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Pr€ce Ježƒš v Kor€nu a muslimsk… tradici pojedn€v€ o jedn… z osob vyskytujƒcƒch se ve
svat… knize isl€mu, v Kor€nu. Touto osobou je Ježƒš, arabsky †sa, kter‡ na z€kladě
nespočtu zmƒnek roztroušen‡ch v t…to knize, se v pronik€nƒ tƒmto charakterem objevuje
jako syn, prorok, posel, soudce a d€le v jemnějšƒch a jemnějšƒch obrysech, kter…
pom€hajƒ dokreslit reflexe t…to postavy napřƒč dějinami, jako živoucƒ obraz autority,
jenž dodnes žije v srdcƒch miliŠnů vyznavačů isl€mu, muslimů. Tato pr€ce je pokusem
o n€stin kontextů a podtextů, na kter‡ch, pro většinu z€padnƒho světa nezn€m… pojetƒ
Ježƒše vyrůst€, a tƒm i pokusem o ucelenƒ t…matu, kter… se v česk‡ch dƒlech, ale i
překladech nevyskytuje. V rozmezƒch bakal€řsk… pr€ce je nastƒněna tematika, v nƒž se
otevƒr€ obzor hlubšƒmu studiu jednotliv‡ch oddƒlů, z kter‡ch je poskl€d€n obraz, symbol,
věcƒ ukryt‡ch v životech velk… č€sti lidsk… populace, stejně jako ve velk…m dƒlu
lidsk‡ch dějin.

 Isl€m
 Kor€n
 Jež‚š
 †Is€
 Prorok
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The work Personality of Jesus in al-Quran and Muslim Tradition is about one of the
persons who could be found in the sacred book of islam, in the Quran. This personality
is Jesus, ŒIsa in arabic, who on the base of many mentions, disperset through whole
book, appeared as a son, prophet, messenger, judge, and later in the finer and finer
shapes, which will help us to complete those reflections of him, as an authority which is
living in the heards of a milions believers, muslims. This work tries to draw whole
contexts, from which, for the most of the western people, is the concept of Jesus
growing. Further it is an attemt at completing this topic which is not available in Czech
works, not even in any translations. In the range of bachelor work there are
foreshadowed themes, where you can find a way for a deaper research of individual
branches. There is complete picture, a symbol, of the things hidden in stories through
the most of the population, either symbols of a big part of human history.

 Islam
 Quran
 Koran
 Jesus
 †Is€
 Prophet
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‹vod
Postavu Ježƒše tak, jak bude vymezena předmětem t…to pr€ce, nalezneme
v Kor€nu pod jm…nem †s€ 1, nebo pojmenov€nƒm al-Masƒh2 - jež bychom mohli přeložit jako
Mesi€š, Kristus. Ježƒš, kter‡ je jednƒm z proroků, a jednƒm z poslů, Božƒch, jejichž završitelem
je prorok Muhammad, je jednou z podstatn‡ch a často zmiňovan‡ch postav v posv€tn… knize
isl€mu a tƒmto i entitou neopomƒjitelnou pro isl€mskou tradici a pro jeho asketick… rysy a
moudrost i jednou z Žstřednƒch autorit pro tradice isl€msk… mystiky (tasavvufu).

Předně bych chtěl podotknout, pro prvotnƒ vyjasněnƒ pojmů, že Ježƒš, kter‡m se
zde budeme zab‡vat bude, tak jak je v intencƒch t…to pr€ce, v‡hradně tƒm Ježƒšem,
vymezen‡m Kor€nem a tradenty a n€sledně interpretov€n tradičnƒmi exegety. A ot€zku,
v souladu s m‡mi kompetencemi, o podobnosti, či snad dokonce srovn€v€nƒ s Ježƒšem,
kter‡ je esenci€lnƒ postavou křesťansk‡ch tradic, pokusƒm se pouze otevřƒt, a to pr€vě
na z€kladě Ježƒše kor€nsk…ho. Proto se v pr€ci přƒmo na komparaci nezaměřƒm a linka
vinoucƒ se str€nkami, snad sama bude podnětem k zamyšlenƒ nad těmito ot€zkami,
avšak ponechan‡mi bez odpovědƒ.
V tomto znƒ v‡stižně v‡rok Hanse K•nga: „Reflektovat Kor€n a spekulovat o
něm je jedna věc, Kor€n interpretovat je věc druh€. Ex egese, vy-čƒt€nƒ se nemůže,
nesmƒ nikdy st€t eis-egezƒ, v-čƒt€nƒm. Kor€n smƒme interpretovat jen na z€kladě Kor€nu
a ne na z€kladě nov…ho z€kona, nicejsk…ho koncilu anebo jungi€nsk… psychologie.“3
Pokud však přece jen v někter‡ch bodech přistoupƒme k reflexi neisl€msk…,
půjde o interpretace a hypot…zy z oborů lingvistiky a věd historick‡ch, čir…
papouškov€nƒ Kor€nu a hadƒthů4 jako předmět t…to pr€ce nepostačƒ. V někter‡ch č€stech
pak, přecejenom, v z€vislosti na zpřehledněnƒ a snazšƒmu proniknutƒ do l€tky mohou
někter€ srovn€nƒ s tradicƒ křesťansk… padnout.
Vych€zejƒce z akademicky „nepopsan…ho listu“, můžeme tedy zakoušet
dobrodružstvƒ objevov€nƒ Ježƒše v Kor€nu, to k‡m je, jak je jmenov€n, jak‡ byl jeho
život od kol…bky až po „smrt“.
Po form€lnƒ str€nce je nutno dodat několik detailů, kvůli usnadněnƒ pronik€nƒ
z€koutƒmi čƒsel, odkazů citacƒ a souvislostƒ. Nejprve k citacƒm Kor€nu: ty jsou vždy
jednotně uv€děny na koncƒch odcitovan‡ch pas€žƒ a to v syst…mu ( 64:12-22; 19:56) kde
1

Kapitola Původ jm…na ŒIsa a jeho v‡znam
Tamt…ž.
3
K“NG, Hans, ESS, Josef van. Křesťanstv‚ a islƒm : na cestě k dialogu . Jiřƒ Hoblƒk a Luboš Krop€ček. 1.
vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. str. 156
4
oddƒl hadƒth str. 13
2
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je nejprve naps€na čƒslice 64 odkazujƒcƒ na 64. sŽru : verše 12 až 24 a tak… sůra 19. verš
56. Co se t‡če pojmů v kontextu pr€ce zaměniteln‡m jako All€h-Bůh,Ježƒš-†sa a
podobně, upřednostňuji voln‡ pohyb v těchto v tomto přƒpadě(jak se snažƒm
moment€lně postulovat) synonymech.
Tolik snad prozatƒm, a nynƒ, už se m€ zaujat€ subjektivnƒ existence loučƒ, a
ustupuje do pozadƒ v z€jmu vědy, tedy nashledanou v z€věru…
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I. Vznik isl€mu a možn‚ vlivy na jeho formov€nƒ
Nejprve, pro přehlednost cel… pr€ce, je třeba alespoň nastƒnit ud€losti, kter…
vedly ke vzniku isl€mu. Z€kladnƒm n€črtem souvislostƒ s ohledem hlavně na ty, kter…
budou hr€t roli pro dan… t…ma pr€ce, z€roveň zasadƒm do kontextu pojmy, kter… je nutno
ch€pat pro celek t…to pr€ce.
Isl€m (podřƒzenƒ se božƒ vůli) je n€boženstvƒm, monoteistickou vƒrou v jednoho
boha All€ha, jehož poslednƒm a nejdůležitějšƒm prorokem je Muhammad. Sami
muslimov… kladou poč€tky sv…ho n€boženstvƒ již k samotn…mu stvořenƒ člověka, k
Adamovi, kter…mu bylo před€no i jeho pln… pozn€nƒ a skrze dějiny lidstva a linii
proroků

až

k

proroku poslednƒmu,

Muhammadovi,

pečeti

proroků,

jehož

prostřednictvƒm Bůh zjevil plnou pravdu, slovo Božƒ (Qurr€n).5
My však budeme ch€pat jako obdobƒ vzniku isl€mu obdobƒ života proroka
Muhammada a obdobƒ několika desƒtek let po jeho smrti, kdy se ud€ly z€sadnƒ ud€losti
pro jeho zformov€nƒ.
Prostředƒ, ve kter…m vznikl isl€m, tedy lid… v něm a jejich způsob života, měli
z€konitě vliv na jeho formov€nƒ. Původnƒ obyvatel… arabsk…ho poloostrova, Arabov…,
žili v t… době kočovn‡ život nom€dů a obchodnƒků, a obchodnƒ uzly, na nichž vznikala
města (Medƒna, Mekka), se st€vala mƒstem kontaktu mnoha kulturnƒch vlivů, vzhledem
k čil…mu obchodnƒmu kontaktu s Palestinou a S‡riƒ, po moři pak s Etiopiƒ, Indiƒ 6 a
můžeme nal…zt i stopy kontaktu s mnohem vzd€lenějšƒm Orientem. Mezi původnƒmi
obyvateli bychom kromě nativnƒ antropomorfnƒ naturalistick… vƒry v astr€lnƒ božstva a
personifikovan… přƒrodnƒ sƒly, uctƒvan… oběťmi, stavěnƒm kamenn‡ch model a
zasvěcen‡ch mƒst, našli i židovsk… a křesťansk… konvertity mezi původnƒm
obyvatelstvem, kde vyznavači těchto n€boženstvƒ byli přƒtomnƒ i jako cizinci, hlavně
jako obchodnƒci. Jih arabsk…ho poloostrova byl tak… na kr€tkou dobu ve 4. a 6. stoletƒ
dobyt křesťansk‡mi Etiopy. Na obyvatele severu arabsk…ho poloostrova pak měla vliv
Byzantsk€ řƒše. V arabsk…m prostředƒ bychom našli mnoho n€sledovnƒků monofyzitů,
nestori€nů, gnostiků a přƒznivců mnoha jin‡ch drobn‡ch sekt.7

5

KROP•ČEK, Luboš. Duchovn‚ cesty Islƒmu. Vyšehrad, Praha 1993 str. 9 ..Podrobněji pak v kapitole
Proroctvƒ v Isl€mu
6
Tamt…ž
7
Tamt…ž str. 11

9

This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF.This watermark will be removed
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details

a) Muhammad a možn‚ vlivy na jeho smŒšlenƒ
Život Muhammadův je kladen mezi l…ta 570 (tradičně)-580 až 6. června 632
do oblasti dnešnƒ Saudsk… Ar€bie.
Muhammad je esenci€lnƒ postavou isl€msk… vƒry, jeho prostřednictvƒm totiž
podle muslimů bylo před€no (završeno) božƒ zjevenƒ lidem, a jakožto osoba bezchybn€,
se sv‡mi skutky a v‡roky v dochovan‡ch tradentech a legend€ch stal vzorem pro cel…
spektrum, kter… zahrnuje společensk‡ i individu€lnƒ život muslima. V každ…m přƒpadě
sv‡mi skutky změnil ř€d arabsk… kmenov… společnosti a ovlivnil budoucƒ děnƒ tak, jako
m€lokter€ historick€ osobnost.8
Poselstvƒ Muhammad obdržel postupně, nejprve byl podle tradice osloven
andělem Gabrielem (Džibrƒlem) slovy „předn€šej!“ (Qurr€n)…to bylo kolem roku 610
n.l.v době, kdy žil se svojƒ prvnƒ ženou Chadƒdžou, s jejƒmž přispěnƒm se mohl usadit, a
na z€kladě sv‡ch vizƒ začƒt předn€šet o tom, co mu bylo vyjevov€no. Nepochybně ještě
před tƒm se setk€val s mnoha křesťany a Židy při sv‡ch obchodnƒch cest€ch do S‡rie, a
s největšƒ pravděpodobnostƒ i potom. „Věděl o jejich knih€ch, ale s€m je nečetl“9. Jako
jeden z důkazů o Božsk…m původu zjevenƒ pak vysvětlujƒ isl€mštƒ učenci jeho přƒdomek
…umm‚… jako „negramotn‡“, podle současn‡ch islamistů je však původnƒ v‡znam slova:
„neznal‡ svat…ho Pƒsma“.10 Vzhledem k někter‡m pas€žƒm Kor€nu (viz nƒže) je však
nepochybn…, že měl určit… povědomƒ o někter‡ch detailech židovsk… i křesťansk…
věrouky.
Za den, od kter…ho započalo isl€msk… datov€nƒ, a my ho můžeme ch€pat jako
den symbolicky vyjadřujƒcƒ vznik isl€mu, bylo určeno 24. z€řƒ 622, kdy Muhammad
s několika desƒtkami sv‡ch přƒvrženců přesƒdlil (hidžra) z Mekky, kde byl kvůli sv‡m
v‡stupům perzekuov€n, do Jathribu (později přejmenovan…ho na jeho počest na
Madƒnat al-Nabƒ - město Prorokovo), kde se začala budovat širšƒ z€kladna věřƒcƒch
umma. 11 Konflikt s Mekk€nci pak pokračoval, dokud nebylo po několika v€lečn‡ch
střetnutƒch podeps€no roku 628 přƒměřƒ, roku 630 byla pak konečně Mekka dobyta. V
roce 632 potom Prorok Muhammad umƒr€ v Medƒně, kde je pohřben.
Na tom, že Muhammad je prorokem poslednƒm, se vždy shodovala cel€ umma a
dodnes je to fakt zakořeněn‡ tak hluboko v isl€msk… tradici, že nenech€v€ ž€dn‡ prostor
8

Viz kapitola Proroctvƒ v Isl€mu
KROP•ČEK, Duchovn‚ cesty Islƒmu str. 13
10
PELIK•N, Petr. Sunna , Pramen Islƒmsk‡ho Prƒva. Edičnƒ středisko pr€vnick… fakulty UK v Praze,
1997 str. 8
11
KROP•ČEK, Duchovn‚ cesty Islƒmu str. 11-27 a t…ž v PELIK•N, Petr. Sunna , Pramen Islƒmsk‡ho
Prƒva 6-61
9
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pro diskusi. Muhammad je totiž zv€n pečetƒ proroků: „A Muhammad nenƒ otcem
ž€dn…ho muže z v€s, ale je poslem Božƒm a pečetƒ proroků. A Bůh je vševědoucƒ o věci
každ….“ (33:40), a jeho smrtƒ je ukončena přƒm€ komunikace Boha s lidmi. Po smrti
Muhammada, posla Božƒho, a tƒm i ucelenosti poselstvƒ, vyvstala proto v
původně theokratick…m zřƒzenƒ nutnost fixace tohoto poselstvƒ. V tom, co bylo zjeveno
jako poselstvƒ Božƒ, se prvnƒ muslimov…, pro Žplnost nov…ho n€boženstvƒ, tedy isl€mu
jako zjevenƒ s n€rokem pokr‡t celou lidskou, individu€lnƒ i společenskou existenci,
začali dotazovat, co z toho, co nebylo slovem Božƒm skrze Žsta prorokova, ale
chov€nƒm samotn…ho proroka, v dan… situaci, by mohlo posloužit přƒkladem pro dan‡
aspekt lidsk…ho žitƒ. 12 (viz nƒže dokonalost prorokova jedn€nƒ) Zde pak vznik€ dalšƒ
prostor pro influenci křesťansk‡ch, stejně jako jak‡chkoliv jin‡ch vlivů do tradice.13

b) Sunna
Slovo sunna znamen€ v arabštině původně všeobecně zvyklost, obyčej, tradici.
Už za Muhammadova života se ovšem běžně užƒvalo pro označenƒ souboru norem
přijƒman‡ch na z€kladě jeho jedn€nƒ. S€m Muhammad k n€sledov€nƒ sv‡ch zvyků
muslimy často vyz‡val.14
Muhammad pro situaci kter€ nastala po jeho smrti, neurčil ž€dn…ho sv…ho
konkr…tnƒho n€stupce. Proto jeho n€sledovnƒci složili, ve věrnosti staroarabsk‡m
tradicƒm hold Prorokovu přƒteli a tch€nu AbŽ Bakrovi. 15 Ten se tak stal „n€stupcem
Posla Božƒho“ (chal‚fat Rasˆl Al-lƒh) – Později byl potom muž v čele obce naz‡v€n
jednoduše Chalƒfou a většina muslimů n€sledujƒcƒ jako představitele obce muže z rodu
Kurajšovců volen…ho přednƒmi muži obce se potom naz‡vajƒ „Lid tradice a
společenstvƒ“ (ahl as-sunna wa l-džamƒca)16
Již v tomto momentu doch€zƒ k prvnƒmu rozkolu, protože č€st věřƒcƒch se
přiklonila jako k n€stupci Muhammadovu k Alƒmu b. Abƒ T€libovi, nejbližšƒmu
Prorokovu přƒbuzn…mu, jeho bratranci a manželovi Prorokovy dcery F€timy.
N€sledovnƒci t…to linie jsou naz‡v€ni šiƒt….

12

BELL, Richard. The origin of Islam in its christian environment. London : Frank Cass, 1968. str. 192
Tamt…ž str. 190-198
14
PELIK•N, Petr. Sunna , Pramen Islƒmsk‡ho Prƒva. str. 69
15
KROP•ČEK, Duchovn‚ cesty Islƒmu str. 25
16
Tamt…ž str. 26
13
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Metodou zvolenƒ byli potom uzn€ni prvnƒmi čtyřmi tzv. pravověrn‡mi chalƒfy
AbŽ Bakr (chalƒfem 632-634), Umar b. al Chatt€b (634–644), Uthm€n b. Aff€n (644656) a Alƒ b. Abƒ T€lib (656-661). Jejich v‡roky a v‡nosy pak doplňujƒ pr€vnƒ normy.17
Po smrti Alƒ b. Abƒ T€liba, se dost€v€ k moci Muc€wija jƒmž se započƒn€ vl€da
Umajjovců (661-750).18

c) Redakce Kor€nu
Muhammadovo

poselstvƒ

bylo

zjevov€no

postupně.

Je

však

patrno,

z podrobnějšƒch v‡zkumů Kor€nu, že tak, jak se měnilo prostředƒ, v kter…m se
Muhammad pohyboval a jak se měnilo jeho myšlenƒ, byly i někter… z původnƒch
poselstvƒ nejen doplňov€ny, ale i pozměňov€ny a slučov€ny do nepůvodnƒch celků - sůr.
V poč€tcƒch, kdy Prorok sv… zjevenƒ před€val sv‡m posluchačům, bylo toto poselstvƒ
určeno hlavně k Žstnƒ recitaci, tedy nebylo, alespoň ne souhrnně, liter€rně
fixov€no(kanonizov€no). V‡jimku tvořily Žtržkovit… z€znamy, pořƒzen… však ne
Muhammadem, ale někter‡mi z jeho blƒzk‡ch, ze kter‡ch ty nejstaršƒ z€pisky vznikaly
snad již v Medƒnsk…m obdobƒ (po hidžře). Jak bylo již řečeno, podle někter‡ch dohadů
byl Muhammad negramotn‡, což je tak… tradičnƒm postojem muslimů pro podporu
neovlivněnosti Proroka jin‡mi pƒsemn‡mi zdroji.19
Po Muhammadově smrti, hlavně když přƒmƒ pamětnƒci Muhammadov‡ch
zjevenƒ důsledkem v€lečn‡ch střetů, ale tak… st€řƒm, umƒrali, přišel Umar al-Chatt€b
s n€vrhem k AbŽ Bakrovi fixovat to, co bylo zjeveno. AbŽ Bakr tedy pověřil tƒmto
Žkolem Zajda ibn Th€bita, b‡val…ho Muhammadova sekret€ře.20

V t… době byly zn€my čtyři ucelenějšƒ sbƒrky cel…ho kor€nu21:

17

KROP•ČEK, Duchovn‚ cesty Islƒmu str. 26
Tamt…ž str. 27
19
Korƒn. Ivan Hrbek. 4. vyd. Praha : Academia, 2000. 797 s. Z arabsk…ho origin€lu podle různ‡ch
vyd€nƒ přeložil, předmluvou, koment€řem a rejstřƒkem opatřil Ivan Hrbek. str. 67-68
20
Tamt…ž str. 70
21
Korƒn. Ivan Hrbek. str. 71
18
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1. kodex Udajje ibn KaŒba - jednoho z b‡val‡ch prorokov‡ch pƒsařů
2. kodex ŒAbdalla€ha ibn MasŒŽda – majƒcƒ autoritu v KŽfě
3. kodex AbŽ MŽsy al AšŒ€rƒho – jenž se těšil oblibě v Basře
4. kodex Miqdada ibn ŒAmra – o němž se tvrdƒ, že byl přijƒm€n obyvateli Himsu
v S‡rii

V těchto spisech navz€jem nedoch€zelo k nějak‡m většƒm odchylk€m. U textu,
kter‡ je ale odrazem slova Božƒho, pak sebemenšƒ odchylky ve v‡znamu, vzbuzovaly
spory. Třetƒ Chalƒf ŒUthm€n potom v reakci na zostřujƒcƒ se spory reagoval v‡zvou
k jednotn… kanonizaci Kor€nu. Ustanovil tedy komisi. Do čela t…to komise jmenoval již
zmiňovan…ho Zajda ibn Th€bita, Prorokova sekret€ře, kter‡ byl již jednou pověřen
seps€nƒm Kor€nu. Ostatnƒ členov… komise, Kurajšovci, byli voleni povƒcero spƒše
z politick‡ch důvodů, jelikož většina z nich byla v době Prorokovi smrti mal‡mi dětmi.
Sama fixace proběhla v letech 651 – 656, tady přibližně 20. let po Muhammadově smrti.
Kanonizovan‡ spis označovan‡ jako ŒUthm€novsk‡ text, či Vulg€ta, byl rozesl€n po
cel…m muslimsk…m světě.22
V uspoř€d€nƒ, v jak…m byl Kor€n sjednocen, je zn€m i dnes. Postupem času vytlačil
ostatnƒ minoritnƒ uspoř€d€nƒ a proto se v cel…m, tak mnohostně rozvětven…m světě, snad
jen až na drobn… apokryfnƒ v‡jimky u někter‡ch šiƒtsk‡ch sekt, setk€v€me s jednƒm
Kor€nem.23
Ačkoliv byl Kor€n pƒsemně fixov€n, tradičnƒ recitace je st€le podstatnou souč€stƒ
isl€mu, a někteřƒ muslimov… se jej dokonce učƒ cel‡ nazpaměť (těm se řƒk€ hƒfizov‡). Ti
jsou potom ctěn‡mi členy společenstvƒ. Kvůli nejasnostem ve v‡slovnosti a způsobu
čtenƒ někter‡ch detailů, zapřƒčiněn‡m formou star…ho arabsk…ho pƒsma, se v 10. stoletƒ
ustanovilo 7 kanonick‡ch verzƒ čtenƒ a recitace. Roku 1923 byl pak v Egyptě vyd€n
Kor€n, kter‡ je dnes nejrozšƒřenějšƒm a obecně uzn€van‡m.

22
23

Tamt…ž str. 72
Tamt…ž str. 73
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d) Hadƒth
Isl€m neuzn€v€ z€kony, vznikl… jinak než na z€kladě Božƒ vůle, to je z€kladnƒm
axiomem isl€msk…ho pr€va - šar‚y. Šƒr‚a m€ přitom mnohem širšƒ z€běr, než jak je
obsah slova „pr€vo“ ch€pan u n€s. Zahrnuje veškerou lidskou činnost, vztah člověka k
Bohu, k ostatnƒm lidem, okolnƒmu světu i k sobě sam…mu. V řadě oblastƒ sice
ponech€v€ člověku prostor, aby podrobnosti rozpracoval s€m podle toho, co nejl…pe
odpovƒd€ době a mƒstu, kde žije, vždy se tak ale musƒ dƒt v‡hradně v hranicƒch dan‡ch
Božƒ vůlƒ. Z€kladnƒm zdrojem pozn€nƒ t…to Božƒ vůle je Kor€n jakožto bezprostřednƒ
slovo Božƒ. Vzhledem k rozsahu šar‚y v něm ovšem zdaleka ne vždy lze najƒt
bezprostřednƒ podrobnou odpověď na každou ot€zku. Již od poč€tku Muhammadova
prorock…ho působenƒ proto vyvst€vala potřeba Kor€n doplňovat detailnějšƒmi prameny.
Během Muhammadova života se mohli muslimov… s nejasn‡mi a sporn‡mi přƒpady
obracet přƒmo k němu, což tak… byla naprosto obvykl€ praxe. Muhammad, jakožto
člověk majƒcƒ spojenƒ s Bohem, představoval pro muslimskou obec neotřesitelnou
autoritu. Po jeho smrti postupně doch€zelo k liter€rnƒ fixaci a zaznamen€v€nƒ vzkazků o
tom co Muhammad řekl, nebo udělal, a to nejen k bližšƒmu pochopenƒ Kor€nu, ale
k jak‡mkoliv situacƒ kter… mohou vyvstat v cel… pestrosti života individu€lnƒho a
společensk…ho.24
Tyto tradenty se naz‡vajƒ had‚thy. Mezi všeobecně uzn€van… patřƒ šest sbƒrek od
šesti „sběratelů“ had‚thů25:
al-Buch€rƒ +870
ibn al-Hadždž€dž +875
ibn Maja +887
Abu Dawud +889
al-Tirmidhi +892
al – NasaŒi +915

24
25

PELIK•N, Petr. Sunna , Pramen Islƒmsk‡ho Prƒva. str. 68
INSOLL, Timothy. The archaeology of Islam. 1. vyd. Oxford : Blackwell, 1999. str. 18
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II. Koncept proroctvƒ v Isl€mu
a) Proroci
K tomu, aby prvnƒ lid…, tedy Adam a Eva, rozuměli přƒkazům All€hov‡m,
hovořil All€h přƒmo k nim, ale po neuposlechnutƒ jednoho z jeho přƒkazů, a podlehnutƒ
nal…h€nƒ Satanovu a n€sledn…m vyhn€nƒ z r€je, se zjevenƒ jako prostředek komunikace
Boha s lidmi stalo důležit‡m. Odtud pak slova z Kor€nu, kter€ slibujƒ vedenƒ a rady,
seslan€ lidem od Boha, při jejichž uposlechnutƒ lid… nesejdou z cesty a mohou žƒt beze
strachu (hlavně před poslednƒm soudem).26
„Pravili jsme: „Odejděte odtud všichni! A až k v€m přijde spr€vn… vedenƒ, ti,
kdož n€sledovat budou vedenƒ M…, nemusƒ se b€t a nebudou zarmouceni.“ (2:38)
„I pravil Bůh: „Sestupte z něho společně a buďte jeden druh…mu nepřƒtelem! A
věru k v€m přijde ode Mne spr€vn… vedenƒ.“ A ten, kdo n€sledovat je bude, nezbloudƒ
ani nebude nešťastn‡, zatƒmco ten, jenž odvr€tƒ se od připomenutƒ M…ho, život povede
stƒsněn‡ a v den zmrtv‡chvst€nƒ vzkřƒšen bude N€mi jako slep‡.“ (20:123-124).
„Lid… se po celou historii od t…to vƒry odchylujƒ, komolƒ ji a zatemňujƒ a proto
jim ji Bůh neust€le připomƒn€ prostřednictvƒm sv‡ch poslů a proroků.“27
Proroctvƒ v Kor€nu lze nazvat spƒše promluvenƒm, nebo inspiracƒ přich€zejƒcƒ od
Boha. Koncept zjevenƒ a proroctvƒ a jeho implikace v lidsk…m životě se ve sv… podstatě
t‡kajƒ samotn…ho vztahu Boha k člověku, k lidstvu. Bůh nestvořil svět ze ž€dn…ho
důvodu, člověka stvořil pak ale k tomu, aby mu sloužil.28
Bůh vede lid, skrze v‡jimečn… lidi, zvan… proroky, posly. Nikoho ale nenƒ nucen
k jejich uposlechnutƒ, k jeho n€sledov€nƒ.29
Bůh inspiruje bytosti nelidsk… (džiny), andělsk… a lidsk…, mezi nimi proroky,
každ…ho jin‡m způsobem. Z Kor€nu pak můžeme vyvodit, že existujƒ jen tři způsoby,
jak Bůh komunikuje s lidsk‡mi bytostmi: Inspiruje, tak jako v přƒpadě Mojžƒšovy matky
a Ježƒše, přƒmo komunikuje tak, jako se stalo Adamovi a Mojžƒšovi, a skrze posla
(anděla, anděly), jak se stalo Marii, Zacharij€šovi a mnoha dalšƒm prorokům.
Zde si můžeme odvodit, proč nem€ křesťansk€ idea o vtělenƒ v isl€mu mƒsto, ba
naopak, je vehementně potƒr€na.30
26

AMJAD-ALI, Christine ed. Developing Christian theology in the context of Islam. Rawalpindi :
Christian Study Centre, 1996. str. 90
27
PELIK•N, Petr. Sunna , Pramen Islƒmsk‡ho Prƒva str. 62
28
AMJAD-ALI, Developing Christian theology in the context of Islam. str. 89
29
Tamt…ž str. 91
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SŽfƒ věřƒ, že zbožn‡ (věrn‡) člověk může b‡t Bohem d€le inspirov€n. Jalaludƒn
Růmƒ považuje každ…ho člověka za potenci€lnƒho přƒjemce inspirace.31
V Kor€nu je jmenov€no 28 proroků a pozdějšƒ Isl€m věřƒ, že jich bylo mnohem
vƒce. Někter… zdroje uv€dějƒ, že jich bylo až 22400.

32

Šest jich potom bylo

pojmenov€no speci€lnƒmi přƒdomky: Adam, vybran‡ Bohem (Safij Allƒh), Noe, Prorok
Božƒ (Nab‚ Allah), Abraham, Přƒtel Božƒ (Khal‚l Allƒh), Mojžƒš, s Bohem mluvƒcƒ
(Kal‚m Allƒh), Ježƒš, duch Božƒ (Růch Allƒh). Muhammad, pečeť proroků.
Titul prorok, byl d€n i lidem, kteřƒ jsou v Bibli naz‡v€ni spƒše patriarchy, jako
Adam a Noe. Všichni kor€nštƒ proroci, zd€ se, majƒ svůj biblick‡ protějšek, avšak ne tak
všichni jsou lehce identifikovatelnƒ. Napřƒklad Idrƒs: „A připomeň v Knize t…ž Idrƒse,
jenž byl pravdomluvn‡m a prorokem a jehož jsme na vysok… mƒsto pozvedli.“ (19:5756) je přirovn€v€n k Ezdrašovi, nebo Enochovi. ›sta proroků promlouvajƒ slovy, kter€
jim do Žst vložil Bůh, slova varujƒcƒ, zvěstujƒcƒ dobr… zpr€vy, užƒvaje podobenstvƒ.33

„A zajist… se budeme t€zat těch, k nimž poslov… byli vysl€ni, a budeme se pt€t i
vyslanců Božƒch, a věru jim sdělƒme se znalostƒ vše, vždyť My jsme nebyli
nepřƒtomni.“ (7:6-7)
„...a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesi€še Ježƒše, syna Mariina, posla
Božƒho!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zd€lo. A věru
ti, kdož jsou o něm rozdƒln…ho mƒněnƒ, jsou vskutku na pochyb€ch o něm. A nemajƒ o
něm vědomosti ž€dn… a sledujƒ jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě
pozdvihl, neboť Bůh je mocn‡, moudr‡. A věru nenƒ nikdo mezi vlastnƒky Pƒsma, kdo
by v Něj neuvěřil předtƒm, než zemře - a v den zmrtv‡chvst€nƒ bude pak proti nim
svědkem .“(4,157-159)

30

AMJAD-ALI, Developing Christian theology in the context of Islam str. 92
Tamt…ž str.95
32
PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 38
33
Tamt…ž str. 40
31
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b) Isl€m: člověk a Bůh
Jak už bylo naznačeno, muslimov… věřƒ v jedin…ho Boha (lƒ ilƒha ila …llƒh.- nenƒ
božstva, kromě Boha).
„Rci: „On Bůh je jedinečn‡, Bůh s€m o sobě věčn‡. Neplodil a nebyl zplozen a
nenƒ nikoho, kdo je mu roven.“ (112)
Tento Bůh je ten stejn‡, minim€lně pro samotn… muslimy, kter…ho vyzn€vajƒ
Žid… a křesťan…. Isl€m totiž „nevynalezl“ nov…ho Boha, jehož koncept by se zrodil za
proroka Muhammada, jde st€le o t…hož „stvořitele nebe a země“, jen projevujƒcƒho se
jin‡mi vlastnostmi, jako v přƒpadě předchozƒch dvou monoteistick‡ch tradic. S€m isl€m
se považuje za dějinn…ho završitele božƒho zjevenƒ.34
All€h m€ t…ž mnoho přƒzvisek a atributů, velmi slavn€ a často muslimy citovan€
je formule Bismillƒhi al-Rachmƒn al-Rach‚m (Ve jm…nu Boha milosrdn…ho, slitovn…ho ),
kter€ původně pr€vě kvůli oddělenƒ sůr je na zač€tku každ… z nich, dnes je tradičně
použƒv€na při započetƒ každ… činnosti 35 . Zn€m€ jsou t…ž tzv. „vznešen€ jm…na
All€hova“,36 All€hovy atributy, nejčastěji 99 vznešen‡ch jmen All€hov‡ch, v kter…žto
formě jsou i přeřƒk€v€na při modlitb€ch, napřƒklad při modlitbě muslimsk…ho růžence.
(Masbacha)37
Muslimsk‡ Bůh, i když i jen samotn‡ jeho pojem by mohl b‡t zavržen jako
pojem omezen… lidsk… představivosti, je transcendentnƒ. Už všeobecně muslimy užƒvan…
souslovƒ Allƒhu akbar, v překladu „Bůh je převelik‡“ (doslovněji většƒ než cokoliv
ostatnƒ) je toho přƒkladem. Bůh jako absolutně přesahujƒcƒ vše až na Něj samotn…ho.
Neoddiskutovateln€ božƒ transcedence je patrn€ ve většině ritu€lů, modliteb, a kon€nƒ
pravověrn…ho muslima, vědom…ho si sv… konečnosti, podřƒzenosti Bohu vše
přesahujƒcƒho. „V Kor€nu Všichni, kdož na zemi jsou, dočkajƒ se konce sv…ho a zůstane
jen tv€ř P€na tv…ho, majest€tnosti a velkomyslnosti pln…ho.“ (55:26-27) v hadƒthech:38
Bůh je Všemohoucƒ, Vševědoucƒ a Svrchovan‡.

34

KŘIVADLOV•, Ad…la. MENDEL, Miloš. M“LLER, Zdeněk. Isl€m, Ide€l a Skutečnost. Panorama,
v Praze 1990. str. 14
35
Three Faiths, One God – The Formative Faith And Practice Of Judaism, Christianity, And Islam.
str. 81
36
Tamt…ž str. 82
37
Tamt…ž str. 83
38
Tamt…ž str. 85
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„Chv€lƒ Boha vše, co na nebesƒch je i na zemi - a On mocn‡ je i moudr‡. Jemu n€ležƒ
kr€lovstvƒ nebes i země a On život i smrt d€v€ a On všech věcƒ je mocn‡. On poč€tkem
je i koncem, zjevn‡ i skryt‡; On o každ… věci je vševědoucƒ. On je ten, jenž stvořil
nebesa i zemi v šesti dnech a potom se na trůnu Sv…m usadil. On zn€, co vnik€ do země
a co z nƒ vych€zƒ, co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje, a ať jste kdekoliv, On s
v€mi je a vše, co děl€te, zřƒ. Jemu n€ležƒ kr€lovstvƒ nebes i země a k Bohu se rozkazy
všechny navracejƒ. On d€v€ přejƒt noci v den a dni v noc a On dobře zn€ vše, co v
hrudƒch se skr‡v€.“ (57: 1-6)
V isl€mu, jako v každ…m plně monoteistick…m světon€zoru, Bůh je z€klad bytƒ
jako takov…ho, a nenƒ existence jin… než poch€zejƒcƒ z jeho tvořiv… a životod€rn… sƒly.
Vƒc než panteistick‡ koncept je tƒmto naznačeno, že odděleně od Boha, jednoho
původce a životod€rce všeho existujƒcƒho, je vše ve vesmƒru stvořen…, pomƒjejƒcƒ a
naprosto z€visl… na sv…m Stvořiteli. Ani fyzick€ existence vesmƒru, ani časov‡,
historick‡ proces nenƒ s€m o sobě mysliteln‡ nez€visle na transcendentnƒm bytƒ toho,
z nějž vzešel, na kom z€visƒ a do nějž se navrƒt‚. Bůh s€m je soběstačn‡; Bůh s€m
determinuje běh času a historie a jejich konečnost; Bůh s€m řƒdƒ viditeln‡ a neviditeln‡
vesmƒr; a Bůh s€m pečuje o lidsk… bytosti v centru ob…ho, stvořen…ho světa a
univers€lnƒho historick…ho procesu, kam je umƒstil.39
V muslimsk…m pojetƒ pak Bůh nejen že vesmƒr stvořil, ale tak… jej tvořƒ neust€le
znova: „Což neviděli, jak Bůh tvořƒ prvnƒm tvořenƒm a pak to opakuje? A to je pro Boha
velmi snadn….“ (29:19) v každ…m okamžiku, proto tak… v muslimsk…m theologick…m
myšlenƒ nalezl sv… uplatněnƒ atomismus: „V podstatě, neexistuje přƒrodnƒ z€kon přƒčiny
a důsledku, jen na tolik, na kolik Bůh kontinu€lně vytv€řƒ důsledek k n€sledov€nƒ
přƒčiny, v každ…m za sebou jdoucƒm momentu.“40 Zde opět vidƒme do jak… mƒry je Božƒ
svrchovanost a všemohoucnost souč€stƒ isl€mu.
Vše, až do těch nejposlednějšƒch věcƒ, vesmƒrn… z€kony: Slunce, planety,
rostliny, živočichov…, věci viditeln… i neviditeln…, zkr€tka vše co stvořil, je podřƒzeno
Božsk… vůli. Lid… jako jedinƒ majƒ v tomto stvořenƒ v‡jimečn… postavenƒ. Mohou o sv…m
jedn€nƒ svobodně rozhodovat, tƒm jsou ale n€chylnƒ ke sv…voln…mu jedn€nƒ v nesouladu
s Božƒmi z€kony. To je tak… přƒčina soudn…ho dne, jenž podrobƒ všechny lidi ot€zce, jak
moc byl jejich život v souladu s Bohem.41
Pozice, kter€ v Božƒm stvořenƒ přin€ležƒ lidem, je jedinečn€. Člověk, ačkoliv
podřƒzen z€konům All€hov‡m, jƒm stvořen, z „chuchvalce sražen… krve“ a z „kapky
39

Three Faiths, One God str. 94
Tamt…ž
41
Isl€m, Ide€l a Skutečnost str. 15
40
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přilnav…“, a tƒm i n€městkem Boha na zemi, P€na obou světů, m€ dƒky sv… svobodn…
vůli jedinečn€ privilegia. Dalo by se předpokl€dat, že člověk je bytostƒ v‡hradně tohoto
pozemsk…ho světa, v hierarchii stvořenƒ ho však Bůh stavƒ nad džiny a anděly, což jsou
bytosti z duchovnƒ řƒše. „A vskutku jsme v€s stvořili a potom jsme v€m podobu dali a
posl…ze jsme k andělům pravili: „Padněte na zem před Adamem!“ A padli všichni před
nƒm kromě Iblƒse, jenž nebyl mezi těmi, kdož se klaněli.“ (7:11)

c) Člověk – Služebnƒk Božƒ
Již slovem, kter‡m se v Kor€nu označuje člověk, je naznačena jeho
podřƒzenost.42
Vztah člověka k Bohu by měl b‡t předevšƒm vztahem v b€zni a podřƒzenƒ se
(taqwƒ). Lid… se pak před Božƒm hněvem chr€nƒ tƒm, že se sv…mu tvůrci podřizujƒ.
Slovo islƒm původně označuje „podřƒzenƒ se“, čili onen svobodn‡ akt vůle odevzdat
svůj osud do Božƒch rukou. 43 To, že jde o akt svobodn… vůle, můžeme ilustrovat
kor€nsk‡m veršem: „Nebudiž ž€dn…ho donucov€nƒ v n€boženstvƒ!“: „Nebudiž ž€dn…ho
donucov€nƒ v n€boženstvƒ! A již bylo jasn… rozlišeno spr€vn… vedenƒ od blouděnƒ! Ten,
kdo nevěřƒ v T€ghŽta a věřƒ v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehliv…, jež nikdy se
neutrhne. A Bůh je slyšƒcƒ, vševědoucƒ.“ (2:257)

d) Pojetƒ hřƒchu
V běžn…m křesťansk…m pojetƒ se člověk rodƒ již v dědičn…m hřƒchu, v důsledku
hřƒchu sp€chan…ho Adamem a Evou na poč€tcƒch lidsk… existence v rajsk… zahradě, kde
za neuposlechnutƒ přƒkazu nejƒst zak€zan… ovoce ze stromu pozn€nƒ, byli oba z R€je
vyhn€ni.
Podle isl€msk…ho pod€nƒ jsou však Satanem ponouk€ni jak Eva, tak i Adam, za
což je jim slibov€na nesmrtelnost a to, že se stanou anděly. Tak… ono ovoce nenƒ
popisov€no jako to ze stromu pozn€nƒ, ale čistě jako zak€zan… ovoce. Tedy snad
přeneseně hranice vymezen€ Božƒmi z€kony, kterou však člověk svou svobodnou vůlƒ
může překročit.
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Stejně jako v biblick…m pod€nƒ, pak po neuposlechnutƒ božƒho přƒkazu Adam a
Eva poznajƒ svou nahotu, sexualitu. Vyhn€nƒ z R€je je pak pr‡ kompenzov€no
přƒjemnou str€nkou sexu€lnƒ aktivity.44
V biblick… verzi tohoto přƒběhu je Eva tou, kter€ uposlechla našept€v€nƒ
Satanovu, a dala pojƒst i sv…mu muži. A oba jsou za to trest€ni někter‡mi nepřƒjemn‡mi
str€nkami pozemsk… existence (Genesis, 3: 16- 17).
Naproti tomu v Kor€nu je Adam ihned, po prosbě o odpuštěnƒ, omilostněn:
„Potom P€n jeho si jej vyvolil, odpustil mu a spr€vnou cestou jej řƒdil.“(20:122) Adam
se tak vlastně st€v€ prvnƒm prorokem, n€městkem Božƒm na zemi, nesoucƒm zvěst o
Bohu, prvnƒm Chal‚fou.45 Podle Kor€nu pak tak…, oproti Bibli, mƒsto, kam jsou Adam a
Eva vyhn€ni, je přƒjemn…: „A umƒstili jsme v€s na zemi a připravili jsme pro v€s na nƒ
obživu - a jak m€lo jste vy vděčnƒ!“ (7:10)
Pot… co člověk poprv… neuposlechnul božƒho přƒkazu, byl potrest€n, v pojetƒ
muslimsk…m však nejde o „prvotnƒ hřƒch“, ale o důsledek vypl‡vajƒcƒ z lidsk…
přirozenosti.
„Podle Muhammada Iqb€la (1875- 1938): byl „akt neposlušnosti člověka tak…
prvnƒm lidsk‡m činem ve smyslu svobodn… volby“, byl to důsledek přechodu člověka
ze stadia „instinktivnƒ n€klonnosti“ k vědomƒ vlastnƒ neomezen… možnosti „pochybovat
a nepodřizovat se“.
Kontrast Božƒ všemohoucnosti a lidsk… bytosti, svobodně jednajƒcƒ, se tak st€v€
teologick‡m limitem isl€msk… teologie a Isl€msk…ho myšlenƒ. Někter… historick…
teologick… spory kulminovaly mezi zpochybňov€nƒm Božƒ všemohoucnosti a
k vƒcem…ně nynƒ zast€van…mu v‡chodisku o lidsk… volbě zvl€dnout Žděl určen‡
All€hem. Z€věry těchto disputacƒ však doprov€zƒ lakonick€ formulace „bi lƒ kaifa“ čili
„bez ot€zky jak“.46
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III. Pojmenov€nƒ Ježƒšova
a) Ježƒš: Prorok – nabƒ
Ježƒš je v Kor€nu samostatně nazv€n prorokem jen jednou:
A promluvil chlapec: „J€ služebnƒkem Božƒm jsem, On dal mi Pƒsmo a učinil
mne prorokem. A učinil mne požehnan‡m, ať kdekoliv dlƒti budu, a modlitbu a almužnu;
co živ budu, mi poručil.“(19,31-30)
Častěji je vyjmenov€v€n a zmiňov€n ve společnosti ostatnƒch staršƒch proroků,
kter… povětšinou můžeme nal…zt i v Bibli. Arabsk… slovo prorok je stejn… jako původnƒ
slovo hebrejsk… nab‚, odkud bylo do Arabsk…ho světa transportov€no pravděpodobně
skrze Syrštinu a Aramejštinu a zd€ se, že v něm bylo zn€mo již dlouho před
Muhammadem.47
V Kor€nu jsou často jmenov€ni poslov… rasˆl, kteřƒ jsou bohem sesl€ni všem
lidem a prorokov… nab‚ jsou pak speci€lnƒ skoupinou v r€mci poslů, kteřƒ zvěstujƒ
v‡hradně „Lidem knihy“.
Každ‡ prorok se objevuje s nějakou č€stƒ zjevenƒ, božsk…ho zjevenƒ přenesen…ho
do zjeven‡ch Knih, v Kor€nu: Tawrƒh, Zabˆr, a Inj‚l (TŠra, Žalmy, a Evangelium). A
stejně tak Muhammad přinesl Kor€n, aby i z Arabů se stal „Lid knihy“. Ježƒš a Abrah€m
jedinƒ, se oběvujƒ pokažd…, když je v Kor€nu ud€v€n seznam proroků. Ježƒš n€sledoval
tŠru (Star‡ z€kon), kterou přin€šeli proroci předchozƒ, obdržel ale zjevenƒ nov…, Injƒl,
kter‡mžto pojmenov€nƒm muslimov… většinou ch€pou Evangelium.48

b) Mesi€š – Al-Masƒch
Ježƒš je v Kor€nu titulov€n jako Mesi€š (Kristus) jeden€ctkr€t, vždy
v Medƒnsk‡ch sŽr€ch. ( 3,40/45 ; 4, 156/157; 4,169/171 ; 4, 170/172 ; 5,19/17 dvakr€t;
5,76/72 dvakr€t ; 5,79/75;9,30;9,31) Toto pojmenov€nƒ je často použito i jako jm…na
vlastnƒho, tzn. bez jm…na Ježƒš, tedy je tak jasně spojeno s Ježƒšem, že vysloveno b‡t
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nemusƒ. 4,169/171; 5,79/75. To je na straně jedn… obranou jednoty a transcedence Boha
a na straně druh…, postuluje Mesi€še jako n€sledovnƒka proroků Star…ho Z€kona.
Je t…ž zmiňov€n spolu s anděly : „Ani Mesi€š, ani anděl… přiblƒženƒ neopovrhujƒ
tƒm, aby byli služebnƒky Božƒmi.“ (4, 170/172) 3049
V Kor€nu nenƒ možn… nal…zt zmƒnku o původu titulu Mas‚ch, ani
etymologick…m ani jin…m. Proto se objevujƒ vysvětlenƒ mnoh€: Původ tohoto jm…na je
s největšƒ pravděpodobnostƒ Hebrejsk‡, skrze Syrštinu, a zd€ se, že byl velice dobře
zn€m v Ar€bii již v předisl€msk‡ch časech. V různ‡ch verzƒch od různ‡ch Isl€msk‡ch
autorů, se spekuluje, jestli třeba tento titul nebyl přƒjmenƒm Ježƒše a o různ‡ch cest€ch,
jak se mohl v Kor€nu ocitnout. „Firoz€bƒ ve sv…m Arabsk…m slovnƒku mluvƒ o nejm…ně
pades€ti různ‡ch vysvětlenƒch původu slova Masƒch“.50
Dalšƒ z možn‡ch vysvětlenƒ sah€ k arabsk…mu křenu slova Mesƒch : msh, kter‡
znamen€ dotknout se: Ježƒš je totiž chr€něn proti doteku satana při narozenƒ:51
„Rci: „milujete-li Boha, pak mne n€sledujte a Bůh v€s za to bude milovat a odpustƒ v€m
viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějƒcƒ slitovn‡.“ Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho!
Jestliže se obr€tƒte z€dy, Bůh věru nem€ r€d nevěřƒcƒ.“ Bůh vskutku vyvolil Adama,
Noema, rod Abrah€mův i rod `Imr€nův nad lidstvo vešker… jako pokolenƒ, jež vzešla
jedno z druh…ho. A Bůh je slyšƒcƒ, vševědoucƒ. A hle, pravila žena `Imr€nova: „Pane
můj, zaslibuji ti, co je v lůně m…m, aby se zasvětilo Tobě. Přijmi to ode mne, vždyť tys
slyšƒcƒ, vševědoucƒ!“ A když to přivedla na svět, zvolala: „Pane můj, přivedla jsem na
svět dceru.“ - A Bůh dobře věděl, co přivedla na svět, vždyť pohlavƒ mužsk… nenƒ jako
žensk…. – „a nazvala jsem ji Mariƒ. A svěřuji jƒ i potomstvo jejƒ do ochrany Tv… před
satanem proklet‡m.“ (3,31-36).
Nutno podotknout, že ani v Evangeliƒch, ani v Kor€nu, nenƒ naznačeno, že by se
Ježƒš zmƒnil s€m o sobě, jako o Mesi€šovi.
Nenƒ pochyb o tom, že rannƒ křesťan…, v t… době často sami žid…, převzali titul
Mesi€š (Kristus) z židovsk… terminologie, v kontextu židy oček€van…ho mesi€še
(spasitele). Kristus Ježƒš, ten kter‡ se stal p€nem všech sv‡ch n€sledovnƒků a
oček€van‡m spasitelem, dnes, i na konci věků. Je ovšem jasn…, že pojmenov€nƒ mesi€š,
nemohlo v pohansk…m světě najƒt pochopenƒ, pro neexistujƒcƒ ekvivalent, vych€zejƒcƒ
z cel…ho světon€zorov…ho komplexu. Odtud snad možn… vysvětlenƒ prost…ho převzetƒ
Kor€nem, bez bližšƒho upřesněnƒ.52
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c) Původ jm‚na •Isa a jeho vŒznam
Jm…no „Ježƒš“ (…Isa) se v Kor€nu objevuje dvacet pětkr€t: Devětkr€t samo o
sobě a šestn€ctkr€t ve spojenƒ s jin‡mi jm…ny, či přƒzvisky.53
Kor€nsk€ v‡slovnost Ježƒšova jm…na je pozoruhodně odlišn€ od jak…hokoliv
použitƒ v křesťansk…m světě. Česk… slovo Ježƒš je odvozeno od latinsk…ho Iesus, kter…
se v řečtině objevuje jako I‡sous. Jelikož byl ale Ježƒš žid, jeho původnƒ jm…no musƒ b‡t
hebrejsk…, tedy řeck… I‡osus je odvozeno od hebrejsk…ho Y‡shˆa (nebo YhŽshˆa).
Origin€lnƒ v‡znam slova je „Bůh je sp€sa“. Když byl nov‡ z€kon přeložen do Syrštiny,
I‡osus bylo převedeno na Y‡shˆ, Syrsky mluvƒcƒ nestori€nštƒ křesťan… mu řƒkali Ishˆ.
V dob€ch Muhammadov‡ch byla Evangelia eventu€lně přeložena do Arabštiny a
z Yeshˆ vzniklo Yashˆ, kter‡m Arabštƒ křesťan… častujƒ Ježƒše dodnes.
Hlavnƒmi podklady toho, že Ježƒšovo původnƒ jm…no bylo Yeshuƒ jsou54:
1) Hebrejsk… pƒsemnosti zmiňujƒ několik lidƒ zvan‡ch Y‡shˆa, YhŽshˆa či YhŽshua,
včetně Mojžƒšova n€stupce Jozue syn Nůnův, jehož jm…no se objevuje ve všech
těchto třech form€ch. V septuagintě jsou tato jm…na t…měř všechna přeložena
jako I‡sous.
2) Od prvnƒho stoletƒ byla užƒv€na už jen nejkratšƒ forma Y‡shˆƒ.
3) Nov‡ Z€kon odkazuje na Jozua a pokažd… je v řečtině vol€n I‡sous.

Z€padnƒ vědci, protože se domnƒvajƒ, že původ Ježƒšova jm…na je Y‡shˆƒ, jsou
v rozpacƒch, proč je v Kor€nu naz‡v€n †sa. Jeden z podnětů pro řešenƒ tohoto probl…mu
je, že y-sh- Hebrejsk… souhl€sky ze slova Y‡shˆa byly obr€ceny a z nějak…ho důvodu
zakŠdov€ny do Œ-s-y, Arabsk… souhl€sky pro jm…no †sa. Ti, kteřƒ zast€vajƒ tento n€zor,
se obracejƒ ke star… Mezopot€mii, kde byla božsk€ jm…na často obracena: např. EN-ZU
na ZU-EN.55
Dalšƒ možnostƒ je možnost, že Žid… řƒkali Ježƒšovi s nen€vistƒ „Esau“ a že
Muhammad převzal toto jm…no od nich nevěda, že jde o nad€vku. V Arabštině je ESAU
přepisov€no jako ŒIsŽ a toto mohlo b‡t lehce přeměněno na ŒIs€, v souladu s ostatnƒmi
jm…ny často končƒcƒmi na –€. V Kor€nu jsou ale Žid… insultov€ni za ur€ženƒ Ježƒšovy
53
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matky, a Muhammadovi křesťanštƒ př€tel… by ho jistě upozornili kdyby jako Ježƒšovo
jm…no adoptoval židovskou nad€vku.
Třetƒm řešenƒm může b‡t, že Ježƒšovo jm…no, bylo již v předisl€msk‡ch časech
užƒv€no syrsk‡mi křesťany ve form€ch Yeshˆ nebo Ishˆ. Arabov… pak často k někter‡m
vlastnƒm jm…nům přiřazujƒ tzv. …ain , vysloven‡ €.. A v neposlednƒ řadě, ačkoliv nelze
plně prok€zat, že jm…no ŒIsa bylo užƒv€no v Arabsk…m světě před přƒchodem
Muhammada, nal…zal se na onom Žzemƒ Syrsk‡ kl€šter, zn€m‡ pod n€zvem …•sƒnijja,
ještě před rokem 571 n.l.
Tak jako se někteřƒ badatel… domnƒvajƒ, že jm…no ŒIsa se k Muhammadovi
dostalo skrze nepůvodnƒ formu užƒvanou křesťany v jeho okolƒ, jsou i tacƒ, kteřƒ se
domnƒvajƒ, že jm…no †sa bylo původnƒ formou Ježƒšova jm…na.56
Nakonec, debaty o původu Ježƒšova jm…na nejsou bezcenn…, nenƒ totiž
stoprocentnƒ, byla-li původnƒ forma Ježƒšova jm…na Y…shŽ€, jelikož nejrannějšƒ zmƒnky
o tomto jm…nu jsou až z doby 50 let po jeho smrti (80. n.l) tj. v době, kdy byly naps€ny
č€sti Nov…ho z€kona: Hebrejcům a Matouš. A ať už bylo jm…no †sa původnƒ Ježƒšovo
jm…no, nebo bylo velice nepravděpodobn‡m způsobem derivov€no Arabsk‡mi
mluvčƒmi ze slova Y…shŽa, či snad se postupn‡mi změnami přes jeho formy užƒvan…
syrsk‡mi křesťany transformovalo až do formy nal…zan… v Kor€nu, v‡zkumy o jeho
původu budou d€le pokračovat.57
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IV. Kdo je skutečně Ježƒš?
a) Barnab€šovo evangelium
Na tzv. Barnab€šově evangeliu můžeme simulovat n€zorov… spektrum
v argumentaci snažƒcƒ se podepřƒt autenticitu Kor€nsk…ho †si.
Nejprve Ruqaiyyah Waris Maqsood s jeho knihou The mysteries of Jesus. 58
V t…to knize vych€zƒ autor z předpokladu, že Barnab€šovo evangelium nenƒ zdroj, jehož
autenticita by byla přƒmo, empiricky prokazateln€. Ve sv… tezi se však n€sledně věnuje
těm argumentům a n€znakům, kter… na jeho věrohodnost odkazujƒ.
Tuto problematiku uvozuje komparacƒ někter‡ch n€ležitostƒ se Svitky od
Mrtv…ho Moře: Někter€ fakta uv€děn€ v textu dnes zn€m‡m pod n€zvem Barnab€šovo
evangelium, dostala po odsouzenƒ, jako isl€msk‡ podvrh, snažƒcƒ se podepřƒt autenticitu
†sova přƒběhu, nov‡ n€dech.59
Jeden z přƒkladu je, že Ježƒš v Barnab€šově evangeliu se modlƒ pětkr€t denně,
stejně jako muslimov…, což byl jeden z argumentů proti tomuto spisu. Svitky od
Mrtv…ho Moře, kter… se v€žƒ ke Qumr€nsk… komunitě, a jejichž, sice ne přesně určen€,
datace, se umisťuje do prvnƒch stoletƒ před Kristem, totiž vrhli na tento fakt pěti
modliteb nov… světlo. V těchto svitcƒch je totiž tak… popisov€no dodržov€nƒ pěti
modliteb denně.60
Ve shrnutƒ, kdo byl podle Nov…ho z€kona Barnab€š: Byl spodobněn jako str‡c
Jana, autora Janova Evangelia. Stal se velk‡m mision€řem a nějak‡ čas působil po boku
Apoštola Pavla. Byl tak… vybr€n jako 12. apoštol, po smrti Jid€še Iskariotsk…ho.61
Pro ilustraci argumentačnƒho posunu Muhammad Ataurahim62 ve sv… knize již
nepochybuje o autenticitě Barnab€šova evangelia.
Mluvƒ o něm jako o dokumentu, kter‡ je jedin‡m dochovan‡m svědectvƒm od
jeho přƒm…ho ž€ka, přƒm…ho jeho společnƒka, narozdƒl od ostatnƒch autorů

58

MAQSOOD, Ruqaiyyah Waris. The mysteries of Jesus : a muslim study of the origins and doctrines of
the Christian church. Oxford : Sakina Books, 2000
59
MAQSOOD, Ruqaiyyah Waris. The mysteries of Jesus str. 229
60
Tamt…ž str. 231
61
Tamt…ž str. 232
62
ATAURRAHIM, Muhammad. Jesus: a prophet of Islam. Delhi : Taj Co., 1993

25

This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF.This watermark will be removed
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details

kanonizovan‡ch evangeliƒ. Ať už byla napsan€ přƒmo po Ježƒšově smrti, nebo n€sledně
při n€vratu s Markem na Kypr, či ve společnosti Pavla z Tarsu, m€ za nepopirateln…, že
bylo seps€no, a že je očit‡m svědectvƒm Ježƒšova života.63
D€le se opƒr€ o určit… vědeck… poznatky, kter… spekulujƒ o nezn€m…m zdroji
novoz€konnƒch Evangeliƒ, mluvƒ o dnes obecně uzn€van…m faktu, dle kter…ho byla tato
Synoptick€ evangelia zkopƒrovan€ z nezn€m…ho zdroje, kter‡ je naz‡v€n ŒQŒ. Ot€zka
tedy znƒ, je jƒm toto Apokryfick… Barnab€šovo evangelium?64
A jelikož Marek jakožto syn Barnab€šovy sestry, stejně tak jako Pavel, museli,
neznajƒce Ježƒše, čerpat ze svědectvƒ o něm, je podle M.A. jasn…, že sv… znalosti jestli
přƒmo všechny nečerpali, tak doplňovali od Barnab€še. Z Markova Evangelia pak
samozřejmě čerpali i evangelisti Luk€š a Matouš.65

Třetƒm přƒkladem bude přƒstup Kamala Salibiho, kter‡ se ve sv… knize
Konspirace v Jeruzal…mě 66 snažƒ najƒt důkazy toho, že Isa popisovan‡ v Kor€nu je ten
prav‡, historick‡ Isa, jehož odděluje od Osoby Joshuy, kteřƒ spolu s †sou se st€vajƒ
z€kladem, z nějž je vytvořen Novoz€konnƒ Ježƒš ( I…sous). Zde t…ž podrobněji rozv€dƒ,
samozřejmě pro Žčel sv… argumentace, nezn€m‡ zdroj Novoz€konnƒch Evangeliƒ
zmiňovan‡ letmo M.A. jako ŒQŒ. Postoj a argumentace tohoto autora budou rovněž
předkreslenƒm kapitoly pojedn€vajƒcƒ o Kor€nsk…m Injƒlu. Ze všech v‡še zmiňovan‡ch
důvodů se na tohoto autora zaměřƒme podrobněji.
Z kapitoly: Ztracen… Evangelium Waraqah Ibn Nawfala:
Jeden z nejzn€mějšƒch křesťanů předisl€msk… tradice je Waraqah Ibn Nawfal,
současn‡ Muhammadův blƒzk‡ přƒbuzn‡ Chadƒdži, Muhammadovy prvnƒ ženy. Zdroje o
něm mluvƒ jako o „znalci TŠry a Evangelia“, kter‡ oček€val proroka v Arabsk…m
prostředƒ. Podle Hadƒthů (POKUSIT SE NAJ†T), kr€tce po Muhammadově prvnƒ vizi,
podpořil Ibn Nafwal Proroka v tom, aby začal předn€šet. Nedlouho potom zemřel,
později ho ale Muhammad viděl ve sv‡ch snech, oděn…ho v bƒl…m rouchu...Stal se tak
podle tradice najisto alespoň on nemuslimem, kter‡ vstoupil do r€je.67
Podle Buch€rƒho sbƒrek přepisoval Ibn Nafwal Evangelium (v Kor€nu a
v Hadƒthech naz‡van… Indžƒl) v Hebrejštině, což podle slova užƒvan…ho pro Hebrejštinu
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v on… době (ŒIbr€nƒ) mohla b‡t i Aramejština. Evangelium, se kter‡m pracoval Ibn
Nafwal, bylo pravděpodobně napsan… v Aramejštině. Bohužel, dokud nebude
znovuobjeveno, nebudeme o něm mnoho vědět. Jist… ale je, že Ježƒš objevujƒcƒ se
v tomto Evangeliu, nenƒ přƒliš odlišn‡ od Isi, proroka a posla přin€šejƒcƒho Injƒl, kter…ho
můžeme nal…zt v Kor€nu.
Někter… zdroje naznačujƒ, že ještě v 9. stoletƒ se v Etiopii nach€zela obdoba
Evangelia, kter… bylo přƒtomno v Muhammadově době na Arabsk…m poloostrově a je
naz‡v€no Indžƒlem.68
V Muhammadově době bylo již Apoštolsk… Křesťanstvƒ (Pavlovo Křesťanstvƒ)
doma v Řƒmsk…m a Byzantsk…m Imperiu. Mision€ři směřujƒcƒ s touto formou
Křesťanstvƒ do zemƒ Arabsk‡ch na poč€tku 4. stoletƒ neměli většinou Žspěch, nar€želi
zde pravděpodobně na původnƒ Nazaret€nsk… vyzn€nƒ. Apoštolsk… křesťanstvƒ
nach€zelo uplatněnƒ předevšƒm v zemƒch, kde měla Byzanc velkou politickou moc.
Nov€ vlna konverzƒ se vzedmula pravděpodobně s růstem Řƒmsk…ho imp…ria ve 4.
stoletƒ. Několik vyznavačů původnƒ nazaret€nsk… vƒry však muselo zůstat a s hrůzou
pohlƒžet na deformaci jejich původnƒ vƒry a stejně tak, když se na sc…ně objevil isl€m.69
Je k podivu, že Ibn Nafwal stejně jako křesťanštƒ kněžƒ on… doby, potvrzovali †su
tak, jak se s nƒm střet€vali ve zpr€v€ch od Muhammada, stejně jako podle Ibn Ishraqa
křesťan… v Ethiopii. Mnohem spƒše než v‡plodem n€sledujƒcƒm časově Apoštolsk€
Evangelia, je tento text, toto Evangelium, data staršƒho, ne-li mnohem staršƒho.
Pravděpodobně někde kolem 4-5 st.př.n.l., kam se i kontextem d€ umƒstit Kor€nsk‡ †sa.
Ot€zka je: Věděli o tomto původnƒm textu i Evangelist…? Setkal se s nƒm Pavel na sv…
misi v Ar€bii? 70

b) Jeshu Bar Nagada a prorok •Isa
V knize Konspirace v Jeruzal…mě .Kamal Salibi teoretizuje nad kombinacƒ
možn‡ch třech zdrojů, z kter‡ch mohla vzejƒt osoba zn€m€ jako Ježƒš nazaretsk‡. Prvnƒ
je prorok ŒIsa v Kor€nu, kter…ho odlišuje od Ježƒše ukřižovan…ho v Jeruzal…mě. Věřƒ, že
prorok ŒIsa, prav‡ posel božƒ, žil nějak‡ čas před nƒm.
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Druh‡ je stejně tak historick€ postava, kterou pro přehlednost naz‡v€ Jeshu bar
Nagara, syn tesařův, podomek kr€le Davida, kter‡ byl přesvěčen k odchodu do
Palestiny, kde byl zatčen a popraven.
Třetƒ v jeho pojetƒ nenƒ historickou osobnostƒ, ale bohem al-ŒIs€, jehož kujt
zahrnuje neposkvrněn… početƒ, smrt a zmrtv‡chvst€nƒ, a tajnou nauku, kter€ umožňuje
jejƒm n€sledovnƒkům dos€hnout osvƒcenƒ a průchod do r€je.
V jeho pr€ci o historick…m Ježƒšovi Salibi poukazuje na to, že všechny zmƒnky
v Evangeliƒch ukazujƒcƒ přƒmo nebo nepřƒmo zpět ke Star…mu z€konu, by neměly b‡t
br€ny v Žvahu jako teologicky předpojat… spisky. Potom ale řƒk€, je ještě mnoho faktů, u
kter‡ch nenƒ nutn… jejich zavrženƒ.71
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V. MARIE (Maryam)
Marie, matka Ježƒšova, je jedinou ženou v Kor€nu, kter€ je naz‡v€na sv‡m
vlastnƒm jm…nem. Ostatnƒ ženy jsou jmenov€ny podle jmen sv‡ch mužů: žena Noova,
Lotova, Faraonova:72

„Bůh uv€dƒ těm, kdož neuvěřili, podobenstvƒ o ženě Noově a o ženě Lotově: obě byly
pod mocƒ Našich dvou služebnƒků bezŽhonn‡ch a obě je zradily. Avšak nic jim
nepomohli manžel… jejich proti Bohu a bylo jim řečeno: „Vstupte do ohně s těmi, kdož
tam vstupujƒ!“A Bůh uv€dƒ těm, kdož uvěřili, přƒklad ženy FaraŠnovy, když zvolala:
„Pane můj, postav pro mne u Sebe v r€ji přƒbytek a zachraň mne před FaraŠnem a jeho
skutky a zachraň mne před lidem nespravedliv‡m!“ A uv€dƒ i Marii, dceru ŒImr€novu,
jež panenstvƒ sv… střežila a do nƒž jsme vdechli ducha Sv…ho. A za pravdiv€ prohl€sila
slova P€na sv…ho i Pƒsma Jeho a patřila mezi Bohu pokorně oddan….,
Zachari€šova“(66,10-12)
„V ten den nalezne každ€ duše před sebou to, co vykonala dobr…ho, i to, co provedla
špatn…ho, a tehdy zatoužƒ, aby mezi nƒ a onƒm byla vzd€lenost velk€. Bůh v€s varuje
před sebou sam‡m a Bůh je shovƒvav‡ k služebnƒkům Sv‡m. Rci: „milujete-li Boha,
pak mne n€sledujte a Bůh v€s za to bude milovat a odpustƒ v€m viny vaše, vždyť Bůh je
odpouštějƒcƒ slitovn‡.“ Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obr€tƒte z€dy,
Bůh věru nem€ r€d nevěřƒcƒ.“ Bůh vskutku vyvolil Adama, Noema, rod Abrah€mův i
rod `Imr€nův nad lidstvo vešker… jako pokolenƒ, jež vzešla jedno z druh…ho. A Bůh je
slyšƒcƒ, vševědoucƒ. A hle, pravila žena `Imr€nova: „Pane můj, zaslibuji ti, co je v lůně
m…m, aby se zasvětilo Tobě. Přijmi to ode mne, vždyť tys slyšƒcƒ, vševědoucƒ!““ (3,3035/33-40).
Většina z těchto jsou podobn‡m způsobem jmenov€ny i v Bibli. Matka Mariina
pak nenƒ jmenov€na v Kor€nu, ani v Bibli.
Původ jm…na Maryam je Hebrejsk‡ a Aramejsk‡. A co se t‡če Ar€bie,
pravděpodobně Syrsk‡. Nenƒ pochyb o tom, že toto jm…no bylo v Ar€bii užƒv€no již
v předisl€msk… době.73
V Kor€nu lze jm…no Marie dokonce nal…zt vƒcekr€t než v Nov…m z€koně. 34x
v původnƒ formě a 19x pod pojmenov€nƒmi jin‡mi. Z toho je však jejƒ jm…no 24x
vysloveno ve slovnƒm spojenƒ „Syn Mariin“, a „Matka Ježƒšova“ Ani v Kor€nu ani
v bibli nenƒ zv€na pannou Mariƒ.74
Marie a Ježƒš jsou ŒZnamenƒ světůmŒ: „A zmiň se o t…, jež panenstvƒ sv… střežila.
A vdechli jsme do nƒ č€st ducha Sv…ho a učinili jsme z nƒ i ze syna jejƒho pro vešker…
72
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lidstvo znamenƒ.“ (21,91). Ale tak jako v Evangeliƒch i v Kor€nu je Marie důležit€ jako
matka Ježƒšova. Bez t…to pozice by neměla v ani jednom opodstatněnƒ.
Pozn€mka k tomu, že je těžk… vydělit Marii z Ježƒšov‡ch přƒběhů, o kter‡ch
bude řeč později.
Přƒklady věřƒcƒch a nevěřƒcƒch: ženy Noovy a Lotovy, kter… nevěřily:
„Bůh uv€dƒ těm, kdož neuvěřili, podobenstvƒ o ženě Noema a o ženě Lota: obě byly pod
mocƒ Našich dvou služebnƒků bezŽhonn‡ch a obě je zradily. Avšak nic jim nepomohli
manžel… jejich proti Bohu a bylo jim řečeno: „Vstupte do ohně s těmi, kdož tam
vstupujƒ!“ A Bůh uv€dƒ těm, kdož uvěřili, přƒklad ženy FaraŠnovy, když zvolala: „Pane
můj, postav pro mne u Sebe v r€ji přƒbytek a zachraň mne před FaraŠnem a jeho skutky
a zachraň mne před lidem nespravedliv‡m!“ A uv€dƒ i Marii, dceru ŒImr€novu, jež
panenstvƒ sv… střežila a do nƒž jsme vdechli ducha Sv…ho. A za pravdiv€ prohl€sila slova
P€na sv…ho i Pƒsma Jeho a patřila mezi Bohu pokorně oddan….“ (66,10-12)
a Faraonova žena a Marie, kter… věřƒ.
Z prvnƒch mekk€nsk… periody : „A učinili jsme syna Mariina i matku jeho znamenƒmi a
poskytli jsme jim Žtulek na v‡šině bezpečn…, s pramenem vody hojn…. „Poslov…, jezte z
v‡tečn‡ch pokrmů a konejte zbožn… skutky, vždyť J€ o všem, co činƒte, dobře jsem
zpraven. Tato vaše obec je vskutku obcƒ jedinou a J€ vašƒm jsem P€nem. Buďte tedy
vůči Mně bohabojnƒ!““(23,52/50), tak… mekk€nštƒ řƒkajƒ: „A zmiň se o t…, jež panenstvƒ
sv… střežila. A vdechli jsme do nƒ č€st ducha Sv…ho a učinili jsme z nƒ i ze syna jejƒho
pro vešker… lidstvo znamenƒ.“ (21,91)
Marie je chr€něna proti Žtokům. Žid…, kteřƒ proti nƒ vystupovali, byli nazv€ni
ohromn‡mi pomlouvači:
„A pak prokleli jsme je za to, že porušili Žmluvu svou, neuvěřili ve znamenƒ Božƒ,
zabƒjeli nespravedlivě proroky, a tak… za slova jejich: „Srdce naše jsou neobřez€na.“ Ba
ano, Bůh jim je zapečetil kvůli jejich nevěrectvƒ a jen m€lo z nich uvěřilo; a za
nevěrectvƒ jejich a za slova jejich o Marii, jež nehor€znou byla pomluvou.“ (4,155/156)
Byla Œdůvěryhodnou ženouŒ:

Mesi€š, syn Mariin, nenƒ leč posel, před nƒmž byli již poslov… jinƒ. A matka jeho byla
pravdomluvn€ - a oba se živili pokrmy. Pohleď, jak jim objasňujeme znamenƒ, a pohleď,
do jak‡ch lžƒ se dostali! (5,79/75)
Dvakr€t jƒ je řečeno, aby si udržela svou čistotu, a ještě dvakr€t pot… obhajuje
svoji „čistotu“.75
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Pozdějšƒ Isl€m uznal Marii za bezhřƒšnou a tƒm v t…to věci byla postavena na
stejnou přƒčku se všemi proroky. Jako podporu Mariiny bezhřƒšnosti můžeme ch€pat
sŽru 3,31/35, kde Mariina matka řƒk€:
„Rci: „milujete-li Boha, pak mne n€sledujte a Bůh v€s za to bude milovat a odpustƒ v€m
viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějƒcƒ slitovn‡.“ a A hle, pravila žena `Imr€nova: „Pane
můj, zaslibuji ti, co je v lůně m…m, aby se zasvětilo Tobě. Přijmi to ode mne, vždyť tys
slyšƒcƒ, vševědoucƒ!“ ...“ (3:31-35)
V Buch€rƒho sbƒrk€ch zaznamen€v€ Muhammada vypr€vět přƒběh o tom, že nenƒ
dƒtěte, potomka Adamova, kter…ho by se nedotkl d…mon těsně po narozenƒ. Toho, koho
se d…mon jednou dotkne začne plakat, a to je přƒčinou toho, že děti po narozenƒ pl€čou.
A v tom nenƒ v‡jimky, kromě Marie a jejƒho syna. Pozdějšƒ legenda dod€v€, že Gabriel
se dotknul mal…ho Ježƒše sv‡m křƒdlem, a tƒm ho před Satanem ochr€nil. Tady bychom
možn€ nalezli paralelu s přƒběhem Evangeliƒ, kde je Ježƒš pokoušen Satanem, čemuž
odol€. Mat 4,10.76 .. a v Kor€nu:

„...avšak ti, kdož ukl€dali o znamenƒ Naše snažƒce se je znemožnit, ti budou obyvateli
v‡hně pekeln…. Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, aby satan nebyl podvrhl do
př€nƒ jeho něco nevhodn…ho, avšak Bůh zrušƒ to, co satan podvrhne, a potom Bůh
potvrdƒ Sv€ znamenƒ - a Bůh vševědoucƒ je i moudr‡.“ (22:51-52)
Mekk€nsk€ sŽra 19 pod€v€ přƒběh zvěstov€nƒ Marii o narozenƒ..Ale pozdějšƒ
Medƒnsk€ sŽra 3 ukazuje na přƒklad, na kter‡ je dobr… pouk€zat:77
„V ten den nalezne každ€ duše před sebou to, co vykonala dobr…ho, i to, co provedla
špatn…ho, a tehdy zatoužƒ, aby mezi nƒ a onƒm byla vzd€lenost velk€. Bůh v€s varuje
před sebou sam‡m a Bůh je shovƒvav‡ k služebnƒkům Sv‡m. Rci: „milujete-li Boha,
pak mne n€sledujte a Bůh v€s za to bude milovat a odpustƒ v€m viny vaše, vždyť Bůh je
odpouštějƒcƒ slitovn‡.“ Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obr€tƒte z€dy,
Bůh věru nem€ r€d nevěřƒcƒ. “Bůh vskutku vyvolil Adama, Noema, rod Abrah€mův i
rod `Imr€nův nad lidstvo vešker…“ (3:30-33)
SŽra 3. Se naz‡v€ ŒImr€n, nebo dům rodiny Imr€novi. Zde a v sŽře 66,12 je
Marie identifikov€na jako dcera Imr€nova. V Bibli je Imr€n otcem Mojžƒšov‡m,
•ronov‡m a Miriam. 78 (Num 26,59) Tady je pravděpodobn…, že došlo k z€měně
Marie(v kor€nu Myriam) matky Ježƒšovy, za Miriam, dceru ŒImr€movu. A sŽra 19,
76
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oslovuje Marii : „Sestro •rŠnova, otec tvůj nebyl mužem špatn‡m ani matka tv€ nebyla
nepočestnou!““ (9-29/28) 79
Prorok Muhammad měl hlubokou Žctu k Marii jako k matce Ježƒšově. Nejstaršƒ
Mekk€nsk‡ historik Azraqƒ, kter‡ zemřel 858, řekl o K€bě v Mecce: „na nejbližšƒm
sloupu ke dveřƒm byl obr€zek Marie s Ježƒšem klečƒcƒm na kolenou“. Když Muhammad
vƒtězně vstoupil do Mekky, nechal z K€by odstranit všechny obrazy a idoly. Ale řƒk€ se,
že když se jeho pomocnƒci jali om‡vat všechny malby, položil ruku na tento v‡jev,
řkouc, umyjte vše, krom toho, co jest pod mou rukou. Jakkoliv je tento přƒběh pravdiv‡,
nebo ne, je jasn…, že Muhammad choval k Marii velkou Žctu.80

VI. Ježƒšův život
a) Jeho narozenƒ a zmƒnka o něm jako o „duchu“ a „slovu“
Zvěstov€nƒ:
„A hle, pravili anděl…: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho
přich€zƒ, jehož jm…no je Mesi€š, Ježƒš syn Mariin, a bude blahoslaven‡ na tomto i na
onom světě a t…ž jednƒm z těch, kdož k Bohu budou přiblƒženi. A bude mluvit s lidmi již
v kol…bce i jako dospěl‡ a bude patřit mezi bezŽhonn….“ Pravila: „Pane můj, jak bych
mohla mƒt syna, když se mne smrtelnƒk ž€dn‡ dosud nedotkl?“ Pravil: „Takto Bůh tvořƒ
to, co chce; když o věci nějak… rozhodne, řekne toliko „Staniž se!“, a stane se. A naučƒ
jej Bůh Pƒsmu a Moudrosti a TŠře a Evangeliu. A byl poslem k dƒtk€m Izraele: „Přišel
jsem k v€m se znamenƒm P€na vašeho. Utvořƒm pro v€s z hlƒny něco podobn… pt€ku a
vdechnu tomu život, a stane se to skutečn‡m pt€kem, z dovolenƒ Božƒho. A vyl…čƒm
slep…ho i malomocn…ho z dovolenƒ Božƒho a vzkřƒsƒm mrtv… z dovolenƒ Božƒho. A
sdělƒm v€m, co jƒte a co shromažďujete v přƒbytcƒch sv‡ch. A věru je v tom pro v€s
znamenƒ, jste-li věřƒcƒ. A přišel jsem, abych potvrdil pravdivost toho, čeho se v€m
dostalo přede mnou z TŠry, a aby v€m byla dovolena č€st toho, co v€m bylo zak€z€no.
A přich€zƒm k v€m se znamenƒm od P€na vašeho – bojte se Boha a poslouchejte mne!
Zajist… Bůh je P€nem m‡m i P€nem vašƒm, uctƒvejte Jej tedy – a to je stezka přƒm€!“ A
když Ježƒš pocƒtil nevƒru jejich, pravil: „Kdo budou pomocnƒky m‡mi na cestě Božƒ?“ I
odpověděli apoštolov…: „My pomocnƒky Božƒmi budeme, my v Boha věřƒme, a ty podej
svědectvƒ, že do vůle jeho odevzd€ni jsme! Pane n€š, uvěřili jsme v to, cos n€m seslal, a
n€sledujeme posla; zapiš n€s tedy mezi ty, kdož pravdu dosvědčujƒ!“(3.42-53)
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Narozenƒ

„A připomeň v Knize tak… Marii, když vzd€lila se od sv… rodiny do mƒsta v‡chodnƒho a
spustila z€věs mezi sebou a jimi. A poslali jsme k nƒ ducha Sv…ho a zjevil se jƒ v podobě
smrtelnƒka dokonal…ho. I zvolala: „Utƒk€m se před tebou k Milosrdn…mu - k…ž i ty ses
b€l Jeho!“ Pravil: „J€ posel jsem P€na tv…ho, abych ti daroval chlapce čist…ho.“ Pravila:
„Jak bych mohla chlapce mƒti, když se mě nedotkl smrtelnƒk ž€dn‡ a j€ nejsem ženou
nepočestnou!“ Odpověděl: „Staniž se tak, neb P€n tvůj pravil: Toto je pro mne snadn…,
a věru jej učinƒme znamenƒm pro lidi i milosrdenstvƒm od N€s seslan‡m, a je to již věcƒ
rozhodnutou!“ (19:16-21);
Pak Marie otěhotněla a odešla ke vzd€len…mu mƒstu, kde jejƒ porodnƒ bolesti
přivedly ji k zoufalstvƒ, ke kmeni palmy:
„A otěhotněla dƒtětem a uch‡lila se s nƒm na mƒsto vzd€len…. A zastihly ji bolesti
poblƒže kmene palmy datlov… a zvolala: „Ach, k…ž bych byla raději již dřƒve zemřela a
upadla v zapomenutƒ Žpln…!“(19:22-23)

Pot… co porodila, ježƒš prvně promluvil a to již v kol…bce:
„I zavolal na ni zpod jejƒch nohou: „Nermuť se, vždyť P€n tvůj dal pod tebou t…ci řƒčce
plynul…, a zatřes kmenem palmy nad sebou a spadnou k tobě datle čerstv… a uzr€l…! Jez
a pij a buď mysli radostn…! A až spatřƒš ze smrtelnƒků někoho, rci: ,Přislƒbila jsem půst
Milosrdn…mu a nebudu dnes mluvit na člověka ž€dn…ho'!““ (19:24-6)
Když se potom vr€tila ke sv‡m lidem vystoupil na jejƒ obranu:
„Pak přišla s nƒm k lidu sv…mu, nesouc jej. I zvolali: „Marie, tys věru provedla věc
nesl‡chanou! Sestro •rŠnova, otec tvůj nebyl mužem špatn‡m ani matka tv€ nebyla
nepočestnou!“ A uk€zala Marie na chlapce. I pravili:;,Jak m€me mluvit s něk‡m, kdo
ještě v kol…bce je děckem?“ A promluvil chlapec: „J€ služebnƒkem Božƒm jsem, On dal
mi Pƒsmo a učinil mne prorokem. A učinil mne požehnan‡m, ať kdekoliv dlƒti budu, a
modlitbu a almužnu; co živ budu, mi poručil a tak… Žctu k matce sv…; a ani n€silnƒkem,
ani bƒdnƒkem mne neučinil. A dal, aby mƒr byl se mnou v den, kdy jsem se narodil, i v
den, kdy zemřu, i v den, kdy k životu budu zas probuzen.“ (19:27-33).
3. sůra Rod Imr€nův zahrnuje podobn‡ popis:
„A hle, pravili anděl…: „Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě
mezi ženami lidstva vešker…ho. Marie, buď P€nu sv…mu pokorně oddan€, padej na tv€ř
svou a skl€něj se s těmi, kdož poklekajƒ!“ A toto je jeden z přƒběhu nepoznateln‡ch, jež
ti zjevujeme. Tys nebyl mezi nimi když vrhali losy třtinami o to, kdo z nich se ujme
Marie, a nebyls mezi nimi, když se h€dali. A hle, pravili anděl…: „Marie, Bůh ti
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oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přich€zƒ, jehož jm…no je Mesi€š, Ježƒš
syn Mariin, a bude blahoslaven‡ na tomto i na onom světě a t…ž jednƒm z těch, kdož k
Bohu budou přiblƒženi. A bude mluvit s lidmi již v kol…bce i jako dospěl‡ a bude patřit
mezi bezŽhonn….“ Pravila: „Pane můj, jak bych mohla mƒt syna, když se mne smrtelnƒk
ž€dn‡ dosud nedotkl?“ Pravil: „Takto Bůh tvořƒ to, co chce; když o věci nějak…
rozhodne, řekne toliko „Staniž se!“, a stane se. (3:42-7); ačkoliv zde jsou božƒ poslov…
popisov€ni jako "anděl…"
Sůra 3. a 5. se pak obě zmiňujƒ o Ježƒšově mluvenƒ v kol…bce:
„A hle, řekne Bůh: „Ježƒši, synu Mariin, pomni milosti M…, kterou jsem prok€zal tobě i
matce tv…, když podpořil jsem tě duchem svat‡m a hovořils s lidmi v kol…bce i jako
dospěl‡…“ (5:110).
Ve sbƒrk€ch hadƒthů od al-Buch€rƒho můžeme pak nal…zt přƒběh letmo zmiňujƒcƒ
tuto Ježƒšovu schopnost mluvit v kol…bce:
Vypr€věno Abů Hurairou Prorok řekl, „Nikdo nemluvil již v kol…bce kromě těchto:
(prvnƒ byl) Ježƒš, (druh… dƒtě bylo): Byl jeden muž ze země Izraelsk… jm…nem Juraij.
Zatƒm co se věnoval modlitbě, přišla jeho matka a oslovila ho. Řƒkal si, ŒMěl bych
odpovědět nebo pokračovat v modlitbě?Œ (Pokračoval tedy v modlitbě a
neodpověděl)…81

Většina koment€torů vysvětluje ducha, kter‡ byl posl€n k Marii jako anděla
Gabriela, na z€kladě toho, že obě označenƒ se jevƒ zaměniteln‡mi v různ‡ch mƒstech,
kde se hovořƒ o zvěstujƒcƒm andělovi: „Rci: “Kdo je nepřƒtelem Gabriela…neboť on
seslal – z dovolenƒ Božƒho – do srdce tv…ho zjevenƒ jako potvrzenƒ pravdivosti poselstvƒ
i jako spr€vn… vedenƒ a radostnou zvěst pro věřƒcƒ.“(2:97). Argument, že Kor€n
postuluje Gabriela jako Ježƒšova otce může b‡t vyloučen, protože Kor€n br€nƒ Marii
jako neposkvrněnou (4:156), ačkoliv někteřƒ z klasick‡ch koment€torů navrhujƒ, že
Gabrielovo n€hl… zjevenƒ v lidsk… podobě mělo vzbudit Mariinu touhu, jako v erotick…m
snu, a tak usnadnit sestup mateřsk…ho fluida do jejƒho lůna.82
Sůra 21:91-3 se zmiňuje o Marii a jejƒm synovi bez toho aby je jmenovala. Jen s
nov‡m elementem „zmiň se o t…, jež panenstvƒ (fardžaha, doslovně, jejƒ otevřenƒ) sv…
střežila. A vdechli jsme do nƒ (fihƒ) č€st ducha Sv…ho a učinili jsme z nƒ i ze syna jejƒho
pro vešker… lidstvo znamenƒ.“ T…měř totožn… sdělenƒ se vyskytuje v Sůře 66:12, jedin‡
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The Ttranslation of the Meanings of Sah‚h al-Bukhƒri. Translated by Dr. Muhammad Muhsin Kh€n. 1.
vyd. Al-Madina Al-Munawwara : Darussalam, 1996. str. 677
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Encyclopaedia of Qur'an. Edited by Jane Dammen McAuliffe 1. Vyd. 5 vol. Leiden: Brill Publishers,
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rozdƒl je v tom že Bůh řƒk€, že vdechnul "do toho" (fihi), "to" je pravděpodobně Mariino
lůno. V obou přƒkladech je jasn‡ odkaz k Bohu, kter‡ vytvořil život v jejƒm lůně bez
pohlavnƒho styku. Podobn‡ jazyk je použƒv€n jinde, při popisu toho jak dal Bůh život
prvnƒmu muži (Adamovi) (15:29; 32:9; 38.72). 83

Dva Medƒnsk… verše, kter… jasně řƒkajƒ, že Ježƒš je Božƒ slovo:
„A hle, pravili anděl…: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho
přich€zƒ, jehož jm…no je Mesi€š, Ježƒš syn Mariin, a bude blahoslaven‡ na tomto i na
onom světě a t…ž jednƒm z těch, kdož k Bohu budou přiblƒženi. (3:45)
a „Vlastnƒci Pƒsma! Nepřeh€nějte v n€boženstvƒ sv…m a mluvte o Bohu jedině pravdu!
Vskutku Mesi€š Ježƒš, syn Mariin, je pouze poslem Božƒm a slovem Jeho, kter… vložil
do Marie, a duchem z Něho vych€zejƒcƒm.“ (4:171).
Navƒc se někdy uv€dƒ že zmƒnky v jin‡ch veršƒch naznačujƒ Ježƒše jako ducha.
(3:39 a 19:34). Jako kontext těchto veršů k pojetƒ narozenƒ a dětstvƒ, je vhodn… tento
bod projednat, tedy mƒsta kde je Ježƒš zmiňov€n v souvislosti s duchem. Křesťanštƒ
obh€jcov… často argumentujƒ, že tyto zmƒnky odr€žejƒ v‡klad Janova evangelia, kter‡
slovo Božƒho ducha(slova, logu), kter‡ bylo s nƒm od poč€tku a kter‡m On stvořil
všechny věci, stal se tělem v Ježƒši Kristu (Jan 1:1-18). Nicm…ně ačkoli Kor€n naz‡v€
Ježƒše "slovem od Boha " nepodporuje tƒm ortodoxnƒ Křesťansk‡ n€zor, že byl inkarnacƒ,
pre-existujƒcƒ hypostazƒ ducha (logu).84
Jak je patrn… z verše (4:171), Ježƒš nenƒ označov€n jen jako duch, ale tak… jako
slovo (kalima) Božƒ. Ve zvěstov€nƒ přƒchodu Jana křtitele se pak dozvƒd€me:
„A zavolali naň anděl…, zatƒmco st€l a modlil se ve svatyni: „Bůh ti oznamuje
zvěst radostnou o narozenƒ Jana, jenž potvrdƒ pravdivost slova Božƒho a bude p€nem,
bude zdrženliv‡, bude prorokem a jednƒm z bezŽhonn‡ch.“( 3:39)
Arabština nerozlišuje mezi mal‡mi a velk‡mi pƒsmeny, ale jelikož slovo kalima
postr€d€ určit‡ člen mělo by jƒm pravděpodobně b‡t vyj€dřeno "Slovo " spƒše než
"slovo". Klasičtƒ koment€toři obecně předpokl€dajƒ že "Slovo " o němž je řeč je Ježƒš.
Ačkoli někteřƒ časnƒ filologov… se dohadovali o tom že kalima označuje "knihu" nebo
"pƒsmo", tradičnƒ interpretace je n€zorn€ ve verši 3:45, kter‡ vzpomƒn€ i anděly
oslovujƒcƒ Marii: „A hle, pravili anděl…: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o
Slovu, jež od Něho přich€zƒ, jehož jm…no je Mesi€š, Ježƒš syn Mariin, a bude
83
84
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blahoslaven‡ na tomto i na onom světě a t…ž jednƒm z těch, kdož k Bohu budou
přiblƒženi.“ 85
Zde se kalima jasně odkazuje na Ježƒše a stejně jako při tomto zvěstov€nƒ '5
Marii, zd€ se b‡t strukturace zvěstov€nƒ Zacharij€šovi o narozenƒ Jana křtitele
analogick€, a tak je pravděpodobn…, že kalima se tam k Ježƒšovi odkazuje tak…. Přesto
stojƒ za povšimnutƒ, že zatƒmco kalima je žensk… podstatn… jm…no, z€jmenn€ přƒpona
připojen€ k "jm…nu" je mužsk€. Tak je jm…no "Mesi€š Ježƒš syn Marie " přičƒt€no osobě
muže označen… slovem, spƒše než ke slovu samotn…mu. Jinde v Kor€nu kalima obvykle
označuje v‡nos duchovnƒho. Klasičtƒ koment€toři byli přesvědčeni o tom že Ježƒš je
zv€n "Slovo" prim€rně protože, stejně jako Adama, Bůh jej povolal k existenci pouze
tƒm, že pronese přƒkaz "Buďte!" jak je vyj€dřeno o několik veršů později: „A podob€ se
Ježƒš před Bohem Adamovi: On stvořil jej z prachu a potom mu řekl: „Budiž!“ a on
byl!“ (3:59)86
Verš: „Vlastnƒci Pƒsma! Nepřeh€nějte v n€boženstvƒ sv…m a mluvte o Bohu
jedině pravdu! Vskutku Mesi€š Ježƒš, syn Mariin, je pouze poslem Božƒm a slovem
Jeho, kter… vložil do Marie, a duchem z Něho vych€zejƒcƒm.“ (4:171) Tady jsou Ježƒš a
"slovo " gramaticky propojeni ještě silněji.

b) VŒroky a činy
A byl (Ježƒš) poslem k dƒtkům Izraele: „Přišel jsem k v€m se znamenƒm P€na vašeho.
Utvořƒm pro v€s z hlƒny něco podobn… pt€ku a vdechnu tomu život, a stane se to
skutečn‡m pt€kem, z dovolenƒ Božƒho. A vyl…čƒm slep…ho i malomocn…ho z dovolenƒ
Božƒho a vzkřƒsƒm mrtv… z dovolenƒ Božƒho. A sdělƒm v€m, co jƒte a co shromažďujete
v přƒbytcƒch sv‡ch. A věru je v tom pro v€s znamenƒ, jste-li věřƒcƒ. A přišel jsem, abych
potvrdil pravdivost toho, čeho se v€m dostalo přede mnou z TŠry, a aby v€m byla
dovolena č€st toho, co v€m bylo zak€z€no. A přich€zƒm k v€m se znamenƒm od P€na
vašeho – bojte se Boha a poslouchejte mne! Zajist… Bůh je P€nem m‡m i P€nem vašƒm,
uctƒvejte Jej tedy – a to je stezka přƒm€!“ (3:49-51)
Jedin‡ z€zrak připisovan‡ Muhammadovi je zvěstov€nƒ Kor€nu. Oproti tomu
Ježƒš konal mnoho z€zraků. Většina se jich t‡k€ uzdravov€nƒ (kam můžeme zahrnout i
oživov€nƒ)87
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Všechny z€zrak však vykonal skrze Ježƒše Bůh, kter‡ jedin‡ je všemohoucƒ.
Tradičnƒ muslimštƒ koment€toři tyto kor€nsk… v‡roky tak jak jsou. Modernějšƒ tendence
však směřujƒ k hled€nƒ v‡kladů, kter… by spƒše ukazovali na dan… činy jako na
nez€zračn…. Někteřƒ modernƒ muslimštƒ racionalist… se pak pokoušejƒ pro dan… z€zraky
najƒt vědeck€ vysvětlenƒ.88
Dalšƒ velmi zn€m… verše, podle kter‡ch se jmenuje cel€ 5. sůra Prostřen‡ stůl:

A hle, pravili apoštolov…: „Ježƒši, synu Mariin, může n€m P€n tvůj seslat z nebe stůl
prostřen‡?“ I odvětil: „Bojte se Boha, jste-li věřƒcƒ!“ Řekli: „Chceme z něho pojƒst, aby
upokojila se srdce naše a abychom zvěděli, žes k n€m mluvil pravdu, a mohli pak b‡t
svědky o tom!“ I zvolal Ježƒš, syn Mariin: „Velik‡ Bože, Pane n€š! Sešli n€m stůl
prostřen‡ z nebes, jenž sv€tkem bude pro n€s, jak pro prvnƒho, tak i pro poslednƒho z
n€s, i znamenƒm od Tebe! A dej n€m přƒděl štědr‡, vždyť Tys nejlepšƒ z
uštědřovatelů!“ I řekl Bůh: „Dozajista v€m jej sešlu. Kdokoliv z v€s však bude i potom
nevěřƒcƒ, toho potrest€m trestem, jak‡m jsem nepotrestal nikoho z lidstva
vešker…ho!“ (5:112-115)
Někter… z popul€rnƒch muslimsk‡ch přƒběhů se vztahujƒ k tomuto z€zraku. Jeden
z klasick‡ch koment€torů Kor€nu Džarƒr at-Tabarƒ (839-923) v jednom z těchto přƒběhů
mluvƒ o tom, že stůl zůstal s Ježƒšem a jeho n€sledovnƒky po tři dny, a pak byl opět
vyzdvižen k nebi.89

Ještě několikr€t je potom v Kor€nu zmƒněn v‡rok o znamenƒcha důkazech,
t‡kajƒcƒ se Ježƒše (2:81-87; 2:253-254; 5:110;43; 43:63; 61:6) Ta jsou ale někdy lidmi
odmƒtnuta jako magie: „…a odehnal jsem od tebe dƒtka Izraele, když přišels k nim s
důkazy jasn‡mi a když řekli ti z nich, kdož neuvěřili: Tohle nenƒ leč kouzelnictvƒ
zjevn…!““(5:110) a „…Avšak když předvedl jim jasn… důkazy, řekli: „To je kouzelnictvƒ
zjevn….““(61:6)
90Ježƒšovy důkazy jsou pak spojov€ny s vlastnƒm jeho prorock‡m
posl€nƒm..jasně v sůře 63. : „A když přišel Ježƒš s jasn‡mi důkazy, pravil: „Přišel jsem k
v€m s moudrostƒ, a abych v€m objasnil něco z toho, o čem jste různ…ho n€zoru; bojte se
tedy Boha a poslouchejte mne!““ (43:63)90
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Ježƒš dokonce v Kor€nsk…m pod€nƒ předpověděl přƒchod Muhammadův: „A
vzpomeň si, jak pravil Ježƒš, syn Mariin: „Dƒtka Izraele, j€ jsem vskutku poslem Božƒm
k v€m, potvrzujƒcƒm pravdivost toho, co bylo přede mnou sesl€no z TŠry, a
oznamujƒcƒm v€m radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jm…no Ahmad
bude.““(61:6) Tento verš, a hlavně slovo Ahmad, je velmi sporn‡m termƒnem v tomto
proroctvƒ. Jm…no Ahmad, totiž je nejen jm…nem o stejn…m slovnƒm kořeni jako slovo
Muhammad, ale i, jako většina arabsk‡ch jmen, m€ svůj v‡znam…a to: „jm…no
nesmƒrn… chv€ly“, nebo podle někter‡ch exegetů „slavn‡“ z řeck…ho „parakleitos“.91

V hadƒthech je Ježƒš co do jeho činů většinou ztv€rněn jako člověk moudr‡,
poskytujƒcƒ rady:

Malik, syn Din€rův, řekl: Ježƒš, mƒr ho prov€zej, a jeho n€sledovnƒci s nƒm šli kolem
mrtvoly psa. Jeden z n€sledovnƒků řekl: „Jak‡ z€pach se line z tohoto psa!“ Potom on,
( požehn€nƒ a mƒr nechť ho prov€zejƒ ), řekl: „Jak bƒl… jsou jeho zuby!“92
V tradici (je řečeno), že Ježƒš, syn Mariin, mƒr ho prov€zej, potkal muže a zeptal se ho:
„Copak děl€š?“ On odpověděl: „Odd€v€m se Bohu“ On řekl: „Kdo ti d€v€ co
potřebuješ?“ On odpověděl: „Můj bratr.“ (Ježƒš) řekl: „On je vƒce odd€n All€hovi, než
ty.“93
N€sledovnƒci řekli Ježƒšovi, mƒr ho prov€zej: „Jak je možn…, že ty můžeš kr€čet po vodě
a my nikoliv?“ Na to jim odvětil: „Co si myslƒte o den€ru a dirhamu?“ (mince, penƒze).
Oni opověděli: „Jsou dobr….“ A on řekl: „Pro mne však jsou den€ry a bahno tƒm
sam‡m.“94
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Ježƒš, syn Mariin, mƒr ho prov€zej, řekl: „Svět sest€v€ ze třƒ dnů: ze včerejška, jenž již
minul, z kter…ho nem€š nic ve sv‡ch rukou; zƒtřka, o kter…m ani nevƒš dos€hneš-li ho; a
dneška, ve kter…m jsi, tak toho využij.“95 (JPI 225)
Když byl Ježƒš ot€z€n: „Jak se m€š dnes r€no?“, odpověděl by: „Neschopen předejƒt
v co douf€m, nebo odložit čeho se bojƒm, v€zan‡ svou pracƒ, všechno m… dobro je
v rukou ostatnƒch. Nenƒ ubožejšƒho člověka nade mne.“96 (JPI 225)
Tak… řekl: „Svět je obojƒ, hledajƒcƒ i hledan‡. Ten kdo hled€ onen svět, je jƒm vyhlƒžen
dokud nenƒ jeho provize kompletnƒ; a ten kdo hled€ tento svět, je vyhlƒžen onƒm světem,
dokud nepřijde smrt a chytƒ ho za krk.“ 97(JPI 225)
Pokud chcete, n€sledujte toho, jenž byl Duchem a Slovem, Ježƒš syn Mariin, mƒr ho
prov€zej pro to, co řƒk€val: „M‡m kořenƒm je hlad, m‡m spodnƒm pr€dlem je strach
z Boha, m‡m rouchem je vlna, m‡m ohněm v zimě jsou slunečnƒ paprsky, mojƒ lampou
je měsƒc, m‡m jƒzdnƒm zvƒřetem jsou m… nohy, a m‡m jƒdlem a ovocem je to, co země
přinese. V noci nem€m ničeho a r€no nem€m ničeho, nenƒ ale nikoho bohatšƒho nade
mne.“98 (JPI 225)
Ježƒš, mƒr ho prov€zej, řekl: „ Ten, kter‡ prahne po světě, je jako ten, kdo pije mořskou
vodu; čƒm vƒc jƒ vypije, tƒm většƒ je jeho žƒzeň dokud ho nezabije.“99 (JPI 225)
Ježƒš, mƒr ho prov€zej, řekl sv‡m n€sledovnƒkům: „Pojměte mƒsta uctƒv€nƒ jako sv…
domy a domy jako přƒstaviště; a jezte divokou zeleninu a pijte čistou vodu a uniknete
bezpečně ze světa.“
Ježƒš, mƒr ho prov€zej, když mƒjel tři lidi, jejichž těla byla vyz€bl€ a byli bledƒ řekl: „Co
v€s postihlo a způsobilo to, co vidƒm?“ Oni odvětili, „Strach z ohně.“ On řekl: „All€h z
oddanosti sk‡t€ ochranu těm, jenž se bojƒ.“ Později od nich odešel a potkal dalšƒ tři a hle,
oni byli ještě vychrtlejšƒ a bledšƒ, tak se jich optal: „Co v€s postihlo a způsobilo to, co
vidƒm?“ Oni odvětili: „Touha po Zahradě.“ On řekl: „All€h z oddanosti d€ v€m, po čem
toužƒte.“ Později od nich odešel a potkal dalšƒ tři a hle, oni byli v ještě většƒ zuboženosti
než ti předešlƒ a tak se opět zeptal: „Co v€s postihlo a způsobilo to, co vidƒm?“ Oni
odvětili: „Milujeme All€ha, velik‡ a skvěl‡ je On.“ A on řekl: „Vy jste ti, kteřƒ jsou
All€hovi nejblƒže; vy jste ti, kteřƒ jsou All€hovi nejblƒže; vy jste ti, kteřƒ jsou All€hovi
nejblƒže.“100
Abu Huraira slyšel Muhammada, mƒr a požehn€nƒ All€hovo nechť ho prov€zejƒ, jak řƒk€,
„Ježƒš, syn Mariin, vida muže jak krade ,optal se ho: ŒKradl jsi?ŒOn řekl: ŒNe, při
All€hovi krom kter…ho nenƒ jin…ho božstva.Œ Ježƒš odvětil: ŒVěřƒm v All€ha a zapƒr€m
sv… oči.Œ“101
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c) Ježƒšův odchod a jeho n€vrat v poslednƒch dnech
Když Žid… usilovali o Ježƒšův život, Bůh, jak postuluje Isl€msk€ tradice, je
přelstil projekcƒ Ježƒšovi podoby na někoho jin…ho, kdo byl potom mƒsto něj ukřižov€n.
Mezitƒm nechal Ježƒše vystoupit do druh…ho, nebo třetƒho nebe, kde st€le žije. Odtud se
navr€tƒ zabƒt antichrista a po pětačtyřiceti letech mƒru zemře a bude pochov€n
v Med‡ně. V den zmrtv‡chvst€nƒ bude svědčit a soudit Lid knihy. Je ot€zkou kde
Kor€nsk… zmƒnky dostatečně podporujƒ tuto konstrukci.102
„A dal, aby mƒr byl se mnou v den, kdy jsem se narodil, i v den, kdy zemřu, i v
den, kdy k životu budu zas probuzen.“ (19:33) Tady Ježƒš mluvƒ o sv…m narozenƒ, smrti
a

zmrtv‡chvst€nƒ,

z ostatnƒch

zmƒnek

stejn…ho

(apokalyptick…ho)

charakteru

(19:15;19:37-39;66) pak můžeme bez pochyb mluvit o tom, že Ježƒš vstane živ‡ v den
zmrtv‡chvst€nƒ. 103
Dalšƒ zmƒnka k tomutu t…matu se nach€zƒ v sůře 3.: „I strojili mu Žklady, avšak i
Bůh strojil lest – a Bůh nejl…pe umƒ strojit lest. A hle, pravil Bůh: „Ježƒši, nynƒ tě
102
103
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odvol€m a povznesu tě k Sobě a očistƒm tě od (špƒny) těch, kdož neuvěřili.“ (3:54-55)
To se podle muslimsk‡ch koment€torů t‡k€ hlavně lsti, kterou připravovali Žid… a
protilest, kterou připravil bůh k z€chraně Ježƒšově. Ke slovu „odvol€m tě“ (tawaffƒ) se
klasičtƒ koment€toři většinou vyjadřujƒ, jako k Božƒmu pokynu, kter‡m Ježƒše uložƒ ke
sp€nku, tedy v tom smyslu, že ho nenech€ zemřƒt, jak tvrdƒ Křesťan….104
.
„A za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesi€še Ježƒše, syna Mariina, posla
Božƒho!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zd€lo. A věru
ti, kdož jsou o něm rozdƒln…ho mƒněnƒ, jsou vskutku na pochyb€ch o něm. A nemajƒ o
něm vědomosti ž€dn… a sledujƒ jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě
pozdvihl , neboť Bůh je mocn‡, moudr‡. A věru nenƒ nikdo mezi vlastnƒky Pƒsma, kdo
by v Něj neuvěřil předtƒm, než zemře - a v den zmrtv‡chvst€nƒ bude pak proti nim
svědkem .“ (4:157-159)
Ve čtvrt… sůře jsou však žid… kritizov€ni za to, že zabili Ježƒše, což vn€šƒ řadu
ot€zek do t…to problematiky. Předně jde o v‡povědi o tom že jej vlastně nezabili. Nu,
jednoduch€ odpověď z muslimsk… strany potvrdƒ odsouzenƒ židů-oni totiž nevěděli, že
to nenƒ Ježƒš, a tak nesou stejnou vinu, jako kdyby ho zabili.105
Celkov‡ obraz o Ježƒšově smrti, zmrtv‡chvst€nƒ a jeho roli při soudn…m dni, pak
dokreslujƒ v‡roky ze sbƒrek had‚thů:

AbdŒAllah bin Amr slyšel Muhammada, mƒr a požehn€nƒ All€hovo nechť ho prov€zejƒ,
jak řƒk€: „Ježƒš, syn Mariin, sestoupƒ na zem, oženƒ se, bude mƒt děti, a zdržƒ se 45 let,
po kter‡ch zemře a bude pochov€n spolu se mnou v m…m hrobě. Potom Ježƒš, syn
Mariin a j€ povstaneme mezi Abu Bakrem a ŒUmarem“106
Abu Huraira slyšel Muhammada, mƒr a požehn€nƒ All€hovo nechť ho prov€zejƒ, jak řƒk€:
„Jak v€m bude, až syn Mariin sestoupƒ mezi v€s a bude soudit lidi.107
Abu Huraira řƒk€val: Recitujte, chcete-li: „A věru nenƒ nikdo mezi vlastnƒky Pƒsma, kdo
by v Něj neuvěřil předtƒm, než zemře - a v den zmrtv‡chvst€nƒ bude pak proti nim
svědkem.“(4:159)108
Abu Huraira slyšel Muhammada, mƒr a požehn€nƒ All€hovo nechť ho prov€zejƒ, jak řƒk€:
„Při Tom, v jehož rukou je m€ duše, syn Mariin brzy sestoupƒ mezi v€s jako soudce. On
zlomƒ křƒže, zabije prasata a zrušƒ jizya (daň placen€ komunitou kter€ je pod ochranou
Muslimsk…ho panovnƒka, jejƒž členov… ale nepřijali Isl€m), a hojnost se vylije do takov…

104
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mƒry, že to nikdo nebude moct sn…st, a jedna sajda (pozice při Muslimsk… modlitbě, kdy
čelo je položeno na zem) bude lepšƒ než svět a vše, co zahrnuje.“109
A nakonec i v‡rok samotn…ho Mesi€še k tomu co se bude dƒt v „poslednƒch dnech“:

Ježƒš, syn Mariin, mƒr ho prov€zej, řekl: „V poslednƒch dnech přijde učen‡ člověk, kter‡
bude hl€sat ve světě střƒdmost, ale sami nebudou střƒdmƒ, kter‡ bude učit lidi těšit se
z onoho světa, ale sami se jƒm těšit nebudou, a kter‡ bude varovat lidi proti vzpƒr€nƒ se
pravidlům, ale sami se toho nezdržƒ. Budou se držet bohat‡ch a odvracet se od chud‡ch;
budou milƒ k velk‡m lidem, ale couvat před uboh‡mi. Oni jsou bratry ď€blů a protivnƒci
Milosrdn…ho.“ 110(JPI 226)

V poslednƒch dnech m€ přijƒt antikrist, kter‡ je zv€n al-Dadždž€l. S nƒm se m€
utkat Ježƒš a nejenom on. V isl€msk‡ch m‡tech a legend€ch jsou tyto přƒběhy barvitě, a
často i velice různorodě rozpracov€v€ny. Načrtněme si tedy na několika přƒbězƒch
představu o lidov…m lƒčenƒ poslednƒch dnů před dnem soudn‡m:
O znamenƒch, kter… budou
předch€zet konci
světa111
Řƒk€ se, že těchto znamenƒ bude deset: Slunce vystoupƒ na z€padě. Přijde dadždž€l,
d‡m a divok€ zvěř. A na zem sestoupƒ Isa syn Mariin. A přijdou n€rody Gog a Magog.
Nastane trojn€sobn… zatměnƒ. Zatemnƒ se v‡chod, zatemnƒ se z€pad a zatemnƒ sa
Arabsk‡ polostrov. A z hlubin Adenskeho moře vyšlehne oheň. Lid… se začnou zbƒhat
do z€stupů, kter… se budou podobat hromad€m mravenců nebo prachu. A řƒk€ se, že
prv… z protivenstev, kter… postihnou svět, spůsobƒ muž, kter‡ se jmenuje Ashab. Tento
muž bude poch€zet z Ir€ku a bude velmi utlačovat n€rody. I propukne mezi lidmi
převelk‡ n€řek a pl€č.
A potom přijde muž ze S‡rie a muž Z Jemenu. Jemencan se bude jmenovat al-Kahtdni.
Obadva budou p€chat prevelik… zlo ve sv‡ch krajin€ch. Podrobƒ si lud n€silƒm a dopustƒ
se mnoh‡ protivenstev. Až jejich krutovl€da bude trvat dlouho, vystupƒ proti nim alSufjdni.
109
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Sufjdni se objevƒ v blƒzkosti Damašku. Bude mƒt jemnou tv€ř a dlouh‡ nos. Zƒt bude
n€bozně a konat dobr… skutky, takze se okolo něj shrom€ždƒ mnoho předčƒtačů kor€nu a
učenců. A všivhni budou řƒkat:
— Toto je poslednƒ z velk‡ch pozemst'anů! A potom Sufjdni pozbƒra vojsko a odebere
se do Ir€ku, kde zvit'ezƒ. Tarn zautoči proti němu al-Kahtdni, ale i toho porazƒ.
A vtom vyšle Sufjdni tři velk… z€stupy ozbrojenců, jeden do Kufy, druh‡ do
Churdsdnu {*) a třetƒ do rumsk… země. A jeho vojsko se zvědšƒ, jakoby povstalo ze
všech stran, a nastane velk… krveprolitƒ.
Přƒběh o vystoupenƒ Dadždž€la112
Abu Amdma al-Bdhili, nech v Něrn najde. All€h zalƒbenƒ, řƒk€ toto: Posel božƒ měl
jednou k€z€nƒ, v kter…m řekl: Lid…! Ze všech protivenstev, kter… stihnou syny
Adamovy, bude nejhoršƒ přƒchod dadždž€la. Dadždž€l se objevƒ v pustině mezi S‡riƒ a
Ir€kem a bude jednook‡. Vykřikovat bude: „]€ jsem prorok a po mně nepřijde už ž€dn‡
jinƒ prorok". Anebo bude vykřikovat: ,J€ jsem v€š P€n!" Ale na čele bude mƒt
napsan…: ,,jsem nevěřƒcƒ." A toto si bude moci přečƒst každ‡ pravověrn‡. I řƒk€ se, že
přƒchod dadždž€la ohl€sƒ tři těžk… roky. V prv…m roce rozk€že All€h, on je vznešen‡,
nebi, aby zadrželo třetinu dešťů. I Žroda zrnƒ bude o třetinu menšƒ. V druh…m roce
rozkd€že All€h, on je vznešen‡, nebi, aby zadrželo dvě třetiny dešťů. I Žroda na zemi
bude o dvě třetiny menšƒ. A v třetƒm roce rozk€ze All€h, on je vznešen‡, nebi, aby
zadrželo všecek d…šť. Tak sa stane, že ze zerně nevyroste ani st…blo. I vezme zk€za vše
okrom toho, co se uchov€ z moci Al€hovy. Lidi bude tr€pit nesmƒrn‡ hlad. Řƒk€ se, že
pr€vě tehdy přijde dadždž€l. Před nƒm budou kr€čet hory jƒdla a masa, ovoce a vƒno.
Dadžd€l přƒjde se sv‡mi společnƒky, kteřƒ budou hr€t na tamburƒny a hřesit s kr€sn‡mi
cizoložnicemi. A věru se nenajde t…měř nikdo, kdo těmto svodům odol€. Z€hubě se
vyhne jen ten, koho ochr€nƒ s€m All€h, On je vznešen‡. Někteřƒ učenci řƒkajƒ, že
dadždž€l přijde z osady, kter€ se jmenuje Raškab€d. Toto město ležƒ mezi al-Ahv€zem
a Isfah€nem. Přijde na velbloudovi, kter‡ bude tak velk‡, že zakryje svojƒm stƒenem
cel… st€do zvƒřat. Dadždž€l bude mƒt na čele ohnut‡ roh, z kter…ho budou vyl…zat hadi a
škorpiŠni. V ruce bude držet kopƒ, luk, šƒp a štƒt. Jak vejde do moře, voda mu bude sahat
jen po kotnƒky. V Dadždž€lovych stop€ch budou kr€čet čarodějov…, kteřƒ vyčarujƒ z
ohně zlat… a střƒebrn… věci, drahokamy, jƒdla a n€poje. Těmito jƒdly se však nikdo
nenasytƒ jen ten, kdo uvěři v Dadždž€la. A když se dadždž€l pohne, pohne se s nƒm cel‡
z€stup služebnƒků a hory (jƒdla). Dadždž€l projde cel‡ v‡chod i z€pad země, dokud
nepřijde do země B€bil. A řƒk€ se, že v krajině B€bil střetne Dadždž€l al-Chadira,
nechť na něm spočine pokoj All€hův.
-- Jsem p€nem světů, p€nem nebes i země, — po-vƒ mu Dadždž€l. A potom zabije alChadira. Ale All€h, on je vzneseny, al-Chadira oživƒ a ten vstane a povƒ nahlas:
-- Hle, tu jsem. Oživil mě All€h, můj P€n!
A řƒk€ se, že Dadždž€l zabije al-Chadira tři kr€t, ale vždy ho All€h oživƒ. Dadždž€l
vstoupƒ do všech pozemsk‡ch krajin a mƒst kromě čtyřech: Mekky, Medƒny, Jeruzal…ma
a Tarzu. A na zemi pobude čtyřicet dnƒ. Dadždž€l spůsobƒ muslimům všemozn… přƒkořƒ.
Všude před nƒm budou utƒkat a ukr‡vat se, jak najlƒp budou moci. Nakonec se
přemƒstƒ do Jeruzalema. Tam se shrom€ždƒ okolo im€ma, kter‡ vždy, když půjde
bojovat proti Dadždž€lovi, uv€že si na hlavu turban Posla Božƒho. Tento im€m bude
sv€dět s Dadždž€lem ťežk‡ boj. Nejprv zabije třicet tisƒc jeho vojaků. Potom All€h
pošle zhoubn‡ vƒtr, od kter…ho zemře čtyřicet tisƒc Dadždž€lovych voj€ků. A nakonec
přijde al-mahdi se sv‡m vojskem a zabije Dadždž€lovi sto tisƒc vojaků. A tehdy rozk€že
All€h Gabrielovi, aby odešel
112

Tamt…ž str. 161-163

43

This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF.This watermark will be removed
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details

za †sou, kter‡ pob‡v€ v třetƒm nebi. A ať mu povƒ, aby sestoupil na zem. I stane sa tak.
Gabriel natře †sovi hlavu posvatn‡m olejem a obs dva sestopƒ na zem. A spolu s nimi
půjde sedmdes€t tisƒc andělů. †sa bude mƒt' na hlavě zelen‡ turban, op€še si meč a v ruce
bude držet kopƒ. Řƒk€ se, že až †sa sestoupƒ do Jeruz…lema opře si kopƒ o jeden roh
mešity, nebo se bude nejdřƒv cht'ƒt pomodlit rannƒ modlitbu. A když se pomodlƒ, zavol€
mocn‡m hlasem:
—
Otevřte br€nu, za kterou je Dadždž€l!
A když se tak stane, podƒv€ se †sa na Dadždž€la, kter‡ se pod jeho pohledem roztopƒ
jako vroucƒ olovo. I rozutečou se všichni, kteřƒ budou s Dadždž€lem, do jeskynƒ, za.
kamenƒ a stromy. Řƒk€ se, že Dadždž€lovi stoupenci budou žid…. V okolƒ Jeruzal…ma se
nenajde strom a ani skala, za kterou se někter‡ z nich neukryje. Avšak All€h, on je
vznešen‡, obdaruje v tu chvƒli stromy a sk€ly darem řeči a ty začnou volat:
—
Služebnƒci božƒ, muslimov…! I za mnou se skr‡v€ jeden nevěřƒcƒ!
A řƒk€ se, že jeden strom bude mlčet. Bude to strom garkad, kter‡ m€ trny a smrdƒ.
Přƒchod
Habešana, kter‡ zničƒ Kaabu113
Řƒk€ se, že †sa bude pro muslimy spravedliv‡m soudcem a pravověrn‡m im€mem. A
bude konat dobro až do konce pozemsk…ho času. Tehdy dostane zpr€vu, že Habešan
vypochodoval s vel'k‡m vojskem, aby zničil Kaabu. Vyšle tedy †sa velk‡ z€stup
ozbrojenců z Jeruzal…ma do Mekky, aby bojovali proti nepřƒteli a odehnali ho od
posv€tn…ho chr€mu božƒho. Obě dvě strany svedou velk‡ boj, ale nakonec Habešan
porazƒ †sovy voj€ky a vyžene je z Mekky. A zachovalo se, že ti, co se vr€tƒ
nazpět do Jeruzal…ma, vypovƒ co se stalo. V boji s Habešanem zemře i †sa, nechť na
něm spočine pokoj All€hův.
Někteřƒ řƒkajƒ, že †su pochovajƒ v Jeruzal…mě, jinƒ zas, že ho přenesou do Medƒny, kde
bude pochovan‡ vedle Posla Božƒho, Abu Bakra a Umara, nechť v nich najde All€h
zalƒbenƒ. Vahb vypr€vƒ, že po †sově smrti utvořƒ Habešanovi voj€ci dlouhou řadu, kter€
bude začƒnat při posv€tn… Kaabě a končit při mořsk…m břehu u Džiddy. A to je
vzd€lenost třech dnů pochodu. A potom Habešanovi voj€ci uchopƒ Kaabu a budou si ji
pod€vat z ruky do ruky, dokud ji nepřenesou z Mekky k mořsk…mu břehu. Tam ji hodƒ
do vody. V t… chvƒli zanikne n€boženstvƒ isl€m a nebude se vƒc konat pouť do Mekky,
neb All€h, on je vznešen‡,
řekl:All€h si vybral pr€vě Kaabu za posv€tn‡ chr€m a dal ji postavit pro
lid..."(5:98)
A až se toto dƒlo zk€zy dokon€, vyjde slunce na z€padě.O Ježƒšovi
d) Popis Jež‚še v některˆch had‚thech
Ubejd syn Omarův řekl, Mesi€š, syn Mariin, mƒr ho prov€zej, se obl…kal skromně, jedl
divok… ovoce, a neměl syna, co by mu umřel, ani dům ke zničenƒ, a nic neschov€val pro
zƒtřek a spal kdekoliv ho večer zanechal.114
Ježƒš, Mesi€š, mƒr ho prov€zej, nebral si s sebou nic vƒc než hřeben a džb€n. Potom
viděl muže, jak si češe vousy vlastnƒmi prsty, a tak odhodil svůj hřeben; pak viděl
dalšƒho pƒt vodu z řeky sv‡mi dlaněmi, a tak odhodil i džb€n.“115
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AbdŒAllah bin Umar slyšel Muhammada, mƒr a požehn€nƒ All€hovo nechť ho prov€zejƒ,
jak řƒk€: „Minulou noc jsem se ocitl ve vizi v K€bě a viděl jsem brun€tn…ho muže,
nejkr€snějšƒho z takov‡ch, jak… můžeš spatřit, s nejkr€snějšƒ kadeřƒ jakou můžeš spatřit.
Učƒsnul si ji a kapala z nƒ voda. Spol…hal na ramenech dvou mužů a obch€zel domy.
Když jsem se ot€zal, kdo to byl, bylo mi řečeno, že to byl Mesij€š, syn Mariin..“ 116
Ibn ŒUmar pravil: Prorok, mƒr a požehn€nƒ All€hovo nechť ho prov€zejƒ, řekl: „Viděl
jsem Mojžƒše, Ježƒše a Abrah€ma (v noci m…ho v‡stupu nebesy). Ježƒš byl červen… pleti,
měl kudrnat… vlasy a širok‡ hrudnƒk. Mojžƒš byl hněd… pleti, měl rovn… vlasy a vysokou
postavu, jako by byl z lidu Az-Zutt.“117

VII Kor€nštƒ křesťan‚
V poslednƒ, spƒše dodatkov… kapitole, načrtneme přehled kor€nsk‡ch v‡roků ke
křesťanům a jejich učenƒ, tedy zmƒnk€ch v samotn…m Kor€nu, kde se, i v souvislosti
s †sou, pojedn€v€ o křesťansk… věrouce. Jak jsem ale již v Žvodu naznačil, nebudu se
podrobněji zab‡vat touto t…matikou.

Kor€nsk‡ Ježƒš nenƒ Bohem:

„Řƒkajƒ: „Bůh si vzal děti.“ Sl€va Mu, jenž soběstačn‡ je a Jemuž n€ležƒ vše, co na
nebesƒch a na zemi je. M€te snad opr€vněnƒ k tomuto tvrzenƒ, či chcete řƒkat o Bohu
něco, o čem nem€te ponětƒ ? (10:68)
„A hle, pravil Bůh: „Ježƒši, nynƒ tě odvol€m a povznesu tě k Sobě a očistƒm tě od (špƒny)
těch, kdož neuvěřili. A ty kdož tě n€sledovali, učinƒm vyššƒmi než ty, kdož nevěřili, až
do dne zmrtv‡chvst€nƒ. A pak se ke Mně všichni navr€tƒte a rozsoudƒm mezi v€mi to, v
čem jste se rozch€zeli. A ty, kdož neuvěřili, potrest€m trestem přƒsn‡m, na tomto i na
onom světě a nebudou mƒt ž€dn… pomocnƒky, zatƒmco těm, kdož uvěřili a zbožn… skutky
konali, se dostane odměny jejich – a Bůh věru nem€ r€d nespravedliv…!“ a předn€šƒme ti
toto ze znamenƒ a z moudr…ho připomenutƒ. A podob€ se Ježƒš před Bohem Adamovi:
On stvořil jej z prachu a potom mu řekl: „Budiž!“ a on byl! (3:55-59)
„A řƒkajƒ: “Bůh vzal si dƒtě!” Při sl€vě Jeho, nenƒ tomu tak! Jemu n€ležƒ vše, co na
nebesƒch i na zemi je, a všichni se před nƒm pokorně skl€nějƒ! On stvořitelem je nebes a
země, a když rozhodne věc nějakou, pak řekne toliko “Staniž se!” a stane se.“ (2:116117)
„Hovořƒ: „Milosrdn‡ si vzal děti!“ Sl€va Mu! Ba nikoliv, to služebnƒci jsou jen Jeho
ctihodnƒ, kteřƒ se dřƒve než On promluvit neodvažujƒ a jen podle rozkazu Jeho jednajƒ. A
On zn€ dobře, co je před nimi a co je za nimi, a oni se přimlouvat nesmějƒ, leč za toho, v
116
117
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němž On nalezne zalƒbenƒ; a oni se před Nƒm třesou b€znƒ. A kdyby někdo z nich řekl:
„J€ božstvem vedle Něho jsem,“ toho bychom peklem odměnili, neboť takto My
nespravedliv… odměňujeme. Což ti, kdož nevěřƒ, nevidƒ, že nebesa a země byly pevně
spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živ… učinili? Což
neuvěřƒ?“(21:26-30)
„Řƒkajƒce, že Milosrdn‡ si vzal děti, vy sp€chali jste věc hnusnou, že div se nebesa kvůli
tomu neroztrhla, země se div nerozpoltila a hory se m€lem na prach rozpadly, že
Milosrdn…mu děti lživě připsali. A nehodƒ se přece, aby si Milosrdn‡ děti bral, vždyť
všichni, kdož na nebesƒch a na zemi jsou, k Milosrdn…mu přich€zejƒ jako
služebnƒci.“(19:88-93)
Kor€n popƒr€ Ježƒšovo božstvƒ:
„Věru jsou nevěřƒcƒ ti, kdož řƒkajƒ: „Zajist… je Bohem Mesi€š, syn Mariin!“ Odpověz:
„Kdo m€ u Boha takovou moc, aby Mu mohl zabr€nit, kdyby se mu zachtělo zahubit
Mesi€še, syna Mariina, a matku jeho a vůbec všechny, kdož jsou na zemi?“ Bohu n€ležƒ
kr€lovstvƒ na nebesƒch i na zemi i vše, co je mezi nimi; On tvořƒ, co chce, a On nade
všemi věcmi je mocn‡.“ (5:17)
„A hle, pravil Bůh: „Ježƒši, synu Mariin, zdaž jsi to byl ty, kdo řekl lidem ,Vezměte si
mne a matku mou jako dvě božstva vedle Boha'?“ I odpověděl: „Sl€va Tobě! Nebylo na
mne, abych řƒkal něco, k čemu jsem neměl pr€vo! Kdybych to byl b‡val řekl, byl bys to
dobře věděl, neboť Ty zn€š, co je v duši m…, zatƒmco j€ nezn€m, co je v Tv… duši, vždyť
Ty jedin‡ zn€š nepoznateln…. Neřƒkal jsem jim, leda to, cos mi nařƒdil, to jest: Uctƒvejte
Boha, P€na m…ho i P€na vašeho! A byl jsem svědkem o nich, dokud jsem žil mezi nimi.
A když jsi mne povolal k Sobě, byls to Ty, kdo byl nad nimi dozorcem - a Tys svědkem
věcƒ všech. Potrest€š-li je - vždyť jsou služebnƒky Tv‡mi; odpustƒš-li jim - vždyť Tys
věru mocn‡ i moudr‡!““ (5:116-118)
„A řƒkajƒ Žid…: „ŒUzajr je syn Božƒ!“ a řƒkajƒ křesťan…: „Mesi€š je syn Božƒ!“ A takov€
je řeč, již Žsty sv‡mi pron€šejƒ, a napodobujƒ tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřƒcƒ.
Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jak… lži to upadli! A vzali si učence sv… a mnichy sv…
za p€ny vedle Boha a stejně tak i Mesi€še, syna Mariina, ačkoliv jim bylo přik€z€no
uctƒvat toliko Boha jedin…ho. A nenƒ božstva kromě Něho, jenž sl€vou Svou povznesen
je nad ty, kdož jsou k Němu přidružov€ni! Chtěli by zhasnout světlo Božƒ Žsty sv‡mi,
avšak Bůh nechce nic jin…ho než učinit světlo Sv… dokonal‡m, i když se to protivƒ
nevěřƒcƒm.“ (9:30-32)
Kor€n odmƒt€ Trojičnƒ koncept Boha:

„Vlastnƒci Pƒsma! Nepřeh€nějte v n€boženstvƒ sv…m a mluvte o Bohu jedině pravdu!
Vskutku Mesi€š Ježƒš, syn Mariin, je pouze poslem Božƒm a slovem Jeho, kter… vložil
do Marie, a duchem z Něho vych€zejƒcƒm. A věřte v Boha a posly Jeho a neřƒkejte:
„Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro v€s lepšƒ. Bůh vskutku je jedin‡m Bohem, On
povznesen je nad to, aby měl dƒtě, vždyť n€ležƒ Mu vše, co na nebesƒch je i na zemi; a
Bůh dostatečn‡m je ochr€ncem. Ani Mesi€š, ani anděl… přiblƒženƒ neopovrhujƒ tƒm, aby
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byli služebnƒky Božƒmi. Ty, kdož opovrhujƒ službou Bohu a kteřƒ jsou pyšnƒ, ty Bůh
shrom€ždƒ u Sebe všechny. Těm, kdož uvěřili a zbožn… skutky konali, těm Bůh d€ plnou
odměnu jejich a rozmnožƒ jim z dobrodinƒ Sv…ho; a ty, kdož byli pyšnƒ a opovrhovali
službou Jemu, ty potrest€ trestem bolestn‡m. A nenaleznou vedle Boha ochr€nce ani
pomocnƒka ž€dn…ho. (4:171-173)
Odmƒt€ t…ž ukřižov€nƒ Ježƒše:

„a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesi€še Ježƒše, syna Mariina, posla Božƒho!“ Však
nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zd€lo. A věru ti, kdož jsou o
něm rozdƒln…ho mƒněnƒ, jsou vskutku na pochyb€ch o něm. A nemajƒ o něm vědomosti
ž€dn… a sledujƒ jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě pozdvihl , neboť
Bůh je mocn‡, moudr‡.“ (4:157-158)
A nakonec:
„A věru jsou nevěřƒcƒ ti, kdož řƒkajƒ: „Mesi€š, syn Mariin, je Bůh!“ A pravil Mesi€š:
„Dƒtka Izraele, uctƒvejte Boha, P€na m…ho i P€na vašeho! Kdo bude přidružovat k Bohu,
tomu Bůh zak€že vstup do r€je a bude mu přƒbytkem oheň pekeln‡; a nespravedlivƒ
nebudou mƒt pomocnƒky.“ A jsou věru nevěřƒcƒ ti, kdo prohlašujƒ: „Bůh je třetƒ z
trojice“ - zatƒmco nenƒ božstva kromě Boha jedin…ho. A nepřestanou-li s tƒm, co řƒkajƒ,
věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřƒcƒ, trest bolestn‡! Proč se tedy kajƒcně
neobr€tƒ k Bohu a neprosƒ jej za odpuštěnƒ, když Bůh zajist… je odpouštějƒcƒ a slitovn‡?
Mesi€š, syn Mariin, nenƒ leč posel, před nƒmž byli již poslov… jinƒ. A matka jeho byla
pravdomluvn€ - a oba se živili pokrmy. Pohleď, jak jim objasňujeme znamenƒ, a pohleď,
do jak‡ch lžƒ se dostali! (5:72-75)
„A dali jsme někter‡m z těchto poslů přednost před jin‡mi. A jsou mezi nimi někteřƒ, s
nimiž Bůh hovořil, a jinƒ, jež v hodnostech povznesl. A dali jsme Ježƒšovi, synu Marie,
znamenƒ jasn€ a posƒlili jsme jej Duchem svat‡m. A kdyby byl Bůh chtěl, pak by se
nebyli navz€jem zabƒjeli ti, kdož po nich přišli pot…, co dostalo se jim jasn‡ch znamenƒ.
Avšak dostali se do rozporu a byli mezi nimi ti, kdož uveřili, a byli mezi nimi ti, kdož
byli nevěřƒcƒ. A kdyby byl Bůh chtěl, nebyli by se navz€jem zabƒjeli, avšak Bůh věru
činƒ, co chce. (2:253)
Ale:
„A věru zjistƒš, že lid…, kteřƒ jsou největšƒmi nepř€teli věřƒcƒch, jsou Žid…, a ti, kdo k
Bohu přidružujƒ; a zjistƒš, že lid…, kteřƒ jsou největšƒmi př€teli věřƒcƒch, jsou ti, kdož
řƒkajƒ: „Jsme křesťan…!“ A je to proto, že jsou mezi nimi kněžƒ a mniši a že nejsou
p‡chou naplněni.“ (5:82)
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VIII. Stručně Ghaz€lƒho Ježƒšova modlitba a ’cta
mystiků

Ježƒš narozen Marii, skrze ducha svat…ho: nem€ otce, stejně jako Adam.118 Ježƒš,
jako všichni svatƒ (v kor€nu:př€tel… božƒ), je duchovnƒm synem božstvƒ, tak může b‡t
zv€n potomkem. Růmƒ: Můj chlapče, všichni svatƒ jsou potomky Boha: Ať už tady,
nebo tam, přƒtomnƒ či nepřƒtomnƒ. Vždy vědomƒ, bdělƒ a probuzenƒ.119
Sůfijštƒ mistři měli za to, že Ježƒš mluvil posv€tně již v kol…bce a vůbec měli
Ježƒše za tzv. předčasně vyzr€l…ho. To že Ježƒš dos€hnul jednoty s Božstvƒm v lidsk…
dokonalosti, a jeho narozenƒ berou jako přechod do povznešenějšƒ sf…ry bytƒ.120
Devotee .. služebnƒk božƒ.tak je nazv€n jen Ježƒš a Muhammad
Dƒvajƒ se na Ježƒše jako na manifestaci božsk‡ch atributů Tvůrce a Oživovatele a
Marii jako manifestaci atributů Podporovatele. Dokonalou lidskou bytostƒ manifestujƒcƒ
atributy…zde se rozumƒ že je zrcadlem odr€žejƒcƒm božsk…ho vlastnƒka těchto kvalit. 121
Ježƒš je vzorem asketismu.

Ghazali ve shodě s tradicƒ: Ježƒš řƒk€val tuto modlitbu:

Ÿ Pane, v pravdě jsem stanul v pozici, kdy jsem neschopn‡ odpuzovat to o co nestojƒm
nebo zƒskat to o co usiluji, a kdy vl€da nad ud€lostmi nenƒ v m‡ch ruk€ch a jsem
vystaven‡ mnoh…mu děnƒ; nenƒ většƒho ubož€ka, než jsem j€.

Ÿ Pane, nenech triumfovat m… protivnƒky, ani př€tele m… spiknout se proti mě, ni
souženƒm mě obtěžkat v obezřenƒ m… vƒry, a neučiň svět hlavnƒm m‡m z€jmem, a
ned€vej krut‡m sƒlu nade mnou. 122
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Z€věr
Isl€msk… n€boženstvƒ je celkem s ambicemi pokr‡t cel… individu€lnƒ i soci€lnƒ
universum. Tento celek sah€ do nezměrn‡ch šƒřek a nedohl…dnuteln‡ch obzorů.
Pluralita isl€msk…ho světa je až podivuhodn€. A ještě podivuhodnějšƒ je, že to vše,
hledajƒ, a asi by i sami řekli, že nal…zajƒ v jedn… knize, v Kor€nu. N€m, jako
religionistům, nepřƒslušƒ posuzovat, zda to či ono poselstvƒ je to jedin… pravdiv…. Proto
v nesmƒrn… změti po různu uvztažněn‡ch fenom…nů, si vybƒr€me jednotliv…, a snažƒme
se vyzdvihnout ho, ať už jak‡mkoliv způsobem, na oči, pod zřƒtelnici logu, rozumu.
Celek s n€pisem Ježƒš, je jeden z takov‡ch bezbřeh‡ch pojmů. Pokud bychom se
dokonce snažili dop€trat se konkr…tnƒch dopadů na životy muslimů, pravděpodobně
bychom ustrnuli před stejn‡m prvotnƒm chaosem.
Skrze vodƒtka, kter€ n€m mohl Kor€n poskytnout, jsme se přesvědčili o
jednotliv‡ch přƒdomcƒch, kter… n€m pomohli podpořit konstrukci kor€nsk…ho †sy.
Nejprve musela b‡t vymezena role člověka, role Boha, a jak‡ vztah panuje
v isl€mu mezi nimi. Potom skrze vztah a způsob, jak‡m Bůh komunikuje s lidmi, jsme
načrtli koncepci proroctvƒ, kter…žto je nutně vyvst€vajƒcƒ souvislostƒ spojujƒcƒ ten nejširšƒ
z€klad, až jednotliv…mu našemu t…matu. Ježƒš jako prorok m€ v‡sadnƒ postavenƒ. Je
však člověkem Žplně stejně, jako kdokoliv z n€s. Při hled€nƒ odpovědƒ pak, jak je
přƒznačn… pro oblast b€d€nƒ, nach€zƒme jen dalšƒ a dalšƒ ot€zky.
Tato pr€ce, snad jist‡m poshrom€žděnƒm z€kladů, vyz‡v€ k hlubšƒmu zamyšlenƒ
se nad t…matem a je, přinejmenšƒm pro mě, ukazatelem, k dalšƒmu prohlubov€nƒ znalostƒ.
Jak je vidno, č€st, kterou jsem původně zam‡šlel vkomponovat do celkov…ho obrazu,
tedy č€st pojedn€vajƒcƒ o isl€msk…m pohledu na křesťanstvo, kde m€ sv… mƒsto i
problematika kor€nsk…ho obrazu křesťanů, kter‡, jak se ukazuje, je velmi zajƒmav‡ a
nab€d€ k problematizaci ot€zky, vynořujƒcƒ se na pozadƒ nejasnostƒ a odchylek od
zn€m‡ch křesťansk‡ch nauk. Totiž k ot€zce o jak…m křesťanstvƒ se v Kor€nu mluvƒ a
kde m€ tato idea svůj možn‡ poč€tek. Jak jsem již naznačil, možnosti b€d€nƒ jsou
nezměrn…, a tak horizont t€hnoucƒ se do pustin budoucnostƒ, snad odpovƒ skrze naši
Žčast na někter… ot€zky, a snad někter… odpovědi, najdou svoje uplatněnƒ v konkr…tnƒm.
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