
Mezináboženské vztahy



Vztahy mezi vztahy?

 Náboženství je vztah k transcendentní 
skutečnosti.

 Co jsou tedy vztahy mezi náboženstvími? 
Vztahy vztahů?

 Potíž s pluralitou náboženství: religio –
svědomitost, zbožnost, oddanost; v češtině 
stejně zní jednotné i množné číslo

 Hranice mezi náboženstvími umělé, 
konstruované; hranice pružné, pohyblivé, 
prostupné

 Náboženské dění lze dělit a spojovat různě  



Kdo jsou subjekty mezináboženských 
vztahů?

 Konvenčních sedm náboženských okruhů: 
archaická, čínské, hinduismus, buddhismus, 
judaismus, křesťanství, islám.

 Žádný z nich nemá oficiální reprezentaci; nejde 
o oficiální jednání.

 Vztahy realizují jednotlivci, iniciativní skupiny, 
dějí se i literárně a také uvnitř jednotlivého 
člověka. 



Historie mezináboženských vztahů

 Náboženská pluralita je běžnou zkušeností 
lidstva (Čína, Indie, Židé a křesťané v Evropě, 
Cordóbský chalífát)

 Zkušenosti zahrnují lhostejnou koexistenci, 
konflikt i kooperaci a sdílení 

 Moderní civilizace vytvořila technické a 
politické předpoklady pro postmoderní 
akceptovanou a oceňovanou pluralitu



Strategie mezináboženských vztahů

 Exklusivismus – my jediní máme pravdu, 

máme celou pravdu, nikdo jiný už pravdu 
nemá; my jediní směřujeme k duchovnímu cíli

 Pluralismus – každý svou pravdu, každý 

si kráčí ke společnému (nebo svému) cíli

 Inklusivismus – pravda a cesta druhých 

je zahrnuta v naší cestě  



Předpoklady mezináboženského 
dialogu

 Dialog v širším smyslu jako libovolný 
rozhovor, zahrnuje i misii, 
propagandu, lanaření, polemiku

 Dialog v užším smyslu: společné 
hledání pravd v rozhovoru

 Předpoklady:

a) rovnost zúčastněných stran

b) ochota ke změně



Karikatury dialogu

 Náboženský eklekticismus – libovolné 
vybírání a míšení prvků různých 
náboženství (avšak vlivy různých 
náboženství stojí u zrodu každé přísně 
střežené identity)

 Náboženský synkretismus – spojenectví 
proti společnému nepříteli, svatá aliance 



Konkrétní podoby dialogu

 International 
Council of 
Chriatians and 
Jews

 Spolupráce 
blízkých 
náboženství

 České zastoupení: 
Společnost 
křesťanů a Židů



Abrahámovské iniciativy

 Abrahámovské iniciativy v ICCJ i za jejími 
hranicemi

 Různé zázemí u Židů, křesťanů a muslimů

 Alternativa: vyloučení muslimů 



Světový étos

 Iniciativa Hanse 
Künga

 Badatelský projekt 
a jeho literární 
podoba

 Parlamenty 
náboženství světa

 Česká nadace se 
sídlem v Sázavě



Meditační hnutí

 Původně a nadále mnišské hnutí za účasti 
křesťanů (zejm. katolíků), hinduistů a 
muslimů

 Později meditační hnutí i mimo mnichy 


