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Úvod

Otázka posmrtného života, jeho existencie a podoby
zaujímala ľudí od nepamäti.
Existuje skutočne život po smrti? Aká je jeho podoba?
Ako sa k nemu dopracovať? Odpovedí na tieto otázky môže
byť toľko, koľko je náboženstiev a rôznych názorových ideí a
prúdov. Ktorá odpoveď je však tá správna a logická? To už je,
podľa nášho názoru, individuálna záležitosť každého človeka.
Každý človek sa musí rozhodnúť sám, čo ho presvedčí a ako
bude ďalej postupovať v tomto živote. Nie je to ľahké
rozhodnutie, ale zvyčajne býva u konkrétneho človeka
založené na hlbšom premýšľaní, úvahách a bádaní.
V tejto publikácii sa budeme snažiť vysvetliť v
stručnosti otázku podstaty života, existencie a podoby života
po smrti s odvolaním sa na niektoré verše Koránu - základného
prameňa islamského náboženstva, ktoré obsahujú informácie
spojené s touto témou. Niektoré závery nemusia byť úplne
totožné s výkladom niektorej z autorít islamského náboženstva,
ale skôr sú to závery autora, ku ktorým dospel v dôsledku
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dlhoročného štúdia a analýz Koránu a jeho veršov. V každom
prípade sme sa snažili o to, aby bola každá myšlienka aj
doložená veršami, na ktoré sa odvoláva, aby tak mal čitateľ
možnosť si o tom viac prečítať a tým sa aj viac zahĺbiť do celej
témy posmrtného života.
S otázkou posmrtného života je nerozlučne spojená aj
otázka vzniku života, jeho zárodku a vzniku človeka.
Zákonite v súvislosti s tým musíme načrtnúť aj otázku
existencie stvoriteľa toho všetkého, Boha ako jedného jediného
stvoriteľa.
Teórie a názory, ktoré tvrdia, že Boh neexistuje a že
život vznikol náhodne pod vplyvom náhodných udalostí,
zákonite nemôžu pripustiť existenciu posmrtného života v
podobe, ako o ňom hovoria nebeské náboženstvá, t.j.
náboženstvá zoslané pôvodne Bohom pre ľudí. Pod nebeskými
náboženstvami islamské náboženstvo chápe židovské,
kresťanské a islamské náboženstvo. Pričom treba dodať, že vo
vzťahu k židovskému a kresťanskému náboženstvu berie
islamské náboženstvo do úvahy len tie časti, ktoré neboli
ľudskou rukou pozmenené, či už v samotnom základnom texte
alebo pod vplyvom výkladu. Nie je účelom tejto publikácie
polemizovať o tom, čo bolo alebo nebolo ľuďmi pozmenené v
oboch náboženstvách (židovskom a kresťanskom), ale skôr
akceptovať u oboch uvedených náboženstiev to, čo nie je v
rozpore s tým, čo Korán obsahuje. Znova preto zdôrazňujeme,
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že v tejto publikácii ide o pohľad z hľadiska základného
prameňa islamského náboženstva, ktorým je Korán.

Dúfame, že táto publikácia prinesie nový pohľad na
niektoré otázky, ktoré čitateľov zaujímajú a na ktoré hľadajú
odpovede a vysvetlenia.

Abdulwahab Al-Sbenaty
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Boh
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1.1. Existuje Boh
Korán nám prináša oboznámenie sa s tým, kto je Boh.
Hovorí nám, že Boh je najvyššou existenciou, ktorá vytvorila
všetko to, čo poznáme a vnímame. Dala všetkému silu života,
prostredníctvom ktorej sa stále zachováva a rozvíja. 1
Boh, ako najvyššia Existencia, existoval v minulosti,
existuje v súčasnosti a bude existovať i v budúcnosti, ak
berieme do úvahy, že ľudia pod minulosťou, súčasnosťou a
budúcnosťou chápu určitý sled udalostí a času.
Spoznať Boha sa dá nielen v sfére duchovnej, ale aj
materiálne pomocou niektorých prirodzených vedeckých
metód bádania a spoznávania vecí. „Mnohokrát nás
k spoznaniu určitých vecí alebo síl dovedú následky, ktoré
tieto sily po sebe zanechávajú a ktoré dokážeme vidieť alebo
vnímať. Ako príklad nám môže poslúžiť známy Newtonov
zákon príťažlivosti, ku ktorému Newton dospel logickou

Islam viera a náboženstvo, vydal: ALJA, s.r.o., druhé vydanie 2002,
strana číslo 7
1
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analýzou príčin a síl, ktoré spôsobili pád jablka zo stromu.“ 2
Prostredníctvom následkov pôsobenia síl, ktoré priamo
nevidíme, môžeme dospieť k tomu, že existujú. Tak je tomu
dnes v mnohých vedných disciplínach od medicíny až po
astronómiu.
Prostredníctvom metódy spoznávania vecí a síl, cez ich
následky dokážeme i Boha spoznať. Až do určitého
stanoveného času Boha neuvidíme a ani nedostaneme priamy
dôkaz o Jeho existencii. Ak sa však lepšie obzrieme vôkol
seba, uvidíme, že je tu nespočetné množstvo nepriamych
dôkazov a znakov, ktoré nám túto existenciu dokazujú.
Hovoria o obrovskej sile, ktorá všetkým hýbe a ktorá všetko
udržuje v presne stanovenom chode.
Boh najvyšší v Koráne napríklad zoslal:
„V stvorení nebies a zeme, v rozdielnosti noci a dňa, v
lodiach, ktoré sa plavia po mori s tým, čo ľuďom pomáha,
vo vode, ktorú Boh zoslal dole z neba, a tak ňou oživil zem
po tom, ako bola mŕtva a rozptýlil na nej z každého druhu
chodiacich tvorov a v premieňaní sa vetrov a v mračnách
podriadených medzi nebom a zemou, sú znamenia ľuďom,
ktorí chápu.“ (Korán 2:164)

Islam – viera a náboženstvo, vydal: ALJA, s.r.o., druhé vydanie 2002,
strana 13
2
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„V stvorení nebies a zeme a rozdielnosti noci a dňa sú
znamenia pre tých, ktorí rozum majú,“ (Korán 3:190)
„A On vám učinil hviezdy, aby ste nimi boli správne
usmernení v temnotách súše i mora. Objasnili sme
znamenia ľuďom, ktorí vedia.“ (Korán 6:97) 3
Korán nám Boha nestelesňuje do akejkoľvek podoby a
nedáva Mu žiadnu ľudskú alebo inú materiálnu podobu, ale
nám Ho približuje prostredníctvom určitých vlastností, ktoré sú
ľuďom známe a ktoré ich myseľ dokáže vnímať a pochopiť.
Tak sa v našich mysliach vytvára určitá predstava o Bohu,
ktorá nemá materiálnu podobu, ale dostáva konkrétnu podobu
vlastností, cez ktoré vnímame nemateriálnu podobu Boha. Prvá
kapitola Koránu nám napríklad hovorí, že Boh je milostivý a
má v moci milosť, je pánom tvorstva, je odpúšťajúci, prepáči
stvoreným mnohé ich hriechy a prehrešky. Ale zároveň je aj
spravodlivý v dokonalom zmysle slova. Ak niekto pácha
nespravodlivosť, túto nespravodlivosť On trestá a niekedy je
prísny v trestaní. Je vládcom a stvoriteľom všetkého a dozerá
nad fungovaním zákonitostí, ktoré pre fungovanie vesmíra a
bytostí v ňom stanovil. A ďalšie vlastnosti, o ktorých sa v
Koráne môžeme dočítať a ktoré nám dotvárajú našu
imateriálnu predstavu o Bohu.
Islam – viera a náboženstvo, vydal: ALJA, s.r.o., druhé vydanie 2002,
strana 13-14
3
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Z hľadiska Koránu je takto Boh vnímaný. Nepotrebuje
mať materiálnu podobu na to, aby si ho človek dokázal
predstaviť a vnímať.
Stáva sa, že človek počuje o inom človeku, o tom čo
koná, o jeho určitých vlastnostiach a obľúbi si ho a vyhradí si
preňho v srdci významné miesto aj bez toho, aby ho videl na
vlastné oči. Vníma takéhoto človeka cez jeho vlastnosti. Presne
tak nám Boh v Koráne odkazuje, aby sme Ho vnímali cez
absolútne vlastnosti, ktorými sám seba v Koráne opísal.
Tak si napríklad môžeme o vlastnostiach Boha
najvyššieho prečítať vo verši 24:35, ktorý hovorí: Boh je
svetlom nebies a zeme. Jeho svetlo sa podobá výklenku, v
ktorom je (jasne svieti) lampa. Lampa je v nádobe
sklenenej. Nádoba sklenená akoby bola hviezda žiariaca,
ktorá je zapaľovaná zo stromu požehnaného, stromu
olivového, ktorý nie je ani východný, ani západný, jeho olej
(tohto stromu) svieti, aj keď by sa ho oheň ani nedotkol. Je
to svetlo na svetle. Boh správne usmerňuje k svetlu
Svojmu, koho chce. Boh uvádza ľuďom príklady. Boh o
všetkom vie. (Korán 24:35) 4
Stodvanásta kapitola Koránu hovorí: 1. Povedz
(Muhammad, tým, ktorí veriť odmietajú): On, Boh je jeden
Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom, vydal:
ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
4
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jediný, 2. Boh je Al Samad, (Al Samad v arabskom jazyku
znamená Pán, nad ktorého vyššieho niet, je to Pán, ku ktorému
sa všetci o pomoc obracajú, pričom On sám sa bez všetkých
zaobíde a nepotrebuje ničiu pomoc.) 3. Nesplodil a (ani) nebol
splodený, 4. A niet toho, kto by sa Mu vyrovnal. 5
Druhá kapitola Koránu vo verši 255 Boha opisuje
takto: Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne
existujúceho (a večne sa starajúceho o chod všetkého, čo
stvoril). Nezastihne ho driemota ani spánok. Jemu (Bohu)
náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. Ktože by sa u Neho
(u Boha) mohol prihovoriť (za niekoho iného) inak než
s Jeho (samotným) povolením. Pozná ich (stvorených)
súčasnosť (čo doposiaľ konali a ako mysleli) i budúcnosť (to,
čo príde a bude), ale oni neobsiahnu z Jeho poznania nič,
jedine to, čo by On chcel (čo im Sám ukáže a povolí získať).
Jeho Kursy (trón) pojíma nebesia a zem a nezaťaží Ho ich
ochrana a opatrovanie. A On je ten, nad ktorým vyššieho
niet (niet toho, kto by bol vyššie postavený než On) a je
preveľký (vo svojej existencii a moci je nad všetkým a nad
všetkými stvorenými). 6

Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom, vydal:
ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
5

Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom, vydal:
ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
6
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1.2. Hľadanie boha od počiatku.
Človek sa vyvíjal postupne. Informácie o tom, kedy sa
vlastne vyvinul v bytosť mysliacu na úrovni človeka sa z času
na čas v dôsledku neustálych nových archeologických nálezov
spresňujú. Nie je to však predmetom tejto publikácie.
Podstatné ale je, že odvtedy, odkedy sa človek začal vyvíjať
a začal zanechávať po sebe písomné záznamy, sa objavujú
súčasne aj správy o hľadaní stvoriteľa, ktorý človeka a všetko
okolo stvoril. Nie je podstatné, k akému stupňu vnímania
stvoriteľa rôzne spoločenstvá, národy alebo kmene dospeli
počas svojho vývoja, ale podstatné je, že takmer všetky začali
prirodzene hľadať stvoriteľa a prejavovať mu úctu v rôznych
podobách. Ak to o niečom svedčí, tak o tom, že v človeku je
určitý prirodzený inštinkt, ktorý sa rodí spolu s ním a pokiaľ
nie je človekom alebo inými faktormi potláčaný, nabáda
človeka k tomu, aby hľadal svojho stvoriteľa. Pritom si treba
uvedomiť, že všetko, čo existuje, svojím spôsobom stvoriteľa
velebí a svedčí o jedinečnosti Jeho. V koráne je jeden
zaujímavý verš, ktorý o tom hovorí. Ide o verš 17:44, v ktorom
je uvedené: O jedinečnosti Jeho (Boha) a že sa Mu nemá
pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, svedčí všetkých
sedem nebies a zem i každý, kto je v nich (v nebesiach a na
15

zemi). Niet ničoho, čo by vďakou Jemu nesvedčilo o
jedinečnosti Jeho, vy ale tomu, ako svedčia o jedinečnosti
Jeho, nerozumiete (nevnímate tento proces). On (Boh) veru
má veľkú trpezlivosť a je odpúšťajúci. (Korán 17:44) 7
Ľudia od počiatku vedeli, kto je ich stvoriteľ, aký je
a aké základné zákony a zákonitosti uložil ich životu v tomto
terajšom živote. Postupom času sa však odkláňali od tých
zákonitostí a od pravej podstaty viery v Boha. Začali k nej
pridávať a uberať z nej. Dostali sami seba do určitého vákua (z
pohľadu podstaty viery v Boha), v ktorom tápali. Napriek tomu
prirodzený inštinkt viery, ktorý je v človeku zasadený,
a správna logika a myslenie dokázali vždy človeku (pokiaľ
hľadal) ukázať tú správnu vieru v Boha. Tých príkladov bolo
určite veľa, ale ako jeden z významnejších Koránu uvádza
príklad proroka Abraháma uvedený vo veršoch Koránu (6:7479), keď hovorí: 74. I (spomeň, Muhammad, ľuďom, ktorí
veriť odmietajú, príbeh o prorokovi Abrahámovi) Abrahám
povedal svojmu otcovi Ázarovi: „Činíš si modly za bohov?!
Vidím, že ty i tvoji ľudia ste v blude zjavnom“. 75. A
taktiež sme ukázali Abrahámovi kráľovstvo nebies a zeme
(aby videl našu moc). Aby patril medzi tých, ktorí sú
bezpochyby presvedčení (o existencii Boha), 76. Keď sa nad
ním (nad Abrahámom) rozprestrela noc, uvidel planétu a
Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom, vydal:
ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
7
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povedal: „Toto je môj Pán“. Keď ale zapadla (zmizla z
oblohy), povedal: „Nemám rád (uctievanie) takých, ktorí
zapadajú (nezotrvajú)“, 77. Keď uvidel (Abrahám)
vychádzajúci mesiac (ako svieti na okolí), povedal: „Toto je
môj Pán“. Keď ale (mesiac) zapadol, povedal (Abrahám):
„Ak ma môj Pán správne neusmerní (ako Ho mám spoznať),
budem patriť k ľuďom blúdiacim“, 78. Keď uvidel
(Abrahám) vychádzajúce slnko (ako svieti na okolí), povedal:
„Toto je môj Pán, je to väčšie (než planéta a mesiac, ktoré
predtým videl)“. Keď ale zapadlo (aj ono), povedal: „Ľudia
moji, nemám nič spoločné s tým, čo pridružujete k Bohu
(nebudem sa na tomto pridružovaní k Bohu podieľať).“ 79.
„Ja som upriamil svoju tvár k Tomu, kto stvoril nebesá a
zem, verný som Mu a nepatrím k tým, ktorí pridružujú k
Bohu (niečo alebo niekoho)“. 8
V uvedených veršoch je spomenutý aj spôsob, akým
má človek uvažovať, keď hľadá Boha, stvoriteľa všetkého
existujúceho. Vo verši 6:3 Koránu sa píše: On (Boh) je
Bohom v nebesiach i na zemi. Pozná, čo tajíte (vaše
tajomstvá) i čo zverejňujete (čo prejavujete). A vie, čo všetko

Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom, vydal:
ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
8
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získavate (vie, čo konáte a čo získavate a čo sa zapisuje do
knihy skutkov vašich, či už dobro alebo zlo). 9
V koráne sa ďalej dočítame:
1. Ľudia (spočiatku) tvorili jedno spoločenstvo. A tak Boh
poslal (k ľuďom) prorokov ako oznamovateľov radostnej
zvesti i ako varovateľov a zoslal dole s nimi Knihu s
pravdou (obsahujúcu pravdu o našom živote a o Bohu), aby
rozhodla medzi ľuďmi o tom, o čom sa sporili (v
predstavách o správnej podobe Boha a náboženstva). A o nej
(o pôvode a obsahu zoslanej Knihy) sa sporili len tí (ľudia),
ktorým bola daná, po tom, ako im prišli jasné dôkazy (o
správnosti poznania, ktoré obsahovala), a to (len) zo
vzájomnej nevraživosti (všetky spory ohľadom poznania
obsiahnutého v zoslanej Knihe neboli podnietené
pochybnosťami o jej obsahu, ale len vzájomnými spormi a
nevraživosťou, ktorá vládla medzi rôznymi skupinami ľudí).
Boh (preto) tých, ktorí uverili, svojím povolením správne
usmernil k pravde, o ktorej sa sporili (Boh dal svoje
povolenie k tomu, aby boli správne usmernení tí, ktorí v Neho
skutočne verili). A Boh správne usmerní (toho,) koho (Sám)

Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom, vydal:
ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
9
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chce, k ceste rovnej (k ceste správnej, v ktorej nie sú žiadne
vybočenia alebo zahýbania). (Korán 2:213) 10
2. Ľudia boli (tvorili) len jedno spoločenstvo, ale začali sa
(neskôr) sporiť (rozdelili sa a časť z nich prestala veriť, iná
zasa začala k Bohu pridružovať). A nebyť slova daného už
predtým Pánom tvojím, bolo by medzi nimi rozhodnuté o
tom, o čom sa sporili. (Keby Boh nebol dal ešte predtým
slovo, že rozsúdenie ľudí - súdny deň, príde v určený čas, bol
by už rozhodol, kto z týchto ľudí mal pravdu a kto nie.) (Korán
10:19) 11

Nebeské posolstvá a nebeské knihy sú len určitým
vodítkom, návodom, ako v Boha veriť a uctievať Ho bez toho,
aby sme sa dopustili krivdy, a ako sa správať v tomto našom
dočasnom terajšom živote. Záverom týchto nebeských kníh bol
Korán ako posledné posolstvo od Boha ľuďom až do
skončenia tohto terajšieho života a začatia procesu súdu
a pokračovania v ďalšom živote.

Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom,
vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
10

Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom,
vydal: ALJA, s.r.o., prvé vydanie 2008 v znení nasledujúcich vydaní
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V Koráne sa dočítame:
1. ... Dnes som vám (ľudia) dokončil vaše náboženstvo
(základ vášho náboženstva), dovŕšil som voči vám Svoj dar a
súhlasil som, aby bol islam vaším náboženstvom (dal som
súhlas na to, aby sa islam v jeho konečnej podobe stal
náboženstvom pre vás všetkých) ... (Korán 3:3) 12
2. Muhammad nikdy nebol otcom nikoho z vašich mužov,
ale (je to) posol Boží a zavŕšiteľ radu prorokov (ním sa
zavŕšili a dokončili posolstvá a proroctvá Bohom zoslané a
určené). Boh veru o všetkom vie. (Korán 33:40) 13
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Život a smrť
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2. Život a smrť
Spolu s otázkou stvorenia súvisí priamo aj otázka
života a smrti. Života v terajšom živote i života po smrti. Ale
existuje život po tomto našom terajšom živote? Skutočne
nastane niečo ďalšie?
Na to, aby sme si mohli zodpovedať uvedené otázky, je
potrebné si v prvom rade odpovedať na tú najzakladanejšiu
otázku: čo je život?
Život možno charakterizovať rôzne. Nájdeme veľa
definícii, ktoré život definujú a opisujú, od tých jednoduchých
až po tie ťažšie a náročnejšie definície.
Z nášho pohľadu je možné život definovať jedným
slovom a to, že je to pohyb. Kým sa niečo hýbe, tak je živé.
Skúsme sa zamyslieť nad nasledujúcimi veršami Koránu:
a) O jedinečnosti Jeho (Boha) a že sa Mu nemá pripisovať
to, čo nezodpovedá pravde, svedčí všetkých sedem nebies a
zem i každý, kto je v nich (v nebesiach a na zemi). Niet
ničoho, čo by vďakou Jemu nesvedčilo o jedinečnosti Jeho,
vy ale tomu, ako svedčia o jedinečnosti Jeho, nerozumiete
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(nevnímate tento proces). On (Boh) veru má veľkú
trpezlivosť a je odpúšťajúci. (Korán 17:44). 14
b) I stvorili sme nebesá a zem a čo je medzi nimi, len
v pravde (neboli stvorené len tak, ale za určitým konkrétnym
účelom, ktorý pozná Boh najvyšší i tí, ktorým takéto poznanie
dal). A Hodina (súdu) príde (ona nastane, či niekto zo
stvorených chce alebo nie). Tak prepáč (Muhammad) im
(tým, ktorí ti ubližovali) láskavým prepáčením (prepáčením
prejaveným a vyjadreným láskavým spôsobom, pretože
každému sa vráti, čo konal a ako sa správal), (Korán 15:85) 15
Boh nám teda odkazuje, že všetko stvoril v pravde, teda za
konkrétnym účelom, nie len tak pre nič.
c) Stvoril som žinnov a ľudí len preto, aby Ma uctievali, 57.
Nežiadam od nich potravu (a obživu) a ani nechcem, aby
Ma živili. 58. Boh, On je ten, kto dáva (obživu i všetko
ostatné ľuďom), kto má silu a kto je pevný (jeho moc a sila
sú pevné a nikdy nezoslabnú a nezaniknú). (Korán 51:56-58) 16
Boh teda stvoril ľudí a žinnov za účelom, aby Ho uctievali. Je
to ich existenčná úloha.
Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom,
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Takže niet ničoho, čo by nevykonávalo činnosť, ktorou
by svedčilo o jedinečnosti Boha, a že sa Mu nemá pripisovať
to, čo nezodpovedá pravde. Jediná činnosť, o ktorej
momentálne vieme, že ju vykonáva všetko bez výnimky, je
pohyb. To preto, že všetko sa skladá z tých najmenších častíc
atómu a tie sa pohybujú. Týmto pohybom všetko svedčí o tom,
že to bolo stvorené a že existuje sila, ktorá to stvorila a ktorá to
udržuje. V zásade platí pre náš vesmír, že nič nevzniká z
ničoho. To znamená, že na začiatku muselo niečo existovať, čo
odštartovalo celý proces vzniku a rozširovania sa vesmíru.
Avšak aj toto prvotné "niečo" sa muselo niekde zrodiť. Totiž
ak pre toto "niečo" platí základné pravidlo, že nič nemôže
samo od seba vzniknúť, muselo toto "niečo" byť v základe
dané niekým, kto to stvoril v rámci úplne iných zákonov
a zákonitostí, než aké si dokážeme predstaviť. Ale to už
zachádzame ďaleko od nášho výkladu.
Dokázané máme, že niečo existovalo na počiatku, a to
dáva vznikať ďalej niečomu ďalšiemu v rámci vopred daných
pravidiel a zákonitostí. Takže máme dokázaný proces vzniku a
existencie.
V štádiu vzniku a existencie ale ešte stále neexistuje
život a smrť (zákonitosť života a zákonitosť smrti), ale len
bezhraničná existencia (v našom chápaní, ktorá má síce
začiatok, ale nemá koniec).
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Tu prichádza na rad verš Koránu 33:72, ktorý hovorí:
My sme ponúkli Al Amánu nebesám i zemi i horám, ony to
ale odmietli poniesť (takúto ťarchu a záťaž) a ľutovali samy
seba, že by ju mali poniesť (že by museli niesť všetky
bremená spojené so zverenou Al Amánou). Človek ju (Al
Amánu) ale poniesol (prijal to bremeno poniesť). On je veru
(človek) krivdiaci (sám voči sebe) a neznalý (toho, čo všetko
takéto bremeno obnáša), (Korán 33:72) 17
Al Amána je podstatné meno, ktoré vyjadruje súbor
hmotných predmetov, ktoré sú niekomu zverené, aby ich
opatroval a staral sa o ne čo najlepšie, až kým si ich ten, kto
ich zveril, znova nevyžiada. Okrem hmotných vecí sa niekomu
môžu zveriť aj informácie a poznatky rôzneho druhu, o
ktorých má buď zachovať úplnú mlčanlivosť, alebo ktoré sú
verejne známe, ale on má dbať o ich dodržiavanie a
zachovávanie.
Al Amána bola teda ponúknutá nebesiam a zemi, ale
ony ju nechceli poniesť, človek ju však z neznalosti a krivdy
prijal poniesť. Spojme si obsah tohto verša s ďalším veršom
Koránu, ktorý hovorí: (Boh) Ktorý stvoril smrť a život, aby
vás skúške podrobil, kto z vás bude lepšie konať. On (Boh)
je mocný a odpúšťajúci, (Korán 67:2). 18
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Všimnime si v uvedenom verši, že smrť je tu spomenutá pred
životom, čiže smrť bola stvorená pred životom, čo ale
neznamená, že život pred jej stvorením neexistoval. O živote a
smrti možno povedať, že sú to dve hlavné zákonitosti
pôsobiace na existenciu živých tvorov vrátane ľudí. V
spojitosti s uvedeným, tu ďalej máme tieto verše Koránu:
1. Ako môžete odmietnuť vieru v Boha a pritom ste boli
mŕtvymi a On vám dal život (keď ste sa poprvé v lonách
svojich matiek rodili a vyvíjali) a potom vás nechá umrieť
(opustiť život pozemský) a potom vám život (znova) dá
(vzkriesi vás) a potom k Nemu bude váš návrat (aby
každému človeku spravodlivo odplatil to, čo v živote
pozemskom konal). (Korán 2:28) 19
2. Povedz (im, Muhammad odpovedajúc): „Boh vás oživí (dá
vám život), potom vás usmrtí (nechá zomrieť) a potom vás
zozbiera (a zhromaždí) ku dňu zmŕtvychvstania, niet o ňom
(o tomto dni a jeho príchode) pochýb.“ Ale väčšina ľudí to
nevie (neuvedomuje si, že tento deň s určitosťou príde).
(Korán 45:26) 20
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3. Či nebol taký úsek času, v ktorom človek neznamenal nič
podstatné? (Niečo, čo by stálo za zmienku.) (Korán 76:1) 21
Človek, s prevzatím Al Amány, prevzal právomoc
rozhodovania sa a tým aj musel prevziať zodpovednosť za toto
rozhodovanie. Právomoc sa rozhodovať a zodpovednosť za
tieto rozhodnutia však nemôžu byť nekonečné, ale musia byť
časovo ohraničené (dané len na určitú dobu). Takže obdobie,
počas ktorého je daná právomoc rozhodovania sa, je
obmedzené. Potom, po tomto období, nastupuje ďalšie
obdobie, počas ktorého už nie je daná právomoc rozhodovania
sa (je odňatá) a teda nenastupuje ani zodpovednosť za
rozhodnutia. Počas tohto ďalšieho obdobia sa spravodlivo
vysporiada predchádzajúce ohraničené obdobie (obdobie s
právomocou rozhodovania sa) a potom sa pokračuje v živote
ďalej, ale už bez časového ohraničenia. To je zrejme aj dôvod,
prečo bola smrť v hore uvedenom verši spomenutá pred
životom. Zomrieť môže len niečo živé (vopred učené na
základe všeobecne daných zákonitostí života, že sa zrodí a
bude existovať) a až potom (ako zomrie) môže byť privedené k
životu, t.j. prechádza do etapy časovo neobmedzeného života
(bez právomoci a zodpovednosti).
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Inak povedané, to čo bolo stvorené, dostalo život,
potom sa tento život ohraničil na určený čas, ktorého koniec
určovala zákonitosť smrti, aby človek potom pokračoval v
živote ďalej, ale už mimo ohraničeného úseku, teda bez konca
(v ľudskom ponímaní).
Koniec ohraničenej etapy života smrťou, predstavuje
vyvrcholenie života konkrétneho človeka, jeho zážitkov,
skutkov, predstáv, skúseností a záverov z tohto života. Je preto
možné, že človek potom, ako sa presunie z tejto etapy života
do tej ďalšej (posmrtnej), pokračuje so všetkými vnemami,
predstavami a zážitkami, za ktoré sa bude v určený čas, známy
ako súdny deň alebo deň zúčtovania, zodpovedať.
Korán nám detailne opisuje niektoré podstatné časti a
procesy súdneho dňa. O každom človeku budú totiž existovať
podrobné záznamy o tom, čo robil a čo konal. Každá maličká a
veľká vec, ktorú človek urobil, bude verejne oznámená (okrem
toho, čo Boh určí, že sa nemá). Budú dané váhy spravodlivosti.
Za každé previnenie, ktorého sa človek dopustil, sa bude
zodpovedať voči tomu, voči komu sa ho dopustil. Bude sa
zodpovedať za to, či v danej chvíli konal správne, aké boli jeho
pohnútky a úmysel a aký následok to malo na toho, voči komu
sa to dopustil. Ak bude výsledok taký, že súdený človek sa
dopustil nespravodlivého konania voči inému, uberie sa z
dobrých skutkov súdeného človeka a pridajú sa tomu, kto bol
poškodený. Ak by súdený človek už nemal dobré skutky,
uberú sa zlé skutky z účtu poškodeného a pridajú sa na účet
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súdeného. To sa bude diať pri každej veci, až kým sa konania
takéhoto človeka neposúdia všetky. Potom sa určí, aký je
výsledok. K tomu sa bude posudzovať aj to, či takýto súdený
človek veril v Boha, či vykonával základné náboženské úkony,
či sa správal v zmysle princípov islamského náboženstva. V
tomto celom procese si ale treba uvedomiť, že vo vzťahu
najmä k veriacim ľuďom (ktorí verili v Boha a nepridružovali
k Nemu nič) Boh vstupuje do celého procesu. Niektoré zlé
skutky a prehrešky prepáči, iné odpustí. Boh bude vlastníkom
a kráľom tohto dňa, to znamená, že On určuje váhy
spravodlivosti všeobecne i vo vzťahu ku každému človeku,
pretože On najlepšie pozná aj vnútorné procesy odohrávajúce
sa u každého človeka pri jeho konaniach v živote najnižšom
(terajšom) a spôsob jeho myslenia a okolnosti, ktoré tieto
procesy sprevádzali.
Záverom tohto procesu bude aj množstvo ľudí, ktorí
ostanú niekde v strede a ich ďalšie smerovanie bude závislé na
konečnom rozhodnutí Boha o nich.
Stačí vedieť, že ak sa človek bude chcieť spoliehať len
na svoje dobré skutky, že ho dostanú do Raja, potom sa tam
nedostane. Totiž po spravodlivom posúdení dobrých a zlých
skutkov človeka, málokto bude mať saldo skutkov v prospech
dobrých skutkov. Každý bude potrebovať Božiu milosť a
odpustenie. O tom hovorí aj jeden z výrokov proroka
Muhammada.
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Po súdnom dni bude ďalší, už časovo neohraničený
život človeka pokračovať buď na oddych, alebo na trápenie na
čas, ktorý mu bol spravodlivo vymeraný. Buď do Raja alebo
do Pekla. Obe miesta sa potom budú deliť na rôzne úrovne, od
najnižšej po tú najvyššiu. V Raji človek nájde len všetko dobré
a prinášajúce úžitok. Najmä sa srdcia obyvateľov Raja očistia
od zloby a negatívnych vlastností. V Pekle bude opak. Nebude
tam oddych a budú tam také podmienky, ktoré každému sťažia
jeho pobyt tam do maximálnej miery. Podstatné je vo vzťahu k
Peklu ešte podotknúť, že len niektorí ľudia, ktorí sa tam
dostanú, tam ostanú bez obmedzenia. Iní tam budú na určený
čas, ktorý im bol stanovený. Ďalšie detaily toho, ako Raj a
Peklo vyzerajú sú uvedené v Koráne.

Po uvedenom výklade je na mieste, aby si každý
položil otázku, či existuje život po našom živote. Je to nielen
otázka existencie dôkazov o jeho existencii, ale je to aj otázka
presvedčenia a viery, zvažovania, hodnotenia a pocitov.
Ak všetko uvedené človeka úplne nepresvedčilo,
možno je na mieste si položiť otázku: A čo ak to všetko je
skutočne pravda. Ako bude pokračovať môj ďalší život ak to
odignorujem? Alebo inak povedané, čo človek stratí, ak uverí
v to, čo Boh káže v Koráne? Odpoveď znie, nič nestratí, len
bude žiť lepším, zmysluplnejším a hodnotnejším životom aj v
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tomto živote a bude mať nádej v pokračovaní do niečoho
lepšieho. Veriaci muslim je na tom vždy lepšie, pretože ak
získa niečo dobré v tomto živote a dobre to využije, užije si to
a ešte má za to zapísané dobré skutky na súdny deň. Ak ho
postihne niečo zlé a bude trpezlivý, zapíše sa mu táto
trpezlivosť taktiež k dobru do súdneho dňa.
Prirodzený inštinkt viery je v každom človeku od
narodenia. Je už ale na ňom v rámci slobody rozhodovania,
ktorú si človek vybral a dostal, či tento inštinkt bude
nasledovať alebo nie, či ho usmerní k viere v Boha v jej
správnom smere alebo nie.
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3.
Koniec
terajšieho
zmŕtvychvstania

života

a udalosť

Terajší život, ako ho poznáme, sa skončí v Bohom
stanovený čas. Pôjde o udalosť známu ako udalosť
zmŕtvychvstania alebo deň zmŕtvychvstania.
Popis udalosti zmŕtvychvstania nájdeme v Koráne. V
skutočnosti sa ale, ako to jasné vyplýva z Koránu a výrokov
posla a proroka Muhammada, život každého človeka v tomto
živote končí jeho terajšou smrťou. Je tomu tak, pretože svojou
smrťou už človek nedokáže, až na výnimky, ovplyvniť
výsledok svojej snahy v tomto živote. Výnimky v tomto smere
uvádza prorok Muhammad v jednom z výrokov, ktoré sa po
ňom zachovali v Sahíh Muslim (zbierka výrokov proroka
Muhammada od autora Muslim) 22, ktorý hovorí, že konanie
človeka a teda aj skutky z toho vzniknuté sa končia smrťou
človeka okrem troch prípadov, a to: Ak človek po sebe
Sahíh Muslim (zbierka výrokov proroka Muhammada od autora Muslim),
výrok číslo 3092
22
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zanechá milodar v podobe všeobecne prospešného majetku,
ktorý pomáha ľuďom, alebo ak zanechá poznanie, ktoré
ľuďom pomáha v ich živote, alebo ak po sebe zanechá dobré
deti, ktoré preňho prosia o odpustenie. To sú tri výnimky,
ktorých dosah na dobré skutky človeka trvá aj po smrti
takéhoto človeka.
Udalosť zmŕtvychvstania, ako nám ju opisuje Korán, je
udalosťou prírodného charakteru. Príde v podobe prírodnej
katastrofy veľkých rozmerov. Kedy táto udalosť nastane, vie
len Boh najvyšší. Ale určité indície, ktoré jej budú
predchádzať, nám predsa len boli dané. Popis tejto udalosti
a niektoré indície nachádzame v Koráne, iné v niektorých
zachovaných výrokoch proroka Muhammad. Napriek tomu
možno tú najväčšiu váhu indícii a náznakov pripísať veršom
Koránu, ktoré túto udalosť opisujú.
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3.1. Udalosti uvedené v Koráne predchádzajúce
udalosti zmŕtvychvstania
V Koráne napríklad nájdeme potvrdenie toho, že deň
zmŕtvychvstania nastane a aké sú niektoré javy sprevádzajúce
príchod tohto dňa. Z nich uvedieme
1. I stvorili sme nebesá a zem a čo je medzi nimi, len
v pravde (neboli stvorené len tak, ale za určitým konkrétnym
účelom, ktorý pozná Boh najvyšší i tí, ktorým takéto poznanie
dal). A Hodina (súdu) príde (ona nastane, či niekto zo
stvorených chce alebo nie). Tak prepáč (Muhammad) im
(tým, ktorí ti ubližovali) láskavým prepáčením (prepáčením
prejaveným a vyjadreným láskavým spôsobom, pretože
každému sa vráti, čo konal a ako sa správal), (Korán 15:85) 23
2. „Hodina (súdu) príde, nechávam ju skrytú (nechávam čas
jej príchodu skrytý, ale ona nastane). Príde, aby bolo každej
duši náležite odplatené to, o čo sa usiluje“, (Korán 20:15) 24
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3. Povedz (spýtaj sa, Muhammad, tých, ktorí odmietajú veriť):
„Komu patrí to, čo je v nebesiach a na zemi?“ Povedz (na
túto otázku im aj priamo odpovedz): „Bohu“. Sám Sebe (Boh)
predpísal milosť. Zozbiera vás ku dňu zmŕtvychvstania, o
ktorom niet pochýb (že nastane a že všetci ľudia budú v ňom
zhromaždení). Tí, ktorí svoje duše stratili, sú tí, ktorí
neveria. (Korán 6:12) 25
4. A v deň zmŕtvychvstania budete veru vzkriesení (to je
cesta, ktorú absolvuje každý narodený človek). (Korán 23:16)
26

5. Pýtajú sa ťa (Muhammad) na Hodinu (na súdny deň):
„Kedy nastane?“ Povedz: „Poznanie o nej (a o čase jej
príchodu) je u môjho Pána. Nevyjaví ju v jej určenom čase
nik, jedine On (len Boh pozná, kedy súdny deň nastane).
Ťažké je bremeno s ňou spojené tak v nebesiach, ako aj na
zemi. (Táto hodina a poznanie času jej príchodu je ťažkým
bremenom pre všetko, čo existuje v nebesiach a na zemi.)
Nepríde k vám inak než znenazdania (náhle bez toho, aby
ste jej príchod očakávali).“ Pýtajú sa ťa (na túto Hodinu,
Muhammad, a žiadajú ťa, aby nastala alebo aby si presne
povedal, kedy nastane), ako keby si sa ty na ňu neustále
(Boha najvyššieho) spytoval (a vedel, kedy ona nastane).
Povedz: „Poznanie o nej je len u Boha (Boh o nej všetko vie
Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom,
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a Sám určil, kedy nastane), väčšina ľudí to ale nevie (nepozná
múdrosť toho, že čas príchodu hodiny súdu pozná len Boh).“
(Korán 7:187) 27
6. Bohu náleží to, čo nie je známe v nebesiach a na zemi.
A príkaz (na príchod) Hodiny (udalosti zmŕtvychvstania) je
ako mihnutie oka, alebo ešte rýchlejšie (deň zmŕtvychvstania
príde tak rýchlo, že jeho príchod sa bude zdať, akoby netrval
dlhšie než mihnutie ľudského oka). Boh má nad všetkým
moc. (Korán 16:77) 28
7. V deň, keď nastane Hodina (súdu), previnilci budú
prisahať, že neostali (v živote pozemskom) viac ako hodinu
(bude im v porovnaní s tým, čo uvidia a čo ich čaká, život
pozemský pripadať, akoby trval len jednu hodinu). Tak boli
zvedení. (Klamali sami seba aj iných ľudí v živote
pozemskom, keď tvrdili, že po smrti nič nebude.) (Korán
30:55) 29
8. Ľudia sa ťa (Muhammad) pýtajú na Hodinu (na čas
zmŕtvychvstania alebo súdny deň, kedy nastane)? Povedz (im,
odpovedajúc): „Poznanie o nej je len u Boha (Boh o nej
všetko vie a Sám určil, kedy nastane)“. Čo ty vieš (ty, ktorý
Korán, preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom,
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čítaš alebo počúvaš), Hodina (zmŕtvychvstania alebo súdu) je
už možno blízko. (Nevieš, kedy nastane, preto môže nastať
každú chvíľu. Človek by mal preto byť z hľadiska svojej viery,
správania, činov a skutkov na ňu pripravený každú chvíľu.)
(Korán 33:63) 30
9. Tí, ktorí odmietli veriť, povedali: „Nedostaví sa k nám
Hodina (žiadna udalosť zmŕtvychvstania ani súdny deň
nenastane)“. Povedz (im, Muhammad, odpovedajúc): „Veru
áno (dostaví sa). Prisahám na Pána svojho, že sa k vám
dostaví. On (Boh) pozná to, čo nie je známe (všetko zo správ
minulosti, súčasnosti i budúcnosti), neunikne Mu nič ani za
mak (z toho, čo sa deje) v nebesiach a ani (za váhu maku z
toho, čo sa deje) na zemi a ani nič menšie ako to (než váhu
maku) alebo väčšie bez toho, aby to bolo (zapísané) v Knihe
zjavnej“, (Korán 34:3) 31
10. Urýchlene o ňu (o príchod hodiny súdu) žiadajú tí, ktorí
v ňu (v príchod tejto hodiny) neveria. Tí, ktorí uverili, sa
ľutujú pred ňou (ľutujú sami seba i ostatných pred
udalosťami, ktoré ju budú sprevádzať) a (pritom) vedia, že je
pravdivá (že ona nastane a príde). Tí, ktorí sú na pochybách
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o Hodine (súdu), sú v blude ďalekom (ďaleko od pravdy).
(Korán 42:18) 32
11. Priblížila sa Hodina (ktorá spúšťa proces zmŕtvychvstania
alebo súdny deň) a mesiac sa roztrhol. (Korán 54:1) 33
12. Nedocenili Boha docenením, ktoré mu náleží (ktoré
náleží Jeho jedinosti a jedinečnosti, keď mu raz pripísali deti a
inokedy Mu pripísali vlastnosti, ktoré nie je vhodné Bohu
pripisovať). Všetko (čo je) na zemi bude v Jeho hrsti v deň
zmŕtvychvstania a nebesá budú poskladané v Jeho pravici.
Jedinečný je (Boh), nemá sa Mu pripisovať to, čo
nezodpovedá pravde (Bohu je vzdialené všetko to, čo mu je
nepravdivo pripisované) a je vysoko nad tým, čo k Nemu
(Bohu) pridružujú. (Korán 39:67) 34
13. Čakaj teda, až nebo príde so zjavným dymom, 11.
Ktorý zahalí ľudí. To je (už prichádza) trápenie bolestivé,
(Korán 44:10-11) 35
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14. Prisahám (Boh prisahá) na deň zmŕtvychvstania. 2. A
prisahám na dušu, ktorá si výčitky činí (vždy, keď sa
dopustí niečoho, čoho by sa nemala). 3. Myslí si človek snáď,
že nezozbierame jeho kosti (až nastane čas zmŕtvychvstania)?
4. Veru áno, máme moc (a schopnosť) zrovnať (usporiadať)
konce jeho prstov (koncami prstov sa myslí posledná časť
každého prsta, ktorou sa robia odtlačky prstov). 5. Človek sa
chce (osobne a zámerne) dopustiť hriešnosti pred Ním (pred
Bohom)! 6. Pýta sa (spomenutý človek): „Kedy nastane deň
zmŕtvychvstania?“ 7. Až zrak v úžase ostane (ostane
zmätený bez mihnutia), 8. A zmizne svetlo mesiaca, 9. A
budú zhromaždené (alebo spojené) slnko a mesiac (vtedy
nastane čas zmŕtvychvstania). 10. Človek bude hovoriť (klásť
si otázku) v ten deň: „Kam sa dá utiecť (pred týmto dňom,
pred tým, čo sa v ňom deje, a pred tým, čo bude po ňom
nasledovať)?“. 11. Nie veru, niet úkrytu (pred týmto dňom),
12. K Pánovi tvojmu bude v ten deň konečný cieľ (k Bohu
všetko smeruje na posledný súd). 13. Človek bude
oboznámený v ten deň (v súdny deň) s tým, čo vykonal
(počas svojho života) a čo zanechal (po sebe). (Korán 75:113) 36
15. To, čo je vám sľubované (zmŕtvychvstanie, súdny deň,
trápenie a raj), sa stane. 8. Keď sa svetlo hviezd stratí, 9. A
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keď sa nebo otvorí, 10. A keď budú hory vyhodené do
vzduchu, (Korán 77:7-10) 37
16. Až bude slnko zvinuté (stočí sa, skrúti sa a zoslabne), 2. A
až sa hviezdy rozptýlia (alebo zrýchlia), 3. A až sa hory
(ktoré sú na zemskom povrchu ako koly) do pohybu dajú, 4.
A až ťarchavé ťavy budú zanedbané (opustené, nik ich
nebude chcieť a stratia svoju funkciu), 5. A až divoké zvieratá
budú zhromaždené, 6. A až sa moria zapália, 7. A až budú
duše pridružené 8. A až zaživa pochované novorodeniatko
(Mawúda) bude opýtané, 9. Za aký hriech (či zločin) bolo
zabité? 10. A až knihy (alebo zvitky skutkov každého,
dobrých i zlých) budú roztvorené, 11. A až nebo bude
odstránené (Kušitat), 12. A až peklo (jeho oheň prudko)
vzbĺkne, 13. A až záhrada rajská bude priblížená (priblíži
sa k tým, ktorí do nej majú vojsť), 14. Bude poznať (vtedy
každá) duša, čo si (so sebou) priniesla (ako sa v živote
pozemskom na tento deň pripravila). (Korán 81:1-14) 38
17. 1. Až sa nebo roztrhne, 2. A až sa planéty rozptýlia
(pohnú sa, opustia svoje miesta a roztrúsia sa), 3. A až bude
spôsobené, že moria vytrysknú, 4. A až budú hroby
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poprevracané, 5. Dozvie sa (alebo spomenie si v ten deň
každá) duša, čo vykonala (počas svojho života) a čo
zanechala (po sebe). (Korán 82:1-5) 39
18. Až sa nebo roztrhne, 2. A vypočuje (a poslúchne) Pána
svojho, čo je povinné (urobiť), 3. A až sa zem rozprestrie (a
zmiznú z jej povrchu akékoľvek hory alebo výšiny), 4. A
(zem) odhodí (a vyvrhne), čo je v nej a opustí to (všetko, čo v
nej bolo dovtedy skryté, sa objaví), 5. A vypočuje (a
poslúchne) Pána svojho, čo je povinná (urobiť). 6. Človek!
Ty s úsilím svojím smeruješ k Pánovi svojmu, so všetkým
úsilím (dobrým i zlým) a stretneš Ho. (Korán 84:1-6) 40
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3.2. Udalosti uvedené v niektorých výrokoch
proroka Muhammada, predchádzajúce udalosti
zmŕtvychvstania
V islamskej literatúre sa zvykne príchod udalosti
zmŕtvychvstania spájať s takzvanými veľkými príznakmi alebo
ukazovateľmi (Alámat Assáa Alkubrá) a malými príznakmi a
ukazovateľmi (Alámat Assáa Alsughrá), ktoré sú popísané v
niektorých výrokoch proroka Muhammada, ktoré sa zachovali
a o ktorých sa traduje, že ich prorok povedal. Rozdiel medzi
malými a veľkými príznakmi je v tom, že malé budú
nastupovať postupne a s väčším časovým odstupom, kým
veľké už budú naznačovať, že udalosť zmŕtvychvstania už
čoskoro nastane.
Ako sme uviedli, základná váha popisu udalostí
sprevádzajúcich udalosť zmŕtvychvstania sa pripisuje veršom
Koránu. Nakoľko sa však islamská literatúra zmieňuje aj
o príznakoch opísaných v niektorých výrokoch pripisovaných
prorokovi Muhammadovi, uvádzame aj tie na tomto mieste.
Medzi veľké príznaky alebo ukazovatele (Alámat
Assáa Alkubrá) sa zaraďuje:
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1. Dym. Ide o dym, ktorý zahalí ľudí,
2. Al Dažžál. Slovom Al Dažžál sa zvykol označovať falošný
Ježiš, ktorý sa má objaviť na konci tohto života terajšieho.
3. Al Dábba. Slovom Al Dábba sa v tomto zmysle označuje
dupčiace zviera, ktoré bude mať schopnosť komunikácie
s ľuďmi.
4. Východ slnka zo západu, teda z opačnej strany než zvyčajne
vychádza,
5. Zostúpenie Ježiša, syna Márie a jeho návrat na určený čas
do tohto života pozemského,
6. Jažuž a Mažuž. Objavenie sa dvoch kmeňov spomenutých
v Koráne i v Biblii – Gog a Magog,
7. Tri veľké zemetrasenia, pri ktorých sa zem roztvorí a pohltí
ľudí - jedno na východe, jedno na západe a jedno na Arabskom
polostrove.
8. Objavenie sa veľkého ohňa zo strany Jemenu.
9. Jemný, slabý a takmer necítiteľný vietor, ktorý bude
usmrcovať len veriacich.
10. Zbúranie Káby v Mekke.
To je desať väčších náznakov, ktoré majú predchádzať
udalosti zmŕtvychvstania.
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Medzi malé príznaky alebo ukazovatele (Alámat Assáa
Alsughrá) sa zaraďuje:
1. Posolstvo posla a proroka Muhammada. Toto posolstvo bolo
jedným zo znakov už blížiacej sa udalosti zmŕtvychvstania v
tom zmysle, že je už posledné posolstvo zoslané Bohom do
nastátia udalosti zmŕtvychvstania.
2. Nastátie zlomu na mesiaci za čias proroka Muhammada.
3. Smrť proroka Muhammada.
4. Dobytie Jeruzalema, ktoré neskôr nastalo.
5. Objavenie sa ľudí, ktorí budú tvrdiť, že sú proroci.
6. Ak sa začne vytrácať dôvera medzi ľuďmi a správou vecí sa
začnú poverovať ľudia, ktorí nie sú toho hodní a nemajú
dostatok schopností na ich spravovanie.
7. Príchod doby, v ktorej ženy budú oblečené, ale pritom ich
telá nebudú zakryté.
8. Rozšírenie sa hazardných hier, voľného mimomanželského
styku a bezprávneho zabíjania.
9. Arabský polostrov sa vráti znova do podoby zelených lúk,
cez ktoré budú prúdiť rieky.
10. Príchod doby, v ktorej bude za pravdovravného
považovaný klamár, za klamára pravdovravný, za
vierohodných budú považovaní nevierohodní ľudia, za
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nevierohodných budú označovaní vierohodní ľudia a o veciach
verejných sa budú vyjadrovať pochabí ľudia (ľudia, ktorí
nemajú o ich správe žiadne vedomosti a žiadne predpoklady na
ich spravovanie).
11. Tí, ktorí boli bosí a nahí, ktorí pásli dobytok a boli
chudobní, zbohatnú a začnú sa predbiehať v budovaní
vysokých a okázalých stavieb.
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Súdny deň
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4.1. Čo predstavuje súdny deň
Súdny deň je udalosť, ktorá nastane v Bohom určenom
období a mieste. Ide o udalosť, počas ktorej sa uplatní
absolútna Božia spravodlivosť vo vzťahu ku všetkým ľuďom a
vo vzťahu k tým stvoreniam, voči ktorým to Boh určil.
Súdnemu dňu predchádzajú dve dôležité udalosti:
a) Prvá je zastavenie života ľudí, keď nastáva proces
zjednodušene označený ako proces zmŕtvychvstania. To
znamená, že sa zastavia niektoré zákonitosti Bohom určené,
spustia sa iné a všetci ľudia, ktorí dovtedy žili a zomreli (odišli
z tohto života pozemského), ožijú znova. Telá sa poskladajú
nanovo a duše sa s nimi zrejme spoja znova. Vzhľadom k
jedinečnosti odtlačkov každého človeka (DNA, percento
zloženia chemických prvkov a pod.) nie je pre nás dnes už
ťažké si predstaviť znovu prinavrátenie človeka (jeho tela) k
životu. Kedysi sa to zdalo nemožné, ale napredovaním vedy sa
zdá byť takéto niečo čoraz viac možné aj pre človeka, nieto pre
Boha – Stvoriteľa všetkého. Je totiž ľahšie niečo zopakovať a
vytvoriť znova, než to stvoriť prvýkrát. Po tejto udalosti udalosti zmŕtvychvstania príde súdny deň.
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b) Druhá udalosť je súdny deň. Ako sme uviedli, je to udalosť,
v ktorej sa uskutoční absolútna spravodlivosť vo vzťahu ku
všetkým ľuďom a k tým stvoreným, u ktorých tak Boh
rozhodol.
Súdny deň predstavuje veľmi významu udalosť v
živote každého človeka, keďže od jeho výsledku závisí, ako
bude človek vo svojom živote pokračovať. Či pôjde do života
blaženosti v Raji alebo do života trápenia v Pekle.
Popis Raja a Pekla nájdeme v desiatkach veršov
Koránu.
Nesmierny význam súdneho dňa spočíva v tom, že
človek si uvedomuje, že za všetko, čo bude v tomto živote
konať, sa bude zodpovedať. Preto musí byť vo svojom
terajšom živote spravodlivý v čo najväčšej možnej miere a žiť
v súlade s tým, čo Boh uložil (žiť v súlade najmä so
základnými zásadami, ktoré Boh určil v Koráne.)
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4.2. Spravodlivosť
Spravodlivosť - vyhýbať sa krivde, je jedna z
najvyšších hodnôt obsiahnutých v Koráne. Je to hodnota
spojená tak s duchovným životom ako aj s materiálnym
životom.
Spravodlivosť je rovnováha. Je to aj určitá rovnováha
medzi konzervatívnym chápaním, ktoré je brzdou pokroku
a pohybu, a medzi veľmi odpútaným chápaním, ktoré
presadzuje zmeny príliš rýchle až neuvážene.
Málokedy si uvedomujeme, akú rolu hodnota
spravodlivosti predstavuje a zohráva v našom živote.
Spravodlivosť sa pritom začína tým, že sa človek nedopustí
krivdy voči Bohu tým, že by odmietal vieru v Neho alebo by k
Nemu akokoľvek alebo čokoľvek pridružil. Pokračuje tým, že
človek nemá krivdiť sám sebe v najširšom slova zmysle, a
končí tým, že človek sa nemá krivdy dopúšťať voči ostatným
ľuďom, voči svojmu okoliu vo všeobecnosti. V Koráne sa
môžeme dočítať o mnohých základných podobách
spravodlivosti, ktorá sa označuje aj slovami: nekrivdiť,
neuberať na váhach, nešíriť nespravodlivosť a skazu na zemi a
iné.
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Uvedomiť si význam a hodnotu spravodlivosti v našom
vesmíre a živote je veľmi podstatné pre hlbšie pochopenie
viery, nášho terajšieho života a nášho ďalšieho života.
Každou krivdou, ktorej sa človek dopustí, sa zároveň
dopúšťa krivdy sám voči sebe. Pretože za krivdu, ktorej sa
človek dopúšťa, sa nakoniec zodpovedá a tým aj sám na seba
nakladá hriechy a previnenia.
K prvým veršoom Koránu, kde sa nespravodlivosť
človeka spomína, patrí verš 33:72, o ktorom sme sa už
zmienili. V ňom sa píše, že Al Amána bola ponúknutá
nebesiam a zemi, ale ony ľutovali sami seba pred bremenom
jej nosenia a výkonu, ale človek ju poniesol a zvolil si byť jej
nositeľom a to preto, že bol krivdiaci a neuvedomoval si, čo to
obnáša.
O význame slova Al Amána v tomto kontexte možno
stále premýšľať. V každom prípade toto slovo vyjadruje, že ide
o záležitosť alebo vec, ktorá je niekým niekomu zverená, aby
sa o ňu staral, opatroval ju a potom ju vrátil v stave, v akom
mu bola zverená.
Najväčšia krivda, ktorej sa človek môže dopustiť vo
vzťahu k Bohu, k svojmu stvoriteľovi je, keď k Nemu niečo
alebo niekoho pridruží alebo klame o Bohu a o Jeho
vlastnostiach. V Koráne je zoslané:

51

1. Kto by väčšiu krivdu mohol páchať než ten, kto by si
vymýšľal o Bohu lži alebo za lož by označil Jeho znamenia?
Neuspejú veru krivdiaci. (Korán 6:21) 41
2. Kto väčšiu krivdu môže páchať než ten, kto by si
vymýšľal o Bohu lži alebo by za lož označil Jeho znamenia?
Veru neuspejú previnilci. (Korán 10:17) 42
3. Kto väčšiu krivdu môže páchať než ten, kto by si
vymyslel o Bohu lži a pritom je vyzývaný k islamu? Boh
správne neusmerní ľudí krivdiacich. (Korán 61:7) 43

Prorok Luqmán odkázal svojmu synovi, aby
nepridružoval k Bohu nič ani nikoho, pretože je to veľká
nespravodlivosť, ktorej by sa dopustil. V Koráne je napísané: I
Luqmán povedal svojmu synovi, poučujúc ho: „Syn môj,
nepridružuj k Bohu, pretože pridružovanie k Bohu je (voči
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Bohu, ostatným ľuďom i sebe) krivda obrovská“. (Korán
31:13) 44

Krivda sa v Koráne spomína aj vo vzťahu ku krivde
človeka voči svojej duši, keď na ňu naberá to, čo nemá, alebo
viac než jeho duša znesie. V Koráne stojí: Kto by vykonal
niečo zlé alebo by ukrivdil svojej duši, ale potom by o
odpustenie Boha poprosil, spozná, že Boh je odpúšťajúci a
milostivý (odpustí mu to). (Korán 4:110) 45

Boh, ako absolútne spravodlivý stvoriteľ, ľuďom nikdy
v ničom neukrivdí, ale to ľudia sami sebe krivdia. V Koráne je
zoslané: Boh nekrivdí ľuďom v ničom, ale ľudia svojim
dušiam (sami sebe) krivdia. (Korán 10:44) 46
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Vo vzťahu k úžere sa spomína, že ten, kto poberá úžeru
(úroky) a ju účtuje, sa dopúšťa krivdy. V Koráne stojí: 278.
Vy, ktorí ste uverili, bojte sa Boha a zrieknite sa (vzdajte sa)
pozostatkov ribá, ktoré ostali (zrieknite sa už i tých
posledných zvyškov obchodovania na základe ribá, ktoré sa vo
vašom styku objavujú), ak ste (skutočne) veriaci. 279. Ak by
ste tak neurobili (a nezanechali i tie posledné zvyšky ribá),
vedzte, že sa vystavujete vojne zo strany Boha a jeho posla
(vystavujete sami seba nebezpečenstvu, že proti vám budú stáť
muslimovia na čele s prorokom, ba ešte horšie, že budete
vystavení Božiemu hnevu v najširšom zmysle; verš nadväzuje
na predchádzajúci verš). Ak by ste však pokánie učinili
(Bohu a zanechali ribá), tak vám ostanú vaše pôvodné
majetky (ostane vám základný kapitál, suma, ktorú ste
požičali bez akéhokoľvek navýšenia), nebudete krivdiť a ani
vám nebude ukrivdené (prestanete s ribá a ponecháte si len
svoje pôvodné majetky, čo je úplne spravodlivé, pretože
nikomu tým neublížite a zároveň o svoje peniaze neprídete).
(Korán 2:278-279) 47
O ribá pritom možno povedať, že predstavuje narábanie a
obchodovanie s peniazmi ako s komoditou určenou na
obchodovanie a zisk, teda ako s ostatnými komoditami, a nie
ako s platidlom.
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Jedna z foriem krivdy je aj vedenie boja a násilia voči
iným neprávom. Boh totiž nepovolil akékoľvek neoprávnené
násilie jedného človeka voči druhému alebo jednej skupiny
voči druhej. Takže v tomto smere povolil boj len tým, voči
ktorým sa viedol boj. V Koráne Boh zoslal: Tým (muslimom),
proti ktorým sa boj vedie (zo strany nemuslimov), je dané
povolenie (bojovať) preto, že im bolo ukrivdené. A Boh má
moc im (muslimom) pomôcť (k víťazstvu), (Korán 22:39) 48
V tomto prípade niekto pácha krivdu na niekom a ten,
na kom je krivda páchaná, má právo sa brániť. Preto je to dané
aj formou povolenia. Tu ale treba rozlišovať medzi uplatnením
spravodlivosti voči niekomu za krivdu, ktorej sa dopustil, a
medzi útočením a vedením vojny voči niekomu, kto sa krivdy
nedopustil. Uplatnenie spravodlivosti je vždy dovolené a
žiadané, kým ozbrojený konflikt nie je dovolený a povoľuje sa
len na odvrátenie útoku - krivdy v podobe útoku.

Na záver tejto stati ohľadom krivdy ešte uvedieme verš,
v ktorom Boh ľuďom oznamuje, že keby bol chcel trestať ľudí
a ostatné stvorené bytosti za krivdu, ktorej by sa dopustili
ihneď v momente, ako sa jej dopustili, nebol by zanechal na
Zemi nikoho. Ale Boh ponechal možnosť, aby ten, kto sa
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krivdy dopustil, oľutoval to, čo vykonal, a napravil, čo sa dá.
Boh pritom stanovil, že príde čas určený, keď sa všetci budú za
krivdy nimi páchané zodpovedať. V Koráne Boh zoslal: Keby
Boh bral ľudí (okamžite) na zodpovednosť za ich krivdy,
nenechal by na nej (na zemi) nič, čo by chodilo (po nej), On
(Boh) ich odchod (z tohto života) ale odkladá na čas
stanovený (odkladá ich odchod zo života pozemského, až kým
nenastane čas, ktorý na to určil). Keď sa naplní ich čas,
nebudú ho môcť zadržať čo i len na hodinu a ani ho
urýchliť (keď sa naplní lehota, ktorá im bola určená, nebudú
môcť trest či odchod zo života pozemského ani na hodinu
zadržať alebo ho urýchliť), (Korán 16:61) 49

Napáchaná krivda sa v súdny deň prejaví najmä vo
forme zodpovednosti za ňu. Keď človek dospeje do štádia, keď
sa bude v súdny deň zodpovedať za svoje skutky, bude si
želať, keby sa mohol vykúpiť za to, čo urobil, všetkým, čo by
mal, obetoval by čokoľvek, aj keby mal vo vlastníctve celú
Zem so všetkým, čo na nej je. Ale tam mu to už nepomôže.
V Koráne je stanovené: Keby každá duša, ktorá krivdu
páchala, mala (vlastnila všetko), čo je na zemi, snažila by sa
tým vykúpiť (bude sa snažiť, keď trest dopadne a keď súdny
deň príde, vykúpiť sa z trestu všetkým svojím majetkom, aj
keď by takýto majetok zahŕňal všetky majetky zeme). A budú
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tajiť (títo ľudia odmietajúci vieru svoju) ľútosť (sami nad
sebou), keď uvidia trápenie. A bude medzi nimi rozhodnuté
spravodlivo. A nebude im ukrivdené (pri posudzovaní toho,
čo v živote pozemskom robili). (Korán 10:54) 50
Tu ale treba vysvetliť odkaz Boha najvyššieho vo verši. Totiž
ak niekto páchal krivdu, ale neskôr to oľutoval a snažil sa
konať dobro a spravodlivo a napraviť krivdu, ktorú páchal, tak
Boh je odpúšťajúci a milostivý. To znamená, že kým je človek
živý v tomto živote, nikdy nie je neskoro oľutovať, čo konal
predtým, a pokúsiť sa to v čo najväčšej miere napraviť. Zvyšok
už záleží na posúdení Boha najvyššieho. Boh v Koráne
v príbehu o Mojžišovi zoslal: „Okrem tých, ktorí by sa
krivdy dopustili. Ak by však vykonané zlo (ktorého sa
predtým dopustili) nahradili dobrom (napravili zlo, ktoré
vykonali dobrým činom), tak (nech vedia, že) Ja som
odpúšťajúci a milostivý“, (Korán 27:11) 51
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4.3. Súdny deň dáva skutkom a životu človeka
vyššiu hodnotu
Existencia súdneho dňa ako udalosti, ktorá je
sprevádzaná niekoľkými ďalšími udalosťami, dáva životu
človeka, ako aj jeho skutkom vyšší význam a vyššiu hodnotu.
Súdny deň je udalosť, v ktorej sa udeje najmä:
a) Tvorstvo sa uistí, uvidí a pocíti, že prísľub súdneho dňa bol
pravdivý a nastal.
b) Vykoná sa spravodlivé zúčtovanie všetkého, najmä toho, čo
ľudia vykonali vo svojom najnižšom živote (pozemskom
živote). Tým sa odplatí spravodlivo každému to, čo predtým
konal.
c) Uplatnia sa všetky ostatné, Bohom spomenuté zákonitosti,
faktory, vlastnosti a výnimky. Ide napríklad o Božiu milosť,
odpustenie, prepáčenie a iné, ktoré v konečnom dôsledku
zmiernia výsledky uplatnenej spravodlivosti v prospech
dotknutého. V Koráne bolo napríklad zoslané o súdnom dni: A
medzi nimi (medzi tými, ktorí budú v raji, a tými, ktorí budú v
pekle) bude závoj (určitá priesvitná prekážka, ktorá bude
oddeľovať jedných od druhých). A na múre (spomenutý
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priesvitný závoj bude zrejme mohutný ako múr) budú muži,
ktorí poznajú každého (obyvateľov raja, ako aj obyvateľov
pekla) podľa jeho vlastností (dokážu rozoznať, ktorí sú
obyvateľmi raja a ktorí obyvateľmi pekla podľa vlastností,
ktoré sú typické pre každú skupinu z nich). I zavolajú (muži
stojaci na múre) na obyvateľov raja (a povedia im): „Mier s
vami“. Nevstúpili doň (títo muži, ktorí na múre stoja, sa ešte
do raja nedostali), ale dúfajú (muži stojaci na múre boli ešte
na rozmedzí raja a pekla, avšak dúfajú, že sa do raja medzi
jeho obyvateľov dostanú), (Korán 7:46) 52
d) Ľudia po skončení zúčtovania sa rozdelia na dve skupiny.
Jedna pôjde na miesto večného dobrého života (večného
z pohľadu človeka vnímajúceho večnosť ako nekonečno) a
druhá skupina pôjde na miesto večného zlého života. V rámci
každej z oboch uvedených skupín sa potom každá rozdelí na
podskupiny, a to od najnižšej úrovne Raja alebo Pekla po
najvyššiu ich úroveň. Popis Raja a Pekla nájdeme v Koráne
v mnohých veršoch.
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Záver
Veriaci človek žije tento život kvalitnejšie, než keby
neveril, pritom dúfa, že v tom ďalšom živote bude pokračovať
do lepšieho. Domnelé úžitky tohto života nemusia byť nikdy
tou najkvalitnejšou formou života.
Veriaci človek dúfa v dobrý koniec, koniec, ktorý ešte
príde, a v snahe dosiahnuť tento dobrý koniec sa snaží o lepší
spôsob života aj v tomto terajšom živote. V čo však môže
dúfať človek, ktorý v Boha a v pokračovanie života neverí?
Maximálne v to, aby nenastalo žiadne pokračovanie nášho
života po smrti, aby nezistil, že čo popieral je skutočnou
realitou, ktorá nastala. Čo bude takýto človek vtedy robiť?! Je
to otázka, ktorá určite stojí za zamyslenie sa.
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