VLASTNOSTI MÁRIE
Allahov posol, Muhammad (mier s ním), vravel:
„Najlepšími ženami spomedzi ľudí sú štyri: Mária, dcéra
Imránova, Assiya, manželka Faraóna, Khadídža, dcéra
Khawailida, a Fatima, dcéra Allahovho posla.“

MÁRIA A MUSLIMSKÉ ŽENY
Od čias Márie prešlo mnoho rokov. Pri modernom spôsobe
života sú to už len muslimské ženy, ktoré sa svojím
oblečením podobajú Márii. Islam prikázal muslimkám, ako
čestným veriacim, nosiť vhodný odev zakrývajúci
ktorékoľvek partie, ktoré by boli príčinou straty jej dôstojnosti a rešpektu. Pre muslimskú ženu je Mária príkladom
počestnej ženy, ktorú treba nasledovať v činoch, aktivite a
upravenosti. Ona je inšpiráciou, ktorá sa zo života muslima
nemôže vytratiť, lebo ona je súčasťou náboženstva “islam”
– požehnaného náboženstva Všemohúceho Allaha. V
našom rozprávaní o postavení Márie, Veľkej Matky Ježiša,
nájdeme príbeh, ktorý nikdy nenájdeme v knihách ostatných náboženstiev. Jej príbeh sa v Biblii nenachádza v
takejto podobe. Ale Vznešený Korán, ako posledný Zákon
Všemohúceho Allaha, je jedinou knihou, ktorá ochraňuje
osobnosť Márie a jej syna Ježiša (mier s ním) pred
falošnými obvineniami. Allah spomína Máriu v Koráne 33
krát a jej syn Ježiš (mier s ním) je spomenutý 16 krát. Toto
je znamenie a skutočnosť, že islamské náboženstvo má
viac práv na zobrazovanie tejto významnej ženy vo svete –
Márie, matky Ježiša, ktorý je veľkým prorokom a poslom
Silného Boha – Všemohúceho Allaha.
Allah poslal proroka Mohammeda (mier s ním) so
Vznešeným Koránom asi o 570 rokov po prorokovi Ježišovi
(mier s ním), aby pokračoval v posolstve, pripomenul a
viedol ľudí k modlitbe a uctievaniu jediného Boha a Stvoriteľa všetkého – Všemohúceho Allaha.

matka

„Mnoho mužov dosiahlo najvyššiu úroveň viery, ale zo žien
Maryam (Mária), dcéra Imrána, a Aasija, manželka faraóna, dosiahli najvyššiu úroveň viery.“

Ježišova

NÁVRAT MÁRIE K JEJ ĽUĎOM
„Prišla s ním k svojim ľuďom, nesúc ho. Povedali: ʻMária! Ty
si prišla s niečím neslýchaným.ʼ“ (Korán 19:27)
Niektorí ľudia sa jej sarkasticky pýtali:
„Ty, sestra Árona! Tvoj otec nebol človekom zlým a tvoja
matka nebola nepočestná.“ (Korán 19:28)
A keďže sa Mária postila a rozhodla sa nerozprávať s
ľuďmi, bez slov ukázala na jej syna. Táto téma skutočne
obmäkčuje srdce a toto zjavenie je vskutku znakom
čistého a poctivého srdca tejto ženy.
„Ukázala na neho. Povedali: ʻAko máme hovoriť s niekým,
kto je dieťaťom v detskom lôžku?!ʼ“ (Korán 19:29)
Ľudia spomenutí v tomto verši boli úplne prekvapení a
opýtali sa, ako majú hovoriť s nemluvniatkom. Ale stal sa
zázrak. Ježiš (mier s ním) ako dojča prehovoril a dosvedčil,
že je požehnaním od Všemohúceho Allaha. Toto je príbeh,
ktorý ukázal Ježišovo významné postavenie. Jeho detstvo
je znamením Veľkého Stvoriteľa, Všemohúceho Allaha. A
zároveň je úžasným dôkazom sily, ktorú udelil Allah
Ježišovi ako Svojmu prorokovi a poslovi:
„Povedal: ʻJa som Allahovi poddaný, dal mi Knihu a prorokom ma učinil a učinil ma požehnaným, kdekoľvek by som
bol, a odkázal mi konať modlitbu a dávať zakát (milodar),
pokiaľ budem živým. A úctivým k svojej matke ma učinil a
neučinil ma povyšujúcim sa a nešťastným. Mier so mnou v
deň, keď som sa narodil, a v deň, keď zomriem, a v deň,
keď budem vzkriesený k životu (v Súdny deň).ʼ Taký bol
Ježiš, syn Márie. Je to pravdivá správa, o ktorej pochybujú.
Allah by si nikdy neučinil akéhokoľvek syna. Jedinečný je
(Allah), nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde.
Keď rozhodne akúkoľvek vec, len jej povie: ‚Buď,ʻ a ona
bude. (Ježiš povedal:) Allah je veru Pánom mojím i Pánom
vaším, tak ho uctievajte. To je cesta rovná.“
(Korán 19: 30-36)
Toto je najdôležitejšia časť v živote Márie a v zázrakoch
súvisiacich s ňou a jej synom Ježišom (mier s ním). Po celé
roky bude tento príbeh slúžiť ako dôkaz veľkosti Márie a
Ježiša (mier s ním).

vznešená žena ľudstva

PREDHOVOR
Pouvažujme nad príbehom Márie, veľkej matky Ježiša
Krista. Rozprávanie v súre Mária (jednej kapitole
vznešeného Koránu, pomenovanej podľa nej), ktoré
hovorí o jej príbehu, je skutočne fascinujúce. Žiadna kniha
na svete neposkytuje krajší pohľad na veľkosť Panny
Márie ako vznešený Korán, ktorý je posledným zjavením
jediného skutočného Boha, zvereným Jeho poslednému
poslovi a prorokovi Mohammedovi (mier s ním). Kto iný
môže poskytnúť krajšie rozprávanie ako jediný Boh, ktorý
je najsilnejší zo všetkých? On vie všetko s dokonalou
znalosťou. Ktorýkoľvek čitateľ, muslim alebo kresťan,
určite nespochybní poctu, ktorú Všemohúci Stvoriteľ
(Allah) venoval Márii.
MÁRIIN PÔVOD
Mária pochádzala z rodiny prorokov. Jej rodičia boli Imrán
a Hannah Bint Faqudh. Allah Všemohúci povedal:
„Allah si vyvolil Adama a Noema a rodinu Abrahámovu a
rodinu Imránovu spomedzi ľudí. Potomstvo pochádzajúce
jedno z druhého. A Boh všetko počuje a všetko vie.“
(Korán 3:33-34)
Hannah nemohla mať dlhú dobu deti. Vo svojich
oduševnených modlitbách prosila Všemohúceho Allaha,
aby ju požehnal dieťaťom, a za to, ako oddanosť alebo
prísľub, odovzdá dieťa do služieb Všemohúcemu Allahovi.
Vznešený Korán to dosvedčuje:
„Hľa, keď Imránova žena povedala: ʻPane môj, Tebe som
prisľúbila, čo je v mojom lone, aby bolo zasvätené Tvojim
službám. Prijmi to odo mňa, veď Ty všetko počuješ a všetko
vieš.ʼ “ (Korán 3:35)
„Keď ju porodila, povedala: ʻPane môj, porodila som dieťatko ženského pohlavia.ʼ A Boh lepšie vie, čo porodila. ʻDieťatko mužského pohlavia, ʻ Imránova žena pokračovala, ʻnie je
ako dieťatko ženského pohlavia, a nazvala som ju Mariam.
A dávam ju pod Tvoju ochranu, i jej potomstvo, pred satanom vyvrhnutým.ʼ“ (Korán 3:36)
Allah prijal jej modlitby. Mária vyrástla so zjavnou dobrotou, počestnosťou a čistotou viery. Podľa vznešeného
Koránu:
„Jej Pán ju prijal dobrým prijatím a dal jej vyrásť rastom
dobrým.“ (Korán 3:37)
Máriino jedlo pochádzalo priamo od Všemohúceho Allaha.
Preto bol jedného dňa jej ochranca a strýko, prorok Zachariáš (mier s ním), ohromený, ako sa spomína v Koráne:
„Vždy, keď k nej Zachariáš vošiel do mihrábu (mihráb je
miesto určené na modlenie), našiel u nej potravu. Povedal: ʻ
Mária, odkiaľ to máš?!ʼ Povedala: ʻJe to od Allaha. Boh dáva
tomu, komu chce, bez počítania.ʼ“(Korán 3:37)

DOBRE SPRÁVY PRE MÁRIU
Mária bola vybraná Allahom: Allah prikázal anjelom, aby
hovorili s Máriou a povedali jej, že si ju vybral kvôli jej
službe pre Neho, pre jej skromnosť, dôstojnosť, nevinnosť a presvedčenie. Allah si ju tiež vybral spomedzi iných
žien vo svete pre jej počestnosť.
Allah v Koráne povedal:
„Hľa, anjeli povedali: ʻMária! Allah si ťa vyvolil a očistil a
vyvolil si ťa spomedzi žien tvorstva. Mária, buď Pánovi
svojmu poslušná a klaňaj sa do polohy sužúdu (tvárou k
zemi) a klaňaj sa (Allahovi) do polohy rukúu (do predklonu) s tými, ktorí sa (Mu) do polohy rukúu klaňajú.ʼ“
(Korán 3:42-43)
Ako prvé bolo Márii od Allaha cez anjelov nariadené aby sa
klaňala, zvýšila svoju pobožnosť, pokoru, podriadenosť, a
tým dosiahnula to, čo jej Allah predpísal.
RADOSTNÁ ZVESŤ OD ANJELA GABRIELA PRE MÁRIU O
JEJ SYNOVI JEŽIŠOVI (MIER S NÍM)
Anjeli prišli a priniesli Márii potešujúce správy o tom, že
porodí syna, ktorý bude mať veľký cieľ. Všemohúci Allah
povedal:
„Hľa, keď anjeli povedali: ʻMária, Allah ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho meno bude Al-Mesih Ísa
ibn Mariam (Mesiáš Ježiš, syn Márie), bude mať vysoké
postavenie v živote najnižšom i v živote poslednom a
bude (patriť) medzi priblížených (k Allahovi). I prehovorí
k ľuďom z detského lôžka i ako muž stredného veku. A
bude patriť medzi zbožnýchʼ. Povedala: ʻPane môj, ako
môžem mať dieťa, keď sa ma nedotkol človek?ʼ Povedal:
ʻVeď Allah stvorí, čo chce. Keď rozhodne o nejakej veci,
tak jej len povie: Buď, a je.ʼ“
(Korán 3:45-47)
V týchto veršoch je Mária skutočným vyobrazením
nepoškvrnenej ženy s čistým srdcom. Je symbolom nevinnosti, a preto je prekvapená, keď jej anjel povie, že porodí
syna, pričom je pannou. Akokoľvek, jej dôvera vo vieru k
Všemohúcemu Allahovi jej pomohla prijať zázraky a
povinnosti, ktoré jej boli ako veriacej uložené na plecia.
Do mysle jej bola vštepená absolútna veľkosť Boha, a že
čokoľvek stvoril alebo chce spraviť, to sa stane.

MÁRIINO POČATIE
Allah vo vznešenom Koráne povedal:
„Spomeň (im, Mohammed), čo je v Knihe o Márii, ako sa
vzdialila od rodiny svojej na miesto východné. Závojom sa
od nich oddelila. A tak sme k nej poslali nášho Ducha (anjela
Gabriela), ktorý sa jej zjavil v podobe dokonalého človeka.“
(Korán 19:16-17)
Z povinnosti voči Allahovi, Mária vyhovela a nasledovala
nariadenie. Keď bola osamote, zrazu sa jej zjavil anjel
Gabriel v podobe muža, bola ohromená a:
„Povedala: ʻNech ma Ten, v moci ktorého je milosť, chráni
pred tebou. Nepribližuj sa, ak si bohabojný.ʼ“ (Korán 19:18)
Ale anjel Gabriel jej ochotne odpovedal:
„Povedal: ʻSom len poslom Pána tvojho, aby som ti daroval
syna očisteného.ʼ“ (Korán 19:19)
V spomenutom verši bolo Márii pripomenuté, že bude
požehnaná synom (Ježišom) ako odmenu za jej čistotu a
silnú vieru.
Mária sa opäť opýtala, aby si overila, či muž pred ňou je v
skutočnosti anjel:
„Povedala: ʻAko by som mohla mať syna a pritom sa ma
nedotkol človek a nebola som nepočestná?!ʼ“ (Korán 19:20)
Anjel Gabriel jej odpovedal:
„Tak povedal Pán tvoj: ʻJe to pre Mňa ľahké (dať ti syna, aj
keď sa ťa žiadny muž nedotkol). A bude tak stvorený, aby
sme ho učinili znamením pre ľudí a milosťou od nás. A je to
už vec rozhodnutá. ʼ“ (Korán 19:21)
„Počala ho (Ježiša) a vzdialila sa s ním na odľahlé miesto
(aby ju ľudia za jej ťarchavosť neodsudzovali).“
(Korán 19:22)
PÔRODNÉ BOLESTI A NARODENIE JEŽIŠA (MIER S NÍM)
„Pôrodné bolesti ju priviedli ku kmeňu palmy. Povedala: ʻ
Bodaj by som bola zomrela pred týmto a bola bezvýznamnou
a zabudnutou.ʼ“ (Korán 19:23)
Po utrpení a žiali, spôsobenými ťažkosťami pôrodu, porodila syna. A s tým sa spája zázrak pôrodu:
„Zavolal na ňu (anjel Gabriel) spod nej (palmy): ʻNežiaľ. Pán
tvoj učinil pod tebou potôčik. Zatras kmeňom palmy smerom
k sebe, spadnú na teba čerstvé plody. Jedz a pi a buď spokojná, a ak by si uvidela nejakého človeka, tak povedz: ʻJa som
zasľúbila pôst Tomu, v moci ktorého je milosť, preto neprehovorím dnes so žiadnym človekom. ʼ“ (Korán 19:24-26)

