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Pr�ce Jež�š v Kor�nu a muslimsk� tradici pojedn�v� o jedn� z osob vyskytuj�c�ch se ve 

svat� knize isl�mu, v Kor�nu. Touto osobou je Jež�š, arabsky �sa, kter� na z�kladě 

nespočtu zm�nek roztroušen�ch v t�to knize, se v pronik�n� t�mto charakterem objevuje 

jako syn, prorok, posel, soudce a d�le v jemnějš�ch a jemnějš�ch obrysech, kter� 

pom�haj� dokreslit reflexe t�to postavy např�č dějinami, jako živouc� obraz autority, 

jenž dodnes žije v srdc�ch mili�nů vyznavačů isl�mu, muslimů. Tato pr�ce je pokusem 

o n�stin kontextů a podtextů, na kter�ch, pro většinu z�padn�ho světa nezn�m� pojet� 

Jež�še vyrůst�, a t�m i pokusem o ucelen� t�matu, kter� se v česk�ch d�lech, ale i 

překladech nevyskytuje. V rozmez�ch bakal�řsk� pr�ce je nast�něna tematika, v n�ž se 

otev�r� obzor hlubš�mu studiu jednotliv�ch odd�lů, z kter�ch je poskl�d�n obraz, symbol, 

věc� ukryt�ch v životech velk� č�sti lidsk� populace, stejně jako ve velk�m d�lu 

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, �Isa 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 Jež�še tak, jak bude vymezena předmětem t�to pr�ce, nalezneme 

v Kor�nu pod jm�nem �s�1, nebo pojmenov�n�m al-Mas�h2 - jež bychom mohli přeložit jako 

Mesi�š, Kristus. Jež�š, kter� je jedn�m z proroků, a jedn�m z poslů, Bož�ch, jejichž završitelem 

je prorok Muhammad, je jednou z podstatn�ch a často zmiňovan�ch postav v posv�tn� knize 

isl�mu a t�mto i entitou neopom�jitelnou pro isl�mskou tradici a pro jeho asketick� rysy a 

moudrost i jednou z �středn�ch autorit pro tradice isl�msk� mystiky (tasavvufu). 

Předně bych chtěl podotknout, pro prvotn� vyjasněn� pojmů, že Jež�š, kter�m se 

zde budeme zab�vat bude, tak jak je v intenc�ch t�to pr�ce, v�hradně t�m Jež�šem, 

vymezen�m Kor�nem a tradenty a n�sledně interpretov�n tradičn�mi exegety. A ot�zku, 

v souladu s m�mi kompetencemi, o podobnosti, či snad dokonce srovn�v�n� s Jež�šem, 

kter� je esenci�ln� postavou křesťansk�ch tradic, pokus�m se pouze otevř�t, a to pr�vě 

na z�kladě Jež�še kor�nsk�ho. Proto se v pr�ci př�mo na komparaci nezaměř�m a linka 

vinouc� se str�nkami, snad sama bude podnětem k zamyšlen� nad těmito ot�zkami, 

avšak ponechan�mi bez odpověd�.

V tomto zn� 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-č�t�n� se nemůže, 

nesm� nikdy st�t eis-egez�, v-č�t�n�m. Kor�n sm�me 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 přistoup�me k reflexi neisl�msk�, 

půjde o interpretace a hypot�zy z oborů lingvistiky a věd historick�ch, čir� 

papouškov�n� Kor�nu a had�thů4 jako předmět t�to pr�ce nepostač�. V někter�ch č�stech 

pak, přecejenom, v z�vislosti na zpřehledněn� a snazš�mu proniknut� do l�tky mohou 

někter� srovn�n� s tradic� křesťansk� padnout.

Vych�zej�ce z akademicky „nepopsan�ho listu“, můžeme tedy zakoušet 

dobrodružstv� objevov�n� Jež�še v Kor�nu, to k�m je, jak je jmenov�n, jak� byl jeho 

život od kol�bky až po „smrt“.

Po form�ln� str�nce je nutno dodat několik detailů, kvůli usnadněn� pronik�n� 

z�kout�mi č�sel, odkazů citac� a souvislost�. Nejprve k citac�m Kor�nu: ty jsou vždy 

jednotně uv�děny na konc�ch odcitovan�ch pas�ž� a to v syst�mu ( 64:12-22; 19:56) kde 

1 Kapitola Původ jm�na �Isa a jeho v�znam
2 Tamt�ž.
3 K�NG, Hans, ESS, Josef van. Křesťanstv� a isl�m : na cestě k dialogu . Jiř� Hobl�k a Luboš Krop�ček. 1. 
vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. str. 156
4 odd�l had�th str. 13
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je nejprve naps�na č�slice 64 odkazuj�c� na 64. s�ru : 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,Jež�š-�sa a 

podobně, upřednostňuji voln� pohyb v těchto v tomto př�padě(jak se snaž�m 

moment�lně postulovat) synonymech.

Tolik snad prozat�m, a nyn�, už se m� zaujat� subjektivn� existence louč�, a 

ustupuje do pozad� v z�jmu vědy, tedy nashledanou v z�věru…
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I. Vznik isl�mu a možn� vlivy na jeho formov�n�

Nejprve, pro přehlednost cel� pr�ce, je třeba alespoň nast�nit ud�losti, kter� 

vedly ke vzniku isl�mu. Z�kladn�m n�črtem souvislost� s ohledem hlavně na ty, kter� 

budou hr�t roli pro dan� t�ma pr�ce, z�roveň zasad�m do kontextu pojmy, kter� je nutno 

ch�pat pro celek t�to pr�ce.

Isl�m (podř�zen� se bož� vůli) je n�boženstv�m, monoteistickou v�rou v jednoho 

boha All�ha, jehož posledn�m a nejdůležitějš�m prorokem je Muhammad. Sami 

muslimov� kladou poč�tky sv�ho n�boženstv� již k samotn�mu stvořen� člověka, k 

Adamovi, kter�mu bylo před�no i jeho pln�  pozn�n� a skrze dějiny lidstva a linii 

proroků až k proroku posledn�mu, Muhammadovi, pečeti proroků, jehož 

prostřednictv�m Bůh zjevil plnou pravdu, slovo Bož� (Qurr�n).5

My však budeme ch�pat jako obdob� vzniku isl�mu obdob� života proroka 

Muhammada a obdob� několika des�tek let po jeho smrti, kdy se ud�ly z�sadn� ud�losti 

pro jeho zformov�n�. 

Prostřed�, ve kter�m vznikl isl�m, tedy lid� v něm a jejich způsob života, měli 

z�konitě vliv na jeho formov�n�. Původn� obyvatel� arabsk�ho poloostrova, Arabov�, 

žili v t� době kočovn� život nom�dů a obchodn�ků, a obchodn� uzly, na nichž vznikala 

města (Med�na, Mekka), se st�vala m�stem kontaktu mnoha kulturn�ch vlivů, vzhledem 

k čil�mu obchodn�mu kontaktu s Palestinou a S�ri�, po moři pak s Etiopi�, Indi� 6 a 

můžeme nal�zt i stopy kontaktu s mnohem vzd�lenějš�m Orientem. Mezi původn�mi 

obyvateli bychom kromě nativn� antropomorfn� naturalistick� v�ry v astr�ln� božstva a 

personifikovan� př�rodn� s�ly, uct�van� oběťmi, stavěn�m kamenn�ch model a 

zasvěcen�ch m�st, našli i židovsk� a křesťansk� konvertity mezi původn�m 

obyvatelstvem, kde vyznavači těchto n�boženstv� byli př�tomn� i jako cizinci, hlavně 

jako obchodn�ci. Jih arabsk�ho poloostrova byl tak� na kr�tkou dobu ve 4. a 6. stolet� 

dobyt křesťansk�mi Etiopy. Na obyvatele severu arabsk�ho poloostrova pak měla vliv 

Byzantsk� ř�še. V arabsk�m prostřed� bychom našli mnoho n�sledovn�ků monofyzitů, 

nestori�nů, gnostiků a př�znivců mnoha jin�ch drobn�ch sekt.7

5 KROP�ČEK, Luboš. Duchovn� cesty Isl�mu. Vyšehrad, Praha 1993 str. 9 ..Podrobněji pak v kapitole 
Proroctv� v Isl�mu
6 Tamt�ž
7 Tamt�ž str. 11
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a) Muhammad a možn� vlivy na jeho sm�šlen�
Život Muhammadův je kladen mezi l�ta 570 (tradičně)-580 až 6. června 632 

do oblasti dnešn� Saudsk� Ar�bie.

Muhammad je esenci�ln� postavou isl�msk� v�ry, jeho prostřednictv�m totiž 

podle muslimů bylo před�no (završeno) bož� zjeven� 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�ln� život muslima. V každ�m př�padě 

sv�mi skutky změnil ř�d arabsk� kmenov� společnosti a ovlivnil budouc� děn� tak, jako 

m�lokter� historick� osobnost.8

Poselstv� Muhammad obdržel postupně, nejprve byl podle tradice osloven 

andělem Gabrielem (Džibr�lem) slovy „předn�šej!“ (Qurr�n)…to bylo kolem roku 610 

n.l.v době, kdy žil se svoj� prvn� ženou Chad�džou, s jej�mž přispěn�m se mohl usadit, a 

na z�kladě sv�ch viz� zač�t předn�šet o tom, co mu bylo vyjevov�no. Nepochybně ještě 

před t�m se setk�val s mnoha křesťany a Židy při sv�ch obchodn�ch cest�ch do S�rie, a 

s největš� pravděpodobnost� i potom. „Věděl o jejich knih�ch, ale s�m je nečetl“9. Jako 

jeden z důkazů o Božsk�m původu zjeven� pak vysvětluj� isl�mšt� učenci jeho př�domek 

�umm�� jako „negramotn�“, podle současn�ch islamistů je však původn� v�znam slova: 

„neznal� svat�ho P�sma“.10 Vzhledem k někter�m pas�ž�m Kor�nu (viz n�že) je však 

nepochybn�, že měl určit� povědom� o někter�ch detailech židovsk� i křesťansk� 

věrouky. 

Za den, od kter�ho započalo isl�msk� datov�n�, a my ho můžeme ch�pat jako 

den symbolicky vyjadřuj�c� vznik isl�mu, bylo určeno 24. z�ř� 622, kdy Muhammad 

s několika des�tkami sv�ch př�vrženců přes�dlil (hidžra) z Mekky, kde byl kvůli sv�m 

v�stupům perzekuov�n, do Jathribu (později přejmenovan�ho na jeho počest na 

Mad�nat al-Nab� - město Prorokovo), kde se začala budovat širš� z�kladna věř�c�ch 

umma.11 Konflikt s Mekk�nci pak pokračoval, dokud nebylo po několika v�lečn�ch 

střetnut�ch podeps�no roku 628 př�měř�, roku 630 byla pak konečně Mekka dobyta. V 

roce 632 potom Prorok Muhammad um�r� v Med�ně, kde je pohřben.

Na tom, že Muhammad je prorokem posledn�m, 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 Proroctv� v Isl�mu
9 KROP�ČEK, Duchovn� cesty Isl�mu str. 13
10 PELIK�N, Petr. Sunna , Pramen Isl�msk�ho Pr�va. Edičn� středisko pr�vnick� fakulty UK v Praze, 
1997 str. 8
11 KROP�ČEK, Duchovn� cesty Isl�mu str. 11-27 a t�ž v PELIK�N, Petr. Sunna , Pramen Isl�msk�ho 
Pr�va 6-61
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pro diskusi. Muhammad je totiž zv�n pečet� proroků: „A Muhammad nen� otcem 

ž�dn�ho muže z v�s, ale je poslem Bož�m a pečet� proroků. A Bůh je vševědouc� o věci 

každ�.“ (33:40), a jeho smrt� je ukončena př�m� komunikace Boha s lidmi. Po smrti 

Muhammada, posla Bož�ho, a t�m i ucelenosti poselstv�, vyvstala proto v 

původně theokratick�m zř�zen� nutnost fixace tohoto poselstv�. V tom, co bylo zjeveno 

jako poselstv� Bož�, se prvn� muslimov�, pro �plnost nov�ho n�boženstv�, tedy isl�mu 

jako zjeven� s n�rokem pokr�t celou lidskou, individu�ln� i společenskou existenci, 

začali dotazovat, co z toho, co nebylo slovem Bož�m skrze �sta prorokova, ale 

chov�n�m samotn�ho proroka, v dan� situaci, by mohlo posloužit př�kladem pro dan� 

aspekt lidsk�ho žit�.12 (viz n�že dokonalost prorokova jedn�n�) Zde pak vznik� dalš� 

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 už�valo pro označen� souboru norem 

přij�man�ch na z�kladě jeho jedn�n�. S�m Muhammad k n�sledov�n� sv�ch zvyků 

muslimy často vyz�val.14

Muhammad pro situaci kter� nastala po jeho smrti, neurčil ž�dn�ho sv�ho 

konkr�tn�ho n�stupce. Proto jeho n�sledovn�ci složili, ve věrnosti staroarabsk�m 

tradic�m hold Prorokovu př�teli a tch�nu Ab� Bakrovi.15 Ten se tak stal „n�stupcem 

Posla Bož�ho“ (chal�fat Ras�l Al-l�h) – Později byl potom muž v čele obce naz�v�n 

jednoduše Chal�fou a většina muslimů n�sleduj�c� jako představitele obce muže z rodu 

Kurajšovců volen�ho předn�mi muži obce se potom naz�vaj� „Lid tradice a 

společenstv�“ (ahl as-sunna wa l-džam�ca)16

Již v tomto momentu doch�z� k prvn�mu rozkolu, protože č�st věř�c�ch se 

přiklonila jako k n�stupci Muhammadovu k Al�mu b. Ab� T�libovi, nejbližš�mu 

Prorokovu př�buzn�mu, jeho bratranci a manželovi Prorokovy dcery F�timy. 

N�sledovn�ci t�to linie jsou naz�v�ni ši�t�.

12 BELL, Richard. The origin of Islam in its christian environment. London : Frank Cass, 1968. str. 192
13 Tamt�ž str. 190-198
14 PELIK�N, Petr. Sunna , Pramen Isl�msk�ho Pr�va. str. 69
15 KROP�ČEK, Duchovn� cesty Isl�mu str. 25
16 Tamt�ž str. 26

    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

http://www.visagesoft.com


12

Metodou zvolen� byli potom uzn�ni prvn�mi čtyřmi tzv. pravověrn�mi chal�fy 

Ab� Bakr (chal�fem 632-634), Umar b. al Chatt�b (634–644), Uthm�n b. Aff�n (644-

656) a Al� b. Ab� T�lib (656-661). Jejich v�roky a v�nosy pak doplňuj� pr�vn� normy.17

Po smrti Al� b. Ab� T�liba, se dost�v� k moci Muc�wija j�mž se započ�n� vl�da 

Umajjovců (661-750).18

c) Redakce Kor�nu
Muhammadovo poselstv� bylo zjevov�no postupně. Je však patrno, 

z podrobnějš�ch v�zkumů Kor�nu, že tak, jak se měnilo prostřed�, v kter�m se 

Muhammad pohyboval a jak se měnilo jeho myšlen�, byly i někter� z původn�ch 

poselstv� nejen doplňov�ny, ale i pozměňov�ny a slučov�ny do nepůvodn�ch celků - sůr. 

V poč�tc�ch, kdy Prorok sv� zjeven� před�val sv�m posluchačům, bylo toto poselstv� 

určeno hlavně k �stn� recitaci, tedy nebylo, alespoň ne souhrnně, liter�rně 

fixov�no(kanonizov�no). V�jimku tvořily �tržkovit� z�znamy, poř�zen� však ne 

Muhammadem, ale někter�mi z jeho bl�zk�ch, ze kter�ch ty nejstarš� z�pisky vznikaly 

snad již v Med�nsk�m obdob� (po hidžře). Jak bylo již řečeno, podle někter�ch dohadů 

byl Muhammad negramotn�, což je tak� tradičn�m postojem muslimů pro podporu 

neovlivněnosti Proroka jin�mi p�semn�mi zdroji.19

Po Muhammadově smrti, hlavně když př�m� pamětn�ci Muhammadov�ch 

zjeven� důsledkem v�lečn�ch střetů, ale tak� st�ř�m, um�rali, přišel Umar al-Chatt�b 

s n�vrhem k Ab� Bakrovi fixovat to, co bylo zjeveno. Ab� Bakr tedy pověřil t�mto 

�kolem Zajda ibn Th�bita, b�val�ho Muhammadova sekret�ře.20

V t� době byly zn�my čtyři ucelenějš� sb�rky cel�ho kor�nu21:

17 KROP�ČEK, Duchovn� cesty Isl�mu str. 26
18 Tamt�ž str. 27
19 Kor�n. Ivan Hrbek. 4. vyd. Praha : Academia, 2000. 797 s. Z arabsk�ho origin�lu podle různ�ch       
vyd�n� přeložil, předmluvou, koment�řem a rejstř�kem opatřil Ivan Hrbek. str. 67-68
20 Tamt�ž str. 70
21 Kor�n. Ivan Hrbek. str. 71
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1. kodex Udajje ibn Ka�ba - jednoho z b�val�ch prorokov�ch p�sařů

2. kodex �Abdalla�ha ibn Mas��da – maj�c� autoritu v K�fě

3. kodex Ab� M�sy al Aš��r�ho – jenž se těšil oblibě v Basře

4. kodex Miqdada ibn �Amra – o němž se tvrd�, že byl přij�m�n obyvateli Himsu 

v S�rii

V těchto spisech navz�jem nedoch�zelo k nějak�m větš�m odchylk�m. U textu, 

kter� je ale odrazem slova Bož�ho, pak sebemenš� odchylky ve v�znamu, vzbuzovaly 

spory. Třet� Chal�f �Uthm�n potom v reakci na zostřuj�c� 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�n�m Kor�nu. Ostatn� členov� komise, Kurajšovci, byli voleni pov�cero sp�še 

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 �Uthm�novsk� text, či Vulg�ta, byl rozesl�n po 

cel�m muslimsk�m světě.22

V uspoř�d�n�, v jak�m byl Kor�n sjednocen, je zn�m i dnes. Postupem času vytlačil 

ostatn� minoritn� uspoř�d�n� a proto se v cel�m, tak mnohostně rozvětven�m světě, snad 

jen až na drobn� apokryfn� v�jimky u někter�ch ši�tsk�ch sekt, setk�v�me s jedn�m 

Kor�nem.23

Ačkoliv byl Kor�n p�semně fixov�n, tradičn� recitace je st�le podstatnou souč�st� 

isl�mu, a někteř� muslimov� se jej dokonce uč� cel� nazpaměť (těm se ř�k� h�fizov�). Ti 

jsou potom ctěn�mi členy společenstv�. Kvůli nejasnostem ve v�slovnosti a způsobu 

čten� někter�ch detailů, zapř�činěn�m formou star�ho arabsk�ho p�sma, se v 10. stolet� 

ustanovilo 7 kanonick�ch verz� čten� a recitace. Roku 1923 byl pak v Egyptě vyd�n 

Kor�n, kter� je dnes nejrozš�řenějš�m a obecně uzn�van�m.

22 Tamt�ž str. 72
23 Tamt�ž str. 73
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d) Had�th
Isl�m neuzn�v� z�kony, vznikl� jinak než na z�kladě Bož� vůle, to je z�kladn�m 

axiomem isl�msk�ho pr�va - šar�y. Š�r�a m� přitom mnohem širš� z�běr, než jak je 

obsah slova „pr�vo“ ch�pan u n�s. Zahrnuje veškerou lidskou činnost, vztah člověka k 

Bohu, k ostatn�m lidem, okoln�mu světu i k sobě sam�mu. V řadě oblast� sice 

ponech�v� člověku prostor, aby podrobnosti rozpracoval s�m podle toho, co nejl�pe 

odpov�d� době a m�stu, kde žije, vždy se tak ale mus� d�t v�hradně v hranic�ch dan�ch 

Bož� vůl�. Z�kladn�m zdrojem pozn�n� t�to Bož� vůle je Kor�n jakožto bezprostředn� 

slovo Bož�. Vzhledem k rozsahu šar�y v něm ovšem zdaleka ne vždy lze naj�t 

bezprostředn� podrobnou odpověď na každou ot�zku. Již od poč�tku Muhammadova 

prorock�ho působen� proto vyvst�vala potřeba Kor�n doplňovat detailnějš�mi prameny. 

Během Muhammadova života se mohli muslimov� s nejasn�mi a sporn�mi př�pady 

obracet př�mo k němu, což tak� byla naprosto obvykl� praxe. Muhammad, jakožto 

člověk maj�c� spojen� s Bohem, představoval pro muslimskou obec neotřesitelnou 

autoritu. Po jeho smrti postupně doch�zelo k liter�rn� fixaci a zaznamen�v�n� vzkazků o 

tom co Muhammad řekl, nebo udělal, a to nejen k bližš�mu pochopen� Kor�nu, ale 

k jak�mkoliv situac� kter� mohou vyvstat v cel� pestrosti života individu�ln�ho a 

společensk�ho.24

Tyto tradenty se naz�vaj� had�thy. Mezi všeobecně uzn�van� patř� šest sb�rek od 

šesti „sběratelů“ had�thů25:

al-Buch�r�  +870

ibn al-Hadždž�dž  +875

ibn Maja  +887

Abu Dawud  +889

al-Tirmidhi  +892

al – Nasa�i  +915

24 PELIK�N, Petr. Sunna , Pramen Isl�msk�ho Pr�va. str. 68
25 INSOLL, Timothy. The archaeology of Islam. 1. vyd. Oxford : Blackwell, 1999. str. 18
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II. Koncept proroctv� v Isl�mu 

a) Proroci
K tomu, aby prvn� lid�, tedy Adam a Eva, rozuměli př�kazům All�hov�m, 

hovořil All�h př�mo k nim, ale po neuposlechnut� jednoho z jeho př�kazů, a podlehnut� 

nal�h�n� Satanovu a n�sledn�m vyhn�n� z r�je, se zjeven� jako prostředek komunikace 

Boha s lidmi stalo důležit�m. Odtud pak slova z Kor�nu, kter� slibuj� veden� a rady, 

seslan� lidem od Boha, při jejichž uposlechnut� lid� nesejdou z cesty a mohou ž�t beze 

strachu (hlavně před posledn�m soudem).26

„Pravili jsme: „Odejděte odtud všichni! A až k v�m přijde spr�vn� veden�, ti, 

kdož n�sledovat budou veden� M�, nemus� se b�t a nebudou zarmouceni.“ (2:38)

„I pravil Bůh: „Sestupte z něho společně a buďte jeden druh�mu nepř�telem! A 

věru k v�m přijde ode Mne spr�vn� veden�.“ A ten, kdo n�sledovat je bude, nezbloud� 

ani nebude nešťastn�, zat�mco ten, jenž odvr�t� se od připomenut� M�ho, život povede 

st�sněn� a v den zmrtv�chvst�n� vzkř�šen bude N�mi jako slep�.“ (20:123-124).

„Lid� se po celou historii od t�to v�ry odchyluj�, komol� ji a zatemňuj� a proto 

jim ji Bůh neust�le připom�n� prostřednictv�m sv�ch poslů a proroků.“27

Proroctv� v Kor�nu lze nazvat sp�še promluven�m, nebo inspirac� přich�zej�c� od 

Boha. Koncept zjeven� a proroctv� a jeho implikace v lidsk�m životě se ve sv� podstatě 

t�kaj� 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 nen� nucen 

k jejich uposlechnut�, k jeho n�sledov�n�.29

Bůh inspiruje bytosti nelidsk� (džiny), andělsk� a lidsk�, mezi nimi proroky, 

každ�ho jin�m způsobem. Z Kor�nu pak můžeme vyvodit, že existuj� jen tři způsoby, 

jak Bůh komunikuje s lidsk�mi bytostmi: Inspiruje, tak jako v př�padě Mojž�šovy matky 

a Jež�še, př�mo komunikuje tak, jako se stalo Adamovi a Mojž�šovi, a skrze posla 

(anděla, anděly), jak se stalo Marii, Zacharij�šovi a mnoha dalš�m prorokům.

Zde si můžeme odvodit, proč nem� křesťansk� idea o vtělen� v isl�mu m�sto, ba 

naopak, je vehementně pot�r�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 Isl�msk�ho Pr�va str. 62
28 AMJAD-ALI, Developing Christian theology in the context of Islam. str. 89
29 Tamt�ž str. 91
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S�f� věř�, že zbožn� (věrn�) člověk může b�t Bohem d�le inspirov�n. Jalalud�n 

Rům� považuje každ�ho člověka za potenci�ln�ho př�jemce inspirace.31

V Kor�nu je jmenov�no 28 proroků a pozdějš� Isl�m věř�, že jich bylo mnohem 

v�ce. Někter� zdroje uv�děj�, že jich bylo až 22400. 32 Šest jich potom bylo 

pojmenov�no speci�ln�mi př�domky: Adam, vybran� Bohem (Safij All�h), Noe, Prorok 

Bož� (Nab� Allah), Abraham, Př�tel Bož� (Khal�l All�h), Mojž�š, s Bohem mluv�c� 

(Kal�m All�h), Jež�š, duch Bož� (Růch All�h). Muhammad, pečeť proroků.

Titul prorok, byl d�n i lidem, kteř� jsou v Bibli naz�v�ni sp�še patriarchy, jako 

Adam a Noe. Všichni kor�nšt� proroci, zd� se, maj� svůj biblick� protějšek, avšak ne tak 

všichni jsou lehce identifikovateln�. Např�klad Idr�s: „A připomeň v Knize t�ž Idr�se, 

jenž byl pravdomluvn�m a prorokem a jehož jsme na vysok� m�sto pozvedli.“ (19:57-

56) je přirovn�v�n k Ezdrašovi, nebo Enochovi. �sta proroků promlouvaj� slovy, kter� 

jim do �st vložil Bůh, slova varuj�c�, zvěstuj�c� dobr� zpr�vy, už�vaje podobenstv�.33

„A zajist� se budeme t�zat těch, k nimž poslov� byli vysl�ni, a budeme se pt�t i 
vyslanců Bož�ch, a věru jim sděl�me se znalost� vše, vždyť My jsme nebyli 
nepř�tomni.“ (7:6-7) 

„...a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesi�še Jež�še, syna Mariina, posla 
Bož�ho!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zd�lo. A věru 
ti, kdož jsou o něm rozd�ln�ho m�něn�, jsou vskutku na pochyb�ch o něm. A nemaj� o 
něm vědomosti ž�dn� a sleduj� jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě 
pozdvihl, neboť Bůh je mocn�, moudr�. A věru nen� nikdo mezi vlastn�ky P�sma, kdo 
by v Něj neuvěřil předt�m, než zemře - a v den zmrtv�chvst�n� bude pak proti nim 
svědkem .“(4,157-159)

30 AMJAD-ALI, Developing Christian theology in the context of Islam str. 92
31 Tamt�ž str.95
32 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 38
33 Tamt�ž str. 40
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b) Isl�m: člověk a Bůh
Jak už bylo naznačeno, muslimov� věř� v jedin�ho Boha (l� il�ha ila �ll�h.- nen� 

božstva, kromě Boha).

„Rci: „On Bůh je jedinečn�, Bůh s�m o sobě věčn�. Neplodil a nebyl zplozen a 

nen� nikoho, kdo je mu roven.“ (112)

Tento Bůh je ten stejn�, minim�lně pro samotn� muslimy, kter�ho vyzn�vaj� 

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 projevuj�c�ho se 

jin�mi vlastnostmi, jako v př�padě předchoz�ch dvou monoteistick�ch tradic. S�m isl�m

se považuje za dějinn�ho završitele bož�ho zjeven�.34

All�h m� t�ž mnoho př�zvisek a atributů, velmi slavn� a často muslimy citovan� 

je formule Bismill�hi al-Rachm�n al-Rach�m (Ve jm�nu Boha milosrdn�ho, slitovn�ho ), 

kter� původně pr�vě kvůli oddělen� sůr je na zač�tku každ� z nich, dnes je tradičně 

použ�v�na při započet� 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 přeř�k�v�na při modlitb�ch, např�klad 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 transcendentn�. Už všeobecně muslimy už�van� 

souslov� All�hu akbar, v překladu „Bůh je převelik�“ (doslovněji větš� než cokoliv 

ostatn�) je toho př�kladem. Bůh jako absolutně přesahuj�c� vše až na Něj samotn�ho. 

Neoddiskutovateln� bož� transcedence je patrn� ve většině ritu�lů, modliteb, a kon�n� 

pravověrn�ho muslima, vědom�ho si sv� konečnosti, podř�zenosti Bohu vše 

přesahuj�c�ho. „V Kor�nu Všichni, kdož na zemi jsou, dočkaj� se konce sv�ho a zůstane 

jen tv�ř P�na tv�ho, majest�tnosti a velkomyslnosti pln�ho.“ (55:26-27) v had�thech:38

Bůh je Všemohouc�, Vševědouc� 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�l� Boha vše, co na nebes�ch je i na zemi - a On mocn� je i moudr�. Jemu n�lež� 
kr�lovstv� nebes i země a On život i smrt d�v� a On všech věc� je mocn�. On poč�tkem 
je i koncem, zjevn� i skryt�; On o každ� věci je vševědouc�. 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 n� vych�z�, co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje, a ať jste kdekoliv, On s 
v�mi je a vše, co děl�te, zř�. Jemu n�lež� kr�lovstv� nebes i země a k Bohu se rozkazy 
všechny navracej�. On d�v� přej�t noci v den a dni v noc a On dobře zn� vše, co v 
hrud�ch se skr�v�.“ (57: 1-6)

V isl�mu, jako v každ�m plně monoteistick�m světon�zoru, Bůh je z�klad byt� 

jako takov�ho, a nen� existence jin� než poch�zej�c� z jeho tvořiv� a životod�rn� s�ly. 

V�c než panteistick� koncept je t�mto naznačeno, že odděleně od Boha, jednoho 

původce a životod�rce všeho existuj�c�ho, je vše ve vesm�ru stvořen�, pom�jej�c� a 

naprosto z�visl� na sv�m Stvořiteli. Ani fyzick� existence vesm�ru, ani časov�, 

historick� proces nen� s�m o sobě mysliteln� nez�visle na transcendentn�m byt� toho, 

z nějž vzešel, na kom z�vis� a do nějž se navr�t�. Bůh s�m je soběstačn�; Bůh s�m 

determinuje běh času a historie a jejich konečnost; Bůh s�m ř�d� viditeln� a neviditeln� 

vesm�r; a Bůh s�m pečuje o lidsk� bytosti v centru ob�ho, stvořen�ho světa a 

univers�ln�ho historick�ho procesu, kam je um�stil.39

V muslimsk�m pojet� pak Bůh nejen že vesm�r stvořil, ale tak� jej tvoř� neust�le 

znova: „Což neviděli, jak Bůh tvoř� prvn�m tvořen�m a pak to opakuje? A to je pro Boha 

velmi snadn�.“ (29:19) v každ�m okamžiku, proto tak� v muslimsk�m theologick�m 

myšlen� nalezl sv� uplatněn� atomismus: „V podstatě, neexistuje př�rodn� z�kon př�činy 

a důsledku, jen na tolik, na kolik Bůh kontinu�lně vytv�ř� důsledek k n�sledov�n� 

př�činy, v každ�m za sebou jdouc�m momentu.“40 Zde opět vid�me do jak� m�ry je Bož�

svrchovanost a všemohoucnost souč�st� isl�mu.

Vše, až do těch nejposlednějš�ch věc�, vesm�rn� z�kony: Slunce, planety, 

rostliny, živočichov�, věci viditeln� i neviditeln�, zkr�tka vše co stvořil, je podř�zeno 

Božsk� vůli. Lid� jako jedin� maj� v tomto stvořen� v�jimečn� postaven�. Mohou o sv�m 

jedn�n� svobodně rozhodovat, t�m jsou ale n�chyln� ke sv�voln�mu jedn�n� v nesouladu 

s Bož�mi z�kony. To je tak� př�čina soudn�ho dne, jenž podrob� všechny lidi ot�zce, jak 

moc byl jejich život v souladu s Bohem.41

Pozice, kter� v Bož�m stvořen� přin�lež� lidem, je jedinečn�. Člověk, ačkoliv 

podř�zen z�konům All�hov�m, j�m stvořen, z „chuchvalce sražen� krve“ a z „kapky 

39 Three Faiths, One God str. 94
40 Tamt�ž
41 Isl�m, Ide�l a Skutečnost str. 15
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přilnav�“, a t�m i n�městkem Boha na zemi, P�na obou světů, m� d�ky sv� svobodn� 

vůli jedinečn� privilegia. Dalo by se předpokl�dat, že člověk je bytost� v�hradně tohoto 

pozemsk�ho světa, v hierarchii stvořen� ho však Bůh stav� nad džiny a anděly, což jsou 

bytosti z duchovn� ř�še. „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 

n�m kromě Ibl�se, jenž nebyl mezi těmi, kdož se klaněli.“ (7:11)

c) Člověk – Služebn�k Bož�
Již slovem, kter�m se v Kor�nu označuje člověk, je naznačena jeho 

podř�zenost.42

Vztah člověka k Bohu by měl b�t předevš�m vztahem v b�zni a podř�zen� se 

(taqw�). Lid� se pak před Bož�m hněvem chr�n� t�m, že se sv�mu tvůrci podřizuj�. 

Slovo isl�m původně označuje „podř�zen� se“, čili onen svobodn� akt vůle odevzdat 

svůj osud do Bož�ch rukou. 43 To, že jde o akt svobodn� vůle, můžeme ilustrovat 

kor�nsk�m veršem: „Nebudiž ž�dn�ho donucov�n� v n�boženstv�!“: „Nebudiž ž�dn�ho 

donucov�n� v n�boženstv�! A již bylo jasn� rozlišeno spr�vn� veden� od blouděn�! Ten, 

kdo nevěř� v T�gh�ta a věř� v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehliv�, jež nikdy se 

neutrhne. A Bůh je slyš�c�, vševědouc�.“ (2:257)

d) Pojet� hř�chu
V běžn�m křesťansk�m pojet� se člověk rod� již v dědičn�m hř�chu, v důsledku 

hř�chu sp�chan�ho Adamem a Evou na poč�tc�ch lidsk� existence v rajsk� zahradě, kde 

za neuposlechnut� př�kazu nej�st zak�zan� ovoce ze stromu pozn�n�, byli oba z R�je

vyhn�ni.

Podle isl�msk�ho pod�n� 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 nen� 

popisov�no jako to ze stromu pozn�n�, ale čistě jako zak�zan� ovoce. Tedy snad 

přeneseně hranice vymezen� Bož�mi z�kony, kterou však člověk svou svobodnou vůl� 

může překročit. 

42 Isl�m, Ide�l a Skutečnost str. 18
43 Tamt�ž str. 20
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Stejně jako v biblick�m pod�n�, pak po neuposlechnut� bož�ho př�kazu Adam a 

Eva poznaj� svou nahotu, sexualitu. Vyhn�n� z R�je je pak pr� kompenzov�no 

př�jemnou str�nkou sexu�ln� aktivity.44

V biblick� verzi tohoto př�běhu je Eva tou, kter� uposlechla našept�v�n� 

Satanovu, a dala poj�st i sv�mu muži. A oba jsou za to trest�ni někter�mi nepř�jemn�mi 

str�nkami pozemsk� existence (Genesis, 3: 16- 17).

Naproti tomu v Kor�nu je Adam ihned, po prosbě o odpuštěn�, omilostněn: 

„Potom P�n jeho si jej vyvolil, odpustil mu a spr�vnou cestou jej ř�dil.“(20:122) Adam 

se tak vlastně st�v� prvn�m prorokem, n�městkem Bož�m na zemi, nesouc�m zvěst o 

Bohu, prvn�m Chal�fou.45 Podle Kor�nu pak tak�, oproti Bibli, m�sto, kam jsou Adam a 

Eva vyhn�ni, je př�jemn�: „A um�stili jsme v�s na zemi a připravili jsme pro v�s na n� 

obživu - a jak m�lo jste vy vděčn�!“ (7:10) 

Pot� co člověk poprv� neuposlechnul bož�ho př�kazu, byl potrest�n, v pojet� 

muslimsk�m však nejde o „prvotn� hř�ch“, ale o důsledek vypl�vaj�c� z lidsk� 

přirozenosti.

„Podle Muhammada Iqb�la (1875- 1938): byl „akt neposlušnosti člověka tak� 

prvn�m lidsk�m činem ve smyslu svobodn� volby“, byl to důsledek přechodu člověka 

ze stadia „instinktivn� n�klonnosti“ k vědom� vlastn� neomezen� možnosti „pochybovat 

a nepodřizovat se“.

Kontrast Bož� všemohoucnosti a lidsk� bytosti, svobodně jednaj�c�, se tak st�v� 

teologick�m limitem isl�msk� teologie a Isl�msk�ho myšlen�. Někter� historick� 

teologick� spory kulminovaly mezi zpochybňov�n�m Bož� všemohoucnosti a 

k v�cem�ně nyn� zast�van�mu v�chodisku o lidsk� volbě zvl�dnout �děl určen� 

All�hem. Z�věry těchto disputac� však doprov�z� lakonick� formulace „bi l� kaifa“ čili 

„bez ot�zky jak“.46

44 Isl�m, Ide�l a Skutečnost str.16
45 Tamt�ž str.17
46 Tamt�ž
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III. Pojmenov�n� Jež�šova
a) Jež�š: Prorok – nab�

Jež�š je v Kor�nu samostatně nazv�n prorokem jen jednou: 

A promluvil chlapec: „J� služebn�kem Bož�m jsem, On dal mi P�smo a učinil 

mne prorokem. A učinil mne požehnan�m, ať kdekoliv dl�ti budu, a modlitbu a almužnu; 

co živ budu, mi poručil.“(19,31-30)

Častěji je vyjmenov�v�n a zmiňov�n ve společnosti ostatn�ch starš�ch proroků, 

kter� povětšinou můžeme nal�zt i v Bibli. Arabsk� slovo prorok je stejn� jako původn� 

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� ras�l, kteř� jsou bohem sesl�ni všem 

lidem a prorokov� nab� jsou pak speci�ln� skoupinou v r�mci poslů, kteř� zvěstuj� 

v�hradně „Lidem knihy“. 

Každ� prorok se objevuje s nějakou č�st� zjeven�, božsk�ho zjeven� přenesen�ho 

do zjeven�ch Knih, v Kor�nu: Tawr�h, Zab�r, a Inj�l (T�ra, Žalmy, a Evangelium). A 

stejně tak Muhammad přinesl Kor�n, aby i z Arabů se stal „Lid knihy“. Jež�š a Abrah�m 

jedin�, se oběvuj� pokažd�, když je v Kor�nu ud�v�n seznam proroků. Jež�š n�sledoval 

t�ru (Star� z�kon), kterou přin�šeli proroci předchoz�, obdržel ale zjeven� nov�, Inj�l, 

kter�mžto pojmenov�n�m muslimov� většinou ch�pou Evangelium.48

b) Mesi�š – Al-Mas�ch
Jež�š je v Kor�nu titulov�n jako Mesi�š (Kristus) jeden�ctkr�t, vždy 

v Med�nsk�ch s�r�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�n� je často použito i jako jm�na 

vlastn�ho, tzn. bez jm�na Jež�š, tedy je tak jasně spojeno s Jež�šem, že vysloveno b�t 

47PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 37 
48 Tamt�ž str. 38-39
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nemus�. 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�sledovn�ka proroků Star�ho Z�kona.

Je t�ž zmiňov�n spolu s anděly : „Ani Mesi�š, ani anděl� přibl�žen� neopovrhuj� 

t�m, aby byli služebn�ky Bož�mi.“ (4, 170/172) 3049

V Kor�nu nen� možn� nal�zt zm�nku o původu titulu Mas�ch, ani 

etymologick�m ani jin�m. Proto se objevuj� vysvětlen� mnoh�: Původ tohoto jm�na je 

s největš� pravděpodobnost� Hebrejsk�, skrze Syrštinu, a zd� se, že byl velice dobře 

zn�m v Ar�bii již v předisl�msk�ch časech. V různ�ch verz�ch od různ�ch Isl�msk�ch 

autorů, se spekuluje, jestli třeba tento titul nebyl př�jmen�m Jež�še a o různ�ch cest�ch, 

jak se mohl v Kor�nu ocitnout. „Firoz�b� ve sv�m Arabsk�m slovn�ku mluv� o nejm�ně 

pades�ti různ�ch vysvětlen�ch původu slova Mas�ch“.50

Dalš� z možn�ch vysvětlen� sah� k arabsk�mu křenu slova Mes�ch : msh, kter� 

znamen� dotknout se: Jež�š je totiž chr�něn proti doteku satana při narozen�:51

„Rci: „milujete-li Boha, pak mne n�sledujte a Bůh v�s za to bude milovat a odpust� v�m 
viny vaše, vždyť Bůh je odpouštěj�c� slitovn�.“ Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! 
Jestliže se obr�t�te z�dy, Bůh věru nem� r�d nevěř�c�.“ Bůh vskutku vyvolil Adama, 
Noema, rod Abrah�mův i rod `Imr�nův nad lidstvo vešker� jako pokolen�, jež vzešla 
jedno z druh�ho. A Bůh je slyš�c�, vševědouc�. 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 
slyš�c�, vševědouc�!“ A když to přivedla na svět, zvolala: „Pane můj, přivedla jsem na 
svět dceru.“ - A Bůh dobře věděl, co přivedla na svět, vždyť pohlav� mužsk� nen� jako 
žensk�. – „a nazvala jsem ji Mari�. A svěřuji j� i potomstvo jej� do ochrany Tv� před 
satanem proklet�m.“ (3,31-36). 

Nutno podotknout, že ani v Evangeli�ch, ani v Kor�nu, nen� naznačeno, že by se 

Jež�š zm�nil s�m o sobě, jako o Mesi�šovi.

Nen� pochyb o tom, že rann� 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 Jež�š, ten kter� se stal p�nem všech sv�ch n�sledovn�ků a 

oček�van�m spasitelem, dnes, i na konci věků. Je ovšem jasn�, že pojmenov�n� mesi�š, 

nemohlo v pohansk�m světě naj�t pochopen�, pro neexistuj�c� ekvivalent, vych�zej�c� 

z cel�ho světon�zorov�ho komplexu. Odtud snad možn� vysvětlen� prost�ho převzet� 

Kor�nem, bez bližš�ho upřesněn�.52

49 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 30
50 Tamt�ž str. 31
51 Tamt�ž
52 Tamt�ž str. 33
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c) Původ jm�na �Isa a jeho v�znam
Jm�no „Jež�š“ (�Isa) se v Kor�nu objevuje dvacet pětkr�t: Devětkr�t samo o 

sobě a šestn�ctkr�t ve spojen� s jin�mi jm�ny, či př�zvisky.53

Kor�nsk� v�slovnost Jež�šova jm�na je pozoruhodně odlišn� od jak�hokoliv 

použit� v křesťansk�m světě. Česk� slovo Jež�š je odvozeno od latinsk�ho Iesus,  kter� 

se v řečtině objevuje jako I�sous. Jelikož byl ale Jež�š žid, jeho původn� jm�no mus� b�t 

hebrejsk�, tedy řeck� I�osus je odvozeno od hebrejsk�ho Y�sh�a (nebo Yh�sh�a). 

Origin�ln� v�znam slova je „Bůh je sp�sa“. Když byl nov� z�kon přeložen do Syrštiny, 

I�osus bylo převedeno na Y�sh�, Syrsky mluv�c� nestori�nšt� křesťan� mu ř�kali Ish�. 

V dob�ch Muhammadov�ch byla Evangelia eventu�lně přeložena do Arabštiny a 

z Yesh� vzniklo Yash�, kter�m Arabšt� křesťan� častuj� Jež�še dodnes. 

Hlavn�mi podklady toho, že Jež�šovo původn� jm�no bylo Yeshu� jsou54:

1) Hebrejsk� p�semnosti zmiňuj� několik lid� zvan�ch Y�sh�a, Yh�sh�a či Yh�shua, 

včetně Mojž�šova 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 prvn�ho stolet� byla už�v�na už jen nejkratš� forma Y�sh��.

3) Nov� Z�kon odkazuje na Jozua a pokažd� je v řečtině vol�n I�sous.

Z�padn� vědci, protože se domn�vaj�, že původ Jež�šova jm�na je Y�sh��, jsou 

v rozpac�ch, proč je v Kor�nu naz�v�n �sa. Jeden z podnětů pro řešen� tohoto probl�mu 

je, že y-sh- Hebrejsk� souhl�sky ze slova Y�sh�a byly obr�ceny a z nějak�ho důvodu 

zak�dov�ny do �-s-y, Arabsk� souhl�sky pro jm�no �sa. Ti, kteř� zast�vaj� tento n�zor, 

se obracej� ke star� Mezopot�mii, kde byla božsk� jm�na často obracena: např. EN-ZU 

na ZU-EN.55

Dalš� možnost� je možnost, že Žid� ř�kali Jež�šovi s nen�vist� „Esau“ a že 

Muhammad převzal toto jm�no od nich nevěda, že jde o nad�vku. V Arabštině je ESAU 

přepisov�no jako �Is� a toto mohlo b�t lehce přeměněno na �Is�, v souladu s ostatn�mi 

jm�ny často konč�c�mi na –�. V Kor�nu jsou ale Žid� insultov�ni za ur�žen� Jež�šovy 

53 YARSHATER, Ehsan ed. Encyclopaedia Iranica. California : Mazda Publishers, 1998. str. 8
54 Tamt�ž
55 Tamt�ž
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matky, a Muhammadovi křesťanšt� př�tel� by ho jistě upozornili kdyby jako Jež�šovo 

jm�no adoptoval židovskou nad�vku.

Třet�m řešen�m může b�t, že Jež�šovo jm�no, bylo již v předisl�msk�ch časech 

už�v�no syrsk�mi křesťany ve form�ch Yesh� nebo Ish�. Arabov� pak často k někter�m 

vlastn�m jm�nům přiřazuj� tzv. �ain , vysloven� �.. A v neposledn� řadě, ačkoliv nelze 

plně prok�zat, že jm�no �Isa bylo už�v�no v Arabsk�m světě před př�chodem 

Muhammada, nal�zal se na onom �zem� Syrsk� kl�šter, zn�m� pod n�zvem ��s�nijja, 

ještě před rokem 571 n.l.

Tak jako se někteř� badatel� domn�vaj�, že jm�no �Isa se k Muhammadovi 

dostalo skrze nepůvodn� formu už�vanou křesťany v jeho okol�, jsou i tac�, kteř� se 

domn�vaj�, že jm�no �sa bylo původn� formou Jež�šova jm�na.56

Nakonec, debaty o původu Jež�šova jm�na nejsou bezcenn�, nen� totiž 

stoprocentn�, byla-li původn� forma Jež�šova jm�na Y�sh��, jelikož nejrannějš� zm�nky 

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 původn� Jež�šovo 

jm�no, nebo bylo velice nepravděpodobn�m způsobem derivov�no Arabsk�mi 

mluvč�mi ze slova Y�sh�a, či snad se postupn�mi změnami přes jeho formy už�van� 

syrsk�mi křesťany transformovalo až do formy nal�zan� v Kor�nu, v�zkumy o jeho 

původu budou d�le pokračovat.57

56 YARSHATER, Ehsan ed. Encyclopaedia Iranica. California : Mazda Publishers, 1998. str. 9
57 Tamt�ž str. 10
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IV. Kdo je skutečně Jež�š?

a) Barnab�šovo evangelium 
Na tzv. Barnab�šově evangeliu můžeme simulovat n�zorov� spektrum 

v argumentaci snaž�c� se podepř�t autenticitu Kor�nsk�ho �si.

Nejprve Ruqaiyyah Waris Maqsood s jeho knihou The mysteries of Jesus. 58

V t�to knize vych�z� autor z předpokladu, že Barnab�šovo evangelium nen� zdroj, jehož 

autenticita by byla př�mo, empiricky prokazateln�. Ve sv� tezi se však n�sledně věnuje 

těm argumentům a n�znakům, kter� na jeho věrohodnost odkazuj�.

Tuto problematiku uvozuje komparac� někter�ch n�ležitost� se Svitky od 

Mrtv�ho Moře: Někter� fakta uv�děn� v textu dnes zn�m�m pod n�zvem Barnab�šovo 

evangelium, dostala po odsouzen�, jako isl�msk� podvrh, snaž�c� se podepř�t autenticitu 

�sova př�běhu, nov� n�dech.59

Jeden z př�kladu je, že Jež�š v Barnab�šově evangeliu se modl� pětkr�t denně, 

stejně jako muslimov�, což byl jeden z argumentů proti tomuto spisu. Svitky od 

Mrtv�ho Moře, kter� se v�ž� ke Qumr�nsk� komunitě, a jejichž, sice ne přesně určen�, 

datace, se umisťuje do prvn�ch stolet� před Kristem, totiž vrhli na tento fakt pěti 

modliteb nov� světlo. V těchto svitc�ch je totiž tak� popisov�no dodržov�n� pěti 

modliteb denně.60

Ve shrnut�, 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 argumentačn�ho posunu Muhammad Ataurahim62 ve sv� knize již 

nepochybuje o autenticitě Barnab�šova evangelia.

Mluv� o něm jako o dokumentu, kter� je jedin�m dochovan�m svědectv�m od 

jeho př�m�ho ž�ka, př�m�ho jeho společn�ka, narozd�l od ostatn�ch 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
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kanonizovan�ch evangeli�.  Ať už byla napsan� př�mo po Jež�šově 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 svědectv�m Jež�šova života.63

D�le se op�r� o určit� vědeck� poznatky, kter� spekuluj� o nezn�m�m zdroji 

novoz�konn�ch Evangeli�, mluv� o dnes obecně uzn�van�m faktu, dle kter�ho byla tato 

Synoptick� evangelia zkop�rovan� z nezn�m�ho zdroje, kter� je naz�v�n �Q�. Ot�zka 

tedy zn�, je j�m toto Apokryfick� Barnab�šovo evangelium?64

A jelikož Marek jakožto syn Barnab�šovy sestry, stejně tak jako Pavel, museli, 

neznaj�ce Jež�še, čerpat ze svědectv� o něm, je podle M.A. jasn�, že sv� znalosti jestli 

př�mo všechny nečerpali, tak doplňovali od Barnab�še. Z Markova Evangelia pak 

samozřejmě čerpali i evangelisti Luk�š a Matouš.65

Třet�m př�kladem bude př�stup Kamala Salibiho, kter� se ve sv� knize 

Konspirace v Jeruzal�mě66 snaž� naj�t důkazy toho, že Isa popisovan� v Kor�nu je ten 

prav�, historick� Isa, jehož odděluje od Osoby Joshuy, kteř� spolu s �sou se st�vaj� 

z�kladem, z nějž je vytvořen Novoz�konn� Jež�š ( I�sous). Zde t�ž podrobněji rozv�d�, 

samozřejmě pro �čel sv� argumentace, nezn�m� zdroj Novoz�konn�ch Evangeli� 

zmiňovan� letmo M.A. jako �Q�. Postoj a argumentace tohoto autora budou rovněž 

předkreslen�m kapitoly pojedn�vaj�c� o Kor�nsk�m Inj�lu. Ze všech v�še zmiňovan�ch 

důvodů se na tohoto autora zaměř�me podrobněji. 

Z kapitoly: Ztracen� Evangelium Waraqah Ibn Nawfala:

Jeden z nejzn�mějš�ch křesťanů předisl�msk� tradice je Waraqah Ibn Nawfal, 

současn� Muhammadův bl�zk� př�buzn� Chad�dži, Muhammadovy prvn� ženy. Zdroje o 

něm mluv� jako o „znalci T�ry a Evangelia“, kter� oček�val proroka v Arabsk�m 

prostřed�. Podle Had�thů (POKUSIT SE NAJ�T), kr�tce po Muhammadově prvn� 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 b�l�m rouchu...Stal se tak 

podle tradice najisto alespoň on nemuslimem, kter� vstoupil do r�je.67

Podle Buch�r�ho sb�rek přepisoval Ibn Nafwal Evangelium (v Kor�nu a 

v Had�thech naz�van� Indž�l) v Hebrejštině, což podle slova už�van�ho pro Hebrejštinu 

63 ATAURRAHIM, Muhammad. Jesus: a prophet of Islam str. 39
64 Tamt�ž str. 43
65 Tamt�ž str. 44
66 SALIBI, Kamal. Conspiracy in Jerusalem – The Hidden Origins Of Jesus
67 Tamt�ž str. 60
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v on� době (�Ibr�n�) 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 Jež�š objevuj�c� se 

v tomto Evangeliu, nen� př�liš odlišn� od Isi, proroka a posla přin�šej�c�ho Inj�l, kter�ho 

můžeme nal�zt v Kor�nu. 

Někter� zdroje naznačuj�, že ještě v 9. stolet� se v Etiopii nach�zela obdoba 

Evangelia, kter� bylo př�tomno v Muhammadově době na Arabsk�m poloostrově a je 

naz�v�no Indž�lem.68

V Muhammadově době bylo již Apoštolsk� Křesťanstv� (Pavlovo Křesťanstv�) 

doma v Ř�msk�m a Byzantsk�m Imperiu. Mision�ři směřuj�c� s touto formou 

Křesťanstv� do zem� Arabsk�ch na poč�tku 4. stolet� neměli většinou �spěch, nar�želi 

zde pravděpodobně na původn� Nazaret�nsk� vyzn�n�. Apoštolsk� křesťanstv� 

nach�zelo uplatněn� předevš�m v zem�ch, kde měla Byzanc velkou politickou moc. 

Nov� vlna konverz� se vzedmula pravděpodobně s růstem Ř�msk�ho imp�ria ve 4. 

stolet�. Několik vyznavačů původn� nazaret�nsk� v�ry však muselo zůstat a s hrůzou 

pohl�žet na deformaci jejich původn� v�ry a stejně tak, když se na sc�ně objevil isl�m.69

Je k podivu, že Ibn Nafwal stejně jako křesťanšt� kněž� on� doby, potvrzovali �su 

tak, jak se s n�m střet�vali ve zpr�v�ch od Muhammada, stejně jako podle Ibn Ishraqa 

křesťan� v Ethiopii. Mnohem sp�še než v�plodem n�sleduj�c�m časově Apoštolsk� 

Evangelia, je tento text, toto Evangelium, data starš�ho, ne-li mnohem starš�ho. 

Pravděpodobně někde kolem 4-5 st.př.n.l., kam se i kontextem d� um�stit Kor�nsk� �sa. 

Ot�zka je: Věděli o tomto původn�m textu i Evangelist�? Setkal se s n�m 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 kombinac� 

možn�ch třech zdrojů, z kter�ch mohla vzej�t osoba zn�m� jako Jež�š nazaretsk�. Prvn� 

je prorok �Isa v Kor�nu, kter�ho odlišuje od Jež�še ukřižovan�ho v Jeruzal�mě. Věř�, že 

prorok �Isa, prav� posel bož�, žil nějak� čas před n�m. 

68 SALIBI, Kamal. Conspiracy in Jerusalem – The Hidden Origins Of Jesus str. 61
69 SALIBI, Kamal. Conspiracy in Jerusalem 62
70 Tamt�ž 63-64
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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.

Třet� v jeho pojet� nen� historickou osobnost�, ale bohem al-�Is�, jehož kujt 

zahrnuje neposkvrněn� počet�, smrt a zmrtv�chvst�n�, a tajnou nauku, kter� umožňuje 

jej�m n�sledovn�kům dos�hnout osv�cen� a průchod do r�je.

V jeho pr�ci o historick�m Jež�šovi Salibi poukazuje na to, že všechny zm�nky 

v Evangeli�ch ukazuj�c� př�mo nebo nepř�mo zpět ke Star�mu z�konu, by neměly b�t 

br�ny v �vahu jako teologicky předpojat� spisky. Potom ale ř�k�, je ještě mnoho faktů, u 

kter�ch nen� nutn� jejich zavržen�.71

71 MAQSOOD, Ruqaiyyah Waris. The mysteries of Jesus str. 141
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V. MARIE  (Maryam)

Marie, matka Jež�šova, je jedinou ženou v Kor�nu, kter� je naz�v�na sv�m 

vlastn�m jm�nem. Ostatn� ženy jsou jmenov�ny podle jmen sv�ch mužů: žena Noova, 

Lotova, Faraonova:72

„Bůh uv�d� těm, kdož neuvěřili, podobenstv� o ženě Noově a o ženě Lotově: obě byly 
pod moc� Našich dvou služebn�ků bez�honn�ch a obě je zradily. Avšak nic jim 
nepomohli manžel� jejich proti Bohu a bylo jim řečeno: „Vstupte do ohně s těmi, kdož 
tam vstupuj�!“A Bůh uv�d� těm, kdož uvěřili, př�klad ženy Fara�novy, když zvolala: 
„Pane můj, postav pro mne u Sebe v r�ji př�bytek a zachraň mne před Fara�nem a jeho 
skutky a zachraň mne před lidem nespravedliv�m!“ A uv�d� i Marii, dceru �Imr�novu, 
jež panenstv� sv� střežila a do n�ž jsme vdechli ducha Sv�ho. A za pravdiv� prohl�sila 
slova P�na sv�ho i P�sma 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 zatouž�, aby mezi n� a on�m byla vzd�lenost velk�. Bůh v�s varuje 
před sebou sam�m a Bůh je shov�vav� k služebn�kům Sv�m. Rci: „milujete-li Boha, 
pak mne n�sledujte a Bůh v�s za to bude milovat a odpust� v�m viny vaše, vždyť Bůh je 
odpouštěj�c� slitovn�.“ Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obr�t�te z�dy, 
Bůh věru nem� r�d nevěř�c�.“ Bůh vskutku vyvolil Adama, Noema, rod Abrah�mův i 
rod `Imr�nův nad lidstvo vešker� jako pokolen�, jež vzešla jedno z druh�ho. A Bůh je 
slyš�c�, vševědouc�. 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 slyš�c�, vševědouc�!““ (3,30-
35/33-40).

Většina z těchto jsou podobn�m způsobem jmenov�ny i v Bibli. Matka Mariina 

pak nen� 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�. Nen� pochyb o tom, že toto jm�no bylo v Ar�bii už�v�no již 

v předisl�msk� době.73

V Kor�nu lze jm�no Marie dokonce nal�zt v�cekr�t než v Nov�m z�koně. 34x 

v původn� formě a 19x pod pojmenov�n�mi jin�mi. Z toho je však jej� jm�no 24x 

vysloveno ve slovn�m spojen� „Syn Mariin“, a „Matka Jež�šova“ Ani v Kor�nu ani 

v bibli nen� zv�na pannou Mari�.74

Marie a Jež�š jsou �Znamen� světům�: „A zmiň se o t�, jež panenstv� sv� střežila. 

A vdechli jsme do n� č�st ducha Sv�ho a učinili jsme z n� i ze syna jej�ho pro vešker� 

72 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an.. Oxford : One World Publications, 1995. str. 60
73 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 60
74 Tamt�ž
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lidstvo znamen�.“ (21,91). Ale tak jako v Evangeli�ch i v Kor�nu je Marie důležit� jako  

matka Jež�šova. Bez t�to pozice by neměla v ani jednom opodstatněn�. 

Pozn�mka k tomu, že je těžk� vydělit Marii z Jež�šov�ch př�běhů, o kter�ch 

bude řeč později.

Př�klady věř�c�ch a nevěř�c�ch: ženy Noovy a Lotovy, kter� nevěřily:

„Bůh uv�d� těm, kdož neuvěřili, podobenstv� o ženě Noema a o ženě Lota: obě byly pod 
moc� Našich dvou služebn�ků bez�honn�ch a obě je zradily. Avšak nic jim nepomohli 
manžel� jejich proti Bohu a bylo jim řečeno: „Vstupte do ohně s těmi, kdož tam 
vstupuj�!“ A Bůh uv�d� těm, kdož uvěřili, př�klad ženy Fara�novy, když zvolala: „Pane 
můj, postav pro mne u Sebe v r�ji př�bytek a zachraň mne před Fara�nem a jeho skutky 
a zachraň mne před lidem nespravedliv�m!“ A uv�d� i Marii, dceru �Imr�novu, jež 
panenstv� sv� střežila a do n�ž jsme vdechli ducha Sv�ho. A za pravdiv� prohl�sila slova 
P�na sv�ho i P�sma Jeho a patřila mezi Bohu pokorně oddan�.“ (66,10-12)

a Faraonova žena a Marie, kter� věř�.
Z prvn�ch mekk�nsk� periody : „A učinili jsme syna Mariina i matku jeho znamen�mi a 
poskytli jsme jim �tulek na v�šině bezpečn�, s pramenem vody hojn�.  „Poslov�, jezte z 
v�tečn�ch pokrmů a konejte zbožn� skutky, vždyť J� o všem, co čin�te, dobře jsem 
zpraven. Tato vaše obec je vskutku obc� jedinou a J� vaš�m jsem P�nem. Buďte tedy 
vůči Mně bohabojn�!““(23,52/50), tak� mekk�nšt� ř�kaj�: „A zmiň se o t�, jež panenstv� 
sv� střežila. A vdechli jsme do n� č�st ducha Sv�ho a učinili jsme z n� i ze syna jej�ho 
pro vešker� lidstvo znamen�.“ (21,91)

Marie je chr�něna proti �tokům. Žid�, kteř� proti n� vystupovali, byli nazv�ni 

ohromn�mi pomlouvači: 

„A pak prokleli jsme je za to, že porušili �mluvu svou, neuvěřili ve znamen� Bož�, 
zab�jeli nespravedlivě proroky, a tak� za slova jejich: „Srdce naše jsou neobřez�na.“ Ba 
ano, Bůh jim je zapečetil kvůli jejich nevěrectv� a jen m�lo z nich uvěřilo; a za 
nevěrectv� jejich a za slova jejich o Marii, jež nehor�znou byla pomluvou.“ (4,155/156)

Byla �důvěryhodnou ženou�:

Mesi�š, syn Mariin, nen� leč posel, před n�mž byli již poslov� jin�. A matka jeho byla 
pravdomluvn� - a oba se živili pokrmy. Pohleď, jak jim objasňujeme znamen�, a pohleď, 
do jak�ch lž� se dostali! (5,79/75) 

Dvakr�t j� je řečeno, aby si udržela svou čistotu, a ještě dvakr�t pot� obhajuje 

svoji „čistotu“.75

75 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 61
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Pozdějš� Isl�m uznal Marii za bezhř�šnou a t�m v t�to věci byla postavena na 

stejnou př�čku se všemi proroky. Jako podporu Mariiny bezhř�šnosti můžeme ch�pat 

s�ru 3,31/35, kde Mariina matka ř�k�: 

„Rci: „milujete-li Boha, pak mne n�sledujte a Bůh v�s za to bude milovat a odpust� v�m 
viny vaše, vždyť Bůh je odpouštěj�c� 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 
slyš�c�, vševědouc�!“ ...“ (3:31-35)

V Buch�r�ho sb�rk�ch zaznamen�v� Muhammada vypr�vět př�běh o tom, že nen� 

d�těte, potomka Adamova, kter�ho by se nedotkl d�mon těsně po narozen�. Toho, koho 

se d�mon jednou dotkne začne plakat, a to je př�činou toho, že děti po narozen� pl�čou. 

A v tom nen� v�jimky, kromě Marie a jej�ho syna. Pozdějš� legenda dod�v�, že Gabriel 

se dotknul mal�ho Jež�še sv�m kř�dlem, a t�m ho před Satanem ochr�nil. Tady bychom 

možn� nalezli paralelu s př�během Evangeli�, kde je Jež�š pokoušen Satanem, čemuž 

odol�. Mat 4,10.76 .. a v Kor�nu: 

„...avšak ti, kdož ukl�dali o znamen� Naše snaž�ce se je znemožnit, ti budou obyvateli 
v�hně pekeln�. Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, aby satan nebyl podvrhl do 
př�n� jeho něco nevhodn�ho, avšak Bůh zruš� to, co satan podvrhne, a potom Bůh 
potvrd� Sv� znamen� - a Bůh vševědouc� je i moudr�.“ (22:51-52)

Mekk�nsk� s�ra 19 pod�v� př�běh zvěstov�n� Marii o narozen�..Ale pozdějš� 

Med�nsk� s�ra 3 ukazuje na př�klad, 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 zatouž�, aby mezi n� a on�m byla vzd�lenost velk�. Bůh v�s varuje 
před sebou sam�m a Bůh je shov�vav� k služebn�kům Sv�m. Rci: „milujete-li Boha, 
pak mne n�sledujte a Bůh v�s za to bude milovat a odpust� v�m viny vaše, vždyť Bůh je 
odpouštěj�c� slitovn�.“ Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obr�t�te z�dy, 
Bůh věru nem� r�d nevěř�c�. “Bůh vskutku vyvolil Adama, Noema, rod Abrah�mův i 
rod `Imr�nův nad lidstvo vešker�“ (3:30-33) 

S�ra 3. Se naz�v� �Imr�n, nebo dům rodiny Imr�novi. Zde a v s�ře 66,12 je 

Marie identifikov�na jako dcera Imr�nova. V Bibli je Imr�n otcem Mojž�šov�m, 

�ronov�m a Miriam. 78 (Num 26,59) Tady je pravděpodobn�, že došlo k z�měně 

Marie(v kor�nu Myriam) matky Jež�šovy, za Miriam, dceru �Imr�movu. A s�ra 19, 

76 Tamt�ž str. 62
77 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an.   str. 63
78 Tamt�ž str. 64
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oslovuje Marii : „Sestro �r�nova, otec tvůj nebyl mužem špatn�m ani matka tv� nebyla 

nepočestnou!““ (9-29/28) 79

Prorok Muhammad měl hlubokou �ctu k Marii jako k matce Jež�šově. Nejstarš� 

Mekk�nsk� historik Azraq�, kter� zemřel 858, řekl o K�bě v Mecce: „na nejbližš�m 

sloupu ke dveř�m byl obr�zek Marie s Jež�šem kleč�c�m na kolenou“. Když Muhammad 

v�tězně vstoupil do Mekky, nechal z K�by odstranit všechny obrazy a idoly. Ale ř�k� se, 

že když se jeho pomocn�ci jali om�vat všechny malby, položil ruku na tento v�jev, 

řkouc, umyjte vše, krom toho, co jest pod mou rukou. Jakkoliv je tento př�běh pravdiv�, 

nebo ne, je jasn�, že Muhammad choval k Marii velkou �ctu.80

VI. Jež�šův život
a) Jeho narozen� a zm�nka o něm jako o „duchu“ a „slovu“
Zvěstov�n�:

„A hle, pravili anděl�: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho 
přich�z�, jehož jm�no je Mesi�š, Jež�š syn Mariin, a bude blahoslaven� na tomto i na 
onom světě a t�ž jedn�m z těch, kdož k Bohu budou přibl�ženi. A bude mluvit s lidmi již 
v kol�bce i jako dospěl� a bude patřit mezi bez�honn�.“ Pravila: „Pane můj, jak bych 
mohla m�t syna, když se mne smrteln�k ž�dn� dosud nedotkl?“ Pravil: „Takto Bůh tvoř� 
to, co chce; když o věci nějak� rozhodne, řekne toliko „Staniž se!“, a stane se. A nauč� 
jej Bůh P�smu a Moudrosti a T�ře a Evangeliu. A byl poslem k d�tk�m Izraele: „Přišel 
jsem k v�m se znamen�m P�na vašeho. Utvoř�m pro v�s z hl�ny něco podobn� pt�ku a 
vdechnu tomu život, a stane se to skutečn�m pt�kem, z dovolen� Bož�ho. A vyl�č�m 
slep�ho i malomocn�ho z dovolen� Bož�ho a vzkř�s�m mrtv� z dovolen� Bož�ho. A 
sděl�m v�m, co j�te a co shromažďujete v př�bytc�ch sv�ch. A věru je v tom pro v�s 
znamen�, jste-li věř�c�. A přišel jsem, abych potvrdil pravdivost toho, čeho se v�m 
dostalo přede mnou z T�ry, a aby v�m byla dovolena č�st toho, co v�m bylo zak�z�no. 
A přich�z�m k v�m se znamen�m od P�na vašeho – bojte se Boha a poslouchejte mne! 
Zajist� Bůh je P�nem m�m i P�nem vaš�m, uct�vejte Jej tedy – a to je stezka př�m�!“ A 
když Jež�š poc�til nev�ru jejich, pravil: „Kdo budou pomocn�ky m�mi na cestě Bož�?“ I 
odpověděli apoštolov�: „My pomocn�ky Bož�mi budeme, my v Boha věř�me, a ty podej 
svědectv�, 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 dosvědčuj�!“(3.42-53)

79 Tamt�ž 
80 Tamt�ž str. 65
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Narozen�

„A připomeň v Knize tak� Marii, když vzd�lila se od sv� rodiny do m�sta v�chodn�ho a 
spustila z�věs mezi sebou a jimi. A poslali jsme k n� ducha Sv�ho a zjevil se j� v podobě 
smrteln�ka dokonal�ho. I zvolala: „Ut�k�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 m�ti, když se mě nedotkl smrteln�k ž�dn� a j� nejsem ženou 
nepočestnou!“ Odpověděl: „Staniž se tak, neb P�n tvůj pravil: Toto je pro mne snadn�, 
a věru jej učin�me znamen�m pro lidi i milosrdenstv�m od N�s seslan�m, a je to již věc� 
rozhodnutou!“ (19:16-21); 

Pak Marie otěhotněla a odešla ke vzd�len�mu m�stu, kde jej� porodn� bolesti 

přivedly ji k zoufalstv�, ke kmeni palmy: 

„A otěhotněla d�tětem a uch�lila se s n�m na m�sto vzd�len�. A zastihly ji bolesti 
pobl�že kmene palmy datlov� a zvolala: „Ach, k�ž bych byla raději již dř�ve zemřela a 
upadla v zapomenut� �pln�!“(19:22-23) 

Pot� co porodila, jež�š prvně promluvil a to již v kol�bce: 

„I zavolal na ni zpod jej�ch nohou: „Nermuť se, vždyť P�n tvůj dal pod tebou t�ci ř�čce 
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 spatř�š ze smrteln�ků někoho, rci: ,Přisl�bila 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 jej� obranu:

„Pak přišla s n�m k lidu sv�mu, nesouc jej. I zvolali: „Marie, tys věru provedla věc 
nesl�chanou! Sestro �r�nova, 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� služebn�kem Bož�m jsem, On dal 
mi P�smo a učinil mne prorokem. A učinil mne požehnan�m, ať kdekoliv dl�ti budu, a 
modlitbu a almužnu; co živ budu, mi poručil a tak� �ctu k matce sv�; a ani n�siln�kem, 
ani b�dn�kem mne neučinil. A dal, aby m�r 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 poklekaj�!“ A toto je jeden z př�běhu 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�z�, jehož jm�no je Mesi�š, Jež�š 
syn Mariin, a bude blahoslaven� na tomto i na onom světě a t�ž jedn�m z těch, kdož k 
Bohu budou přibl�ženi. A bude mluvit s lidmi již v kol�bce i jako dospěl� a bude patřit 
mezi bez�honn�.“ Pravila: „Pane můj, jak bych mohla m�t syna, když se mne smrteln�k 
ž�dn� dosud nedotkl?“ Pravil: „Takto Bůh tvoř� to, co chce; když o věci nějak� 
rozhodne, řekne toliko „Staniž se!“, a stane se. (3:42-7); ačkoliv zde jsou bož� poslov� 
popisov�ni jako "anděl�"

Sůra 3. a 5. se pak obě zmiňuj� o Jež�šově mluven� v kol�bce:

„A hle, řekne Bůh: „Jež�ši, 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 sb�rk�ch had�thů od al-Buch�r�ho můžeme pak nal�zt př�běh letmo zmiňuj�c� 

tuto Jež�šovu schopnost mluvit v kol�bce:

Vypr�věno Abů Hurairou Prorok řekl, „Nikdo nemluvil již v kol�bce kromě těchto: 
(prvn� byl) Jež�š, (druh� d�tě bylo): Byl jeden muž ze země Izraelsk� jm�nem Juraij. 
Zat�m co se věnoval modlitbě, přišla jeho matka a oslovila ho. Ř�kal si, �Měl bych 
odpovědět nebo pokračovat v modlitbě?� (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 označen� se jev� zaměniteln�mi v různ�ch m�stech, 

kde se hovoř� o zvěstuj�c�m andělovi: „Rci: “Kdo je nepř�telem Gabriela…neboť on 

seslal – z dovolen� Bož�ho – do srdce tv�ho zjeven� jako potvrzen� pravdivosti poselstv� 

i jako spr�vn� veden� a radostnou zvěst pro věř�c�.“(2:97). Argument, že Kor�n 

postuluje Gabriela jako Jež�šova otce může b�t vyloučen, protože Kor�n br�n� Marii 

jako neposkvrněnou (4:156), ačkoliv někteř� z klasick�ch koment�torů navrhuj�, že 

Gabrielovo n�hl� zjeven� v lidsk� podobě mělo vzbudit Mariinu touhu, jako v erotick�m 

snu, a tak usnadnit sestup mateřsk�ho fluida do jej�ho lůna.82

Sůra 21:91-3 se zmiňuje o Marii a jej�m synovi bez toho aby je jmenovala. Jen s 

nov�m elementem „zmiň se o t�, jež panenstv� (fardžaha, doslovně, jej� otevřen�)  sv� 

střežila. A vdechli jsme do n� (fih�) č�st ducha Sv�ho a učinili jsme z n� i ze syna jej�ho 

pro vešker� lidstvo znamen�.“ T�měř totožn� sdělen� se vyskytuje v Sůře 66:12, jedin� 

81 The Ttranslation of the Meanings of Sah�h al-Bukh�ri. Translated by Dr. Muhammad Muhsin Kh�n. 1. 
vyd. Al-Madina Al-Munawwara : Darussalam, 1996. str. 677
82 Encyclopaedia of Qur'an. Edited by Jane Dammen McAuliffe 1. Vyd. 5 vol. Leiden: Brill Publishers, 
2001-2006 str. 13
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rozd�l je v tom že Bůh ř�k�, že vdechnul "do toho" (fihi), "to" je pravděpodobně Mariino 

lůno. V obou př�kladech je jasn� odkaz k Bohu, kter� vytvořil život v jej�m lůně bez 

pohlavn�ho styku. Podobn� jazyk je použ�v�n jinde, při popisu toho jak dal Bůh život 

prvn�mu muži (Adamovi) (15:29; 32:9; 38.72). 83

Dva Med�nsk� verše, kter� jasně ř�kaj�, že Jež�š je Bož� slovo: 

„A hle, pravili anděl�: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho 
přich�z�, jehož jm�no je Mesi�š, Jež�š syn Mariin, a bude blahoslaven� na tomto i na 
onom světě a t�ž jedn�m z těch, kdož k Bohu budou přibl�ženi. (3:45) 

a „Vlastn�ci P�sma! Nepřeh�nějte v n�boženstv� sv�m a mluvte o Bohu jedině pravdu! 
Vskutku Mesi�š Jež�š, syn Mariin, je pouze poslem Bož�m a slovem Jeho, kter� vložil 
do Marie, a duchem z Něho vych�zej�c�m.“ (4:171). 

Nav�c se někdy uv�d� že zm�nky v jin�ch verš�ch naznačuj� Jež�še jako ducha. 

(3:39 a 19:34). Jako kontext těchto veršů  k pojet� narozen� a dětstv�, je vhodn� tento 

bod projednat, tedy m�sta kde je Jež�š zmiňov�n v souvislosti s duchem. Křesťanšt� 

obh�jcov� často argumentuj�, že tyto zm�nky odr�žej� v�klad Janova evangelia, kter�  

slovo Bož�ho ducha(slova, logu), kter� bylo s n�m od poč�tku a kter�m On stvořil 

všechny věci, stal se tělem v Jež�ši Kristu (Jan 1:1-18). Nicm�ně ačkoli Kor�n naz�v� 

Jež�še "slovem od Boha " nepodporuje t�m ortodoxn� Křesťansk� n�zor, že byl inkarnac�, 

pre-existuj�c� hypostaz� ducha (logu).84

Jak je patrn� z verše (4:171), Jež�š nen� označov�n jen jako duch, ale tak� jako 

slovo (kalima) Bož�. Ve zvěstov�n� př�chodu Jana křtitele se pak dozv�d�me:

„A zavolali naň anděl�, zat�mco st�l a modlil se ve svatyni: „Bůh ti oznamuje 

zvěst radostnou o narozen� Jana, jenž potvrd� pravdivost slova Bož�ho a bude p�nem, 

bude zdrženliv�, bude prorokem a jedn�m z bez�honn�ch.“( 3:39)

Arabština nerozlišuje mezi mal�mi a velk�mi p�smeny, ale jelikož slovo kalima 

postr�d� určit� člen mělo by j�m pravděpodobně b�t vyj�dřeno "Slovo " sp�še než 

"slovo". Klasičt� koment�toři obecně předpokl�daj� že "Slovo " o němž je řeč je Jež�š. 

Ačkoli někteř� časn� filologov� se dohadovali o tom že kalima označuje "knihu" nebo 

"p�smo", tradičn� interpretace je n�zorn� ve verši 3:45, kter� vzpom�n� i anděly 

oslovuj�c� Marii: „A hle, pravili anděl�: „Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o 

Slovu, jež od Něho přich�z�, jehož jm�no je Mesi�š, Jež�š syn Mariin, a bude 

83 Encyclopaedia of Qur'an. str. 14
84 Encyclopaedia of Qur'an. str. 14
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blahoslaven� na tomto i na onom světě a t�ž jedn�m z těch, kdož k Bohu budou 

přibl�ženi.“ 85

Zde se kalima jasně odkazuje na Jež�še a stejně jako při tomto zvěstov�n� '5 

Marii, zd� se b�t strukturace zvěstov�n� Zacharij�šovi o narozen� Jana křtitele  

analogick�, a tak je pravděpodobn�, že kalima se tam k Jež�šovi odkazuje tak�. Přesto 

stoj� za povšimnut�, že zat�mco kalima je žensk� podstatn� jm�no, z�jmenn� př�pona 

připojen� k "jm�nu" je mužsk�. Tak je jm�no "Mesi�š Jež�š syn Marie " přič�t�no osobě 

muže označen� slovem, sp�še než ke slovu samotn�mu. Jinde v Kor�nu kalima obvykle 

označuje v�nos duchovn�ho. Klasičt� koment�toři byli přesvědčeni o tom že Jež�š je 

zv�n "Slovo" prim�rně protože, stejně jako Adama, Bůh jej povolal k existenci pouze 

t�m, že pronese př�kaz "Buďte!" jak je vyj�dřeno o několik veršů později: „A podob� se 

Jež�š před Bohem Adamovi: On stvořil jej z prachu a potom mu řekl: „Budiž!“ a on 

byl!“  (3:59)86

Verš: „Vlastn�ci P�sma! Nepřeh�nějte v n�boženstv� sv�m a mluvte o Bohu 

jedině pravdu! Vskutku Mesi�š Jež�š, syn Mariin, je pouze poslem Bož�m a slovem 

Jeho, kter� vložil do Marie, a duchem z Něho vych�zej�c�m.“ (4:171) Tady jsou Jež�š a 

"slovo " gramaticky propojeni ještě silněji.

b) V�roky a činy

A byl (Jež�š) poslem k d�tkům Izraele: „Přišel jsem k v�m se znamen�m P�na vašeho. 
Utvoř�m pro v�s z hl�ny něco podobn� pt�ku a vdechnu tomu život, a stane se to 
skutečn�m pt�kem, z dovolen� Bož�ho. A vyl�č�m slep�ho i malomocn�ho z dovolen� 
Bož�ho a vzkř�s�m mrtv� z dovolen� Bož�ho. A sděl�m v�m, co j�te a co shromažďujete 
v př�bytc�ch sv�ch. A věru je v tom pro v�s znamen�, jste-li věř�c�. A přišel jsem, abych 
potvrdil pravdivost toho, čeho se v�m dostalo přede mnou z T�ry, a aby v�m byla 
dovolena č�st toho, co v�m bylo zak�z�no. A přich�z�m k v�m se znamen�m od P�na 
vašeho – bojte se Boha a poslouchejte mne! Zajist� Bůh je P�nem m�m i P�nem vaš�m, 
uct�vejte Jej tedy – a to je stezka př�m�!“ (3:49-51)

Jedin� z�zrak připisovan� Muhammadovi je zvěstov�n� Kor�nu. Oproti tomu 

Jež�š konal mnoho z�zraků. Většina se jich t�k� uzdravov�n� (kam můžeme zahrnout i 

oživov�n�)87

85 Tamt�ž str. 15
86 Tamt�ž
87 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 83-84
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Všechny z�zrak však vykonal skrze Jež�še Bůh, kter� jedin� je všemohouc�. 

Tradičn� muslimšt� koment�toři tyto kor�nsk� v�roky tak jak jsou. Modernějš� tendence 

však směřuj� k hled�n� v�kladů, kter� by sp�še ukazovali na dan� činy jako na 

nez�zračn�. Někteř� modern� muslimšt� racionalist� se pak pokoušej� pro dan� z�zraky 

naj�t vědeck� vysvětlen�.88

Dalš� velmi zn�m� verše, podle kter�ch se jmenuje cel� 5. sůra Prostřen� stůl:

A hle, pravili apoštolov�: „Jež�ši, synu Mariin, může n�m P�n tvůj seslat z nebe stůl 
prostřen�?“ I odvětil: „Bojte se Boha, jste-li věř�c�!“ Řekli: „Chceme z něho poj�st, aby 
upokojila se srdce naše a abychom zvěděli, žes k n�m mluvil pravdu, a mohli pak b�t 
svědky o tom!“ I zvolal Jež�š, syn Mariin: „Velik� Bože, Pane n�š! Sešli n�m stůl 
prostřen� z nebes, jenž sv�tkem bude pro n�s, jak pro prvn�ho, tak i pro posledn�ho z 
n�s, i znamen�m od Tebe! A dej n�m př�děl štědr�, vždyť Tys nejlepš� z 
uštědřovatelů!“ I řekl Bůh: „Dozajista v�m jej sešlu. Kdokoliv z v�s však bude i potom 
nevěř�c�, toho potrest�m trestem, jak�m jsem nepotrestal nikoho z lidstva 
vešker�ho!“ (5:112-115)

Někter� z popul�rn�ch muslimsk�ch př�běhů se vztahuj� k tomuto z�zraku. Jeden 

z klasick�ch koment�torů Kor�nu Džar�r at-Tabar� (839-923) v jednom z těchto př�běhů 

mluv� o tom, že stůl zůstal s Jež�šem a jeho n�sledovn�ky po tři dny, a pak byl opět 

vyzdvižen k nebi.89

Ještě několikr�t je potom v Kor�nu zm�něn v�rok o znamen�cha důkazech, 

t�kaj�c� se Jež�še (2:81-87; 2:253-254; 5:110;43; 43:63; 61:6) Ta jsou ale někdy lidmi 

odm�tnuta jako magie: „…a odehnal jsem od tebe d�tka Izraele, když přišels k nim s 

důkazy jasn�mi a když řekli ti z nich, kdož neuvěřili: Tohle nen� leč kouzelnictv� 

zjevn�!““(5:110) a „…Avšak když předvedl jim jasn� důkazy, řekli: „To je kouzelnictv� 

zjevn�.““(61:6)

90Jež�šovy důkazy jsou pak spojov�ny s vlastn�m jeho prorock�m 

posl�n�m..jasně v sůře 63. : „A když přišel Jež�š s jasn�mi důkazy, pravil: „Přišel jsem k 

v�m s moudrost�, 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

88 Tamt�ž str. 85
89 PARRINDER, Geoffrey. Jesus in the qur'an str. 88
90 Tamt�ž str. 90
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Jež�š dokonce v Kor�nsk�m pod�n� předpověděl př�chod Muhammadův: „A 

vzpomeň si, jak pravil Jež�š, syn Mariin: „D�tka Izraele, j� jsem vskutku poslem Bož�m 

k v�m, potvrzuj�c�m pravdivost toho, co bylo přede mnou sesl�no z T�ry, a 

oznamuj�c�m 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 term�nem v tomto 

proroctv�. Jm�no Ahmad, totiž je nejen jm�nem o stejn�m slovn�m kořeni jako slovo 

Muhammad, ale i, jako většina arabsk�ch jmen, m� svůj v�znam…a to: „jm�no 

nesm�rn� chv�ly“, nebo podle někter�ch exegetů „slavn�“ z řeck�ho „parakleitos“.91

V had�thech je Jež�š co do jeho činů většinou ztv�rněn jako člověk moudr�, 

poskytuj�c� rady:

Malik, syn Din�rův, řekl: Jež�š, m�r ho prov�zej, a jeho n�sledovn�ci s n�m šli kolem 
mrtvoly psa. Jeden z n�sledovn�ků řekl: „Jak� z�pach se line z tohoto psa!“ Potom on, 
( požehn�n� a m�r nechť ho prov�zej� ), řekl: „Jak b�l� jsou jeho zuby!“92

V tradici (je řečeno), že Jež�š, syn Mariin, m�r 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.“ (Jež�š) řekl: „On je v�ce odd�n All�hovi, než 
ty.“93

N�sledovn�ci řekli Jež�šovi, m�r ho prov�zej: „Jak je možn�, že ty můžeš kr�čet po vodě 
a my nikoliv?“ Na to jim odvětil: „Co si mysl�te o den�ru a dirhamu?“ (mince, pen�ze). 
Oni opověděli: „Jsou dobr�.“ A on řekl: „Pro mne však jsou den�ry a bahno t�m 
sam�m.“94

91 K�NG, Hans, ESS, Josef van. Křesťanstv� a isl�m : na cestě k dialogu . Jiř� Hobl�k a Luboš Krop�ček. 
1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. str. 142
92 ATA UR-RAHIM, Muhammad. Jesus: a prophet of Islam. Delhi : Taj Co., 1993. str. 224
93 Tamt�ž
94-97 Tamt�ž str. 225
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Jež�š, syn Mariin, m�r ho prov�zej, řekl: „Svět sest�v� ze tř� dnů: ze včerejška, jenž již 
minul, z kter�ho nem�š nic ve sv�ch rukou; z�třka, o kter�m ani nev�š dos�hneš-li ho; a 
dneška, ve kter�m jsi, tak toho využij.“95 (JPI 225)

Když byl Jež�š ot�z�n: „Jak se m�š dnes r�no?“, odpověděl by: „Neschopen předej�t 
v co douf�m, nebo odložit čeho se boj�m, v�zan� svou prac�, všechno m� dobro je 
v rukou ostatn�ch. Nen� ubožejš�ho člověka nade mne.“96 (JPI 225)

Tak� řekl: „Svět je oboj�, hledaj�c� i hledan�. Ten kdo hled� onen svět, je j�m vyhl�žen 
dokud nen� jeho provize kompletn�; a ten kdo hled� tento svět, je vyhl�žen on�m světem, 
dokud nepřijde smrt a chyt� ho za krk.“ 97(JPI 225)

Pokud chcete, n�sledujte toho, jenž byl Duchem a Slovem, Jež�š syn Mariin, m�r ho 
prov�zej pro to, co ř�k�val: „M�m kořen�m je hlad, m�m spodn�m pr�dlem je strach 
z Boha, m�m rouchem je vlna, m�m ohněm v zimě jsou slunečn� paprsky, moj� lampou 
je měs�c, m�m j�zdn�m zv�řetem jsou m� nohy, a m�m j�dlem a ovocem je to, co země 
přinese. V noci nem�m ničeho a r�no nem�m ničeho, nen� ale nikoho bohatš�ho nade 
mne.“98 (JPI 225)

Jež�š, m�r ho prov�zej, řekl: „ Ten, kter� prahne po světě, je jako ten, kdo pije mořskou 
vodu; č�m v�c j� vypije, t�m větš� je jeho ž�zeň dokud ho nezabije.“99 (JPI 225)

Jež�š, m�r ho prov�zej, řekl sv�m n�sledovn�kům: „Pojměte m�sta uct�v�n� jako sv� 
domy a domy jako př�staviště; a jezte divokou zeleninu a pijte čistou vodu a uniknete 
bezpečně ze světa.“

Jež�š, m�r ho prov�zej, když m�jel tři lidi, jejichž těla byla vyz�bl� a byli bled� řekl: „Co 
v�s postihlo a způsobilo to, co vid�m?“ Oni odvětili, „Strach z ohně.“ On řekl: „All�h z 
oddanosti sk�t� ochranu těm, jenž se boj�.“ Později od nich odešel a potkal dalš� tři a hle, 
oni byli ještě vychrtlejš� a bledš�, tak se jich optal: „Co v�s postihlo a způsobilo to, co 
vid�m?“ Oni odvětili: „Touha po Zahradě.“ On řekl: „All�h z oddanosti d� v�m, po čem 
touž�te.“ Později od nich odešel a potkal dalš� tři a hle, oni byli v ještě větš� zuboženosti 
než ti předešl� a tak se opět zeptal: „Co v�s postihlo a způsobilo to, co vid�m?“ Oni 
odvětili: „Milujeme All�ha, velik� a skvěl� je On.“ A on řekl: „Vy jste ti, kteř� jsou 
All�hovi nejbl�že; vy jste ti, kteř� jsou All�hovi nejbl�že; vy jste ti, kteř� jsou All�hovi 
nejbl�že.“100

Abu Huraira slyšel Muhammada, m�r a požehn�n� All�hovo nechť ho prov�zej�, jak ř�k�, 
„Jež�š, syn Mariin, vida muže jak krade ,optal se ho: �Kradl jsi?�On řekl: �Ne, při 
All�hovi krom kter�ho nen� jin�ho božstva.� Jež�š odvětil: �Věř�m v All�ha a zap�r�m 
sv� oči.�“101

100 ATA UR-RAHIM, Muhammad. Jesus: a prophet of Islam. str. 228
101 The Ttranslation of the Meanings of Sah�h al-Bukh�ri str. 680
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c) Jež�šův odchod a jeho n�vrat v posledn�ch dnech 
Když Žid� usilovali o Jež�šův život, Bůh, jak postuluje Isl�msk� tradice, je 

přelstil projekc� Jež�šovi podoby na někoho jin�ho, kdo byl potom m�sto něj ukřižov�n. 

Mezit�m nechal Jež�še vystoupit do druh�ho, nebo třet�ho nebe, kde st�le žije. Odtud se 

navr�t� zab�t antichrista a po pětačtyřiceti letech m�ru zemře a bude pochov�n  

v Med�ně. V den zmrtv�chvst�n� bude svědčit a soudit Lid knihy. Je ot�zkou kde 

Kor�nsk� zm�nky dostatečně podporuj� tuto konstrukci.102

„A dal, aby m�r 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 Jež�š mluv� o sv�m narozen�, smrti 

a zmrtv�chvst�n�, z ostatn�ch zm�nek stejn�ho (apokalyptick�ho) charakteru 

(19:15;19:37-39;66) pak můžeme bez pochyb mluvit o tom, že Jež�š vstane živ� v den 

zmrtv�chvst�n�. 103

Dalš� zm�nka k tomutu t�matu se nach�z� v sůře 3.: „I strojili mu �klady, avšak i 

Bůh strojil lest – a Bůh nejl�pe um� strojit lest. A hle, pravil Bůh: „Jež�ši, nyn� tě 

102 Encyclopaedia of Qur'an str. 17
103 Tamt�ž
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odvol�m a povznesu tě k Sobě a očist�m tě od (šp�ny) 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 Jež�šově. Ke slovu „odvol�m tě“ (tawaff�) se 

klasičt� koment�toři většinou vyjadřuj�, jako k Bož�mu pokynu, kter�m Jež�še ulož� ke 

sp�nku, tedy v tom smyslu, že ho nenech� zemř�t, jak tvrd� Křesťan�.104

. 
„A za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesi�še Jež�še, syna Mariina, posla 
Bož�ho!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zd�lo. A věru 
ti, kdož jsou o něm rozd�ln�ho m�něn�, jsou vskutku na pochyb�ch o něm. A nemaj� o 
něm vědomosti ž�dn� a sleduj� jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak Bůh jej k sobě 
pozdvihl , neboť Bůh je mocn�, moudr�. A věru nen� nikdo mezi vlastn�ky P�sma, kdo
by v Něj neuvěřil předt�m, než zemře - a v den zmrtv�chvst�n� bude pak proti nim 
svědkem .“ (4:157-159)

Ve čtvrt� sůře jsou však žid� kritizov�ni za to, že zabili Jež�še, což vn�š� řadu 

ot�zek do t�to problematiky. Předně jde o v�povědi o tom že jej vlastně nezabili. Nu, 

jednoduch� odpověď z muslimsk� strany potvrd� odsouzen� židů-oni totiž nevěděli, že 

to nen� Jež�š, a tak nesou stejnou vinu, jako kdyby ho zabili.105

Celkov� obraz o Jež�šově smrti, zmrtv�chvst�n� a jeho roli při soudn�m dni, pak 

dokresluj� v�roky ze sb�rek had�thů:

Abd�Allah bin Amr slyšel Muhammada, m�r a požehn�n� All�hovo nechť ho prov�zej�, 
jak ř�k�: „Jež�š, syn Mariin, sestoup� na zem, ožen� se, bude m�t děti, a zdrž� se 45 let, 
po kter�ch zemře a bude pochov�n spolu se mnou v m�m hrobě. Potom Jež�š, syn 
Mariin a j� povstaneme mezi Abu Bakrem a �Umarem“106

Abu Huraira slyšel Muhammada, m�r a požehn�n� All�hovo nechť ho prov�zej�, jak ř�k�: 
„Jak v�m bude, až syn Mariin sestoup� mezi v�s a bude soudit lidi.107

Abu Huraira ř�k�val: Recitujte, chcete-li: „A věru nen� nikdo mezi vlastn�ky P�sma, kdo 
by v Něj neuvěřil předt�m, než zemře - a v den zmrtv�chvst�n� bude pak proti nim 
svědkem.“(4:159)108

Abu Huraira slyšel Muhammada, m�r a požehn�n� All�hovo nechť ho prov�zej�, jak ř�k�: 
„Při Tom, v jehož rukou je m� duše, syn Mariin brzy sestoup� mezi v�s jako soudce. On 
zlom� kř�že, zabije prasata a zruš� jizya (daň placen� komunitou kter� je pod ochranou 
Muslimsk�ho panovn�ka, jej�ž členov� ale nepřijali Isl�m), a hojnost se vylije do takov� 

104 Tamt�ž str. 18
105 Encyclopaedia of Qur'an str. 19
106 ATA UR-RAHIM, Muhammad. Jesus: a prophet of Islam. str. 229
107 The Ttranslation of the Meanings of Sah�h al-Bukh�ri str. 681
108 ATA UR-RAHIM, Muhammad. Jesus: a prophet of Islam str. 229
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m�ry, že to nikdo nebude moct sn�st, a jedna sajda (pozice při Muslimsk� modlitbě, kdy 
čelo je položeno na zem) bude lepš� než svět a vše, co zahrnuje.“109

A nakonec i v�rok samotn�ho Mesi�še k tomu co se bude d�t  v „posledn�ch dnech“:

Jež�š, syn Mariin, m�r ho prov�zej, řekl: „V posledn�ch dnech přijde učen� člověk, kter� 
bude hl�sat ve světě stř�dmost, ale sami nebudou stř�dm�, kter� bude učit lidi těšit se 
z onoho světa, ale sami se j�m těšit nebudou, a kter� bude varovat lidi proti vzp�r�n� se 
pravidlům, ale sami se toho nezdrž�. Budou se držet bohat�ch a odvracet se od chud�ch; 
budou mil� k velk�m lidem, ale couvat před uboh�mi. Oni jsou bratry ď�blů a protivn�ci 
Milosrdn�ho.“ 110(JPI 226)

V posledn�ch dnech m� přij�t antikrist, kter� je zv�n al-Dadždž�l. S n�m se m� 

utkat Jež�š a nejenom on. V isl�msk�ch m�tech a legend�ch jsou tyto př�běhy barvitě, a 

často i velice různorodě rozpracov�v�ny. Načrtněme si tedy na několika př�běz�ch 

představu o lidov�m l�čen� posledn�ch dnů před dnem soudn�m:

O znamen�ch, kter� budou
předch�zet konci

světa111

Ř�k� se, že těchto znamen� bude deset: Slunce vystoup� na z�padě. Přijde dadždž�l,  
d�m a divok�  zvěř.  A na zem sestoup� Isa syn Mariin.  A přijdou n�rody Gog a Magog. 
Nastane trojn�sobn� zatměn�. Zatemn� se v�chod, zatemn� se z�pad a zatemn� sa 
Arabsk� polostrov. A z hlubin Adenskeho moře vyšlehne oheň. Lid� se začnou zb�hat 
do z�stupů, kter� se budou podobat hromad�m mravenců nebo prachu. A ř�k� se, že
prv� z protivenstev, kter� postihnou svět, spůsob� 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. Podrob� si lud n�sil�m a dopust� 
se mnoh� protivenstev. Až jejich krutovl�da bude trvat dlouho, vystup� proti nim al-
Sufjdni.

109 Tamt�ž
110 Tamt�ž str. 226
111 AL-HASAN, Al-Kis�� Ab�. Kniha o počiatku a konci a rozpr�vania o prorokoch : Islamsk� m�ty a 
legendy ; Z viacer�ch arabsk�ch vydan� a rukopisov preložil. J�n Pauliny. 1. vyd. 
Bratislava : Tatran, 1980. str. 158

    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

http://www.visagesoft.com


43

Sufjdni  se objev� v bl�zkosti Damašku. Bude m�t jemnou tv�ř a dlouh� nos. Z�t bude 
n�bozně a konat dobr� skutky, takze se okolo něj shrom�žd� mnoho předč�tačů kor�nu a 
učenců. A všivhni budou ř�kat:
— Toto je posledn� z velk�ch pozemst'anů! A potom Sufjdni pozb�ra vojsko a odebere 
se do Ir�ku, kde zvit'ez�.  Tarn zautoči proti němu al-Kahtdni, ale i toho poraz�.
A vtom vyšle Sufjdni tři velk� z�stupy ozbrojenců, jeden do Kufy,  druh� do 
Churdsdnu {*) a třet� do rumsk� země.  A jeho vojsko se zvědš�, jakoby povstalo ze 
všech stran, a nastane velk� krveprolit�.

Př�běh o vystoupen� Dadždž�la112

Abu Amdma al-Bdhili,  nech v Něrn najde. All�h zal�ben�, ř�k� toto: Posel bož� měl 
jednou k�z�n�, v kter�m řekl:  Lid�! Ze všech protivenstev, kter� stihnou syny 
Adamovy, bude nejhorš� př�chod dadždž�la. Dadždž�l se objev� v pustině mezi S�ri� a 
Ir�kem a bude jednook�. Vykřikovat bude: „]� jsem prorok a po mně nepřijde už ž�dn� 
jin� prorok". Anebo bude vykřikovat: ,J� jsem v�š P�n!" Ale na čele bude m�t 
napsan�: ,,jsem nevěř�c�." A toto si bude moci přeč�st každ� pravověrn�. I ř�k� se, že 
př�chod dadždž�la ohl�s� tři těžk� roky. V prv�m roce rozk�že All�h, on je vznešen�, 
nebi, aby zadrželo třetinu dešťů. I �roda zrn� bude o třetinu menš�. V druh�m roce 
rozkd�že All�h, on je vznešen�, nebi, aby zadrželo dvě třetiny dešťů. I �roda na zemi 
bude o dvě třetiny menš�. A v třet�m 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 nesm�rn� hlad. Ř�k� se, že 
pr�vě tehdy přijde dadždž�l. Před n�m budou kr�čet hory j�dla a masa, ovoce a v�no. 
Dadžd�l př�jde se sv�mi společn�ky, kteř� budou hr�t na tambur�ny 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�n� s�m All�h, On je vznešen�. Někteř� učenci ř�kaj�, že 
dadždž�l přijde z osady, kter� se jmenuje Raškab�d. Toto město lež� mezi al-Ahv�zem  
a Isfah�nem.  Přijde na velbloudovi, kter� bude tak velk�, že zakryje svoj�m st�enem 
cel� st�do zv�řat. Dadždž�l bude m�t na čele ohnut� roh, z kter�ho budou vyl�zat hadi a 
škorpi�ni. V ruce bude držet kop�, luk, š�p a št�t. Jak vejde do moře, voda mu bude sahat 
jen po kotn�ky. V Dadždž�lovych stop�ch budou kr�čet čarodějov�, kteř� vyčaruj� z 
ohně zlat� a stř�ebrn� věci, drahokamy, j�dla a n�poje. Těmito j�dly se však nikdo 
nenasyt� jen ten, kdo uvěři v Dadždž�la. A když se dadždž�l pohne, pohne se s n�m cel� 
z�stup služebn�ků a hory (j�dla). Dadždž�l projde cel� v�chod i z�pad země, dokud 
nepřijde do země B�bil. A ř�k� 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-v� mu Dadždž�l. A potom zabije al-
Chadira. Ale All�h, on je vzneseny, al-Chadira oživ� a ten vstane a pov� nahlas:
-- Hle, tu jsem. Oživil mě All�h, můj P�n!
A ř�k� se, že Dadždž�l zabije al-Chadira tři kr�t, ale vždy ho All�h oživ�. Dadždž�l  
vstoup� do všech pozemsk�ch krajin a m�st kromě čtyřech: Mekky, Med�ny, Jeruzal�ma 
a Tarzu. A na zemi pobude čtyřicet dn�. Dadždž�l spůsob� muslimům  všemozn� př�koř�. 
Všude před n�m  budou  ut�kat a  ukr�vat se, jak najl�p   budou   moci.   Nakonec  se   
přem�st�  do Jeruzalema. Tam se shrom�žd� okolo im�ma,  kter� vždy, když půjde 
bojovat proti Dadždž�lovi, uv�že si na hlavu turban Posla Bož�ho. Tento im�m bude 
sv�dět s Dadždž�lem ťežk� boj. Nejprv   zabije   třicet tis�c jeho  vojaků.   Potom All�h 
pošle zhoubn� v�tr, od kter�ho zemře čtyřicet tis�c Dadždž�lovych voj�ků. A nakonec 
přijde al-mahdi se sv�m vojskem a zabije Dadždž�lovi sto tis�c vojaků. A tehdy rozk�že 
All�h Gabrielovi, aby odešel

112 Tamt�ž str. 161-163
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za �sou, kter� pob�v� v třet�m nebi. A ať mu pov�, aby sestoupil na zem. I stane sa tak. 
Gabriel natře �sovi hlavu posvatn�m olejem a obs dva sestop� na zem. A spolu s nimi 
půjde sedmdes�t tis�c andělů. �sa bude m�t' na hlavě zelen� turban, op�še si meč a v ruce 
bude držet kop�. Ř�k� se, že až �sa sestoup� do Jeruz�lema opře si kop� o jeden roh 
mešity, nebo se bude nejdř�v cht'�t pomodlit rann� modlitbu. A když se pomodl�, zavol� 
mocn�m hlasem:
— Otevřte br�nu, za kterou je Dadždž�l!
A když  se tak stane, pod�v� se �sa na Dadždž�la, kter� se pod jeho pohledem roztop� 
jako vrouc� olovo. I rozutečou se všichni, kteř� budou s Dadždž�lem, do jeskyn�, za. 
kamen� a stromy. Ř�k� se, že Dadždž�lovi stoupenci budou žid�. V okol� Jeruzal�ma se 
nenajde strom a ani skala, za kterou se někter� z nich neukryje. Avšak All�h, on je 
vznešen�, obdaruje v tu chv�li stromy a sk�ly darem řeči a ty začnou volat:
— Služebn�ci bož�, muslimov�! I za mnou se skr�v� jeden nevěř�c�!
A ř�k� se, že jeden strom bude mlčet. Bude to strom garkad, kter� m� trny a smrd�.

Př�chod
Habešana, kter� znič� Kaabu113

Ř�k� 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  nepř�teli   a odehnali  ho  od 
posv�tn�ho chr�mu bož�ho. Obě dvě strany svedou velk� boj, ale nakonec Habešan 
poraz� �sovy voj�ky a vyžene je z Mekky. A   zachovalo  se,   že  ti,   co  se  vr�t�  
nazpět do Jeruzal�ma, vypov� co se stalo. V boji s Habešanem zemře i �sa, nechť na 
něm spočine pokoj All�hův.
Někteř� ř�kaj�, že �su pochovaj�   v Jeruzal�mě, jin� zas, že ho přenesou do Med�ny, kde 
bude pochovan� vedle Posla Bož�ho, Abu Bakra a Umara, nechť v nich najde All�h 
zal�ben�. Vahb vypr�v�, že po �sově smrti utvoř� Habešanovi voj�ci dlouhou řadu, kter� 
bude zač�nat 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 uchop�  Kaabu a  budou si ji
pod�vat z ruky do ruky, dokud ji nepřenesou z Mekky k mořsk�mu břehu.  Tam ji hod� 
do vody.  V t� chv�li zanikne n�boženstv� isl�m a nebude se v�c 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 d�lo zk�zy dokon�, vyjde slunce na z�padě.O Jež�šovi 

d) Popis Jež�še v někter�ch had�thech

Ubejd syn Omarův řekl, Mesi�š, syn Mariin, m�r ho prov�zej, se obl�kal skromně, jedl 
divok� ovoce, a neměl syna, co by mu umřel, ani dům ke zničen�, a nic neschov�val pro 
z�třek a spal kdekoliv ho večer zanechal.114

Jež�š, Mesi�š, m�r ho prov�zej, nebral si s sebou nic v�c než hřeben a džb�n. Potom 
viděl muže, jak si češe vousy vlastn�mi prsty, a tak odhodil svůj hřeben; pak viděl 
dalš�ho p�t vodu z řeky sv�mi dlaněmi, a tak odhodil i džb�n.“115

113 AL-HASAN, Al-Kis�� Ab�. Kniha o počiatku a konci a rozpr�vania o prorokoch. str. 165
114 ATA UR-RAHIM, Muhammad. Jesus: a prophet of Islam. str. 226
115 Tamt�ž
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Abd�Allah bin Umar slyšel Muhammada, m�r a požehn�n� All�hovo nechť ho prov�zej�, 
jak ř�k�: „Minulou noc jsem se ocitl ve vizi v K�bě a viděl jsem brun�tn�ho muže, 
nejkr�snějš�ho z takov�ch, jak� můžeš spatřit, s nejkr�snějš� kadeř� jakou můžeš spatřit. 
Uč�snul si ji a kapala z n� 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 �Umar pravil: Prorok, m�r a požehn�n� All�hovo nechť ho prov�zej�, řekl: „Viděl 
jsem Mojž�še, Jež�še a Abrah�ma (v noci m�ho v�stupu nebesy). Jež�š byl červen� pleti, 
měl kudrnat� vlasy a širok� hrudn�k. Mojž�š byl hněd� pleti, měl rovn� vlasy a vysokou 
postavu, jako by byl z lidu Az-Zutt.“117

VII Kor�nšt� křesťan�

V posledn�, sp�še dodatkov� kapitole, načrtneme přehled kor�nsk�ch v�roků ke 

křesťanům a jejich učen�, tedy zm�nk�ch v samotn�m Kor�nu, kde se, i v souvislosti 

s �sou, pojedn�v� o křesťansk� věrouce. Jak jsem ale již v �vodu naznačil, nebudu se 

podrobněji zab�vat touto t�matikou.

Kor�nsk� Jež�š nen� Bohem:

„Ř�kaj�: „Bůh si vzal děti.“ Sl�va Mu, jenž soběstačn� je a Jemuž n�lež� vše, co na 
nebes�ch a na zemi je. M�te snad opr�vněn� k tomuto tvrzen�, či chcete ř�kat o Bohu 
něco, o čem nem�te ponět� ? (10:68)

„A hle, pravil Bůh: „Jež�ši, nyn� tě odvol�m a povznesu tě k Sobě a očist�m tě od (šp�ny) 
těch, kdož neuvěřili. A ty kdož tě n�sledovali, učin�m vyšš�mi než ty, kdož nevěřili, až 
do dne zmrtv�chvst�n�. A pak se ke Mně všichni navr�t�te a rozsoud�m mezi v�mi to, v 
čem jste se rozch�zeli. A ty, kdož neuvěřili, potrest�m trestem př�sn�m, na tomto i na 
onom světě a nebudou m�t ž�dn� pomocn�ky, zat�mco těm, kdož uvěřili a zbožn� skutky 
konali, se dostane odměny jejich – a Bůh věru nem� r�d nespravedliv�!“ a předn�š�me ti 
toto ze znamen� a z moudr�ho připomenut�. A podob� se Jež�š před Bohem Adamovi: 
On stvořil jej z prachu a potom mu řekl: „Budiž!“ a on byl! (3:55-59)

„A ř�kaj�: “Bůh vzal si d�tě!” Při sl�vě Jeho, nen� tomu tak! Jemu n�lež� vše, co na 
nebes�ch i na zemi je, a všichni se před n�m pokorně skl�něj�! On stvořitelem je nebes a 
země, a když rozhodne věc nějakou, pak řekne toliko “Staniž se!” a stane se.“ (2:116-
117)

„Hovoř�: „Milosrdn� si vzal děti!“ Sl�va Mu! Ba nikoliv, to služebn�ci jsou jen Jeho 
ctihodn�, kteř� se dř�ve než On promluvit neodvažuj� a jen podle rozkazu Jeho jednaj�. A 
On zn� dobře, co je před nimi a co je za nimi, a oni se přimlouvat nesměj�, leč za toho, v 

116 Tamt�ž str. 229
117 The Ttranslation of the Meanings of Sah�h al-Bukh�ri str. 679

    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

http://www.visagesoft.com


46

němž On nalezne zal�ben�; a oni se před N�m třesou b�zn�. A kdyby někdo z nich řekl: 
„J� božstvem vedle Něho jsem,“ toho bychom peklem odměnili, neboť takto My 
nespravedliv� odměňujeme. Což ti, kdož nevěř�, nevid�, že nebesa a země byly pevně 
spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živ� učinili? Což 
neuvěř�?“(21:26-30)

„Ř�kaj�ce, 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 nehod� se přece, aby si Milosrdn� děti bral, vždyť 
všichni, kdož na nebes�ch a na zemi jsou, k Milosrdn�mu přich�zej� jako 
služebn�ci.“(19:88-93)

Kor�n pop�r� Jež�šovo božstv�:

„Věru jsou nevěř�c� ti, kdož ř�kaj�: „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�lež� 
kr�lovstv� na nebes�ch i na zemi i vše, co je mezi nimi; On tvoř�, co chce, a On nade 
všemi věcmi je mocn�.“ (5:17)

„A hle, pravil Bůh: „Jež�ši, 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 ř�kal 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�, zat�mco j� nezn�m, co je v Tv� duši, vždyť 
Ty jedin� zn�š nepoznateln�. Neř�kal jsem jim, leda to, cos mi nař�dil, to jest: Uct�vejte 
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 
věc� všech. Potrest�š-li je - vždyť jsou služebn�ky Tv�mi; odpust�š-li jim - vždyť Tys 
věru mocn� i moudr�!““ (5:116-118)

„A ř�kaj� Žid�: „�Uzajr je syn Bož�!“ a ř�kaj� křesťan�: „Mesi�š je syn Bož�!“ A takov� 
je řeč, již �sty sv�mi pron�šej�, a napodobuj� tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěř�c�. 
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 
uct�vat toliko Boha jedin�ho. A nen� božstva kromě Něho, jenž sl�vou Svou povznesen 
je nad ty, kdož jsou k Němu přidružov�ni! Chtěli by zhasnout světlo Bož� �sty sv�mi, 
avšak Bůh nechce nic jin�ho než učinit světlo Sv� dokonal�m, i když se to protiv� 
nevěř�c�m.“ (9:30-32)

Kor�n odm�t� Trojičn� koncept Boha:

„Vlastn�ci P�sma! Nepřeh�nějte v n�boženstv� sv�m a mluvte o Bohu jedině pravdu! 
Vskutku Mesi�š Jež�š, syn Mariin, je pouze poslem Bož�m a slovem Jeho, kter� vložil 
do Marie, a duchem z Něho vych�zej�c�m. A věřte v Boha a posly Jeho a neř�kejte: 
„Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro v�s lepš�. Bůh vskutku je jedin�m Bohem, On 
povznesen je nad to, aby měl d�tě, vždyť n�lež� Mu vše, co na nebes�ch je i na zemi; a 
Bůh dostatečn�m je ochr�ncem. Ani Mesi�š, ani anděl� přibl�žen� neopovrhuj� t�m, aby 
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byli služebn�ky Bož�mi. Ty, kdož opovrhuj� službou Bohu a kteř� jsou pyšn�, ty Bůh 
shrom�žd� u Sebe všechny. Těm, kdož uvěřili a zbožn� skutky konali, těm Bůh d� plnou 
odměnu jejich a rozmnož� jim z dobrodin� Sv�ho; a ty, kdož byli pyšn� a opovrhovali 
službou Jemu, ty potrest� trestem bolestn�m. A nenaleznou vedle Boha ochr�nce ani 
pomocn�ka ž�dn�ho. (4:171-173)

Odm�t� t�ž ukřižov�n� Jež�še:

„a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesi�še Jež�še, syna Mariina, posla Bož�ho!“ Však 
nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zd�lo. A věru ti, kdož jsou o 
něm rozd�ln�ho m�něn�, jsou vskutku na pochyb�ch o něm. A nemaj� o něm vědomosti 
ž�dn� a sleduj� 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 nevěř�c� ti, kdož ř�kaj�: „Mesi�š, syn Mariin, je Bůh!“ A pravil Mesi�š: 
„D�tka Izraele, uct�vejte 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 př�bytkem oheň pekeln�; a nespravedliv� 
nebudou m�t pomocn�ky.“ A jsou věru nevěř�c� ti, kdo prohlašuj�: „Bůh je třet� z 
trojice“ - zat�mco nen� božstva kromě Boha jedin�ho. A nepřestanou-li s t�m, co ř�kaj�, 
věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěř�c�, trest bolestn�! Proč se tedy kaj�cně 
neobr�t� k Bohu a nepros� jej za odpuštěn�, když Bůh zajist� je odpouštěj�c� a slitovn�? 
Mesi�š, syn Mariin, nen� leč posel, před n�mž byli již poslov� jin�. A matka jeho byla 
pravdomluvn� - a oba se živili pokrmy. Pohleď, jak jim objasňujeme znamen�, a pohleď, 
do jak�ch lž� se dostali! (5:72-75)

„A dali jsme někter�m z těchto poslů přednost před jin�mi. A jsou mezi nimi někteř�, s 
nimiž Bůh hovořil, a jin�, jež v hodnostech povznesl. A dali jsme Jež�šovi, synu Marie, 
znamen� jasn� a pos�lili jsme jej Duchem svat�m. A kdyby byl Bůh chtěl, pak by se 
nebyli navz�jem zab�jeli ti, kdož po nich přišli pot�, co dostalo se jim jasn�ch znamen�. 
Avšak dostali se do rozporu a byli mezi nimi ti, kdož uveřili, a byli mezi nimi ti, kdož 
byli nevěř�c�. A kdyby byl Bůh chtěl, nebyli by se navz�jem zab�jeli, avšak Bůh věru 
čin�, co chce. (2:253)

Ale:

„A věru zjist�š, že lid�, kteř� jsou největš�mi nepř�teli věř�c�ch, jsou Žid�, a ti, kdo k 
Bohu přidružuj�; a zjist�š, že lid�, kteř� jsou největš�mi př�teli věř�c�ch, jsou ti, kdož 
ř�kaj�: „Jsme křesťan�!“ A je to proto, že jsou mezi nimi kněž� a mniši a že nejsou 
p�chou naplněni.“ (5:82)

    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

http://www.visagesoft.com


48

VIII. Stručně Ghaz�l�ho Jež�šova modlitba a �cta 
mystiků

Jež�š narozen Marii, skrze ducha svat�ho: nem� otce, stejně jako Adam.118 Jež�š, 

jako všichni svat� (v kor�nu:př�tel� bož�), je duchovn�m synem božstv�, tak může b�t 

zv�n potomkem. Rům�: Můj chlapče, všichni svat� jsou potomky Boha: Ať už tady, 

nebo tam, př�tomn� či nepř�tomn�. Vždy vědom�, bděl� a probuzen�.119

Sůfijšt� mistři měli za to, že Jež�š mluvil posv�tně již v kol�bce a vůbec měli 

Jež�še za tzv. předčasně vyzr�l�ho. To že Jež�š dos�hnul jednoty s Božstv�m v lidsk� 

dokonalosti, a jeho narozen� berou jako přechod do povznešenějš� sf�ry byt�.120

Devotee .. služebn�k bož�.tak je nazv�n jen Jež�š a Muhammad

D�vaj� se na Jež�še jako na manifestaci božsk�ch atributů Tvůrce a Oživovatele a 

Marii jako manifestaci atributů Podporovatele. Dokonalou lidskou bytost� manifestuj�c� 

atributy…zde se rozum� že je zrcadlem odr�žej�c�m božsk�ho vlastn�ka těchto kvalit. 121

Jež�š je vzorem asketismu.

Ghazali ve shodě s tradic�: Jež�š ř�k�val tuto modlitbu:

� Pane, v pravdě jsem stanul v pozici, kdy jsem neschopn� odpuzovat to o co nestoj�m 

nebo z�skat to o co usiluji, a kdy vl�da nad ud�lostmi nen� v m�ch ruk�ch a jsem 

vystaven� mnoh�mu děn�; nen� větš�ho ubož�ka, než jsem j�.

� Pane, nenech triumfovat m� protivn�ky, ani př�tele m� spiknout se proti mě, ni 

soužen�m mě obtěžkat v obezřen� m� v�ry, a neučiň svět hlavn�m m�m z�jmem, a 

ned�vej krut�m s�lu nade mnou. 122

118 NURBAKHSH, Javad. Jesus in the eye of the sufis. Translated by Leonard Lewisohn and Terry 
Graham. London : Khaniqahi-Nimetullahi Publication, 1992 str. 19
119 Tamt�ž str. 23
120 Tamt�ž str. 24-33
121 Tamt�ž 34
122 Tamt�ž 37
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Z�věr

Isl�msk� n�boženstv� je celkem s ambicemi pokr�t cel� individu�ln� i soci�ln� 

universum. Tento celek sah� do nezměrn�ch š�řek a nedohl�dnuteln�ch obzorů. 

Pluralita  isl�msk�ho světa je až podivuhodn�. A ještě podivuhodnějš� je, že to vše, 

hledaj�, a asi by i sami řekli, že nal�zaj� v jedn� knize, v Kor�nu. N�m, jako 

religionistům, nepř�sluš� posuzovat, zda to či ono poselstv� je to jedin� pravdiv�. Proto 

v nesm�rn� změti po různu uvztažněn�ch fenom�nů, si vyb�r�me jednotliv�, a snaž�me 

se vyzdvihnout ho, ať už jak�mkoliv způsobem, na oči, pod zř�telnici logu, rozumu.

Celek s n�pisem Jež�š, je jeden z takov�ch bezbřeh�ch pojmů. Pokud bychom se 

dokonce snažili dop�trat se konkr�tn�ch dopadů na životy muslimů, pravděpodobně 

bychom ustrnuli před stejn�m prvotn�m chaosem. 

Skrze vod�tka, kter� n�m mohl Kor�n poskytnout, jsme se přesvědčili o 

jednotliv�ch př�domc�ch, 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 proroctv�, kter�žto je nutně vyvst�vaj�c� souvislost� spojuj�c� ten nejširš� 

z�klad, až jednotliv�mu našemu t�matu. Jež�š jako prorok m� v�sadn� postaven�. Je 

však člověkem �plně stejně, jako kdokoliv z n�s. Při hled�n� odpověd� pak, jak je 

př�značn� pro oblast b�d�n�, nach�z�me jen dalš� a dalš� ot�zky. 

Tato pr�ce, snad jist�m poshrom�žděn�m z�kladů, vyz�v� k hlubš�mu zamyšlen� 

se nad t�matem a je, přinejmenš�m pro mě, ukazatelem, k dalš�mu prohlubov�n� znalost�. 

Jak je vidno, č�st, kterou jsem původně zam�šlel vkomponovat do celkov�ho obrazu, 

tedy č�st pojedn�vaj�c� o isl�msk�m pohledu na křesťanstvo, kde m� sv� m�sto i 

problematika kor�nsk�ho obrazu křesťanů, kter�, jak se ukazuje, je velmi zaj�mav� a 

nab�d� k problematizaci ot�zky, vynořuj�c� se na pozad� nejasnost� a odchylek od 

zn�m�ch křesťansk�ch nauk. Totiž k ot�zce o jak�m křesťanstv� se v Kor�nu mluv� a 

kde m� tato idea svůj možn� poč�tek. Jak jsem již naznačil, možnosti b�d�n� jsou 

nezměrn�, a tak horizont t�hnouc� se do pustin budoucnost�, snad odpov� skrze naši 

�čast na někter� ot�zky, a snad někter� odpovědi, najdou svoje uplatněn� v konkr�tn�m.
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