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Islám je náboženství, které před více
než 1400 lety založil Prorok Mohamed
(mír a požehnání Alláha s ním). V
posledních desetiletích se islám stal
předmětem mimořádného podezírání
a nedůvěry, jež by měly vyvolat k další
zkoumání a diskuse. Stoupence tohoto
náboženství nejdeme ve všech koutech
světa. Islám má více než 1,7 miliardy
přívrženců a díky tomu je nejrychleji
rostoucím náboženstvím na planetě.
Přesto mají lidé ohledně této víry řadu
otázek: proč se zdá, že jeho hlavními
cíli jsou extremismus a anarchie,
když o sobě tvrdí, že je náboženstvím
mírumilovným? Dá se muslimům
skutečně věřit? O čem to náboženství
vlastně je? Jaký je jeho vztah k ostatním
světovým náboženstvím? Jak se může
svět vyvíjet, když islám získává větší
vliv? Islám musí nabízet víc než jen
to, jak jej povrchně vnímá veřejnost.
Dovolte nám tedy představit několik
zajímavých a poučných faktů o tomto
náboženství – faktů, která byste
měli znát, než islám budete soudit.
Světlo pravdy vždy pronikne do srdcí
hlouběji než meč!

Fakt č. 1:
Slovo „islám“ doslova znamená „mír“ a „podrobení
se” – tedy mír s lidstvem a podrobení se nařízením
Boha. Jsou zde dvě koncepce: povinnost vůči Bohu a
práva přiznaná našim bližním – bez ohledu na rasu,
náboženské vyznání nebo barvu pleti. Muslimové mají
povinnost činit dobro druhým a obětovat vlastní zájmy
pro blaho ostatních.

Fakt č. 2:
Slovo „Alláh“ je arabským výrazem pro Boha, stejně jako Deus
v latině, Theos v řečtině a Dieu ve francouzštině. V islámu je Bůh
jeden a jedinečný, bez společníků, rodiny nebo druhů. Islám je
bezpodmínečně monoteistický. Muslimové věří, že je to tentýž
Bůh, který se zjevil prostřednictvím dřívějších proroků a jiných
náboženství. Arabská verze Bible, kterou čtou arabští křesťané, také
používá pro Boha slovo Alláh.

Fakt č. 3:

Islám zmiňuje řadu vlastností Boha. Dvě
nejčastěji uváděné vlastnosti ve Svatém Koránu
jsou „Milostivý a Milosrdný“. Podle islámu je Bůh
připraven lidem spíše odpouštět a promíjet, než
aby byl pomstychtivý a rychle trestal.

Fakt č. 4:

Islámské vyznání víry je jednoduché a říká: „Není
boha kromě Alláha a Mohamed je jeho posel.“
Když se někdo stává muslimem, neobnáší to ve
skutečnosti žádný složitý rituál, jen přijetí tohoto
přesvědčení a přednesení tohoto vyznání víry.
Toto vyznání je základem víry všech muslimů a
často je napsáno ve vnitřních prostorách mešit
i vystaveno jako výtvarné kaligrafické umění v
domovech muslimů.

Fakt č. 5:

Skutečným účelem života muslima je nalézt
Boha. To je skutečná odměna, již islám věřícímu
nabízí. Všechny naše projevy uctívání jsou tedy
prostředkem k dosažení cíle, nikoli cíl samotný.
Ti, kdo o tuto cestu usilují, se mohou dočkat
odměny již během svého života, nikoli až po
jeho skončení. Jinými slovy, islám nám ukazuje
osobního Boha – Boha, který miluje Jeho stvoření
a s Nímž může každý mít velmi osobní vztah.

Fakt č. 6:
I když islám podporuje prostý život a vyhýbá se
výstřednosti, nejsou zde žádní mniši, jeptišky nebo
předepsaný celoživotní celibát. Nevyžaduje se, aby
zbožný muž nebo žena zůstali celý život nesezdaní.
Všichni muslimové jsou vedeni k tomu, aby uzavřeli
sňatek a byli součástí společnosti.

Fakt č. 7:
Prorok Mohamed (mír a požehnání Alláha s ním) je potomkem
Proroka Abraháma prostřednictvím jeho syna Izmaela. Prorok
Mohamed (mír a požehnání Alláha s ním) je tedy skutečným
Ježíšovým bratrancem a všichni muslimové jsou duchovními
bratranci a sestřenicemi Ježíše, Mojžíše a všech ostatních semitských
proroků zmíněných v Bibli (mír s nimi všemi!).

Fakt č. 8:
Prorok Mohamed (mír a požehnání Alláha s ním)
je považován pouze za nositele poselství a nikoli
za Boha samotného. Navzdory velké vážnosti, již
muslimové k tomuto prorokovi chovají, není ani
uctíván, ani se k němu muslimové nemodlí. Není
dovoleno pořizovat žádná fyzická vyobrazení
Proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s
ním), jako jsou obrazy nebo sochy.

Fakt č. 9:

Prorok Mohamed (mír a požehnání Alláha s ním)
je jediným náboženským vůdcem, jehož život
je známý do velkých podrobností. Po narození
osiřel a neuměl číst ani psát. V soukromém
životě byl manželem, otcem, sousedem, přítelem
a obchodníkem. Jako veřejná osobnost byl
prorokem, vůdcem, zákonodárcem, soudcem,
státníkem a generálem. Jako posel Boží je dárcem
zákonů a reformátorem. Prošel každou lidskou
zkušeností, kterou si jen lze představit, a zanechal
po sobě příklad dokonalého chování hodný
následování. V historii jinou takovou kombinaci
nenajdete.

Fakt č. 10:
Muslimové jsou povinni ctít a dodržovat přikázání obsažená v dříve
zjevených svatých knihách, jako jsou Kniha Abrahamova, Mojžíšova
Tóra, Davidovy žalmy a Evangelium Ježíše Krista. Muslimové jsou
také povinni ctít, respektovat a věřit ve všechny dřívější proroky
židovsko-křesťanské víry jako například Noe, Abrahám, Mojžíš,
Árón, Šalamoun, David a Ježíš i proroky ostatních náboženství,
například hinduismu, budhismu a zoroastrismu. Podle islámu se v
historii objevilo více než 124 000 proroků, aby vedli lidstvo.

Fakt č. 11:
Všechna náboženství se opírají o využívání osobní víry k
dosažení pevného přesvědčení. Islám jde nad rámec tohoto
přístupu a vyzývá věřící, aby používali rozum, využívali
zkušenosti a neopírali se o záhady, mýty a pověry. Jedná
se o komplexní náboženství, které uspokojuje jak váš
intelekt, tak hlubiny vaší duše.

Fakt č. 12:
Ježíš (mír s ním) je považován za požehnaného Proroka a
Mesiáše židů, ale nikoli za skutečného syna Boha. Jeho posláním
bylo naplnit Mojžíšovy zákony tím, že vedl ke správnému
pochopení a dodržování přikázání a nařízení. Svatý Korán
obsahuje kapitolu pojmenovanou po Marii, Ježíšově matce.
Marie je vysoce oceňována a mezi všemi ženami historie je jí
přiznáno velmi vysoké postavení.

Kapitola Marie

Fakt č. 13:
Islám učí, že žádný dědičný hřích neexistuje. Všechny děti
přichází na svět čisté a nevinné. Hříšné nebo ctnostné může být
naše vlastní jednání a volby, které v životě učiníme. Spasení se
v islámu dosahuje dodržováním Božích přikázání. Odeslání do
nebe nebo pekla je však pouze na Bohu a rozhoduje se o něm poté,
co daná osoba zemře. Svatý Korán klade velký důraz na osobní
odpovědnost a soustavné sebezdokonalování.

Fakt č. 14:
Islám výslovně učí, že „v otázkách náboženství není žádného
donucování“. Každý může svobodně vyznávat nebo odmítnout jakékoli
náboženství. Přinucení člověka ke konverzi k islámu nebo zabití toho,
kdo od islámu přešel k jiné víře, je v rozporu s islámskou naukou.
NETRESTÁ SE ani odpadlictví nebo opuštění islámu. Islám prosazuje
absolutní náboženskou svobodu pro všechny a plnou odpovědnost za
vlastní činy.

Fakt č. 15:

Mezi člověkem a Bohem nejsou žádní prostředníci
nebo zprostředkovatelé. Islám říká, že všichni
máme osobní spojení s Bohem a Bůh je jediný,
kdo nás může zprostit našich hříchů. Nemusíme
se zpovídat jinému člověku. Musíte pouze mluvit
přímo s Bohem, a právě to je podporováno
denními Modlitbami.

Fakt č. 16:

Islám podporuje loajalitu člověka k jeho zemi či
národu jako součást jeho víry, a to bez ohledu
na to, zda se jedná o zemi muslimskou, nebo
nemuslimskou. Je to zřejmé po celém světě,
jelikož máme nespočet hrdých a loajálních
muslimů amerických, kanadských, britských,
ghanských,
francouzských,
pákistánských,
indických, čínských a íránských i řady muslimů
jiných národností.

Fakt č. 17:

Islám neurčuje konkrétní formu vlády. Přesněji
řečeno stanoví podmínku, že bez ohledu na tuto
formu musí být povinnosti vlády vždy vykonávány
s nestranností, spravedlností a soucitem – vždy
musí být naplněna a dodržena základní lidská
práva. Islám nedovoluje žádnou diskriminaci
na základě barvy pleti, náboženského vyznání,
bohatství či společenského postavení.

Fakt č. 18:
Islám učí a prosazuje rovnost všech lidí bez ohledu na rasu a
společenské postavení, přičemž zavrhuje všechny systémy, které
jsou s tím v rozporu, včetně systému kastovního. Absolutní bratrství
lidstva je symbolicky projevováno při každodenní modlitbě v mešitě.
Ti, kdo dorazí první, zaplní první řady a stojí při svých pokorných
prosbách bok po boku.

Fakt č. 19:
Muslimským ženám není zakázáno, aby se vzdělávaly, pracovaly nebo
účastnily společenského života obecně. Islám mužům a ženám přisuzuje
odlišnou úlohu. Matky mají být nadto respektovány a dcery mají být
opatrovány. Na ženy islám pohlíží s velkou úctou. Nabádání Svatého
Koránu jsou určena rovnou měrou mužům i ženám, aby konali dobro a
vyhýbali se zlu.

Fakt č. 20:
Slovo „džihád“ v arabštině doslova znamená „usilovat“
a nezahrnuje v sobě význam „Svatá válka“. Toto
usilování může směřovat jak ke zlepšení vlastního
já, tak k obranným účelům, když je muslimům
bráněno v praktikování jejich náboženství. Když
však má formu ozbrojené obrany, musí se držet
velmi přísných pravidel, jimiž se taková obrana
řídí, a musí následovat rychlé obnovení míru. Islám
výslovně zakazuje šíření víry pomocí nátlaku nebo
donucení. Prorok Mohamed (mír a požehnání Alláha
s ním) k šíření islámu nikdy nepoužil meč. Dnešní
takzvaný džihád této přísné definici nevyhovuje.
Zabíjení nevinných lidí jako součást jakési bitvy či
sebevražedné bitvy představuje myšlenku, která je
islámu cizí, a je zcela zakázáno.

Fakt č. 21:
Klasická rivalita mezi vědou a náboženstvím nepředstavuje
v islámu žádný problém. Svatý Korán podporuje vědecké
bádání, když vyzývá k rozjímání a přemýšlení. Svatý Korán
obsahuje náboženské pravdy, historii, přikázání a popis
přírodních úkazů, jen pro příklad teorii velkého třesku,
vývoj lidského embrya a vznik všech forem života z vody.
Mezi současnou vědeckou pravdou a výroky Svatého
Koránu není žádný rozpor.

Fakt č. 22:
Islám hovoří o stvoření lidí a vesmíru v několika fázích
během určité doby. V naprostém protikladu k všeobecně
rozšířené představě nebyl Adam prvním člověkem, ale
prvním prorokem Božím, a Eva byla jeho ženou. Jako první
prorok učil svůj lid uctívat jednoho Boha a položil základy
toho, co DĚLAT a co NEDĚLAT; na těchto základech byla
postavena náboženská přikázání pozdějších proroků.

Fakt č. 23:

Podle islámu neexistují žádné navěky vyvolené rasy, etnické
skupiny nebo privilegovaný národ Boží. Každý člověk a
celé skupiny či národy mají příležitost stát se milovanými
Boha tak, že se budou co nejlépe chovat a upřímně věřit.
Nejlepšími lidmi na světě jsou ti, kteří jsou – bez ohledu na
jiné stránky – nejspravedlivější. Neexistují tedy celé prokleté
národy. Příležitost být nejlepší je otevřená nám všem, pokud
na tom budeme opravdu upřímně pracovat.

Fakt č. 24:
Islám učí víru v anděly, kteří jsou poslušnými
Božími služebníky. Byl to Anděl Gabriel, anděl
zjevení, kdo Proroku Mohamedovi (mír a
požehnání Alláha s ním) po mnoho let zjevoval
přímé slovo Alláhovo. Muslimové věří v řadu
dalších andělů, například Archanděly Michaela,
Rafaela a Azraela.

Fakt č. 25:

Islám je náboženstvím, které je slučitelné s
moderní dobou. Muslim je někdo, kdo se stará
o dobré mravy a chování. Podle Svatého Koránu
muslimovi nic nebrání v tom, aby byl součástí
současné společnosti. Muslimové řídí auta,
používají chytré telefony a internet, hlasují ve
volbách, mají zaměstnání a kariéry, investují do
podnikání, vyučují, cestují po světě, vychovávají
rodiny, hrají golf, jezdí plachtit, usilují o vyšší
úroveň vzdělání a jsou skvělými sousedy všude
tam, kde žijí.
Islám je Sjednocující Silou světa. Byl stvořen k
nastolení souladu mezi všemi národy a lidmi.
Islám také podporuje mezinárodní mír a ukončení
náboženských válek. Pokud máte jakékoli dotazy,
bez obav se na nás obraťte prostřednictvím
e-mailu nebo sociálních médií.

