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Úvodní slovo

Můj dobrý přítel Dave ztělesňuje onu „australskou duši“, díky 
níž lze v naší společnosti charakterizované náboženskou i kul-
turní rozmanitostí snáze rozvíjet harmonické soužití a porozu-
mění.

Při čtení knihy „Ježíšův džihád“ jako bych se procházela 
ve vzpomínkách: do jejího krásného textu je přirozeně vetkáno 
sedm let společných rozhovorů v nejrůznějších skupinách.

Podle mého jde o naprosto podmanivé a důkladným výzku-
mem podložené dílo, které podněcuje k přemýšlení a nebojí se 
kritizovat, ovšem činí tak vyváženě a spravedlivě.

Nora Amathová,
předsedkyně neziskové organizace AMARAH („Australští musli-
mové za obranu práv všeho lidstva“) a sekretářka výboru humani-
tární organizace Islamic Relief Australia

Brisbane 2015
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Předmluva
Tuto knihu jsem nenapsal jako odborník. Nejsem jím.

Nenapsal jsem ji ani jako odborník na danou oblast. Ani tím 
nejsem.

Sepsal jsem ji prostě jako křesťan, který hovořil se svými 
muslimskými přáteli a hledal s nimi způsob, jak usilovat o lás-
ku a spravedlnost, které jsou ve shodě s tím nejlepším z obou 
 tradic.

Napsal jsem tento text pro křesťany znepokojené tím, jak Je-
žíše (mylně) vykládají známí bojovně naladění pastoři, jako na-
příklad Mark Driscoll.

Napsal jsem ho pro muslimy znepokojené tím, jak džihád 
(mylně) vykládají známí militantní a extremističtí kazatelé, na-
příklad Abúbakar Šekau.

A napsal jsem ho také pro ty, kdo se nehlásí ani k jedno-
mu z těchto náboženství, ale s hrůzou sledují, jak se křesťané 
a muslimové navzájem vyvražďují v Božím jménu.

Mnoha lidem připadá, že džihád a Ježíš k sobě stojí v napros-
tém protikladu a navzájem se vylučují. Musíte si vybrat buď 
jedno, anebo druhé, a nelze mít obojí. S ohledem na současnou 
situaci ve světě si muslimové obvykle vybírají džihád a křesťa-
né se většinou rozhodují pro Ježíše.

Já ale tvrdím, že pokud obé chápeme správně, nelze mít jed-
no bez druhého. I když to jak muslimům, tak křesťanům může 
znít jako hereze, jsem přesvědčený, že není možné správně vést 
džihád bez Ježíše ani správně následovat Ježíše bez džihádu.

Reza Aslan ve své knize Zealot („Horlivec“) objasňuje, že Je-
žíš ve skutečnosti nebyl jen zbožný duchovní učitel, ale radikál-
ní mesiánský aktivista. O tom není pochyb. Jak muslimové, tak 
křesťané věří, že Ježíš byl masíḥ neboli mesiáš. Debata se ovšem 
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Dave Andrews • Ježíšův džihád

vede o tom, co jeho radikální mesiášský aktivismus znamenal 
v jeho době a co znamená v kontextu násilí a odvetných násil-
ností naší doby.

Někteří se domnívají, že Reza Aslan má pravdu, a Ježíš tak 
podle nich slouží jako vzor násilného džihádu. Pokud ale, jak 
tvrdím já, má pravdu Ahmad Šaukí, představuje Ježíš příklad 
nenásilného džihádu, protože…

… v den, kdy se Ježíš narodil, zrodila se také vlídnost, kavalírství 
a pokora. Nepotřeboval žádné výhrůžky, tyranii, odplatu, meč, ná-
jezdy ani krveprolití, aby povolával k nové víře.1

„Ježíšův džihád“ je posvátný nenásilný boj za spravedlnost.
Dave Andrews
Brisbane 2015

1 Ahmad Shawqi, Al-Shawqiyyat, sv. 2 (Cairo, 1930. Beirut: Dar al-‘Awah, 
1988), 12.
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Poděkování
Děkuji Bohu za…
… svou drahou manželku Ange, se kterou jsem bok po boku 
prošel celou tuto cestu,
… svou drahou a početnou širší rodinu spolucestujících po ce-
lém světě,
… své drahé muslimské přátele, že mi ukázali, jak spolu může-
me žít s větší empatií a soucitem. Patří mezi ně zejména Halim 
 Nataprawira, Ali Kareemi, Taher Forotan, Homa Forotanová, 
Shaima Khanová, Salam el Merebi, Rasha Kisswaniová, Moha-
mad Alshurafa, Susan Almaaniová, Mohamad Abdalla, Nora 
Amathová a Halim Rane. Kdykoli se v textu dopouštím zkreslení 
muslimského pohledu, je to moje chyba, a ne jejich.
… své drahé křesťanské přátele, že mi pomohli překonat obtíže, 
které jsem měl při šíření těchto poněkud provokativních meziná-
boženských úvah ve veřejném prostoru. Jsou to především Brian 
McLaren, Shane Claiborne, Jona than Wilson-Hartgrove, Mark van 
Steenwyk, Wes Howard-Brook, Michael Hardin, Scott Bessenecker, 
Rob Wendover, Alexandre Christoyannopoulos, Andrew Pratt, Andy 
Turner, Jason Macleod a Paul Tyson. Kdykoli se v textu dopouštím 
zkreslení křesťanského pohledu, je to moje chyba, a ne jejich.
A děkuji svým drahým kolegům, že mi pomohli knihu vytvořit 
a propagovat. Je to konkrétně můj současný nakladatel Wipf 
and Stock, který tento text vydal, mí předchozí nakladatelé 
Authentic, Lion, Mosaic a Tafina, kteří mi dovolili využít v nej-
novější knize již dříve publikovaný materiál, dále editor Ro-
bin Parry, který tento rukopis dal do pořádku, a také reklamní 
agent Jaki Arthur, který o „Ježíšově džihádu“ dal vědět světu.

Al-ḥamdu lil-láh
Dave Andrews


