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Апстракт: Хришћанство је дијалогично: хришћани ве
рују у Бога који се обраћа и открива човеку. Иако између
хришћанства и ислама постоје суштинске и непремостиве
разлике, дијалог између хришћана и муслимана је могућ и
неопходан.
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Може се рећи да дијалог између хришћанства и ислама извире из суш тине хри
шћанства, које је најистакн ут ија религ ија дијалога. Сам Бог у Старом Завет у, као
Бог Творац, разговара са човеком (упоред и Пост. 1, 28; 17, 1–2; Изл. 3, 4–6) и отк рива
јед инственост Свог божанског постојањ а (уп. Пнз. 6, 4); исти Бог се, у Новом Завет у,
у личности овап лоћеног Логоса Бож ијег, отк рива свет у (уп. Јн. 1, 14), и позива све на
покајање (уп. Мк. 1, 15) и спасење (уп. Јн. 1, 13–19).
Постоје основне и суштинске разлике између хришћанства и ислама, које не мо
гу да се занемаре, али постоје и заједнички елементи о којима може да се дискутује.
Теме које се тичу човека и света, посебно ствари које се баве свакодневним пробле
мима, могу да воде према овом дијалогу. Постојање обе религије на истом географ
ском локалитету, на пример, на Блиском Истоку и у северној Африци од седмог века
после Христа, може да надахне међусобно постојање и мирно прихватање веровања
обе религије.
Хришћанство, кроз дијалог и унутар дијалога, има за циљ да научи више о исла
му, његовом учењу, његовој историји и предању, увек у духу истине, чисте љубави и
поштовања. Данас, више него икада раније, свака религија има потребу да објави своје
постојање и своју аутентичност у савременом свету. Општење и сарадња међу рели
гијама суштински доприносе укидању религиозног фанатизма – интелектуалне боле
сти религиозне особе, пријатељству међу нацијама и охрабривању владавине идеала
слободе и мира у свету. Наша сарадња у проналажењу решења за савремене проблеме
човечанства ће помоћи нашем мирном сапостојању и међусобном разумевању.
Хришћанство и ислам су два различита извора из којих њихови верници црпе
унутрашњу снагу да следе своју веру и да духовно узрастају. Сходно овом принципу,
свака религија захтева своју аутономију када се суочи са било каквим теоретским или
практичним проблемом са којим се суочава њено стадо.
* Наслов изворника: “Christianity and Islam in Dialogue” – Address of His Beatitude Petros
VII Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa to the 12th International Meeting “People and
Religion” (Обраћање Његовог Блаженства Петра VII, Папе и Патријарха Александрије и целе
Африке, на XII међународном скупу „Људи и религија“, 31. августа 1998. године); преузето са
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Нажалост, расна и верска диск рим инац ија често помућују разум људ има и
подсећају их на болн у прош лост. Као исход, хришћанске и мус лиманске заједнице
често имају резерви према међусобном приближавању и према извод љивости мир
ног сапостојањ а.
Религ иозни фанат изам може да донесе само нове соц ијалне и религ иозне про
блеме људ има над којима влад а. Религ иозна суочавањ а и сукоби су резултат боле
сног религ иозног феномена. Хришћани и мус лимани су подједнако у обавези да
усмеравају своју паж њу према буд ућности, како би тако могли да остваре виђење
Бож ијег мира на зем љи.
Али заш то, иако су ове две религ ије сапостојале тако дуго, и најмањи полит ич
ки нем ир распаљује религ иозну нетолеранц ију? Управо овде дијалог између хри
шћанства и ислама може много да доп ринесе за човечанство. Плодоносан дијалог
може да помогне да се на зем љи оствари небески мир, и да се сач ува светост живота
и човеково достојанство. Религ ије не мог у да наметн у мир, али мог у да предод реде
човека мира и да прилагоде његову мисију пот ребама његовог времена.
Дијалог који је заснован не само на теолошким питањима већ и на темама из
света може да буде пун наде и плодан. Секуларизам, хладноћа и безименост друштва,
уништавање човекове средине, недостатак светске правде и мира, глад, сиромаштво,
нуклеарне претње итд... теме су које дотачињу душу несрећног човека нашег време
на. Свет је уморан од верских ратова и сукоба.
Не би требало да заборавимо како многе помесне Црк ве, као што су три древне
грчке правос лавне Пат ријаршије Истока (Цариг радска, Александ ријска и Антиох иј
ска) данас постоје у исламском свет у. Правос лавље сапостоји са исламом и траж и
дијалог са њим; дијалог који претпоставља слобод у говора и једнакости обе стране.
У источном хришћанству може да се вид и пош товање према религ иозном ис
куству друг их, стрп љење и међусобно разумевање. Основна теолошка вера заступа
став да „позив“ и „жељ а за Богом“ воде све људе. Човек је, чак и пос ле Пад а, зад ржао
способност да прим и божанско прис уство. Апостол Пав ле наглашава ово говоре
ћи: „И створио је од једне крви сваки народ човечанства да станује по свему лицу
земаљскоме, и поставио је напред одређена времена и међе њихова борављења; да
траже Господа, не би ли га додирнули и нашли, мада Он није далеко ни од једнога
од нас.“ (Дела 17, 26–27). Религ иозна иск уства не представ љају само једно упорно
унут рашње човеково кретање прама узвишенијој стварности, већ прих ватање бо
жанског сјаја у овом свет у.
За грчк у правос лавн у Пат ријаршију Александ ријску, која већ тринаест векова
живи у пријатељском Египт у, дијалог са исламским светом има посебан и битан
значај. Ислам је наш близак сусед и Пат ријаршија му није туђин. Александ рија, у
којој је св. Марко Апостол и Јеванђелиста основао древн у Пат ријаршију, није туђин
ни Запад у ни Исток у јер је она грчко окружење из којег су усмераване грчка ци
вилизац ија и теолошка мисао Отаца Црк ве. Сус рет и сапостојање Александ ријске
Пат ријаршије са источним цивилизац ијама има своје корене дубоко у историји.
Вековима је велики број православних живео у исламском свету, премда нису
увек живели као равноправни чланови друштва. Упркос тешким временима, сукоби
ма и неспоразумима, везе међу њима нису никада биле раскинуте. Ова плодоносна
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духовна заједница између грчког и арапског света, између хришћанске и исламске
цивилизац ије, сама је по себи дијалог векова који је просветлио и донео корист на
род има како Истока тако и Запад а.
У зак ључк у, морамо да кажемо како је дијалог неоп ход ан, и заиста, јед ини
прих ватљив начин да се ове две религ ије зближе. Наша је заједничка жељ а да се
сви неспоразум и и предрас уде оставе по страни. Морамо да гајимо међусобно по
верење како бис мо постигли боље разумевање. Дијалог је неоп ход ан ако хоћемо
да преброд имо прош лост и сад ашњост отуђењ а, сукоба, неп ријатељства и мрж ње.
Они који су одговорни за овај дијалог треба да уложе свак и напор како би решили
проблеме који преов лад авају нашим светом, да би изг рад или хуманије друш тво
којег карактериш у правд а и братска љубав.
Бивајући у потп уности свесни наше заједничке одговорности, хришћани и му
слимани имају дуж ност да у потп уности пош тују религ иозна уверењ а другог и да
сав лад ају антагонистичка осећањ а. Морамо да теж имо солид арности ако ли же
лимо да решимо проблеме са којима се свет суочава, јер Зем ља је свим нац ијама
заједничк и дом у којем смо позвани да богос луж имо Једном Истинском Бог у.
превод са енглеског:
Маријана Петровић
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Summary: It can be said that dialogue
between Christianity and Islam springs from
the essence of Christianity, which is the
foremost religion of dialogue. There are basic
and essential differences between the religions
of Christianity and Islam, which cannot be
ignored, but there are also common elements
which can be discussed.
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