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Predhovor k slovenskému vydaniu

Prvotným zámerom vydania tejto stručnej, no pomerne 
informatívnej knihy je ponúknuť čitateľovi pomôcku pre 
rýchle zorientovanie sa v problematike vzťahu dvoch mono-
teistických vierovyznaní – kresťanstva a  islamu. Zámer 
nemeckého autora knihy zodpovedá situácii, v ktorej sa už 
niekoľko desaťročí nachádzajú kresťania na Západe, kde 
sa hľadajú spôsoby komunikácie a spolužitia medzi veria-
cimi týchto dvoch náboženstiev. Aj keď sa v našom pros-
tredí uvedená potreba môže javiť ako menej aktuálna alebo 
okrajová, predsa len vďaka prílivu či nárastu moslimskej 
populácie v Európe je, podľa nášho názoru, skôr otázkou 
času, kedy bude aj u nás potrebné vážnejšie a podrobnejšie 
sa touto témou zaoberať. 

Cieľom predkladanej publikácie je predovšetkým poskyt-
núť čitateľovi fakty o vzťahu týchto náboženstiev vychádzajúc 
z čítania Písiem kresťanov a moslimov. Dôležité je pritom 
zdôrazniť, že ide o kresťanský pohľad a výklad faktov, a nie 
o pohľad z druhej strany, ktorý ponúkajú nielen už jestvujúce 
publikácie na našom trhu uvedené v zozname vybranej litera- 
túry, ale vlastne aj samotný Korán. S ohľadom na slovenské 
znenie najnovšieho vydania Koránu sme sa usilovali rešpek-
tovať a zachovať jeho vlastný spôsob vyjadrovania. Preto bolo 
potrebné priblížiť mentalite kresťanského čitateľa niektoré 
špecifické vyjadrenia Koránu pomocou alternatívnych poj-
mov a vysvetlení v hranatých zátvorkách.

Veľkú podporu pre presné vyjadrenie faktov, pojmov a mien 
v slovenskom jazyku nám poskytol islamológ a religionista, 
doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., ktorému úprimne ďakujeme 
za lektorovanie knihy.
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Naším želaním je, aby čitateľ tejto knihy rozšíril svoje ve-
domosti o prameňoch kresťanstva a  islamu. Veríme, že  tak 
obohatí svoje poznanie Biblie a Koránu o súvislosti, ktoré sú 
podmienkou pre ich lepšie porozumenie.

Pavel Vilhan
predseda Slovenskej biblickej spoločnosti

Predhovor k slovenskému vydaniu
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I.  Na úvod 

1.  Náš sused Abú Hasan

Abú Hasan je priateľský sused, ktorý je ochotný pomôcť. 
Pozdravíme sa a navzájom si podržíme dvere, keď sa stretávame 
s ťažkými nákupnými taškami. Niekedy dôjde aj ku krátkemu 
rozhovoru o počasí, domovej správe či cenách potravín. Man-
želka Abú Hasana a obe jeho dcéry nosia závoje. Aj jeho som 
už videl pri vchode do malej mešity. Je moslim a jeho rodina 
je islamská. Viac o  týchto ľuďoch neviem. Sú priateľskí, ale 
niekedy trocha hluční, keď slávia svoje sviatky. Aby sme sa 
o nich – a oni o nás – dozvedeli viac, museli by sme ich niekedy 
pozvať na návštevu. To však treba dobre zvážiť.

Toto je každodenný príbeh mnohých ľudí, v okolí ktorých 
žijú moslimovia. Z času na čas sa uskutočnia vzájomné návštevy 
pri príležitosti narodenín alebo sviatkov, no sú skôr zriedkavé, 
pretože prevažuje vzájomná rezervovanosť a strach z kontaktu. 
Sme si cudzí a mnohí ľudia pociťujú potrebu vymedzovať sa, 
aby neriskovali stratu identity.

Našťastie, v kresťanských komunitách kontakty s moslimami 
vzrástli a pociťuje sa potreba bližšie sa spoznať. Predovšetkým 
je tu veľa otázok, ktoré sa týkajú islamského náboženstva a spô-
sobu života, odkedy sa o tom neustále hovorí v médiách. Chcú 
vedieť, čo sa za tým skrýva, v čo stúpenci islamu naozaj veria, 
čo je v Koráne, ako je to vlastne s  tou »svätou vojnou« –, či 
zodpovedajú skutočnosti správy, ktoré sa šíria o islame. Záujmy 
a pohnútky pýtajúcich sa sú rôznorodé. Jedným ide viac o po-
litiku a dejiny, druhým o náboženstvo. Chcú si nechať potvrdiť 
alebo vyvrátiť nedôveru a predsudky. V diskusiách na seba často 
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tvrdo narážajú odpor a sympatia, ignorancia a porozumenie. 
Preto je potrebné pozrieť sa bližšie na pramene islamskej viery, 
aby sme získali poznatky nevyhnutné pre rozhovor.

2.  Zámer publikácie

Bezprostrednou pohnútkou pre vznik tejto publikácie 
bola požiadavka kresťanov a  kresťanských komunít získať 
informácie o  islame, Mohamedovej osobe a  Koráne. Táto 
kniha chce plne vyhovieť tejto požiadavke a  kladie si za 
cieľ predstaviť Korán a jeho význam pre moslimov. Poukáže 
tiež na to, čo spája a rozdeľuje Bibliu a Korán, kresťanskú 
a moslimskú vieru. Cieľom publikácie je prispieť k prime-
ranému, férovému posúdeniu a postoju voči Koránu a isla-
mu. Apologetický postoj je tejto knihe cudzí! Chce prispieť 
k pochopeniu iného náboženstva, napomôcť porozumeniu 
medzi kresťanmi a  moslimami a  budovať mosty tam, kde 
ešte existujú hlboké priepasti.

3.  Osnova knihy

Tomuto zámeru zodpovedá osnova knihy.
Po úvode (I) nasleduje kapitola, ktorá sa zaoberá historickým 

počiatkom islamu, teda Mohamedovým pôsobením v Mekke 
a Medine, pričom sa zvlášť berie do úvahy otázka židov a kres-
ťanov v starovekej Arábii a Mohamedovho vzťahu k nim (II). 
Následne ide o porovnanie Biblie a Koránu, o charakter a vznik 
Koránu a  jeho postavenie oproti posvätným spisom židov 
a kresťanov (III). Kapitola IV si všíma obsah Mohamedovho 
ohlasovania, čo sa týka predstavy o Bohu, funkcie prorokov 



13

Na úvod

a poslov, a postavenia človeka pred Bohom, v porovnaní s bib-
lickými tvrdeniami.

Spoločné tradície Koránu a hebrejskej Biblie (Starej zmlu-
vy) a ich pozoruhodné rozdiely tvoria obsah kapitoly V, zatiaľ 
čo kapitola VI je venovaná Márii a  Ježišovi (Marjam a  Ísa), 
a osobitnú pozornosť venuje kristológii. Knihu uzatvára epilóg 
(VII) a zoznam vybranej literatúry. 

4.  Viera a pochopenie

Táto kniha stavia na viere a pochopení.
Existuje viera plná dôvery v Boha, ktorá si vystačí sama 

a nekladie nijaké spätné otázky, a existuje viera, ktorá chce aj 
pochopiť to, na čo sa podujala, pýta sa a zápasí o odpovede. 

To sa vzťahuje v prvom rade na vlastnú vieru, má to však 
svoje následky aj pre zaobchádzanie s vierou iných, s inými ná-
boženstvami. Je podstatný rozdiel v tom, či k nim pristupujeme 
s ľahostajnosťou, možno dokonca s ignoranciou a odmietaním, 
alebo so záujmom a želaním pochopiť ich. V čo vlastne veria? 
Na čo sa podujali a stavili svoju dôveru? Ako sa ich viera pre-
javuje v myslení a konaní?

Kto sa takto pýta, už má kľúč k pochopeniu: vnímanie 
nového, iného, cudzieho, nezaujatá zvedavosť a  túžba po 
skúsenosti. Táto principiálna ochota priblížiť sa k niečomu 
inému a k  iným, aby sme pochopili, je zároveň najlepším 
prostriedkom na spoznanie seba samého – ako píše André 
Gide. Vedie to napokon aj k prehĺbeniu vlastnej viery. V tomto 
prípade predsudky nemajú nijakú šancu, ignorancia a  aro-
gancia ochabnú. 
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5.  Stanovisko a stretnutie

Z tohto vyjadrenia vyplýva základný postoj pre stretnutie 
s  inými náboženstvami a  ich veriacimi, ktoré sa vyznačuje 
otvorenosťou a rešpektom. Je tu na to, aby sa predsudky dali 
bokom, aby sa rešpektovalo sebachápanie toho druhého a aby 
sa pozorne načúvalo tomu, čo chce povedať o svojej viere 
a svojom Svätom písme.

Takýto otvorený, nezaujatý a chápavý postoj nevylučuje 
vlastné pevné stanovisko, naopak, predpokladá ho! Lebo len 
toho, kto má pevné a jasné stanovisko, budú aj tí druhí vnímať 
zreteľne (a brať vážne) a on sám nestratí orientáciu. Z týchto 
dôvodov je zakorenenie vo vlastnej viere – prepojené s otvo-
renosťou a toleranciou – najlepším predpokladom pre plodný 
rozhovor, – v našom prípade medzi kresťanmi a moslimami, 
Bibliou a Koránom. 

Viera, orientovaná na Bibliu, nám má preto na nasledujú-
cich stranách poslúžiť ako kompas pri putovaní svetom viery 
moslimov. Kto prechádza týmto svetom s otvorenými očami, 
objaví nové, zaujímavé, pekné a hodnotné veci a môže ich 
porovnávať s tým, čo už pozná a čo vytvára jeho vlastný svet 
viery. Možno pri tom dospeje aj k novým prienikom so svojou 
vlastnou vierou, začne ju vidieť novými očami a dokonca niečo 
aj lepšie pochopí. Môže sa stať, že na základe svojich poznatkov 
niečo skoriguje a  takýmto spôsobom sa počas poznávacieho 
procesu zmení. 

Publikácia »Biblia a  Korán« chce podporovať takéto 
pochopenie práve tým, že odhaľuje rozdiely medzi oboma 
svetmi viery. Nechce prehlbovať priepasti, ale odstraňovať 
predsudky. Chcela by prispieť k tomu, aby sa zlepšilo vzá-
jomné porozumenie medzi kresťanmi a moslimami, čo na-
pokon prospeje všetkým, ktorí žijú v etnicky a nábožensky 
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zmiešanej spoločnosti. Táto kniha chce pozvať čitateľov, aby 
sa podieľali na tomto dialógu viery. 

6.  Upozornenia 

K poznámkam
Keďže táto kniha je určená pre široký okruh čitateľov, boli 

vynechané poznámky pod čiarou a vedecký aparát. Pramene, 
ktoré autor použil, sú zahrnuté v zozname vybranej literatúry 
na konci knihy. 

K prekladom
Preklady pasáží hebrejskej Biblie a Novej zmluvy sú prevza-

té z tretieho opraveného vydania slovenského ekumenického 
prekladu Biblie, ktorý vydala Slovenská biblická spoločnosť; 
www.biblia.sk.

Pri textoch z Koránu ide o preklad, ktorý zhotovil Abdul- 
wahab Al-Sbenaty a vydal LEVANT consulting v roku 2015;  
www.koran.sk; dôrazy autora našej publikácie a jeho varianty 
prekladu Koránu sú uvedené v hranatých zátvorkách. 




