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Slovo úvodem
Rád Vás všechny zdravím v roce 2009 a spolu s vámi prosím Pána, aby nás jím bezpečně provedl. Jistě to záleží i na naší věrnosti. Vždyť z jeho strany máme jistotu: „Já jsem
s vámi až do skonání světa“ (Mat. 28,20).
To, co si v tomto prvním letošním čísle přečtete, začnu tentokrát od konce. Poněkud delší
a náročnější přednáška otce Henriho (Jindřicha) by nás měla vést i k lepšímu pochopení základních pravd křesťanství. To je i cesta k dobrému ekumenismu – stále lépe poznávat a žít
svoji víru. Hrozba islámu je trvale aktuální. Tak prosím o trochu Vaší trpělivosti. Pro dlouhé
zimní večery jako dělané.
A teď už pořadě. Začínáme zprávami z indického Manipuru, otce George Manamparampila. Byl poslán z hlavního města, které stojí na rozsáhlé rovině, dně vyschlého jezera,
do příliš strmých hor, porostlých džunglí a bambusem. Jistě to bude, na rozdíl od otce Jindřicha,
čtení poutavější. Naše myšlenky se poslední dobou stále častěji obracejí k Indii, kde je tolik
našich bratří vystavováno opakovanému pronásledování. Další kolo pogromů připravují
radikální hinduisté na 25. prosince.
CSI vytrvale pracuje pro navracející se otroky ze severu Súdánu i uprchlíky z Darfúru.
Tentokrát je „ošizena“ rubrika zpráv o pronásledování křesťanů ve světě, aby se nám vešlo co
nejvíce z přednášky otce Jindřicha, o to více však prosím, abyste na pronásledovanou
Církev pamatovali.
V listopadu jsem s radostí přednášel vysokoškolákům v Ostravě, Brně a Hradci Králové.
Potěšilo mě přijetí a pozornost studentů. Chtěl bych jim znovu připomenout, že náboženské
vzdělání by měli mít na úrovni vzdělání civilního. Připomenu tři velikány Evropy a jejich vztah
ke vzdělání.
• Gebert z Aurillacu (Vzdělanec, 999 – 1003 papež Silvestr II): „Spravedlivý žije vírou,
ale je dobré, aby spojil víru s věděním“.
• J. W. Goethe: „Člověk nepozná nic, co nemiluje“
• Leonardo da Vinci: „Každá velká láska je dcerou velkého poznání“.
A podruhé se vrátím k ekumenismu. Poslechněme Svatého otce a čtěme denně aspoň
kousek bible (doporučuji ty úryvky, které se čtou při liturgii toho dne). Katolíci se alespoň
trochu srovnají s evangelíky a zase uděláme krůček k jednotě. Jistě by to přispělo k razantnějšímu zastávání se našich pronásledovaných bratří a sester.
A za ně vám všem, kteří na pronásledované myslíte v modlitbách a svých darech moc
děkujeme. Můžete si být jisti, že byly efektivně využity a přinesly opravdový užitek. Děkujeme i za poslané protestní lístky. Možná jste na rádiu Proglas slyšeli vzpomínky Augustýna
Navrátila, jak mu osobně pomohly a jak ho posilovaly.
Přál bych si, aby se naši bratři a sestry dočkali v zemích, kde jsou pronásledování a trpí,
klidnějších časů. Stále se ale nemohu zbavit pocitu nedostatečnosti naší pomoci. Motto naší
organizace je zcela jasné, ale soucítíme s trpícími údy? Nejsem o tom ani trochu přesvědčen. Naše media mlčí a ani křesťanská media nedostatečně informují. Je utlačována celá
desetina, každý desátý křesťan. A tak i moje skromné přání: vyzývám ke spolupráci bratry
a sestry s podobným cítěním a přeji si, aby se našli. Vždyť před našima očima položilo v roce
2007 život za Krista 170000 našich bratří. Kéž cítí naši účast a podporu!
Váš Ing. František Kopečný
Omluva: V minulém čísle jsme v přehledu našich přispěvatelů z Děčína neopravili vypadlou jedničku,
správně má být 10/40
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Indie - Manipur
Otec George se ozývá ze svého nového
působiště, kam jsme také poslali z Vašich darů 15000 USD.
Milý Františku a přátelé!
Chci vám poděkovat za rychlou pomoc,
kterou jste nám poskytli na zdolání bezprostředních problémů, kterým čelí děti v naší oblasti. Rád bych vás krátce informoval
o tom, co jsme již podnikli za část vámi poslaných peněz a co budeme dělat v budoucnu.
1) Byli jsme v situaci, že jsme neměli dokonce peníze ani na nákup jídla pro 136 chlapců
a děvčat, kteří u nás bydlí, protože jejich rodiny jsou ve vesnicích bez škol nebo s velmi špatnými školami. Tak jsme jim nejdříve
nakoupili rýži.
2) Také jsme začali s opravou naší školní
budovy a ubytovny pro studenty. Monsunové deště jsou zde velmi vydatné. Střechy
vybudované před 20 až 30 roky jsou děravé
a také stropy a stěny narušené. Naneštěstí
(ale naopak v jiném smyslu, jak vysvětlím
později), přišly letos deště později než obvykle. Takže jsme nestačili zajistit materiál
pro opravy včas. Pršet přestalo ve druhém
říjnovém týdnu. Tak jsme mohli hned začít
s opravami.
Zmínil jsem, že opoždění monsunu bylo
na druhou stranu užitečné. To proto, že
nejsme veřejnou správou vůbec zásobeni
vodou. Jsme zcela závislí jen na zachycené dešťovce. Staré nádrže na vodu však
všechny tečou. Neudržely vodu déle, než 14
dnů po ukončení dešťů. Zahájili jsme dopravu vody z řeky nákladními auty. A tak nám
zpoždění dešťů dovolilo zásobit se alespoň
nějakou vodou.
Některé nádrže na vodu opravíme. Nejsme ale přesvědčeni o trvanlivosti oprav,
protože zdejší písek je špatný. Obsahuje
mnoho jílu. Na dobré zásobníky bychom
potřebovali kvalitní písek z Assámu, ale ten
je 360 kilometrů daleko. Další možností je
opakovaně proprat místní písek. To ale po-

třebuje mnoho času a hlavně mnoho vody.
Hodláme také nakoupit laminátové nádrže.
Musíme prostě investovat mnoho do jímání
vody, abychom zásobování vodou dlouhodobě vyřešili.
3) Učitelé v našich školách nejsou dostatečně vzděláni. Plánujeme pro ně v lednu (to
mají prázdniny) 12 denní doškolování. Učitelé se budou na nákladech podílet, ale nemůžeme po nich žádat pokrytí celých nákladů,
protože jejich platy jsou malé.
4) Vzdělávání je v Tamenglongu zanedbané. Statistika mluví jasně:
gramotných je 58,46% (67,04% mužů, 49%
žen)
Celkem negramotných dětí 16120 (6662
chlapců, 9458 děvčat)
Základní školy, o kterých manipurská
vláda prohlašuje, že pracují, existují jen na
papíře. Sami učitelé se zřídka hlásí do škol
zapadlých vesnic. Vyučují tak zvaně na dálku za zlomek platu a mají obvykle zcela nedostatečnou kvalifikaci. Je málo učitelů, ve
46 vesnicích chybí školy zcela. Ve většině
vesnic nejsou vůbec školní budovy. Don
Bosco - sociální centrum provozuje nyní šest
základních škol. Další hodláme otevřít v příštím roce. Bude vás zajímat, že v těchto školách vyučujeme děti ze čtyř různých malých
původních kmenů a etnických skupin. Školy
jsou většinou v bambusových domečcích
a jen ve dvou jsou jakés takés školní budovy.
Pro nezbytnou údržbu jsme použili také část
vaší pomoci.
Jsme mimořádně vděčni za vaši pomoc
a využijeme ji co nejhospodárněji. Stojí
však před námi tolik úkolů, že je nemůžeme všechny splnit. Naši naději vkládáme
do Prozřetelnosti. Spoléháme také na vás,
vzdálené a štědré dárce i na to, že nám Pán
pošle další dárce ať z vaší země nebo jiných
částí světa.
Posílám také pár fotografií.
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a k řekám nechybí mnoho do 1000 výškových metrů. Proto ty problémy se zásobením vodou, protože studny jsou také velmi
výjimečné. Převážná část je zarostlá džunglí
a bambusovým lesem (jejich bambus patří
k nejkvalitnějším na světě). Bambus je také
příčinou v našich krajích neznámých katastrof – přemnožení hlodavců. Bambus kvete
jednou za 40 – 50 let. Naneštěstí je bambusů více druhů a každý kvete jindy. Plody jsou
sladké a bohaté na bílkoviny. Pohroma je
způsobena rychlým množením krys živících
se bambusovými semeny, která spadnou
na zem. Vydatná strava vede k obrovskému

přemnožení krys. Ty dostanou doslova „svědění zubů“ a sežerou celou úrodu a vůbec
na co přijdou. V letech 2003-4 bylo takto postiženo 175 vesnic z celkových 209 vesnic.
Státní podpora hladovějících je zcela nedostatečná a provázena úplatky. Salesiáni
mají proto v programu vytváření svépomocných potravinových bank ve vesnicích. Lékařská péče je zcela nedostatečná. V jediné
nemocnici je 9 lékařů a 14 sester, v terénu
13 lékařů a 7 sester.
Příště vás seznámíme s programy salesiánů na zlepšení situace především ve vzdělávání mládeže.

Sudán - Pomoc pro Wunlang

Zahájení vyučování v Tamenglongu

A jen poznámka k tolik u nás diskutovanému školnému. Ten rozdíl v zájmu žáků
a studentů o vzdělání i kázeň ve školách
v Indii a u nás je možná i v tom, že každá
rodina musí alespoň něco zaplatit, aby děti
mohly do dobré školy.

Tak vypadají ty nádrže na vodu
a to co je vpozadí,
jsou záchody pro nás jistě nepřijatelné.
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Abyste si lépe představili tamější podmínky přidávám několik dat z další 19stránkové
podrobné informace otce George:
Distrikt Tamenglong leží na severozápadě
státu Manipur. Sousedí na západě s Assámem, na severu s Nagalandem (dva ze sedmi severovýchodních států Indie, hledejte až
za Bangladéšem), na východě s manipurským distriktem Senapati (tam začínal otec
Med svou misii a je tam i Maram se salesiánskou vysokou školou). Má rozlohu 4391 km2
a v roce 2001 měl 111500 obyvatel. Je to
hornatá země. Kopce jsou velmi strmé, ale
hliněné s kamením, proto jsou velmi časté
sesuvy půdy a je velmi obtížné postavit celoročně sjízdné silnice. I těch pár kilometrů
silnic, sice na mapě vyznačených červeně,
připomíná naše okresky jen vzdáleně. Jsou
plné děr, s častým přerušováním provozu
pro sesuvy půdy. Vesnice jsou tradičně stavěny na vrcholcích kopců (ještě v 19. století
byli domorodci lovci lebek a každá vesnice
se proto bránila umístěním a palisádou)

Pomoc Súdánu je jedním z úkolů naší
české CSI a tak vám přinášíme pár informací z práce CSI na místě. Osvobozování otroků v období dešťů není žádná
procházka. Je ale přece důležité, že se
do této zapomenuté části světa dostane
aspoň kousek lidskosti.
Pomalu a důstojně kráčí náčelníci
k Johnu Eibnerovi, „náčelníkovi“ CSI pro
program CSI na svobodu otroků. Přicházejí,
aby poděkovali jménem obyvatel Wunlangu
za práci CSI. Jeden z nich říká: „Jsem velice
potěšen a je velkolepé, co jste zde dokázali
udělat. Přivedli jste nazpět do našich domovů naše syny a dcery. Navrátila se nám
naděje. Opravdu je to, jakoby vstali z mrtvých.“ Starý muž ukazuje směrem na sever
k hraniční řece Kyr. „Za touto řekou drží Arabové ještě pořád mnoho našich vesničanů.
Teď už věřím, že i ti se mohou vrátit. Děkujeme vám, že jste na sebe vzali útrapy obtížné
cesty bahnem a buší a přišli do Wunlangu.“
Wunlang leží asi 30 kilometrů severně od
vesnice Wanyjok, kde je klinika lékaře CSI
Dr. Luka Denga.
Na cestě za otroky
Z té kliniky jsme také na náklaďáku vyra-

zili. Prvních deset kilometrů jsme jeli plynule,
neboť je zde (v severním Bahr-El-Ghazalu)
nedávno postavená cesta, sjízdná za každého počasí, na asi dvoumetrovém náspu.
Ale potom jsme museli s nákladem stovky
vaků pro přežití nebezpečně kličkovat buší.
Krokem se náklaďák s prokluzováním prodíral bahnem. Na kývající se korbě jsme se
museli držet vší silou. Vaky tancovaly. Pak
jsme opustili i rozbahněnou cestu a jeli volným terénem. Správný směr nám ukazoval
místní znalec, který seděl na bobku na řidičově kabině a čehosi se pevně držel. Motor
řval, červenohnědé gejzíry bahna stříkaly.
Menší křoviska divoký řidič přehlížel a jel
jednoduše přes ně. Před chladičem se rozestupovaly krávy, když projížděl jejich stádem.
Potom vjel řidič do jakéhosi obtížného místa
a prudce zastavil. Motor zmlknul. Konečná,
dál to nejde. Zapadli jsme až po nápravy.
Bitva s bahnem
Ze špinavých obličejů našich domorodých pomocníků svítily jejich oči. Teď bylo
na nich vyprostit náklaďák z bahna holýma
rukama. Bitva s bahnem zde v období dešťů
není nic neobvyklého. Posouváme, tlačíme,
snažíme se nazvednout. Všechno je marné
– jak tento den skončí? Setkáme se ještě
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dnes s otroky, kteří na nás tak netrpělivě
čekají? Nakonec si nakládáme batohy na
záda a jdeme dál pěšky. Na některých místech je břečky po kolena, po nebi táhnou
těžké mraky a občas zahřmí. Když konečně
přicházíme do Wunlangu, chystá se skupina
100 otroků ke spánku v budově rozestavěné
školy. Stavba našeho stanu je bitvou s přicházející bouří, vlající nylonové díly jsou sotva zkrotitelné. A už padají první těžké kapky,
nebe křižují blesky. V noci déšť sílí a mění
se v tropickou průtrž mračen. Před stanem
stoupá voda a po chvíli je podlaha ve stanu,
původně na kost tvrdá, jako těsto. Ráno nevěříme vlastním očím. Tam, kde byla včera
pěšina s našimi stopami v hlíně, teče teď
kalná řeka. Stačilo jen pár metrů dále doprava a náš stan by to odplavilo.
Strčeni do ohně
Ráno následuje registrace osvobozených

otroků a rozhovory za pomoci dotazníkových
lístků. Následující tři tragické osudy jsou
vybrány z řady podobných a jasně ukazují,
jak jsou v Súdánu pošlapávána lidská práva
a tělesná nedotknutelnost.
Kuan Diing Muol ztratil manželku i děti.
Před 20 lety byl při svém zajetí potrestán
střelením do nohy. Vypráví o mučení a násilí
od svých arabských vlastníků.
Kuol Akol Nang musel být přítomen
popravě deseti jiných otroků. Jezdci na koních se zbraněmi ho chytili při pokusu o útěk
a přivlekli nazpět k majiteli. Ten ho jako odstrašující příklad vlastnoručně exemplárně
potrestal.
Teprve sedmnáctiletý Geng Wol Diing
byl svým pánem hozen do táboráku, protože
nevěděl, jak se správně připravuje čaj. „Můj
pán Abakir mi říkal Adam“ sděloval mladík
a ukazoval jizvy po spáleninách na rukou
a ramenech.
S otroky jsme se vydali ke stále ještě

Vyprošťování náklaďáku z bahna.
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uvízlému náklaďáku. Tam obdrželi balíky
pro přežití a misku prosa. Později byl zabit
statný vůl a farář Antony Akach s nimi nacvičil krátkou píseň. Tak zaznělo nad Wunlangem radostné Aleluja! Radovala se s námi
celá vesnice i s náčelníkem nad návratem
sta otroků, kteří dnes získali zpět svobodu.
Navečer jsme se vydali na dlouhou zpáteční
cestu - pěšky, vody po kolena a roje much.
I když jsme čekali temnou noc, nemysleli
jsme na obtíže před sebou. Prožili jsme totiž

právě, jak v takové zapadlé části světa zasvitl paprsek lidskosti.
Také v nastávajícím roce bude CSI spojovat činnost na poli lidských práv v Súdánu
s konkrétní pomocí na místě. Je to díky vaší
podpoře, milí přátelé CSI, že mohly skončit hrůzy pro 100 lidí. Zůstává však ještě
mnoho udělat: desetitisíce dalších doposud
čekají na své osvobození.
V listopadu jsme z Vašich darů poslali „na
Súdán“ 14000 USD!

K zamyšlení a modlitbě
Irák
14. listopadu 2008 (Compass Direct
News) - Turecko je z 99 procent muslimské,
uprchlíci z Iráku však v převážné většině
muslimy nejsou. Jeden z nich, irácký uprchlík ve středním věku, který utekl z Mosulu
před pěti měsíci, tvrdí, že jedinou nadějí jeho
kolegů-uprchlíků je otevření dveří do západních zemí. „Nemáme žádnou naději. Pokud
se tyto dveře neotevřou, přijdeme o život.“
Několik týdnů po hromadném exodu mosulských křesťanů do okolních měst a vesnic
Turecka a dalších zemí, se přibližně třetina
rodin vrátila zpátky. Navracející se křesťané
byli však ve středu 12. listopadu znovu otřeseni, když islámští radikálové vtrhli do domu
dvou syrsko-katolických sester (Lami‘a Sabih a Wala‘a Saloha), obě zavraždili a jejich
matce způsobili vážná zranění. Nakonec
v jejich domě odpálili nálož; další exploze
při příjezdu policie zabila tři osoby. I v tomto případě se jednalo o rodinu křesťanských
uprchlíků, kteří se bezprostředně před útokem vrátili domů do Mosulu. Podle názoru
mnoha lidí tento incident odradí další křesťany od návratu; také již se začaly objevovat
zprávy, že se křesťané opět stěhují pryč.
Bangladéš
8. prosince 2008 (Compass Direct News)
- Obtěžování bangladéšských konvertitů
od islámu muslimskými sousedy v jihovýchodní části země nedaleko města Cox‘s

Bazar může nabývat i velmi závažných podob - jako minulý měsíc, kdy skupina čítající
přibližně tucet muslimů napadla křesťanskou rodinu mačetami a způsobila jí četná
zranění. Muslimové v Chakaria, nedaleko
Cox‘s Bazar (380 kilometrů jihovýchodně
od Dháky) byli přesvědčeni, že se žádný
policista nepostaví na stranu konvertitů od
islámu ke křesťanství a proto zraněné křesťany nepravdivě obvinili z napadení. O situaci informovali příbuzní. Laila Begumová,
pětačtyřicetiletá křesťanská konvertitka od
islámu, uvedla, že za ní 1. ledna přišlo zhruba deset až patnáct muslimských sousedů
a požadovali po ní 200 taka (60 korun). Begumová korespondentovi agentury Compass
vysvětlila, že si v loňském roce vypůjčila
od jedné muslimské sousedky částku 2000
taka (600 korun) a letos ji vrátila i s úroky.
Poté co muslimům řekla, že jim už víc nedá,
začali ji mlátit. „Najednou odněkud vytáhli
hole, kovové tyče, nože a mačety. Mačetami a tyčemi mi způsobili několik poranění
na hlavě. Když jsem se snažila před ranami
krýt, usekli mi dva prsty. Po celém těle mě
mlátili tyčemi a holemi.“ Příbuzní informovali
o útoku místní zastupitele, ti si však řekli
o 20 000 taka (6000 korun) za urovnání
sporu a navíc křesťanům vyhrožovali, pokračovala Begumová. „Místní zastupitelé nám
řekli, že pokud si budeme stěžovat na policii, vypálí naše domy do základů a vyženou
nás pryč.“

7

Indie
3. prosince 2008 (Compass Direct News) Křesťané ve spolkovém státě Urísa vyhlížejí
Vánoce s obavami - hinduističtí extrémisté
vyhlásili na 25. prosince celostátní bandh
(povinné pozastavení veškerých aktivit týkající se všech sektorů společnosti), který by
jim mohl posloužit jako záminka k útoku na
každého, kdo bude veřejně oslavovat narození Krista. Ministerský předseda spolkového státu sice prohlásil, že by k žádnému
podobnému pozastavování aktivit docházet
nemělo, nicméně plán hinduistických extrémistů nezakázal a představitelé organizace Sangh Pariver (zastřešující celou řadu
hinduistických extrémistických skupin) přísahali, že jej prosadí. O situaci informoval
20. listopadu list Outlook India. Přestože
indický nejvyšší soud v roce 1998 rozhodl

o nelegálnosti podobných bojkotů, prezident
Kondolenční společnosti za Laxmananandu
Saraswatiho (SLSSS) 15. listopadu zaslal
uríské vládě výhružný dopis obsahující varování, že hinduistická extrémistická skupina
na Vánoce bandh vyhlásí, pokud patřičné
orgány nezatknou vrahy hinduistického vůdce Laxmananandy Saraswatiho, který přišel
o život 23. srpna. Ratnakar Chaini, prezident
SLSSS, vyhlásil bandh na obrovském shromáždění v Dillí 15. listopadu. Ohnivé projevy Chainiho i dalších řečníků vedly křesťany
k přesvědčení, že by akce měla sloužit jako
záminka k rozpoutání další série násilností
namířených proti lidem, kteří si dovolí Vánoce slavit veřejně. Z uríského distriktu Kandhamal byly mezitím v uplynulých dvou týdnech hlášeny další případy úmrtí křesťanů.

ISLÁM A TAJEMSTVÍ BOHA KŘESŤANŮ
Dostáváte k prostudování druhou
přednášku jezuity, otce Henriho Boulanda
i s odpověďmi na otázky, na které odpovídal během Otevřeného dne při Výroční
konferenci vloni v Budapešti. Mějte trpělivost, přednáška je velmi poučná i pro
nás, křesťany. Dlouhé zimní večery jsou
pro takovou četbu jako dělané.
Tématem dnešního rána je pohoršení,
které pro islám představuje Bůh křesťanů.
Islám má problém s ústředními tajemstvími
křesťanství: s Nejsvětější Trojicí, Vtělením
a Zmrtvýchvstáním. To znamená určitý způsob odmítnutí a neporozumění podstatě
křesťanství. Spor mezi křesťanstvím a islámem je v současnosti stejný, jako spor mezi
křesťanstvím a judaizmem. Ježíšovo poselství bylo odmítnuto Židy, jeho současníky.
Můžeme dnes vypozorovat, že islám je určitý způsob přežívání judaizmu. Křesťanství
se ve svém počátku rozdělilo do dvou proudů: jeden na základě učení svatého Jakuba,
který byl nazýván bratrem Páně, protože nepochybně byl Ježíšovým příbuzným. Druhý
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proud následoval učení svatého Pavla. Tyto
dva proudy se spolu v raném věku křesťanství střetly. První proud, židovsko-křesťanský, chtěl, aby všichni křesťané doslovně
dodržovali Mojžíšovy předpisy, aby zůstávali v křesťanské víře, ale dodržovali předpisy Starého Zákona, především týkající se
obřízky. Druhý proud, křesťanství svatého
Pavla, chtěl, aby křesťané opustili Mojžíšova
nařízení a drželi se pouze křesťanské víry.
Tento proud je vysvětlen ve dvou stěžejních epištolách: v jedné, psané Římanům
a druhé Galaťanům. Na prvním křesťanském církevním sněmu, koncilu Jeruzalémském, který byl uspořádán, aby vyřešil tento
problém, svatý Petr s definitivní platností
rozhodl pro proud reprezentovaný svatým
Pavlem, odsouhlasený však také svatým
Jakubem. Středisko Jakubova proudu bylo
v Jeruzalémě, středisko proudu Pavlova
v Antiochii, kde byli Ježíšovi následovníci
poprvé nazváni Křesťané. Křesťanství svatého Pavla se rozšiřovalo a všude nabývalo
obrovského významu, zatímco židovsko-křesťanský proud se stával spíše okrajo-

vým, jak působením církve svatého Pavla
na jedné straně, tak vlivem synagogy, tedy
Židů, na druhé straně. A tito židovští křesťané se stěhovali do Arábie (dnešní Saudská
Arábie), což ovlivnilo Mohameda, který se
takto nesetkal se západním křesťanstvím,
nýbrž se specifickým židovsko-křesťanským
proudem: s takzvaným nazarénským křesťanstvím. Židovské rysy Koránu a islámu
pocházejí odtud, včetně všech základních
námitek proti křesťanství.
Hans Küng ve své knize „Christianity
and the religion of the World“ (Křesťanství
a světová náboženství) vysvětluje na několika stránkách, že islám je ve skutečnosti přežívání židovsko-křesťanského křesťanství.
Tento úvod nám pomůže porozumět, proč
islám odmítá tato tři základní dogmata křesťanství.
Všimněme si prvního z nich: Nejsvětější
Trojice. Nejsvětější Trojice je jeden Bůh ve
třech osobách, což je ze strany islámu odmítáno. Islám je doslova monotheistický: Bůh
je jeden a jediný a je jedinou osobou. „La ila
il Allah“ znamená, že jediný Bůh je Bůh. Filosof 18. století nazval tohoto Boha věčným
svobodným mládencem světa. Jednou jsem
pobýval s několika učiteli Univerzity Svatého Marka v Alexandrii (Saint Marc College),
z nichž někteří byli muslimové. Mluvil jsem
k nim o Nejsvětější Trojici. Jeden z učitelů
se mne zeptal, zda souhlasím, se skutečností, že existuje pouze jeden Bůh. Řekl
jsem mu, že Bůh je jeden, ale není osamocený. Jak to může být? – ptal se. – Jeden je
samotný – nerozuměl. V určitém smyslu toto
je podstata sporu mezi křesťanstvím a islámem. Obě nauky uznávají, že Bůh je jeden,
ale chápání jednoty je rozdílné: v islámu to
znamená osamění, v křesťanství to znamená společenství. Poznáváme, že islám odmítá Nejsvětější Trojici, protože jí nerozumí.
V islámu je Svatou trojicí Bůh, Maria a Ježíš.
To lze naprosto vysvětlit, protože, když my
říkáme, že Maria je matkou Boží, přispívá to
k nedorozumění, že Bůh se zasnoubil s Marií, aby zplodil Ježíše. Naše teologická úva-

ha přesahuje jejich rozum. Stejně přesahuje
také i rozum křesťanů. V islámu je zrození
Ježíšovo chápáno přes Marii. Takže to, co
my nazýváme tělesné zrození Ježíšovo, je
pro ně oním způsobem, jakým Bůh zplodil
Syna. Tam není žádný rozdíl. V Koránu je
jasně řečeno, že Bůh nerodí, ani není zrozen (neplodí, ani není zplozen). Tedy pojem
Nejsvětější Trojice by bylo zapotřebí objasnit jak pro muslimy, tak i pro křesťany. Tímto
tématem se zabývám také v malé knížečce
psané arabsky, jejíž název je: „Logika Nejsvětější Trojice“. Tato kniha velmi zapůsobila na křesťany na jihu a také na muslimy,
kteří ji dokonce publikovali na internetu. Bůh
je dokonalý, a protože je dokonalý, (Bůh) je
láska, což je vrchol vší dokonalosti. Láska
znamená vytrysknout, směřovat k jiné osobě, což je v rozporu s osamocením. Toto je
ten problém. Kdo je ta druhá osoba, kterou
Bůh miluje? Které Bůh dává sám sebe? Člověk, svět, vesmír? Ne, protože člověk, svět
a vesmír, neexistovali vždy. Bůh musel žít
svoji věčnou lásku v tom, že vychází sám
ze sebe, což je předpokladem lásky. Takže muselo existovat toto vycházení ze sebe
sama, existujícího v jiné osobě, které přitom
zachovává jednotu. Tedy Bůh je různost, dialog, vystupování ze sebe sama, a přitom
zůstávání jedno. A tato jednota není něco
strnulého, ale je to jednota společenství.
Můžeme říct, že rozdíl mezi Bohem islámu
a Bohem křesťanů je v tom, že navenek jsou
stejní, ale uvnitř jsou každý jiný: islám vidí
Boha z vnějšku jakožto jednoho, křesťanství
pohlíží na Boha zevnitř, jako na dynamismus
společenství a lásky. Jinými slovy, islám se
drží názoru na Boha Starého zákona. Bůh
Izraelův, Bůh Židů. Bůh, reprezentovaný Ježíšem Kristem, je vnitřní (niterný) Bůh. Ježíš,
přesněji sv. Jan, říká v první kapitole evangelia, že: „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám
o něm řekl...“ (Jan 1,18). Ježíš zjevuje vnitřní život Boží. Máme stejného Boha? Ano
a ne. Ano, protože je tentýž. Ne, protože
je vnímán odlišným způsobem. A snad toto
je kořenem neporozumění. Jaký dokážeme
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najít způsob, kterým bychom mluvili o křesťanském Bohu muslimům? Přes „Slovo“.
Korán říká, že Ježíš je Slovo Boha, to je to,
co říká také sv. Jan, a to je to, co říkáme
i my. Je to Slovo, které zjevuje vnitřní podstatu. Tak tedy můžeme v Koránu najít tento výraz, týkající se také Krista, říkající, že
je Božím Slovem. Evangelium používá dva
výrazy, týkající se Ježíše: Boží Slovo, nebo
Syn Boží. Když mluvíme k muslimům, raději
bychom se měli vyhnout slovu „Syn“. Raději
bychom měli použít výraz „Slovo“, protože
„Syn“ naráží na tělesné zrození, výraz „Slovo“ se vztahuje k zrození duchovnímu. Takže takový otevřený způsob existuje. Tuto
představu použil také Sufismus, což je mystická verze islámu, který se v tomto směru
dostal docela daleko. Podle tohoto mystického islámu Slovo, obraz Boha, je člověk,
jakožto kompletní vyjádření skrytého tajemství Boha. Nejen pouze jako jednotlivec, ale
také jako označení celého lidstva, celý dokonalý člověk. Tak velmi, že mysticismus si
uvědomuje tu skutečnost v hloubi její vnitřní
podstaty, že on, dokonalý člověk a Bůh jsou
jedno. Přesně jako u svatého Jana, když Ježíš říká: „..aby byli jedno, jako jsme my“ (Jan
17,11). Cituji text z krále mysticismu Sufi,
který je bezpochyby největším mystikem
islámu: „Od okamžiku, kdy tajemství bylo
zjeveno před vašima očima, že nejste nic
jiného než Alláh, budete vědět, že jste smysl vás samotných, že nesmíte být zničeni,
že jste nikdy nepřestali existovat. Všechny
atributy Alláhovy jsou vašimi atributy. Proto
je dovoleno pro ty, kteří dosáhli skutečnosti,
říci: Jsem skutečný Boží (božský) takže mne
chvalte, protože má jistota (mé přesvědčení)
je velká.“ Toto je velmi silné. Mystik objevuje
svoji totožnost s Bohem. Totéž nacházíme
také v jiných mystických spisech muslimů:
„Chvalte mne, jak jsem velký. Jsem dostačující pro sebe. Lidé mohou ve mně vidět bytost podobnosti (že jsem podobný). Kdyby
mne viděli, jak se objevuji se svými atributy
v království mysteria, zemřeli by úžasem“.
Takže muslimští mystikové vnímali tajemství
božské odlišnosti (různosti), ale ten, kterého
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nazýváme Synem, je pro ně člověkem, nebo
lidstvem. Toto je cesta směrem k vzájemnému porozumění. Ale okamžitě dodávám, že
Sufismus byl oficiálním islámem zavržen.
Jiná zajímavá cesta je otázka stvořeného
nebo nestvořeného Koránu. Pro racionalisty islámu je Korán stvořený, to znamená, je
historický, časový, není věčný. Podle striktně
ortodoxního přístupu Korán je Slovo věčného, nestvořeného Boha. To v sobě obsahuje
tvrzení, že věčné Slovo existuje souběžně
s věčným Bohem. Konec konců křesťanství hlásá něco podobného: „Na počátku
bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo
bylo Bůh.“(Jan 1,1). Ono na počátku bylo
u Boha a to Slovo se stalo tělem. Přizpůsobme to na islám. Na počátku byl Bůh a jeho
nestvořené Slovo bylo u něho a toto Slovo,
které se stalo (bylo učiněno) tělem v Ježíši, se stalo (bylo učiněno) knihou v Koránu.
Chápete to? Věčné Slovo vtělené v Ježíši je
Slovo vtělené do knihy. Muslimové vzdávají
hold knize, kterou nazývají Korán, ve stejné
míře jako křesťané věčnému Slovu učiněnému tělem, které se nazývá Ježíš Kristus.
Zde jsou rozdíly mezi dvěma náboženstvími
a pasáže nabízející možnost vzájemného
porozumění. To je všechno o tajemství Nejsvětější Trojice, které by mohlo být vysvětleno hlouběji.
Podívejme se na další aspekt: vtělení.
Vtělení, Bůh učiněný člověkem, je pro islám
pohoršením z několika důvodů“. Bůh je věčný, vtělení je časově omezené: Bůh vymezený v čase, narozený za vlády císaře Augusta, umírá během panování Pontia Piláta
ve věku třiceti tří let. To je lidský život. Jak
se může věčný Bůh stát časově omezeným
Bohem? Historickým Bohem. Kontradikce
– rozpor. Druhým rozporem je nekonečný
Bůh, bez omezení, bez hranic. Nekonečný
Bůh se stává konečným a ohraničeným.
Lidský plod, dítě v Nazaretě, lidské tělo
a krev jako ty nebo já, podrobené lidským
podmínkám. Rozpor. Třetí rozpor: Všemohoucí Bůh, který se v Ježíši Kristu stává
bezbranným. Dítě, které se nemůže samo

bránit, které utíká před králem Herodem,
muž, který se nechává spoutat, odsoudit,
přibít na kříž. Kde je jeho moc? Kde je jeho
všemohoucnost? Jak může Bůh připustit
takový způsob zničení, jaký je představován vtělením. Podle mého názoru, klíčovým
problémem islámu je Bůh zbavený svého
božství, který se vzdává svého božství, své
velikosti, své moci, který je zničen. To není
v pořádku. Toto je ovšem skutečná podstata křesťanského tajemství. Pohoršení Boha
křesťanů. V centru islámu je síla a moc, což
je velmi blízké představě starozákonního
Boha, který se zjevuje v hromu, blesku a zemětřesení. Tak tedy znamení křesťanského
Boha, který existuje od svého narození... co
je znamením Ježíše Krista? Děťátko, ležící
v jeslích. Aha, tak toto je znamením Boha?
Děťátko? Zajímalo by mne, zda křesťanství
uvedlo tento obrat do života. Stavějí křesťané Boha tam, kde skutečně je? Nežijí křesťané dosud ve Starém Zákoně? Nepředstavují si Boha, jako určitý druh nejvyšší moci,
která vládne všemu? Objevilo již křesťanství
křesťanského Boha, Boha představovaného
Ježíšem Kristem? To je velká otázka. Křesťanství znamená Kopernikovský obrat v dějinách náboženství. A nemyslím, že všichni
křesťané, (nechci říkat, že církev, ale přece
to říkám), jsou si vědomi skutečnosti, že Bůh
je právě na opačném místě, než na které jej
stavíme my. Tajemství Ježíše Krista a evangelium znamenají radikální převrat, obrat
o 180 stupňů, který nám opravdově nepřešel do krve. A církev nešťastným způsobem
určitými texty toto neporozumění, toto cítění
udržuje. Například většina našich modliteb
začíná slovy: „Všemohoucí a věčný Bože“.
Bůh v Ježíši Kristu není ani věčný, ani všemohoucí, ale časově omezený a bezmocný. Vidění proroka Izaiáše zaznívá v každé
mši svaté v „Sanktus“: „Svatý, Svatý, Svatý
je Pán, Pán Bůh zástupů“. Vzpomínáte na
toto vidění proroka Izaiáše, ve kterém Bůh
sedí na svém trůnu obklopen klanějícími se
anděly a archanděly? Toto je opakující se
vidění v každé mši svaté, které v nás udržuje představu všemohoucího a vládnoucího

Boha. Toto je v zásadě skutečná představa
muslimů o Bohu.
Třetí aspekt, o kterém chci mluvit, je
sporný bod utrpení a kříže, což je vrchol
nebo podstata toho, jak se Bůh vzdává
svého božství, když Bůh je v tajemství kříže
zničen nejen ve svém božství, ale také ve
svém lidství. Ne tak, jak to řekl prorok Izaiáš,
když mluví o Božím služebníku. Proto islám
neuznává ukřižování: Ježíš nebyl ukřižován,
jeho místo zaujal někdo jiný. V Koránu čteme, že nikdo jej neviděl ukřižovaného. Ale
toto není pravda. Oni odmítají, že Kristus
mohl být ukřižován, protože to je neslučitelné s tak velkým prorokem, jako je Kristus.
Toto je jeden z důvodů, proč islám trvá na
představě zázračného člověka, který uzdravuje, křísí mrtvé a oni přidávají další zázraky
z apokryfních textů k těm, které byly vzaty
do evangelia: Ježíš ve svém dětství formuje
z hlíny ptáčky a oživuje je svým dechem...
a další zázraky tohoto druhu. Pro islám, jako
i pro většinu křesťanů, znamením Kristova
božství a jeho nadpřirozenosti je zázrak, tj.
moc, znamení moci. Ježíšovy zázraky nebyly tedy znamením moci, ale znameními laskavosti, lásky a milosrdenství. Ježíš nečinil
zázraky, aby dosvědčoval své božství, ale
z lásky a ze soucitu. Tento charakter zázraků nás mate. V našem katechismu čteme,
že Kristus je Bůh, protože konal zázraky.
Uzdravoval lidi, rozmnožoval chleby, křísil
mrtvé, je tedy Bohem. Toto je matematická
rovnice. Ale nyní Ježíš odmítá tuto rovnici,
zavrhuje tento druh logiky. On je zřetelným
znamením: je ukřižován, a Židé mu říkají:
„Sestup s kříže a my v tebe uvěříme.“ Toto
byla jediná příležitost, kdy mohl demonstrovat své božství, aby porazil své nepřátele.
Mohl sestoupit s kříže a říct: „Jsem Bůh“.
Ale Ježíš odmítá tuto logiku moci. Odmítá
zázraky, které by mohly ukazovat božství
v nesprávném světle. Jiní chtějí v evangeliu nebo v Ježíšově učení nacházet velkou
duchovní nauku. Ne, v evangeliu není nic
mimořádně geniálního. Ježíš není genius
z filosofického hlediska, z duchovních důvo-
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dů. V jeho učení nejsou žádné oslnivé myšlenky. Evangelium je prosté, Ježíšovo učení
je jednoduché. Tak Ježíš současně odmítá logiku moci a vědění. Rád bych citoval
z prvního listu ke Korintským, který ukazuje
radikální protiklad mezi těmito dvěma logikami: „Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se
Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista
ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu,
pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak
pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc
a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je
moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější
než lidé. (1Kor. 21-25)
Kde je to znamení Boha? Prvním znamením Boha bylo dítě ležící v jeslích, posledním
znamením Boha byl obnažený muž, přibitý
na kříži. Je to zvláštní, nesrozumitelné. Kristus kazí všechna naše pojetí Boha založená
na odlišné logice. A toto je ten spor s islámem. Islám vždy hledá Boha podle logiky
moci, znalosti a zázraku, což je chybná
cesta, pocházející z určitých přístupů Starého Zákona. Ústředním dogmatem islámu,
kromě představy osamoceného Boha, je
křik, který je slyšet pětkrát denně z vrcholů
mešit: „Allah akbar“, což znamená „Bůh je
veliký, on je největší“. Bůh moci. A to také
křičí muslimové ve válkách, když nastupují
do bitvy. Ve jménu „Allah akbar“ dobývají
území, šíří islám takovými prostředky natolik, že symbolem výbojného islámu se stal
meč. Najdeme jej na emblému „Muslimského bratrstva“. I v mnoha žlutých taxi a autech nacházíme nápis „Allah akbar“ a meč,
což je výrazem ducha výbojů a moci. Dá se
říct, že i křesťané používali meč v křižáckých
válkách, výbojích a inkvizici. Ano, ale když
to dělali, zrazovali evangelium, zrazovali
Ježíšovu zvěst. To je ten rozdíl. Muslimové
jednají podle logiky islámu, když začínají dobývat svět mečem. Ale křesťan se zpronevěřuje evangeliu, které zavrhuje meč tím, že
říká: „..neboť všichni, kdo se chápou meče,
mečem zajdou.“ (Mat 26, 52) Ježíš odmítá
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logiku moci. Pročtěte si znovu úryvek o jeho
zatčení. Jednou jsem v Kairo měl konferenci
nazvanou „Bůh je nejmenší“. Hodně lidí bylo
pohoršeno, a říkali mi, že je to provokace.
Ano, poněkud to provokace byla, protože
lidé reagují pouze na provokující výroky. Zvolil jsem příklad kruhu a jeho středu. Boha si
můžeme představit jako nekonečný rozsah,
jako kruh o velikosti vesmíru, který obsahuje
všechno, obrovský Bůh. Je to naše představa o Bohu, nebo ne? Nebo Bůh není tento
obrovský rozsah ve vesmíru, ale je jako bod.
To znamená, jako nic, protože bod z matematického hlediska neexistuje. Jestliže bod
existuje, má nějaký rozsah. Bůh je bod, ve
smyslu, že není nic. Měli bychom naši úvahu vést tímto směrem. Z jistého hlediska je
Bůh určitý bod, střed, jádro, bez konzistence, bez rozsahu, bez existence. Toto pojetí
inspirovalo mistra Eckharta nebo svatého
Jana od Kříže. V tomto smyslu Bůh je ničím.
Na této pasáži, ukazující ve směru zničení,
jak se projevuje na Ježíši, se zakládá velmi
důležitý řetězec úvah. Křesťanské tajemství
může být ukázáno takovým filosofickým způsobem, který vyhovuje modernímu způsobu
myšlení. Uvažujme o ukřižovaném Ježíši,
který je středem naší víry a také středem našich chrámů, jakožto ústřední symbol křesťanství. Před tímto ukřižovaným a bezmocným Bohem jsme zasaženi pocitem zjevení.
Zjevením milujícího Boha. Bůh, který zaniká,
aby pomohl člověku, aby pozvedl člověka
a lidstvo, aby jej vedl do plnosti v Sobě. Bůh,
který nám sebe zjevuje, aby nám daroval
své božství a svoji všemohoucnost. Podstata křesťanského tajemství je vtělený a ukřižovaný Bůh. On je jediný Bůh, před kterým
jsem ochoten se sklonit, padnout na kolena,
jediný Bůh, kterému jsem ochoten se klanět.
Ale klanět se moci, všemohoucnosti, bohu
Izaiášovu, Bohu sedícímu na svém trůnu...
před čím se podrobuji? Před mocí. To ze
mne činí otroka. Neklaním se před všemohoucností, ale před jedinou hodnotou, která
pro mne má cenu: před láskou. Bůh se zjevuje skrze tajemství kříže. Kříž, jak říká svatý
Pavel, je zjevení křesťanského Boha. Není

to ani moc, kterou požadují Židé, ani znalosti, které si přejí Řekové, ale ryzí síla lásky,
o které svatý Pavel říká: „Ale my kážeme Krist
ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu,
pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak
pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc
a Boží moudrost.“ (1Kor.1, 23-24) Proto Kristus odmítal jednat politicky. Kristus odmítá
politiku. Proč? Vrátím se k příkladu kruhu,
ale nyní to bude kruh dějin: Adam, patriarchové, Abraham, proroci, Ježíš Kristus. Po
Ježíši Kristu přichází císař Konstantin, Mohamed, a nakonec rok 2009. To jsou dějiny.
Politické záležitosti jsou umístěny na vnější úrovni: zde je Ramses II, Julius Caesar,
Napoleon, Bismarck..toto jsou dějiny. Kdyby
Ježíš přišel podle politické logiky, narodil by
se jako Julius Caesar, císař Augustus nebo
faraon Ramses. Ale podle logiky odmítnutí
prestiže se noří do středu dějin, do srdce
lidstva, aby obsadil (uchvátil) střed. Toto je
veliký rozdíl mezi křesťanským a muslimským přístupem k moci a politice. Křesťanský přístup nezavrhuje politiku, protože ví,
že je důležitá, ale dějiny se neodehrávají na
úrovni politiky, nýbrž na samotném dně lidského srdce, a tam by se měla nacházet církev, také křesťané by se tam měli nacházet.
Opravdová revoluce (převrat) začíná uvnitř.
Zde, ve mně, hluboko uvnitř. A protože Kristus má obsazen střed a srdce, je Králem. Ne
jen jako jeden z králů dynastie: Ježíš I. II. II.
IV... On je Králem v tom smyslu, že vládne
uprostřed světa, v centru dějin, v srdci lidstva. Následkem nepochopení, jak je Kristus
Pantocratór (Vševládnoucí) představován
především v byzantských chrámech (také
jsem Byzantinec): Kristus sedící na trůnu,
se vracíme k představě Starého Zákona:
stavíme Krista na trůn. Kristus nemá žádný
jiný trůn, než lidské srdce. Kristus vládne
skrytým způsobem. Zmocňuje se centra tím,
že se ztrácí (zaniká), stává se králem tím,
že je zničen. Je skrytý Bůh. Kristus se stává
současníkem každého okamžiku dějin. Přesahuje čas a prostor. Kristus se stává dějinnou a dějiny přesahující skutečností. Toto
je důvodem zmrtvýchvstání. Tajemství kříže

je jen dramatizací hlubšího tajemství: Krista. Zničení Kristovo patří k existenci. Toto
je tajemná hloubka, kříž je jen vnější výraz
tohoto tajemství, dramatizace nekonečně
hlubšího dramatu. My však potřebujeme
tohoto trpícího Krista, abychom byli schopni
trochu porozumět, kdo je tento milující Bůh,
který sám sebe maří, který se obětuje. Před
tímto křížem, před tímto zakrváceným mužem, pokrytým potem a slinou, před bolestí
tohoto muže volajícího v opuštěnosti si náhle uvědomujeme, že se mu klaníme, protože
v něm poznáváme dokonalé zjevení Boha
tak, jak Bůh zjevuje své niterné tajemství
v Ježíši Kristu. Chceme poznat Boha? Měli
bychom se dívat na Ježíše Krista. A nyní
bych rád citoval část verše 15 z první kapitoly listu ke Kolosanům:
Ježíš Kristus je věrný obraz Boha neviditelného, dříve zrozený než celé tvorstvo.
V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na
zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti –
a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on je hlavou těla – totiž církve. On je
počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to
on, jenž má prvenství ve všem. Protože tak
se zalíbilo Otci, aby všechna plnost v něm
přebývala, aby skrze něho a v něm bylo
smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak
v nebesích - protože smíření přinesla jeho
oběť na kříži. (Koloským 1,15-20)
Zakončím meditací. Pane, dej, ať pochopíme tajemství Tvého zničení, když rozjímáme o tajemství Ježíšově. Jsi neviditelný
a nepochopitelný Bůh, který je za vším, ale
v Ježíši Kristu zjevuješ něco málo ze svého
skrytého tajemství, z tajemství lásky, které
je vyjádřeno v Tvém sestoupení dolů, sebezničení a skrytí. Dej, ať svědčíme o tomto tajemství tváří v tvář islámu, který hledá
Boha na výsostech, ve velikosti a v moci.
Dej, ať pochopíme a žijeme toto tajemství
a jsme cestou, na které naši muslimští bratři
Heidy Hakim
Salib
a sestry mohou poznat a objevit
tajemství
Tvé lásky. Amen
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OTÁZKY A ODPOVĚDI:
Nenávist islámských fundamentalistů
není proti našemu pojetí Boha.
Které jsou základní důvody nenávisti
proti západnímu světu?
Tato nenávist má některé důvody historické a psychologické. Z historického hlediska
býval islám velkolepou civilizací, ale nyní se
opožďuje za světem, a zde se s historií mísí
psychologie: lze postřehnout jakýsi druh pocitu méněcennosti a frustrace, což je vyjadřováno mstou proti nadřazenému Západu.
Islám nemůže integrovat nebo přijmout moderní způsob života, který považuje za destabilizující a nebezpečný, protože by vyžadoval radikální přehodnocení Svatých textů.
Islám nemá žádný problém s vědeckými
a technickými vedlejšími produkty moderního způsobu života, ale nemůže přijmout
ducha modernosti, protože ten je hluboce
zakořeněn v kritickém myšlení. Kritické myšlení je nepřátelské fundamentálnímu pojetí,
jehož podstatou je doslovný výklad svatých
textů. Dalším historickým a psychologickým
důvodem je kolonizace, která po dobu dvou
století byla realitou v celém muslimsko-arabském světě. Tento důvod vykrystalizoval
kolem Izraele, který je vnímán jako ocelové
kopí Západu. K tomu všemu je nutno přičíst
válku v Iráku a všechnu tu zlobu a rozhořčení na jejím pozadí. Prezident Bush mluvil
o křižáckém tažení, což v západním světě
už vůbec nemá křesťanský význam, ale
v arabském světě to opět vyvolává ducha
nebo fantom křižáckých válek minulosti.

nikdy neustupuje, protože ti, kteří opouštějí
islám, jsou odpadlíci a zasluhují smrt. Islám
je přitažlivý, protože poskytuje velmi mimořádnou a silnou identitu a také společenství,
které se nazývá „Omma“, takže dává ducha
příslušnosti ke společenství, stejně jako jednoduchost dogmatu a morálky, což činí islám
atraktivním oproti křesťanství, které je často
příliš složité. Silou islámu jsou jeho sociologické a politické kořeny. Oddělení politiky od
náboženství by pro islám znamenalo velký
problém, protože v islámu politika a náboženství svou podstatou patří navzájem k sobě.
Proč jsou křesťanské nebo západní ideály a lidská práva pro islám nepřitažlivé?
Lidská práva znamenají náboženskou
svobodu, což prakticky ohrožuje homogenní
a kompaktní islám. Síla islámu je v zamítnutí
svobody náboženství, to je však současně
jeho slabostí. Další silnou stránkou islámu
je odmítnutí kritického myšlení. Takto je fundamentalismus návratem do minulosti, která se stává návodem. Několik současných
muslimských intelektuálů, kteří analyzovali
Korán a fundamentální texty islámu ze sociologicko-historického nebo sociálně kulturního hlediska bylo všudypřítomným oficiálním islámem odsouzeno.

Jak vysvětlíte, že islám je v misii dnes
úspěšnější než křesťanství?

Proč muslimové nejsou vůči křesťanům
otevření a nepřijímají je, i když uznávají,
že Ježíš je velkým prorokem? Proč boří
kostely a pronásledují křesťany, jestliže
mají v úctě Krista? Chtějí, aby svět byl
rozdělen do území, která jsou z náboženského hlediska homogenní?

Islám je jízdenka pro jeden směr. To
znamená, že se bez problému můžete stát
věřícím islámu, ale neexistuje žádná cesta
zpět. Ledaže přes smrt. Toto je úspěch islámu. Islám postupuje vpřed, ale nikdy necouvá zpět. Kam islám jednou vstoupil, odtud

Islám považuje Krista za většího proroka než Mohameda, protože Ježíš konal zázraky, Mohamed nikoliv, Ježíš byl zrozen
zázračně, Mohamed se narodil přirozeným
způsobem, Ježíš se na konci světa vrátí, aby
soudil lidstvo, což jsou velké věci....Takto
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muslimové chápou Krista a mají jej v hluboké úctě, církev však jako sociologické nebo
historické společenství odmítají - kvůli čtrnáct století trvajícímu sporu. Navíc pokládají křesťanství za svázané s kolonizací a se
Západem.
Autor ve své knize „The power of reason“ (Síla rozumu) předpovídá světové
panství islámu. Můžeme si myslet, že
je to bláznivá představa, ale v Koránu
můžeme číst, že je zakázáno přátelit se
s nevěřícími. Takže neexistuje žádný
způsob, jak je poznávat a rozumět jim?
Na jedné straně nám autor říká o svých
nepředpojatých muslimských přátelích,
na druhé straně fundamentalisté popírají
právo poznávat ostatní lidi.
Bývala tři světová náboženství: křesťanství, islám a komunizmus. Komunizmus
padl. Zbyla dvě náboženství, jejichž cíl se
dotýká celého lidstva. Křesťanství učilo
všechny národy a islám se domnívá, že jediným náboženstvím, co se týče Boha, je islám. Obě náboženství mají celosvětový plán.
To je reálná výzva dneška a zítřka. Nevíme,
jak se křesťanství nebo islám budou vyvíjet.
Buď se islám otevře modernitě a zeslábne,
a v tom případě sám sebe zradí, protože přijetí moderny, lidských práv nebo kritického
myšlení by jej udělalo nestabilním, nebo modernu odmítne, což jej může dotlačit směrem ke konfrontaci, srážce nebo snad válce.
Je zřejmé, že islám má plán na dobytí světa
systematickým, organizovaným a logickým
způsobem. Ne pomocí zbraní, snad jen ve
velmi málo případech, ale pomalou infiltrací
do Evropy. Měli byste vědět, že Evropa je
nový projekt islámu. Nastane okamžik, kdy
Evropa už bude příliš slabá, bez vize, kdy
křesťanská víra bude úplně zpochybněna
a islám najde tento takto vytvořený prázdný
prostor. Evropa si neuvědomuje nebezpečí
islámu, protože považuje islám za náboženství, a zapomíná, že islám je systém. Samozřejmě je to náboženství, ale je také totální,
totalitní systém. Ale Evropa si to neuvědo-

muje. Nechce si toho být vědoma a hraje
úlohu „politicky korektní“, což je hrůzostrašné. Před dvěma nebo třemi roky jsem sem
cestoval autem s panem Obexerem. Zeptal
jsem se, co si myslí o integraci Turecka do
Evropské Unie? Řekl: „Kein Problem“. Nevím, zda to ještě je „kein Problem“, ale pro
mne je to veliký problém.
Ve svatých textech islámu existuje pasáž, která dovoluje předstírání vůči nevěřícím. Je otevřenost muslimů k dialogu v Německu a Rakousku lež?
Prostředky jsou podřízeny cíli. Není nemorální podvádět, lhát nebo vyhýbat se
pravdě v zájmu cíle. Islám říká, že nevěřící
a ženy jsou majetek, vaše kořist. Proto v dialogu mezi islámem a křesťanstvím můžeme
slyšet věci, které se neshodují se skutečnými úmysly. Takovýto salónní dialog byl
papežem Benediktem XVI. odstřelen jeho
dobře známou větou, kterou je možno kritizovat, která však současně jasně odhalovala skutečnost.
Co je důvodem hluboké nenávisti mezi
muslimy a Židy, když obojí žijí duchem
Starého Zákona?
Nenávist muslimů vůči židům je fenomén, který je spojený se založením Izraele.
Předtím islám Židy akceptoval daleko víc
než křesťany. Antisemitismus je fenomén
křesťanský, nikoli muslimský. Křesťané žádali o odpuštění, ale je nutno říct, v podvědomí Západu antisemitismus zůstal. Islám
je fenomén spíše politický, než náboženský.
Zášť proti Židům je ve skutečnosti záští proti Izraeli. Založením státu, okupací území
a nadvládou nad celou oblastí došlo k nespravedlnosti. A ta je živena vojenským
útlakem, kulturní a politickou nadřazeností
Izraele za bezpodmínečné podpory Spojených Států.
Proč se Evropská Unie ve své ústavě neodvolává na Boha?
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Evropská Unie by přirozeně ve své ústavě
měla uznávat svoje řecko–římské a židovsko-křesťanské kořeny. To je historická
skutečnost. Ústava by mohla obsahovat, že
EU uznává své řecko–římské a židovsko-křesťanské kořeny. To jsou dějiny. Odkaz
na Boha, jakožto Boha. Raději bych řekl, že
bychom spíše měli mluvit o humanistických
a duchovních kořenech nebo o odkazu. Jakmile začneme mluvit o náboženství, dostáváme se na choulostivé území. Takže bych
rozlišoval dvě hlediska: historické hledisko,
které je nepopiratelné; měli bychom si jen
otevřít učebnici dějin, abychom věděli, že
Evropa má řecko–římské a židovsko-křesťanské kořeny. A sociální hledisko, které se
spíše týká budoucnosti, podle kterého člověk má humanistické a duchovní kořeny,
které jsou transcendentní.
Velmi se obávám vojenského hlediska nebo spíše možnosti války. Vidíte
nějakou šanci pro vztah mezi muslimy
a křesťany, aby se zabránilo válce?
Můžeme se setkávat mnoha způsoby.
Ale bez odvahy diskutovat a konfrontovat
ústřední otázky lidských práv jsme stále
v nebezpečí, že v tomto příjemném salónním
dialogu, jaký je pro nás příznačný dnes, budeme žít v nedorozumění. Existuje několik
způsobů, jak s islámem vést dialog. Kulturní
dialog. V Egyptě mají Jezuité tři kulturní centra: Alexandria, Kairo a Nina. Setkáváme se
pomocí filmových, divadelních a tanečních
představení, seminářů a úvah. Také jsem
měl seminář o křesťanském a muslimském
mysticismu, jehož návštěvníci byli z poloviny muslimové, z poloviny křesťané. Měl
jsem seminář o křesťanské a muslimské
sexualitě, manželství a mnoha věcech, spojených s kulturou a člověkem. Na duchovní
úrovni se nabízí i další možný dialog. Existuje zajímavý způsob vycházející od mystické
zkušenosti s Bohem. Dialog je také možný
na každodenní úrovni. Dialog mezi přáteli
a příbuznými obvykle nepůsobí problém. Například ve škole, kde jsem ředitelem, 60 %
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studentů jsou muslimové, 40 % křesťané
a všichni žijí v dokonalé harmonii. V naší
škole jsou i děti fundamentalistů, kvůli duchovním a morálním hodnotám, které chráníme. Ale na dlouhý běh nebudeme schopni
zabránit velkým problémům se svobodou
náboženského vyznání a svobodou svědomí. Evropa se bojí, a nechce se těmito problémy zabývat.
Jaký by měl být individuální postoj křesťanů k muslimům?
Měli bychom být jasní, srozumitelní. Srozumitelnost nebrání lásce, dobrosrdečnosti
nebo zdvořilosti, ...ale měli bychom být jasní. Je dost mlžení, ve kterém se snažíme
přehlušit (překrýt) problém. Měli bychom být
jasní (srozumitelní). Evropa musí prosazovat dialog. Ne mezi muslimy a křesťany, ale
mezi muslimy a muslimy. To znamená, že
před televizní veřejností by měl zasednout
objektivní (nepředpojatý) umírněný, liberální muslim, který odmítá fundamentalismus
a politickou moc islámu, naproti fundamentalistovi jiného mínění. Ti by měli říct, co je
islám. Islám je sociální projekt, který by se
rád adaptoval na Evropu. Jestliže Evropa
dovolí, aby se to stalo, způsobí to katastrofu.
Proč? Protože když za padesát let většina
Evropy bude muslimská, potom evropská
demokracie bude poražena. Tak, jako Hamas porazil demokracii v Palestině, tak, jako
se Egypt mohl stát islámským režimem, jakmile president Mubarak padl. Islám porazí
demokracii, protože zvítězí demografickým
vývojem. Pozor, demografický vývoj je základním prvkem evropské budoucnosti. Co
se týká islámu, to, co mi nahání strach, není
muslimské náboženství, ale systém.
Islám není jednotný: Sunitové a Šiítové
proti sobě navzájem bojují
Ano, ale proti Západu a proti křesťanství
existuje jakýsi druh „gentlemanské dohody“.
To znamená, že i když mezi Sunity a Šiíty
existuje velmi prudký rozpor a rozdělení,

uvnitř islámu je rozdělení mezi Sunity a Šiíty menší, než mezi liberály a konzervatisty.
To znamená, že konflikt mezi Sunity a Šiíty dneška je posuzován různým způsobem
podle jejich postoje k modernitě. Buď
se jí otevírají, nebo se kvůli identitě obracejí
k minulosti.
Z minulé přednášky je třeba vyložit dva pojmy: Sufismus – je přiblížen v této přednášce
a arianismus:
[arianyzmus], ariánství - křesťanský teologický směr, zakladatelem byl cařihradský
kněz Areios, latinsky Arius (*okolo 256 †336). Podstatou arianismu je chápání Je-

žíše Krista jako bytosti sice výjimečné (měl
být stvořen z ničeho, jako první bytí), ale
ne přímo božské. Víra v posmrtné vzkříšení
Krista jako člověka dávala ariánům naději
na věčný život (spásu). Arianismus ovlivnil
některé římské císaře 4. století, rozšířil se
ve východní části říše, byl přijat germánskými kmeny. Vyvolal rozpror v církvi, jeho
hlavním odpůrcem byl Athanasios. K řešení
sporu o pojetí Krista svolány první dva ekumenické koncily, které arianismus zavrhly
jako herezi a daly základ dogmatu o božské
Trojici (shrnuto v tzv. nicejsko-cařihradském
vyznání víry).
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dárce především bankovním
převodem, aby nám poslali
adresu. Jinak jim nemůžeme
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FÚ. Že nemáme adresu poznáte
podle toho, že nedostáváte náš
Zpravodaj domů. Potvrzení bude
vloženo v tomto čísle. Pokud to
nebude v pořádku, kontaktujte
nás! U manželů je třeba určit na
koho posílat atd.
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Děkujeme také všem, kteří nechtějí být
uváděni nebo jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymní

KDO DÁVÁ,
DOSTÁVÁ,
MNOHEM
VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi
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Køesanská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8
750 11 PØEROV
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CZECH REPUBLIC

Prosba
Dárci a pøíznivci, kteøí posílají svùj
penìžní dar poprvé,
a laskavì oznámí svou adresu.
Vedení CSI dìkuje za porozumìní.

Køesanská mezinárodní solidarita (CSI) je
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostøedky pomáhat hájit právo na vyznání tak, jak je
to vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lidských
práv OSN, zvláštì ve Článku 18.
Potøebné spojení na Køesanskou mezinárodní solidaritu:
Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 8
750 11 Přerov

Tel: 581 203 438
e-mail: csi@csi-cr.cz
Internet: www.csi-cr.cz
Bankovní spojení:
ČSOB Československá obchodní banka
č.ú. 0278125043 / 0300
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Úkoly CSI mohou být:
- modlitba za pronásledované køesany
- psaní protestních dopisù patøièným politikùm
a úøadùm
- sbírání podpisù ve prospìch pronásledovaných
- psát dopisy vìznìným a jejich rodinám
- podle možnosti poskytovat hmotnou podporu
jednotlivým pøípadùm
- působit na vládu a politiky, aby se Česká
republika na mezinárodním poli zastávala
pronásledovaných křesťanů
- pøinášet zprávy v médiích o pronásledovaných
køesanech a o èinnosti CSI
- organizovat prosebné spoleèné modlitby
- finanèní podpora
Pøetisk textù tohoto zpravodaje je možný s udáním
pramene. Vydává Køesanská mezinárodní solidarita (CSI) jako zpravodaj pro vnitøní potøebu.
Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídají
Ing. František Kopečný a Julius Kahanec
MK ÈR E 12619
Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.
Podávání novinových zásilek povoleno Dohodou
o podávání poštovních zásilek OBCHODNÍ PSANÍ č. 708 03/2002 ze dne 13. 12. 2001.

