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LEN ŠPIČKA ĽADOVCA

Táto kniha predstavuje len niekoľko príkladov jeho skutočnej 
krásy a veľkosti.

Inšpiruje nás, aby sme mali dobré úmysly, pozitívne postoje a 
priateľské pocity  k druhým.       

Učí nás odpúšťať a priať druhým to, čo prajeme sami sebe.

Nabáda nás úprimne sa usmievať a byť láskavými k ostatným.

Dáva nám návod, ako sa správať zdvorilo.

Vyžaduje od nás dobré správanie a konanie s rešpektom.

Učí nás byť príjemnými k ľuďom, zvieratám, vtákom a nášmu 
okoliu.

Dáva nám návod, ako rešpektovať a starať sa o našich rodičov 
a starších, ako byť dobrými k našim rodinám, partnerom a 
deťom.

Povzbudzuje nás pomáhať, nasýtiť a podporovať slabých, chu-
dobných, biednych i hendikepovaných.

Nabáda nás rozmýšľať, uvažovať, zdôvodňovať a svoje názory 
zakladať na dôkazoch. 

Odhalili ste čo „to“ je?

c Prvá časť
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Predtým než odhalím toto tajomstvo, dovoľte mi naviac zdôraz-
niť, že „ono“...

nás učí, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich rasu, 
farbu a národnosť,

nám dáva návod, ako neubližovať, nemať odpor, neprehrešo-
vať sa, neponižovať a neopovrhovať druhými,

nám jasne vraví prečo sme tu, kam smerujeme a čo je naším 
cieľom,

nám prikazuje žiť v mieri a dobrom vzťahu s Bohom, sebou 
samým a ostatnými,

jasne odpovedá na naše dôležité a kritické otázky.

Vskutku nás vedie ku konečnej pravde a úspechu, skutočnému 
duševnému pokoju, pravému šťastiu, k spáse a večnému životu. 

Veríte tomu, že tento úžasný objav je... 

...islam?
8

Ak sú naše zmýšľania v zajatí predsudku, 
zaujatosti alebo predpojatosti, nikdy neuvidíme krásu 

alebo pravdivú podstatu čohokoľvek. 

Možno máte predpojaté, negatívne predstavy o islame. Možno ste 
ho videli len vykreslený médiami v reportáži o teroristoch – o tých 
ľuďoch, ktorí by boli teroristami aj bez ohľadu na ich vierovyzna-
nie. Možno ste čítali alebo počuli o islame z neautentických a ne-
objektívnych zdrojov. 

A tak vás pozývam k nestrannému a nezaujatému prečítaniu tejto 
knihy, dokazujúcej krásu, čírosť a jednoduchosť islamu.

Ako príklady tejto čírosti a krásy islam predstavuje:

jasnosť o stvorení vesmíru,

jasnosť nášho stvorenia,

jasnosť našej duchovnosti,

jasnosť a pravosť v ponímaní Boha,

jasnosť v chápaní uctievania,

jasnosť zmyslu života,

jasnosť nasledujúceho života,

jasnosť našej poslednej destinácie (raj alebo peklo),

jasnosť v spôsobe získania skutočného šťastia a dokonalého 
potešnia.
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Skôr ako začneme, pripomeňme si tieto základné islamské definície:

ALLAH: 

V arabčine je „Allah“ meno jediného skutočného Boha, Stvoriteľa. 
Islam učí, že Allah je skutočný Boh celého ľudstva. Arabskí Židia a 
kresťania tiež používali toto meno (Allah), mieniac tým Boha. 

MOHAMED: 

Je posledným prorokom jediného skutočného Boha (Allah), po-
slaným celému ľudstvu (nech je s ním Allahov mier a požehna-
nie).

ISLAM: 

Znamená podriadenie sa Vôli jediného skutočného Boha (Allah).

MOSLIM: 

Je ten, kto sa podriaďuje Vôli jediného skutočného Boha (Allah).

VZNEŠENÝ KORÁN: 

Je konečným Slovom jediného skutočného Boha (Allah), zjave-
ným prorokovi Mohamedovi.

1110
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ODPOVEĎ NA KRITICKÉ 
OTÁZKY ĽUDSTVA

Islam odpovedá na najkritickejšie a najdôležitejšie otázky ľudstva, 
ako napríklad:

Čo je Pravda?

Kto nás stvoril?

Kto je náš skutočný Boh?

Kto je posledný Boží prorok?

Koho máme uctievať?

Kto sme?

Prečo sme tu?

Čo príde po smrti?

Ako vyzerá posmrtný život?

Čo je naša posledná zastávka (raj alebo oheň pekelný)?

Ako môžeme dosiahnuť skutočný duševný pokoj, úspech a na-
ozajstné šťastie?

Ako môžeme získať večný život?

S mysľou a srdcom pripravenými na objavovanie 
pravdy, čítajte, prosím, poctivo a posúďte sami. 

13
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ČO JE PRAVDA?

V islame jediný skutočný Boh (Allah) stvoril všetko stvorenie. 
Je to jedine tento veľký Boh (Allah), ktorý stvoril všetkých ľudí a 
zvieratá, Zem s jej horami, oceánmi a riekami, rastlinami a lesmi, 
Slnko i Mesiac, galaxie a obežné dráhy, dni i noci. Všetky ostatné 
veci, ktoré poznáme i nepoznáme alebo sme ešte neobjavili, sú 
aspektmi Jeho nekonečného diela. 
Allah stvoril všetko žitie na Zemi a celý vesmír, vrátane času, 
miesta, sily a hmoty. Allah taktiež udržuje celý vesmír a všetko, čo 
v ňom je, a kontroluje, čo sa v ňom deje.  
Avšak niektorí ľudia môžu pripisovať svoju „náhodnú“ existenciu 
len „prírode“! Hovoriac vedecky, poďme si teda presne definovať,
o čom to rozprávajú:       

PRÍRODA! Čo je to „príroda“?

Súhlasíte so mnou, že príroda zahŕňa rastliny a planéty, obežné 
dráhy a galaxie, údolia a vrchy, oceány a rieky, Zem, Slnko, Mesi-
ac, hviezdy a ďalšie objekty? Stvorili tieto veci samé seba alebo ich 
stvorili ľudské bytosti?!

Vznešený Korán nám nádherne hovorí: 

„Ľudia! Uctievajte Pána svojho, ktorý vás stvoril, i tých, ktorí 
boli pred vami, azda budete bohabojní.“ (2:21)

„(Boh) stvoril nebesá a zem v pravde.“ (39:5)                                   

„On je ten, kto stvoril noc a deň a Slnko a Mesiac. Všetko po 
svojej dráhe pláva.“ (21:33)
-
Okrem toho tí, ktorí veria v prírodu, vyhlasujú, že neveria v Boha, 
lebo Ho jednoducho nemôžu vidieť, nemôžu sa Ho dotknúť alebo 
Ho otestovať.

Pred pár rokmi ma doma navštívil môj sused z amerického štátu 
Oregon. Rozprávali sme sa o mnohých veciach a okrem iného sme 
diskutovali aj o koncepcii Boha. Môj sused, veľmi starý muž, po-
pierajúc existenciu Boha, emotívne buchol po konferenčnom stole 
a povedal: „Verím v tento stôl, lebo sa ho môžem dotknúť!“ 

Dohovárajúc mu, som ukázal na lampu v izbe a opýtal sa ho:
„Veríte v silu elektriny?“ 
Odpovedal:  „Samozrejme.“
Opýtal som sa:  
„Môžete vidieť silu alebo energiu vyrábajúcu svetlo?“  
„Nie,“ bola jeho odpoveď.

Ďalej som mu položil nasledujúce otázky:

8 Videli ste niekedy na vlastné oči vzduch, ktorý dýchame?
8 Prežívate pocity? Aké majú farby, tvary a veľkosti?
8 Čo je to spánok? Akú má farbu alebo hmotnosť?
8 Koľkým veciam veríme bez toho, aby sme ich videli?

Pri inej príležitosti som v hoteli v Osle (v Nórsku) stretol mladého 
muža Chrisa s manželkou. Počas priateľského rozhovoru s nimi 
som sa Chrisa opýtal:  „Čo je teda zmyslom života?“ 
Prekvapený odpovedal: 
„To je prvýkrát, čo počujem takú otázku!“ 

15



Dodal:  „Nemyslím, že by mal môj život nejaký zmysel.“ 
Uzavrel to:  „Neverím v žiadneho boha.“ 
Opýtal som sa Chrisa:  „Prečo?“ 
A on odpovedal: „Ešte som to nevidel.“
Okomentovaním jeho odpovede som sa ho (s úsmevom) opýtal:

8 Ľúbite svoju ženu?
8 Môžete túto lásku fyzicky vidieť?
8 Akej farby je vaša láska?
8 Akú hmotnosť má táto láska?

Ako reagovali Chris a jeho manželka? Skúste si to predstaviť! Ne-
možnosť konkrétne vidieť alebo odmerať túto abstraktnú lásku 
predsa nevedie k popretiu pravdy a existencie tejto lásky. 

Podobne, ak nemôžeme v tomto živote vidieť Boha kvôli našim 
obmedzeným schopnostiam a zmyslom, ktoré nedokážu poňať 
Jeho veľkosť, nesmie nás to viesť k popretiu Jeho existencie. 

Existencia Boha je jasne evidentná a úplne zrejmá z nekonečných 
znamení a dôkazov, prejavujúcich sa v stvorení nespočítateľných 
atómov, buniek, tkanív, svalov, všetkých a všetkého stvoreného. 

16

Navyše, tisíce Božích prorokov a miliardy ich nasledovateľov v 
histórii ľudstva potvrdili existenciu Boha. Je rozumné a logické 
ignorovať svedectvo tohto nespočetného množstva ľudí a znamení 
len kvôli nejakým vyvrátiteľnými teóriám (ako Darwinova teória 
evolúcie, ktorá je spochybňovaná a odmietaná veľkým množstvom 
súčasných vedeckých a experimentálnych výskumov)?

Toto je pravda v islame. Boh je len jeden, Tvorca, Udržiavateľ ves-
míru (požehnaním oplýva a vznešený je). Nesmieme považovať 
nikoho a nič za vyššie alebo Jemu rovné. 

Jediný skutočný Boh (Allah) nás stvoril, aby sme ho poznali a 
uctievali len Jeho. Tí, čo Ho správne uctievajú a presne nasledujú 
Jeho prikázania, budú vpustení do Raja, večného života. 

Na druhej strane tí, ktorí Boha neuposlúchnu a nasledujú svoje 
hriešne chute a túžby, budú vzatí do... Kde myslíte? 

ČO JE PRAVDA? 

NÁŠ BOH JE LEN JEDEN! 

Človek môže dosiahnuť skutočné šťastie a pokoj na 
duši len cez vieru a podriadenie sa jedinému 

skutočnému Bohu (Allah).

17



KTO JE SKUTOČNÝ BOH?

Islam jasne a obdivuhodne odpovedá na túto kritickú a dôležitú 
otázku. Dáva nám viac informácií o jedinom skutočnom Bohu a 
Jeho jedinečnej prirodzenosti a vlastnostiach. Vznešený Korán 
uvádza:

„Povedz: On, Boh, je jeden jediný; Boh je sám o sebe večný; 
nesplodil a nebol splodený; a niet toho, kto by sa Mu vyrovnal.“ 
(112:1-4) 

Toto je jedna kompletná kapitola zo Vznešeného Koránu. Táto 
nádherná kapitola nám stručne a výstižne hovorí definitívnu
pravdu o jedinom Bohu (Allah) a jeho skutočnej prirodzenosti. 
Jasne odpovedá na kritické a dôležité otázky, nad ktorými si lámu 
hlavy milióny ľudí.
Tu sú niektoré z vlastností, ktoré odlišujú tohto skutočného Boha 
(Allah) od iných, ktorí tvrdia, že sú Bohom:

Tento skutočný Boh je Tvorca, nie je stvorený.

Tento skutočný Boh je len JEDEN, nie je ich viac! Nemá spo-
ločníkov a nik mu nie je rovný. 

Tento jediný skutočný Boh je neviditeľný, nik ho nemôže v 
tomto živote vidieť. Fyzicky sa neprejavuje a ani sa nevteľuje 
do iných foriem. 

Tento jediný skutočný Boh je večný, nezomiera ani sa neme-
ní.

Tento jediný skutočný Boh nepotrebuje nikoho ako matku, 
manželku alebo syna, ani nič také ako jedlo, pitie alebo po-
moc. Ale ostatní potrebujú Jeho.

Tento skutočný Boh je jedinečný vo Svojich atribútoch, nik 
nie je ako On. Nemôžu Mu byť pripisované žiadne ľudské 
opisy.  

18 19

 ODHALILI STE TIETO TAJOMSTVÁ?

Islam skutočne rozumie našim vrodeným povahám a prehovára 
k nim. Hovorí k našim dušiam i k našim duchovným a intelek-
tuálnym potrebám a tendenciám. Allah, ktorý pozná tajomstvá 
a myšlienky našich duší, myslí a sŕdc, nám odhaľuje tajomstvá a 
kľúče k ich pohode a spokojnosti. 

AKO DOSIAHNUŤ DUŠEVNÚ HARMÓNIU, POHODU A 
SPOKOJNOSŤ?

Tajný kľúč 1:  Poznaj svojho jediného skutočného Boha.
Tajný kľúč 2:  Ver v Jeho jediného.
Tajný kľúč 3:  Nasleduj Jeho vôľu.
Tajný kľúč 4:  Ver v Božích prorokov (vrátane proroka Mohameda).
Tajný kľúč 5:  Pripomínaj si Boha.
Tajný kľúč 6:  Žiadaj Božie odpustenie. 
Tajný kľúč 7:  Uctievaj Jeho jediného.
Tajný kľúč 8:  Praj druhým to, čo praješ sám sebe. 
Tajný kľúč 9:  Buď štedrý k druhým a snaž sa ich spraviť šťastnými. 
Tajný kľúč 10:  Buď úprimný a zbožný. 
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Skrátka týchto 10 najdôležitejších tajných kľúčov, cez ktoré môže-
me dosiahnuť pohodu a spokojnosť, aj duševný, sociálny a svetový 
mier, patrí medzi nádherné bohatstvá Vznešeného Koránu a pro-
rokove výroky.

Aby sme to zhrnuli, islam nás učí prostredníctvom dvoch hlav-
ných autentických zdrojov, Vznešeného Koránu a Prorokových 
výrokov, že mier na duši, šťastie a spásu môžeme dosiahnuť slo-
bodným a bezvýhradným poznaním a vierou v jediného skutoč-
ného Boha (Allah). Tiež musíme veriť vo všetkých skutočných 
Božích prorokov (vrátane proroka Mohameda) a nasledovať ich 
správne vedenie a učenie. 

A tak vstupnou bránou k šťastnému, spokojnému a večnému živo-
tu je vyslovenie a viera v nasledujúce svedectvo: 

„Dosvedčujem, že nie je Boha okrem Allaha, 
a dosvedčujem, že Mohamed je posol Allahov.“

Islam nám ale hovorí, že samotná viera v Boha a Jeho prorokov 
pre dosiahnutie duševnej pohody, šťastia a spásy nestačí!
Musíme vykonávať vôľu Božiu uctievaním Jeho JEDINÉHO a do-
držiavaním Jeho nariadení. 

Podriadenie sa Božej vôli je základom Božieho odkazu. Potvrde-
nie pravého významu podriadenia sa Jemu a odmena pripravená 
pre tých, ktorí veria a dobré skutky konajú, sú zdôraznené v Ko-
ráne: 

„Tí, ktorí uverili a dobré skutky konali, pre tých budú záhrady 
Firdovsu (podľa výkladov Koránu sú záhrady Firdovsu najvyš-
ším stupňom rajských záhrad) miestom odpočinku...“ (18:107)

Podobne Sväté Písmo referuje slová Ježišovho brata, Jakuba, 
ktorý hovorí:

20

„Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez 
skutkov.“ (Jakub 2:26)

Zaujímavé je, že Jakub (4:7) tiež poukázal na význam islamu, ako 
sme sa o ňom už v predošlom texte zmienili.

„Podriaďte sa teda Bohu.“

A teda moslimovia sú skutočnými nasledovníkmi Ježiša a proro-
kov. Moslim predstavuje človeka, ktorý sa podriaďuje vôli jediné-
ho skutočného Boha.
Moslimovia veria v Allaha (jediného skutočného Boha) a konajú 
dobré skutky. Poslúchajú a nasledujú jeho prikázania, ktoré Ježiš 
a proroci učili a konali, ako je viera v jediného skutočného Boha, 
modlenie, skláňanie sa tvárou k zemi a kľačanie pri modlitbe, po-
stenie, dávanie almužny a dobročinnosť, vyslovovanie „ak Boh dá“ 
(Inša-Allah) a používanie pozdravu, ktorí používal Ježiš a proroci: 
„Mier s tebou“ (Asalamu Alaikum).
Toto je len niekoľko príkladov a svedectiev, ktoré jednoznačne 
ukazujú pravdu, jednotu a univerzálnosť tohto veľkého a nádher-
ného náboženstva všetkých prorokov: islamu.

Prakticky povedané, človek, ktorý je moslim alebo by sa chcel stať 
moslimom, musí veriť v šesť článkov viery.

21Šesť článkov viery, znázornené umeleckou kaligrafiou.



ŠESŤ ČLÁNKOV 

Viera v Allaha (jediného skutočného Boha) – v Jeho existen-
ciu, Jeho jedinečnosť  (Tawhíd),   Jeho moc a Jeho jedinečné 
mená a atribúty, a že On jediný si zaslúži byť uctievaný.

Viera v Allahových anjelov, ktorých Allah stvoril, aby Ho ve-
lebili, poslúchali a plnili Jeho príkazy. 

Viera v Allahove zjavenia, vrátanie Allahovho počiatočné-
ho slova zjaveného Mojžišovi a Ježišovi (nie ľudské spisy a 
príbehy reprodukované podľa rôznych autorov). Vznešený 
Korán je posledným, čistým a autentickým Slovom Boha, 
poslaným prorokovi Mohamedovi.

Viera v Allahových poslov a prorokov, vrátane Adama, Noe-
ma, Abraháma, Mojžiša, Jána Krstiteľa, Ježiša a Mohameda. 
Takže moslim nie je skutočným veriacim, ak neverí v Moj-
žiša a Ježiša ako prorokov poslaných jediným skutočným 
Bohom (Allah), Tvorcom.

Viera v Posledný Deň, Deň Súdu a zodpovedania sa. Celé 
ľudstvo bude Allahom súdené podľa ich vyznávanej viery, 
skutkov a činov. Na konci súdu, kto bude vpustený do šťast-
ného, večného života (Raja) a kto bude hodený do Ohňa 
pekelného? 

Viera v osud, stanovený Allahom a Jeho neprekonateľným 
poznaním všetkých vecí. To u veriacich vyvoláva dôveru v 
Allaha. Sú vyrovnaní, spokojní a presvedčení o tom, čo im 
Allah stanovil, či už je to zlé alebo dobré. Nezúfajú, nie sú 
deprimovaní, beznádejní alebo sklesnutí, keď ich zasiahne 
kríza alebo ťažkosti. So žiadosťou o pomoc, podporu a od-
menu sa obracajú na Allaha. 

Táto nádherná viera v Allaha a Jeho rozhodnutia prináša mosli-
mom pokoj duše a spokojnosť aj napriek všetkým agresiám, in-
váziám, okupáciám a využívaniu ich pôdy, ropy a bohatstva, a aj 
napriek nespravodlivosti, predsudkom, diskriminácii a očierňo-
vaniu, pre ktoré trpia. 

Toto sú v stručnosti články viery v islame, v ktoré musia skutoční 
veriaci veriť. 

PÄŤ PILIEROV
 

Okrem týchto článkov viery (teoretický aspekt) nás islam učí za-
viesť túto vieru do praxe. Moslim musí praktizovať päť základných 
pilierov islamu, rovnako ako musí konať dobré skutky všeobecne. 
Jednoducho a stručne, toto je päť pilierov praktizovania islamu.

1. ŠAHÁDA (vyznanie)

„Dosvedčujem, že nie je Boha okrem Allaha, a dosvedčujem, že 
Mohamed je posol Allahov.“

V arabčine to znie takto:
„Ašhadu an-lá iláha illa-l-láh wa ašhadu anna Mohamedan 
rasúlulláh“

Toto je vyznanie, ktoré musí človek vysloviť pri prijatí islamu. Od-
ráža krásu a jednoduchosť islamu. 

2322

1.

2.

3.

4.

5.

6.

šaháda v arabčne, umelecká forma kaligrafie



2. SALAT (modlitba)

Vykonávanie piatich povinných modlitieb (modlitba zahŕňa stá-
tie, klaňanie, skláňanie sa tvárou k zemi, recitovanie častí Koránu, 
chválu, pripomínanie Allaha a žiadanie Ho o milosť, odpustenie 
a Raj).
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3. ZAKAT

Povinné odovzdávanie urči-
tej časti výnosu chudobným a 
ľuďom v núdzi. Zakat, alebo 
dávanie almužny, nás očisťuje 
od chamtivosti a lakomstva. 
Očisťuje náš majetok a peniaze 
a učí dobročinnosti a deleniu 
sa, čo buduje silné mosty spo-
ločnej lásky a rešpektu medzi 
bohatými a chudobnými. Roz-
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Keď hovoríme o kráse a sile 
modlitby, tá prináša našim 
dušiam, mysliam a srdciam 
duchovný rast, psychickú po-
hodu, podporu, úľavu, pokoj a 
spokojnosť. 
Čo pridáva modlitbe na kráse, 
je skutočnosť, že aj Boží proro-
ci, ako Adam, Noe, Abrahám, 
Mojžiš, Ježiš a Mohamed, sa 
modlili a skláňali tvár k zemi 
pred jediným skutočným Bo-
hom (Allah). Takže moslimo-
via nasledujú kroky týchto veľkých prorokov a poslov Božích. 
Okrem toho mnoho ďalších nádherných konceptov, ako láska 
Boha, podriadenie sa a oddanie sa Jemu, úpenlivé prosby, jednota, 
rovnosť, úprimnosť, trpezlivosť, pokora a miernosť, je v modlitbe 
evidentne prítomných a dá sa z nej naučiť. V skutku, úprimný a 
pokorný ‘dhikr’ (pripomínanie si Allaha), ‘du’a’ (úpenlivá pros-
ba), ‘istighfar’ (žiadosť o odpustenie) a ‘salat’ (modlitba) – pre 
Allaha jediného – sú skvelými a nádhernými kľúčmi k pokoju, 
pohode a požehnaniu.

„Tých, ktorí uverili a ktorých srdcia sa upokoja spomínaním si 
na Boha (tých Boh k Sebe usmerní). Veru, spomínaním si na 
Boha srdcia k pokoju dospievajú.“ (13:28)

„Pán váš povedal: ‚Proste ma, splním vám vaše prosby.‘“ 
(40:60)

hodne pestuje podporu, pomoc, spoluprácu a solidaritu v celej 
spoločnosti.

4. SAWM 

Sawm (postenie) je úplné zdržanie sa jedla, tekutiny a intímneho 
styku s manželom (manželkou) počas stanoveného času (od úsvi-
tu až po západ slnka). Niektoré zo znamenitých výhod a ponau-
čení postenia sú:

Duchovné výhody: Rozvíja ‘taqwa‘ (zbožnosť) a úprimnosť. 
Pôstny mesiac Ramadán je výbornou šancou na získanie Božej 
milosti a odpustenia, šancou zachrániť sa pred Ohňom pekel-
ným a získať večný život, Raj.
 
Morálne a citové výhody: V škole Ramadánu (postenia) sa 
učíme a prežívame hlad, ktorým trpia milióny ľudí v rôznych 
častiach sveta. Inšpiruje nás deliť sa, súcitiť, byť skromnými, 
štedrými a milými. 
 
Výchovné výhody: Pôst nás veľa učí. Napríklad sa môžeme na-
učiť, že zmena alebo upustenie od zlozvykov, ako prejedanie sa 
jedlom a  pitím, je možné. Taktiež disciplinuje naše správanie 



a učí nás trpezlivosti a sebaovládaniu. Okrem toho nám pri-
pomína, že Boží proroci, ako Mohamed, Mojžiš a Ježiš, sa tiež 
zvykli postiť. 
 
Zdravotné výhody: Pôstom sa telo zbavuje toxínov a preby-
točného tuku. Lekári a odborníci na výživu odporúčajú pôst 
a opisujú ho ako „spaľovač odpadu“ a „liečivú terapiu“. Pôst je 
dobrým liekom na rôzne choroby. 

Toto je len niekoľko z krás a výhod pôstneho mesiaca Ramadán.

5. HADŽDŽ

Hadždž znamená púť do Mekky, ktorú musí raz za život vykonať 
každý moslim, ktorý je fyzicky, mentálne a finančne schopný.

Ako aj pri ostatných pilieroch a článkoch islamu, krásy, ponauče-
nia a výhody hadždžu sú mnohé. Milióny veriacich (rôznej farby, 
rasy a z rôznych kútov sveta) odpovedajú na Abrahámovu výzvu. 

Pri vykonávaní púte hadždž možno vidieť nádherné princípy a 
koncepty vrátane: podriadenia sa a poslušnosti voči Allahovi, 
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bratstva a sesterstva v islame, jednoty, trpezlivosti, obety, modlit-
by, dobročinnosti a pôstu. 

Islamská púť (hadždž) dosvedčuje a predstavuje najväčšie a na-
jjedinečnejšie náboženské stretnutie alebo zhromaždenie svojho 
druhu v histórii ľudstva.

Na takom veľkom stretnutí ľudí všetkých rás a farieb, slúžiacich 
jedinému Bohu a nasledujúcich jediný odkaz, našli Malcolm X a 
iní ponaučenie a krásu skutočnej viery, islamského bratstva a rov-
nosti - keď išli do Mekky vykonať hadždž.
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„Moja púť mi rozšírila obzor. Požehna-
la ma novým náhľadom. Za dva týždne 
vo Svätej zemi som videl, čo som za trid-
saťdeväť rokov nevidel v Amerike. Videl 
som ľudí všetkých rás, všetkých farieb, 
od modrookých blondínov po Afričanov 
čiernej pleti, v skutočnom bratstve! Jed-
note! Žijúcich ako jeden! Uctievajúcich 
ako jeden!“ – Malcolm X 



Mešita Al Haram, Mekka, Saudská Arábia



KRÁSA A ČISTOTA 
VZNEŠENÉHO KORÁNU

Vznešený Korán je ústava zjavená Bohom (Allah) pre usmerne-
nie a riadenie ľudského života. S dokonalým poznaním hovorí o 
Stvoriteľovi a Jeho stvorení. Odhaľuje pravdu a ľudstvo pozýva na 
cestu pravdy. Obsahuje dôležité informácie o ľudskom osude. 

Ľudí, snažiacich sa pochopiť a aplikovať jeho učenie, vzdeláva a 
pozdvihuje na najvyššie duchovné, morálne, intelektuálne a soci-
álne stupne. 

Korán je večný zázrak daný poslednému prorokovi Mohamedovi 
na dôkaz jeho proroctva. Má jedinečnú a nenahraditeľnú formu. 
Bol zjavený pred štrnástimi storočiami a zostáva dodnes vo svojej 
pôvodnej arabskej forme úplne nedotknutý a nezmenený.  
 

S túžbou podeliť sa s vami o niekoľko nádherných veršov z neko-
nečného oceánu Božích Slov a Múdrosti bolo pre mňa veľmi ťažké 
určiť, čo pre limitovaný rozsah knihy zverejniť a čo nie. 

Takže, aby ste z týchto krásnych a čistých pokladov Slov jediné-
ho skutočného Boha spoznali viac, vyzývam vás, aby ste si Korán 
sami prečítali. Skúste si zohnať dôveryhodnú kópiu Vznešeného 
Koránu alebo si nájdite kópiu Koránu na spoľahlivej islamskej in-
ternetovej stránke (napr. v angličtine na www.sultan.org, v sloven-
čine www.koran.sk).
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c Tretia časť



NÁDHERNÉ VERŠE KORÁNU

Všetky verše Koránu sú Slovom Božím. Poďme si prečítať a vy-
chutnať niekoľko veľkolepých pasáží Vznešeného Koránu, ktoré 
odhaľujú islamský pohľad na niektoré kritické a dôležité koncep-
cie. 

ODPUSTENIE A SPÁSA

„Povedz: Vy, ktorí ste sa Mi odovzdali, ktorí ste nestriedmymi 
boli voči svojim dušiam, nestrácajte nádej na Božiu milosť. Boh 
odpúšťa všetky hriechy. Veď On je ten odpúšťajúci a milostivý.’“ 
(39:53)

Keď koná duša pokánie a vráti sa k Allahovi, On sa otočí naspäť k 
Svojmu služobníkovi, prijme ho a odpustí mu. 
Áno, Allah odpúšťa všetky hriechy, keď sa k nemu úprimne vráti-
me. Aký veľký údel!

„Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia, a má rád tých, ktorí 
sa očisťujú.“ (2:222)

Allah je v islame zdrojom mieru, milosti a odpustenia, nie zdroj-
om nenávisti, krviprelievania a terorizmu. 

Ak chcete v islame dosiahnuť spásu a večný život, jednoducho sa 
vráťte k Allahovi, verte v Jeho jediného a konajte dobré skutky. 
Žiadny nevinný a dobrý človek nemusí byť ukrižovaný alebo zabi-
tý pre hriechy druhých. 

Islam taktiež svojim nasledovateľom (moslimom) nariaďuje, aby 
druhým odpúšťali.

Toto je v krátkosti nádherná koncepcia spásy a odpustenia v isla-
me. Je to vskutku náboženstvo milosti a odpúšťania.
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SPRAVODLIVOSŤ

„Vy, ktorí ste uverili, buďte ľuďmi zachovávajúcimi to, čo Boh 
uložil, svedkami spravodlivými. A nech vás nepodnieti nepria-
teľstvo k určitým ľuďom k tomu, aby ste boli nespravodliví. Buď-
te spravodliví, je to bližšie k bohabojnosti. A bojte sa Boha. Veď 
Boh dobre vie všetko o tom, čo konáte.“ (5:8)

Islam nás učí, aby sme boli spravodliví k všetkým ľuďom, či už 
priateľom alebo nepriateľom, a to vždy, počas mieru i vojny.

Svojich nasledovníkov učí, aby konali s bezvýhradnou spravod-
livosťou a morálkou oslobodenou od politických motívov, osob-
ných rozmarov, sociálnych a kultúrnych pomerov alebo dočasné-
ho relativizmu.  

„Boh vám prikazuje, aby ste zverené veci vracali ich majiteľom, 
a ak by ste medzi ľuďmi rozhodovali, tak rozhodujte spravodli-
vo.“ (4:58)

Ako praktický prejav jeho krásy, večných hodnôt, milosti a spra-
vodlivosti nám islam nariaďuje, aby sme chránili to, čo moslimskí 
učenci nazývajú „päť nevyhnutností“.

PÄŤ NEVYHNUTNOSTÍ

1.     Náboženstvo.
2.     Duša.
3.     Myseľ.
4.     Česť (dôstojnosť).
5.     Peniaze (a čokoľvek, čo vlastníme).

Vznešený Korán obdivuhodne upozorňuje, že ktokoľvek zabije 
nevinnú dušu – „akoby zabil všetkých ľudí. A kto by zachránil jej 
život, akoby zachránil všetkých ľudí.“ (5:32)
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Čo sa týka slobody a ochrany viery, Vznešený Korán hovorí:

„V náboženstve niet donútenia...“ (2:256)

Preto si islam ctí ľudstvo a nikoho nenúti nasilu prijať vieru. Toto 
je pravda, krása, spravodlivosť, láskavosť a tolerancia islamu pri 
jednaní s nemoslimami. 

Takže pri súdení druhých musíme byť čestní, objektívni a spra-
vodliví. A opäť si pripomeňme, čo nám Allah vo Vznešenom Ko-
ráne hovorí:

„A nech vás nepodnieti nepriateľstvo k určitým ľuďom k tomu, 
aby ste boli nespravodliví. Buďte spravodliví, je to bližšie k boha-
bojnosti.“ (5:8)

A predsa, čo sa týka tých neobjektívnych politických a nábožen-
ských lídrov, spisovateľov, historikov, karikaturistov alebo ľudí z 
médií, ktorí nespravodlivo obviňujú islam a všetkých moslimov z 
terorizmu, a tvrdia, že islam bol šírený silou a mečom, a tých ne-
pokojných duchom a mysľou, ktorí vyobrazujú Allaha, jediného 
skutočného Boha, a Jeho posledného proroka Mohameda v naj-
horších a najškaredších podobách a kresbách, sa čudujem:  

Tomuto sa hovorí sloboda a sloboda prejavu – neexistuje tu 
náhodou dvojitý meter, keď ide o islam a moslimov? (Prečo na-
príklad nikdy nepočujeme označenia ako „kresťanskí teroristi“ 
alebo „židovskí teroristi“, keď už bolo dosť krutosti napáchanej 
aj ľuďmi týchto vierovyznaní?)

Môžu ľudia slobodne urážať, preklínať a opovrhovať druhými a 
ich vierou alebo obviňovať ich všetkých z terorizmu?

Takto sú civilizácia, demokracia a sloboda prednášané mladej 
generácii na školách, univerzitách a spoločnosti vôbec?
Je to skutočne meč islamu, čo v súčasnosti núti tisícky múdrych, 
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objektívnych, úprimných a nezaujatých mužov a ženy po celom 
svete prijať islam? 

(Mnoho kníh, článkov a internetových stránok diskutuje, prečo a 
ako sa títo bratia a sestry navrátili k islamu. Napríklad by som od-
porúčal: Islam Our Choice, Portraits of Modern American Mus-
lim Women, ktoré editovali Debra L. Dirks a Stephanie Parlove. 
Sú dostupné na internete).

Navyše, podľa nedávnych správ z Ameriky a Západu, islam je naj 
rýchlejšie rastúcim náboženstvom na svete.  

TAK PREČO ISLAM?

Rovnocennosť

„Ľudia! My sme vás stvorili z jedinca mužského pohlavia a jedin-
ca ženského pohlavia a učinili sme vás národmi a kmeňmi, aby 
ste sa spoznávali. Najvznešenejší z vás u Boha je ten najbohaboj-
nejší. Boh všetko vie a je všeznalý.“ (49:13)

35



Pre potvrdenie tohto nádherného konceptu rovnoprávnosti v isla-
me prorok Mohamed pri svojom poslednom kázaní povedal:

„Ó, ľudia, váš Boh je jeden a váš otec je jeden. Všetci ste z Adama 
a Adam je z prachu. Arab nie je nadradený Nearabovi a Nearab 
nie je nadradený Arabovi. Biely nemá nadradenosť nad čiernym, 
rovnako ako čierny nemá nadradenosť nad bielym. Všetci ste si 
rovní. Nik nie je nadradený nad ostatných, len cez zbožnosť a 
dobré skutky.“

Islam nás neučí nenávidieť alebo ponižovať druhých na zá-
klade ich rasy, farby pokožky, očí alebo národnosti. 

Islam je vhodný liek na diskrimináciu a rasové konflikty, ktorým 
sme v dnešnom svete svedkami. 

V islame sú čierni a bieli ako bratia a sestry jednej rasy. Všetci sú 
z rovnakého otca, Adama, ktorý bol stvorený z prachu. Takže sme 
všetci zo zeme a do zeme sa aj vrátime a premeníme sa opäť na 
prach. 

Tak prečo sa stále niektorí ľudia správajú k druhým arogantne, 
alebo na nich pozerajú zvrchu? Toto je dôležité ponaučenie, ktoré 
môžeme odvodiť od vyššie spomenutých citácií z Koránu a po-
sledného prorokovho kázania. A toto je to, čo sa Malcolm X nau-
čil, keď išiel do Mekky vykonať Hadždž (púť). 

Univerzálnosť a jednota odkazu

„Povedzte: Uverili sme v Boha a v to, čo nám bolo zoslané, a v 
to, čo bolo zoslané Abrahámovi, Ismailovi, Izákovi, Jakubovi a 
kmeňovým spoločenstvám, a čo bolo dané Mojžišovi a Ježišovi, 
a čo bolo dané prorokom od ich Pána. Nerobíme rozdiel medzi 
nimi a my sme Mu oddaní.’“ (2:136)
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Moslimovia majú radi a veria vo všetkých Božích prorokov vrá-
tane Adama, Noema, Abraháma, Ismaila, Izáka, Jakuba, Mojžiša, 
Ježiša a Mohameda (požehnanie a mier s nimi).

Prorok Mohamed povedal: 
„Zo všetkých ľudí som ja najbližšie k Ježišovi, synovi Márie. Lebo 
medzi mnou a ním (Ježišom) nie je žiadny prorok. Proroci sú 
bratia, ich matky sú rozdielne, ale ich náboženstvo je jedno.“

Tak ktoré je to univerzálne a jediné skutočné náboženstvo 
všetkých Božích prorokov? 

Ďalšie nádherné verše na zamyslenie

Nádhera,  ľúbeznosť a čistota Vznešeného Koránu sú neobmed-
zené. Dovoľte mi teda citovať niekoľko veršov Koránu bez ich 
komentovania alebo vysvetľovania. Chcel by som, aby ste sa nad 
nimi zahĺbili a uvažovali o nich. Skúste objaviť viac z pokladov 
Konečného Zákona, Koránu.

Allah a Jeho posol

„On (Boh) je ten, kto poslal svojho posla (Mohameda) so správ-
nym usmernením a s náboženstvom pravdy...“ (48:28)

„Mohamed nikdy nebol otcom nikoho z vašich mužov, ale bol po-
slom Božím a zavŕšiteľom radu (tu sa myslí zástup, rad) proro-
kov. Boh veru o všetkom vie.“ (33:40)

Pokoj a raj

„On (Boh) je Ten, kto zoslal pokoj do sŕdc veriacich, aby nado-
budli ku svojej (doterajšej) viere ešte viac viery... Aby dal veria-
cim mužom a veriacim ženám vojsť do záhrad, pod ktorými tečú 
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rieky, v ktorých budú naveky, a aby im vymazal ich zlé skutky. To 
je u Boha veru tá výhra obrovská.“ (48:4-5)

„Ty, duša pokojná, vráť sa k Pánovi svojmu spokojná, uspoko-
jivá, vstúp medzi tých, ktorí sa Mi odovzdali, a vstúp do Mojej 
záhrady.“ (89:27-30)

Muži a ženy (v islame)

„Moslimovia a moslimky a veriaci muži a veriace ženy a posluš-
ní muži a poslušné ženy a pravdovravní muži a pravdovravné 
ženy a trpezliví muži a trpezlivé ženy a pokorní muži a pokorné 
ženy a finančne pomáhajúci muži a finančne pomáhajúce ženy a 
postiaci sa muži a postiace sa ženy a muži chrániaci svoje pohla-
vie a ženy chrániace tak isto a muži, ktorí si spomínajú na Boha 
často, a ženy, ktoré si spomínajú tak isto, pre tých pripravil Boh 
odpustenie a odmenu obrovskú.“ (33:35)

„Kto by konal nejaké dobré skutky, či už by šlo o jednotlivca muž-
ského pohlavia alebo o jednotlivca ženského pohlavia, a bol by 
pritom veriaci, vojde do Raja...“ (4:124)

Skvelé učenie

„A ponáhľajte sa k získaniu odpustenia od vášho Pána a k získa-
niu záhrady rajskej, ktorej šírka sa rovná nebesiam a zemi. Pri-
pravená je pre tých, ktorí sa vyvarujú. Ktorí míňajú v blahobyte 
i v biede a potláčajú svoj hnev a odpúšťajú ľuďom. A Boh má 
rád tých, ktorí dobro činia. Ktorí ak by sa dopustili nemravnosti 
alebo by ukrivdili svojim dušiam, spomenuli by si na Boha a po-
prosili o odpustenie svojich hriechov. A kto iný než Boh hriechy 
odpúšťa? A vedome by netrvali na tom, čo robili a pritom vedia. 
Odmenou tých bude odpustenie od ich Pána a záhrady, pod kto-
rými tečú rieky, v ktorých budú naveky. A je to veru výborná 
odmena pre tých, ktorí konajú.“ (3:133-136)
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Odporučenia a varovania

„Nebudete uctievať nikoho iného okrem Boha a s rodičmi budete 
dobre zaobchádzať, a s príbuznými, sirotami a biednymi tiež, a 
hovorte s ľuďmi dobre...“ (2:83) 

Spomínanie a pokoj

„Tých, ktorí uverili a ktorých srdcia sa upokoja spomínaním si 
na Boha. Veru spomínaním si na Boha, srdcia k pokoju dospie-
vajú.“ (13:28)

Pred uzavretím tejto časti mi verte, že pravdy, krásy a zázraky 
Vznešeného Koránu sú nekonečné. Čím viac ho čítame, tým viac 
objavíme a tým viac máme pocit, že ho čítame po prvýkrát. 

Existuje navyše oveľa viac koncepcií, ako autentická, lingvistická, 
vedecká, liečivá a zázračná podstata Koránu, ktoré som tu pre roz-
sah knihy nemohol zaradiť. 
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PRELOM

NÁBOŽENSTVO ADAMA A EVY

Linda Barto* (USA)

Jednou z krás islamu je objav, že Boh nestvoril ľudí ako du-
chovné stvorenia, ktoré by opustil, aby sami prišli na to, aké sú 
hodnoty a zmysel ich duchovnej podstaty. Obdaril nás zveda-
vými mysľami, hľadajúcimi pravdu.  Každému človeku posky-
tol pohár vedenia, ktorý sa nikdy neminie, ak človek z neho 
neprestane piť. Cez spektrum Božej dokonalosti Jeho svetlo vy-
tvára dúhu z milosti, láskavosti a spravodlivosti, a naše duše sú 
zafarbené  dokonalou vierou,  ktorú pre nás Boh stvoril. 

Boh stvoril svet a všetko v ňom v záujme ľudstva, takže dáva 
zmysel, že Jeho stvorenie zahŕňa aj skutočné a dokonalé nábo-
ženstvo. 

Aké náboženstvo stanovil Boh Adamovi a Eve? 

Podľa Koránu náboženstvo vybrané pre nás bolo jednoduché a 
úplné podriadenie sa Bohu, čo v arabčine znamená islam. Ko-
rán ho opisuje ako náboženstvo Abraháma, ktorý bol nazývaný 
Božím priateľom. On sa jednoducho podriadil Bohu. 

c Štvrtá časť
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Z islamského pohľadu sa každý človek rodí s dušou podriade-
nou Bohu, ale môže sa slobodne rozhodnúť, či sa prikloní alebo 
odvráti od počestného života, pre ktorý bol stvorený. 

V istom okamihu života sa musí každý človek rozhodnúť, či 
zostane podriadený Bohu, alebo bude pokračovať v skorumpo-
vanom životnom štýle egocentrizmu, materializmu a bezbož-
ného potešenia. Samozrejme, veľa ľudí je zvedených z pravej a 
dobrej cesty neveriacimi rodičmi alebo hanlivými či tragickými 
pomermi, chudobnými na duchovnú výživu. 

Z pohľadu islamu je Boh Jediný, kto súdi jednotlivcov podľa ich 
individuálneho vedomia a vrodených sklonov. Môžeme si byť 
istí, že Jeho rozhodnutia v Deň Súdu budú spravodlivé. 

Keď sa človek celkovo podriadi Bohu, každý aspekt jeho exis-
tencie – rozum, telo a duša – musí byť zasvätený Bohu. Udrža-
nie neskazenej duše, prostredníctvom modlitby a uctievania, je 
životne dôležité, rovnako je však dôležité vystaviť rozum užitoč-
ným vedomostiam a zamestnať telo zdravým životným štýlom. 
Islam dáva šancu spoznať vaše celé bytie, ako bolo stvorené. 

Prijatím islamu, keď zahodíte namáhavú záťaž a 
idete po ceste, na ktorú boli vaše nohy postavené už 
pri príchode na tento svet, sa stávate skutočne samým 
sebou. 

Živé pravdy islamu môžu doplniť a spresniť pravdu všetkých 
náboženstiev a zároveň pomôcť veriacim rozoznať a odmietnuť 
lož. Prijatie islamu je univerzálne. 
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*Linda Barto je americká spisovateľka, poetka a umeľkyňa



PRAVDA O POSLEDNOM 
PROROKOVI

Mohamed (významovo to znamená ten, ktorý je chválený), syn 
Abdullaha (mier a požehnanie s nimi), sa narodil v Mekke okolo 
roku 570 kresťanského letopočtu. Medzi ľuďmi bol známy ako Al-
-Amin (dôveryhodný).

Keď mal Mohamed 40 rokov, prišiel k nemu anjel Gabriel so zja-
vením. Najprv mu bolo nariadené, aby učil islam svoju najbližšiu 
rodinu, vrátane jeho ženy Chadídže, a časom mu bolo zjavené, aby 
začal roznášať posolstvo celému ľudstvu. Nasledujúce roky svoj-
ho života doručoval Allahov odkaz ostatným, išiel dobrým prí-
kladom a bol dokonalým vzorom pre ľudstvo. V roku 632 prorok 
Mohamed ako 63 ročný odišiel z tohto sveta. 

Prorok Mohamed (mier a požehnanie Allaha s ním) je nazývaný 
„pečaťou prorokov“. Bol posledným prorokom a bol poslaný, aby 
potvrdil všetku pravdu, ktorá bola zoslaná pred ním, vrátane ‚Je-
žišovho evanjelia’.

Vznešený Korán dosvedčuje, že: 

„Mohamed je poslom Božím a zavŕšiteľom radu prorokov.“ 
(33:40)

c Piata časť
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Potvrdzujúc prepojenie medzi ním a Ježišom, prorok Mohamed 
spomenul: 

„Ak človek verí v Ježiša, a potom verí vo mňa (Mohameda), do-
stane dvojitú odmenu.“

Prorok Mohamed tiež povedal: 

„Zo všetkých ľudí som ja najbližšie k Ježišovi, synovi Márie. Lebo 
medzi mnou a ním (Ježišom) niet žiadneho proroka.“

Tieto prorokove výroky nám ukazujú, ako si Mohamed ctil Ježiša 
(mier a požehnanie Allaha s nimi). Toto bolo proroctvo, ktoré Je-
žiš predpovedal v Biblii. Budem sa mu venovať o chvíľu. 

VEĽKOLEPÁ OSOBNOSŤ PROROKA MOHAMEDA

Mohamed, od detstva cez dospievanie a jeho prorockú činnosť až 
do smrti, bol vďaka svojmu jedinečnému charakteru a mravom 
celé roky považovaný za mimoriadnu a veľkolepú osobnosť. Bol 
milosrdný, čestný, úprimný, láskavý, pravdovravný a pokorný. 
Každý detail jeho osobného života a verejného prejavu bol presne 
a spoľahlivo doložený a verne zachovaný do dnešného dňa. 

Bol prorokom, poslom, náboženským učiteľom, sociálnym refor-
mátorom, morálnym poradcom, vodcom, štátnikom, verným pri-
ateľom, úžasným spoločníkom, oddaným manželom a milujúcim 
otcom.

V tejto súvislosti Ramakrishna Rao, indický profesor filozofie, vo
svojej brožúre „Mohamed: Prorok islamu“ nazýva proroka: „do-
konalým modelom ľudského života“. Prof. Rao objasňuje:

„Najťažšie je pochopiť celú podstatu Mohamedovej osobnosti. Iba 
náznak z nej môžem zachytiť. Aká dramatická séria malebných 
obrazov! Je tu Mohamed prorok, Mohamed bojovník, Mohamed 
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obchodník, Mohamed štátnik, Mohamed rečník, Mohamed refor-
mátor, Mohamed útočisko pre siroty, Mohamed ochranca otrokov, 
Mohamed emancipátor žien, Mohamed sudca, Mohamed svätec. 
Vo všetkých týchto veľkolepých rolách, vo všetkých týchto ľudských 
aktivitách je ako hrdina.“ 

Historicky povedané, za krátku dobu dvadsiatich troch rokov jeho 
prorockej činnosti zmenil Mohamed celý Arabský polostrov...

z pohanstva a modloslužobníctva k podriadeniu sa jedinému 
Bohu...

z kmeňových sporov a vojen k solidarite a súdržnosti...

z opilstva a zhýralosti k triezvosti a zbožnosti...

z bezprávia a anarchie k disciplinovanému žitiu...

z morálneho úpadku k najvyššiemu štandardu morálnej 
dokonalosti.

Ľudská história nikdy predtým ani potom nezaznamenala takú 
komplexnú zmenu spoločnosti alebo miesta a predstavte si... 
všetky tieto neuveriteľné zázraky len za dve desaťročia!
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Mekka, Saudská Arábia



PROROK MOHAMED VO SVETOVÝCH POSVÄTNÝCH 
KNIHÁCH

Keďže hlavnou témou tejto knihy nie je detailné opisovanie všet-
kých proroctiev predpovedajúcich príchod proroka Mohameda 
zachytených v iných náboženských knihách, mal by som sa aspoň 
zmieniť, že moslimskí učenci ich zaznamenali v perských, hin-
duistických, budhistických, židovských a kresťanských textoch.

Mohamed v iných náboženských textoch je skutočne veľmi zaují-
mavou témou, ktorá bola dôkladne prediskutovaná vo viacerých 
knihách a článkoch, rovnako ako na internete. (Viac informácií o 
tejto téme nájdete na internetovej stránke Dr. Zakira Naika www.
irf.net, alebo zadajte do internetového vyhľadávača slová „prorok 
Mohamed“, „Mohamed v hinduistických textoch“, „Mohamed v 
Biblii“ a podobne.)

Z kníh, napríklad, A. H. Vidyarthi a U. Ali napísali knihu s ná-
zvom 
„Mohamed v perských, hinduistických a budhistických tex-
toch“. 

Profesor Abdul-Ahad Dawud (predošlý kresťanský reverend Da-
vid Benjamin) vo svojej nádhernej knihe „Mohamed v Biblii“ re-
aguje na biblické predpovedanie príchodu proroka, ktorý je „ako 
ty Mojžiš“, vysvetľujúc: 

Nasledujúce slová čítame v Deuteronómiu, 18. kapitola, 18. verš: 

„Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje 
slová do jeho úst, i bude im hovoriť všetko, čo prikážem.“ 

Ak tieto slová neplatia o Mohamedovi, tak potom zostávajú stále 
nenaplnené. Sám Ježiš nikdy nepotvrdil, že by bol zmieňovaným 
prorokom... Ježiš, ako sa verí v jeho Cirkvi, sa objaví ako Sudca, a 
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nie ako zákonodarca, ale ten sľúbený musí prísť s „ohnivým záko-
nom“ v „jeho pravici“.“ Deut. 33:2

Moslimskí učenci vyhlasujú, že toto proroctvo sa nevzťahuje na 
nikoho iného ako na Mohameda. Mojžiš a Mohamed sú si v mno-
hom podobní. Obom začína meno na rovnaké písmeno. Sú rov-
nakí v ich prirodzenom narodení, sobášoch, misiách a prirodze-
nej smrti. Obaja boli proroci, vládcovia, vodcovia a štátnici. Obaja 
priniesli „ohnivý zákon“. Ježiš sa na druhej strane líši od Mojžiša 
vo viacerých prípadoch. Jeho narodenie, misia a smrť sú iné ako 
Mojžišove. Podľa Biblie sa Ježiš neoženil, nevládol svojim ľuďom 
ani neviedol vojny ako Mojžiš. 

Stojí za zmienku, že „prorok spomedzi ich bratov“ odkazuje na 
proroka z bratov Izraelitov (teda Ismailitov). 

Aj Ježiš V Biblickom Novom Zákone predpovedal príchod ďalšie-
ho Tešiteľa. Ježiš vyhlásil: 

„...a On vám dá iného Tešiteľa...“ (Ján 14:16). 
Okrem iného  Ježiš povedal:

„Lenže hovorím vám pravdu: je pre vás lepšie, aby som odiši-
el. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, 
pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo 
spravodlivosť a čo súd... Ešte veľa vám mám toho povedať, ale 
teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás 
do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovo-
riť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z 
môjho vezme a bude zvestovať vám.“ (Ján 16:7-14)

Tak kto je ten „iný Tešiteľ“, ktorý má prísť 
po Ježišovi?

Moslimskí učenci tvrdia, že z viacerých dôvodov je to jedine Mo-
hamed, ktorý celkom naplnil Ježišovo proroctvo. Tu je niekoľko z 
nich: 
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Ježiš povedal v Jn, 14:16: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám 
iného Tešiteľa...“ Moslimskí učenci spomínajú, že pôvodné 
slovo „Periklytos“ z gréčtiny, ktoré  znamená „chválený“,  od-
kazuje na Mohameda.

Ježišovo odvolávanie sa na „iného Tešiteľa“ sa nemôže vzťa-
hovať na Ducha Svätého, keďže Duch Svätý (časť Svätej Trojice 
– Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, ako v ňu veria kres-
ťania) bol podľa Biblie prítomný pred aj počas Ježišovej misie, 
pričom Tešiteľ mal prísť neskôr. 
Okrem toho Mohamed prišiel varovať ľudí pred hriechom a 
naviesť ich k počestnosti. Bol vládcom a sudcom so „zákonom“ 
v „jeho pravici“.

Mohamed viedol ľudí k definitívnej pravde o jedinom skutoč-
nom Bohu, pravde o zmysle tohto života, pravde o posmrtnom 
a večnom živote a k mnohým iným veciam.

Ukázal nám veci prichádzajúce cez mnohé proroctvá a zázraky, 
jemu dané skrz toho, kto ho poslal, Allah. 

Mohamed bol prorokom, ktorý nehovoril „sám zo seba, ale 
bude hovoriť, čo počuje“. On bol nástrojom, cez ktorý Boh zja-
vil Jeho Slovo, Vznešený Korán. A Mohamed recitoval Božie 
Slovo v Jeho mene. Biblia predpovedala, že „on bude hovoriť v 
Mojom mene...“ (Deut. 18:19). Kapitoly Vznešeného Koránu v 
skutočnosti začínajú frázou „V mene Allaha“.

Mohamed a Vznešený Korán vskutku vysoko velebili Ježiša 
(mier s nimi). Na jeho počesť moslimovia radi dávajú svojim 
deťom meno Ísa (arabský ekvivalent mena Ježiš).

Okrem toho, keď sa židia opýtali Jána Krstiteľa, kto je, poprel, že 
by bol Kristom, Eliášom alebo tým prorokom. 
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„A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k 
nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a ne-
zaprel. Vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: Čo teda? Si 
Eliáš? Povedal: Nie som. Či si tým prorokom? Odpovedal: Nie!“ 
(Ján 1:19-21)  

Moslimskí učenci opäť argumentujú, že Mohamed je ten, na kto-
rého sa v nasledujúcom biblickom texte odvolávajú:

„Si tým prorokom?“ A on odpovedal: „Nie.“ Tak kto je tým pro-
rokom? „Ten prorok“ sa jasne nevzťahuje na Jána Krstiteľa ani Je-
žiša Krista, ako to Ján sám dosvedčil. 

Múdry, čestný a úprimný človek, hľadajúci pravdu, by sa mal ob-
jektívne opýtať: 

Kto je tým prorokom?
Kto je skutočný prorok, ktorý prišiel po Jánovi a Ježišovi, 
oznamujúc originálny odkaz o jedinom skutočnom Bohu?

JE TO MOHAMED!

8

8
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Detail vstupnej brány do prorokovej mešity v Medíne, Saudská Arábia. 
Muhammad  rasullulah (Mohamed, Allahov posol) 



ČO BOLO O PROROKOVI MOHAMEDOVI POVEDANÉ

O prorokovi Mohamedovi (mier a požehnanie s ním) bolo napí-
sané mnoho. V nasledujúcom texte uvádzame len niekoľko z vy-
jadrení známych osobností: 
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Alphonse de Lamartine 
(známy historik) povedal: „Ak veľkosť úmyslu, 
skromnosť prostriedkov a mimoriadne výsled-
ky sú tromi kritériami ľudského génia, kto by 
si dovolil porovnať akéhokoľvek človeka moder-
nej histórie s Mohamedom?“
Uzavrel to slovami: „Pokiaľ ide o všetky miery, 
ktorými sa dá merať ľudská veľkosť, môžeme 
sa rovno opýtať, existuje niekto väčší ako on?“ 
(Historie De La Turqvie, Paris 1854 – Vol. II, pp. 
276-277)

Michael H. Hart 
vo svojej knihe „The 100: A Ranking of the Most
Influental Persons in History“ (100 najvplyv-
nejších osobností dejín, autor Michael H.Hart, 
vydavateľstvo Knižný klub s r.o., Banská Byst-
rica, rok 1994) tvrdí: „Moja voľba Mohameda 
ako lídra na zozname najvplyvnejších ľudí na 
svete môže niektorých čitateľov prekvapiť, iný-
mi môže byť zas spochybňovaná. Avšak on bol 
jediným človekom v histórii, ktorý bol vrchol-
ne úspešný na náboženskom aj svetskom poli.“ 
Hart usudzuje, že: „je to tá jedinečná kombi-
nácia svetského a náboženského vplyvu, ktorá, 
domnievam sa, oprávňuje Mohameda k tomu, 
aby bol považovaný za najvplyvnejšiu osobnosť 
ľudskej histórie.“  
 

Sir George Bernard Shaw 
vo svojej knihe: The Genuine Islam (Pravý is-
lam) hovorí: „Verím tomu, že ak by mal muž 
ako on získať vedenie nad moderným svetom, 
uspel by v riešení problémov takým spôsobom, 
ktorý by priniesol tomuto svetu toľko potrebný 
mier a radosť.“
Shaw dodal: „On bol zďaleka najpozoruhod-
nejším človekom, aký kedy chodil po tejto zemi. 
Šíril náboženstvo, založil štát, vybudoval ná-
rod, ustanovil morálny kódex, inicioval počet-
né sociálne a politické reformy, založil silnú a 
dynamickú spoločnosť, aby praktizovala a re-
prezentovala jeho učenie a úplne zmenil svet 
ľudského myslenia a správania pre nasledujú-
ce časy.“ (The Genuine Islam, Vol. 1, 1936)

Mahátma Gándhí 
poukázal: „Som viac než presvedčený, že to ne-
bol meč, ktorý v tej dobe vyhral miesto islamu v 
systéme života. Bola to nekompromisná jedno-
duchosť, neprekonateľná skromnosť proroka, 
svedomitosť v jeho záväzkoch, jeho intenzívna 
oddanosť priateľom a nasledovníkom, jeho 
neohrozenosť, jeho nebojácnosť, jeho absolút-
na dôvera v Boha a jeho samotné poslanie.“ 
(Young India Newspaper)

Johann Wolfgang von Goethe 
(najznámejší európsky básnik) veril, že: „On je 
prorokom a nie básnikom, a teda Korán má 
byť  chápaný ako božský zákon, a nie ako kni-
ha človeka napísaná pre ponaučenie alebo po-
bavenie.“ 
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Thomas Carlyle 
vo svojej knihe: „Heroes and Hero - worship“  
uviedol: 

„Ako mohol jeden muž bez cudzej pomoci 
spojiť bojujúce kmene a kočovných beduínov 
do najsilnejšieho a civilizovaného národa za 
menej ako dve desaťročia.“ „...klamstvá (oso-
čovanie zo Západu), ktorých dobre myslená 
horlivosť sa hromadí okolo tohto muža (Mo-
hameda) sú potupou pre nás samých.“
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V jednej z neskorších prác John Esposito 
(univerzitný profesor náboženstva a medzi-
národných vzťahov, riaditeľ Centra pre med-
zinárodné štúdiá na Univerzite Svätého Krí-
ža a zakladajúci riaditeľ PABT-u, Centra pre 
moslimsko-kresťanské pochopenie na Geor-
getownskej Univerzite v USA) vo svojej knihe: 
„Islam- The Straight Path“ zdôraznil:
 „Mohamed bol medzi tými významnými 
náboženskými postavami, prorokmi a zakla-
dateľmi náboženstiev, ktorých pozoruhodný 
charakter a osobnosť vzbudili neobyčajnú 
dôveru a angažovanosť. Jeho fenomenálny 
úspech v priťahovaní stúpencov a vytváraní 
spoločného štátu, ktorý dominoval Arábii, 
nemôže byť pripísaný len tomu, že bol rafino-
vaným vojenským stratégom, ale tiež faktu, že 
bol neobyčajným mužom... Mohamedovi na-
sledovníci ho videli ako spravodlivého, spoľa-
hlivého, zbožného, čestného a milosrdného.“ 
(Esposito, 2004)

Objasnil, že „Mohamed nebol zakladateľom 
islamu, ani nezaviedol nové náboženstvo.“

Profesor Esposito zdôraznil túto skutočnosť: 

„Islam priniesol reformáciu. Bolo to opätov-
né volanie k úplnému podriadeniu sa (islam) 
Allahovi a realizovanie Jeho vôle, ako bolo 
definitívne a v kompletnej forme zjavené Mo-
hamedovi, poslednému prorokovi alebo „pe-
čať“ prorokov. Preto pre Mohameda nebol 
islam novým náboženstvom, ale obnovením 
pravdivej viery...“ 
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Encyklopédia  Britannica 
(zv.12.) uvádza: 

„...Mnoho detailov z raných zdrojov uka-
zuje, že bol čestným a poctivým mužom, 
ktorý si získal rešpekt a vernosť ostatných, 
ktorí boli rovnako čestnými a poctivými 
ľuďmi.“ 

„...Mohamed je najúspešnejším zo všetkých 
prorokov a náboženských osobností.“



  Proroková mešita , Medina, Saudská Arábia



„Boh vás nesúdi podľa vášho tela a vzhľadu, ale pozerá na 
vaše srdcia a vaše skutky.“

„Najlepší z vás je ten, kto je najlepší k svojej rodine, a ja som 
z vás najlepší k svojej rodine.“

„Najlepší z vás sú tí, ktorí sú najlepší k svojim ženám.“

„Najlepšia cesta v islame je tá láskavá a tolerantná (oslobo-
dená od prekážok alebo ťažkostí).“

„Najlepšími ľuďmi sú tí, ktorí sú najviac prospešní (druhým) 
ľuďom.“ 

Toto je len niekoľko príkladov z prorokových múdrych, nádher-
ných a drahocenných výrokov. 

To, čo prorok hovoril a učil, aj praktizoval. Jeho jednanie a činnosť 
s druhými odrážali jeho mimoriadnu a jedinečnú osobnosť v jeho 
mravoch, milosti, čestnosti, úprimnosti, dobrote, pravdivosti, po-
kore, štedrosti, odpúšťaní, trpezlivosti a tolerancii, rovnako ako 
v mnohých ďalších šľachetných vlastnostiach. Príbehy, príklady a 
dôkazy týchto veľkolepých vlastností posledného proroka sú príliš 
početné, aby sme ich tu spomenuli. Zoberme si len jeden príklad:

Po tom, čo ho jeho odporcovia z Mekky odmietli a neuverili v 
jeho posolstvo, islam...

Po tom, čo ho prenasledovali, zle s ním zaobchádzali a nie-
koľkokrát sa ho snažili zabiť...

Po tom, čo mučili a zabili mnoho jeho nasledovníkov a milo-
vaných ľudí...
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NÁDHERNÉ PROROKOVE VÝROKY

Spomínate si, čo sme preberali v prvej časti (Len špička ľadovca) 
tejto knihy? Spomenuté idey sú založené na vedení Koránu a výro-
koch proroka Mohameda. Aby sme okúsili ich krásy a ľúbeznosť, 
uvedieme nižšie niekoľko príkladov prorokových výrokov: 

„Dobré slovo je dobročinnosť.“

„Úprimný úsmev je dobročinnosť.“

„Najlepší z vás sú tí s najlepším charakterom.“

„Odstránenie škodlivej prekážky z cesty je dobročinnosť.“

„Najlepším aspektom viery je trpezlivosť a tolerancia.“

Jeden muž sa opýtal Allahovho posla: „Ktorý aspekt islamu je 
najlepší?“ Odpovedal: „Nasýť (poskytni jedlo) a pozdrav tých, 
ktorých poznáš, aj tých, ktorých nepoznáš.“ 

Prorok Mohamed okrem toho povedal:

„Milostiplný (Allah) má milosť pre tých, ktorí sú milosrdní. 
Ak preukážete milosť tým, čo sú na svete, On, ktorý je v nebi, 
bude mať s vami zľutovanie.“

„Nik z vás v skutočnosti neverí, pokiaľ nepraje svojmu brato-
vi to, čo praje sám sebe.“

„Nie je veriacim ten, kto sa naje do sýtosti, zatiaľ čo jeho 
sused ide spať bez jedla.“

„Silný nie je ten, kto zvalí druhého k zemi, silný je ten, kto sa 
ovláda v návale hnevu.“
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Po tom, čo bojovali proti nemu a jeho spoločníkom a vyhnali 
ich z ich domovov, majetkov a zeme...

Ako reagoval Mohamed na svojich mekkánskych nepriateľov, keď 
vstúpil do Mekky a oslobodil ju od modloslužobníctva a pohan-
stva?

Hneď po veľkom víťazstve, na vrchole šťastia, nadšenia a rados-
ti, keď sa Mohamed a moslimovia vracali domov do Posvätného 
mesta Mekka, prorok Mohamed zhromaždil všetkých obyvateľov 
Mekky, ktorí sa báli, že im z pomsty ublíži alebo ich zabije za to, 
že v minulosti moslimov týrali a zabíjali.  

Mohamed sa ich opýtal: „Čo si  myslíte, že s vami spravím?“ 
Odpovedali: „Si šľachetným bratom a synom nášho čestného 
brata.“ Potom im tento láskavý, tolerantný, štedrý a milosrdný 
prorok odpustil, oznamujúc: „Nebude vám uškodené. Môžete ísť. 
Ste slobodní.“

8 Videli ste niekedy podobnú scénu?

8 Počuli ste niekedy podobný príbeh?

8 Uvedomujete si prorokovu milosrdnosť?  

Profesor John Esposito túto neporovnateľnú historickú udalosť 
opísal nasledovne: „Vyhnutím sa pomste a plieneniu prorok radšej 
prijal urovnanie, udeľujúc amnestiu, ako by mal proti svojim niek-
dajším nepriateľom použiť meč. Čo sa ich týka, obyvatelia Mekky 
prijali islam, prijali Mohamedovo vodcovstvo a boli včlenení do 
ummy (moslimskej komunity).“ (str. 13)

8
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V porovnaní s tým, ste si vedomí toho, čo iné „supersilné“ náro-
dy páchajú, keď neprávom útočia a poškodzujú iných po celý čas 
ľudskej histórie?
V skutočnosti čím viac zisťujeme o Mohamedovom živote, tým 
viac si uvedomujeme jeho vynikajúce správanie a povahu a že 
dáva za pravdu veršu: 

„Poslali sme ťa (Mohamed, s posolstvom) ako milosť (od nás) pre 
stvorených.“ (Vznešený Korán, 21:107) 

Prorok Mohamed povedal: „Bol som poslaný na zdokonalenie 
ušľachtilých čŕt charakteru.“

Potvrdzujúc tento fakt Vznešený Korán oznámil: 

„Ty máš veru správanie (zvyky a vlastnosti) veľmi ušľachtilé.“ 
(Vznešený Korán 68:4)
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Kába v mešite Al Haram, Mekka, Saudská Arábia



NÁDHERNÉ BOŽIE MENÁ 
A ATRIBÚTY

Tu je len niekoľko významov Allahových kvalít a atribútov:

8 Allah: Meno jediného skutočného Boha

8 Ar-Rahman: Milosrdný

8 Ar-Rahim: Milostivý

8 Al-Malik: Absolútny Vládca

8 Al-Quddus: Svätý

8 As-Salám: Zdroj Mieru

8 Al-Hakam: Sudca

8 Al-Aleem: Vševediaci 

8 Al-Basír: Vševidiaci

8 As-Samí: Všepočujúci

8 Al-Adl: Spravodlivý

8 Al-Adhím: Preveľký

8 Al-Ghafúr: Všeodpúšťajúci

8 Al-Ali: Najvyšší, Majestátny

„Absolútne vlastnosti krásy a dokonalosti náležia Allahovi, jedi-
nému skutočnému Bohu. Vskutku Allah má rád krásu.“ 
(Prorokov výrok)

c Šiesta časť
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ZHRNUTIE

Islam je náboženstvo Adama a Evy a ich detí až do konca tohto 
sveta. Je jednoduché, logické, jasné, účelné a komplexné. Krása 
islamu je nekonečná, keďže prichádza od Večného, od Tvorcu. 

Jediný skutočný Boh povedal v krásnom a nikdy nezmenenom 
Koráne:

Dnes som vám dokončil vaše náboženstvo, dovŕšil som voči vám 
Svoj dar a súhlasil som, aby bol islam vaším náboženstvom. 
(5:3)

Ten istý jediný skutočný Boh nám povedal, že Mohamed je Jeho 
posledným a završujúcim prorokom, poslaným celému ľudstvu 
(židom, kresťanom, moslimom, hinduistom, budhistom, ateis-
tom, agnostikom atď.)

Allah poskytol Svoje vedenie a svetlo všetkým ľuďom a odhalil 
tajomstvá a kľúče, ktorými môžu dosiahnuť pohodu a spokojnosť, 
rovnako ako duchovný, sociálny a svetový mier. 

Islam nás učí, aby sme pri hľadaní pravdy a jednaní alebo súdení 
druhých boli spravodliví, rozumní, úprimní, čestní, objektívni a 
nezaujatí.

Hľadanie pravdy by malo byť založené na spoľahlivých zdrojoch a 
autentických faktoch. A jednať s druhými alebo hodnotiť ich mô-
žeme len so spravodlivosťou, pozitívnym prístupom, dialógom, 
vzájomným rešpektom a jasným pochopením. 

cSiedma časť

67



      
Skalný Dóm, Jeruzalem, Okupovaná Palestína



Mešita Al Aqsa, Jeruzalem, Okupovaná Palestína



E-mail: naji@abctruth.net
              abctruth@hotmail.com
Internetová stránka: www.abctruth.net
Tel. +966505913113
P.O. Box 418 Hofuf, Ahsa 31982 KSA

 
Publikácie autora:

8 Who Is the True God?
8 God in Christianity: What Is His Nature?
8 Just One Message!

Užitočné internetové odkazy:

www.abctruth.net
www.sultan.org
www.islamway.com
www.islamworld.com
www.islam-guide.com


