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Proslov pronesl Ahmadíja Hazrat Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh 

nápomocen), Khalifatul Masih V, vedoucí celosvětového muslimského 

Spolku k velkému nemuslimských hostů 2. den výročního shromáždění 

Ahmadiyya Jamaat v Německu dne 29. června.

Čtyři Základní Vlastnosti 

ALLÁHA
Hadhrat Mirza Masroor AhmadABA





Po přednesu Tashahhud, Ta’awwuz 
a Bismillah, uvedl Hazrat Khalifatul 
Masih V (nechť je mu Alláh 
nápomocen):

Všem hostům - Assalamo Alaikum 
Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu- 
mír a požehnání Alláha na vás 
všech.

Především bych chtěl poděkovat 
všem našim hostům, kteří přišli 
k příležitosti našeho výročního 
shromáždění. Tato událost, ve které 
jsem dostal šanci oslovit naše ne-
Ahmadské přátele, se stala trvalou 
součástí Jasy Salany (výroční 
shromáždění) Německa.

Většina z Vás je nemuslimová, a 
proto je tématem, o kterém jsem 
se dnes rozhodl hovořit, vnímání 
Alláha v Islámu. Není dostatek času 
na podrobné projednání tohoto 
tématu, ale přesto se pokusím 
vysvětlit základní vlastnosti 
Alláha podle pravých islámských 
přesvědčení. Důvod, proč jsem si 

vybral toto téma, je ten, že až vyjde 
najevo učení islámu ve vztahu k 
Alláhovi,
automaticky bude odstraněno 
mnoho pochybností nebo výhrad, 
které se k islámu či muslimům 
vztahují. V dnešním světě panuje 
všeobecný dojem, že Alláh 
představovaný islámem je nesmírně 
krutý a panovačný. Předpokládá 
se, že prosazuje nutkání a že Jeho 
jediným úkolem je vykonávat trest a 
posílat lidi do pekla. Ve skutečnosti 
se obecně předpokládá, že Alláh 
bezpochyby potrestá každou chybu 
nebo hřích, ať už jsou jakkoli malé 
nebo nevýznamné.
Pravdou je, že tato víra je zcela 
mylná a nespravedlivá.

Bůh, kterého uctíváme a o kterém 
věříme, že má všechny síly, je zcela 
svrchovaný, a proto má moc dělat 
cokoli a všechno. Zároveň je vždy 
milosrdný. Proto Všemohoucí 
Bůh v Koránu dal lidem radostnou 
příliv a odliv, že Jeho milosrdenství 
a soucit jsou všeobjímající. Toto 

Ve Jménu Alláha, Milostivého, Milosrdného.



je napsáno v kapitole 7, Verš 157. 
V jiném verši Koránu Alláh říká, 
že lidé, kteří se dopustili křivdy 
a spáchali excesy proti svým 
vlastním duším, by neměli zoufat 
a stát se beznadějnými. Verš 
vysvětluje, že Alláh může odpustit 
všechny hříchy, protože je nejvíce 
odpouštějící a vůbec milosrdný. 
(Kapitola 39, verš 54).  Na jiném 
místě Alláh řekl, že kdyby to 
nebylo pro Jeho Milost a Jeho 
Milosrdenství, pak by kvůli jejich 
nesprávným činům a pomluvám 
postihl obyvatele světa velký trest. 
(Kapitola 24, verš 15). Dalším 
příkladem Alláhovy nekonečné 
lásky je, že řekl, že odměna za 
dobré skutky bude vynásobena 
desetinásobkem hodnoty činu, ale 
trest za špatné jednání se rovná 
pouze samotnému špatnému 
skutku.
 
Těchto několik příkladů ilustruje 
skutečnou podstatu Boha islámu. 
Vyvolávají tyto příklady obraz 
krutého a tyranského Boha, nebo 
spíše směřují k dobrotivému, 
soucitnému a milujícímu Bohu? Ve 
Svatém Koránu je skutečně velmi 
mnoho veršů, kterými se učíme 
o Božím milosrdenství, soucitu 
a shovívavosti. Uvedl jsem jen 
několik příkladů. Je jistě pravda, 
že islám nařizuje, že kdokoli udělá 

dobrý skutek, nebo naopak kdokoli 
spáchá hřích, bude podle toho 
odměněn nebo potrestán. Nemůže 
se stát, že jedna osoba provede 
nějakou akci, ale jiná osoba je 
za ni odpovědná.  Ve světských 
právních systémech bychom 
nikdy netolerovali ani nepřijali 
zásadu přenesené odpovědnosti, 
prostřednictvím které by byla jedna 
osoba potrestána za špatné jednání 
druhé. Jak tedy můžeme přijmout, 
že v Alláhově systému zákonů může 
být jeden člověk potrestán za zločin 
jiného? Alláhova spravedlnost 
a moudrost jsou naprosto 
bezkonkurenční a přesahují sféry 
intelektu, moudrosti a spravedlnosti 
lidstva. Jak bychom si tedy mohli 
představit, že Alláh může činit 
rozhodnutí, která postrádají 
spravedlnost a moudrost nebo 
jsou nižší než rozhodnutí učiněná 
lidstvem? Ve skutečnosti, pokud 
je Alláhovi přičítáno rozhodnutí, 
že trestný čin je spáchán jednou 
osobou, ale jeho trest je pohlcen 
jinou, zůstala by nám jiná možnost, 
než považovat Alláha za krutého a 
nespravedlivého. Například; syn se 
prohřeší, ale jeho otec snáší sankci. 
Bůh, který se dopustí takového 
justičního omylu, by musel být 
považován za nespravedlivého a 
pomstychtivého boha. Bůh islámu 
je však absolutně prostý všech 



forem nespravedlnosti a krutosti; 
spíše řekl, že Jeho milosrdenství 
a soucit jsou nesmírně rozsáhlé a 
dalekosáhlé a díky těmto atributům 
je odpouštějícím Bohem.

Dále bych měl vysvětlit, že Bůh 
islámu je Ten, kdo je „Pánem“ - 
A pán má právo odpustit svým 
služebníkům. Jakmile bude tento 
bod pochopen, nelze vznést 
námitku proti Bohu nebo islámu, 
proč Alláh odpouští a navíc proč 
zakrývá lidstvo v maskování svého 
milosrdenství a odpuštění.

Prostřednictvím příkladů, které 
jsem uvedl ze Svatého Koránu, 
jsem dokázal, že kritika určitých 
lidí ohledně vnímání Boha v islámu 
není nic jiného než mylné představy 
a omyly. Takové nesprávné víry 
se projevují buď kvůli nedostatku 
znalostí, nebo kvůli touze zbytečně 
hanobit a zdiskreditovat islám.

Jak jsem uvedl dříve, nyní budu 
hovořit o některých atributech 
Božích, které byly zmíněny v první 
kapitole Koránu, které muslim 
přednáší ve všech formálních 
modlitbách a také při jiných 
modlitbách. Nebudu to moci do 
hloubky vysvětlit, ale přinejmenším 
uvedu přehled těchto
základních atributů.

Hned v první kapitole Svatého 
Koránu se uvádí, že „vaším Pánem 
je Alláh“ a významem

„Alláh“ je Nejvyšší bytost, která 
je vlastníkem všech dokonalých 
atributů, zcela bez všech vad a 
nedostatků. Je jediným vlastníkem 
všech atributů a vlastností, které 
by člověk kdy mohl předpokládat. 
Kromě toho má také nespočet 
atributů, které lidské bytosti 
nejsou schopny pochopit kvůli 
omezenému porozumění. Slovo 
„Alláh“ je příznačné jméno, 
kterým lze popsat pouze to, že 
Dokonalé bytí, které je nejen 
prosté všech nedostatků nebo 
potenciálních nedostatků, ale které 
také má všechny dokonalé atributy 
a vlastnosti. Když tvrdíme, že 
Alláh je „dokonalý“, je založen na 
realitě, protože samotná definice 
dokonalosti je založena na dvou 
základních charakteristikách.

Nejprve je třeba, aby něco bylo 
považováno za dokonalé, jeho 
krása a vzhled musí být naprosto 
neposkvrněné a bez jakékoli vady. 
Zadruhé, pokud něco nebo někdo 
tvrdí, že je dokonalý, pak musí 
být ve srovnání s jejich laskavostí, 
laskavostí a milostí vůči ostatním. 
A tak zjišťujeme, že velkolepost 
a krása všeho v nebi a na Zemi je 





ve skutečnosti ukázkou Alláhovy 
krásy a Jeho přízeň k Jeho 
Stvoření, a tedy absolutní důkaz 
Jeho dokonalosti. Když sledujeme 
odměny a požehnání, která Bůh 
dal lidstvu, přirozeně nás to vede k 
tomu, abychom byli vděční za Jeho 
laskavost a laskavost vůči nám.

Korán nám dále řekl, že majestát, 
laskavost a krása Alláha nemají 
obdobu. Jedním z nejdůležitějších a 
základních atributů Alláha je, že je 
‚Pánem všech světů ‚. To znamená, že 
je Bohem, který vyživuje a udržuje 
všechny národy. Splňuje všechny 
nezbytné požadavky a poskytuje 
prostředky na obživu všem lidem 
bez jakékoli formy diskriminace. 
Alláh je podle islámu Bohem pro 
celý svět. Je Bohem muslimů, a 
proto jim poskytuje stravu a výživu. 
Je také Bohem hinduistů, sikhů a 
lidí všech vyznání a náboženství, a 
proto jim všem poskytl prostředky 
života a obživy. Bůh ve skutečnosti 
poskytuje ty, kdo v Něho nevěří a 
kteří věří, že vše, co mají, je buď 
výsledkem jejich vlastního úsilí, 
nebo díky vědeckému pokroku. 
Pravý muslim však věří, že pokrok 
ve vědě je také přímým důsledkem 
milosti a požehnání tohoto Boha, 
který má ve svých přírodních 
zákonech, umožnit sklízet plody 
tvrdé práce a výzkumu. A tak díky 

Božím přírodním zákonům bude 
každý, kdo se bude snažit, odměněn 
za své úsilí. Toto je Bůh, který 
vštípil lidstvu různé schopnosti a 
schopnosti, aby se mohl podílet a 
těžit z Božího požehnání a štědrosti.

Bůh islámu řekl, že stejně jako 
poskytl jídlo a pití pro výživu 
člověka, poskytl také léky a léky 
na jejich ochranu. Léky na některé 
nemoci a nemoci vložil do určitých 
věcí pro náš prospěch a jsou 
případy, kdy sám Bůh takové léky 
přináší na světlo. Při takových 
příležitostech Boží systém
„úsilí a výzkumu“ nefunguje, ve 
skutečnosti v takových případech 
přímo vede sám Bůh. Uvedu jeden 
příklad. Před nějakou dobou byla 
Ahmadi ženě diagnostikována 
rakovina dělohy. Lékaři uvedli, 
že její případ je smrtelný a že na 
ni neexistuje žádný lék. Říkali, 
že jí zbývá jen velmi krátká doba 
života, a proto by se měla vrátit 
domů a učinit poslední opatření. 
Navzdory prognóze dané lékaři po 
jejím návratu domů s ní Bůh, který 
jí dal život a zaopatřil ji, zacházel 
opravdu úžasně. Jedné noci ve snu 
uviděla keř, který rostl v té části 
Pákistánu, kde žila. Ve snu viděla, 
že se před ní objevil keř a z něj 
vycházel hlas, který říkal „Jsem 
tvůj lék - tak mě využij“. To byl 



hlas keře. V důsledku tohoto snu 
použila keř jako léčbu a rakovina 
byla díky Alláhově milosti úplně 
vyléčena. Její lékaři, kteří se vzdali 
veškeré naděje, byli ohromeni a 
říkali, že to byl skutečný zázrak.
 
Ta dáma, kterou Alláh sám vyléčil, 
informovala o svém případu 
jednoho z našich Ahmadi lékařů 
a od té doby začali Ahmadi lékaři 
a lékaři předepisovat keř jak pro 
rakovinu prsu, tak pro
rakovinu dělohy. Díky Alláhově 
milosti byly výsledky mimořádně 
pozitivní a tolik žen bylo 
zachráněno před těmito strašnými 
nemocemi.

Jeden z našich Ahmadi lékařů 
žijících ve Velké Británii provádí 
výzkum tohoto keře a díky Boží 
milosti jsou výsledky dosud 
slibné. Toto jsou prostředky výživy 
Boha všemohoucího pro lidstvo a 
způsob, jakým chrání své stvoření. 
Podobně existuje nespočet dalších 
věcí, z nichž celé lidstvo těží.

Ať už je to vzduch, který dýcháme, 
voda, kterou pijeme, nebo světlo, 
ať je den nebo noc - všechny tyto 
věci a ještě mnohem více poskytl 
Bůh celému lidstvu. Ve skutečnosti 
nebyly poskytnuty pouze lidem, ale 
celému Božímu stvoření.

Toto je tedy první Alláhova 
Vlastnost, který byl zmíněn v 

„POKUD SI ČLOVĚK UDRŽUJE PEVNÉ 
SPOJENÍ S BOHEM, ODMĚŇUJE HO 

SKUTEČNĚ ZÁZRAČNÝMI ZPŮSOBY 
A ODPOVĚĎMI NA JEHO MODLITBY 
PROJEVUJE ZÁZRAKY. MY, AHMADI 

MUSLIMS, NEPOCHYBNĚ JSME NEUSTÁLE 
SVĚDKY BOŽÍCH ZÁZRAKŮ.“ 



první kapitole svatého Koránu. 
Když se to skutečný muslim dozví, 
na jedné straně přirozeně přijde, 
aby vyjádřil svou vděčnost za 
štědrost a laskavosti, které Bůh 
poskytl jako mízu pro lidstvo, 
také získá vhled do skutečnosti, 
že Bůh islámu je Bůh každého a že 
poskytuje životní prostředky všem 
lidem bez ohledu na náboženství. 
Pravý muslim si uvědomuje, že 
všichni lidé a všechny živé věci jsou 
součástí Božího stvoření. Proto 
je povinností každého muslima 
pečovat o všechny lidi a být k nim 
laskaví a vždy zvažovat, jak jim 
mohou prospět.

Takže můžete vidět, jak pochopení 
a skutečné ocenění významu 
Božího atributu být „Pánem všech 
světů“ motivuje pravé muslimy k 
tomu, aby žili v souladu se zásadou, 
že Bůh je pro každého. Když se 
to pochopí, muslim se může jen 
naučit, že je jeho povinností sloužit 
lidstvu a být přínosem pro každého 
jednotlivce, ve skutečnosti pro celé 
Boží stvoření. Proto používáme 
tento slogan „Love For All, Hatred 
for None“.

Nyní krátce představím druhý 
Alláhova Vlastnost, o kterém nás 
Alláh informoval. Kromě toho, že je 
„Pánem všech světů“, je Alláh také 

„milostivý“. V Koránu Alláh řekl, že 
ti lidé, kteří nevěří v existenci Boha, 
zpochybňují muslimy otázkou: 
„Na koho je laskavý Bůh, kterého 
zmiňujete?“ V reakci na to Korán 
píše, že by jim mělo být řečeno, 
že Milostivý Bůh je Ten, který je 
zdrojem všech požehnání a od 
kterého vyzařuje veškerá dobrota.  
Je to milostivý Bůh, který stvořil 
vesmír a v něm stvořil slunce, 
měsíc, hvězdy a planety. To vše 
bylo vytvořeno nejen ve prospěch 
muslimů, ale pro celé Stvoření bez 
jakékoli diskriminace a předsudků. 
Ti lidé, kteří to všechno vnímají, 
kteří skutečně věří v laskavého 
Boha a kteří chápou rozsah Jeho 
laskavosti a shovívavosti, jsou mu 
pohlceni vděčností. Tito lidé chodí 
po Zemi s nesmírnou pokorou a 
žijí dobrým a laskavým způsobem.  
Nikomu nezpůsobují újmu ani 
utrpení, a pokud k nim ostatní lidé 
přistupují v hněvu nebo drsným 
způsobem, odpoví důstojně a s 
mírem a náklonností. Na
zneužívání a kletby reagují pouze 
modlitbami, a tak v sobě rozvíjejí 
vlastnosti, kteréodrážejí
 
laskavého a milujícího Boha. 
Jinými slovy, usilují o užitek a dobré 
pro všechny ostatní. Dříve jsem 
vysvětlil, že Boží milosrdenství a 
milost byly skutečně obrovské, a 



tak stejným způsobem i ti, kdo 
v Něho věří, projevují velkou 
úroveň laskavosti a soucitu. A 
určitě by to tak mělo být.

Třetí základní vlastnost 
Alláha zmíněný v Koránu 
je být „milosrdný“. Zatímco 
Alláhova vlastnost být 
„milostivý“ znamená Jeho 
požehnání a shovívavost jsou 
rozdávány stejně tak všem je 
Jeho atribut „milosrdenství“ 
udělen lidem na základě 
jejich individuálního chování. 
Alláh jako milosrdný Bůh 
poskytuje ty nejlepší odměny 
těm, kteří se řídí jeho příkazy. 
Bůh Všemohoucí odměňuje 
každého člověka, který se snaží 
a usiluje kráčet cestou dobroty, 
s těmi nejlepšími plody svého 
úsilí. Jako Sympatický a laskavý 
Bůh přehlíží a zakryje jakékoli 
nedostatky v úsilí člověka a 
nenechá člověka vyprchat, spíše 
si ho váží a odměňuje. Pokud si
člověk udržuje pevné spojení 
s Bohem, odměňuje ho 
skutečně zázračnými způsoby 
a odpověďmi na jeho modlitby 
projevuje zázraky. My, Ahmadi 
Muslims, nepochybně jsme 
neustále svědky Božích 
zázraků. Například se stalo 
mnoho případů, kdy se lékaři 

vzdali veškeré naděje a řekli,
že pacient jistě zemře, ale 
když se Ahmadis uklonil před 
svým Pánem a prosil o Jeho 
milosrdenství, vedlo to k vyléčení 
a uzdravení lidí. Jeden takový 
příklad jsem uvedl dříve, když 
jsem se zmínil o Ahmadi lady, 
která měla rakovinu. Dojde-li 
k takovým případům, lékaři to 
vždy ohromí a oni připouštějí, 
že uzdravení bylo opravdovým 
zázrakem. V tomto smyslu 
pevně věříme v Boží zázraky, a 
proto je to živý Bůh, který islám 
představuje. Právě tento koncept 
milosrdenství je důvodem, 
proč jsme byli zachráněni před 
jakoukoli pochybností o naší 
víře v Boha. Odpovědí na naše 
modlitby je to Bůh, kdo sám 
posiluje naši víru a víru v jeho 
existenci.

Čtvrtou základní vlastností 
Boha podle islámu je, že Alláh 
je „Pánem dne soudu“. Je pánem 
trestů a odměn. Tata vlastnost 
se netýká pouze Alláhova soudu 
v dalším, ale i v tomto životě 
existuje Alláhova odměna a trest. 
Lidé budou jistě odpovědni za 
své vlastní činy v příštím
životě. Budou odměněni za své 
dobré skutky a potrestáni za 
své chyby. Ve světském systému 



posuzování se koncept odměny a 
trestu zdá být založen na principu 
absolutní rovnosti. Islám však učí, 
že protože Bůh je Pánem všeho, 
není vázán zákonem, že musí 
nutně potrestat každý špatný čin. 
Ve skutečnosti, když vstoupí do 
hry další Boží atributy milosti, 
milosrdenství a soucitu, může 
Bůh někomu úplně odpustit jako 
odměnu za jakýkoli čin dobroty. 
Příklad tohoto prvku Boží 
laskavosti je vyprávěn v tradici 
svatého proroka Muhammada (mír 
a požehnání Alláha s ním), kdy 
řekl, že jakmile
člověk zabil 100 lidí a učinil tak, 
nakonec činil pokání za své hříchy. 
Byl upřímný ve své lítosti, a tak 
se vydal hledat skutečné pokání, 
ale během toho období zemřel. 
Alláh byl nicméně potěšen jeho 
posledním činem pokání, a tak 
mu odpustil všechna jeho zabíjení 
a přijal ho do nebe. V tomto 
případě vstoupila v platnost 
Alláhova svrchovanost a Jeho bytí 
„Pánem“. Stejně tak Bůh v tomto 
životě přehlíží mnoho omylů nebo 
omylů, kterých se člověk dopustil, 
a zachrání ho před negativními 
důsledky a škodami spojenými s 
těmito činy. Ve skutečnosti díky 
své milosti a milosrdenství někdy 
Alláh z těchto chyb dokonce přináší 
pozitivní a prospěšné výsledky.

To je rozdíl mezi Božími zákony 
a zákony vytvořenými člověkem, 
protože v zákonech vytvořených 
člověkem vedou hříchy a nesprávné 
činy pouze k sankcím.

Proto na závěr Alláh zmínil tyto 
čtyři základní vlastnosti Boha v 
Koránu jako důkaz své existence, 
a tak nám bylo přikázáno uctívat 
Boha, který tyto atributy vlastní. 
Když se provádí upřímné uctívání 
tohoto Boha, který má tyto 
dokonalé vlastnosti, člověk přijde 
zažít duchovní Boží zázraky zcela 
novým způsobem. Měl bych také 
zmínit, že Alláh nařídil skutečným 
věřícím, aby se snažili rozvíjet tyto 
vlastnosti v sobě. Proto, když na 
jedné straně pravý muslim vyvine 
silné pouto s Alláhem, prokáže se 
také jako prostředek k nastolení 
míru a harmonie ve světě.

Těmito slovy doufám a modlím se, 
abyste se do jisté míry dozvěděli 
a porozuměli skutečnému pojetí 
Boha v islámu. Na závěr mi dovolte 
ještě jednou vám všem poděkovat 
za to, že jste se dnes k nám připojili. 
Kéž vám Alláh všem žehná. Děkuji 
mnohokrát.



„JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
A ZÁKLADNÍCH ATRIBUTŮ 

ALLÁHA JE, ŽE JE ‚PÁNEM 
VŠECH SVĚTŮ ‚. TO ZNAMENÁ, 

ŽE JE BOHEM, KTERÝ VYŽIVUJE 
A UDRŽUJE VŠECHNY NÁRODY. 
SPLŇUJE VŠECHNY NEZBYTNÉ 

POŽADAVKY A POSKYTUJE 
PROSTŘEDKY NA OBŽIVU VŠEM 

LIDEM BEZ JAKÉKOLI FORMY 
DISKRIMINACE. ALLÁH JE 

PODLE ISLÁMU BOHEM PRO 
CELÝ SVĚT.“ 





Muslimská komunita Ahmadíja, založená v roce 
1889, je rychle rostoucím obrodným hnutím v rámci 
islámu. Zakladatel komunity, Jeho Svatost Mirza 
Ghulam Ahmad (1835-1908) tvrdil, že je dlouho 
očekávaným zaslíbeným Mesiášem, jehož příchod byl 
prorokován všemi hlavními vírami světa. Zaslíbený 
Mesiáš tvrdil, že byl seslán Bohem, aby obnovil pravé 
učení islámu tím, že ukončí náboženské války, odsoudí 
krveprolití a obnoví morálku, spravedlnost a mír.  
Jeho 5. nástupce, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad, 
je současným chalífou (nástupcem) a celosvětovým 
vůdcem muslimské komunity Ahmadíja. Pod jeho 
vedením byla komunita založena ve více než 200 zemích 
s desítkami milionů členů, kde Ahmadi  muslimové 
nadále dodržují oficiální motto komunity, „Láska pro 
všechný, nenávist pro nikoho.” S nedávnou registrací 
Ahmadiyya Muslimské komunity v České republice, 
Ahmadi muslimové mají za cíl praktikovat nesobecké 
islámské učení služby Bohu.

Ahmadíja Muslimský Spolek 


