 

11:12 
67 WHITEOVÁ, Elen Gould: Drama věků 1-5, vyd. Církev adventistů s. d. 

v ČSSR, 1969  
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tvoří celek svědectví, které adventisté sedmého dne drží až do dnešních 

dnů (populární např. kluby zdraví a podobně). Podle 18. kapitoly Zjevení 

Janova byl ve Velkém Babyloně rozpoznán Vatikán a celkově 

římskokatolická církev (v kontextu „klanění se obrazům a sochám“ 

apod.). To jen posílilo věrohodnost a naléhavost těchto proroctví. 

Vymezuje se například i proti soudobému probuzeneckému hnutí řkouc, 

že toto spíše vzbuzuje libé pocity a emoce, které však k biblické pravdě a 

věrnosti Zákonu nepřivádějí, spíše naopak od nich odvádějí. 

Současné stanovisko církve k tomuto vývoji zní takto:68  

 

Koncem 18. století se řada duchovních intenzívně zabývala proroctvími Bible 

o druhém příchodu Ježíše Krista. Kolem roku 1830 shromáždil americký kazatel 

William Miller na padesát tisíc lidí, kteří očekávali, že v roce 1844 na svět přijde Ježíš 

Kristus. Tato předpověď se nenaplnila kvůli nesprávně pochopenému proroctví Bible, 

avšak přivedla mnoho lidí k jejímu důkladnému studiu. 

 

Současný důraz na důkladné studium Písma se projevuje u této 

církve v systematickém vyučování základům víry a biblického svědectví, 

zejména v tzv. sobotních školách. Nelze zde nepostřehnout specifický 

důraz na proroctví o době konce zejména z proroctví Daniele, i když se 

zde již neklade důraz na přesné určení data, jako tomu bylo v počátcích 

(nejen tohoto) hnutí. Rovněž kniha Zjevení se těší velkému zájmu právě 

při vyjádření eschatologického očekávání. 

 

 

 

 

  

                                                 
68 http://www.casd.cz/informace-o-cirkvi/historie/  
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2.2.5 Smysl zkoumání denominačních stanovisek 

 

 

Tyto interpretace (i mnohé další) jsou samozřejmě do jisté míry 

denominačně podmíněné (a vůbec jakékoli výklady Zjevení Janova a 

jiných apokalyptických textů), proto je zmiňuji jen okrajově. Je však 

důležité se o nich zmínit právě proto, že zpracovávají eschatologická a 

mileniální biblická témata specifickým způsobem a lze se s nimi při 

zkoumání setkat. Rovněž se při mezináboženském dialogu mohou objevit 

otázky po některých medializovaných případech hutí na pomezí 

křesťanství. Právě tato jsem pokládal za podstatné se o nich zmínit 

v krátkém exkursu, neboť se mi zdají celkem výrazná pro pochopení celé 

problematiky a zároveň je třeba rozlišit konkrétní denominační 

předporozumění. 

Je podle mne důležité je vzít na vědomí, některé dobré důrazy 

jistě podržet, ale neznesnadňovat jimi dialog s mezináboženským 

dosahem. 
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2.3 Mesianismus v islámu 

 

V samotném Koránu se vyskytují určité náznaky mesiánských 

tendencí. Předně Korán připouští mimořádnou úlohu Ježíše Krista, a 

jakkoli odmítá trojiční učení (pod vlivem různých tendencí, zejména 

gnostických spisů, překroucené), v samotném Koránu se objevuje výraz ‘ 

Ísá al-Masíh, tedy přeloženo: Ježíš, Kristus, tedy Ježíš, ten Pomazaný – 

tedy mesiášský titul. Dalším titulem užívaným pro Ježíše je 

Kalimatulláh, tedy Slovo Boží. Korán uznává Ježíšovo panenské 

zrození69, i další obrazy vztahující se k Ježíši a Jeho narození jsou zřejmě 

převzaty z Lukášova evangelia.70  Co se týče výhledu k „posledním 

dnům“, Korán hovoří o vztahu k nemuslimům a speciálně k tzv. lidu 

Knihy (ahl al-kitab), tedy židům a křesťanům. 

 

Korán, 2:62  

Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci,71 ti, kdož uvěřili 

v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a 

nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.  

 

V duchu islámského uvažování jsou zde zmíněni monoteisté: židé, 

křesťané a sabejci (to jsou buď vyznavači staroarabského náboženství, 

nebo je to islámský název pro mandejce, kteří bývají podle různých 

pramenů ztotožňováni s esejci a jejichž malé komunity ještě dnes žijí 

v Iráku a Íránu). Pro abrahamovský dialog má tento oddíl význam v tom, 

že ve svaté knize jednoho ze zúčastněných náboženství přiznává 

                                                 
69 Korán, súra 19. 
70 KROPÁČEK, Luboš: Duchovní cesty islámu, vyd. Vyšehrad, Praha 2011, 

str. 229. 
71 Podle výkladu Koránu jde o zbytek náboženské komunity ztotožňované také 

s gnostickými skupinami. 
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legitimitu ostatním dvěma, což má zde význam o to větší, že právě islám 

bývá obvykle nahlížen jako nepřátelský a skutečně se někteří jeho 

představitelé negativně vymezují spíše tedy proti západní civilizaci než 

proti křesťanství jako takovému. Lze zde ale poukázat na to, že samotná 

svatá kniha islámu obsahuje příznivé formulace vyznívající pro potřeby 

dialogu. V komentáři72 se dočteme, že tato výzva platí pro všechny 

národy. Další komentář73 rozděluje v obrazu posledního soudu (súra 56) 

lidi podle jejich skutků, tedy opět zde je uveden apel na spravedlivé 

konání před Bohem a není zde ani položen důraz na rozdělení lidu Knihy. 

Zdůrazňuje se upřímná víra, odpovědnost vůči Němu, prokázaná čestným 

chováním.74 

 

Korán, 5:48  

I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před 

ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co 

seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z 

pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl 

Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás 

vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! K Bohu 

se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. 

 

Podle výkladu75 se verš obrací k lidem správně vedeným. Uznává 

učení Písma Starého i Nového Zákona (i když v muslimském chápání 

jinak – Tóra a Evangelium) a také věřící, kteří se podle těchto Písem řídí. 

Tito věřící, správně vedení samotným Bohem, jsou zde tedy povoláni 

k dialogu o správné cestě. 

 

                                                 
72 Korán, vyd. Nakladatelství AMS, Praha 2007 
73 Tamtéž, str. 606, pozn. 5223. 
74 Tamtéž, str. 139, pozn. 779. 
75 Tamtéž, str. 135-136 pozn. 
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Korán, 5:69  

Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož vyznávají židovství, a sabejci a křesťané - 

vůbec ti, kdož uvěřili v Boha a v den poslední a dobré skutky konali, ti nemusí mít 

strach a nebudou zarmouceni. 

 

Výklad tohoto verše:76   

Je zde položen důraz na čestné jednání a dobré skutky, tato výzva 

platí pro celý lid Knihy.77 Ti jsou zváni ke Slovu rovnému78, tedy 

společnému vyznání Boha Abrahamova.79 Důraz je tedy kladen na 

spravedlivé konání, což je pokládáno i za hlavní východisko při dni 

Soudu. Tento důraz pokládám za významný i pro chystaný světový étos. 

V samotném Koránu jsou také místa, která přiznávají Pánu Ježíši 

mesiášskou úlohu: 

  

 Korán, 3:45  

A hle, pravili andělé: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho 

přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i 

onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi. 

 

Výklad: Ježíš zde má mesiášský titul již při zvěstování Marii. 

Titul Mesiáš přijímají podle Koránu i ti, kdož stojí za Ježíšovou smrtí 

(byť v koranické polemice s ukřižováním): 

 

„V ěru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, 

oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo.80 

 

                                                 
76 Tamtéž, str. 139, pozn. 779. 
77 Termín lid knihy je zpracováván v celém Koránu, zejména v súře 2-4. 
78 Korán 3:64. 
79 Důraz na termín haníf, označující pravého monoteistu před jakýmkoli ze tří 

abrahamovských náboženství. 
80 Korán, 4:157. 
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Ti, kdo jsou k Bohu přiblíženi,81 jsou charakterizováni podle 

svého jednání před Bohem. Nejsou zde určeni nábožensky.  

Nejlepším konceptem je však pro vzájemný dialog hledání 

společných znaků, které mohou napomoci mezináboženskému dialogu a 

společnému usilování o mír ve světě: Je dobré se zde opřít o takové 

texty, které mohou zdůraznit společný základ abrahamovských 

náboženství a dopomoci k dialogu. Takovéto znaky je možno nalézt 

právě v ohledu na společnou či do jisté míry sdílenou kulturně-

náboženskou situaci abrahamovských náboženství. Zde lze tedy hledat 

společná východiska k dialogu.  

 

Korán 2:136-137 

Rcete: „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal 

Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, 

Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi 

a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!“  

Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě správné; 

jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Bůh ti proti nim postačí, vždyť 

Bůh je věru slyšící vševědoucí! 

 

Výklad:82 Odkazuje se zde na víru prvotních hanífů,83 na níž lze 

stavět jakožto na společném základu vzájemný dialog. 

Na základě tohoto textu lze opět poukázat na možnosti dialogu 

abrahamovských náboženství, založeného na víře v jednoho Boha a 

správné vedení (které pochází od Boha – další z dokladů pro možnost 

                                                 
81 Tamtéž, str. 606, pozn. 5223. 
82 Tamtéž, str. 38, pozn. 135 a 136. 
83 Původních vyznavačů čistého monoteismu, víry v Jediného Boha, k nimž 

patřili podle víry islámu Noe, Abraham, Mojžíš i Ježíš. 
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vzájemného dialogu). Toto usilování ve společné víře v Jediného Boha84 

může přispět ke společnému porozumění a případným mezináboženským 

aktivitám a smlouvám. 

Risto Jukko85 si ve svém díle pokládá otázku, zda islám je cestou 

spásy. Dochází k překvapivému závěru, že věřící může dosáhnout spásy, 

pokud dostojí náboženským pravidlům své vlastní tradice (jako příklad 

uvádí právě Islám). Jak dále uvádí, i dokumenty II. vatikánského koncilu 

přiznávají islámu hodnotu cesty k Bohu. Muslimové spějí k Bohu jinou 

cestou než křesťané. Islám je nahlížen jako cesta Boží a jako místo 

(působení) Ducha. Jukko se mj. opírá o závěry S. R. I. (francouzské 

společnosti pro mezináboženský dialog s islámem), v nichž se mj. praví: 

 

Islám je autentický náboženský přístup (k Bohu). 

Je zjevné, že Bůh má svobodu k tomu, aby se projevoval různými způsoby. 

 

Protože však tento dokument je nahlížen z římskokatolického 

pohledu, uvádí rovněž, že muslimové, ač určitým způsobem spějí k Bohu 

a jsou zváni k modlitbě (což je jeden ze základních pilířů islámu), 

nemohou dosáhnout plné jednoty s Bohem (v římskokatolické 

perspektivě míněna pravděpodobně účast na Eucharistii). 

 

Některé muslimské školy hovoří o Hodině a celkově eschatologii 

jako fenoménu vztahujícím se na celý ahl al-kitáb, lid Knihy86. Tento 

moment vnímám jako klíčový pro své pojetí mesianismu jako východiska 

                                                 
84 V pojetí, které uznává, že židé, křesťané a muslimové věří v téhož Boha – to 

vnímám jako základní pilíř abrahamovského dialogu. 
85 JUKKO, Risto: Trinitarian Theology in Christian-Muslim Encounters, vyd. 

Luther-Agricola Society, Helsinki 2001, str. 165nn 

 
86 Termín lid knihy je zpracováván v celém Koránu, zvláště 3. súře. 
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pro dialog abrahamovských náboženství: ač mohou existovat rozdílné 

náboženské představy o posledních věcech, vycházejí tato náboženství ze 

společného základu a je tedy možno mluvit o mezináboženském dialogu 

abrahamovských náboženství na platformě očekávání budoucích událostí 

a spolupráce na společných hodnotách. 

 

V epištole Galatským se píše, jak již bylo zmíněno, i o 

abrahamovské větvi vzešlé z otrokyně Hagar.87 Je třeba říci, že 

muslimové s jistou hrdostí vnímají svůj původ: vzešli z otrokyně, a to 

dokonce dříve než Izák – Isháq). O samotném Abrahamovi pak soudí, že 

vlastně (ještě) nebyl Izraelec, nýbrž jakýsi původní monoteista, tzv. 

haníf. Odtud pramení různě se projevující či stupňující tendence a nároky 

na vyvolenost islámu a muslimů, na druhé straně se zde však otevírá i 

pole pro dialog. Jak se však ve své práci pokouším dokázat, nejen že 

islámské náboženské školy v tomto nejsou jednotné, ale navíc někteří 

muslimové v různé míře připouští mírumilovné soužití či snad dokonce 

spolupráci s lidem Knihy. Určitou platformu představuje například hnutí 

Common Word,88 které na základě koránského verše o slově rovném zve 

abrahamovská náboženství ke společnému rozhovoru. Tato iniciativa 

nenašla větší kladnou odezvu na křesťanské straně a byla některými 

představiteli i odmítnuta, ale její existence ukazuje, že zde existují 

předpoklady pro rozvíjení abrahamovského dialogu.89 

                                                 
87 Galatským 4. kapitola. 
88 http://www.acommonword.com/  
89 

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Common_Word_Between_Us_and_You#Favourable_re
action verze 4. dubna 2014 
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Pro porozumění těmto textům v současnosti a jejich interpretaci 

pro dialog je třeba zaměřit pozornost na porozumění modernímu 

islámu.90 

Jsem si vědom mnohovrstevnosti islámu, tato cesta však dokazuje, 

že abrahamovský dialog je možný. A stejně jako u zbývajících dvou 

náboženství je dobré pracovat s těmi pohledy, které považují dialog za 

možný a nezdůrazňují otázky kontroverze, vytvářející rozdělení a 

neporozumění a rovněž neprosazovat originální pohledy jednotlivých 

náboženských škol. Je třeba klást důraz na to, co je těmto náboženstvím 

společné a na čem lze vybudovat společný étos, což je důraz na mír, 

spravedlnost a právo, rovněž také milosrdenství.  A s ohledem na důraz 

všech tří náboženství na spravedlnost a mír lze pracovat i se společným 

konceptem (abrahamovského) étosu.    

 

 

2.3.1.1 Common Word 

 

 

Common Word je původně islámská iniciativa dialogu mezi 

abrahamovskými náboženstvími. Zve všechny věřící abrahamovských 

náboženství ke „slovu rovnému“ (Korán 3:64), ke slovu, které by bylo 

společným základem. Tento text je pozváním, nečiní si tedy univerzální 

nebo deklarativní platnost, i když má nepochybně i tyto ambice, aby 

k tomu společnému základu přistoupilo co nejvíce věřících pro zachování 

a naplnění světového étosu.  

                                                 
90 http://www.mille.org/scholarship/papers/cookabs.html  
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Tento text samozřejmě nebyl všeobecně přijat a vzbudil i 

kontroverze a kritiku.91 Vzhledem k tomu, že již byl uveden a lze s ním 

pracovat, je podle mne možno odkazovat na pozitivní svědectví vedoucí 

k možnému abrahamovskému étosu. A jakkoli je dílem pouze jedné 

náboženské tradice (totiž islámu) či spíše používá její náboženskou 

rétoriku, poskytuje zázemí a východisko pro dialog, připomínaje důležitá 

témata, nevyjímaje mesianismus, milenialismus a společný étos. 

 

 

2.3.1.1.1 Konkrétní citace 

 

Uvedu zde konkrétní citace z dokumentu Common Word 

s komentářem k inspiraci společného porozumění: 

 

Muslimové a křesťané spolu tvoří více než polovinu světové populace. Bez 

míru a spravedlnosti mezi těmito dvěma náboženskými komunitami, nemůže na světě 

existovat trvalejší mír. Budoucnost světa závisí na míru mezi muslimy a křesťany.  

Základna pro tento mír a porozumění již existuje. Je to součást samotných 

principů obou vír: láska k Jedinému Bohu a láska k bližnímu. Tyto principy lze znovu 

a znovu nalézat v posvátných textech islámu a křesťanství. Jednota Boha, nezbytnost 

lásky k Němu a nezbytnost lásky k bližnímu je tak společnou půdou mezi islámem a 

křesťanstvím.  

(následují příklady citací z Koránu a Bible včetně Dvojpřikázání 

lásky a súry o Slovu rovném) 

Zatímco jsou islám a křesťanství zjevně velice odlišná náboženství – a 

zatímco neexistuje minimalizace některých jejich formálních rozdílů – je jasné, že dvě 

největší přikázání jsou společnou oblastí a spojením mezi Koránem, Tórou a Novým 

                                                 
91 http://www.christianpost.com/news/influential-evangelicals-withdraw-from-

christian-muslim-statement-31130/  
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zákonem. Co je úvodem ke dvěma přikázáním v Tóře a v Novém zákoně a z čeho 

vznikají, je jednota Boha – že je pouze jeden Bůh. Protože Šema v Tóře stanovuje: 

(Deuteronomium 6:4) Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Podobně 

Ježíš pravil: (Marek 12:29) “První přikázání je toto: 'Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, 

jest jediný pán;”. Podobně Bůh praví ve Svatém Koránu: Rci:„On Bůh je jedinečný, 

Bůh sám o sobě věčný.“ (Al-Ichlás, 112:1-2). Tak je jednota Boha, láska k Němu a 

láska k bližními společným polem, na kterém jsou islám a křesťanství (a judaismus) 

postaveny.  

 

Nemůže tomu být jinak, jelikož Ježíš pravil: (Matouš 22:34-40) “Na těch dvou 

přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."  

 

Navíc Bůh potvrdil ve Svatém Koránu, že Prorok Muhammad nepřišel s ničím 

od základu nebo v zásadě novým: To, co je ti namítáno, není nic jiného než to, co 

říkáno bylo poslům před tebou (Fussilat, 41:43). 

 

Zde je odkazováno na texty všech tří náboženství ke společnému 

porozumění. Toto porozumění staví na porozumění Bohu 

monoteistických náboženství jako totožnému. Dosvědčuje Jej jako 

garanta dobrých přikázání, která se mohou stát základem společného 

étosu. 

 

My tedy jako muslimové zveme křesťany, aby si připomněli slovo Ježíšovo v 

Evangeliu: (Marek 12:29-31) Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, 

Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 

Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ V ětšího přikázání nad tato dvě 

není.“  

 

Z muslimské strany zde zaznívá citace Písma, Nového Zákona, 

dvojího přikázání lásky.  
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Řekněte (ó muslimové): My věříme v Boha a to, co je nám zjeveno a to, co 

bylo zjeveno Abrahamovi, Izmaelovi, Izákovi, Jákobovi a kmenům a tomu, co Mojžíš 

a Ježíš přijali a tomu, co přijali proroci od svého Pána. Nečiníme mezi nimi rozdílu a k 

Němu jsme shromážděni. 

 

A opět z muslimské strany zde zaznívá v citaci Koránu (2:136) 

víra ve zjevení skrze proroky od Boha. I to je uvedeno jako společný 

základ pro dialog. (V dokumentu je tato myšlenka dokázána na více 

podobných citacích Koránu).  

 

Nalezení společné půdy mezi muslimy a křesťany není snadná záležitost pro 

zdvořilý ekumenický dialog mezi vybranými náboženskými vůdci. Křesťanství a islám 

jsou největším a druhým největším náboženstvím na světě a v dějinách. Křesťané a 

muslimové podle zpráv tvoří více než třetinu a více než pětinu lidstva. Spolu vytvoří 

přes 55% světové populace, což činí vztah mezi těmito dvěma náboženskými 

komunitami nejdůležitějším faktorem k přispění ke smysluplnému míru na světě. 

Pokud spolu nebudou muslimové a křesťané v míru, svět nemůže být v míru. S 

hroznou výzbrojí moderního světa; s muslimy a křesťany propletenými jako nikdy 

předtím, žádná strana nemůže jednoznačně vyhrát konflikt mezi více než polovinou 

obyvatel světa. Naše společná budoucnost je zde v sázce. Samotné přežití světa je 

možná v sázce. A těm, kteří si nicméně libují v konfliktu a destrukci pro svůj vlastní 

důvod nebo prospěch, že nakonec povstanou, aby na nich vydělali, říkáme, že samotné 

naše věčné duše jsou také v sázce, selžeme v upřímné snaze ze všech sil usilovat o mír 

a spojit se v harmonii. Bůh praví ve Svatém Koránu: „Bůh zajisté přikazuje 

spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, 

zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás -snad toho  

pamětliví budete.“ (Al Nahl, 16:90). Ježíš Kristus pravil: „Blahoslavení 

pokojní...“ (Matouš 5:9), a také: „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, 

ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?“(Matouš 16:26).  

Tedy nechť naše rozdílnosti nepůsobí nenávist a spory mezi námi. Nechť spolu 

soupeříme pouze ve spravedlnosti a dobrých skutcích. Nechť se navzájem 

respektujeme, buďme fér, spravedliví a laskaví jeden k druhému a žijme v upřímném 

pokoji, harmonii a oboustranné dobré vůli. 
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Citát z oddílu Mezi námi a vámi oficiálního dokumentu A 

Common Word between Us and You předkládá univerzální ambice 

abrahamovského dialogu, konaného tedy mezi všemi vyznavači 

abrahamovských náboženství, nikoli tedy (jen) vybranými náboženskými 

vůdci. To zároveň souzní s požadavkem uskutečňovat tento 

abrahamovský dialog v místních společenstvích, na místní úrovni. Autoři 

textu si uvědomují naléhavost situace k řešení i k zachování světového 

míru. Opět slyšíme koránský důraz na konání dobrých skutků, ba 

dokonce na soutěž v dobrých skutcích.  

 

„Při hoře Fíkovníku a hoře Stromu olivového, / při hoře Sinaji, / při tomto 

bezpečném území! / Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější / a pak jsme jej 

svrhli tam, kde z bídných jsou nejbídnější, / kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky 

konali -a jim náleží odměna, jež se neupomíná. / Co potom dovoluje, aby tě 

prohlašovali za toho, kdo lže o soudu posledním? / Což Bůh není ze soudců všech 

nejmoudřejší?“ (Al-Tin, 95:1-8)  

 

Zde je v dokumentu citován oddíl Koránu upomínající na konání 

dobrých skutků v kontextu eschatologickém: Kdo (u)věří v Boha a koná 

dobré skutky, nemusí se bát dne soudného. Opět zde spatřujeme 

opakovaný důraz na společný étos, na spravedlivé konání.  

 Další symbolika tohoto verše nás upomíná na Sinaj jako místo 

darování Zákona Mojžíšovi, na horu Olivetskou a eschatologický důraz 

v Mt 24:3-4.92 Tento zřetel může kromě samotné symboliky 

eschatologické mít přímý přesah do abrahamovského étosu, zejména 

v konkrétní situaci na Blízkém východě. Tyto důrazy jednotlivých 

svatých knih, nalézající společný důraz na projevy étosu – milosrdenství, 

                                                 
92 Korán, str. 694, pozn. 6195. 
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úsilí o mír a spravedlnost – mohou být, jak se dále snažím dokázat, právě 

východiskem k mezináboženskému dialogu, zde konkrétněji dialogu 

abrahamovskému, vycházejíce ze společného duchovního základu a 

sdílené historie i posvátných dějin. 

 

2.3.1.1.2 Eschatologický horizont  

 

Eschatologický horizont textu Common Word lze vnímat 

v požadavku důležitých hodnot míru, vztahů mezi náboženstvími, a to na 

úrovni místní, nikoli jen jako memorandum oficiálních náboženských 

představitelů. V kontextu mesianismu jej uvádím proto, že 

eschatologické očekávání, mesiánské očekávání, které je či může být 

společné abrahamovským náboženstvím, se může stát důležitou součástí 

společné platformy světového abrahamovského étosu.   
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3 Srovnání mesiánských tendencí  

v abrahamovských náboženstvích 

 

Pokusím se zde srovnat texty tří abrahamovských náboženství a 

ukázat na nich společné rysy mesianismu a cestu k dialogu. Nejprve však 

zmíním skeptická stanoviska, s nimiž je možno se setkat, a předkládám i 

odpovědi na ně. 

 

 

3.1 Skeptické pohledy 

 

Abychom mohli postavit abrahamovský dialog na pevných 

základech, je třeba dopřát sluchu také skeptickým hlasům k této 

problematice. Zmíním zde tedy pohledy některých historiků náboženství, 

bývalých konvertitů a obecně hlasů skeptických k možnosti dialogu. 

Jedině tak bude lze vystavět skutečně hodnotný dialog a platformu ke 

světovému étosu, pokud vezmeme na vědomí i kritické hlasy a při 

formulaci společných stanovisek je budeme mít na vědomí tak, abychom 

dokázali představit pozitivní řešení ve společném étosu pro 

abrahamovská náboženství tak, abychom dokázali odpovědět i na 

skeptické pohledy na abrahamovský dialog. 

 

3.1.1 Richard Fletcher  
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Někteří autoři jako například Richard Fletcher93 se staví ke 

vzájemným (nejen) kulturním vlivům zejména mezi křesťanstvím a 

islámem velmi skepticky. Velmi kriticky například popisuje literární 

závislost Koránu na Bibli, která se projevuje tak, že některé věci přejímá, 

avšak většinu fenoménů přeznačuje. To lze dokázat například na základě 

zaslíbení Izákovi/Izmaelovi a podobně, avšak autor se zde staví velmi 

kriticky k postoji islámu a kriticky hodnotí historické souvislosti 

křesťanské a islámské civilizace. Současně však přiznává katastrofální 

historické následky násilného vlivu jedné kultury na druhou, jako tomu 

bylo například v případě křtů poddaných španělského krále po dobytí 

Granady r. 1492. Je tedy jasné, že například z hlediska literární vědy 

můžeme zkoumat základy abrahamovských náboženství a jejich svaté 

texty, ale to nám nepřinese žádný pozitivní přínos pro dialog. Je důležité 

přiznat společnou tradici a jisté sdílen prvky monoteistické víry bez 

zabíhání do podrobností a kulturně-náboženských rozbrojů, které, jak 

zdůrazňuji i na jiných místech své práce, mohou dialog spíše 

znesnadňovat. 

 

3.1.2 Lukáš Lhoťan  

 

Další skeptický pohled přináší Lukáš Lhoťan.94 Tento bývalý 

muslim přináší velmi radikální kritiku zejména české scény a ve své 

knize podává kritiku islámského pohledu na Ježíše, opíraje se rovněž o 

vlastní zkušenosti především z české muslimské scény. Lhoťan zde 

                                                 
93 FLETCHER, Richard: Kříž a půlměsíc, vyd. Mladá fronta, Praha 2004 
94 LHOŤAN, Lukáš: Ježíš Kristus a islám: Aneb islám a jeho vztah k Ježíši a 

křesťanství, vyd. Lukáš Lhoťan & Da Vinci Prague Institute [Lukáš Lhoťan v Pstruží 

2014] 
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kritizuje samotné pojetí Abrahama jako základu tzv. abrahamovských 

náboženství, když říká, že hanafismus byl ztotožněn s tradicí Abrahama 

až později. 95 A i když Lhoťan poukazuje na inspiraci mimobiblickými 

spisy,96 nelze popřít společné prameny víry abrahamovských 

náboženství, a tím i sdílenou eschatologickou naději. Opět je třeba říci, 

že není možné znesnadňovat dialog světových náboženství 

poukazováním na literární stránky jejich svatých textů. 

 

 

3.1.3 Rémi Brague97 98 

 

Rémi Brague se staví proti konceptu abrahamovských 

náboženství, či spíše k pojetí Abrahama jako společného základu, když 

píše:99  

 

… Abraham společný všem třem náboženstvím …(je)… jen velmi mlhavá 

abstrakce. Jako nejmenšímu společnému jmenovateli mu neodpovídá žádná konkrétní 

postava, kterou ona náboženství uctívají a s níž se ztotožňují. Přijmout takového 

Abrahama by pro každé z nich znamenalo zřeknout se jisté stránky své víry. 

 

Brague může mít pravdu v tom, že existenci Abrahama nemůžeme 

podle všeho historicky doložit, to ale nebrání pojetí byťsi i mytické 

postavy, která může hrát rozhodující roli při mezináboženském 

                                                 
95 Tamtéž, str. 19-20. 
96 Tamtéž, odkaz na komentář v Koránu, Levné knihy 2006, str. 676, úvod 

k súře 19. 
97 BRAGUE, Rémi: O Bohu u křesťanů a jednom nebo dvou dalších, vyd. 

CDK, Brno 2013. 
98 http://remibrague.com/biography-2/  
99 BRAGUE, str. 19. 
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porozumění v částečně sdílených posvátných dějinách a stát se tak 

jedním z uzlových bodů mezináboženského dialogu. 

 

Tato skeptická stanoviska je třeba brát na vědomí a umět se s nimi 

vyrovnat i při pozitivním formulování abrahamovského dialogu a 

společného étosu. Je důležité stavět na společných hodnotách, pohledu ke 

společnému cíli v chystaném étosu a neznesnadňovat úsilí o dialog 

margináliemi jednotlivých náboženství. A k chystanému étosu mezi 

náboženstvími, ke společnému konsensu na světovém úsilí o mír a 

spravedlnost a ke společnému očekávání věcí budoucích nemohou hrát 

rozhodující roli dílčí konflikty, které mají často i politické pozadí. A 

třeba právě poukazem na mírový étos přesvědčit i skeptiky, kteří 

odmítají náboženský základ snah o porozumění abrahamovských 

náboženství. 

 

 

 

3.2 Pozitivní stanovisko k dialogu  

 

 

Pro účely této práce vycházím z pozitivního stanoviska, že 

abrahamovský dialog je možný, dále z faktu, že  již v nějaké podobě 

probíhá a může se jen rozvíjet. 

Uvádím zde texty, na jejichž základě je možno postavit vzájemný 

dialog. Jedná se o texty, v nichž lze podle mne nalézt společná 

východiska pro étos mezi věřícími monoteistických náboženství. Není 

snad cílem obrušovat hrany, ale hledat shodné znaky pro společný étos, 
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porozumění a etické a milosrdné konání před Boží tváří a s výhledem do 

zaslíbené budoucnosti. Není snad cílem vytvořit nějaký opětovný 

hanafismus, ale mírovou platformu usilující o společné odpovědné 

konání ve světových (a posvátných) dějinách. A tento dialog má být 

inspirován právě mesianismem. Právě výhledem k příchodu Zvěstovatele 

soudu, ale také Zvěstovatele nového věku. Právě s vědomím společné 

odpovědnosti, ale také s náboženským očekáváním zaslíbené budoucnosti 

pro spravedlivé, tedy spravedlivě konající, což je koneckonců hlavní 

předpoklad společného étosu stavěného na sdílených hodnotách. 
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3.3 Texty pro dialog 

3.3.1 Judaismus: Izaiáš 11, 1-10100 

 

 
1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá 

ovoce. 
2Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch 

rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.  
3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí 

oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,  
4nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude 

rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých 

rtů usmrtí svévolníka. 
5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. 
6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a 

lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.  
7Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat 

spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu.  
8Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne 

ručkou odstavené dítě. 
9Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť 

zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.  
10V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako 

korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. 

 

                                                 
100 Starý Zákon: Izajáš, vyd. Kalich v ÚCN, Praha 1982. 
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Tento text byl samozřejmě v dějinách vykládán christologicky a 

musíme se ptát po tom, jaký význam měl pro mesiánské vědomí 

židovstva. Také je třeba říci, že mesiánské vědomí se v židovském 

národě objevuje až v době poexilní. Důležitý zřetel pro abrahamovský 

dialog zde shledávám v poetických obrazech míru v celém stvoření, což 

je motiv, který by mohl v dialogu inspirovat a být také věrohodným 

poukazem k chystanému společnému étosu. 

Mesiášské obrazy soudu podle práva, spravedlnosti, moudrosti a 

rozumnosti mohou být vztaženy na konečný příchod Mesiáše, což je opět 

motiv, na němž se může vybudovat společné porozumění. Podle verše 2 

nebude dbát na to, co slyší a vidí ze světa, ale bude soudit spravedlivě. 

Pro Židy zvěstuje spravedlnost Hospodinovu a důvěru v Jeho moc, pro 

křesťany v mesiášské interpretaci vykoupení v Ježíši Kristu a pro 

muslimy důraz na spravedlivý mír a určité zaslíbení. Opět zde může jít o 

svého druhu „Slovo rovné“101 pro rodinu abrahamovských náboženství 

vedoucí ke společnému porozumění. A souzní také s ideou společného 

étosu pro abrahamovská náboženství, která mohou být na základě svých 

svatých textů podnícena ke vzájemnému dialogu. 

Důležitým prvkem v židovství je tzv. tikkun olam s významem 

náprava světa.102 Charles Burack103, dlouholetý propagátor 

mezináboženského dialogu, zmiňuje pro Tikun Olam důležité body pro 

mezináboženský dialog:104 

 

Spirituální praxe: Udržovat existující spirituální praxi, která prohlubuje lásku, 

naději, pokoru, soucit, otevřenost, porozumění, pravdivost, moudrost, radost, 

                                                 
101 Viz iniciativu Common Word, oddíl 4 a příloha; Korán 3:64 
102 http://www.tikkun.org/  
103 http://www.charlesburack.com/Biography.html  
104 http://www.tikkun.org/nextgen/counsel-for-interfaith-leaders-and-

peacemakers - není citováno doslova 
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vděčnost, mírnost, odpuštění, snahu o mír, odvahu, laskavost a zdar (takto konaného 

díla). 

 

V dialogu je tedy třeba respektovat spirituální praxi jednotlivých 

náboženství a nesnažit se o nějaký náboženský synkretismus. (Na druhou 

stranu to nebrání pořádat mezináboženská shromáždění, společné 

modlitby za mír a další aktivity). 

 

Osobní zodpovědnost: Neustále promýšlet i zpětně své konání, držet se rady a 

podpory druhých a denně motivovat svůj život za pomoci nejvyšších hodnot. 

 

Osobní odpovědnost je základním předpokladem 

mezináboženského porozumění, úsilí o mír a naplňování společného 

étosu. 

 

Vlastní svatost a hranice: Poznávat a uznávat svatost, dobrotu a moudrost 

každého člověka a v každé náboženské tradici a zároveň uznávat individuální a 

kolektivní hranice, ale i možnosti pro růst. 

 

Je důležité uznávat a respektovat hodnotu každého člověka jako 

lidské bytosti (což se může týkat i apelu na zrušení nelidských trestů, 

principů krevní msty a podobně). 

 

Rozdílnost v jednotě: Uznávat náboženské rozdílnosti a zároveň zdůrazňovat 

jednotu náboženství. 

 

Zde se dostává ke slovu klíčový koncept spolupráce 

abrahamovských náboženství: Uznávat jednotlivé odlišnosti náboženské 

praxe zúčastněných náboženství a zároveň umět a moci sdílet společné 

prvky víry i v očekávání budoucích věcí. To je základem každého 
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mezináboženského dialogu a tím blíže i chystaného abrahamovského 

světového étosu. 

 

Úsilí a milost: Pamatujme, že duchovní uzdravení, růst a transformace může 

být povzbuzena skrze svatý plán, modlitbu, meditaci a skutky lásky, ale veškerá tato 

aktivita je dovršena a osvěcena milostí. 

 

K opravdovému dialogu je třeba milost. Tento důraz je důležitý 

právě v projevech společných modliteb za zdar společného konání a 

porozumění. I když židovství a islám posilují důraz na Zákon a 

náboženské předpisy, najdeme zde i slova o milosti Boží a milosrdenství 

s výzvou pro etické konání věřícího jednotlivce v konkrétní, situační 

etice. Tyto prvky představují další společné body abrahamovského 

dialogu jako takového a také společného étosu pro svět. 

 

Sdílená identita: Podporovat naši sdílenou identitu jakožto zodpovědných 

lidských bytostí jakožto pečujících obyvatel živé Země, jakožto vědomých občanů 

kosmu a jako milovaného potomstva duchovního Pramene. 

 

Globální odpovědnost je zde další významnou složkou společného 

étosu. 

 

Společné aktivity: Nespojovat se společně jen k dialogu, studiu a pohostinnost 

i a sociálních aktivitách, ale také v modlitbě(!), meditaci a kreativní hře a rituálu.  

 

Tedy v dialogu je třeba zdůrazňovat nejen praktické aktivity 

sdíleného étosu, ale rovněž i společné náboženské úsilí. To je velmi 

důležitý motiv i pro společné eschatologické očekávání, najdeme-li 

takové prohlášení, které přiznává možnosti sdíleného náboženského 

života. 



62 

 

 

Zakoušení a interpretace posvátného: Objevujme mnohé cesty zakoušení, 

verbalizování, imaginace, symbolizace a interpretace posvátného a snažme se ocenit 

různé varianty a společné rysy (tohoto náboženského prožívání). 

 

Posvátný rozměr, který je v abrahamovských náboženstvích bližší 

než v obecném náboženském prožívání, je možno rozvíjet na mnoha 

rovinách:  

Verbalizování posvátného: popis náboženské zkušenosti. 

Imaginace: vyjádření náboženských představ 

Symbolizace: přiřazení významů k určitým znakům, které mohou 

utvářet a formovat náboženské prožívání. 

Interpretace: výklad významu náboženské zkušenosti pro jedince i 

komunitu 

 

Posvátný rozměr se v inspiraci R. Ottem105 pokusím 

charakterizovat takto:  

Zakoušení vztahu, který mne přesahuje a který vnímám jako pocit 

odlišující se od pocitů uchvácení jinými fenomény; Otto připomíná pocit 

závslosti zmiňovaný R. Schleiermacherem.106 

 

Proměna (od) konfliktu: Objevujme cesty proměny náboženského 

konfliktu, které jsou nenásilné a jsou zakořeněny ve spravedlnosti, 

rovnosti, respektu, porozumění, soucitu a odpuštění a přeformulujme 

konflikt v tvořivé (budující) smíření, růst a spojenectví. 

 

                                                 
105 OTTO, Rudolf: Posvátno, vyd. Vyšehrad, Praha 1998. 
106 Tamtéž, str. 23nn. 
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V prosazení světového abrahamovského étosu je třeba prosazovat 

důraz na již několikrát zmíněné společné hodnoty rovnosti, spravedlnosti 

i odpuštění, což může mít dobrý vliv i v působení étosu na politiku (blíže 

kapitola 4.5). 

 

Klí čové vzájemné obohacování: Zkoumejme, jak jsou světová 

náboženství navzájem přímo či nepřímo provázána a navzájem 

ovlivňována a važme si toho, jak jsme obohacováni jeden druhým a jeho 

vlastními duchovními dary. 

 

Vzájemné obohacování je dobrým znakem fungujícího dialogu, 

kdy je možno společně hovořit o sdílených náboženských fenoménech a 

jejich prožívání, v případě abrahamovských náboženství (z důvodů, které 

jsem uvedl již dříve, totiž společný základ ve víře v Jediného Boha) i 

společnou modlitbu a celkově ve společných kontaktech a úsilí o 

náboženské porozumění. A pokud zde vidíme i důraz na vzájemné sdílení 

duchovních darů, je to další důležitý důkaz o možnosti a budoucnosti 

abrahamovského dialogu. 

 

 

3.3.2 K řesťanství: Matouš 25, 31-46 

 
31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, 

posadí se na trůnu své slávy;  
32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od 

druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,  

 33ovce postaví po pravici a kozly po levici.  
34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, 
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ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.  
35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, 

byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,  
36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste 

mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘  
37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a 

nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?  
38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a 

oblékli jsme tě?  
39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za 

tebou?‘ 
40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘  
41Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, 

připraveného ďáblu a jeho andělům!  
42Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,

  
43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli 

jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘  
44Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, 

pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘

  
45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z 

těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘  
46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ 
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Tento text je chápán jako podobenství.107 Od ostatních 

podobenství se liší tím, že nečerpá jako ta zbylá z běžného života 

známého posluchačům, ale znázorňuje apokalyptické představy.108 109 

Přichází Syn člověka, aby soudil. Při „důkazním řízení“ se jej jednotliví 

účastníci ptají na to, kde Jej potkali v Jeho potřebách – odpovědí jsou 

potřební bližní. Text má sice dvojí vyústění, ale neurčuje aktéry 

konkrétně nábožensky, hovoří o požehnaných, kteří patří Otci. A to podle 

milosrdných skutků či nevšímavosti v životě:110 

  

V podobenství není posuzován národ, nýbrž jednotlivec, a to ne 

podle toho, jak se chová k nějakým vyvoleným, nýbrž dle toho, jak se 

chová ke kdejakému bezdomovci, okolo kterého projde. 

 

Tedy pokud text lze použít pro ty, kdož dodržují vůli Boží ve  

spravedlivém konání pro tento svět a pro své bližní, je to další pozitivně 

znějící výpověď pro abrahamovský dialog. A protože nelze 

abrahamovský dialog vztáhnout bezebytku na celá společenství 

abrahamovských náboženství se všemi jejich variacemi, spiritualitami či 

teologickými směry, je dobré orientovat toto snažení jako výzvu pro 

věřícího jednotlivce.  

Text oslovuje konkrétního jednotlivce, je apelem do personální 

etiky, přináší výzvy konkrétnímu věřícímu jedinci a apeluje na jeho 

etické konání ve vztahu k jiným věřícím (či jinak věřícím) v Boha.  

                                                 
107 MRÁZEK, Jiří: Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, vyd. Mlýn, 

Jihlava 2010, str. 183 
108 Týž: O kozlech, ovcích a lidech. Ježíšova podobenství podle Matošova 

evangelia, vyd. Mlýn, Třebenice 1997, str. 140nn. 
109 Podle: týž: Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, str. 183: Tato 

okolnost(, že podobenství nečerpá z běžného života a přináší apokalyptické obrazy,) 
vede některé badatele k tomu, že tuto perikopu vůbec nepovažují za podobenství. 

110 Tamtéž, str. 144.  
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Tento text vnímám jako klíčový pro abrahamovský dialog proto, 

že mluví k těm, kdo (ne)činí vůli Otce v nebesích; tedy nevymezuje se 

nábožensky nebo orthodoxně, ale ptá se po spravedlivém konání podle 

vůle Otce. Tento text hovoří o dobré vůli náboženského člověka, věřícího 

v Jediného Boha. A konání milosrdenství, o něž jde v tomto textu 

především, mají ve svém základu všechna tři náboženství. Proto má 

podle méně smysl vystavět tento koncept, jak se o tom zmiňuji dále, 

například na projektu Světového étosu, který může být dobrým 

naplněním ideálů společných pro mezináboženský (a zde výslovně 

abrahamovský) dialog, vedoucí ke společnému úsilí na poli společného 

zájmu, světového étosu a společného úsilí ve světě. Tento text je 

eschatologický, tedy jeho struktura je vystavěna v očekávání apokalypsy. 

Ale protože hovoří o lidech dobré vůle, o spravedlivých, lze zde založit 

společný étos. Nehovoří zde o nějaké konkrétní skupině obyvatel či 

vyvoleném národě.  

 

Budou před Něho shromážděny všechny národy, 

 

čteme v tomto textu. Nejsme zde tedy postaveni před jakýkoli 

náboženský exklusivismus, ale setkáváme se zde s přijetím všeho lidstva 

a rozlišování na základě etického konání, což je hlavním východiskem 

chystaného společného étosu.  

 
32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, 

jako pastýř odděluje ovce od kozlů,  

 33ovce postaví po pravici a kozly po levici.  
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Čteme zde obraz soudu na konci věků. Není zde řečeno, že by obě 

skupiny představovaly nějaké skupiny lidí, neřkuli na základě 

náboženské příslušnosti. 

 
34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se 

království, které je vám připraveno od založení světa. 

 

Osloveni jsou požehnaní Boží, totiž požehnaní Otce nebeského. 

S tímto termínem mohou mít problém židé a muslimové, v dialogu je 

však třeba položit důraz na oslovení a povolání Boží. Hned na začátku 

jsou zde účastníci pozváni k eschatologickému království.  

 
35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na 

cestách, a ujali jste se mne,  
36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 

vězení, a přišli jste za mnou.‘ 

 

Eschatologické podobenství nám ukazuje lidi v různých mezních 

situacích, k nimž má být směřováno milosrdenství. 

 
37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a 

nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?  
38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme 

tě? 
39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ 

40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 

mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

 

K nim jsme zváni, abychom konali dobré věci v tomto světě. Pro 

společný dialog mohou opět představovat platformu spolupráce. 
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41Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, 

připraveného ďáblu a jeho andělům!  
42Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 
43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl 

jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘  
44Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, 

nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘  
45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto 

nepatrných, ani mně jste neučinili.‘  
46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ 

 

Text, protože je eschatologické povahy, obsahuje samozřejmě dvě 

části, dvě určené skupiny lidí. Protože jde však o text, který smíme číst 

v našem věku, tedy po jeho zapsání, ale před konečným stavem věcí, 

jsme zváni. Jsme zváni k etickému konání a k následování správné cesty, 

jejíž účastníci jsou zváni ze všech národů – étos má tedy univerzální 

platnost. Pro abrahamovský dialog pak má význam ve společných 

důrazech na víru v Jediného Boha, lineární pojetí dějin (spásy), důraz na 

milosrdenství a pomoc potřebným, etické konání před Bohem. 

 To vše představuje nikoli nepodstatné prvky společného dialogu. 

  

 

3.3.3 Islám: Korán 2:136-137 

 

 

Z islámské strany jsem vybral text Koránu, který hovoří o 

společné možné cestě věřících monoteistických náboženství. Text se 

pozitivně vyjadřuje ke spolupráci s těmi, kdo činí vůli Boží, nevymezuje 

se tedy konkrétně a dává prostor pro interpretaci v abrahamovském 
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dialogu.  

 

Korán 2:136-137 

Rcete: „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal 

Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jákobovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, 

Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi 

a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!“  

Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě správné; 

jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Bůh ti proti nim postačí, vždyť 

Bůh je věru slyšící vševědoucí! 

 

Tento text může být dobrým východiskem pro abrahamovský 

dialog. Hovoří obecně o věřících v Jednoho Boha, přičemž uvádí postavy 

Starého Zákona, Ježíše i proroky. Důležitý oddíl zde říká, že nečiníme 

rozdíl mezi nimi, tedy jsou si rovni před Boží tváří, a dále do vůle Pána 

svého jsme odevzdáni – důraz je zde položen nikoli na marginálie 

jednotlivých náboženství, které by mohly případný dialog spíše 

znesnadňovat a zavádět mimo rámec společného étosu a znesnadňovat 

dorozumění. Slova o rozkolu z tohoto úseku mohou být vztažena na ty, 

kdo dialog nepodporují a naopak ujistit ty, kteří společnou cestu najdou. 
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3.4 Pozitivní stanovisko k dialogu na základě komparace 

jednotlivých svatých textů 

 

Pokud se tedy na náš předmět zkoumání i ve světle přednesených 

textů podíváme pozitivně, lze se opřít o ty teorie, které abrahamovský 

dialog pokládají za možný, jak jsme již pojednali dříve.111 Společné 

východisko lze spatřit v úsilí tří světových náboženství na ne 

nevýznamné části světa o zachování étosu míru a společného úsilí ve 

svých zemích a na místní úrovni.  

 

3.4.1 Proč mesianismus 

 

A proč k tomu využívat zrovna hledisko mesianismu, potažmo 

milenialismu?112 Domnívám se, že v pohledu náboženského očekávání, 

kterýžto termín jsem zavedl jako obecné pojmenování pro eschatologické 

a mesianistické koncepty abrahamovských náboženství, lze nastolit 

otázky tohoto světa, na nichž mohou mít věřící společný podíl, a na 

jejich základě pak lze vystavět světový abrahamovský étos (blíže 

pojednáme v kapitole 4.5.). Lineární pojetí dějin v abrahamovskch 

náboženstvích umožňuje vnímat jejich dějinný kontext, existenci a 

význam dějin spásy a roli věřícího člověka v nich, důraz na dějinnou 

odpovědnost člověka, odpovědnost numinozní autoritě, k níž se vztahuje,  

a také právě směřování k horizontu dějin a příchodu spasitelské postavy. 

Mesiáš pak představuje autoritu poslanou (různým způsobem) od Boha, 

autoritu, která zjedná spravedlnost, což představuje náboženské 
                                                 
111 KUSCHEL a další. 
112 Bylo by totiž snad možné namítnout, že právě v otázce eschatologie a 

milenialismu se náboženství mohou jen rozcházet. 
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zacílením společného étosu. Dále také umožňuje výhled do zaslíbené 

budoucnosti a odpovědnost ve víře. A právě víra zaměřená 

eschatologicky a s očekáváním zaslíbeného Mesiáše může zavazovat a 

inspirovat k naplnění společného étosu založeného na sdílených etických 

principech abrahamovských náboženství.  
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4 Závěr: Mesianismus jako prostor pro dialog 

abrahamovských náboženství 

 

Pokusím se zde shrnout, proč jsem ve své práci zvolil téma mesianismu jako 

určující pro mezináboženský dialog, vymezený úžeji jako dialog abrahamovských 

náboženství. Rozvinu zde stanoviska předestřená v předchozím oddíle. 

 

4.1. Proč mesianismus ke světovému étosu 

 

Domnívám se, že pokud se mohou abrahamovská náboženství shodnout na 

určitém společném rozměru náboženské víry důležitém pro budoucnost, je to právě 

eschatologické očekávání, i když v něm existují rozdíly, jak jsme si ukázali dříve. Jeho 

společná platforma však může být základem ke světovému étosu. Tímto základem je 

sdílená historie, do určité míry sdílená posvátná historie a úcta ke svatým textům a 

osobám a v neposlední řadě také eschatologické (a mesiánské) očekávání. 

Mesianismus je pro dialog důležitý také proto, že společně sdílené hodnoty se 

váží také k očekávanému mesiášskému věku, kdy má dojít k jejich naplnění. S tím 

souvisí i společný důraz na právo a spravedlnost, milost a milosrdenství a 

v perspektivě očekávaného nového věku lze prosazovat tyto hodnoty ve společném 

étosu. 

 

4.2. Celkový koncept 

 

Mesianismus jsem se ve své práci pokusil představit jako téma společné 

abrahamovským náboženstvím a podle mého názoru skýtající možnost vzájemného 

dialogu těchto náboženství. Ve všech těchto tradicích se vyskytuje mesiánská postava 

a pohled náboženského očekávání. Judaismus z pochopitelných důvodů nehovoří o 

Ježíši, Mesiáš je teprve očekáván. Křesťanství přeznačuje starozákonní proroctví a 

zaslíbení – tato jsou v křesťanské tradici vztažena na Ježíše jakožto Mesiáše. Korán 

pak přiznává Ježíši úlohu prorockou (nikoli mesiánskou), ale již ve výrocích proroka 

Muhammada najdeme zmínku o tom, že Ježíš bude působit jako završitel dějin tohoto 
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věku a konečný soudce. Bude jakýmsi vykonavatelem vůle Alláhovy (neboť není 

božskou osobou, pouze poslaným prorokem). S výhledem konce dějin a možnostmi, 

které skýtá vzájemný rozhovor, lze dosáhnout určitého porozumění a na jeho základě 

se zasazovat o mírové, etické a morální snahy ve světě i ve svých náboženských 

společenstvích i s překročením jejich vzájemných hranic. 
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4.3. Význam pro dialog 

 

Mesianismus jsem představil v kontextu abrahamovských náboženství 

s možností výhledu k jejich dialogu, neboť se domnívám, že zde se právě otevírá 

prostor pro dialog těchto náboženství. Zejména proto, že v poslední době se objevily 

na různých místech určité milenialistické tendence, dá se předpokládat otevření tohoto 

dialogu i na půdě dialogu abrahamovských náboženství (je samozřejmé, že se jedná o 

ideál, k jehož uskutečnění ještě vede dlouhá cesta mezináboženského dialogu). 

Negativní tendence signalizující některým extremistickým skupinám rovněž závěr 

tohoto věku (mám na mysli hlavně „eschatologickou interpretaci“ událostí kolem 11. 

září ze strany některých islámských duchovních) je zde třeba přemoci právě důrazem 

na společný mírový étos a na pozitivní aspekty milenialistického očekávání. 

Navzdory zřejmému dějinně-vývojovému rozdílu mezi židovstvím a 

křesťanstvím (a už vůbec islámem) je možno se shodnout na očekávání Mesiáše na 

konci věků. Křesťané mohou vycházet z příběhu Ježíše Krista, který pro ně 

představuje úhelný kámen víry, se židy je ovšem možno sdílet ono náboženské 

očekávání, k němuž se nakonec připojuje jistým způsobem i islám, jakkoli v něm tato 

myšlenka není původní, jak jsme si dokázali dříve, přináší spíše důraz na mír. Rovněž 

se objevují i kritické hlasy proti konceptu abrahamovského dialogu. Lze jej však podle 

mne obhájit takto: 

Abrahamovská náboženství tak mohou nalézt společnou cestu dialogu na 

platformě náboženského očekávání, jakkoli je tato problematika v těchto náboženských 

tradicích vnímána a pojednávána trochu rozdílným způsobem. Samozřejmě jsem si 

vědom rozdílností v ideových základech (jednotlivých „eklesiologiích“) těchto 

náboženství, nicméně na poli náboženského očekávání budoucích věcí lze podle mne 

právě nalézt dialog směřující k porozumění a v ideálním případě snad i spolupráci 

abrahamovských náboženství. Chtěl bych zdůraznit, že mým cílem není nějaký „nový 

eklesiologický abrahamovský koncept“, ale prostor pro zodpovědný dialog a 

spolupráci těchto tří náboženství se společnými kořeny, provázanými dějinami, 

sdílenými hodnotami a (jak se snažím v této práci dokázat) společným očekáváním na 

věci budoucí. Sdílený etický imperativ podpořený vírou v jediného Boha se může stát 

základem této spolupráce nejen v dialogu, ale ve společném úsilí etickém, 

humanitárním a lidskoprávním. 
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Zejména tento eschatologický zřetel spojený s odpovědností za svět by podle 

mne zvláště v dnešní době mohl tomuto sblížení napomoci.  

 

 

4.4. Světový étos obecně 

 

K dialogu mohou rovněž přispět i další témata, na nichž se mohou všechna tři 

náboženství sjednotit: Jde především o snahu o mír ve světě a mezi lidmi. Zde bych 

poukázal zejména na projekt Světového étosu Hanse Künga.i V jeho duchu by bylo 

možné uzavřít jakési memorandum o společném úsilí abrahamovských náboženství, 

které by mělo o to větší význam a dosah, že by vycházelo ze stejných či podobných 

východisek těchto monoteistických náboženství s podobnými hodnotami.  

Obecný světový étos je důležitým základem k předporozumění a dále může 

umocnit dosah chystaného náboženského a dokonce abrahamovského étosu pro svět, 

pokud sdílí i obecné hodnoty. Náboženské zakotvení abrahamovských náboženství 

v tomto étosu pak může zprostředkovat podstatný dosah tohoto étosu, založeného i na 

hodnotách nábožensky formulovaných, které však mohou být sdíleny i v obecném 

étosu. Mám na mysli důraz na právo, mír, spravedlnost a toleranci. 

 

4.5. Výzvy ke společným modlitbám 

 

Jak upozorňuje Kuschel,113 lze stavět na společně sdílených prvcích: modlit 

se k Bohu jako Stvořiteli nebe a země (ne nevýznamný prvek pro étos sdílený před 

Bohem), milosrdného a milostivého průvodce dějinami, soudce a dovršitele světa a 

lidstva. Všechny tyto aspekty Božího Bytí, byť vlastně plně nepopsatelného, mohou 

být sdíleny při společné abrahámovské ekumeně uplatňované v dialogu i étosu 

v dosahu (mezi)náboženském, politickém, společenském i kulturním. A proč tento 

dialog a étos vystavět na poli mesianismu? Přináší sdílení společných hodnot 

s výhledem k zaslíbené budoucnosti, jak ukazuji v důrazu na lineární pojetí posvátných 

dějin, společné právě abrahamovským náboženstvím, v kapitole 2 a 4.7.1.).  

                                                 
113 KUSCHEL, Karl-Josef: Spor o Abrahama: Co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je 

spojuje, vyd. Vyšehrad, Praha 1997, str. 273nn. 
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Kuschel upozorňuje na setkání v Asisi roku 1986, kdy se 

 

Náboženství (…) jistě nemodlila společně, spíše současně.114 

 

Pokud však dodržíme ohled na rozdílnost jednotlivých náboženství a budeme se 

(což je cílem étosu) soustředit na společné důrazy, a to i ve vztahu k Bohu, je možno 

se modlit nejen současně, ale i společně. A to s intencí toho, co je náboženstvím 

společné a stává se základem étosu: úsilí o spravedlnost a milosrdenství a náboženské 

očekávání. 

Společný cíl náboženský, morální i etický lze jistě vyjádřit i společnou 

modlitbou. Jsme upozorněni na to,115 že se lze spolu modlit a můžeme uvažovat nad 

tím, jak. Opět zde rezonují společně sdílené hodnoty zmiňované i ve známé modlitbě 

sv. Františka: 116 

 

Pane, 

učiň mě nástrojem Tvého pokoje, 

dej, ať miluji, kde vládne nenávist;  

ať odpouštím, kde se křivdí;  

ať sjednocuji, kde je svár;  

ať říkám pravdu, kde je lež;  

ať přináším víru tam, kde hrozí pochybnost;  

ať probouzím naději, kde trýzní zoufalství;  

ať rozsvěcuji světlo, kde vládnou temnoty;  

ať přináším radost, kde přebývá zármutek. 

 

Tato modlitba přináší prosby za sdílené hodnoty a Kuschel se oprávněně ptá:117 

 

Měli by snad židé a muslimové přitom zůstat stranou? 

 

A připojuje překvapivé řešení:118 

 

                                                 
114 Str. 275. 
115 Str. 276nn. 
116 Str. 277. 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž a následující. 
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Bylo by načase sestavit židovsko-křesťansko-muslimskou modlitební knížku, jež by se mohla 

používat při ekumenických příležitostech a do níž by z teologických a spirituálních zkušeností vyústilo 

všechno to, co přinesly poslední roky ekumenických rozhovorů mezi židy, křesťany a muslimy. 

 

Možnost, ba nutnost společné modlitby zde vnímám jako velmi důležitý pro 

společné směřování. 

 

Rovněž pro smíšená manželství, jejichž počet v budoucnu ještě vzroste, by takováto 

modlitební knížka měla velký praktický význam. 

 

Chystaný abrahamovský étos by tak dostal ve svém kulturně-náboženském 

dosahu i nemalý praktický význam pro vzájemné porozumění a společné směřování ve 

víře v Jediného Boha praktikované podle svého obyčeje. 

 

4.6. Světový étos pro politiku119 

 

Světový étos politický se zakládá i na porozumění mezi jednotlivými 

komunitami národními, národnostními a v neposlední řadě náboženskými, které mají 

nezřídka i politické ambice. Proto je podle mne záhodno pojednat i tento rozměr 

společného étosu. Jak upozorňuje Hans Küng, světová politika často ignoruje rozměr 

náboženský,120 což přináší ve společnosti problémy. Je třeba s náboženským rozměrem 

počítat: 

 

Dobová analýza, která vylučuje náboženský rozměr, je deficitní.121 

 

Proto je tento rozměr pro světový étos a jeho politický rozměr důležitý. Jeho 

ignorance může vést k velkým konfliktům, jak ukazuje autor na příkladu Jugoslávie.122 

Společný étos i s jeho politickým rozměrem lze formulovat Küngovými slovy: 

 

                                                 
119 KÜNG, Hans: Světový étos pro politiku a hospodářství, vyd. Vyšehrad, Praha 2000, str. 

145nn. 
120 Tamtéž, str. 151. 
121 Tamtéž, str. 152. 
122 Tamtéž, str. 153nn. 
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V jedné světové společnosti jsou křesťané pozváni uvědomit si společně s lidmi 

jiné víry společnou odpovědnost, odpovědnost za mír, spravedlnost, zachování 

stvoření a obnovený étos.123 

Výzvu abrahamovského étosu pro politiku bych formuloval asi takto:  

Abrahamovská náboženství, která přijala společný světový étos a budou se jej 

snažit uvést do náboženského života ve svých komunitách, městech a zemích, mohou 

také využít tohoto společného étosu k občanské aktivitě a prosazení hodnot tohoto 

étosu i tam, kde je to zapotřebí v konkrétních politických a společenských poměrech, 

Sdílením společného étosu mohou apelovat na dodržování lidských práv a rovněž na 

náboženskou toleranci v zemích s náboženskou vládou či v problematickém vztahu 

většinové společnosti k náboženským menšinám. Jde mi tedy o to, ne snad oslovit 

společnost „seshora“ ústy oficiálních představitelů, ale budovat společný étos 

„zezdola“ od vztahů mezi místními komunitami abrahamovských náboženství. 

 

4.7. Předběžná poznámka 

 

Ke společnému prohlášení je třeba říci, že nemá být konceptem úplně novým, 

spíše konkretizovaným pro étos společný konkrétně abrahamovským náboženstvím, 

přičemž vychází z jejich společných hledisek. Inspiraci nalézám u Hanse Künga, který 

v Prohlášení ke světovému étosu (společně s K. J. Kuschelem) uvádí tato stanoviska:124 

 

Nemá dublovat deklaraci lidských práv.  

Nemělo by jít o politické prohlášení.  

Nemělo by jít o kasuistické morální kázání.  

Nemělo by jít o filosofický rozbor.  

Nemělo by jít o blouznivou náboženskou proklamaci.125  

 

                                                 
123  Tamtéž, str. 192. 
124 KÜNG, Hans – KUSCHEL, Karl-Josef: Prohlášení ke světovému étosu. Deklarace 

Parlamentu světových náboženství, vyd. CDK, Brno 1997, str. 39nn. 
125 Na druhou stranu Kuschel (Spor o Abrahama) klade otázku, zda se lze společně modlit 

předkládá (str. 276nn) vzor společné modlitby. Společná modlitba však není nic blouznivého, vždyť 
při sdílení společných náboženských důrazů se modlit lze, a také se tak děje. Modlitba pak může být 
vedena právě za účelem společného étosu.  
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Tato stanoviska je třeba mít na paměti, jakkoli Küngův koncept je skutečně 

obecně náboženský. Pro abrahamovský dialog je pak navíc důležité, že může přinést 

étos s větší mírou společných znaků a širším předporozuměním, než je tomu 

v samotném Küngově konceptu formulovaném pro světová náboženství obecně. Lze 

tak stavět na více společných znacích, sdílených v jednotlivých náboženských 

tradicích. Jednotlivé aspekty, jako jsou do jisté míry společně sdílené posvátné dějiny, 

společné body tradice i možná východiska společného očekávání, jsem pojednal dříve. 

Konkrétně vztah katolické církve k dialogu s islámem byl formulován již na II. 

vatikánském koncilu v deklaraci Nostra aetate, v níž se praví toto:126 

 

K židovství: 

 

Když posvátný sněm zkoumá tajemství církve, má na paměti svazek, kterým je lid Nového 

zákona duchovně spojen s Abrahámovým potomstvem. 

Církev Kristova totiž uznává, že počátky její víry a jejího vyvolení sahají podle Božího 

tajemství spásy až k patriarchům, Mojžíšovi a prorokům. Vyznává, že všichni, kdo věří v Krista, jsou 

Abrahámovými dětmi podle víry, (6/Srov. Gal 3,7.) že jsou zahrnuti v povolání tohoto patriarchy a že 

odchod vyvoleného národa ze země otroctví je tajemným předobrazem spásy církve. Proto církev 

nemůže zapomenout, že obdržela zjevení Starého zákona prostřednictvím národa, s kterým Bůh ve 

svém nevýslovném milosrdenství uzavřel starou smlouvu. Ví, že bere sílu z kořene ušlechtilé olivy, na 

kterou jsou naroubovány ratolesti plané olivy, pohani. (Srov. Řím 11,17-24.) Církev totiž věří, že 

Kristus, náš pokoj, usmířil svým křížem Židy a pohany. (Srov. Ef 2,14-16.)  

Církev má vždycky před očima také slova apoštola Pavla o jeho soukmenovcích, že totiž „jim 

patří synovství i sláva i smlouva s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich 

předkové jsou praotci a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus“ (Řím 9,4-5), syn Marie 

Panny. Připomíná si také, že z židovského národa pocházejí apoštolové, základy a sloupy církve, a 

většina prvních učedníků, kteří oznámili světu Kristovo evangelium. 

Podle svědectví Písma svatého Jeruzalém nepoznal čas svého navštívení (Srov. Lk 19,44.) a 

velká část Židů nepřijala evangelium. Ano, nemálo se jich postavilo proti jeho šíření. (Srov. Řím 

11,28.) Přesto podle apoštola zůstávají pro své otce milí Bohu, jehož dary a povolání jsou 

neodvolatelné. (Srov. Řím 11,28-29; 2. vat. koncil, Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium: AAS 

57 (1965), 20.) Společně s proroky a s týmž apoštolem očekává církev den, známý jen Bohu, kdy 

budou všechny národy vzývat Boha jedním hlasem a „sloužit mu společnou paží“ (Sof 3,9). (Srov. Iz 

66,23; Ž 65,4; Řím 11,11-32.)  

                                                 
126 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651028_nostra-aetate_cs.html  
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Protože tedy mají křesťané a Židé tak velké společné dědictví, chce tento posvátný sněm 

podpořit a doporučit vzájemné poznávání a úctu. Toho lze dosáhnout především biblickými a 

teologickými studiemi a bratrskými rozhovory. 

Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, (Srov. Jan 19,6) přece 

nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani 

dnešním. I když je církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené 

Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby 

při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou evangelia a s Kristovým 

duchem. 

Zejména tento poslední odstavec pokládám za klíčový: Nelze se vzdát svědectví Evangelia o 

Kristově ukřižování se vším, co k němu patří, ale nelze na tom stavět hradby mezináboženské 

nesnášenlivosti nebo i neporozumění a odmítání. Nelze to přičítat všem Židům bez rozdílu, jak 

dokument upozorňuje. 

Církev, která zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o kohokoli, protože má na paměti 

společné dědictví se Židy a je vedena nikoli politickými pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní 

láskou, želí nenávisti, pronásledování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli obrátil proti 

Židům. 

Ostatně Kristus, jak církev vždycky učila a učí, podstoupil dobrovolně s nesmírnou láskou 

utrpení a smrt za hříchy všech lidí, aby všichni dosáhli spásy. Je tedy povinností církve ve svém 

kázání hlásat Kristův kříž jako znamení všeobecné Boží lásky a zdroj veškeré milosti. 

 

Tento dokument se tedy soustředí na hledání společného étosu založeného na 

lásce k Židům, kteří jsou také dětmi Abrahamovými, a svým důrazem na lásku staví 

důležitý předpoklad společného étosu. 

 

K islámu 

 

Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě 

jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, (Srov. sv. Řehoř VII., Epist. XXI, 21, 

Ad Anazir (Al-Násir), regem Mauritaniae, ed. E. Caspar in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, s. 288, 11-15: PL 

148, 451A.) který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako 

se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, 

ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho 

očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha 

uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem. 

Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, 

vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné 

porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a 

svobodu pro všechny lidi. 
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Důležitým východiskem pro dialog je formulace oficiálního církevního 

dokumentu o vztahu úcty k muslimům. To je důležitý prvek. Zdůrazňuje Boží atributy 

společné pro dialog a opět pokládá důraz na Abrahama jako jednoticí prvek 

abrahamovských náboženství. Ne nevýznamným faktem je také muslimská úcta 

k Marii. Zdůrazněn je rovněž mravný život, půst a modlitby (důležitý prvek – 

zpracovávám podle Kuschela v kapitole 4.5). 

Podstatným impulsem pro étos je rovněž připomenutí křivd ve společných 

dějinách a snaha o vzájemné porozumění a podporu sdílených hodnot sociální 

spravednosti, důraz na mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi. Zejména 

poslední dva důrazy jsou podstatné i pro politický rozměr étosu, jak o tom hovořím 

v kapitole 4.5).  

Je samozřejmé, že tyto texty a vyhlášení nejsou automaticky autoritativní pro 

všechny věřící, v tomto případě pro všechny křesťany, a že nelze docílit jejich 

automatického prosazení. Představují však platformu dialogu, neboť se jedná o 

oficiální texty, o něž se lze opřít. 

Na základě přednesených argumentů jsem vytvořil návrh společného prohlášení 

světového étosu abrahamovských náboženství s ohledem na všechny aspekty, jež ve 

své práci zmiňuji. 

 

 

4.7.1. Návrh textu prohlášení127  

 

My, věřící v Jediného Boha Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, ve 

společném očekávání na věci budoucí a v bázni před Bohem uzavíráme spolu tuto 

dohodu, kterou se s Boží pomocí budeme snažit naplňovat: 

 

1. Usilovat o mír ve světě. 

 

Znamená to pro nás naplňovat jeden ze základních cílů našich náboženství, 

usilování o spravedlnost jako společnou hodnotu před Bohem a ve společné 

                                                 
127 Formulováno tak, aby odpovídalo společným prvkům víry abrahamovských náboženství. 

Dále viz KROPÁČEK, Luboš: Duchovní cesty islámu, vyd. Vyšehrad, Praha 2011, str. 228nn. 
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odpovědnosti vstříc přicházejícímu věku. Mír zdůrazňují všechna naše náboženství 

jako důležitou hodnotu náboženského života i zaslíbenou kvalitu přicházejícího 

nového věku. Ve společném očekávání chceme tyto hodnoty naplňovat ve sdíleném 

étosu a úsilí o spravedlnost. 

 

2. Snažit se o prosazení spolupráce mezi sebou v našich místních společenstvích 

vyznávajících Jediného Boha. 

 

Pro vzájemnou spolupráci je pro nás důležité snažit se na místní úrovni o 

porozumění, toleranci mezi lidem Knihy a společné úsilí na poli etickém, morálním, 

charitativním, humanitárním a mírovém. Jsme si vědomi odpovědnosti za svět a na 

základě vzájemné spolupráce chceme prosazovat společné hodnoty míru, spravedlnosti 

a porozumění mezi náboženstvími u vědomí společného étosu hodnot sdílených před 

Jediným Bohem. 

 

3. Nebránit svobodnému rozvoji společenstev věřících ostatních náboženství ve 

svém okolí a ve své zemi. 

 

Pro vzájemnou spolupráci je důležité zajistit svobodný, důstojný a harmonický 

rozvoj společenstev víry našich náboženství a společně prosazovat náboženskou 

svobodu jako jedinou univerzální cestu ke světovému míru. Není zde tedy místo pro 

extremismus, ale pro porozumění a mírovou koexistenci našich společenství víry, jak 

to vnímáme ze slov našich svatých knih o míru, konání dobra a právu na svobodné 

uctívání. 

 

4. Prosazovat všemi prostředky jejich zrovnoprávnění. 

 

Naše společné mírové úsilí bude pravdivé a úplné jen tehdy, pokud se budeme 

snažit o překonání vzájemných předsudků, vést se navzájem ke spolupráci a toleranci i 

co se týče svobody pro náboženskou praxi vlastního i cizího náboženství. Budeme se 

snažit o pozitivní svědectví ve svých zemích a o pozitivní poselství našeho společného 

étosu i pro politické představitele v naději na uskutečnění ideálů svobody vyznání. 
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5. Zasazovat se o náboženskou svobodu. 

 

Naše spolupráce bude plně možná jen tehdy, když budeme všemi prostředky 

občanskými, politickými i jinými mírově prosazovat náboženskou svobodu. Jen 

v náboženské svobodě je možný pravý a autentický dialog.  

 

6. Bránit svobodu druhého a právo na náboženské přesvědčení. 

 

Svoboda druhého jedince je důležitou hodnotou pro všechny kultury. Patří sem i 

svoboda náboženská a právo na vlastní přesvědčení.  

V posledních dnech (květen 2014) se v souvislosti s policejním zásahem 

v pražské mešitě zvedla vlna solidarity od různých náboženských představitelů, kteří 

zdůrazňují právě právo na svobodu vyznání a nezřídka pokládají důraz na společné 

dědictví abrahamovských náboženství. Tuto situaci vnímáme jako šanci ukázat na 

hodnoty společného étosu jako výzvy pro společný kulturně-náboženský život v míru a 

sdílených hodnotách. 

 

7. Společně konat toto úsilí s vědomím konečnosti a zodpovědnosti před Soudem. 

 

Naše úsilí o společný étos bude mít smysl jen u vědomí eschatologické 

odpovědnosti za stav světa. Pokud budeme usilovat o dobré hodnoty, jež máme 

společné, smíme hledět k závěru věků (eschatonu, Hodině) s nadějí. Naše společné 

konání musí být vedeno úsilím o takový stav světa, aby před Soudem byla země co 

nejvíce přivedena na cestu míru,  

 

 

Toto stvrzujeme Písmy svých svatých knih ke společnému působení míru 

v bázni před Bohem: 

 

SZ: Ž 72  

Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele. 

V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. 

Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. 
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Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. 

Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat, 

všechny národy ho budou blahoslavit.  

 

 

NZ: Řm 2:10-11 

Sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. 

Bůh nikomu nestraní. 

 

 

Korán 2:136-137 

Rcete: „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, 

Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v 

to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle 

Pána svého jsme odevzdáni!“  

Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě správné; 

jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu.  

 

 

 

4.7.2. Abrahamovský světový étos 

 

Proč prosazovat zvlášť projekt abrahamovského étosu, když projekt samotného 

světového étosu je již hotov? Projekt světového étosu abrahamovských náboženství je 

podle mne možno a nutno zpracovat z několika důvodů, které se týkají jejich 

společných znaků: 

1. Jedná se o náboženství (mono)teistická.128 

2. Tato náboženství počítají s eschatologickým výhledem. 

3. Lze u nich počítat s podobným kulturně-náboženským předporozuměním. 

                                                 
128 In: KÜNG, Hans: Světový étos – projekt (cit. str. 57):  

„Přinejmenším v prorockých náboženstvích, v židovství, křesťanství a islámu je jediným 
nepodmíněným ve všem podmíněném, které může zdůvodnit nepodmíněnost a universalitu etických 
požadavků, je oním prazákladem, oním prapůvodním cílem člověka a světa to, co nazýváme Bůh.“  
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4. Na jeho základě je možný dialog. 

5. Zejména v dnešním globalizovaném světě je nutný světový étos.129  

6. Pro zachování světového étosu je nutný nejprve konsensus monoteistických 

náboženství. 

7. Tento konsensus je možno dosáhnout právě ve sdílení společných hodnot 

potřebných pro celkový světový étos.130 

a. Kardinální ctnosti 

b. Smysl pro spravedlnost 

 

Mesianistický či milenialistický výhled může dodat společnému prohlášení na 

naléhavosti, aktuálnosti a zúčastněným náboženstvím, která zastávají lineární pojetí 

dějin, společný výhled. Ten může být průběžně aktualizován společným úsilím 

dobrého konání, milosrdenství, uskutečňování ctností a podobně. 

Rozebereme jednotlivá stanoviska, zmíněná jako podmínky dialogu v kapitole 

4.7: 

 

Nemá dublovat deklaraci lidských práv. – Jistěže o lidských právech v jistém 

smyslu hovoří, ale není jejich přímou deklarací. Navíc jakékoli deklarace lidských 

práv jsou stavěny na sekulárním základě, jistěže v úctě ke svobodě náboženského 

vyznání, ale bez přihlášení se k jakýmkoli článkům víry. Zde jsem se pokusil předestřít 

snahu o konsensus také náboženských tradic. Společný étos má na pojetí lidských práv 

spíše navazovat, rozvíjet je a konkretizovat je u vědomí společné odpovědnosti 

věřících a činit tak právě s důrazem na pojetí spravedlnosti u zúčastněných 

náboženských tradic. 

Nemělo by jít o politické prohlášení. – To nelze již z toho důvodu, že se jedná o 

prohlášení mezináboženské bez ohledu na politické hranice a bez politických ambicí 

jednotlivých náboženských skupin, jakkoli to ve svém domácím prostředí možná 

konají. Jakkoli je samozřejmě možné a žádoucí, pokud si političtí představitelé, 

zejména u specifických případů náboženské vlády, přivlastní pozitivní výzvy 

abrahamovského étosu, zejména v oblasti tolerance ostatních náboženství na svém 

území. 

                                                 
129 Tamtéž, str. 38: „Heslo pro třetí tisíciletí by … mělo znít: Zodpovědnost světové 

pospolitosti za její vlastní budoucnost!“ 
130 Tamtéž, str. 65, podkapitola Globální neřesti a ctnosti 



86 

 

Nemělo by jít o kasuistické morální kázání. – I když zdůrazňuje morální 

hodnoty, nemělo by prohlášení étosu sklouznout k moralistickému poměřování 

jednotlivých kasuálií, morálního hodnocení jednotlivých společenských jevů, neřkuli 

na nich stavět společný étos. Kasuistické rozbory by v žánru společného 

mezináboženského prohlášení byly spíše matoucí a dialog by znesnadňovaly. Nelze 

stavět na poměřování kulturních hodnot, ale na sdílených etických obsazích 

náboženského úsilí. 

Nemělo by jít o filosofický rozbor – Jakékoli filosofické předporozumění by 

společný étos spíše znesnadňovalo, pokud ne přímo rozbíjelo, neboť étos zdůrazňuje 

stanoviska společná a budující. Rozdílné filosofické koncepty by dialog 

znesnadňovaly. Přitom se zde nežádá popření vlastního názoru na konkrétní fenomény 

doby, kultury a společnosti, ale opět spíše zdůraznění toho, co je budujícím elementem 

pro společný rozhovor, tvorbu společného étosu, společné očekávání a spolupráci ve 

světě na základě sdílených zaslíbení. 

 

 Na základě těchto společných hodnot a vyjasnění metodiky dialogu lze založit 

společné úsilí o mír, o spravedlnost, o společný světový étos, o nějž lze usilovat právě 

na základě základních etických postulátů zde s důrazem na víru v Jediného Boha. 

Tento důraz je také důležitý v poukazu na spolupráci a snahu o porozumění mezi 

jednotlivými místními komunitami židů, křesťanů a muslimů.131 Sdílené 

eschatologické očekávání může být nejen platformou dialogu, ale také prostorem pro 

vytváření společného étosu. Abrahamovský světový étos na rozdíl od toho „obecného“ 

lze totiž založit na sdílené historii, posvátných dějinách a základních hodnotách těchto 

náboženství, o to bližších, že jsou založena na víře v Jediného Boha a v úctě k Němu.  

Tento abrahamovský světový étos jsem založil také na onom eschatologickém 

očekávání (důraz se ozývá i v návrhu prohlášení, jež je uvedeno níže). I když 

v konkrétních podobách se mohou jednotlivé náboženské představy lišit, lze poukázat 

na společné kořeny, víru v Jediného Boha a společnou snahu o zachování míru a 

spravedlnosti, tedy hodnot pro tato náboženství společná.  

                                                 
131 http://www.huffingtonpost.com/2013/10/08/muslims-form-human-chain-

pakistan_n_4057381.html verze 10. 8. 2013 
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Küngův Světový étos132 hovoří o nepodmíněnosti etických požadavků 

přinejmenším v prorockých náboženstvích133, což je podstatné pro naše zkoumání. 

Etické imperativy určují život člověka, otevírá cestu ke zodpovědnosti i v globálním 

smyslu. A zde bych poukázal na rozměr, který pokládám za důležitý: Při všech 

rozdílech, které bychom mohli i mezi abrahamovskými náboženstvími nalézt, jsou zde 

velmi blízké prvky étosu, úsilí o mír, spravedlnost aj., a to právě s výhledem k závěru 

věků, nikoli anonymnímu a neurčitému, ale určenému výhledem k příchodu Božímu, 

k příchodu Soudce, Posla Božího, Mesiáše – a sdílenému vědomí odpovědnosti za 

společný étos a stav světa. A právě toto konkrétní zacílení může naplnit a 

konkretizovat abrahamovský étos, na němž se podle mne lze shodnout a budovat toto 

společné úsilí právě s výhledem na konec dějin a s úsilím konat na této Zemi před tváří 

Jediného Boha a v úctě k předkům víry zodpovědně. Jak upozorňuje Küng,134  

 

Správně pochopena tedy teonomie není heteronomií, ale základem, garancí a ovšem také 

hranicí lidské autonomie, která nikdy nesmí degenerovat do lidské libovůle. Jen vazba na nekonečno 

dává svobodu vůči konečnému. 

 

Odpovědnost před Bohem tedy posiluje a má posilovat lidskou vůli a lidské 

konání v tomto světě. Důraz na lidskou autonomii je důležitý pro zachování lidských 

práv, varování před lidskou libovůlí je varováním před expanzí lidské vůle do zvůle 

proti druhým. 

Hans Küng135 upozorňuje na vzájemnou odpovědnost v rodině abrahamovských 

náboženství. Připouští, že ke zdravé rodině patří individualita, rivalita, odstup, podle 

okolností dokonce spor a exodus. Což podle mne připouští, a tedy neruší vlastní 

prožívání dějin spásy, ba dokonce právě v dialogu si člověk může lépe uvědomit 

základy vlastní tradice136. Sám Küng připomíná, že nelze roli abrahamovské ekumeny 

přeceňovat137, ale zároveň se domnívám, že je možno stavět na společných základech 

monoteistických náboženství: na základech víry i na společně sdílené naději i 

eschatologickém očekávání. To může být založeno i na řetězu Božích svědků, které 

                                                 
132 KÜNG, Hans: Světový étos: Projekt, vyd. ARCHA, Zlín 1992 (str. 56nn a 63nn) 
133 Tamtéž, str. 57 
134 Tamtéž, str. 57n. 
135 KÜNG, str. 232n 
136 Zdůrazňuje i prof. Kropáček v přednáškách o křesťanství a islámu na HTF UK. 
137 KÜNG, str. 233. 
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dokazuje i Küng138. Abraham jako počátek pro dialog, počátek společného dialogu, 

může být vnímán jako důležitý prvek. Lze tedy takto vnímat jejich posvátné dějiny, 

sdílenou abrahamovskou ekumenu a přijmout pozitivní cestu ke společnému 

(abrahamovskému) světovému étosu. Islám, který odvozuje od Izmaele (a předchozích 

praotců) svůj původ, je nám výzvou k dialogu v rozděleném světě, výzvou ke 

společnému étosu, výzvou, abychom se přihlásili k již existujícím či probíhajícím 

projevům porozumění a dialogu a dále rozšiřovali světový étos ve stále proklamované 

spolupráci dětí Abrahamových v tomto světě.   

Pokusím se nyní na základě zmíněných předpokladů vytvořit návrh společného 

prohlášení étosu abrahamovských náboženství. 

 

 

4.4. Závěr: Pozitivní stanovisko k dialogu 

 

Ve své práci jsem se pokusil představit mesianismus jako platformu k dialogu 

abrahamovských náboženství se všemi důrazy použitelnými pro světový étos. Jak 

ukazují mnohé pozitivní příklady, lze spolu vést dialog, lze jej spolu vést o otázkách 

morálních, náboženských, politických i etických a na konkrétních příkladech 

společných mezináboženských aktivit (a dokonce společné modlitby) spatřuji pozitivní 

možnosti i pro abrahamovský dialog spojený také s mesiánským očekáváním, které, 

jak jsem se pokusil zdůraznit, dodává tomuto společnému úsilí na vážnosti, naléhavosti 

a požadavku společné odpovědnosti. 

Na základě přednesených textů lze vystavět skutečně odpovědný dialog 

založený na eschatologickém horizontu, globální odpovědnosti, vůli k dialogu, 

společné snaze o světový étos a spolupráci i v profánní oblasti na rovině humanitární, 

občanské a v budování společného étosu vystavěného na svědectví svatých písem o 

toleranci a sjednocení na Slovu rovném. Abrahamovský dialog by mohl tento světový 

abrahamovský étos založit právě na společném eschatologickém výhledu a 

odpovědnosti ke světu v odpovědnosti Soudu přicházejícího Mesiáše, jak jsem 

pojednal již dříve. A sdílené hodnoty spravedlnosti a pokoje, spojené se zaslíbením 

                                                 
138 Tamtéž, str. 234: Biblické základy: Noe – Abraham – Izmael - Ježíš 
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mesiášského věku, prosazovat ve společném étosu již nyní a pokud možno společně a 

konat toto dobré dílo na rovině mezináboženské, politické i společenské. 
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Reverenda George H. Freemana, generálního sekretáře Světové rady metodistů,  

Reverenda Davida Coffeyho, prezidenta Baptistické světové aliance,  

Reverenda Setri Nyomiho, generálního sekretáře Světové aliance 

reformovaných církví,  

Reverenda Dr. Samuela Kobia, generálního sekretáře Světové aliance církví  

a vůdcům křesťanských církví, všude na světě…  

 

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného  

 

Společné slovo mezi Námi a Vámi 

 

(Shrnutí a přemostění)  

 

Muslimové a křesťané spolu tvoří více než polovinu světové populace. Bez míru 

a spravedlnosti mezi těmito dvěma náboženskými komunitami, nemůže na světě 

existovat trvalejší mír. Budoucnost světa závisí na míru mezi muslimy a křesťany.  
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Základna pro tento mír a porozumění již existuje. Je to součást samotných 

principů obou vír: láska k Jedinému  

Bohu a láska k bližnímu. Tyto principy lze znovu a znovu nalézat v posvátných 

textech islámu a křesťanství. Jednota Boha, nezbytnost lásky k Němu a nezbytnost 

lásky k bližnímu je tak společnou půdou mezi islámem a křesťanstvím. Následující 

tvoří pouze  

několik příkladů:  

 

O jednotě  

Boha, Bůh praví v Koránu: Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. 

Neplodil a nebyl zplozen a  

není nikoho, kdo je mu roven.“ (Al-Ichlás, 112:1-2). O nezbytnosti lásky k 

Bohu, Bůh praví ve Svatém Koránu:  

Vzpomínej tedy jména Pána svého a oddej se Mu oddaně! (Al-Muzzammil, 

73:8). O nezbytnosti lásky k bližnímu  

Prorok Muhammad pravil: "Nikdo z vás nebude mít víru, dokud nebudete 

milovat svého bližního jako sebe samého."  

 

V Novém zákonu Ježíš Kristus pravil: „‘Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest 

jediný Pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé 

své mysli a z celé své síly!‘ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ 

Většího přikázání nad tato dvě není.“(Marek 12:29-31).  

Ve Svatém Koránu Bůh, Nejvyšší, povzbuzuje muslimy k následující výzvě ke 

křesťanům (a židům – lidem Písma):  

Rci: „Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodneme 

se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si 

nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha!“ Obrátí-li se však zády, pak jim 

řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!“ (Aal ‘Imrán 3:64)  

Slova: Nebudeme k Němu nic přidružovat se vztahují k jednotě Boha a slova: 

nebudeme sloužit nikomu leč Bohu, se vztahují k naprosté oddanosti Bohu. Tedy se 

zcela vztahují k prvnímu a největšímu přikázání. Podle nejstarších a nejoprávněnějších 

komentářů k Svatému Koránu slova: nebudeme si brát jeden druhého za pána místo 

Boha, znamenají, že nikdo by neměl poslouchat ostatní, znamená-li to neposlušnost 
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toho, co Bůh přikázal. To se vztahuje k druhému největšímu přikázání, protože 

spravedlnost a svoboda vyznání jsou zásadními složkami lásky k bližnímu.  

Tak v poslušnosti Svatého Koránu, jako muslimové zveme křesťany, aby se k 

nám připojili na základě toho, co je pro nás společné, a co je také nejzásadnější z naší 

víry a praktik: dvě přikázání lásky.  

  

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného,  

A pokoj a požehnání s Prorokem Muhammadem  

 

 

Společné slovo mezi Námi a Vámi  

 

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného,  

 

„Vyzývej k cestě  

Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! 

Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudili, a zná dobře i ty, kdož správně jsou 

vedeni.“  

(Svatý Korán, 16:125)  

 

(I) Láska k Bohu  

Láska k Bohu v islámu  

 

Svědectví víry  

 

Ústřední krédo islámu se skládá ze dvou svědectví víry neboli šahady (1), které 

stanovuje, že: není božstva mimo Boha a Muhammad je poslem Boha. Tato dvě 

svědectví jsou sine qua non islámu. On nebo ona, kteří je dosvědčí, jsou muslimy; on 

nebo ona, kteří je popřou, nejsou muslimy. Navíc, Prorok Muhammad pravil: Nejlepší 

připomenutí je: ‘Není božstva mimo Boha’...(2)  

 

Nejlepší z toho, co pravili všichni proroci  
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Více o nejlepším připomenutí Prorok Muhammad pravil: To nejlepší z toho, co 

jsem řekl – já sám a prorokové přede mnou -je: ‘Není božstva kromě Boha, On je sám, 

nemá žádné pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je 

nade věcmi všemi (3). Věty, které následují První svědectví víry, jsou všechny ze 

Svatého Koránu; každá popisuje způsob lásky k Bohu a oddanost k Němu.  

Slova: On Sám, připomínají muslimům, že jejich srdce (4) musí být oddána 

Bohu Samotnému, jelikož Bůh praví ve Svatém Koránu: Bůh nevložil žádnému 

člověku dvě srdce do nitra jeho (Al-Ahzáb, 33:3). Bůh je Absolutní a proto oddanost k 

Němu musí být zcela upřímná.  

Slova: Nemá žádné pomocníky, připomínají muslimům, že musí milovat Boha 

jedinečně bez soků v jejich duších, jelikož Bůh praví ve Svatém Koránu: Jsou mezi 

nimi někteří, kdož berou si vedle Boha jiné, jemu na úroveň  

postavené, a které milují, jako milují Boha. Avšak ti, kdož uvěřili, ti v lásce své 

k Bohu jsou silnější… (Al-Baqarah, 2:165). Vskutku však kůže i srdce jejich se 

obměkčí vůči připomenutí Božímu... (Az-Zumar, 39:23).  

Slova: On je svrchovanost, připomínají muslimům, že jejich mysli neboli 

porozumění musí být zcela věnováno Bohu, jelikož svrchovanost je přesně všechno ve 

stvoření a existenci a všechno, co může mysl znát. A to všechno je v Boží ruce, jelikož 

Bůh praví ve Svatém Koránu: „Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž 

všemocný je nad každou věcí“ (Al-Mulk, 67:1).  

Slova: On je chvála, připomínají muslimům, že musí být vděční Bohu a 

důvěřovat mu všemi svými city a emocemi. Bůh praví ve Svatém Koránu:  

„Když se jich zeptáš: „Kdo stvořil nebesa a zemi a podmanil si slunce a 

měsíc?“, odpovídají: „Bůh!“ Jak se tedy mohou tak odvracet? Bůh štědře dává obživu, 

komu chce ze služebníků Svých, a odměřuje ji také, komu chce a Bůh věru je 

vševědoucí o každé věci. A když se zeptáš: „Kdo sesílá z nebe vodu, jež oživuje zemi 

po smrti její?“, tehdy odpovídají: „Bůh.“ Rci: „Chvála Bohu!“ Ale většina z nich nemá 

rozum.“ (Al-‘Ankabut, 29:61-63) (5)  

 

Za všechna tato a další požehnání musí být lidé opravdově vděční:  

„Bůh je ten, jenž stvořil nebesa a zemi a z nebe vodu seslal a z ní plodům pro 

obživu vaši vyrůst dal. A podrobil vám lodi, aby po moři pluly podle rozkazu Jeho, a 

též řeky vám podmanil; a podčinil vám slunce a měsíc, jež neúnavně obíhají, a též noc 
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a den vám podrobil a vše, oč žádali jste Jej, vám uštědřil. A kdybyste chtěli spočítat 

projevy laskavosti Boží, nikdy je nespočítáte, vždyť člověk je věru nespravedlivý a 

nevděčný.“ (Ibrahim, 14:32-34)  

Vskutku Fátiha – největší z kapitol Svatého Koránu (7) – začíná chválou Boha:  

„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Chvála Bohu, Pánu lidstva 

veškerého, Milosrdnému, Slitovnému, vládci dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe o 

pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne 

těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.“ (Al-Fatiha, 1:1-7)  

Fatiha, recitovaná muslimy nejméně sedmnáctkrát denně při kanonických 

modlitbách, nám připomíná chválu a vděčnost Bohu pro jeho atributy a nekonečnou 

dobrotu a veškeré milosrdenství, nejen Jeho dobrotu a milost k nám v tomto životě, ale 

nakonec, o Soudném dnu (8), kdy na tom bude nejvíce záležet a kdy, jak doufáme, nám 

budou odpuštěny naše hříchy. Tak končí modlitbami za milost a vedení, tak abychom 

mohli dosáhnout – skrze to, co začíná chválou a vděčností – spásy a lásky, protože 

Bůh praví ve Svatém Koránu: Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm věru 

Milosrdný lásku Svou poskytne (Marjam, 19:96). Slova: a má moc nade všemi věcmi, 

připomínají muslimům, že si musí být vědomi Boží všemohoucnosti a tak se bát Boha 

(9). Bůh praví ve Svatém Koránu:  

„… A bojte se Boha a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných. Rozdávejte na 

stezce Boží, avšak nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama! Konejte dobré skutky, 

neboť Bůh miluje ty, kdož dobré skutky konají…“ (Al-Baqarah, 2:194-5)  

„A bojte se Boha a vězte, že Bůh je tvrdý ve svém trestání!“ (Al-Baqarah, 

2:196) …  

Skrze strach z Boha, skutky, moc a síla muslimů musí být zcela odevzdány 

Bohu. Bůh praví ve Svatém Koránu:  

„… Bůh stojí na straně bohabojných!“ (Al-Tawbah, 9:36) …  

„Vy, kteří věříte! Co je s vámi, že když je vám řečeno: „Vytáhněte do boje na 

cestě Boží!“, jste jako přikováni k zemi? Což se vám líbí více život na tomto než na 

onom světě? Vždyť užívání života pozemského je nepatrné oproti  

užívání v životě budoucím! Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá 

trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, 

neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.“ (Al-Tauwbah, 9:38-39)  
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Slova: Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi 

všemi, jsou-li brána pohromadě, připomínají muslimům, že tak jako veškeré stvoření 

oslavuje Boha, vše v jejich duších musí být odevzdáno Bohu:  

„Oslavuje Boha vše, co na nebesích je i na zemi; Jemu náleží království a Jemu 

náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi!“ (Al-Taghabun, 64:1)  

Protože vskutku, vše, co je v lidských duších je známo a odpovědné Bohu: „On 

zná dobře vše, co na nebesích je i na zemi, On zná, co skrýváte i co najevo dáváte. A 

Bůh dobře ví, co v hrudích vašich se tají.“ (Al-Taghabun, 64:4)  

Jak můžeme vidět ze všech pasáží výše uvedených, duše jsou ve Svatém Koránu 

vykresleny jako mající tři hlavní schopnosti: mysl, neboli inteligenci, vytvořenou pro 

porozumění pravdě; vůli, vytvořenou pro svobodu volby, a cit, vytvořený pro milování 

dobrého a krásného (10). Jinak vyjádřeno, mohli bychom říct, že lidská duše zná 

pravdu skrze porozumění, dobro skrze vůli a skrze zbožné city lásku k Bohu. 

Pokračujíc ve stejné kapitole Svatého Koránu (jak je uvedeno výše), Bůh nařizuje 

lidem bát se Ho co nejvíce; naslouchat (a tak pochopit pravdu); poslouchat (a tak si 

volit dobro) a utrácet (a tak cvičit lásku a zbožnost), co je, jak praví, lepší pro naše 

duše. Zapojováním všeho v našich duších – schopnost vědění, vůli a lásku – se 

můžeme očistit a dosáhnout konečného úspěchu:  

„Bojte se tedy Boha, jak jen můžete! Slyšte a poslouchejte a dávejte almužny 

pro dobro duší svých! A ti, kdož u sebe se varují skrblictví, ti věru budou blažení!“ 

(Al-Taghabun, 64:16)  

V souhrnu tedy, když je celá věta On sám, nemá žádné pomocníky, Jemu náleží 

království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi přidána ke svědectví 

víry -není božstva kromě Boha – připomíná to muslimům, že jejich srdce, jejich 

jedinečné duše a všechny schopnosti a moc jejich duší (nebo prostě celá srdce a duše) 

musí být zcela odevzdány a připojeny k Bohu. Tak Bůh praví k Proroku 

Muhammadovi ve Svatém Koránu:  

„Rci: „V ěru modlitba má, obřady mé, život můj i smrt má náleží Bohu, Pánu 

lidstva veškerého, jenž společníka nemá žádného. A toto mi bylo nařízeno a já první 

jsem z těch, kdož do vůle Jeho se odevzdali.“ Rci: „Jak bych mohl toužit po nějakém 

pánu jiném než Bohu, když On Pánem je všech věcí?“ Každá duše získá jen to, co si 

vysloužila, a žádná duše hříchy obtížená neponese břímě jiné...“ (Al-An’ám, 6:162-

164)  
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Tyto verše symbolizují celkovou a naprostou oddanost Proroka Muhammada 

Bohu. Tak ve Svatém Koránu Bůh nařizuje muslimům, kteří Ho opravdu milují 

následovat tento příklad (11), za účelem být na oplátku milováni Bohem:  

Rci: „Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a 

odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící slitovný.“ (Aal ‘Imran, 3:31)  

Láska k Bohu v islámu je tak součástí kompletního a naprostého odevzdání se 

Bohu; není to pouze prchavá, částečná emoce. Jak vidno výše, Bůh nařizuje ve Svatém 

Koránu: Rci: „Věru modlitba má, obřady mé, život můj i smrt má náleží Bohu, Pánu 

lidstva veškerého.“ Výzva být zcela oddán a připojen k Bohu srdcem a duší, daleko od 

výzvy k pouhé emoci nebo náladě, je fakticky příkaz vyžadující všeobjímající, stálou a 

aktivní lásku k Bohu.  

Vyžaduje to lásku, ve které se to nejvnitřnější duchovní srdce a celá duše – se 

svou inteligencí, vůlí a citem – podílí na oddanosti. Nikdo nepřišel s ničím lepším. 

Viděli jsme jak požehnaná věta: ‘Není božstva kromě Boha, On je sám, nemá žádné 

pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi 

všemi – což je nejlepší z toho, co pravili všichni prorokové – vyslovuje nevyslovené v 

nejlepším připomenutí (Není božstva kromě Boha) ukázáním, co to vyžaduje a co to 

znamená, cestou oddanosti. Zbývá říct, že tato požehnaná formule je sama také 

posvátným vzýváním – druhem rozšíření prvního svědectví víry (Není božstva kromě 

Boha) – rituálním opakováním, které může přinést, skrze Boží milost, některé z 

oddaných postojů, které vyžaduje, jmenovitě milovat a být odevzdán Bohu celým 

svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a veškerou svou silou a všemi 

svými city. Tedy Prorok Muhammad nařídil toto připomenutí slovy:  

Ten, kdo říká: ‘Není božstva kromě Boha, On je sám, nemá žádné pomocníky, 

Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi stokrát 

denně, má to stejnou váhu jako propustit deset otroků, a sto dobrých skutků mu 

připsaných a sto zlých skutků zahlazených, a je to pro něj ochrana před ďáblem, po 

celý den až do večera. A nikdo nenabízí lepší než toto, zachráněný, kdo dělá víc, než 

to. (13) 

Jinými slovy požehnané připomenutí, Není božstva kromě Boha, On je sám, 

nemá žádné pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je 

nade věcmi všemi, nejen požaduje a naznačuje, že muslimové musí být zcela 

odevzdáni Bohu a milovat Ho celým srdcem a celou duší a vším co je v ní, ale 
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zajišťuje způsob, jako jeho počátek (svědectví víry) – skrze časté opakování (14) – pro 

ně, aby si uvědomili tuto lásku se vším, co jsou.  

Bůh praví v jednom z prvních zjeveních Svatého Koránu: Vzpomínej tedy 

jména Pána svého a oddej se Mu oddaně! (Al-Muzzammil, 73:8).  

 

Láska k Bohu je prvním a největším přikázáním Bible  

 

Šema v Knize Deuteronomium (6:4-5), ozdobě Starého zákona a židovské 

liturgie, praví: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat 

Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. (15) 

Podobně v Novém zákoně, když je Ježíš Kristus, Mesiáš, otázán na největší přikázání, 

odpoví:  

Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se / a jeden jejich 

zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: / "Mistře, které přikázání je v zákoně největší?" 

/ On mu řekl: 'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, 

celou svou myslí.' / To je největší a první přikázání. / Druhé je mu podobné: 'Miluj 

svého bližního jako sám sebe.' / Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i 

Proroci." (Matouš 22:34-40)  

A také: Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a 

shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" / 

Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; / 

miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a 

z celé své síly'! / Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího 

přikázání nad tato dvě není." (Marek 12:28-31) Přikázání milovat Boha je tak prvním a 

největším přikázáním Bible. Vskutku jej lze nalézt na mnoha dalších míst v Bibli, 

včetně: Deuteronomium 4:29, 10:12, 11:13 (také část Šema), 13:3, 26:16, 30:2, 30:6, 

30:10; Jozue 22:5; Marek 12:32-33 a Lukáš 10:27-28.  

Avšak na rozličných místech v Bibli se objevuje v trochu odlišných formách a 

verzích. Například v Matouš 22:37 ('Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým 

srdcem, celou svou duší, celou svou myslí.'), řecké slovo pro srdce je kardia, slovo pro 

duši je psyche, a slovo pro mysl je dianoia. Ve verzi Marek 12:30 ('Miluj Hospodina, 

Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly') je 

slovo síla dodáno k předchozím třem, překlad řeckého slova ischus. Slova v evangeliu 
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Lukáš 10:27 (která jsou potvrzena Ježíšem Kristem v Lukáš 10:28) obsahují stejné 

čtyři termíny jako Marek 12:30. Slova písaře v Marek 12:32 (které odsouhlasil Ježíš 

Kristus v Marek 12:34) obsahují tři výrazy kardia (“srdce”), dianoia (“mysl”), a ischus 

(“síla”).  

V Šema v Deuteronomiu 6:4-5 ('Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin 

jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a 

celou svou silou'). V hebrejštině je slovo pro srdce lev, slovo pro duši je nefeš a slovo 

pro sílu je me’od. V Jozue 22:5, je Izraelitům nařízeno Jozuem milovat Boha a být mu 

oddán následujícími slovy:  

„Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal 

Mojžíš, služebník Hospodinův, totiž milovat Hospodina, svého Boha, chodit po všech 

jeho cestách a dbát na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce 

a z celé duše. (Jozue 22:5)  

Co mají všechny tyto verze společného -navzdory jazykovým rozdílům mezi 

hebrejským Starým zákonem, původními slovy Ježíše Krista v aramejštině a aktuálně 

přenesenou řečtinou Nového zákona – je přikázání milovat Boha zcela svým srdcem a 

duší a být mu plně oddán. To je první a největší přikázání lidským bytostem. Ve světle 

toho, co jsme viděli musí být nezbytně naznačeno a vyvoláno požehnané rčení Proroka 

Muhammada:  

‘To nejlepší z toho, co jsem řekl – já sám a prorokové přede mnou - je: ‘Není 

božstva kromě Boha, On je sám, nemá žádné pomocníky, Jemu náleží království a 

Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi’(16), nyní možná můžeme 

pochopit slova ‘To nejlepší z toho, co jsem řekl – já sám a prorokové přede mnou’ 

jako rovnání se požehnané formule Není božstva kromě Boha, On je sám, nemá žádné 

pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi 

všemi’ přesně s prvním a největším přikázáním milovat Boha, celým srdcem a duší, 

které lze nalézt na mnoha místech v Bibli. Dá se říct, jinými slovy, že Prorok 

Muhammad možná, skrze inspiraci, osvěžoval a narážel na biblické první přikázání. 

Bůh ví nejlépe, ale dozajista jsme viděli jejich účinnou podobnost ve významu. Navíc 

také víme, jak lze vidět v poznámkách na konci), že obě formule mají další znatelnou 

paralelu: způsob, jakým vznikají v množství lehce odlišných verzí a forem v jiné 

souvislosti, z nichž všechny nicméně zdůrazňují naprostou lásku a oddanost k Bohu 

(17).  
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(II) Láska k bližnímu  

Láska k bližnímu v islámu  

 

V islámu existuje mnoho příkazů o nezbytnosti a svrchované důležitosti lásky – 

a milosrdenství – k bližnímu. Láska k bližnímu je zásadní a neoddělitelnou součástí 

víry v Boha a lásky k Bohu, neboť v islámu bez lásky k bližnímu neexistuje pravá víra 

v Boha ani dobrota. Prorok Muhammad pravil: “Nikdo z vás nebude mít víru, dokud 

nebudete milovat svého bratra jako sebe samého." (18) A: “Nikdo z vás nebude mít 

víru, dokud nebudete milovat svého bližního jako sebe samého.” (19) Avšak, empatie a 

soucit s bližním – dokonce ani formální modlitby – nestačí. Musí být doprovázeny 

štědrostí a sebeobětováním. Bůh praví ve Svatém Koránu:  

„Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, 

nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a 

rozdává z majetku svého – bez ohledu na lásku k němu – příbuzným, sirotkům, 

nuzným, po cestě Boží jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo 

modlitbu dodržuje a almužnu udílí. A zbožní jsou ti, kdo úmluvy své dodržují, když je 

jednou uzavřeli a v protivenství, v neštěstí a v dobách násilí jsou trpěliví – to jsou ti, 

kdož víru pravou mají, a to jsou bohabojní.“ (Al-Baqarah, 2:177)  

A také: „Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, 

co milujete – a cokoliv z věcí rozdáte Bůh o tom dobře ví.“ (Aal ‘Imrán, 3:92)  

Nedáváme-li bližnímu z toho, co milujeme, nemilujeme opravdově Boha ani 

bližního svého.  

 

Láska k bližnímu v Bibli  

 

Již jsme citovali slova Mesiáše, Ježíše Krista, o svrchované důležitosti, druhé 

po lásce k Bohu, lásky k bližnímu:  

To je největší a první přikázání. / Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního 

jako sám sebe.' / Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Matouš 

22:38-40)  

 

A:  
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Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato 

dvě není." (Marek 12:31)  

 

Zbývá jen dodat, že toto přikázání lze najít také ve Starém zákoně:  

 

Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého 

bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého 

lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem 

Hospodin. (Leviticus 19:17-18)  

 

Tak druhé přikázání, stejně jako první, požaduje štědrost a sebeobětování, a na 

těchto dvou přikázáních spočívá veškerý Zákon a proroci.  

 

(III) Pojďme ke společnému slovu mezi Námi a Vámi  

Společné slovo  

 

Zatímco jsou islám a křesťanství zjevně velice odlišná náboženství – a zatímco 

neexistuje minimalizace některých jejich formálních rozdílů – je jasné, že dvě největší 

přikázání jsou společnou oblastí a spojením mezi Koránem, Tórou a Novým zákonem. 

Co je úvodem ke dvěma přikázáním v Tóře a v Novém zákoně a z čeho vznikají, je 

jednota Boha – že je pouze jeden Bůh. Protože Šema v Tóře stanovuje: 

(Deuteronomium 6:4) Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Podobně 

Ježíš pravil: (Marek 12:29) “První přikázání je toto: 'Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, 

jest jediný pán;”. Podobně Bůh praví ve Svatém Koránu: Rci:„On Bůh je jedinečný, 

Bůh sám o sobě věčný.“ (Al-Ichlás, 112:1-2). Tak je jednota Boha, láska k Němu a 

láska k bližními společným polem, na kterém jsou islám a křesťanství (a judaismus) 

postaveny.  

Nemůže tomu být jinak, jelikož Ježíš pravil: (Matouš 22:34-40) “Na těch dvou 

přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."  

Navíc Bůh potvrdil ve Svatém Koránu, že Prorok Muhammad nepřišel s ničím 

od základu nebo v zásadě novým: To, co je ti namítáno, není nic jiného než to, co 

říkáno bylo poslům před tebou (Fussilat, 41:43).  
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A: Rci: „Já věru nejsem žádnou novotou mezi posly a nevím ani, co stane se 

mnou a s vámi. Já následuji pouze to, co mi bylo vnuknuto, a jsem jen varovatel 

zjevný“ (Al-Ahqaf, 46:9).  

Tak také Bůh ve Svatém Koránu potvrzuje věčné pravdy jednoty Boha, 

nezbytnosti absolutní lásky a odevzdanosti Bohu (a tedy vyhýbání se falešným 

božstvům), a nezbytnost lásky k ostatním lidským druhům (a tedy spravedlnosti), jež 

jsou základem každého pravého náboženství:  

„A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a 

falešným božstvům se vyhýbejte!“ A byli mezi nimi někteří, jimž Bůh dal vedení, a 

byli mezi nimi jiní, jimž usouzeno bylo bloudění. Choďte jen po zemi a popařte, jaký 

byl konec těch, kdo pokládali to za lživé!“ (Al-Nahl, 16:36)  

„A vyslali jsme již posly s důkazy jasnými a seslali jsme s nimi Písmo a váhu, 

aby lidé jednali poctivě ...“ (Al-Hadíd, 57:25)  

 

Pojďme ke společnému slovu!  

 

Ve Svatém Koránu, Bůh, Nejvyšší, praví muslimům, aby se obraceli s 

následující výzvou na křesťany (a židy – lidi písma):  

Rci: „Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodneme 

se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si 

nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha!“ Obrátí-li se však zády, pak jim 

řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!“ (Aal ‘Imrán 3:64)  

 

Jasně, požehnaná slova: nebudeme k Němu nic přidružovat se vztahují k jednotě 

Boha. Je také jasné, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu se vztahuje k úplné 

oddanosti Bohu a tedy k prvnímu a druhému přikázání. Podle nejstaršího a 

nejoprávněnějšího komentáře (tafsír) ke Svatému Koránu -Džami’ Al-Bajan fi Ta’wil 

Al-Qur’an Abu Dža’fara Muhammada bin Džarira Al-Tabariho (zemřel 310 po 

Hidžře/923 n. l.) -že si nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha, že nikdo z 

nás by neměl nikoho poslouchat v neposlušnosti toho, co Bůh nařídil, nebo je 

oslavovat, nebo se jim klanět stejným způsobem, jako se klaníme Bohu. Jinými slovy, 

muslimové, křesťané  
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a židé by měli být všichni svobodní v následování toho, co jim Bůh přikázal a 

neměli by se klanět před králi a jim podobnými (21); neboť Bůh říká jinde ve Svatém 

Koránu: „Nebudiž žádného donucování v náboženství!“ (Al-Baqarah, 2:256). To se 

jasně vztahuje ke druhému přikázání lásky k bližnímu, jehož jsou spravedlnost (22) a 

svoboda vyznání kritickou částí. Bůh praví ve Svatém Koránu:  

„Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali 

proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje 

poctivé.“ (Al-Mumtahinah, 60:8)  

My tak coby muslimové zveme křesťany k připomenutí slov Ježíše v Evangeliu 

(Marek 12:29-31):   

„…Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého 

svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Druhé je toto: 'Miluj 

svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není.”  

Jako muslimové pravíme křesťanům, že nejsme proti nim a islám není proti nim 

– tak dalece, dokud nevedou válku proti muslimům kvůli svému náboženství, 

neutlačují je a nevyhánějí je z jejich domovů, (v souladu s veršem Svatého Koránu 

[Al-Mumtahinah, 60:8] uvedeným výše). Navíc, Bůh praví ve Svatém Koránu:  

„Nejsou všichni stejní mezi vlastníky Písma; je mezi nimi obec přímá, jejíž 

členové přednášejí za noci verše Boží a na tváře své padají a věří v Boha a v den 

soudný, přikazuji vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; 

a to jsou praví zbožní. Cokoliv dobrého učiní, nebude jim upřeno – a Bůh dobře zná 

bohabojné.“ (Aal-‘Imrán, 3:113-115)  

Je křesťanství nezbytně proti muslimům? V Evangelium Ježíš Kristus praví:  

„Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“ 

(Matouš 12:30)  

„Kdo není proti nám, je pro nás.“ (Marek 9:40)  

„… Ježíš mu řekl: "Nebraňte mu! Kdo není proti vám, je pro vás." „ (Lukáš 

9:50)  

Podle Vysvětlení Nového zákona požehnaného Theophylacta (23), si tato 

tvrzení neodporují, protože první stanovisko (ve vlastním řeckém textu Nového 

zákona) odkazuje na démony, kdežto druhé a třetí stanovisko odkazuje na lidi, kteří 

uznávali Ježíše, ale nebyli křesťany. Muslimové uznávají Ježíše Krista coby Mesiáše, 
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nikoli stejným způsobem, jak to činí křesťané (avšak sami křesťané se nikdy neshodli 

na pravé přirozenosti Ježíše), ale následujícím způsobem:  

„... Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, 

které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím…“ (Al-Nisa’, 4:171)  

My proto zveme křesťany, aby nepovažovali muslimy za jsoucí proti nim, ale s 

nimi, podle těchto slov Ježíše Krista. Nakonec, jako muslimové, v poslušnosti Svatého 

Koránu, žádáme křesťany, aby se s námi spojili na společných základech našich dvou 

náboženstvích… „Že, bychom neměli uctívat jiné než Boha, že bychom k Němu 

neměli přidružovat a že si nebudeme brát za pány jiné vedle Boha…“ (Aal ‘Imrán, 

3:64).  

Nechť je tato společná oblast základem pro veškerý budoucí mezináboženský 

dialog mezi námi, jelikož tato společná oblast je tím, na čem spočívá veškerý Zákon a 

proroci (Matouš 22:40). Bůh praví ve Svatém Koránu:  

„Rcete (Ó muslimové): “Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co 

seslal Abrahámovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno 

Mojžíšovi a Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme 

rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!” Jestliže uvěřív něco 

podobnému tomu, čemuž vy věříte, pak půjdou po cestě správné; jestliže se však 

odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Bůh ti proti nim postačí, vždyť Bůh je věru 

slyšící, vševědoucí!“ (Al-Baqarah, 2:136-137)  

 

Mezi Námi a Vámi  

 

Nalezení společné půdy mezi muslimy a křesťany není snadná záležitost pro 

zdvořilý ekumenický dialog mezi vybranými náboženskými vůdci. Křesťanství a islám 

jsou největším a druhým největším náboženstvím na světě a v dějinách. Křesťané a 

muslimové podle zpráv tvoří více než třetinu a více než pětinu lidstva. Spolu vytvoří 

přes 55% světové populace, což činí vztah mezi těmito dvěma náboženskými 

komunitami nejdůležitějším faktorem k přispění ke smysluplnému míru na světě. 

Pokud spolu nebudou muslimové a křesťané v míru, svět nemůže být v míru. S 

hroznou výzbrojí moderního světa; s muslimy a křesťany propletenými jako nikdy 

předtím, žádná strana nemůže jednoznačně vyhrát konflikt mezi více než polovinou 

obyvatel světa. Naše společná budoucnost je zde v sázce.  
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Samotné přežití světa je možná v sázce.  

A těm, kteří si nicméně libují v konfliktu a destrukci pro svůj vlastní důvod 

nebo prospěch, že nakonec povstanou, aby na nich vydělali, říkáme, že samotné naše 

věčné duše jsou také v sázce, selžeme v upřímné snaze ze všech sil usilovat o mír a 

spojit se v harmonii. Bůh praví ve Svatém Koránu: „Bůh zajisté přikazuje 

spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, 

zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás -snad toho pamětliví budete.“ (Al Nahl, 

16:90). Ježíš Kristus pravil: „Blahoslavení pokojní...“ (Matouš 5:9), a také: „Jaký 

prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač  

získá člověk svůj život zpět?“(Matouš 16:26).  

Tedy nechť naše rozdílnosti nepůsobí nenávist a spory mezi námi. Nechť spolu 

soupeříme pouze ve spravedlnosti a dobrých skutcích. Nechť se navzájem 

respektujeme, buďme fér, spravedliví a laskaví jeden k druhému a žijme v upřímném 

pokoji, harmonii a oboustranné dobré vůli. Bůh praví ve Svatém Koránu:  

 

„I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před 

ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co 

seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z 

pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl 

Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás 

vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! K Bohu 

se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu.“  

 

 

(Al-Ma’idah, 5:48)  

 

Wal-Salamu ‘Alaykum,  

Pax Vobiscum  

 

 

© 2007 n.l., 1428 po Hidžře  

 

Institut Aal al-Bajt pro islámské myšlení, Jordánsko.  
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Viz: www.acommonword.org nebo: www.acommonword.com  

 

Poznámky  

 

(1) V arabštině: La illáha illa lláh Muhammad rasul lláh. Obě části šahady se 

objevují (ačkoli odděleně) jako fráze ve Svatém Koránu (Muhammad 47:19, a Al-Fath 

48:29, v tomto pořadí).  

(2) Sunan Al-Tirmizi, Kitáb Al-Da’awat, 462/5, č. 3383; Sunan Ibn Madžah, 

1249/2.  

(3) Sunan Al-Tirmizi, Kitáb Al-Da’awat, Bab al-Du’a fi Yawm ‘Arafah, Hadís 

č. 3934. Je důležité poznamenat, že dodatečné věty ‘On je sám, nemá žádné 

pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi 

všemi, všechny pochází ze Svatého Koránu přesně v těchto formulacích. On je sám – o 

Bohu – lze ve Svatém Koránu nalézt šestkrát (7:70; 14:40; 39:45; 40:12; 40:84 a 60:4).  

Nemá žádného pomocníka, přesně v tomto tvaru lze najít přinejmenším jednou 

(Al-An’ám, 6:173). Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade 

věcmi všemi, se nachází přesně v tomto tvaru ve Svatém Koránu jednou (Al-Taghabun, 

64:1), a jednotlivé části lze nalézt nespočetněkrát (například slova On mocný je nade 

věcmi všemi najdeme nejméně pětkrát: 5:120; 11:4; 30:50; 42:9 a 57:2).  

(4) Srdce: V islámu je srdce (duchovní, ne fyzické) orgánem vnímání 

duchovních a metafyzických poznatků. O jedné z největších vizí Proroka Muhammada 

Bůh praví ve Svatém Koránu: A srdce jeho mu v tom, co viděl, nelhalo. (al-Nadžm, 

53:11) Vskutku, jinde ve Svatém Koránu Bůh praví: „Což necestovali po zemi a 

neměli srdce, aby chápali, a uši, aby slyšeli, avšak nejsou to oči jejich, jež jsou 

nevidoucí, nýbrž slepá jsou srdce v hrudích jejich.“ (Al-Hadždž, 22:46; viz celý verš a 

také: 2:9-10; 2:74; 8:24; 26:88-89; 48:4; 83:14. Existují stovky zmínek o srdci a jeho 

synonymech ve Svatém Koránu). 

Nyní, mezi muslimy existují rozličná chápání vzhledem k Vidění Boha (coby 

odporující duchovní realitě jako takové) Boha, jsouce v tomto životě nebo v budoucím 

- Bůh praví ve Svatém Koránu (o Soudné dnu): „V ten den budou jedny tváře zářící / a 

ke svému Pánu hledící;“ (Al-Qiyamah, 75:22-23). Avšak Bůh také praví ve Svatém 

Koránu: „Takový je Bůh, Pán váš! A není božstva jiného kromě Něho, stvořitele věcí 

všech! Uctívejte tedy Jeho, vždyť On věru ochráncem je všeho! / Zraky lidí Ho 
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nedosáhnou, leč On jich dosahuje; On bystrý je i dobře zpravený. / A již k vám přišly 

důkazy viditelné od Pána vašeho; kdo jasně je zří.“ (Al-An’ám, 6:102-104). Nicméně 

muslimská koncepce duchovního srdce není příliš odlišná od křesťanské, jak vidno ze 

slov Ježíše v Novém zákoně: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ 

(Matouš 5:8); a slovech Pavla: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však 

uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná 

mne.“ (1 Kor 13:12).  

(5) Viz také: Luqmán, 31:25.  

(6) Viz také: Al-Nahl, 16:3-18.  

(7) Sahíh Buchári, Kitáb Tafsir Al-Qur’an, Báb ma Dža’a fi Fatihat Al-Kitáb 

(Hadís č.1); též: Sahíh Buchári, Kitáb Fada’il Al-Qur’an, Báb Fadl Fatihat Al-Kitáb, 

(Hadís č.9), č. 5006.  

(8) Prorok Muhammad pravil: „Bůh má sto milosrdenství. Jedno z nic seslal 

dolů mezi džiny a lidi a zvířata a živočichy a díky tomu mají milosrdenství jeden s 

druhým a díky tomu divoká zvířata cítí se svým potomstvem. A Bůh oddálil devadesát 

devět milosrdenství, skrze které bude milosrdný ke svým služebníkům o Soudném 

Dnu.“ (Sahíh Muslim, Kitáb Al-Tawbah; 2109/4; č. 2752; viz také Sahíh Buchári, 

Kitáb Al-Riqaq, č. 6469).  

(9) Obava z Boha je počátkem moudrosti. O Proroku Muhammadovi se 

vypravuje, že pravil: „Hlavní částí moudrosti je strach z Boha, Vznešeného.“ (Musnad 

al-Šahab, 100/1; Al-Dulajmi, Musnad Al-Firdaws, 270/2; Al-Tirmizi, Nawadir Al-

Usul; 84/3; Al-Bajhaqi, Al-Dala’il and Al-Bajhaqi, Al-Šu’ab; Ibn Lal, Al-Makarim; 

Al-Aš’ari, Al-Amthal, atd.) „To je zjevně podobné slovům proroka Šalamouna v Bibli: 

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost…“ 

(Přísloví 9:10); a: „Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní 

pohrdají pošetilci.“ (Přísloví 1:7).  

(10) Inteligence, vůle a cit ve Svatém Koránu. Tak Bůh praví ve Svatém Koránu 

lidem, aby v Něj věřili a zvali k Němu (užívajíce inteligenci) s obavou (která motivuje 

vůli) a s nadějí (a tedy s citem): „Ve znamení Naše pak věří jedině ti, kdož při zmínce 

o nich na zem padají klaníce se a chválu Pána svého slaví, aniž jsou domýšliví. / Boky 

jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i z touhy vzývají, a z toho, co 

jsme jim uštědřili, rozdávají. / Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou 

za skutky jejich.“ (Al-Sadždah, 32:15-17) „Vzývejte Pána svého pokorně a skrytě -
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vždyť On věru nemiluje přestupníky! / A nešiřte pohoršení na zemi poté, co stala se na 

ní náprava! A vzývejte Jej s bázní a touhou, neboť věru milosrdenství Boží jest blízké 

pro ty, kdož dobro konají.“ (Al-A’raf, 7:55-56)  

Podobně, sám Prorok Muhammad je popisován termíny, které ukazují na 

znalosti (a tedy inteligenci), vyvolávání naděje (a tedy cit) a vyvolávání obav (a tedy 

motivaci vůle): „Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i jako 

varovatele.“ (Al-Ahzab, 33:45); „Vyslali jsme tě věru jako svědka, hlasatele zvěsti 

radostné i jako varovatele.“ (Al-Fath, 48:8)  

(11) Dobrý příklad. Láska a naprostá oddanost Proroka Muhammada Bohu je 

pro muslimy modelem a napodobování. Bůh praví ve Svatém Koránu: „A věru máte 

nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední 

a kdo Boha hojně vzpomíná.“ (Al-Ahzab, 33:21) Úplnost této lásky vylučuje světskost 

a ješitnost, a je sama o sobě pro muslimy krásná a milá. Láska k Bohu sama o sobě je 

muslimům milá. Bůh praví ve Svatém Koránu: „Vězte, že kdyby posel Boží, který 

mezi vámi dlí, vás uposlechl ve většině záležitostí, věru byste škodu utrpěli! Avšak 

Bůh způsobil, že milujete víru, a učinil ji krásnou v srdcích vašich, zatímco vám 

zošklivil nevěrectví, hanebnosti a neposlušnost. A to jsou ti, kdož řídí se cestou 

správnou.“ (Al-Hudžurat, 49:7)  

(12) Tato ‘specifická láska’ je dodatkem k Božímu univerzálnímu 

milosrdenství, které objímá všechny věci. (Al-A’raf, 7:156); ale Bůh ví nejlépe.  

(13) Sahíh Al-Buchári, Kitáb Bad’ al-Chalq, Báb Sifát Iblis wa Džunudihi; 

Hadís č. 3329.  

Další verze požehnaného rčení. Toto požehnané rčení Proroka Muhammada lze 

nalézt v tuctech hadís (rčeních Proroka Muhammada) v rozličných souvislostech 

v mírně odlišných verzích. To jedno, které jsme citovali v textu (‘Není božstva kromě 

Boha, On je sám, nemá žádné pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála 

a On mocný je nade věcmi všemi) je popravdě nejkratší verzí. Je k nalezení v Sahíh 

Al-Buchári: Kitáb al-Azán (č. 852); Kitáb al-Tahadžud (č. 1163); Kitáb al-‘Umrah (č. 

1825); Kitáb Bad’ al-Chalq (č. 3329); Kitáb al-Da‘awat (č. 6404, 6458, 6477); Kitáb 

al-Riqaq (č. 6551); Kitáb al-I‘tisam bi’l-Kitáb (č. 7378); v Sahíh Muslim: Kitáb al-

Masadžid (č. 1366,1368, 1370, 1371, 1380); Kitáb al-Hadždž (č. 3009, 3343); Kitab 

al-Zikr wa’l-Du‘a’ (č. 7018, 7020, 7082, 7084); Sunan Abu Dawud: Kitáb al-Witr (č. 

1506, 1507, 1508); Kitáb al-Džihád (č. 2772); Kitáb al-Charadž (č.2989); Kitáb al-



114 

 

Adáb (č. 5062, 5073, 5079); v Sunan al-Tirmizi: Kitáb al-Hadždž (č. 965); Kitab al-

Da’awat (č. 3718, 3743, 3984); v Sunan alNasa’i: Kitáb al-Sahw (č. 1347, 1348, 1349, 

1350, 1351); Kitáb Manasik al-Hadždž (č. 2985, 2997); Kitáb al-Imán wa’l-Nuzur (č. 

3793); v Sunan Ibn Madžah: Kitáb al-Adáb (č. 3930); Kitáb al-Du‘a’ (č. 4000, 4011); a 

v Muwatta’ Malik: Kitáb al-Qur’an (č. 492, 494); Kitáb al-Hadždž (no. 831).  

Delší verze obsahující slova juhjí wa jumít -(‘Není božstva kromě Boha, On je 

sám, nemá žádné pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála. On život a 

smrt dává a On mocný je nade věcmi všemi) se vyskytuje v Sunan Abu Dawud: Kitáb 

al-Manasik (č. 1907); v Sunan al-Tirmizi: Kitáb al-Salah (č. 300); Kitáb al-Da‘awat (č. 

3804, 3811, 3877, 3901); a v Sunan al-Nasa’i: Kitáb Manasik al-Hadždž (č. 2974, 

2987, 2998); Sunan Ibn Majah: Kitáb al-Manasik (č. 3190).  

Jiná delší verze obsahující slova bi jadihi al-chajr -(‘Není božstva kromě Boha, 

On je sám, nemá žádné pomocníky, Jemu náleží království a Jemu náleží chvála. Jeho 

ruka je dobro a On mocný je nade věcmi všemi) se vyskytuje v Sunan Ibn Madžah: 

Kitáb al-Adab (č. 3931); Kitáb al-Du‘a’ (č. 3994).  

Nejdelší verze obsahující slova juhyí wa jumít wa Huwa Hajjun la jamut bi 

jadihi alchajr -(‘Není božstva kromě Boha, On je sám, nemá žádné pomocníky, Jemu 

náleží království a Jemu náleží chvála. On život a smrt dává On je žijící, který 

neumírá. V Jeho ruce je dobro a On mocný je nade věcmi všemi) se vyskytuje v Sunan 

al-Tirmizi: Kitáb al-Da‘awat (č 3756) a v Sunan Ibn Madžah: Kitáb al-Tidžarat (č. 

2320), s rozdílem, že v posledně jmenovaném hadísu čteme: bi jadihi al-chayr kuluhu 

(v Jeho ruce je veškeré dobro).  

 

Je však důležité poznamenat, že Prorok Muhammad popsal pouze první 

(nejkratší) verzi jako "To nejlepší z toho, co jsem řekl – já sám a prorokové přede 

mnou", a pouze u této verze Prorok pravil: „A nikdo nenabízí lepší než toto, 

zachráněný, kdo dělá víc, než to.“  

(Tyto citace odkazují na číslovací systém Sunna projektu Encyklopedie Hadís 

Džam‘ Džawami‘ al-Ahadís wa’l-Asanid), připravené ve spolupráci s azharskými 

učenci, zahrnující Sahíh al-Buchári, Sahíh Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-

Tirmizi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibn Madžah, a Muwatta’ Malik.)  
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(14) Časté připomínání Boha ve Svatém Koránu. Svatý Korán je plný nařízení o 

častém vyvolávání a připomínání Boha: „Jména Pána svého za jitra a za večera 

vzpomínej.“(Al-Insan, 76:25)  

„A když končíte modlitbu vzývejte Boha, vstoje, vsedě i vleže!“ (Al-Nisa, 

4:103)  

„A vzpomínej na Pána svého v duši své pokorně a bázlivě a polohlasitě za jitra i 

za večera a nebuď jedním z těch, kdož jsou lhostejní.“ (Al-‘Araf, 7:205) „…A vzývej 

často Pána svého a chval jej za večera i za jitra!“ (Aal ‘Imrán, 3:41)  

„Vy, kteří věříte! Vzývejte hojně Boha a chvalte Jej za jitra i za večera!“ (Al-

Ahzáb, 33:41-42) (Viz dále: 2:198-200; 2:203; 2:238-239; 3:190-191; 6:91; 7:55; 

7:180; 8:45; 17:110; 22:27-41; 24:35-38; 26:227; 62:9-10; 87:1-17, atd.)  

Podobně je Svatý Korán plný veršů zdůrazňujících svrchovanou důležitost 

připomínání Boha (viz: 2:151-7; 5:4; 6:118; 7:201; 8:2-4; 13:26-28; 14:24-27; 20:14; 

20:33-34; 24:1;29:45; 33:35; 35:10; 39:9; 50:37; 51:55-58; a 33:2; 39:22-23 a 73:8-9 

jak bylo již uvedeno atd. ), a strašné následky nepraktikování tohoto (viz: 2:114; 

4:142; 7:179-180; 18:28; 18:100-101; 20:99-101; 20:124-127; 25:18; 25:29; 43:36; 

53:29; 58:19; 63:9; 72:17 atd.; viz též 107:4-6). Tedy Bůh nakonec praví ve Svatém 

Koránu: „Což nepřišel čas pro ty, kdož uvěřili, aby srdce jejich se pokořila před 

připomenutím Božím…?“ (Al-Hadid, 57:16); „…Ve vzpomínání na Mne neochabujte“ 

(Táha, 20:42), a: „A vzpomínej Pána svého, když  

zapomnětlivý jsi.“ (Al-Kahf, 18:24)  

(15) Všechny Biblické citace jsou z Bible Kralické  

(16) Sunan Al-Tirmizi, Kitáb Al-Da’wat, Báb al-Du’a fi Yawm ‘Arafah, Hadís 

č. 3934.  

(17) V nejlepší postavě. Křesťanství a islám mají srovnatelné koncepce člověka 

stvořeného v nejlepší postavě z vlastního dechu Boha. Kniha Genesis praví: (Genesis, 

1:27) Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 

jako muže a ženu je stvořil. A: (Genesis, 2:7) I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach 

ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Prorok 

Muhammad pravil: Vskutku Bůh stvořil Adama ke svému obrazu. (Sahíh Al-Buchári, 

Kitáb Al-Isti’than, 1; Sahíh Muslim, Kitáb Al-Birr 115; Musnad Ibn Hanbal, 2: 244, 

251, 315, 323 atd.)  
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„A vskutku jsme vás stvořili a potom jsme vám podobu dali a posléze jsme k 

andělům pravili: „Padněte na zem před Adamem!“ A padli všichni před ním kromě 

Iblíse, jenž nebyl mezi těmi, kdož se klaněli.“ (Al-A’raf, 7:11)  

 

„Při hoře Fíkovníku a hoře Stromu olivového, / při hoře Sinaji, / při tomto 

bezpečném území! / Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější / a pak jsme jej 

svrhli tam, kde z bídných jsou nejbídnější, / kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky 

konali -a jim náleží odměna, jež se neupomíná. / Co potom dovoluje, aby tě 

prohlašovali za toho, kdo lže o soudu posledním? / Což Bůh není ze soudců všech 

nejmoudřejší?“ (Al-Tin, 95:1-8)  

„Bůh je ten, jenž pro vás zemi příbytkem stálým učinil a nebesa nad vámi 

budovou; on vyrovnal vás a podobu krásnou vám dal a pokrmy výtečné vám uštědřil. 

Takový je Bůh, váš Pán! Požehnán buď Bůh, Pán lidstva veškerého.“ (Gháfir, 40:64)  

„Však nikoliv! Ti, kdož nespravedliví jsou, vášně své jen bez rozmyslu 

následují. Kdo může vést ty, jimž Bůh dal zbloudit a kteří žádné pomocníky nemají? / 

Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v 

němž Bůh lidi stvořil. Stvoření Boží pak změnit nelze -a toto je náboženství neměnné, 

však většina lidí to neví.“ (Al-Rúm, 30:29-30)  

„A až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha Svého, padněte na zem klaníce 

se před ním!“ (Sad, 38:72)  

„Hle, Pán tvůj k andělům pravil:”Umístím na zemi náměstka!” I řekli: „Chceš 

tam ustanovit někoho, kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ni prolévat, zatímco my 

slávu Tvou pějeme a svátost Tvou prohlašujeme?” Pravil: „Já věru znám, co vy 

neznáte!”/ A naučil Adama jména všechna, potom jej předvedl andělům a řekl: „Sdělte 

mi jména těchto. Jste-li pravdomluvní!’ / “Sláva Tobě” řekli, “my máme vedení jen o 

tom, čemus nás Ty naučil, neboť Tys jediný vševědoucí, moudrý!” / pravil „Adame, 

sděl jim jména toho všeho!” A když jim sdělil ta jména, pravil Bůh: 

”Neřekl jsem vám, že znám nepoznatelné na nebesích i na zemi a že znám dobře 

to, co najevo dáváte, i to, co skrýváte?” / a když řekli jsme andělům: “Padněte na zem 

před Adamem!”, tu padli všichni kromě Iblíse, jenž to odmítl, zpychl a stal se jedním z 

nevěřících. / I pravili jsme: “Adame, obývej s manželkou svou zahradu tuto. Jezte z ní 

podle libosti, kdekoliv se vám zachce, avšak nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste 

se nestali nespravedlivými!” (Al-Baqarah, 2:30-35)  
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(18) Sahíh Al-Buchári, Kitáb al-Iman, Hadís č.13.  

(19) Sahíh Muslim , Kitáb al-Imán, 67-1, Hadís č.45.  

(20) Klasičtí komentátoři ke Svatému Koránu (viz: Tafsir Ibn Kasír, Tafsir Al-

Džalalajn) se obecně shodují na tomto odkazu (k posledním pohybům) muslimské 

modlitby.  

(21) Abu Dža’far Muhammad Bin Džarir Al-Tabari, Džami’ al-Bajan fi Ta’wil 

al-Qur’an, (Dar al-Kutub al-‘Ilmijjah, Beirut, Libanon, 1. ed, 1992/1412,) tafsir Aal-

‘Imrán, 3:64; kapitola 3, str. 299-302.  

(22) Podle gramatiků citovaných Tabarim slovo ‘společné (sawa’) v běžné řeči 

znamená také 'spravedlivé', 'rovné' atd.  

(23) Požehnaný Theophylact (1055-1108 n.l.) byl ortodoxní arcibiskup z Ochrid 

a Bulharska (1090-1108 n.l.). Jeho rodným jazykem byla řečtina Nového zákona. Jeho 

komentář je nyní dostupný v angličtině od Chrysostom Press.  

  

Někteří signatáři (v abecedním pořádku)  

 

• Jeho královská eminence sultán Muhammadu Sa’ad Ababakar, 20. sultán v 

Sokoto; vůdce muslimů v Nigérii  

• Jeho excelence Šejch Dr. Hussein Hasan Abakar, imám muslimů, Čad; 

prezident Vyšší rady pro islámské záležitosti, Čad  

• Jeho excelence Dr. Abdul-Salam Al-Abbadi, prezident univerzity Aal Al-Bajt; 

bývalý ministr náboženských záležitostí, Jordánsko  

• Prof. Dr. Taha Abd Al-Rahman, prezident Kroužku moudrosti pro myslitele a 

výzkumníky, Maroko; ředitel časopisu Al-Umma Al-Wasat Magazine, Mezinárodní 

unie muslimských učenců  

• Imam Feisal Abdul Rauf, spoluzakladatel a předseda Board of the Cordoba 

Initiative; zakladatel ASMA (Americké společnosti pro muslimský rozvoj); Imám 

Masdžid Al-Farah, NY, NY, USA  

• Šejch Muhammad Nur Abdullah, viceprezident Rady fiqh Severní Ameriky, 

USA  

• Dr. Šejch Abd Al-Quddus Abu Salah, prezident Mezinárodní ligy pro 

islámskou etiku; vydavatel novin pro islámskou etiku, Rijád, Saudská Arábie  
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• Jeho excelence Prof. Dr. Abd Al-Wahhab bin Ibrahim Abu Solaiman, člen 

Společnosti starších Ulama, Saudská Arábie  

• Dr. Latif Oladimedži Adegbite, činný sekretář a zákonný poradce, Nigerijská 

svrchovaná rada pro islámské  

záležitosti  

• Jeho excelence Amb. Prof. Dr. Akbar Ahmed Ibn Khaldun, předsedající 

islámských věd, Americká univerzita, Washington D.C., USA  

• Jeho excelence soudce Princ Bola Adžibola, bývalý soudce mezinárodního 

soudu; bývalý ministr spravedlnosti Nigérie; bývalý státní zástupce Nigérie; zakladatel 

univerzity Půlměsíc a zakladatel Islámského hnutí Afriky (IMA)  

• Jeho excelence Prof. Dr. Kamil Al-Adžluni, ředitel Národního centra pro 

diabetiky, zakladatel Jordánské univerzity vědy a technologie (JUST), bývalý ministr a 

bývalý senátor, Jordánsko  

• Šejch Dr. Mohammed Salim Al-‘Awa, generální sekretář Mezinárodní unie 

muslimských učenců; ředitel Egyptské společnosti pro kulturu a dialog  

• Mr. Nihad Awad, národní výkonný ředitel a spoluzakladatel Rady pro 

americko-islámské vztahy (CAIR), USA  

• Jeho excelence Prof. Dr. Al-Hadi Al-Bakkuš, bývalý tuniský premiér, 

spisovatel  

• Jeho excelence Šejch Al-Islam Dr. Allah-Šakur bin Hemmat Bašazada, Velký 

muftí Ázerbájdžánu a ředitel muslimské správy na Kavkazu  

• Jeho excelence Dr. Issam El-Bašir, generální sekretář Mezinárodního centra 

zmírňování, Kuvajt; bývalý ministr náboženských věcí, Súdán  

• Jeho excelence Prof. Dr. Allamah Šejch Abd Allah bin Mahfuz bin Bayyah, 

profesor na Univerzitě krále Abdula Azize, Saudská Arábie, bývalý ministr 

spravedlnosti, bývalý ministr školství a bývalý ministr náboženských věcí, Mauretánie, 

viceprezident mezinárodní unie muslimských učenců; zakladatel a prezident 

Globálního střediska pro obrození a vedení  

• Dr. Mohamed Bechari, prezident Federální společnosti pro muslimy ve 

Francii; generální sekretář Evropské islámské konference (EIC), Francie; člen 

Mezinárodní akademie e fiqh  

• Prof. Dr. Ahmad Shawqi Benbin, ředitel knihovny Hasaniyya Library, Maroko  
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• Prof. Dr. Allamah Šejch Muhammad Sa‘id Ramadan Al-Buti Dean, fakulta 

náboženství, univerzita v Damašku, Sýrie  

• Prof. Dr. Mustafa Ca rýci, Mufti Istanbulu, Turecko  

• Jeho excelence Šejch Prof. Dr. Mustafa Cerič, Velký muftí a hlava Ulema 

Bosny a Hercegoviny  

• Profesor Ibrahim Chabbuh, generální ředitel Královského institutu Aal al-Bajt 

pro islámské myšlení, Jordánsko; prezident Společnosti pro ochranu města Qayrawan, 

Tunisko  

• Jeho excelence Prof. Dr. Mustafa Cherif, muslimský intelektuál, bývalý 

ministr vyššího vzdělání a bývalý velvyslanec, Alžírsko  

• Dr. Caner Dagli, asistent profesora, kolej Roanoke, USA  

• Jeho excelence Prof. Dr. Šakir Al-Fahham, ředitel Akademie arabského 

jazyka, Damašek, bývalý ministr školství, Sýrie  

• Jeho excelenci Šejch Salim Falahat, generální ředitel muslimského bratrství, 

Jordánsko  

• Vůdce Abdul Wahab Iyanda Folawiyo, člen Svrchované rady pro islámské 

záležitosti Nigérie; více prezident Džamát Nasril Islam  

• Jeho excelence Šejch Ravil Gainutdin, Velký muftí Ruska  

• Soudce Ibrahim Kolapo Sulu Gambari, soudce Nigerijského apelačního soudu, 

národní vícepředseda Nigerijské fotbalové asociace (NFA)  

• Prof. Dr. Abd Al-Karim Gharaybeh, historik a senátor, Jordánsko  

• Jeho excelence Prof. Dr. Abdullah Yusuf Al-Ghoneim, ředitel kuvajtského 

střediska pro výzkum a studie v Kuvajtu; bývalý ministr školství, Kuvajt  

• Jeho excelence Prof. Dr. Bu Abd Allah bin al-Hadždž Muhammad Al Ghulam 

Allah, ministr náboženských věcí, Alžírsko  

• Prof. Dr. Alan Godlas, spolupředsedající, Islámské vědy, univerzita Georgie, 

USA; šéfredaktor novin Súfi a Světová zpráva súfismu; ředitel Súfisté bez hranic  

• Jeho excelence Šejch Nezdad Grabus, Velký Muftí Slovinska  

• Jeho excelence Šejch Dr. Al-Habib Ahmad bin Abd Al-Aziz Al-Haddad, 

Vůdce Muftí Dubaje, SAE  

• Šejch Al-Habib Ali Mashhour bin Muhammad bin Salim bin Hafith, imám 

mešity Tarim a ředitel Rady pro  

fatwy, Tarim, Jemen  
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• Šejch Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafith, děkan, Dar Al-

Mustafa, Tarim, Jemen  

• Profesor Dr. Farouq Hamadah, profesor Tradičních věd, univerzita 

Mohammada V, Maroko  

• Šejch Hamza Yusuf Hanson, zakladatel a ředitel Institutu Zaytuna Institute, 

Kalifornie, USA  

• Jeho excelence Šejch Dr. Ahmad Badr Al-Din Hassun, Velký muftí Syrské 

republiky  

• Jeho excelence Šejch Sayyed Ali bin Abd Al-Rahman Al-Hašimi, poradce 

prezidenta soudnictví a náboženských věcí, SAE  

• Prof. Dr. Hasan Hanafi, muslimský intelektuál, fakulta filosofie, Káhirská 

univerzita  

• Šejch Kabir Helminski, Šeich z Mevlevi Tariqah; spoluředitel Knižní nadace, 

USA  

• Jeho excelence Šejch Sa‘id Hidždžawi, vedoucí učenec, Královský institut Aal 

al-Bayt, Institut pro islámské myšlení, bývalý Velký muftí Jordánska  

• Jeho excelence Prof. Dr. Šejch Ahmad Hlayyel, vůdce islámské spravedlnosti 

Jordánska; Imam soudu Hašemite; bývalý ministr náboženských věcí  

• Jeho excelence velvyslanec Dr. Murad Hofmann, spisovatel a muslimský 

intelektuál, Německo  

• Jeho excelence Anwar Ibrahim, bývalý místopředseda vlády Malajsie; čestný 

prezident AccountAbility  

• Jeho excelence Šejch Dr. Izz Al-Din Ibrahim, poradce pro kulturní záležitosti, 

premiér, SAE  

• Jeho excelence Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu, generální sekretář Organizace 

islámské konference (OIC)  

• Jeho excelence Prof. Dr. Omar Džah, Generální sekretář Rady muslimských 

učenců, Gambie; profesor islámské civilizace a myšlení, Univerzita Gambie  

• Jeho excelence Prof. Dr. Abbas Al-Džarari, poradce Jeho veličenstva krále, 

Maroko  

• Šejch Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Džifri, zakladatel a ředitel Institutu 

Tabae, SAE  

• Jeho excelence Šejch Prof. Dr. Ali Džum‘a, Velký muftí republiky Egypt  
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• Prof. Dr. Yahya Mahmud bin Džunayd, generální sekretář Střediska krále 

Faisala pro výzkum a islámské vědy, Saudská Arábie  

• Dr. Ibrahim Kalin, ředitel Nadace SETA, Ankara, Turecko; asistent profesora 

na univerzitě Georgetown, USA  

• Jeho excelence velvyslanec Aref Kamal, muslimský intelektuál, Pákistán  

• Profesor Dr. ‘Abla Mohammed Kahlawi, děkan Islámských a arabských studií, 

univerzita Al-Azhar (Ženská kolej), Egypt  

• Prof. Dr. Said Hibatullah Kamilev, ředitel Moskevského institutu islámské 

civilizace, Ruská federace  

• Prof. Dr. Hafiz Yusuf Z. Kavakci, učenec, Islámská asociace severního 

Texasu, zakladatel a instruktor IANT Koranické akademie, zakládající děkan Suffa 

islámského semináře, Dallas, Texas, USA  

• Šejch Dr. Nuh Ha Mim Keller, Šejch v Shadhili Order, USA  

• Prof. Dr. Mohammad Hašim Kamali, děkan a profesor Mezinárodního institutu 

islámského myšlení a civilizace (ISTAC), Mezinárodní islámská univerzita, Malajsie  

• Šejch Amr Khaled, islámský misionář, kazatel a reportér, Egypt, předseda 

Mezinárodní nadace správného začátku  

• Prof. Dr. Abd Al-Karim Khalifah, prezident Jordánské arabské jazykové 

akademie; bývalý prezident Jordánské univerzity  

• Jeho excelence Šejch Ahmad Al-Khalili, Velký muftí sultanátu Omán  

• Šejch Dr. Ahmad Kubaisi, zakladatel organizace ‘Ulema, Irák  

• Pan M. Ali Lakhani, zakladatel a vydavatel Posvátný web: Žurnál tradice a 

modernosti, Kanada  

• Dr. Joseph Lumbard, asistent profesora, univerzita Brandeis, USA  

• Jeho excelence Šejch Mahmud A. Madani, generální sekretář Džamiat Ulama-

i-Hind; poslanec, Indie  

• Jeho excelence Prof. Dr. Abdel-Kabir Al-Alawi Al-Madghari, generální ředitel 

Agentury Bayt Mal Al-Quds (Fond Al-Quds); bývalý ministr náboženských věcí, 

Maroko  

• Jeho excelence Imam Sayyed Al-Sadiq Al-Mahdi, expremiér Súdánu, vůdce 

hnutí Ansar, Súdán  



122 

 

• Jeho excelence Prof. Dr. Rusmir Mahmutcehajic, profesor, Sarajevská 

univerzita; prezident Mezinárodního fóra Bosna; bývalý viceprezident vlády Bosny a 

Hercegoviny  

• Allamah Šejch Sayyed Muhammad bin Muhammad Al-Mansur, vysoká 

autorita (Mardža) muslimů Zeidi, Jemen  

• Prof. Dr. Baššar Awwad Marouf, bývalý rektor Islámské univerzity, Irák  

• Jeho excelence Prof. Dr. Ahmad Matlub, bývalý ministr kultury, činný 

prezident Irácké akademii věd, Irák  

• Prof. Dr. Ingrid Mattson, profesorka Islámských věda křesťansko-

muslimských vztahů a ředitelka Islámského kaplanského programu, Hartfordský 

seminář; prezidentka Islámské společnosti severní Ameriky (ISNA), USA  

• Dr. Yousef Meri, zvláštní hostující učenec, Královský institut Aal al-Bayt pro 

islámské myšlení, Jordánsko  

• Dr. Jean-Louis Michon, spisovatel; muslimský učenec, architekt; bývalý 

odborník UNESCO, Švýcarsko  

• Šejch Abu Bakr Ahmad Al-Milibari, generální sekretář Společnosti Ahl Al-

Sunna, Indie  

• Pehin Dato Hadž Suhaili bin Hadž Mohiddin, zástupce Velkého muftího, 

Brunei  

• Ayatollah Šeikh Hussein Muayad, prezident a zakladatel Vědeckého fóra, 

Baghdad, Irák  

• Prof. Dr. Izzedine Umar Musa, profesor Islámské historie na univerzitě Krále 

Sa‘uda, Saudská Arábie  

• Prof. Dr. Mohammad Faruk Al-Nabhan, bývalý ředitel Dar Al-Hadith Al-

Hasaniya, Maroko  

• Prof. Dr. Zaghlul El-Naggar, profesor, univerzita Krále Abd Al-Azize, 

Džeddah, Saudská Arábie; ředitel Společnosti vědeckých faktů ve Svatém Koránu, 

Svrchované rady islámských záležitostí, Egypt  

• Mr. Sohail Nakhuda, šéfredaktor Islámského časopisu, Jordánsko  

• Prof. Dr. Hišam Našabeh, předseda Kolegia vyššího vzdělání, děkan výchovy 

Asociace Makassed, Libanon  

• Jeho excelence profesor Dr. Seyyed Hossein Nasr, univerzitní profesor 

islámských věd, Univerzita George Washingtona, Washington D.C, USA  
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• Prof. Dr. Aref Ali Nayed, bývalý profesor na Pontifikálním institutu pro 

arabštinu a islámské vědy (Řím); bývalý profesor na Mezinárodním institutu pro 

islámské myšlení a civilizaci (ISTAC, Malajsie); starší poradce Cambridgského 

mezináboženského programu na fakultě Božství, Cambridge, VB  

• Jeho excelence Šeich Sevki Omarbasič, Velký muftí Chorvatska  

• Dato Dr. Abdul Hamid Othman, poradce jeho excelence premiéra Malajsie  

• Prof. Dr. Ali Ozek, ředitel Dotace islámských vědeckých studií, Istanbul, 

Turecko  

• Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, viceprezident CO.RE.IS., Itálie, 

předseda rady ISESCO pro vzdělání a kulturu na Západě, poradce pro islámské 

záležitosti italského ministra vnitra  

• Jeho excelence Šejch Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudah, Velký muftí 

Hašemitského království Jordánska  

• Jeho excelence Šejch Dr. Ikrima Said Sabri, bývalý Velký muftí Jeruzaléma a 

Palestiny, imám požehnané mešity Al-Aqsa a prezident Islámské vyšší rady, Palestina  

• Pan Muhammad Al-Sammak, generální sekretář Národní rady pro islámsko-

křesťanský dialog; generální sekretář Islámského duchovního summitu, Libanon  

• Šejch Seyyed Hasan Al-Saqqaf, ředitel Dar Al-Imam Al-Nawawi, Jordansko  

• Dr. Ayman Fuad Sayyid, historik a expert na rukopisy, bývalý generální 

sekretář Dar al-Kutub Al-Misriyya, Káhira, Egypt  

• Prof. Dr. Suleiman Abdallah Schleifer, emeritní profesor, Americká univerzita 

v Káhiře  

• Dr. Anas Al-Šaikh-Ali, předsedající Asociace muslimských sociálních vědců, 

VB; předsedající Fóra proti islamofóbii a rasismu, VB; akademický poradce, IIIT, VB  

• Imam Zaid Šakir, lektor a hostující učenec, Institut Zaytuna, Kalifornie, USA  

• Jeho excelence Prof. Dr. Ali Abdullah Al-Šamlan, generální ředitel Kuvajtské 

nadace pro rozvoj vědy (KFAS); bývalý ministr vyššího vzdělání, Kuvajt  

• Inženýr Seyyed Hasan Šariatmadari, vůdce Iránské národní republikánské 

strany (INR)  

• Dr. Muhammad Alwani Al-Šarif, ředitel Evropské akademie islámské kultury 

a věd, Brusel, Belgie  

• Jeho excelence Dr. Mohammad Abd Al-Ghaffar Al-Šarif, generální sekretář 

ministerstva pro náboženské záležitosti, Kuvajt  
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• Dr. Tayba Hassan Al-Šarif, důstojník mezinárodní ochrany, vysoký 

zmocněnec OSN pro uprchlíky, Dárfúr, Súdán  

• Prof. Dr. Muhammad bin Šarifa, bývalý rektor univerzity Wadžda; Maroko; 

člen Královské Marocké akademie  

• Prof. Dr. Muzammil H. Siddiqui jménem celé Rady Fiqh severní Ameriky, 

islámský učenec a teolog; předseda Rady Fiqh severní Ameriky, USA  

• Šejch Ahmad bin Sa’ud Al-Siyabi, generální sekretář direktorátu Velkého 

muftího, Omán  

• Al-Hadži Yusuf Maitama Sule, bývalý nigerijský stálý zástupce ve Spojených 

národech; bývalý nigerijský ministr národního vedení  

• Prof. Dr. Muhammad Abd Al-Rahim Sultan-al-Ulama, zástupce děkana 

Vědeckých výzkumných záležitostí, Univerzita Spojených arabských emirátů, SAE  

• Šejch Dr. Tariq Sweidan, generální ředitel satelitního kanálu Risalah  

• Jeho excelence Šejch Ahmad Muhammad Muti’i Tamim, ředitel náboženské 

správy ukrajinských muslimů a Muftí Ukrajiny  

• Jeho excelence Šeich Izz Al-Din Al-Tamimi, senátor, bývalý vůdce islámské 

spravedlnosti, ministr náboženských věcí a Velký muftí Jordánska  

• Jeho excelence Šejch Dr. Taysir Radžab Al-Tamimi, vůdce Islámské 

spravedlnosti Palestiny; ředitel Palestinského střediska pro náboženství a dialog 

civilizací  

• Prof. Dr. Jeho výsost Princ Ghazi bin Muhammad bin Talal, osobní vyslanec a 

zvláštní poradce Jeho veličenstva krále Abdullah II; předseda kolegia Královského 

institutu Aal al-Bayt pro islámské myšlení, Jordánsko  

• Prof. Dr. Ammar Al-Talibi, bývalý poslanec, profesor filosofie na Alžírské 

univerzitě  

• Jeho excelence Prof. Dr. Šejch Ahmad Muhammad Al-Tayeb, prezident 

univerzity Al-Azhar, bývalý Velký muftí Egypta  

• Prof. Dr. Muddathir Abdel-Rahim Al-Tayib, profesor politických věd a 

islámských studií, Mezinárodní institut islámského myšlení a civilizace (ISTAC), 

Malajsie  

• Jeho excelence velvyslanec Prof. Dr. Abdel-Hadi Al-Tazi, člen Královské 

marocké akademie  

• Jeho excelence Šeich Naim Trnava, Velký muftí Kosova  
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• Jeho excelence Dr. Abd Al-Aziz bin ‘Uthman Al-Tweidžiri, generální ředitel 

Islámské vzdělávací, vědecké a kulturní organizace (ISESCO)  

• Jeho excelence Prof. Dr. Nasaruddin Umar, rektor Institutu pro pokročilá 

koranická studia; generální sekretář Konzultativní rady Nahdhatul Ulama; lektor na 

Státní islámské univerzitě Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonésie  

• Šejch Muhammad Hasan ‘Usayran, Džafari Mufti Sidonu a Al-Zahrani, 

Libanon  

• Soudce Allamah Mufti Muhammad Taqi Usmani, víceprezident, Darul Ulum 

Karáčí, Pákistán  

• Prof. Dr. Akhtarul Wasey, ředitel Institutu islámských studií Zakira Husaina, 

univerzita Džamia Milla Islamiya, Indie  

• Šejch Dr. Abdal Hakim Murad Winter, Šeich Zayed lektor v islámských studií, 

škola Božství, univerzita Cambridge; ředitel Muslim Academic Trust, VB  

• Prof. Dr. Mohammed El-Mokhtar Ould Bah, prezident Moderní univerzity 

Chinguitt, Mauretánie  

• Jeho excelence Šejch Muhammad Sodiq Mohammad Yusuf, bývalý Velký 

mufti muslimské duchovní správy střední Asie, Uzbekistán; překladatel a komentátor 

Svatého Koránu  

• Prof. Dr. Šejch Wahba Mustafa Al-Zuhayli, děkan fakulty islámského 

soudnictví, univerzita v Damašku, Sýrii  

• Jeho excelence Šejch Mu’ammar Zukulič, Muftí Sandžaku, Bosna  
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