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Priekšvārds
Šis īsais ceļvedis Islāma saprašanā sastāv no trīs nodaļām.
Pirmā nodaļa - „Daži Islāma patiesīguma pierādījumi” - atbild uz vairākiem svarīgiem
jautājumiem, kas tiek bieži uzdoti:




Vai tiešām Kurāns ir Dieva tiešs un literārs vārds nosūtīts cilvēcei?
1
Vai tiešām Muhammads
ir Dieva vēstnesis?
Vai tiešām Islāms ir Dieva dota reliģija?

Šajā nodaļā ir minēti sešu veidu pierādījumi:

3.
4.

5.
6.

1. Zinātniskie brīnumi Cēlājā Kurānā.
1. Ar ilustrāciju palīdzību, šī sadaļa apskata
dažus nesen atklātus zinātnes faktus, kuri
ir minēti Kurānā pirms četrpadsmit
gadsimtiem.
2. Lielais izaicinājums radīt kaut vienu
sūru kā Kurāna sūru. Kurānā Dievs
dod izaicinājumu visai cilvēcei radīt kaut
vienu sūru (nodaļu) kas līdzinātos
Kurāna sūrai. Jau četrpadsmit gadsimtus
kopš Kurāna lejupsūtīšanas līdz pat
šodienai neviens nav spējis pievarēt šo
izaicinājumu, neskatoties uz to, ka
Kurāna īsākā sūra (108. sūra) ir tikai desmit vārdu gara.
Bībeliskie pareģojumi par Dieva pravieša Muhammada
nākšanu. Šajā sadaļā
ir apskatīta daļa Bībeles pareģojumu par pravieša Muhammada
nākšanu.
Kurāna ājas (panti), kurās minēti piepildījušies nākotnes notikumi. Kurānā ir
minēti nākotnes notikumi, kuri vēlāk piepildījās. Piemēram, neparedzamā un
negaidītā Bizantijas uzvara pār Persiju.
Dieva vēstneša Muhammada
veiktie brīnumi. Vēstnesis Muhammads
veica
daudzus brīnumus, kurus redzēja liels skaits viņa laikabiedru.
Muhammada
dzīves vienkāršība. Nepārprotamas norādes uz to, ka Muhammads
nebija viltus pravietis, kurš pretendēja uzr pravietību, lai iegūtu materiālos
labumus vai varu.

Balstoties uz šiem sešu veidu pierādījumiem, mēs varam secināt:


1

Kurānam ir jābūt Dieva nosūtītam Viņa literāram vārdam.
Muhammads
patiesi bija Dieva sūtīts pravietis.

Arābiski: ( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢsollallāhu aleihi va sallam). Latviski: lai viņam Dieva svētība un miers. Ļoti
ieteicams (gandrīz obligāts) novēlējums pēdējam Dieva pravietim, viņu pieminot.



Islāms patiesi ir Dieva dota reliģija.

Ja mēs vēlamies noskaidrot kādas reliģijas patiesīgumu, mums nevajadzētu paļauties uz mūsu
emocijām, jūtām vai tradīcijām. Drīzāk mums ir jāpaļaujas uz saprātu un domāšanu. Kad
Dievs sūtīja praviešus, Viņš atbalstīja viņus ar brīnumiem un liecībām, kas pierādīja, ka viņi
patiesi ir Dieva sūtīti pravieši un ka viņu paustā reliģija ir patiesība.
Savukārt otrā grāmatas nodaļa „Dažas no Islāma priekšrocībām” min priekšrocības un
ieguvumus, kurus Islāms nodrošina indivīdam. Piemēram:
1)
2)
3)
4)

Durvis uz mūžīgu Paradīzi;
Glābiņš no Elles liesmām;
Patiesa laime un iekšējs miers;
Visu iepriekšējo grēku piedošana.

Trešā grāmatas nodaļa „Vispārīga informācija par Islāmu” dod vispārīgu informāciju par
Islāmu, un skaidro dažādus ar Islāmu saistītus pārpratumus un sniedz atbildes uz bieži
uzdotiems jautājumiem. Piemēram:



Ko Islāms saka par terorismu?
Kāds ir sievietes statuss Islāmā?

Pirmā nodaļa
Daži Islāma patiesīguma pierādījumi
Dievs atbalstīja Savu pēdēju pravieti Muhammadu
ar daudziem brīnumiem un
pierādījumiem, kuri liecina, ka viņš patiesi ir Dieva sūtīts pravietis. Dievs atbalstīja arī
Viņa pēdējo lejupsūtīto grāmatu, Cēlo Kurānu, ar daudziem brīnumiem, kuri pierāda, ka
Kurāns patiesi ir Dieva literārs vārds, un ka to neviens nav sagrozījis. Šī grāmatas nodaļa
apskata dažus no šiem pierādījumiem.
(1) Zinātniskie brīnumi Cēlajā Kurānā
Kurāns ir Dieva literārais vārds, kuru Viņš lejupsūtīja Viņa vēstnesim Muhammadam
ar eņģeļa Gabriela starpniecību.
Muhammads
Kurānu iemācījas no galvas un
vēlāk to diktēja saviem sekotājiem. Arī viņi to
iemācījās no galvas, pierakstīja un saskaņoja
pierakstīto ar vēstnesi Muhammadu
. Turklāt
vēstnesis Muhammads
ik gadu recitēja visu
Kurānu eņģeļa Gabriela priekšā. Pēdējā savas
dzīves gadā, viņš to izdarīja pat divreiz. Kopš
Kurāna lejupsūtīšanas laika līdz pat mūsdienām,
vienmēr ir bijis liels skaits ticīgo, kuri burts
burtā ir iemācījušies visu Kurānu no galvas.
Daži bērni to ir izdarījuši pat nesasniedzot
desmit gadu vecumu.. Gadsimtu gaitā, nav
mainījies neviens Kurāna burts.
Pirms četrpadsmit gadsimtiem lejupsūtītais Kurāns min faktus, kurus tikai nesen
atklāja vai pierādīja zinātnieki. Tas bez šaubām pierāda, ka Kurānam ir jābūt Dieva
literāram vārdam, kurš lejupsūtīts vēstnesim Muhammadam
, un ka Kurāna autors
nav ne Muhammads
, ne arī kāds cits cilvēks. Tas tāpat liecina par to, ka
Muhammads
patiesi ir Dieva sūtīts vēstnesis. Ir prātam neaptverami pieļaut domu,
ka pirms četrpadsmit gadsimtiem kāds (izņemot Dievu) varētu būt zinājis šos faktus,
kuri ir atklāti vai pierādīti tikai nesen ar modernu tehnoloģiju un sarežģītu zinātnisku
metožu palīdzību. Turpinājumā sekos daži Kurāna zinātnisko brīnumu piemēri.
A) Kurāns par cilvēka embriju attīstību
Cēlajā Kurānā Dievs saka par cilvēka embrija attīstības stadijām:
Un nudien Es radīju cilvēku no māla ekstrakta. Pēc tam Es pataisīju viņu par lāsi
stabilā vietā. Pēc tam Es radīju no lāses alaqa (dēli, piekarinātu lietu, un asins

recekli), pēc tam radīju no alaqa mudgha (miesas gabalu, sakožļātu vielu)...
(Kurāna interpretācija, 23:12-14)
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Arābu valodas vārdam alaqa ir trīs burtiskas nozīmes: (1) dēle, (2) piekarināta lieta un (3)
asins receklis.
Salīdzinot dēli ar embriju alaqa fāzē, mēs atrodam līdzību3, kas parādīta 1. attēlā. Tāpat
embrijs šajā fāzē iegūst uzturvielas no mātes asinīm, gluži kā dēle, kura barojas no citu
asinīm.4

1. attēls. Zīmējums ilustrē līdzību starp dēli un cilvēka embriju alaqa fāzē. (Dēles
zīmējums no Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore un
citi, 37. lpp., modificēts no Integrated Principles of Zoology, Hickman un citi.
Embrija zimējums no The Developing Human, Moore un Persaud, piektais izdevums,
73. lpp.)
Vārda alaqa otrā nozīme ir „piekarināta lieta”. Otrajā un trešajā attēlā mēs redzam
embriju fāzē, kurā tas atgādina piekarinātu lietu pie mātes dzemdes dobuma sienas.

2. attēls. Šajā diagramma mēs
varam redzēt, ka embrijs
izskatās kā lieta, kas piekarināta
pie mātes dzemdes dobuma
sienas. (The Developing
Human, Moore un Persaud,
piektais izdevums, 66. lpp.)

2

Lūdzu ņemiet vērā, ka visā grāmatā šādās iekavās ... ir Salmāna Petrova veikts Kurāna tulkojumsinterpretācija. Šis nav īstenais Kurāns, jo tas eksistē tikai arābu valodā.
3
The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 8.
4
Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore and others, p. 36.

3. attēls. Šajā fotomikrogrāfā mēs varam redzēt embriju
(atzīmēts kā B) alaqa fāzē (15 dienu vecumā) pakarinātu
pie mātes dzemdes dobuma sienas. Embrija izmērs ir 0,6
milimetri. (The Developing Human, Moore, trešais
izdevums, 66. lpp., no Histology, Leeson and Leeson.)
Vārda alaqa trešā nozīme ir „asins receklis” vai „asins
kunkulis”. Ir redzams, ka alaqa fāzē, embrija un tā cistu
ārējais izskats līdzinās asins receklim. Tas ir šādi tāpēc,
ka šajā fāzē embrijā ir salīdzinoši liels asins daudzums. 5 (Skat. 4. attēlu.) Tāpat šajā fāzē
asinis embrijā necirkulē, līdz tas sasniedz trešās nedēļas beigas.6 Tādējādi embrijs šajā fāzē ir
kā asins kunkulis vai receklis.

4. attēls. Diagramma
rāda vienkāršotu alaqa
fāzes embrija
kardiovaskulāro
sistēmu. Embrija ārējais
izskats atgādina asins
recekli vai kunkuli, jo
tajā ir salīdzinoši liels
asins daudzums. (The
Developing Human,
Moore, piektais
izdevums, 65. lpp.)
Tādējādi visas trīs vārda alaqa nozīmes precīzi raksturo embriju šajā fāzē.
Nākamā ājā (Kurāna pantā) minētā fāze ir mudgha fāze. Tulkojumā no arābu valodas,
mudgha nozīmē „sakošļāta viela”. Ja kāds košļātu košļājamo gumiju un tad to salīdzinātu ar
embriju mudgha fāzē, būtu redzama līdzību. Tas tā ir tāpēc, ka somīti embrija mugurpusē
„nedaudz atgādina zobu pēdas sakošļātā vielā”.7 (Skat. 5. un 6. attēlus.)

5

Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore and others, pp. 37-38.
The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 65.
7
The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 8.
6

5. attēls. Embrija fotogrāfija mudgha fāzē (28 dienu vecumā). Embrijs atgādina sakošļātu
vielu; arī somīti mugurpusē nedaudz atgādina zobu nospiedumus. Embrijs ir 4 milimetrus
liels. (The Developing Human, Moore and Persaud, piektais izdevums, 82. lpp., no profesora
Hideo Nishimura, Kioto universitāte, Kioto, Japāna.)

6. attēls. Salīdzinot embriju mudgha fāzē ar
sakošļātu gumiju, ir redzama līdzība.
A) Embrija mudgha fāzes zīmējums.
Embrija mugurpuses somīti atgādina
zobu pēdas. (The Developing Human,
Moore and Persaud, piektais izdevums,
79. lpp.)
B) Ssakošļātas košļājamās gumijas
fotogrāfija.
Kā gan Muhammads
varēja šo zināt? Viņš
dzīvoja pirms 1400 gadiem, bet zinātnieki šo
visu ir atklājuši tikai nesen, izmantojot
sarežģītas ierīces un spēcīgus mūsdienu
mikroskopus. Hams (Hamm) un Līuvenhoks
(Leeuwenhoek) bija pirmie zinātnieki, kuri
aplūkoja spermas šūnas (spermatozoas),
izmantojot uzlabotu mikroskopu - tas bija

1677. gadā, vairāk kā tūkstoš gadu pēc Muhammada
. Šie zinātnieki kļūdaini domāja,
ka spermas šūna satur miniatūrveida cilvēciņu, kurš sāk augt,nokļūstot sievietes
dzimumtraktā.8
Goda profesors Kīts L. Mūrs (Keith L. Moore)9 ir viens no pasaules atzītākajiem
zinātniekiem anatomijas un embrioloģijas jomā. Viņš ir autors grāmatai Attīstībā esošais
cilvēks (The Developing Human), kura ir tulkota astoņās valodās. Šī grāmata ir
akadēmisku atsauču apkopojums, kuru īpašaASV komiteja ir atzinusi par labāko viena
autora sarakstīto grāmatu. Dr. Kīts Mūrs ir anatomijas un šūnu bioloģijas goda profesors
Toronto universitātē Kanādā, kur viņš bija Fundamentālo Zinātņu asociētais dekāns
Medicīnas fakultātē un astoņus gadus Anatomijas Departamenta priekšsēdētājs. 1984.
gadā viņš saņēma Kanādas augstāko pbalvojumu anatomijas jomā – J.C.B. Grant Award
no Kanādas Anatomistu Asociācijas. Viņš ir vadījis daudzas starptautiskas asociācijas, kā,
piemēram, Kanādas un Amerikas Anatomistu Asociāciju un Bioloģijas Zinātņu
Savienības padomi.
1981. gadā septītajā Medicīnas Konferencē Damāmā (Saūdu Arābija), profesors Mūrs
teica: „Esmu bijis gandarīts par iespēju palīdzēt izskaidrot Kurānā esošos apgalvojumus
par cilvēka attīstību. Esmu pārliecināts, ka šos apgalvojumus Muhammads ir saņēmis no
Dieva, jo gandrīz visas šīs zināšanas tika atklātas tikai daudzus gadsimtus vēlāk. Tas man
pierāda, ka Muhammads ir bijis Dieva vēstnesis.”10
Vēlāk profesoram Mūram uzdeva jautājumu: „Vai tas nozīmē, ka jūs ticat, ka Kurāns ir
Dieva vārds?” Viņš atbildēja: „Man nav grūtību to pieņemt.”11
Kādas konferences laikā, profesors Mūrs apgalvoja:
„… Tā kā cilvēka embrija attīstības sadalīšanu fāzēs apgrūtina nepārtraukti notiekošās
izmaiņas, ir ieteicams veidot jaunu klasifikācijas sistēmu, kas būtu balstīta uz Kurānā un
Sunnā (viss, ko Muhammads
teica, darīja un apstiprināja) lietotiem terminiem . Šāda
sistēma ir vienkārša, visaptveroša un apstiprina tagadējās zināšanas par embrioloģiju.
Intensīva Kurāna un hadīsu (uzticami ziņojumi par Muhammada
teikto, darīto un
apstiprināto no viņa sekotājiem) izpēte pēdējo četru gadu laikā ir atklājusi cilvēka embriju
klasifikāciju, kas ir apbrīnojama, jo nāk no septītā gadsimta mūsu ērā. Lai gan ceturtajā
gadsimtā pirms mūsu ēras embrioloģijas zinātnes tēvs Aristotelis atskārta, ka cāļu embriji
attīstās stadijās, kuras viņš redzēja, pētot dējējvistas olas, viņš nedeva nekādas detaļas par
šīm stadijām. Balstoties uz embrioloģijas zinātnes vēsturē teikto, maz bija zināms par
cilvēka embrija stadijām un klasifikāciju līdz pat divdesmitajam gadsimtam. Šī iemesla
dēļ, cilvēka embrija apraksti Kurānā nevar būt balstīti un septītā gadsimta zinātni.
Vienīgais saprātīgais secinājums ir: šos aprakstus Muhammadam atklāja Dievs.

8

The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 9.
Grāmatā minēto zinātnieku amati un grādi ir atbilstoši 1997. gadam.
10
http://www.islam-guide.com/video/moore-1.ram
11
This is the Truth (videotape) http://www.islam-guide.com/truth.htm
9

Muhammads nevarēja zināt šādas detaļas, jo viņš bija analfabēts bez jebkādas zinātniskās
izglītības.”12

B) Kurāns par kalniem
Grāmata „Earth” ir standarta mācību grāmata daudzās pasaules universitātēs. Viens no
diviem grāmatas autoriem ir goda profesors Franks Press (Frank Press). Viņš bija ASV
prezidenta Džimmija Kārtera zinātnes padomdevējs (Science Advisor) un divpadsmit gadus
ieņēma Nacionālās Zinātņu Akadēmijas prezidenta amatu. Grāmatā „Earth” ir teikts, ka
kalniem apakšā ir „saknes”.13 Šīs saknes ir cieši iestiprinātas zemē, kā dēļ kalnu forma
atgādina tapas. (Skat. 7., 8. un 9. attēlus.)

7. attēls. Kalniem ir dziļas
saknes zem zemes virsmas.
(Earth, Press and Siever, p.
413.)

8. attēls. Shematisks griezums. Kalni, gluži kā tapas, ir ar dziļām saknēm iestiprināti zemē.
(Anatomy of the Earth, Cailleux, p. 220.)

12
13

This is the Truth (videotape) http://www.islam-guide.com/video/moore-2.ram
Earth, Press and Siever, p. 435. Skat. arī Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p. 157.

9. attēls. Vēl viena ilustrācija rāda, ka kalnu forma dziļo sakņu dēļ atgādina tapas. (Earth
Science, Tarbuck and Lutgens, p. 158.)
Tieši tā Kurānā ir aprakstīti kalni. Dievs saka Kurānā:
Vai tad Mēs nepataisījām zemi par guļvietu, un kalnus par tapām?
78:6-7)

(Kurāns,

Mūsdienu zinātne ir pierādījusi, ka kalniem ir dziļas saknes (skat. 9. attēlu), kuru izmērs zem
zemes vairākas reizes pārsniedz to virszemes masas augstumu14. Tāpēc vispiemērotākais
vārds kalnu apzīmēšanai ir „tapa”, jo kārtīgi iedzītas tapas lielākā daļa ir apslēpta zem zemes.
Saskaņā ar zinātnes teikto, teorija, ka kalniem ir dziļas saknes, ir radusies tikai deviņpadsmitā
gadsimta otrajā pusē.15
Kalniem ir svarīga loma zemes garozas stabilizācijā.16 Tie kavē zemes svārstīšanos.
UnViņš ielika zemē nesatricināmus kalnus, lai tā nekustētos ar jums…
(Kurāns, 16:15)
Līdzīgi, mūsdienu tektonisko plākšņu teorijā uzskata, ka kalni darbojas kā zemes stabilizatori.
Zināšanas par to, ka kalni stabilizē zemi, sāka tikt izprastas tikai 1960-to gadu beigās. 17

Vai kāds varēja vēstneša Muhammada
laikā zināt
kalnu patieso formu? Vai kāds varēja iedomāties, ka
zem masīvās kalna masas ir saknes, kas iestiepjas dziļi
iekšā zemē? Runājot par kalniem, liela daļa ģeoloģijas
grāmatu raksturo tikai to virszemes daļu - tas ir tāpēc,
ka šo grāmatu autori nav ģeoloģijas speciālistis. Tomēr
mūsdienu ģeoloģija apstiprina Kurāna pantu patiesumu.
C) Kurāns par Visuma sākumu
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The Geological Concept of Mountains in the Quran, El-Naggar, p. 5
The Geological Concept of Mountains in the Quran, p. 5.
16
The Geological Concept of Mountains in the Quran, pp. 44-45.
17
The Geological Concept of Mountains in the Quran, p. 5.
15

Mūsdienu kosmoloģija, gan novērojošā, gan teorētiskā, skaidri norāda, ka kādā laika posmā
Visums bija nekas cits kā „dūmu” mākonis (t.i., necaurredzams blīvu un karstu gāzu
salikums).18 Šis ir viens no neapstrīdētiem apgalvojumiem mūsdienu kosmoloģijā. Astronomi
mūsdienās var vērot, kā no „dūmu” paliekām veidojas jaunas zvaigznes. (Skat. 10. un 11.
attēlus.)

10. attēls. Jauna zvaigzne veidojas no
gāzu mākoņa un putekļiem (miglājs), kas
ir paliekas no Visuma sākuma laika
„dūmiem”. (The Space Atlas, Heather and
Henbest, p. 50.)

11. attēls. Lagūnas miglājs („Lagoon nebula”, Messier 8, M8 vai NGC 6523) ir gāžu un
putekļu mākonis aptuveni sešdesmit gaismas gadu diametrā. (Horizons, Exploring the
Universe, Seeds, plate 9, no Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.)

18

The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe, Weinberg, pp. 94-105.

Spīdošās zvaigznes, kas redzamas debesīs nakts laikā, tāpat kā viss Visums bija „dūmu”
materiālā. Dievs teica Kurānā:
Pēc tam Viņš vērsās pie debess, kad tā bija dūmi...

(Kurāns, 41:11)

Tā kā zeme un debesis (Saule, Mēness, zvaigznes, planētas, galaktikas, utt.) tika izveidotas
no tiem pašiem „dūmiem”, mēs varam secināt, ka zeme un debesis bija kopā. Tad no šiem
„dūmiem” tie tika izveidoti un atdalīti viens no otra. Dievs saka Kurānā:
Vai tad tie, kuri nenoticēja, nezin, ka debesis un zeme bija viens vesels, un Mēs
atdalījām tos vienu no otra un radījām no ūdens katru dzīvu lietu?

(Kurāns, 21:30)

Dr. Alfrēds Kroners (Alfred Kroner) ir viens no pasaules atzītākajiem ģeologiem. Viņš ir
ģeoloģijas profesors un Ģeoloģijas departamenta priekšsēdētājs Zemes Zinātņu Institūtā
Johanna Gūtenberga Universitātē Maincas pilsētā Vācijā. Viņš teica: „Apsverot to, no
kurienes nāca Muhammads… Es domāju, ka tas ir gandrīz neiespējami, ka viņš varētu zināt
par tādām lietām kā Visuma izcelšanās, jo zinātnieki to ir atklājuši tikai dažus gadus atpakaļ
ar ļoti sarežģītām un attīstītām tehniskām metodēm.”19 Viņš arī teica: „Manuprāt, četrpadsmit
gadsimtus atpakaļ, cilvēks, kurš nezināja neko par kodolfiziku, nevarēja pats savā prātā
izdomāt, ka zemei un debesīm bija kopēja izcelsme.”20
D) Kurāns par galvas smadzenēm
Dievs Kurānā teica par vienu no ļaunajiem neticīgajiem, kurš aizliedza Muhammadam
lūgt Dievu Kābā.
Bet nē! Patiesi, ja viņš neizbeigs, Mēs noteikti rausim viņu aiz nāsija (galvas
priekšas).
Aiz melīgās, grēcīgās nāsija (galvas priekšas).

(Kurāns, 96:15-16)

Kāpēc Kurāns raksturo galvas priekšu kā melīgu un grēcīgu? Kāpēc Kurānā nav teikts, ka
pats cilvēks ir melīgs un grēcīgs? Kāda ir saistība starp galvas priekšu un melīgumu un
grēcīgumu?
Aplūkojot cilvēka galvas priekšu, mēs redzam, ka tur atrodas smadzeņu priekšas priekšējā
daļa (prefrontal area), kurai ir specifiskas funkcijas. Grāmatā Essentials of Anatomy &
Physiology par šo smadzeņu daļu ir teikts: „Motivācija kā arī kustību plānošanas un
uzsākšanas paredzēšana notiek priekšējā pusložu daļā, priekšas priekšējā daļā (prefrontal
area). Šis ir smadzeņu garozas asociāciju reģions.”21 Šajā grāmatā arī teikts: „Tā kā smadzeņu
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No videofilmas This is the Truth. http://www.islam-guide.com/truth.htm http://www.islamguide.com/video/kroner-1.ram
20
This is the Truth. http://www.islam-guide.com/truth.htm http://www.islam-guide.com/video/kroner-2.ram
21
Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, p. 211. Skat. arī The Human Nervous System, Noback
and others, pp. 410-411.

priekšas priekšējā daļa ir saistīta ar motivāciju, tad tā tiek uzskatīta arī par agresijas darbības
centru.”22

12. attēls. Kreisās puslodes funkcijas nosakošie smadzeņu garozas apgabali. (Essentials of
Anatomy & Physiology, Seeley and others, p. 210.)
Tātad šī smadzeņu garozas daļa ir atbildīga par plānošanu, motivāciju un labas vai grēcīgas
uzvedības veikšanu, ieskaitot melošanu vai patiesības teikšanu. Tātad ir pareizi raksturot
galvas priekšu (nāsija) kā melīgu un grēcīgu, kad kāds melo vai grēko. Gluži kā Kurānā ir
teikts: „…Aiz melīgās, grēcīgās nāsija (galvas priekšas).”
Saskaņā ar profesora Keita L. Mūra teikto, šīs smadzeņu priekšas funkcijas zinātnieki ir
atklājuši tikai pēdējo sešdesmit gadu laikā.23

E) Kurāns par jūrām un upēm
Mūsdienu zinātne ir atklājusi, ka starp divām dažādām jūrām to tikšanās vietā pastāv barjera.
Šī barjera atdala abas jūras tā, ka abām ir sava temperatūra, sāļums un blīvums.24 Piemēram,
Vidusjūras ūdens ir siltāks, sāļāks un mazāk blīvs kā Atlantijas okeāna ūdens. Kad Vidusjūras
ūdens ieplūst Atlantijas okeānā pāri Gibraltāra šauruma paaugstinājumam, tas iestiepjas
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Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, p. 211.
Al-E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The Scientific Miracles in the Front of the Head), Moore and others, p. 41.
24
Principles of Oceanography, Davis, pp. 92-93.
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Atlantijas okeānā vairākus simtus kilometru garumā aptuveni 1000 metru dziļumā, nemainot
savu siltumu, sāļumu un mazāko blīvumu. 25 (Skat. 13. attēlu.)

13. attēls. Vidusjūras ūdens ar savu temperatūru, sāļumu un blīvumu ieplūst Atlantijas
okeānā pāri Gibraltāra paaugstinājumam. (Marine Geology, Kuenen, p. 43.)
Lai gan šajās jūrās ir augsti viļņi, stipras straumes un paisumi, tās nesajaucas un nepārkāpj šo
barjeru.
Cēlajā Kurānā ir minēts, ka starp divu jūru tikšanās vietā ir barjera, kuru tās nepāŗkāpj.
Viņš palaida divas jūras, tām satiekoties, Starp abām ir barjera, kuru tās nevar
pārkāpt.

(Kurāns, 55:19-20)

Kad Kurāns raksturo barjeru starp saldūdeni un sālsūdeni, bez barjeras tiek pieminēts arī
„nepārvarams šķērslis”. Dievs teica Kurānā:
Un Viņš ir Tas, kurš samaisīja divus ūdeņus: šis ir tīrs saldūdens, bet šis – rūgts
sālsūdens un izveidoja starp tiem barjeru un nepārvaramu šķērsli.

(Kurāns, 25:53)

Kāds varētu jautāt: „Kāpēc Kurānā ir minēts „nepārvarams šķērslis” attiecībā uz saldūdens un
sālsūdens atdalīšanu, bet ne tad, kad runa iet par divu jūru atdalīšanu?”
Mūsdienu zinātnē ir atklāts, ka estuāros (platās upju grīvās), kur satiekas saldūdens un
sālsūdens, situācija ir savādāka nekā divu jūru tikšanās vietās. Ir atklāts, ka šādās grīvās
saldūdeni no sālsūdens nošķir pycnocline zona, kura izteikti nodala abus slāņus.26 Ūdens
sāļums šajā zonā atšķiras gan no saldūdens, gan no sālsūdens sāļuma. (Skat. 14. attēlu.)27
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Principles of Oceanography, Davis, p. 93.
Oceanography, Gross, p. 242. Skat. arī Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301.
27
Oceanography, Gross, p. 244, un Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301.
26

14. attēls. Garenisks šķēlums, kas rāda grīvas sāļumu. Introductory Oceanography, Thurman,
p. 301.
Šīs zināšanas ir atklātas tikai nesen, izmantojot sarežģītas mūsdienu iekārtas, lai mērītu
temperatūru, sāļumu, blīvumu, skābekļa daudzumu, u.tml. Cilvēka acs nespēj saskatīt šīs
atšķirības jūru tikšanās vietā - mēs to redzam kā viendabīgu jūru. Tāpat ar cilvēka aci nevar
ieraudzīt upju grīvā esošo nodalījumu starp saldūdeni un sālsūdeni.

F) Kurāns par jūru dzīlēm un iekšējiem viļņiem
Dievs teica Kurānā:
Vai kā tumsas jūras dzelmē – to apsedz viens vilnis, pāri tam cits vilnis, un pāri tam
ir mākonis. Viena tumsa pāri citai! Ja viņš izstieps roku, viņš to gandrīz neredzēs
[vispār].....

(Kurāns, 24:40)

Šis Kurāna pants raksturo tumsu jūru un okeānu dzīlēs, kas ir tik necaurredzama, ka cilvēks
nevarētu saskatīt pat pats savu izstieptu roku. Šī tumsa atrodas dziļāk par 200 metriem, kur
tik pat kā nav gaismas. 1000 metru dziļumā gaismas nav vispār.28 Bez zemūdenēm vai
speciālā aprīkojuma, cilvēki nav spējīgi ienirt dziļāk par 40 metriem. Cilvēki nespēj izdzīvot
bez īpašas tehnoloģijas jūru un okeānu tumšajā daļā, kura ir dziļāk par 200 metriem.

28

Oceans, Elder and Pernetta, p. 27

15. attēls. Jūras virsma atstaro no 3 līdz 30 procentiem saules gaismas. Viena pēc otras,
gandrīz visas septiņas gaismas spektra krāsas tiek absorbētas pirmajos 200 metros, līdz paliek
tikai zilā. (Oceans, Elder and Pernetta, p. 27.)
Ūdens dzīļu tumsu zinātnieki atklāja tikai nesen, izmantojot zemūdenes un speciālu
aprīkojumu, kas ļāva viņiem ienirt okeānu dzīlēs.
No iepriekš minētā Kurāna panta “... jūras dzelmē – to apsedz viens vilnis, pāri tam cits
vilnis, un pāri tam ir mākonis...”, mēs varam secināt arī to, ka okeānu un jūru dzelmes ir
pārsegtas ar viļņiem, kuriem pāri ir citi viļņi. Ir skaidrs, ka otrie viļņi ir mums pazīstamie
virsmas viļņi, jo virs tiem pantā ir minēts mākonis. Bet kā ir ar pirmiejem viļņi? Zinātnieki
nesen ir atklājuši, ka pastāv iekšējie viļņi, kuri „rodas uz divu dažādu blīvumu saskarsmes
virsmas.”29 (Skat. 16. attēlu.)

16. attēls. Iekšējie viļņi divu
dažādu blīvumu ūdens saskarsmes
vietā. Augšējais ūdens slānis ir
mazāk blīvs kā apakšējais.
(Oceanography, Gross, p. 204.)

29

Oceanography, Gross, p. 205.

Iekšējie viļņi uzvedas tāpat kā virsmas viļņi. Tie var pat lūzt, gluži tāpat kā augšējie. Iekšējos
viļņus nevar redzēt ar cilvēka aci, bet tos var noteikt, mērot noteiktas vietas temperatūras un
sāļuma izmaiņas.30
G) Kurāns par mākoņiem

Pētot mākoņu tipus, zinātnieki ir atklājuši, ka lietus mākoņi izveidojas un pieņem noteiktu
formu pēc noteiktas sistēmas un kārtības.
Viens no mākoņu tipiem ir gubu lietusmākoņi (cumulonimbus). Studējot gubu mākoņus un
to, kā tajos veidojas lietus, krusa un zibenss, metereologi ir atklājuši, ka šie mākoņi iet cauri
šādām fāzēm:
1) Vējš grūž mākoņus: Gubu lietusmākoņi sāk veidoties, kad vējš sadzen mazus gubu
mākonīšus (cumulus) apgabalā, kur tie saplūst kopā (skat. 17. un 18. zīmējumus).

17. attēls. Satelīta fotoattēls rāda, kā mākoņi virzās uz saplūšanas apgabaliem B, C un D.
Bultiņas norāda vēja virzienu. (The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and
Forecasting, Anderson and others, p. 188.)
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Oceanography, Gross, p. 205.

18. attēls. Maziņi mākoņu gabaliņi (gubu mākoņi) virzās uz saplūšanas apgabalu pie
apvāršņa, kur mēs redzam lielu gubu lietusmākoni. (Clouds and Storms, Ludlam, plate
7.4.)

2) Saplūšana: Mazie mākoņi saplūst kopā, izveidojot lielāku mākoni.31 (Skat. 18. un 19.
attēlus.)

19. attēls. (A) Atsevišķi mākoņu gabaliņi (cumulus mākoņi).
(B) Kad mazie mākoņi saplūst kopā, augšup nesošās plūsmas
lielā mākonī pastiprinās, tādējādi to sablīvējot. Ūdenslāses ir
apzīmētas ar *. (The Atmosphere, Anthes and others, p. 269.)
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Skat. The Atmosphere, Anthes and others, pp. 268-269, and Elements of Meteorology, Miller and Thompson,
p. 141.

3) Sablīvēšanās: Kad mazie mākoņi saplūst kopā, tad augšup nesošās plūsmas lielajā
mākonī pastiprinās. Centrā esošās augšup nesošās plūsmas ir spēcīgākas par tām, kas atrodas
malās.32 Šīs plūsmas liek mākoņu masai augt vertikāli, un mākonis sablīvējas kā sakrauts
kaudzē. Vertikālās izaugsmes rezultātā, mākonis iestiepjas aukstākos atmosfēras slāņos, kur
izveidojas ūdenslāses un krusa - tās aug lielākas un lielākas, līdz kļūst par smagu, lai augšup
nesošās plūsmas tās noturētu, un tās sāk krist no
mākoņa kā lietus vai krusa.33
20. attēls. Gubu lietusmākonis. Pēc tam, kad
mākonī esošās augšup nesošās plūsmas to uznes
aukstākos atmosfēras slāņos, izveidojas lietus.
(Weather and Climate, Bodin, p.123.)

21. attēls. Lietus gubu mākonis
(cumulonimbus cloud). (A Colour Guide
to Clouds, Scorer and Wexler, p. 23.)

Dievs saka Kurānā:
Vai tad tu neredzi, ka Dievs dzen mākoņus, pēc tam saved tos kopā un pataisa par
gubu mākoņiem tā, ka tu redzi lietu, kas līst no to dziļumiem? (Kurāns, 24:43)
Meteorologi tikai nesen ir uzzinājuši šīs mākoņu veidošanās, struktūras un funkciju detaļas.
Viņi to ir paveikuši, izmantojot lidmašīnas, satelītus, datorus, gaisa balonus un citas
32

Centrā esošās plūsmas ir spēcīgākas, jo mākoņa ārējā daļa pasargā tās no atdzišanas efekta.
Skat. The Atmosphere, Anthes and others, p. 269, and Elements of Meteorology, Miller and Thompson, pp.
141-142.
33

tamlīdzīgas iekārtas, ar kurām viņi ir pētījuši vēju un tā virzienus, mērījuši gaisa mitrumu un
atmosfēras spiedienu un tā variācijas.34
Pēc mākoņu un lietus pieminēšanas, iepriekš minētais Kurāna pants raksturo arī krusu uz
zibeni:
Viņš nolaiž no [mākoņu] kalniem debesīs krusu, ar kuru Viņš skar to, kuru vēlas, un
novērš to no tā, kura vēlas. Tās zibens uzliesmojums teju laupa redzi. (Kurāns, 24:43)
Meteorologi ir atklājuši, ka šie lietus gubu mākoņi, kuri met krusu, sasniedz 7,5 līdz 9
kilometru augstumu35- tie līdzinās kalniem, kā tas ir teikts Kurānā: “... Viņš nolaiž no
[mākoņu] kalniem debesīs krusu...”
Šis Kurāna pants var raisīt jautājumu: „Kāpēc pants saka „tās zibens uzliesmojums” par
krusu? Vai tas nozīmē, ka krusa ir būtisks zibens radīšanas faktors? Skatīsim, ko par to saka
grāmata „Meteoroloģija šodien” (Meteorology Today). Tajā ir teikts, ka mākonis uzlādējas ar
elektrisko lādiņu, kad krusa krīt cauri mākoņa apgabalam ar ļoti aukstām pilītēm un ledus
kristāliem. Kad šķidrā stāvoklī esošās pilītes saskaras ar krusas graudu, tās kontaktējoties
sasalst un izdala latento siltumu. Tas padara krusas grauda virsmu siltāku par apkārt
esošajiem ledus kristāliem. Krusas graudam saskaroties ar ledus kristālu, notiek svarīgs
fenomens: elektroni plūst no aukstākā objekta uz siltāko. Šādi krusas grauds kļūst negatīvi
lādēts. Tas pats efekts rodas, kad ļoti aukstās pilītes saskaras
ar krusas graudu un atdalās mazi pozitīvi lādēti ledus
gabaliņi. Augšup nesošās plūsmas šīs vieglākās pozitīvi
lādētās daļiņas uznes mākoņa augšā. Tikmēr negatīvi lādētā
krusa krīt lejup uz mākoņa apakšu, kura šādi kļūst negatīvi
lādēta. Šis negatīvais lādiņš izlādējas caur zibens
uzliesmojumu. 36 No iepriekš minētā mēs varam secināt, ka
krusa ir būtisks zibens radīšanas faktors.
Šī informācija par zibeni tika atklāta nesen. Līdz pat
septiņpadsmitajam gadsimtam, meteoroloģijā dominēja
Aristoteļa idejas. Piemēram, viņš uzskatīja, ka atmosfēra
satur divu veidu izgarojumus – mitrus un sausus. Viņš
uzskatīja, ka pērkons ir skaņa, kura rodas, saduroties sausiem
izgarojumiem ar blakus esošajiem mākoņiem. Savukārt
zibens ir sauso izgarojumu uzliesmojums un degšana ar plānu
un vāju liesmu. 37 Šīs bija idejas, kas dominēja arī Kurāna
lejupsūtīšanas laikā četrpadsmit gadsimtus atpakaļ.

H) Zinātnieku komentāri par zinātniskajiem brīnumiem Kurānā
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Skat. Ee’jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, al-Matar, Makky un citi, p. 55.
Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141.
36
Meteorology Today, Ahrens, p. 437.
37
The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, vol. 3, Ross and others, pp. 369a-369b.
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Turpmāk sekojošie zinātnieku38 komentāri par zinātniskajiem brīnumiem Cēlajā Kurānā ir no
filmas „Šī ir patiesība” (This is the Truth).
1) Prof. T. V. N. Persods (T. V. N. Persaud) ir anatomijas, pediatrijas un bērnu veselības,
ginekoloģijas un dzemdniecības profesors Manitobas universitātē Kanādā, kur viņš 16
gadus bija Anatomijas Nodaļas vadītājs. Plaši pazīstams savā nozarē, Prof. Persods ir
sarakstījis vai rediģējis 22 grāmatas, kā arī publicējis vairāk kā 181 zinātnisku rakstu.
1991. gadā viņš saņēma no Kanādas augstāko apbalvojumu anatomijas nozarē –
J.C.B. Granta balvu – kuru viņam pasniedza Kandādas Anatomistu Asociācija. Kad
viņam jautāja par zinātniskajiem brīnumiem Kurānā, par kuriem viņš bija veicis
pētījumu, viņš sacīja sekojošo:
“Manuprāt, Muhammads bija ļoti parasts vīrs. Viņš nemācēja ne lasīt, ne rakstīt – patiesībā
viņš bija analfabēts. Un mēs runājam par 1200 [īstenībā 1400] gadu pagātni. Kāds, kurš ir
analfabēts, izsaka milzīgus apgalvojumus un paziņojumus, kas apbrīnojami zinātniski precīzi
raksturo dabas fenomenus. Es personiski nepiekrītu, kā tā varētu būt sakritība. Ir pārāk daudz
precīzu apgalvojumu, un man, tāpat kā doktoram Mūram (Moore), nav grūtību atzīt, ka tā ir
Dievišķa iedvesma vai atklāsme, kura viņam ļāva izteikt tos apgalvojumus.”
Profesors Persods ir iekļāvis savās grāmatās dažus Kurāna pantus un vēstneša Muhammada
izteikumus, kā arī stāstījis par tiem dažās konferencēs.
2) Profesors Džo Lejs Simpsons (Joe Leigh Simpson) ir dzemdniecības un ginekoloģijas
profesors, molekulārās un cilvēku ģenētikas profesors, kā arī Dzemdniecības un
Ginekoloģijas Nodaļas vadītājs Beilora (Baylor) Medicīnas Koledžā, kas atrodas
Teksasas pilsētā Hjūstonā, ASV. Iepriekš viņš ieņēma šādu amatu arī Tenesijas štata
Memfisas pilsētas Tenesijas Universitātē, ASV. Viņš ir Amerikāņu Auglības
Biedrības prezidents un ieguvis daudzus apbalvojumus, ieskaitot Dzemdniecības un
Ginekoloģijas Profesoru Asociācijas balvu Public Recognition Award 1992. gadā.
Profesors Simpsons pētīja divus sekojošus vēstneša Muhammada
izteikumus:

{Katrā no jums, visas jūsu radīšanas sastāvdaļas tiek apkopotas jūsu mātes klēpī līdz
četrdesmit dienām...} 40
{Ja embrijs ir piedzīvojis četrdesmit divas naktis, Dievs sūta pie tā eņģeli, kas to izveido
un rada tā dzirdi, redzi, ādu, miesu un kaulus. Tad viņš saka: „Dievs, vai vīriešu
dzimuma vai sievietes? Un tavs Kungs nolemj, ko Viņš vēlas...}41
Profesoru ļoti iespaidoja šo izteikumu precizitāte, jo tieši pirmās četrdesmit dienas iezīmē
skaidri atšķirama embrioģenēzes stadiju. Kādā konferencē, profesors Simpsons teica:
“Šie divi minētie hadīsi (vēstneša Muhammada
sacītais) dod mums specifisku laika
sadalījumu par galveno embrioloģisko attīstību pirms 40 dienām. Un es domāju, ka atkal
jāatzīmē jau citu šī rīta runātāju teikto, ka šie hadīsi nevarēja balstīties uz tā laika
38

Piezīme: Visu šo pieminēto zinātnieku amati ir atbilstoši 1997. gadam.
Sahīh Muslim, #2643, un Sahīh Al-Bukhārī, #3208.
41
Sahīh Muslim, #2645.
40

zinātniskajiem atklājumiem. Manuprāt, no tā izriet, ka ne tikai nav konflikta starp ģenētiku un
reliģiju, bet patiesībā reliģija var būt ceļvedis zinātnei, apvienojot atklāsmi ar tradicionālajām
zinātniskajām metodēm. Kurānā ir apgalvojumi, kurus atzina par patiesiem vairākus
gadsimtus pēc to atklāsmes - tas apliecina, ka Kurānā teiktais nāk no Dieva.”
3) Profesors E. Maršals Džonsons (E. Marshall Johnson) ir goda profesors anatomijā un
attīstības bioloģijā Pensilvānijas štata Filadelfijas pilsētas Tomasa Džefersona
Universitātē, ASV. Šajā universitātē viņš bija anatomijas profesors 22 gadus, kā arī
Anatomijas Nodaļas priekšsēdētājs un Daniela Baugha (Daniel Baugh) Institūta
direktors. Viņš ir bijis arī Teratoloģijas Biedrības prezidents. Profesors Džonsons ir
vairāk kā 200 zinātnisku publikāciju autors. 1981. gadā Septītajā Medicīnas
Konferencē Saūdu Arābijas pilsētā Damānā, profesors Džonsons teica, prezentējot
savu pētījumu:
“Kopsavilkums: Kurāns ne tikai apraksta ārējā veidola attīstību, bet arī uzsver iekšējās
stadijas, stadijas embrija iekšienē, tā radīšanu un attīstību, akcentējot mūsdienu zinātnes
atzītos galvenos notikumus.”
Viņš arī teica: “Kā zinātnieks, es varu nodarboties tikai ar tām lietām, kuras redzu. Es varu
saprast embrioloģiju un attīstības bioloģiju. Es varu saprast vārdus, kurus man ir pārtulkojuši
no Kurāna. Jau iepriekš es minēju piemēru, ka, ja es sevi novietotu tajā laikā (7.gs), zinot to,
ko es zinu šodien, es nevarētu aprakstīt to, kas ir aprakstīts šajos Kurāna fragmentos.
Tādejādi, es neredzu nekādu pierādījumu, kas varētu noliegt, ka šis indivīds, Muhammads,
būtu guvis šo informāciju no citurienes. Es neredzu nekādu pretrunu, ka tas, ko viņš spēja
uzrakstīt, notika ar Dievišķas iejaukšanās starpniecību.”42
4) Profesors Viljams V. Hejs (William W. Hay) ir plaši pazīstams jūru zinātnieks. Viņš
ir ģeoloģijas zinātņu profesors Kolorādo Universitātē, ASV. Viņš ir bijušais dekāns
Rozenstīla Jūras un Atmosfēras Zinātņu Skolā (Rosenstiel School of Marine and
Atmospheric Science) Maiami universitātē. Pēc diskusijas ar profesoru Heju par
Kurānā minētajiem apgalvojumiem par jūrām, kuri ir atklāti tikai nesen, viņš teica:
“Manuprāt, ir ļoti interesanti, ka šāda veida informācija ir senajos rakstos - Cēlajā Kurānā, un
man nav nekādas iespējas uzzināt, no kurienes nāk šādas zināšanas, bet es domāju, ka tas ir
ārkārtīgi interesanti, ka tās ir tur.” Uz jautājumu par Kurāna avotu, viņš atbildēja: “Es
domāju, ka tam ir jābūt Dievišķas izcelsmes.”
5) Profesors Džeralds K. Gēringers (Gerald C. Goeringer) ir asociētais profesors
medicīnas embrioloģijā Džordžtaunas Universitātes Medicīnas Skolas Šūnu
Bioloģijas Nodaļā. Astotās Saudu Arābijas Medicīnas Konferences laikā, profesors
Gērings sava pētījuma prezentācijā teica:
“Nedaudzās Kurāna ājās (panti) ir iekļauts ļoti visaptverošs cilvēka attīstības apraksts no
dzimumšūnu sajaukšanās līdz laikam, kad veidojas orgāni. Nekad iepriekš nav pastāvējis šāds
izteikts un pilnīgs cilvēka attīstības apraksts, šāda klasifikācija, terminoloģija un apraksts.
Vairumā gadījumu, ja ne visos, šis apraksts par daudziem gadsimtiem apsteidz tradicionālās
zinātnes literatūru par cilvēka embrioloģiju un augļa attīstību.”
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Vēstnesis Muhammads
nemācēja ne lasīt, ne rakstīt. Viņš pats nerakstīja, bet diktēja pierakstīt citiem un
pārbaudīja pierakstīto, prasot to nolasīt.

6) Profesors Jošihide Kozai (Yoshihide Kozai) ir goda profesors Tokijas Universitātē un
Mitakas Nacionālās Astronomijas Observatorijas direktors. Viņš teica:
“Mani ļoti iespaidoja tas, ka Kurānā ir patiesi astronomijas fakti. Mēs, mūsdienu astronomi,
pētām mazītiņu Visuma daļu un koncentrējam mūsu pūles, lai izprastu šo ļoti mazo daļu. Ar
teleskopu palīdzību, mēs redzam tikai nelielu daļu debess, nesaistot to ar Visumu kopumā.
Tādejādi, lasot Kurānu un atbildot uz jautājumiem, manuprāt, es varu rast virzienu, kurā
tieksies mana Visuma pētniecībā nākotnē.”
7) Profesors Tedžatats Tedžasens (Tejatat Tejasen) ir Taizemes Čiang Mai (Chiang Mai)
Universitātes Anatomijas Nodaļas priekšsēdētājs. Agrāk viņš bija tās pašas
universitātes Medicīnas Fakultātes dekāns. Astotās Saūdijas Medicīnas konferences
laikā, profesors Tedžasens teica:
“Pēdējos trīs gadu laikā, es sāku interesēties par Kurānu… Balstoties uz maniem pētījumiem
un šīs konferences laikā apgūto, es ticu, ka visam, kas ir ierakstīts Kurānā pirms četrpadsmit
gadsimtiem, ir jābūt patiesībai, kuru ir iespējams pierādīt ar zinātniskām metodēm. Tā kā
vēstnesis Muhammads nemācēja nedz lasīt, nedz arī rakstīt, viņam ir jābūt vēsts nesējam,
kurš atnesa mums šo patiesību, iegūtu atklāsmju veidā no Īstenā (lietu) Radītāja. Šim
Radītājam ir jābūt Dievam, jeb Allāham. Šķiet, šis ir piemērots brīdis, lai teiktu Lā ilāha illa
Allāh, nav cita pielūgsmes vērta dieva kā vien Allāhs (Dievs), Muhammad rasūlu Allāh,
Muhameds ir Allāha vēstnesis… Visvērtīgākais ieguvums no šīs konferences ir Lā ilāha illa
Allāh Muhammad rasūlu Allāh un tas, ka kļūvu par muslimu.”
Pēc iepazīšanās ar Kurānā minētajiem zinātniskajiem brīnumiem un zinātnieku komentāriem
par tiem, mums ir jāuzdod sev sekojoši jautājumi:



Vai tā varētu būt sakritība, ka šie nesen izdarītie atklājumi dažādās zinātnes sfērās ir
minēti Kurānā, kas tika atklāts 14 gadsimtus tālā pagātnē?
Vai ir iespējams, ka Kurāna autors ir Muhammads
vai kāds cits cilvēks?

Vienīgā iespējamā atbilde ir tā, ka Kurānam ir jābūt burtiskam Dieva Vārdam.

(2) Lielais izaicinājums radīt kaut vienu sūru kā Kurāna sūras

Dievs teica Kurānā:
Un ja jūs esat šaubās par to, ko Mēs nosūtījām Mūsu kalpam, tad saceriet kādu sūru,
līdzīgu šī Kurāna sūrām, un pasauciet savus lieciniekus (palīgus), tik ne Dievu, ja jūs
esat patiesi! Bet, ja jūs to neizdarīsiet – un jūs to nekad neizdarīsiet! – tad sargieties no
Uguns, kas sagatavota neticīgajiem, par kuras malku būs cilvēki un akmeņi! Un tiem,
kuri noticēja un darīja labus darbus, dod labu vēsti par to, ka viņiem ir sagatavoti
dārzi, zem kuriem tek upes...

(Kurāns, 2:23-25)

Kopš Kurāna atklāsmes laika četrpadsmit gadsimtus atpakaļ, neviens nav spējis radīt sūru,
kas līdzinātos Kurāna sūrām to skaistumā,daiļrunībā, diženumā, izteikto likumu gudrībā,

vēsts un pravietojumu patiesumā. Ņemot vērā, ka mazākā Kurāna sūra (108. sūra) ir tikai
desmit vārdus gara, joprojām nedz talaik, nedz arī šodien neviens nav spējis pievarēt šo
izaicinājumu.43 Daži neticīgie arābi, kas bija Dieva vēstneša Muhammada
ienaidnieki,
mēģināja pārvarēt šo izaicinājumu, lai pierādītu, ka Muhammads
nav Dieva vēstnesis.
44
Tomēr viņiem tas neizdevās. Viņi cieta neveiksmi, neskatoties uz to, ka Kurāns bija
lejupsūtīts viņu valodā un dialektā, un ka tā laika arābi bija daiļunīgi oratori, kuri sacerēja
skaistu un izcilu dzeju, kas tiek lasīta un apbrīnota arī mūsdienās.

108. sūrā ir tikai desmit vārdi, bet joprojām neviens nav spējis radīt neko tai līdzīgu.

(3) Bībeliskie pareģojumi par Dieva pravieša Muhammada

atnākšanu

Bībeliskei pareģojumi par Dieva pravieša Muhammada
atnākšanu var kalpot par
pierādījumu Islāma patiesīgumam tiem cilvēkiem, kuri tic Bībelei.
5. Mozus grāmatas 18. nodaļā rakstīts, ka Dievs esot teicis Mozum:
„Es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidus, un Es likšu Savus vārdus viņa
mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko Es tam pavēlēšu.
Un, ja kāds neklausīs Maniem vārdiem, ko viņš runās Manā Vārdā, no tā Es to prasīšu.” (5.
Mozus grāmata 18:18-19)45
No šiem pantiem izriet, ka pareģotajam pravietim jābūt šādām trim īpašībām:
1) Viņam jābūt kā Mozum.
2) Viņam jābūt no israēļu ‘brāļiem’, tātad no išmaēļiem (Išmaēla pēctečiem).
3) Dievs liks Savus vārdus šī pravieša mutē, un viņš runās to, ko Dievs viņam pavēlēs.
Apskatīsim šīs trīs īpašības padziļinātāk::
43

Skat. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, vol. 2, p. 22 4.
Skat. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, vol. 2, p. 226.
45
Latviešu Bībeles biedrības Bībeles variants un tulkojums.
44

1) Pravietis kā Mozus:
Diezin vai ir bijis kāds cits pravietis, kurš līdzīnātos Mozum tik ļoti kā Muhammads
. Abi
saņēma plašu un visaptverošu likumu kopumu un dzīvesveidu. Pret abiem vērsās ienaidnieki,
kurus viņi uzvarēja ar bŗīnumu palīdzību. Abi tika pieņemti kā pravieši un valstsvīri. Abi
migrēja pēc tam, kad pret viņiem tika vērstas sazvērestības viņus nogalināt. Analoģijas starp
Mozu un Jēzu ignorē ne tikai jau pieminētās līdzības, bet arī citus būtiskus faktus. Mozu un
Muhammadu
vieno gan dabiska piedzimšana, gan laulības dzīve un bērni, gan arī nāve –
nekas no tā visa nav attiecināms uz Jēzu. Bez tam Jēzus sekotāji uzskatīja viņu par Dieva
dēlu, nevis tikai Dieva pravieti, kā tas bija Mozus un Muhammada
gadījumos un kā
muslimi to attiecina arī uz Jēzu. Tādējādi šis pareģojums attiecas uz pravieti Muhammadu
nevis Jēzu, jo Muhammads
līdzinās Mozum vairāk kā Jēzus.
Līdzīgi, Jāņa Evaņģēlijā ir minēts, ka ebreji gaidīja piepildāmies trīs pareģojumus. Pirmais
bija Kristus (Mesijas) nākšana. Otrais bija Elijas nākšana. Trešais bija Pravieša nākšana. Tas
ir skaidrs no jautājumiem, kurus ebreji uzdeva Jānim Kristītājam:
„Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam
jautātu: "Kas tu esi?"
Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja: "Es neesmu Kristus."
Tad tie viņam jautāja: "Kas tad? Vai tu esi Ēlija?" Bet viņš saka: "Es tas neesmu." - "Vai tu
esi gaidāmais pravietis?" Viņš atbildēja: "Nē."” (Jāņa 1:19-21)

Ja mēs ieskatāmies Bībelē, kas dod atsauces uz citiem līdzīgiem pantiem, mēs redzēsim
piezīmes par vārdu ‘pravietis’ Jāņa 1:21 dos atsauci uz 5. Mozus grāmatas 18:15 un 1:18. No
tā mēs varam secināt, ka Jēzus Kristus nav 5. Mozus grāmatā minētais pravietis.

2) No israēļu ‘brāļiem’:
Ābrahāmam bija divi dēli, Išmaēls un Īzāks (1. Mozus grāmata 21. nodaļa). Išmaēla pēcteči ir
arābi, bet Īzāka pēcteči ir ebreji. Pieminētajā fragmentā pravietis nenāks no ebrejiem, bet gan
no viņu brāļiem - tātad išmaēļiem. Muhammads
bija Išmaēla pēctecis.
Tāpat Jesajas 42:1-13 runā par Dieva kalpu, “izredzēto” un “vēstnesi”, kurš nesīs taisnību
“Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Jūras salas jau cer uz
viņa norādījumiem.” (Jesaja 42:4) Savukārt 11. pantā, viņš tiek sasaistīts ar Kedaru. Kas ir

Kedars? Atbilstoši 1. Mozus grāmatai 25:13, Kedars ir Išmaēla otrais dēls. Tieši Kedars ir
pravieša Muhammada
sencis.
3) Dievs liks Savus vārdus šī pravieša mutē, un viņš runās to, ko Dievs viņam pavēlēs:
Dieva Vārdi (Cēlais Kurāns) patiešām tika ielikti Muhammada
mutē. Dievs sūtīja eņģeli
Gabrielu nodot Muhammadam
precīzus Dieva Vārdus (Cēlo Kurānu) un lika viņam tos
teikt cilvēkiem tieši tā, kā viņš tos dzirdēja. Šie nebija nedz viņa paša vārdi, nedz viņa domas,
bet gan vārdi, kurus viņa mutē lika eņģelis Gabriels. Muhammada
dzīves laikā viņa
līdzgaitnieki šos vārdus iegaumēja no galvas un pierakstīja – pravietis pats pārbaudīja to
pareizumu.
Jāievēro, ka saskaņā ar Bībelē rakstīto, Dievs esot teicis 5. Mozus grāmatā 18:19: “Un, ja
kāds neklausīs Maniem vārdiem, ko viņš runās Manā Vārdā, no tā Es to prasīšu.”
Tas nozīmē, ka ikvienam, kas tic Bībelei, tam jātic tam, ko saka šis pareģotais pravietis, un
šis pravietis ir Muhammads
.

(4) Kurāna ājas (panti), kurās minēti piepildījušies nākotnes notikumi

Viens no Kurānā minētajiem tā laika nākotnes notikumiem ir romiešu (bizantiešu) uzvara pār
persiešiem trīs līdz deviņus gadus pēc tam, kad romiešus šķietami bezcerīgi sagrāva persieši.
Dievs Kurānā ir teicis.
Sakauti romieši viszemākajā vietā virs zemes. Bet pēc savas sakāves tie uzvarēs pēc bidi
(trīs līdz deviņiem) gadiem.

(Kurāns, 30:2-4)

Paskatīsimies, ko vēsture saka par šiem romiešu (bizantiešu) – persiešu kariem. Grāmatā
„Bizantijas valsts vēsture” (“History of the Byzantine State”) teikts, ka 613. gadā Antiohijā
romiešu armija piedzīvoja smagu sakāvi un persieši strauji virzījās uz priekšu visās frontēs..46
Tolaik bija grūti iedomāties, ka romieši varētu uzvarēt persiešus, bet Kurāns paredzēja, ka trīs
līdz deviņu gadu laikā romieši uzvarēs. 622. gadā (pirmo reizi kopš 613. gada), deviņus gadus
pēc romiešu sakāves, abi spēki (romieši un persieši) tikās Armēnijas apvidū, kā rezultātā
romieši pārliecinoši uzvarēja persiešus..47 Pareģojums piepildījās tieši tā, kā Dievs to bija
Kurānā teicis.
Ir daudz šādu piemēru, kuros Kurānā vai vēstneša Muhammada
piepildījušies notikumi.
(5) Dieva vēstneša Muhammada

46

teiktajā ir pareģoti vēlāk

veiktie brīnumi

History of the Byzantine State, Ostrogorsky, p. 95
History of the Byzantine State, Ostrogorsky, pp. 100-101, and History of Persia, Sykes, vol. 1, pp. 483-484.
Skatīt arī The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia vol. 4, p. 1036.
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Pēc Dieva gribas, vēstnesis Muhammads
neskaitāmi aculiecinieki. Piemēram:

veica daudz brīnumu. Šiem brīnumiem bija

a) Kad Mekas neticīgie prasīja Muhammadam
parādīt brīnumu, viņš parādīja viņiem
48
Mēness sašķelšanos.
b) Citā brīnumā ūdens tecēja starp vēstneša Muhammada
pirkstiem, kad viņa
līdzgaitnieki bija izslāpuši un viņiem nebija palicis tikpat kā nemaz ūdens. Viņi atnāca
pie Muhammada
un teica, ka viņiem vairs nav ūdens nedz rituālās apmazgāšanās
veikšanaik, nedz dzeršanai, jo viss, kas bija palicis, bija vienā traukā. Tad
Muhammads
ielika savu plaukstu šajā traukā un ūdens sāka šļākties starp viņa
pirkstiem. Līdzgaitnieki dzēra ūdeni un veica rituālo apmazgāšanos – pietika visiem,
lai gan viņu bija pusotrs tūkstotis.49
Šie ir tikai divi no daudzajiem brīnumiem, kurus Muhammads
viņu.

(6) Muhammada

veica, vai kas notika ar

dzīves vienkāršība

Salīdzinot Muhammada
dzīvi pirms pravieša misijas ar laiku, kad viņš jau bija pravieti,
nav pamata domāt, ka Muhammads
bija viltvārdis, kurš uzdevās par pravieti, lai iegūtu
materiālos labumus, diženumu, slavu vai varu.
Pirms pravieša misijas, Muhammadam
nebija finansiālu grūtību. Kā veiksmīgam un
atzītam tirgonim, Muhammadam
bija labi ienākumi. Uzsākot pravieša misiju, un tieši
tādēļ, ka viņš bija kļuvis par pravieti, viņa finansiālais stāvoklis pasliktinājās. Apskatīsim, ko
par Muhammadu
teica viņam apkārt esošie:
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Āiša, Muhammada
atraitne, runājot par dzīvi kopā ar Muhammadu
, teica:
„Mans māsasdēls, divu mēnešu laikā mēs redzējām trīs jaunus mēnešus, neiededzot
uguni (pavardā ēst gatavošanai) pravieša mājās.” Viņas māsasdēls jautāja: „Tant, tad
kas jūs uzturēja?” Viņa teica: „Divas melnas lietas: dateles un ūdens. Kā arī pravietim
bija daži ansāru (Medīnas vietējie muslimi) kaimiņi, kuriem bija slaucamas
kamieļmātes, un viņi mēdza sūtīt pravietim daļu to piena.”50
Sahls ibn Sāds, viens no Muhammada
līdzgaitniekiem, teica: “Dieva pravietis
neredzēja labu maizi no laika, kad Dievs viņu sūtīja (kā pravieti), līdz pat viņa
nāvei.”51
Āiša, Muhammada
atraitne, teica: “Pravieša matracis, uz kura viņš gulēja, bija
darināts no ādas, kura bija piebāzta ar dateļpalmas šķiedru.”52
Viens no Muhammada
līdzgaitniekiem Amrs ibn Al-Hariss teica, ka pēc nāves
pravietis neatstāja nedz naudu, nedz ko citu, izņemot baltu mūli, viņa ieročus un

Sahīh Al-Bukhārī, #3637, un Sahīh Muslim, #2802.
Sahīh Al-Bukhārī, #3576, un Sahīh Muslim, #1856.
50
Sahīh Muslim, #2972, un Sahīh Al-Bukhārī, #2567
51
Sahīh Al-Bukhārī, #5413, un At-Tirmizī, #2364.
52
Sahīh Muslim, #2082, un Sahīh Al-Bukhārī, #6456.
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zemes gabalu, kuru viņš atstāja labdarībai.53
Muhammads
dzīvoja šādu smagu dzīvi līdz pat nāvei, lai gan visa muslimu naudas kase
bija viņa rīcībā, un lielākā daļa Arābijas pussalas pieņēma Islāmu un apvienonjās zem Islāma
karoga.
Vai ir iespējams, ka Muhammads
būtu uzdevies par pravieti, lai iegūtu statusu, diženumu
un varu? Vēlme iegūt statusu un varu parasti ir saistīta ar labu ēdienu, dārgām drēbēm,
diženām pilīm, krāšņiem sargiem un neapšaubāmu autoritāti. Vai jebko no tā visa var
attiecināt uz Muhammadu
? Apskatīsim ainas no viņa dzīves, kas palīdzēs atbildēt uz šo
jautājumu.
Neskatoties uz to, ka Muhammads
bija gan pravietis, gan skolotājs, gan valstsvīrs, gan
tiesnesis, viņš pats mēdza slaukt savu kazu,54 lāpīt savas drēbes, labot savas kurpes55, palīdzēt
mājsaimniecībā56 un apciemot slimos.57 Aplenkuma laikā, viņš palīdzēja saviem
līdzgaitniekiem rakt aizsarggrāvi.58 Viņa dzīve patiešām bija pārsteidzošs vienkāršības un
pazemības piemērs.
Muhammada
sekotāji viņu mīlēja, cienīja un bezgalīgi viņam uzticējās. Bet viņš turpināja
uzsvērt, ka dievināšana jāvērš uz Dievu un nevis uz viņu. Anass, viens no Muhammada
līdzgaitniekiem, teica, ka lai gan viņi nemīlēja nevienu citu tik ļoti kā vēstnesi Muhammadu
, līdzgaitnieki necēlās kājās viņam ienākot, jo Muhammadam
nepatika šāda prakse59,
kā to piekopj citi viņu cienījamo cilvēku godināšanai.
Laikā, kad neviens nespēja paredzēt Islāma spožo nākotni un pirms Muhammads
un viņa
sekotāji piedzīvoja garu un sāpīgu spīdzināšanu un ciešanu periodu, viņam tika dots
interesants piedāvājums. Pagānu līderi aizsūtīja pie Muhammada
pārrunu vedēju Utbu,
kurš teica: “Ja tu vēlies naudu, tad mēs savāksim tik daudz naudas, ka tu būsi bagātākais no
mums. Ja tu vēlies varu, tad mēs iecelsim tevi par mūsu vadoni un nekad nepieņemsim
nevienu lēmumu bez tavas piekrišanas. Ja tu vēlies karaļvalsti, mēs tevi kronēsim par mūsu
karali...” Apmaiņā pret to visu, Muhammadam
tika uzstādīta tikai viena prasība pārtraukt cilvēku saukšanu pie Islāma un aicināšanu pielūgt tikai un vienīgi Dievu bez citiem
pielūgsmes objektiem.
Vai šis piedāvājums nebūtu pietiekoši kārdinošs tam, kurš meklē pasaulīgus labumus? Vai
Muhammads
kavējās pārdomās, kad šis piedāvājums tika izteikts? Vai viņš to noraidīja ar
nodomu saņemt labāku piedāvājumu? Muhammads
atbildēja uz šo piedāvājumu, recitējot
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Sahīh Al-Bukhārī, #2739, un Musnad Ahmad, #17990.
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Kurāna fragmentu (41:1-38).60 Šeit ir daži no minētajiem pantiem:
[Šī ir] nosūtīšana no Visžēlīgākā [un] Žēlojošā, Raksts, kura zīmes ir izklāstītas, kā
Kurāns arābu valodā zinošiem ļaudīm kā labās vēsts un brīdinājuma nesējs, taču
vairākums no viņiem novērsās un tāpēc viņi nedzird.

(Kurāns, 41:2-4)

Pagāni nelikās mierā un mudināja Muhammada
tēvoci Abū Tolibu pierunāt Muhammadu
pieņemt piedāvājumu. Muhammads
atbildēja: “Tēvoci! Es zvēru pie Dieva, ka pat ja
viņi ieliks Sauli manā labajā plaukstā un Mēnesi manā kreisajā plaukstā, lai es atteiktos no šīs
lietas (Islāma sludināšanas), es nekad nepārtraukšu, līdz Dievs liks tam (Islāmam) triumfēt
vai es iešu bojā, to aizstāvot.”61
Muhammads
un viņa nelielais sekotāju skaits ne tikai cieta vajāšanas trīspadsmit gadu
garumā - neticīgie vairākkārt mēģināja Pravieti
arī nogalināt. Vienā no šādām reizēm,
viņi mēģināja Muhammadu
nogalināt, metot no augšas uz viņa galvas milzīgu akmeni.62
Citā reizē viņi saindēja viņa ēdienu.63 Kas var attaisnot šādu ciešanu un uzupurēšanās pilnu
dzīvi pat pēc tam, kad viņš triumfēja pār saviem ienaidniekiem? Kas var izskaidrot viņa
pazemību un cēlumu augstāko sasniegumu brīžos, kad viņš uzstāja, ka viss ir sasniegts tikai
un vienīgi ar Dieva palīdzību nevis ar viņa paša spēkiem? Vai šīs ir varaskāra, egocentriska
cilvēka īpašības?

(7) Islāma straujā izplatība pasaulē

Šīs nodaļas beigās noderīgi būtu norādīt uz svarīgu pazīmi, kas apliecina Islāma patiesīgumu.
ASV un citur pasaulē ir labi zināms, ka Islāms ir visstraujāk augošā reliģija. Daži citāti no
vadošajiem ASV laikrakstiem:
„Islāms ir visstraujāk augošā reliģija Amerikā, kas kļuvusi par vadlīniju un stabilitātes
balstu daudziem mūsu ļaudīm.” (Hilarija Rodnija Klintone, Los Angeles Times).64
„Muslimi ir pasaules visstraujāk augošā grupa...” (The Population Reference Bureau, USA
Today).65
„....Islāms ir visstraujāk augošā reliģija mūsu valstī.” (Džeraldīne Bauma; Newsday
Religion Writer, Newsday).66
„Islāms ir visstraujā augošā reliģija ASV...” (Ari L. Goldmans, New York Times).67
Šis fenomens norāda, ka Islāms patiesi ir Dieva dota reliģija. Būtu nepamatoti apgalvot, ka
tik daudz amerikāņu būtu pieņēmuši Islāmu, uzmanīgi neapsverot un dziļi neapdomājot savu
64
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lēmumu, ka Islāms ir patiesība. Šie amerikāņi pārstāv dažādus sociālos slāņus, rases un
dzīvesveidus. Viņu vidū ir zinātnieki, profesori, filozofi un žurnālisti.
Jāatzīmē, ka šajā nodaļā ir minēti tikai daži no pierādījumiem, kas apstiprina Kurāna kā
Dieva literārā vārda patiesumu, to, ka Muhammads
patiešām bija Dieva pravietis, un ka
Islāms ir Dieva dota reliģija.

Otrā nodaļa
Dažas no Islāma sniegtajiem ieguvumiem
Islāms sniedz dažādus ieguvumus gan sabiedrībai, gan arī indivīdam. Šajā nodaļā ir minēti
daži no ieguvumiem, ko tas sniedz indivīdam.
(1) Durvis uz mūžīgo Paradīzi Dievs saka Kurānā:

Un tiem, kuri noticēja un darīja labus darbus, dod labu vēsti par to, ka
viņiem ir sagatavoti dārzi, zem kuriem tek upes... (Kurāns, 2:25)
Dievs ir arī teicis:
Sacenšaties ceļā pie piedošanas no jūsu Kunga un dārza, kura platums ir
līdzīgs debesu un zemes platumam, kas sagatavots tiem, kas noticēja Dievam
un Viņa sūtņiem...

(Kurāns, 57:21)

Dieva pravietis Muhammads
ir mums teicis, ka paša zemākā Paradīzes līmeņa
iemītniekiem būs visa kā desmit reižu vairāk nekā šajā pasaulē68, un ka viņš vai viņa iegūs
itin visu ko vēlēsies un desmitreiz vairāk.69 Tāpat pravietis Muhammads
teica: „Pēdas
70
lieluma vieta Paradīzē ir labāka par pasauli un visu, kas tajā.” Viņš arī teica: „Paradīzē ir
lietas, kuras acs nav redzējusi, auss nav dzirdējusi, un cilvēka prāts nespēj iedomāties.”71
Viņš arī teica: „Šīs pasaules visnožēlojamākais (grūtības un trūkumu cietušākais) vīrs no
tiem, kuri ir paredzēti Paradīzei, tiks iemērkts vienreiz Paradīzē. Tad viņam prasīs: „Ādama
dēls, vai tu jebkad esi piedzīvojis kādu bēdu? Vai tu jebkad esi piedzīvojis kādas grūtības?”
Un viņš atbildēs: „Nē, zvēru pie Dieva, Kungs! Es nekad neesmu piedzīvojis grūtības.”72
Nonākot Paradīzē, tu dzīvosi ļoti laimīgu dzīvi bez slimībām, sāpēm, skumjām vai nāves.
Dievs būs apmierināts ar tevi, un tu tur dzīvosi mūžīgi.
Dievs saka Kurānā:
Bet tos, kas noticēja un darīja labus darbus, Mēs ievedīsim dārzos, zem kuriem tek
upes, viņi būs mūžīgi tajos uz mūžiem...

(Kurāns, 4:57)

(2) Glābiņš no Elles liesmām Dievs saka Kurānā:
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Patiesi, tie, kas nenoticēja un nomira neticēdami – nekad tak nebūs pieņemta
ne no viena no viņiem pat pilna zeme ar zeltu, pat ja viņš ar to atpirksies. Tieši
viņiem – sāpīgs sods un nebūs viņiem nekādu palīgu. (Kurāns, 3:91)
Tātad šī dzīve ir mūsu vienīgā iespēja iegūt Paradīzi un izglābties no Elles liesmām, jo, ja
kāds mirst neticībā, tam netiks dota otra iespēja atgriezties šajā pasaulē, lai kļūtu par ticīgo.
Dievs saka Kurānā par to, kas notiks ar neticīgajiem Tiesas Dienā:
Un ja tu redzētu, kad viņus apturēs Uguns priekšā, un viņi sacīs: „Ak, kaut
mūs atgrieztu atpakaļ, tad mēs nesauktu par meliem mūsu Kunga zīmes un
būtu starp ticīgajiem!” (Kurāns, 6:27)
Bet nevienam netiks dota šāda otrā iespēja.
Dieva pravietis Muhammads
teica: „Veiksmīgākais šīs pasaules vīrs no tiem, kuri ir
paredzēti (Elles) liesmām, tiks vienreiz iemērkts liesmās. Tad viņam prasīs: „Ādama dēls, vai
tu esi kādreiz piedzīvojis ko labu? Vai tu esi kādreiz piedzīvojis kādu svētību?” Un viņš teiks:
„Nē, zvēru pie Dieva, Kungs!”73

(3) Patiesa laime un iekšējs miers
Patiesu laimi un iekšēju mieru var sasnigt tikai pakļaujoties pasaules Radītāja un Uzturētāja
pavēlēm. Dievs saka Kurānā:
Patiesi, sirdis rod mierinājumu tieši Dieva
pieminēšanā!

(Kurāns, 13:28)

Savukārt tā cilvēka dzīve, kurš novēršanas no Kurāna,
būs pilna grūtību šajā pasaulē. Dievs saka Kurānā:
Un tas, kurš novērsīsies no Mana
Atgādinājuma (Kurāna),74 viņam būs smaga
dzīve un Augšāmcelšanās dienā ES piecelšu viņu
aklu. (Kurāns, 20:124)
Tas izskaidrot to, kāpēc daži cilvēki izdara pašnāvību, lai
gan viņi ir bagāti un bauda materiālo komfortu.
Piemēram, Cat Stevens (70-to gadu rokzvaigzne, bet
tagad Jūsufs Islāms) reizēm pelnīja vairāk kā 150
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Sahīh Muslim, #2807, un Musnad Ahmad, #12699.
Tas ir – gan netic Kurānam, gan nerīkojas atbilstoši tam.

tūkstošu dolāru par koncertu. Tomēr tikai pēc Islāma pieņemšanas viņš atrada patiesu laimi
un mieru, kuru nespēja rast finansiālajos panākumos.75

(4) Visu iepriekšējo grēku piedošana
Peņemot Islāmu, Dievs piedod cilvēkam visus viņa iepriekšējos grēkus un sliktos darbus.
Vīrs vārdā Amrs atnāca pie pravieša Muhammada
un teica: „Sniedz man savu labo roku,
lai es to varētu zvērēt lojaliti.” Pravietis pasniedza savu labo roku. Amrs atvilka savu roku
atpakaļ pie sevis. Pravietis jautāja: „Amr, kas ar tevi notika?” Viņš atbildēja: „Man ir nodoms
prasīt (lojalitātes zvēresta) nosacījumu.” Vēstnesis jautāja: “Kādu nosacījumu tu izvirzi?”
Amrs teica: „Ka Dievs man piedod manus grēkus.” Vēstnesis sacīja: „Vai tad tu nezināji, ka
Islāma pieņemšana dzēš visus iepriekšējos grēkus?”76
Pēc Islāma pieņemšanas, cilvēks saņems atalgojumu par saviem labajiem un sliktajiem
darbiem atbilstoši pravieša Muhammada
teiktajam: „Tavs Kungs, Kurš ir svētīts un cēls,
ir visžēlīgākais. Ja kādam ir nodoms darīt labu darbu, bet viņš to neizdara, tad viņam tas tiks
pierakstīts kā labs darbs. Un ja viņš to izdara, tad par šo labo darbu viņam tiks pierakstīts
desmit līdz septiņsimt vai reižu lielāks atalgojums. Un ja kādam ir nodoms izdarīt sliktu
darbu, bet viņš to neizdara, tad viņam tas tiks pierakstīts kā labs darbs. Un ja viņš to izdara,
tad viņam tiks pierakstīts slikts darbs vai arī Dievs to izdzēsīs.”77
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Trešā nodaļa
Vispārīga informācija par Islāmu
Kas ir Islāms?
Islāms ir absolūta paklausība Dieva norādījumiem, kurus Viņš lejupsūtīja Savam pēdējam
pravietim Muhammadam
.
Dažas Islāma pamatnostādnes
1) Ticība Dievam:
Muslimi tic vienam, unikālam, nepielīdzināmam Dievam, Kuram nav nedz dēla, nedz
partneru, un ka nekas un neviens nav pielūgsmes tiesīgs līdztekus Viņam. Viņš ir patiesais
Dievs, un visas citas dievības nav īstas. Viņam ir diženi vārdi un perfekti atribūti. Viņš nedala
ne ar vienu nedz Savu dievišķumu, nedz atribūtus.
Kurānā Dievs Sevi raksturo:
Saki: "Viņš ir Dievs Vienīgais. Dievs visiem Vajadzīgais bez vajadzībām! Viņš nav
dzemdinājis un nebija dzemdēts! Un nav Viņam neviena vienlīdzīga!"
4)

(Kurāns, 112:1-

Nekam un nevienam citam nav tiesību tikt piesauktam
kā vien Dievam. Uz nevienu un neko citu nedrīkst
vērst lūgšanas vai citāda veida pielūgsmi kā vien uz
Dievu.
Vienīgi Dievs ir Visuvarenais, Radītājs, Visa
Uzturētājs un Nodrošinātājs. Viņš pārvalda visu.
Viņam nav ne mazākās vajadzības pēc Viņa radītajām
Kurāna 112. sūra arābu kaligrāfijā.
radībām, un visas Viņa radības ir pilnībā atkarīga no
Viņa itin visā, kas tām nepieciešams. Viņš ir Visu-Dzirdošais, Visu-Redzošais un VisuZinošais. Savā perfektumā Viņa zināšanas ietver visas lietas, gan atklātās un slēptās, gan
publiskās un privātās. Viņš zina, kas ir noticis, kas notiks un kā tas notiks. Viss, kas notiek
pasaulē, notiek ar Viņa ziņu. Notiek tas, ko Viņš vēlas, un ko Viņš nevēlas – tas nenotiek un
nekad nenotiks. Viņa griba ir pāri pār radību gribu. Viņam ir vara pār visām lietām, un Viņš
spēj darīt visu, ko vēlas. Viņš ir Visžēlīgākais, Žēlojošais. Saskaņā ar pravieša Muhammada
teikto, Dievs ir žēlīgāks pret Savu radību nekā māte pret savu bērnu.78 Dievs nav
netaisnīgs vai tirānisks. Viņš ir Visu-Zinošs visās Savās darbībās un lēmumos. Ja kāds ko
vēlas no Dieva, tad viņam vai viņai tas ir jālūdz tieši no Dieva, bez starpniekiem.
Dievs nav Jēzus, un Jēzus nav Dievs. Pat Jēzus noliedz šādu izdomājumu. Dievs saka
Kurānā:
78

Sahīh Muslim, #2754, un Sahīh Al-Bukhārī, #5999.

Nudien neticēja tie, kas teica: „Patiesi, Dievs ir tas Al-Masīh (Mesija/Kristus)
Marjamas (Marijas) dēls!”. Bet Al-Masīh teica: „Ak, Isrāīla (Izraēla) dēli! Kalpojiet
Dievam, manam Kungam un jūsu Kungam. Patiesi, tas, kas pielīdzina jebko un jebkādu
Dievam, tam Dievs aizliedza Paradīzi, un viņa mājoklis būs Uguns, un nebūs
netaisnīgajiem nekādu palīgu!” (Kurāns, 5:72)
Dievs nav trīsvienība. Dievs saka Kurānā:
Nudien neticēja tie, kas teica: „Patiesi, Dievs ir trešais no trijiem!”. Taču nav nekāda
pielūdzamā, izņemot vienu pielūdzamo. Un ja viņi neizbeigs to, ko viņi saka, tad nu gan
skars tos no viņiem, kas nenoticēja, sāpīgs sods. Vai tad viņi tiešām nenožēlos Dieva
priekšā un nepalūgs Viņam piedošanu tad, kad Viņš ir Piedodošs, Žēlojošs? Al-Masīh
Marjamas (Marijas) dēls ir tikai sūtnis...

(Kurāns, 5:73-75)

Islāms noliedz to, ka Dievs esot atpūties septītajā radīšanas dienā, to, ka Viņš esot spēkojies
ar vienu no Viņa eņģeļiem, to, ka Viņš esot plānojis skaudīgu sazvērestību pret cilvēci, un to,
ka Viņš būtu inkarnējies cilvēkā. Islāms noliedz jebkādu cilvēcisku formu pielīdzināšanu
Dievam. Visi šādi apgalvojumi tiek uzskatīti par zaimiem. Diženais Dievs stāv pāri pār
jebkādiem trūkumiem. Viņš nedz kļūst miegains, nedz neguļ.
Arābu valodas vārds “Allāh” nozīmē Dievs (Viens un Vienīgais īstais Dievs, Kurš radījis visu
Visumu). Visi arābi - gan muslimi, gan kristieši – runājot par Dievu, lieto vārdu “Allāh”. Ar
šo vārdu nevar apzīmēt neko citu, kā vien Vienu Īsto Dievu. Arābu valodas vārds “Allāh”
Kurānā ir sastopams vairāk kā 2150 reižu. Arī aramiešu valodā, kas ir tuvu radniecīga arābu
valodai un kurā runāja Jēzus79 - Dievs izrunājas kā “Allāh”.
2) Ticība eņģeļiem:
Muslimi tic, ka eņģeļi pastāv un ka viņi ir augsti godātas radības. Eņģeļi pielūdz tikai un
vienīgi Dievu, vienmēr paklausa un rīkojas tikai pēc Dieva pavēles. Viens no eņģeļiem ir
Gabriels, kurš nesa Kurānu Muhammadam
.
3) Ticība Dieva atklāsmes grāmatām (svētajiem rakstiem) :
Muslimi tic, ka Dievs atklāja Saviem vēstnešiem grāmatas (svētos rakstus), lai tās būtu
pierādījums un vadība cilvēcei. Šo grāmatu vidū ir arī Kurāns, kuru Dievs atklāja pravietim
Muhammadam
. Dievs ir garantējis, ka pasargās Kurānu no jebkādiem grozījumiem vai
izmaiņām. Dievs saka Kurānā:
Patiesi, Es esmu Tas, kurš sūtīja Atgādinājumu, un Es viņu jo labi sargāju!
15:9)

(Kurāns,

4) Ticība Dieva praviešiem un vēstnešiem:
Muslimi tic Dieva praviešiem un vēstnešiem, kuru vidū ir arī Ādams, Noass, Ābrahāms,
Išmaēls, Īzāks, Jēkabs, Mozus un Jēzus (lai miers pār viņiem visiem). Tomēr Dieva pēdējā
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NIV Compact Dictionary of the Bible, Douglas, p. 42.

vēsts cilvēcei, mūžīgās vēsts galīgais apliecinājums, tika atklāta pravietim Muhammadam
. Muslimi tic, ka Muhammads
ir Dieva pēdējais pravietis. Dievs saka Kurānā:
Muhammads nav tēvs kādam no jūsu vīriešiem, bet viņš ir Dieva sūtnis un vēstnieku
zīmogs...

(Kurāns, 33:40)

Muslimi tic, ka visi Dieva pravieši un vēstneši bija Dieva radīti cilvēki, kuriem nebija nekādu
dievišķu īpašību.
5) Ticība Tiesas Dienai:
Muslimi tic Tiesas Dienai (Augšāmcelšanās Dienai), kad visi cilvēki tiks augšāmcelti un
tiesāti atbilstoši viņu ticības uzskatiem un darbiem.
6) Ticība Al-Qadar:
Muslimi tic Al-Qadar, kas ir Dieva noteikts liktenis un realitāte, tomēr šis koncepts neizslēdz
cilvēka brīvas gribas izvēli. Tieši pretēji, Muslimi tic, ka Dievs ir devis cilvēkam ir brīvas
gribas izvēli. Tas nozīmē, ka cilvēki var izvēlēties starp pareizo un nepareizo un nes atbildību
par savām izvēlēm.
Šī ticība Al-Qadar iekļauj četras lietas: 1) Dievs zina visu. Viņš zina to, kas noticis un to, kas
notiks. 2) Dievs ir pierakstījis visu, kas noticis un kas notiks. 3) Notiks tas, ko Dievs vēlas, un
tas, ko Viņš nevēlas – nenotiks. 4) Dievs ir visa Radītājs.

Vai eksistē kāds cits reliģisko zināšanu avots, izņemot Kurāna?
Jā. Sunna (tas, ko pravietis Muhammads
teica, darīja un apstiprināja) ir otrs Islāma avots.
Sunna tiek iegūta no hadīsiem, kas ir zinātniski pārbaudīti pravieša Muhammada
līdzgaitnieku ziņojumi par to, ko pravietis teica, darīja vai apstiprināja. Ticība Sunnai ir daļa
no Islāma pamatuzskatiem.

Vēstneša Muhammada

sacītā piemēri

Savā mīlestībā, žēlastībā un laipnībā vienam pret otru, ticīgie ir kā vienots ķermenis – kad kāds tā
80
loceklis ir sasirdzis, tad arī pārējās ķermeņa daļas dalās ar to bezmiegā un drudzī.
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Vispilnīgākie ticībā ir tie, kas ir vistikumīgākie. Un vislabākie no tikumīgajiem ir tie,
kuri vislabāk izturas pret savām sievām!81

Sahīh Muslim, #2586, un Sahīh Al-Bukhārī, #6011.
Musnad Ahmad, #7354, un At-Tirmizī, #1162.










Nevienam no jums nebūs (pilnīgas) ticības, līdz viņš nevēlēsies priekš sava brāļa to
pašu, ko vēlas priekš sevis.82
Pret žēlsirdīgajiem žēlīgs būs [arī] Visžēlīgākais. Izturieties ar žēlastību pret tiem,
kuri atrodas uz Zemes - tad Dievs būs žēlīgs pret jums..83
Smaids, kas vērsts uz tavu brāli, ir žēlastības dāvana. 84
Labs vārds ir žēlastības dāvana.85
Tas, kurš tic Dievam un Pēdējai Dienai (Tiesas Dienai), lai izturas labi pret savu
kaimiņu.86
Dievs nevērtē jūs pēc jūsu izskata un turības, bet gan pēc jūsu sirdīm un darbiem.87
Dod strādniekam algu pirms nožūst viņa sviedri.88
[Reiz] kādu ceļinieku piemeklēja stipras slāpes. Nonākot pie akas, viņš tajā nolaidās,
padzērās un izrāpās laukā. Tad viņš ieraudzīja suni, kurš slāpēs laizīja zemi. Vīrs
teica: „Šis suns izjūt tādas pašas slāpes kā es.” Tad viņš nolaidās akā, piepildīja savu
kurpi ar ūdeni, izrāpās laukā un padzirdīja suni. Dievs viņam pateicās, piedodot viņa
grēkus. Pravietim
jautāja: „Dieva vēstnesi! Vai mēs tiekam atalgoti par laipnu
izturēšanos pret dzīvniekiem?” Viņš teica: „Atalgojums tiek dots par laipnu
izturēšanos pret ikkatru dzīvnieku vai cilvēku.”89

Ko Islāms saka par Tiesas Dienu?

Gluži tāpat kā kristieši, muslimi tic, ka šī dzīve ir tikai pārbaudes laiks, lai sagatavotos
nākamajai eksistencei. Šī dzīve ir cilvēkiem kā pārbaudījums, kura rezultāts būs redzams
pēcnāves dzīvē. Pienāks diena, kad Visums tiks iznīcināts un mirušie tiks augšāmcelti, lai
stātos Dieva tiesas priekšā. Šī diena būs sākums dzīvei, kas nekad nebeigsies. Šī diena ir
Tiesas Diena, kurā Dievs visus cilvēkus atalgos atbilstoši viņu ticības uzskatiem un darbiem.
Tie, kas būs miruši, ticot, ka „Neviens nav pielūgsmes vērts kā vien Dievs, un Muhammads
ir Dieva vēstnesis”, un būs muslimi - tie tiks atalgoti un ieies Paradīzē uz mūžiem. Dievs
saka Kurānā:
Bet tie, kas noticēja un darīja labus darbus, būs Paradīzes iemītnieki, viņi tajā būs
mūžīgi.
82

(Kurāns, 2:82)

Sahīh Al-Bukhārī, #13, un Sahīh Muslim, #45.
At-Tirmizī, #1924, un Abū Dāvūd, #4941.
84
At-Tirmizī, #1956.
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Sahīh Muslim, #1009, un Sahīh Al-Bukhārī, #2989.
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Sahīh Muslim, #48, un Sahīh Al-Bukhārī, #6019.
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Sahīh Muslim, #2564.
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Sahīh Muslim, #2244, un Sahīh Al-Bukhārī, #2466.
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Tie, kas mirst neticot, ka „neviens nav pielūgsmes vērts kā vien Dievs, un Muhammads
ir
Dieva vēstnesis”, vai nav muslimi - tie zaudēs Paradīzi uz visiem laikiem un tiks nosūtīti uz
Elli. Dievs saka Kurānā:
Un kas tieksies pie citas reliģijas, izņemot Islāmu (padevību) – nekad tak nebūs
pieņemts no viņa, un Nākošajā Dzīvē viņš būs starp zaudētājiem.

(Kurāns, 3:85)

Un vēl Dievs saka Kurānā:
Patiesi, tie, kas nenoticēja un nomira neticēdami – nekad tak nebūs pieņemta ne no
viena no viņiem pat pilna zeme ar zeltu, pat ja viņš ar to atpirksies. Tieši viņiem – sāpīgs
sods un nebūs viņiem nekādu palīgu.

(Kurāns, 3:91)

[Tulkotāja piezīme: Visi tie, kuri sekoja Dieva vēstnešiem pirms Muhammada
, vai paši
nonāca līdz sapratnei, ka „Neviens nav pielūgsmes vērts kā vien Dievs, un Muhammads ir
Dieva vēstnesis”, tie visi ir muslimi, un viņu ticība bija Islāms. Tas gan neiekļauj tos, kuri
noliedz Muhammadu
vai jebkuru citu Dieva pravieti.]
Kāds varētu jautāt: „Es domāju, ka Islāms ir laba reliģija, bet, ja es pieņemšu Islāmu, tad
mana ģimene, draugi un citi vērsīsies pret mani un izsmies mani. Ja es tomēr nekļūstu par
muslimu, vai es iegūšu Paradīzi un tikšu pasargāts no Elles?”
Atbilde ir tajā, ko Dievs teica iepriekšējā Kurāna fragmentā: “Un kas tieksies pie citas
reliģijas, izņemot Islāmu (padevību) – nekad tak nebūs pieņemts no viņa, un Nākošajā
Dzīvē viņš būs starp zaudētājiem.”
Pēc tam, ka Dievs ir sūtījis pravieti Muhammadu
saukt cilvēci uz Islāmu, Dievs nepieņem
sekošanu nevienai citai reliģijai. Dievs ir mūsu Radītājs un Uzturētājs. Viņš ir visu, kas
atrodas zemes virsū. Visa svētība un labās lietas ir no Viņa. Tāpēc, ja kāds noraida ticību
Dievam, Viņa pravietim Muhammadam
vai Viņa reliģiju Islāmu, taisnīgums prasa, lai
viņš vai viņa saņemtu Nākamajā Dzīvē sodu.. Īstenībā, galvenais mūsu radīšanas iemesls ir
pielūgt un paklausīt tikai Dievu, kā to Dievs ir teicis Kurānā (51:56).
Mūsu dzīve zemes virsū ir ļoti īsa. Neticīgie Tiesas Dienā domās, ka viņi ir dzīvojuši uz
zemes tikai dienu vai tās daļu. Dievs saka Kurānā:
[Dievs] sacīs: „Cik gadus jūs sabijāt uz zemes?” Viņi atbildēs: „Mēs sabijām dienu
vai kādu dienas daļu...”

(Kurāns, 23:112-113)

Vēl Dievs saka Kurānā:
Vai tad jūs uzskatījāt, ka ES radīju jūs izpriecai un ka jūs pie Manis netiksiet
atgriezti? Augsts ir Dievs, Īstenais Valdnieks. Nav cita pielūgsmes tiesīga, kā vien Viņš...
(Kurāns, 23:115-116)

Dzīve Viņpasaulē ir realitāte. Tā ir ne tikai garīga, bet arī fiziska. Mēs tur dzīvosim ar
jauniem radītiem ķermeņiem un dvēselēm.
Salīdzinot šo dzīvi ar nākamo, pravietis Muhammads
ir teicis: “Šīs pasaules vērtība
salīdzinājumā ar Viņpasaules vērtību līdzinās tam, ko tu izvelc no jūras, kad esi iemērcis tajā
savu pirkstu.”90 Tas nozīmē, ka šīs pasaules vērtības salīdzinājums ar Viņpasauli ir tāds kā
dažu ūdens lāšu salīdzinājums ar jūru.

Kā var kļūt par muslimu?
Par muslimu var kļūt, ar pārliecību sakot: „Ašhadu an lā ilāha illallāh, va ašhadu anna
Muhammadar-rasūlullāh”, kas tulkojumā nozīmē: „Es apliecinu, ka nekas nav pielūgsmes
vērts kā vien Dievs, un es apliecinu, ka Muhammads ir Dievs vēstnesis (pravietis).” Pirmā
daļa nozīmē, ka nav nekam tiesību būt par pielūgsmes objektu kā vien Dievam, un ka Dievam
nav nedz dēla, nedz partneru. Lai būtu par muslimu, ir arī:
Jātic, ka Kurāns ir literārs Dieva Vārds, kuru Viņš atklājis cilvēcei.
Jātic, ka Tiesas Diena (Augšāmcelšanās Diena) ir patiesība, un ka tā pienāks, kā to Kurānā
ir solījis Dievs.
Jāpieņem Islāms kā sava reliģija.
Nedrīkst pielūgt neko vai nevienu citu kā vien Dievu.
Pravietis Muhammads
ir teicis: “Dievs ir priecīgāks par cilvēka vēršanos pie Viņa ar
grēku nožēlu, nekā kāds, kam, jājot ar kamieli tuksnesī, kamielis aizbēg, līdzi aiznesot visu
viņa pārtiku un ūdeni, un viņš zaudē jebkādu cerību to atgūt. Viņš aiziet pie koka un noguļas
tā ēnā (gaidīt nāvi), jo viņam nav nekādu cerību atrast kamieli. Tad, kad viņš ir pilnīgā
izmisumā, kamielis pēkšņi parādās viņa priekšā! Viņš satver tā pavadu un neizsakāmā priekā
iesaucas: “Dievs, Tu es mans kalps, un es esmu Tavs Kungs!” Milzīgā prieka dēļ, viņš pat
sajauc vārdus.”91
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Sahīh Muslim, #2858, un Musnad Ahmad, #17560.
Sahīh Muslim, #2747, un Sahīh Al-Bukhārī, #6309.

Virs ieejas arābu kaligrāfijā ir rakstīti vārdi: Nekas nav pielūgsmes
vērts kā vien Dievs, Muhammads ir Dievs vēstnesis (pravietis).

Kas ir rakstīts Kurānā?
Kurāns, Dieva pēdējais lejupsūtītais Vārds, ir galvenais katra muslima ticības un rīcības
avots. Tas apskata visas ar cilvēka dzīvi saistītās tēmas: gudrību, reliģisko doktrīnu,
pielūgsmi, darījumu kārtošanu, likumus u. tml., tomēr tā pamattēma ir attiecība starp Dievu
un Viņa radībām. Vienlaikus, Kurāns dod vadlīnijas un detalizētas instrukcijas taisnīgai
sabiedrībai, pienācīgai cilvēku uzvedībai un
godīgai ekonomikas sistēmai.
Jāatzīmē, ka Kurāns tika lejupsūtīts
Muhammadam
tikai arābu valodā.
Tāpēc jebkurš Kurāna tulkojums, vai nu
angļu, vai jebkurā citā valodā, nav nedz
Kurāns, nedz Kurāna versija, bet gan tikai
Kurāna nozīmes tulkojums. Īstais Kurāns
eksistē tikai arābu valodā, kurā tas tika
lejupsūtīts.
Kas ir pravietis Muhammads

?

Muhammads
dzima Mekā, 570. gadā. Tā kā Muhammada
tēvs mira pirms viņa
dzimšanas un māte mira nedaudz vēlāk, viņu uzaudzināja viņa tēvocis, kas piederēja
cienījamai Kureišu ciltij. Viņš bija analfabēts - nemācēja ne lasīt, ne rakstīt - un tā tas arī
palika līdz viņa nāvei. Pirms viņa misijas sākuma, viņa tauta nepazina zinātni un lielākā daļa
no viņiem bija analfabēti. Muhammadam
pieaugot, viņš kļuva slavens ar savu patiesumu,
godīgumu, uzticamību un dāsnumu. Viņš bija tik uzticams, ka viņu iesauca par Uzticamo.92
Muhammads
bija ļoti reliģiozs un viņam riebās sabiedrības pagrimums un pagānisms.
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Musnad Ahmad, #15078.

Pravieša Muhammada

masdžida (mošeja) Medīnā.

Četrdesmit gadu vecumā, Muhammads
saņēma savu pirmo atklāsmi no Dieva. Šīs
atklāsmes, kuras viņam nesa eņģelis Gabriels, turpinājās nākamos 23 gadus, un kopumā tās ir
zināmas kā Kurāns.
Tiklīdz viņš sāka recitēt Kurānu un sludināt viņam atklāto patiesību par Dievu, neticīgie
pakļāva viņu un viņa mazo sekotāju grupu smagām vajāšanām. Vajāšanas tik ļoti pieņēmās
spēkā, ka 622. gadā Dievs deva viņiem atļauju emigrēt. Šī emigrācija no Mekas uz aptuveni
400 kilometrus attālo ziemeļu virzienā esošo Medīnu kļuva par muslimu kalendāra atskaites
sākuma punktu.
Pēc vairākiem gadiem, Muhammads
un viņa sekotāji atgriezās Mekā, kur viņi piedeva
saviem ienaidniekiem. Pirms Muhammads
mira sešdesmit trīs gadu vecumā, lielākā daļa
Arābijas pussalas iedzīvotāju kļuva par muslimiem, un gadsimtu pēc viņa nāves, Islāms
izplatījās rietumu virzienā līdz Spānijai un austrumu virzienā līdz Ķīnai. Viens no iemesliem
Islāma ātrajai un miermīlīgajai izplatībai bija tā doktrīnu patiesīgums un skaidrums. Islāms
aicina uz ticību tikai vienam Dievam, Kurš vienīgais ir pielūgsmes vērts.
Pravietis Muhammads
bija nevainojams godīga, taisnīga, žēlsirdīga, līdzjūtīga, uzticama
un drosmīga cilvēka piemērs. Lai gan Muhammads
bija cilvēks, viņš bija tāls no
jebkādām negatīvām īpašībām, un visi viņa centieni bija vērsti tikai Dieva labā un uz Dieva
solīto atalgojumu Nākamajā Dzīvē. Vēl jo vairāk, visās savās darbībās un attiecībās ar
apkārtējiem, viņš bija Dievbijīgs un Dievapzinīgs.

Kā Islāma izplatība ietekmēja zinātnes attīstību?

Islāms dod norādījumu cilvēkam izmantot viņa
novērošanas un domāšanas spēku. Jau pēc dažiem
Islāma izplatības gadiem, uzplauka dižas civilizācijas

un attīstījās universitātes. Austrumu un Rietumu ideju, jaunās un vecās domāšanas sintēze
sekmēja izcilu attīstību medicīnas, matemātikas, fizikas, astronomijas, ģeogrāfijas,
arhitektūras, mākslas, literatūras un vēstures jomās. Tādas nozīmīgas sistēmas kā algebra,
arābu numerācija, nulles jēdziens (kurš ir vitāli svarīgs matemātikas attīstībai) nonāca
viduslaiku Eiropā no muslimu pasaules. Muslimi attīstīja arī sarežģītus navigācijas un
astronomijas instrumentus, piemēram, astrolabu, kvadrantu, labas navigācijas kartes, kurus
eiropieši izmantoja aizjūru zemju atklāšanai.

Astrolabs: Viens no svarīgākajiem muslimu izgudrotajiem
instrumentiem, kas tika plaši lietots arī Rietumos līdz pat
jaunajiem laikiem.

Šis senais manuskripts liecina, ka muslimu ārsti ļoti interesējās par ķirurģiju un izgudroja
daudz ķirurgu instrumentu.

Ko Islāms saka par Jēzu?
Muslimi dziļi ciena un godā Jēzu (lai viņam miers). Viņi uzskata Jēzu par vienu no
dižākajiem Dieva vēstnešiem cilvēcei. Kurāns apstiprina, ka viņš dzima no jaunavas, un
Kurānā ir sadaļa (sūra) ar nosaukumu „Marjam” (Marija). Kurānā apraksta Jēzus dzimšanu
šādi:
(Un tevis, Muhammad, nebija blakus,) kad teica eņģeļi: „Ak, Marjam (Marija)!
Patiesi, Dievs iepriecina tevi ar Vārdu no Viņa, kura vārds – Al-Masīh (Mesija/Kristus),
Īsā (Jēzus), Marjamas (Marijas) dēls, godināms šajā dzīvē un Nākošajā, un viens no
pietuvinātajiem! Un viņš uzrunās cilvēkus gan šūpulī, gan pieaudzis, un būs viens no
taisnīgajiem.” Viņa teica: „Mans Kungs! No kurienes man būs bērns, kad mani nav
skāris neviens vīrietis?” Dievs atbildēja: „Šādi Dievs rada to, ko grib. Kad Viņš lemj
kādu lēmumu, tik saka tam: „Esi!” un tas ir!”

(Kurāns, 3:45-47)

Jēzus bija dzima brīnumainā kārtā pēc Dieva pavēles, gluži tāpat kā Dievs radīja Ādamu bez
tēva vai mātes. Dievs saka Kurānā:
Patiesi, Īsā (Jēzus) ir līdzīgs Ādamam Dieva priekšā. Viņš radīja to no puteklīša, tad
teica viņam: „Topi!” – un viņš tapa.

(Kurāns, 3:59)

Savas pravieša misijas lakā Jēzus veica daudz brīnumu. Dievs saka Kurānā, ka Jēzus teica:
„Patiesi, es nācu nu pie jums ar zīmi no jūsu Kunga! Tas, ka es izveidošu jums ko
putna veidolā no māla, tad iepūtīšu tajā, tad taps par putnu ar Dieva atļauju! Un
atveseļošu aklu no dzimšanas un spitālīgo, un atdzīvināšu mirušos ar Dieva atļauju. Un
pavēstīšu jums par to, ko jūs ēdat un ko sakrājat savās mājās...”

(Kurāns, 3:49)

Muslimi tic, ka Jēzus netika piesists krustā. Jēzus ienaidnieki plānoja piesist viņu krustā, bet
Dievs izglāba Jēzu un pacēla viņu pie Sevis. Jēzus ārējais izskats tika pārnests uz citu
cilvēku. Jēzus ienaidnieki paņēma šo vīru un sita viņu krustā, domājot, ka tas ir Jēzus. Dievs
saka Kurānā:
Viņi sacīja: "Mēs nogalinājām Al-Masīh (Mesija/Kristus) Marjamas (Marijas) dēlu,
Dieva sūtni!" – taču viņi nenogalināja viņu un krustā arī nesita, bet tas viņiem likās
(shubbiha lilmadžhūl). Un, patiesi, tie, kas sadalījās domās par viņu, nu gan ir
domstarpībās dēļ tā. Nav viņiem par to nekādu zināšanu, vien sekošana pieņēmumiem.
Un droši, ka viņi nenogalināja viņu. Tieši otrādi - Dievs pacēla viņu pie Sevis, un Dievs
ir Varens, Gudrs.

(Kurāns, 4:157-158)

Ne Muhammads
, ne Jēzus nenāca mainīt ticību Vienam Vienīgajam Dievam pret ko citu.
Gluži tāpat kā visi iepriekšējie pravieši, viņi apstiprināja un atjaunoja saukšanu uz
monoteismu. 93

Al-Aksas masdžida (mošeja) Jeruzalemē.

Ko Islāms saka par terorismu?
Islāms ir žēlsirdības reliģija, kas neatļauj terorismu. Dievs saka Kurānā:
Dievs neaizliedz jums būt labestīgiem un būt taisnīgiem ar tiem, kuri necīnījās ar
jums dēļ reliģijas un nedzina jūs prom no jūsu mājām. Patiesi, Dievs mīl taisnīgos!
(Kurāns, 60:8)
Pravietis Muhammads
aizliedza karavīriem nogalināt sievietes un bērnus94 un ieteica
sekojošo: „... un neesiet nodevēji, un nepārkāpiet (atļautā) robežas, un nenogaliniet
jaundzimušos.”95 Viņš arī teica: „Tas, kas ir nogalinājis cilvēku, kuram bija līgums ar
muslimiem, nesaodīs Paradīzes smaržu, lai gan tās smarža ir jūtama četrdesmit gadu
attālumā.”96
Pravietis Muhammads
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aizliedza arī sodīšanu ar uguni.97

Muslimi tic, ka Dievs lejupsūtīja Jēzum Svētos Rakstus Indžīl (Evaņģēliju), un daļa no tā satura varētu būt
pārstāstītā veidā arī baznīcas atzītajos četros evaņģēlijos. Bet tas nenozīmē, ka muslimi tic Marka, Lūkas,
Mateja vai Jāņa evaņģēlijiem, jo tie nav Jēzum dotais Evaņģēlijs.
94
Sahīh Muslim, #1744, un Sahīh Al-Bukhārī, #3015.
95
Sahīh Muslim, #1731, un At-Tirmizī, #1408.
96
Sahīh Al-Bukhārī, #3166, un Ibn Majah, #2686.
97
Abū Dāvūd, #2675.

Reiz viņš minēja slepkavību kā otro smagāko no lielajiem grēkiem.98 Viņš brīdināja: „Tieas
Dienā pirmās cilvēku vidū tiks iztiesātas asinsizliešanas lietas99.”100
Muslimiem ir pat norādīts būt laipniem pret dzīvniekiem, un viņiem ir aizliegts tiem darīt
pāri. Reiz, pravietis Muhammads
teica: „Sieviete tika sodīta tāpēc, ka viņa turēja kaķi
ieslodzītu, līdz tas nomira. Par šo, sieviete tika nolemta Ellei. Kad viņa to iesprostoja, viņa
nedeva kaķim nedz ēst, nedz dzert, nedz arī atlaida to brīvībā ķert un ēst zemes kukaiņus.”101
Viņš arī teica, ka kāds vīrs iedeva padzerties ļoti izslāpušam sunim, par koc Dievs piedeva
viņam grēkus. Pravietim
reiz jautāja: „Dieva vēstnesi, vai mēs tiksim atalgoti par
laipnumu pret dzīvniekiem?” Viņš atbildēja: „Ir atalgojums par laipnību pret jebkuru
dzīvnieku vai cilvēku.”102
Līdzīgi, kaujot dzīvniekus pārtikai, muslimiem ir pavēlēts darīt to tā, lai dzīvnieki izjustu pēc
iespējas mazāk baiļu un ciešanu. Pravietis Muhammads
teica: „Kad jūs nokaujas
dzīvnieku, dariet to vislabākajā veidā. Kāvējam ir jāuzasina nazis, lai mazinātu dzīvnieka
ciešanas.”103
Šo un citu Islāma tekstu gaismā, mēs redzam, ka šausmas iedvešana neaizsargātos
civiliedzīvotājus, pilnīga ēku un īpašumu iznīcināšana, nevainīgu vīriešu, sieviešu un bērnu
spridzināšana ir aizliegta un nicināma rīcība Islāma skatījumā. Muslimi seko miera,
žēlsirdības un piedošanas reliģijai, un absolūtais vairākums nav nekādi saistīti ar to
vardarbību, kas tiek asociēta ar muslimiem. Ja kāds muslims veic terorisma aktus, tad šī
persona ir vainīga Islāma likumu pārkāpšanā.

Cilvēktiesības un taisnīgums Islāmā
Islāms nodrošina indivīdu ar daudzām cilvēktiesībām. Tālāk ir uzskaitītas dažas no tām.
Visu Islāma valsts iedzīvotāju dzīvība un īpašumi tiek uzskatīti par neaizskaramiem,
neskatoties vai cilvēks ir muslims vai nav. Islāms aizsargā arī godu - tāpēc Islāmā apvainot
vai izsmiet kādu nav atļauts. Pravietis Muhammads
teica: „Patiesi, jūsu asinis, jūsu
īpašums un jūsu gods ir neaizskarami.”104
Rasisms Islāmā nav atļauts. Kurānā Dievs saka par cilvēku vienlīdzību šādi:
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Sahīh Al-Bukhārī, #6871, un Sahīh Muslim, #88.
Tas nozīmē nogalināšana un ievainošana.
100
Sahīh Muslim, #1678, un Sahīh Al-Bukhārī, #6533.
101
Sahīh Muslim, #2422, un Sahīh Al-Bukhārī, #2365.
102
Sahīh Muslim, #2244, un Sahīh Al-Bukhārī, #2466.
103
Sahīh Muslim, #1955, un At-Tirmizī, #1409.
104
Sahīh Al-Bukhārī, #1739, un Musnad Ahmad, #2037.
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Cilvēki! Patiesi, Mēs radījām jūs no vīrieša un sievietes un pataisījām jūs par tautām
un ciltīm, lai jūs iepazītu viens otru. Patiesi, visgodājamākais no jums Dieva priekšā ir
visdievbijīgākais.105 Patiesi, Dievs ir Zinošs, Pārzinošs.

(Kurāns, 49:13)

Islāms noraida to, ka kādi indivīdi vai tautas būtu īpaši izredzēti dēļ to bagātības, varas vai
rases. Dievs radīja cilvēkus vienlīdzīgus - tos var atšķirt vienu no otra tikai uz ticības un
dievbijības pamata. Dieva pravietis Muhammads
teica: „Cilvēki! Jūsu Dievs ir Viens un
jūsu sencis (Ādams) ir viens. Arābs nav labāks par nearābu, un nearābs nav labāks par arābu.
Un sarkans (balts ar sarkanu nokrāsu) cilvēks nav labāks par melnu cilvēku106, izņemot vien
dievbijībā.”107

Viena no galvenajām mūsdienu cilvēces problēmām
ir rasisms. Attīstītā pasaule var aizsūtīt cilvēku uz
Mēnesi, bet nespēj apturēt cilvēka naidu pret viņam
blakus dzīvojošo. Kopš pravieša Muhammada
laikiem, Islāms ir nodrošinājis spilgtu piemēru tam,
kā izbeigt rasismu. Ikgadējais svētceļojums uz
Meku (hadžs) rāda īstu, rasēm un tautām pāri
stāvošu muslimu brālību, kad vairāk kā divi miljoni
muslimu no visas pasaules ierodas Mekā, lai veiktu
svētceļojumu.
Islāms ir taisnīguma reliģija. Dievs saka Kurānā:
Patiesi, Dievs pavēl jums atdot uzticēto to īpašniekiem, un, kad tiesājat starp ļaudīm,
lai tiesātu ar taisnīgumu. Patiesi, cik brīnišķīgi ir tas, ko jums pamāca Dievs!
4:58)

(Kurāns,

Vēl Dievs saka Kurānā:
... un esiet taisnīgi. Patiesi, Dievs mīl taisnīgos.

(Kurāns, 49:9)

Mums ir jābūt taisnīgiem pat ar tiem, kurus mēs ienīstam, jo Dievs Kurānā ir teicis:
Esiet liecinieki Dieva priekšā, stāvošie uz taisnīguma, un lai ļaužu naids nu gan
nepagrūž jūs uz noziegumiem, ka rīkosieties netaisnīgi. Rīkojieties taisnīgi – tas ir tuvāk
dievbijībai un bijājiet Dievu. Patiesi, Dievs ir Pārzinējs tajā, ko jūs darāt.
5:8)
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(Kurāns,

Dievbijīgs indivīds ir tas, kurš cenšas nedarīt grēkus, nožēlo izdarīto, dara Dieva pavēlēto, baidās un mīl
Dievu, un cer uz Viņa žēlastību.
106
Pieminētās krāsas ir tikai piemēri. Nozīme ir tāda, ka neviens nav labāks par otru, izņemto vien dievbijībā.
107
Musnad Ahmad, #22978.

Dieva pravietis Muhammads
tumsa Tiesas Dienā.”109

teica: „Cilvēki, bīstaties netaisnības108, jo netaisnība būs

Un tie, kuriem tika liegtas viņu tiesības šajā dzīvē, saņems tās Tiesas Dienā, kā Dieva
pravietis to ir teicis: „Tiesas Dienā tiesības tiks dotas tiem, kuriem pienācās (un pāri darījumi
tiks atmaksāti)...”110

Kāds ir sievietes statuss Islāmā?

Islāmā redz sievieti, precētu vai neprecētu, kā pilntiesīgu
indivīdu ar tiesībām turēt un pārvaldīt īpašumus un
ienākumus bez jebkādas aizbildniecības pār viņu (vai nu
tas būtu viņas tēvs, vīrs, vai kāds cits). Viņai ir tiesības
pirkt un pārdot, dāvināt un dot ziedojumus, un viņa var
tērēt savu naudu pēc pašas ieskatiem. Līgavainis dod
līgavai precību dāvanu (mahr) viņas personīgām
vajadzībām, un pēc laulībām viņa patur pati savu uzvārdu,
nevis pāriet vīra uzvārdā.
Islāms aicina vīru izturēties pret sievu labi. Pravietis Muhammads
jums ir tie, kuri ir vislabākie pret savām sievām.”111

teica: „Vislabākie starp

Islāmā mātes tiek turētas ļoti augstā godā. Islāms iesaka attiekties pret tām vislabākajā veidā.
Reiz kāds vīrs atnāca pie pravieša Muhammada
un teica: „Dieva vēstnesi! Kurš no
cilvēkiem ir visvairāk tiesīgs uz mani (manu atrašanos līdzās, palīdzību, utt.)?” Pravietis
atbildēja: „Tava māte.” Vīrs jautāja: „Un pēc tam?” Pravietis atbildēja: „Tava māte.” Vīrs
turpināja jautāt: „Un pēc tam?” Pravietis atbildēja: „Tava māte.” Vīrs jautāja atkal: „Un pēc
tam?” Pravietis atbildēja: „Tad tavs tēvs.”112

Ģimene Islāmā
Ģimene, kas ir civilizācijas pamatšūna, mūsdienās sabrūk. Islāma ģimenes sistēma nostāda
skaistā līdzsvarā vīra, sievas, bērnu un radinieku tiesības. Labi organizētas ģimenes ietvaros,
šī sistēma veicina nesavtību, dāsnumu un mīlestību. Stabilas ģimenes piedāvātais miers un
drošība tiek augsti vērtēti un uzskatīti par būtiskiem ģimenes locekļu garīgajai izaugsmei.
Harmoniska sabiedriskā kārtība tiek radīta, pateicoties paplašinātām ģimenēm un tam, ka
bērni tiek loloti un novērtēti.
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Tas ir: apspiest citus, rīkoties netaisnīgi, darīt citiem sliktu.
Musnad Ahmad, #5798, un Sahīh Al-Bukhārī, #2447.
110
Sahīh Muslim, #2582, un Musnad Ahmad, #7163.
111
Ibn Majah, #1978, un At-Tirmizī, #3895.
112
Sahīh Muslim, #2548, un Sahīh Al-Bukhārī, #5971.
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Kā muslimi attiecas pret gados veciem cilvēkiem?
Muslimu pasaulē reti var atrast veco ļaužu pansionātus. Pūles, aprūpējot vecākus viņu
grūtībās, tiek uzskatītas par godu un svētību, kā arī par iespēju garīgai izaugsmei. Islāms
saka, ka nepietiek tikai aizlūgt par mūsu vecākiem - mums ir jāattiecas pret viņiem ar
bezgalīgu iejūtību, atceroties, kad tad, kad mēs bijām bezpalīdzīgi bērni, viņi deva priekšroku
mūsu vajadzībām pār savējām. Īpaši tiek godātas mātes. Kad muslimu vecāki sasniedz
vecumu, viņi tiek aprūpēti ar žēlsirdīgumu, laipnību un pašaizliedzību.
Islāmā nosaka, ka kalpošana vecākiem ir otrais pienākums tūlīt pēc lūgšanām, un vecākiem ir
tiesības no mums to sagaidīt. Tiek uzskatīts par nicināmu izpaust nepatiku tad, kad ne viņu
pašu vainas dēļ, gados veci ļaudis rada grūtības.
Dievs saka Kurānā:
Un tavs Kungs noteica: „Nekalpojiet nevienam, izņemot Viņu. [Un dariet] labu
vecākiem. Ja nu viens no viņiem vai abi sasniegs vecumdienas, tev esot klāt, jel nesaki
viņiem: „Tpū!”, nekliedz uz viņiem un saki viņiem kādu cēlu vārdu.” Un nolaid pāri
viņiem žēlastības pazemīgu spārnu, un saki: „Mans Kungs! Esi žēlīgs pret viņiem, jo
viņi audzināja mani maziņu!”

(Kurāns, 17:23-24)

Kas ir Islāma pieci pīlāri?
Islāma pieci pīlāri ir muslimu dzīvesveida pamats. Tie ir ticības apliecinājums, rituālā
lūgšana, žēlastības nodoklis (atbalsts tiem, kas nonākuši grūtībās), gavēšana ramadāna
mēnesī, svētceļojums uz Meku (ja ticīgais var to finansiāli un citādi atļauties).
1) Ticības apliecinājums:
Ticības apliecinājums ir teikšana ar pārliecību: „Ašhadu an lā ilāha illAllāh, va ašhadu anna
Muhammadar-rusūlullāh.” Tulkojumā, tas nozīmē: „Es apliecinu, ka nekas nav pielūgsmes
vērts un tiesīgs kā tikai Dievs (Allāhs), un es apliecinu, ka Muhammads ir Dieva vēstnesis
(pravietis).”
Pirmā daļa, kuru var iztulkot arī „Es apliecinu, ka nav cita (īsta) dieva, izņemot Dievu,”
nozīmē, ka neviens nav tiesīgs būt pielūgts, izņemot Dievu, un ka Dievam nav partneru vai
dēla.
Šī ticības apliecinājuma nosaukums ir „šahāda” (arābiski – „apliecinājums” vai „liecība”), un
tas ir jāsaka ar pārliecību, lai kļūtu par muslimu. Šis ir svarīgākais Islāma pīlārs.
2) Rituālā lūgšana:

Muslimi pilda obligātās rituālās lūgšanas piecas reizes dienā. Katra no lūgšanām nav garāka
par dažām minūtēm. Lūgšana Islāmā ir tieša saite starp lūdzēju un Dievu. Nav nekāda
starpnieka starp lūdzēju un Dievu.
Lūgšanā ticīgais jūt iekšēju laimi, mieru un komfortu, un Dievs ir apmierināts ar viņu.
Pravietis Muhammads
teica: „Bilāl, sauc cilvēkus uz lūgšanu, lai mēs tajā rastu
113
mierinājumu.” Bilāls bija viens no Muhammada
līdzgaitniekiem, kuram bija uzticēts
saukt cilvēkus uz lūgšanu.
Piecas obligātās lūgšanas tiek pildītas dažādos dienas laikos: pirms rītausmas, tūlīt pēc dienas
vidus, pēcpusdienā, pēc saulrieta un iestājoties tumsai.
Muslimi var pildīt lūgšanas gandrīz jebkur, piemēram, klajā
laukā, birojos, fabrikās vai universitātēs.
3) Žēlastības nodoklis (atbalsts grūtībās nonākušiem):
Visas lietas pieder Dievam, un tāpēc cilvēki ir tikai turības
pārvaldītāji. Pēc būtības, vārda „zakā” nozīme ir gan
„attīrīšanās”, gan „izaugsme”. Zakā nozīmē: dot noteiktu
procentu no konkrētiem saviem īpašumiem tiem cilvēkiem,
kas ir nonākuši grūtībās. Standarta gadījumā zakā ir 2.5% no uzkrājumiem (nauda, zelts,
sudrabs), kas vērtībā pārsniedz 85 gramus zelta un ir glabāti neizlietoti vienu lunāro gadu.
Mūsu īpašumi tiek attīrīti, ziedojot nelielu daudzumu to labā, kas atrodas grūtībās. Līdzīgi kā
tas ir ar augu apcripršanu, šī turības „apgraizīšana” sekmē jaunu izaugsmi.
Papildus, katrs cilvēks individuāli var dot tik, cik vēlas, neobligātajos
ziedojumos.
4) Gavēšana ramadāna mēnesī:
Katru gadu ramadāna mēnesī114 muslimi gavē no rītausmas līdz
saulrietam. Viņi atturas no ēšanas, dzeršanas un dzimumattiecībām.
Lai gan gavēšana uzlabo veselību, galvenokārt tā tiek uzskatīta par
garīgās pašattīrīšanās metodi. Nodalot sevi no pasaulīgā komforta
kaut uz īsu brīdi, gavētājs iegūst patiesu līdzjūtību pret bada cietējiem,
kā arī pieaug savā garīgajā dzīvē.
5) Svētceļojums uz Meku:
Ikgadējais svētceļojums uz Meku (hadžs) ir obligāts vienreiz dzīvē katram muslimam, kurš ir
fiziski un materiāli spējīgs to veikt. Katru gadu aptuveni divi miljoni muslimu no visas
pasaules dodas uz Meku. Lai gan Meka vienmēr ir pilna viesu, tomēr hadžs notiek
divpadsmitajā Islāma kalendāra mēnesī. Vīriešu kārtas svētceļnieki ir tērpušies īpašās
vienkāršās drēbēs, kuras izdzēš sabiedrības slāņu un kultūru atšķirības, lai visi būtu Dieva
priekšā vienlīdzīgi.
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Abū Dāvūd, #4985, un Musnad Ahmad, #22578.
Ramadāna mēnesis ir lunārā kalendāra devītais mēnesis.

Svētceļnieki veic lūgšanas Harām masdžidā (mošejā) Mekā. Šīs
masdžidas centrā ir Kāba (attēlā redzamā melnā ēka), kuras
virzienā muslimi vēršas, pildot lūgšanas. Kāba ir svētnīca, kuru pēc
Dieva pavēles uzcēla pravieši Ābrahāms un viņa dēls Išmaēls (lai
viņiem miers).
Hadža rituālos ietilpst: iešana riņķī Kābai septiņas reizes un iešanu starp Safas un Marvas
pakalniem septiņas reizes. Iešana starp pakalniem iezīmē Hagaras, Ābrahāma sievas, iešanu
starp tiem, meklējot ūdeni savam mazajam dēlam Išmaēlam. Tad svētceļnieki stāv kopā uz
Arafa (vieta 20 km attālumā no Mekas) un lūdz no Dieva to, ko paši vēlas un arī Viņa
piedošanu. Stāvēšana uz Arafa bieži tiek salīdzināta ar Tiesas Dienu.
Hadža beigas iezīmē Īd-al-Adha svētki, ko svin ar lūgšanām. Īd-al-Adha un Īd-al-Fitr (svētki,
kas iezīmē ramadāna beigas) ir divi ikgadējie muslimu kalendāra svētki.

Islāms Amerikas Savienotajās Valstīs
Ir grūti veikt vispārinājumus par ASV muslimiem. Viņu vidū ir
gan Islāmu pieņēmušie, gan imigranti, gan rūpnīcu strādnieki, gan
arī ārsti. Šo daudzšķautņaino kopienu vieno kopēja ticība, kuru
balsta visu valsti iekļaujošs plašs tīkls masdžidu.
Muslimi ieradās Ziemeļamerikā agri. Uz 18. gadsimta sākumu,
Ziemeļamerikā jau bija lieks skaits muslimu. Islāmu ir pieņēmuši
neskaitāmi amerikāņi. Viņi pieder dažādiem sabiedrības slāņiem:
bagātie, nabagie, izglītotie un analfabēti. Šodien (1996. gadā)
Amerikā ir aptuveni pieci ar pusi miljoni muslimu.115
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The World Almanac and Book of Facts 1996, Famighetti, p. 644

Vairāk informācijas par Islāmu:
Latviski:
Latvijas muslimu forums un lapas:
www.forum.islammuslim.lv
www.islammuslim.lv
www.parislamu.lv
www.likc.lv
www.umma.lv
Čats latviski vai krieviski ar Latvijas Islāma studentu Medīnas universitātē Salmānu:
http://chatislamonline.org/la/
Latvijas muslimi krieviski:
www.islam.lv
www.islam.lv/forum.ru/
www.muslima.lv
Grāmatas autora ieteiktās lapas par Islāmu angliski:
http://www.islam-guide.com/frm-more/

Ieteicamās literatūras saraksts tālākām Islāma studijām (angliski)
The True Religion, by Bilal Philips.
The Quran and Modern Science, by Dr. Maurice Bucaille, edited by Dr. A. A. B. Philips.
Towards Understanding Islam, by Abul A’la al-Mawdudi.
Life After Death (pamphlet), by World Assembly of Muslim Youth.
Interpretation of the Meanings of The Noble Quran in the English Language, by Dr.
Muhammad Al-Hilali and Dr. Muhammad Khan.
The Muslim’s Belief, by Muhammad al-Uthaimin, translated by Dr. Maneh al-Johani.

Izmantotie materiāli:

Kurāna latviešu valodā tulkotajiem fragmentiem ir izmantots Abū Dāvūda Salmāna Petrova
Kurāna tulkojums.
Hadīsus tulkoja Salmāns Petrovs vai Ahmeds Bernholds.
Bībeles fragmentiem ir izmantots Latvijas Bībeles biedrības variants:
http://bibele.lv/bibele/bibele.php
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