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Len jeden odkaz!

Venovanie
Tým, ktorí hľadajú pravdu, oddane, úprimne
a s otvorenou mysľou!
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Len jeden odkaz!

Otázky na zamyslenie:
1. Čo je to ‘Len jeden odkaz’?
2. Čo o tom hovorí Biblia?
3. Čo o tom hovorí Korán?
4. Čo si o tom myslíte?
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Len jeden odkaz!

Priamo k veci
Po stvorení Adama, len jeden originálny odkaz
bol opakovane doručovaný ľudstvu počas jej
histórie.
Teda, aby si to ľudia pripomenuli a priblížili sa
späť na cestu, mnoho prorokov a poslov zahŕňajúc Adama, Noema, Abraháma, Mojžiša, Ježiša,
a Mohameda, bolo poslaných Jediným Pravdivým Bohom, aby oznámili túto správu:
Pravdivý Boh je len JEDEN.
Uctievajte Jeho JEDINÉHO
a dodržiavajte Jeho príkazy.
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Len jeden odkaz!

Pravdivý Boh, Stvoriteľ
poslaný:

oznámiť:

--------- Adam

Boh je Jeden

--------- Noe

Boh je Jeden

--------- Abrahám

Boh je Jeden

--------- Mojžiš

Boh je Jeden

--------- Ježiš

Boh je Jeden

--------- Mohamed

Boh je Jeden

6

Len jeden odkaz!

Boh poslal týchto významných prorokov, tak ako
aj mnoho ďalších prorokov a poslov, aby vykonali
niekoľko úloh a misií, a niektoré z nich sú:
1) Prijať od Boha a odovzdať ho ľuďom.
2) Oznámiť správu, že Boh je Jeden.
3) Aby boli vzorom pre ich ľudí.
4) Viesť ľudí k Bohabojnosti a dodržiavaniu
Jeho príkazov.
5) Aby naučili ich nasledovníkov dôležité náboženské a morálne zásady a svetské podstaty.
6) Nasmerovať tých, ktorí sa odchýlili, neuposlúchli Boha, alebo uctievali iných bohov, či
modly.
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7) Aby povedali ľuďom o ich konečnom osude (Posledný deň) a čo vedie do Raja, alebo
Ohňa pekelného.
Je to ten istý Boh, ktorý stvoril a poslal týchto
prorokov a poslov. On je Stvoriteľom celého
ľudstva, všetkých zvierat a všetkých vecí. Je to
ten JEDINÝ PRAVDIVÝ BOH, ktorý stvoril
celý vesmír (zahŕňajúc prírodu) so všetkým
čo obsahuje. On je Stvoriteľom života, smrti a
života po smrti.
Jedinečnosť tohto Pravdivého Boha, Stvoriteľa,
je jasne evidentná a ľahko viditeľná vo svätých
písmach židov, kresťanov, muslimov, a iných.
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Len jeden odkaz!

Úprimné a objektívne štúdium pojmu Boha
v Biblii a v Koráne, vykonané úprimným hľadačom pravdy, by malo rozpoznať unikátne kvality patriace iba Pravdivému Bohu.
Niektoré kvality, ktoré odlišujú tohto Jediného
Pravdivého Boha od iných sú:
Tento Pravdivý Boh je Stvoriteľ, nie stvorený.
Tento Pravdivý Boh je Jeden, nie traja
alebo viacerí! Nemá partnerov, ani nikoho,
kto by sa mu vyrovnal.
Tento Jediný Pravdivý Boh je neviditeľný;
nikto Ho nemôže vidieť, v tomto živote.
Nie je fyzicky preukázateľný, alebo reinkarnovaný do inej formy.
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Len jeden odkaz!

Tento Jediný Pravdivý Boh je večný; nezomiera ani sa nemení.
Tento Jediný Pravdivý Boh nepotrebuje
matku, manželku, či syna; nič ako jedlo,
pitie, alebo pomoc. (Ale) iní však potrebujú Jeho.
Tento Jediný Pravdivý Boh je unikátny vo
svojich vlastnostiach; nikto nie je ako On.
Žiaden ľudský, alebo zvierací opis mu nesmie byť privlastnený.
Tieto kritéria a kvality (ako aj iné patriace jedine Jemu), môžeme zaviesť pri testovaní a zamietaní akýchkoľvek tvrdení o existencii boha.
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Len jeden odkaz!

Teraz sa prenesme do diskusie o správe spomenutej vyššie a zacitujme si niektoré verše z Biblie
a z Koránu, potvrdzujúce Jedinečnosť Boha.
Prv než tak urobíme, rád by som s vami zdieľal
túto myšlienku:
Niektorí kresťania sa môžu čudovať,
“Je jasné, že Boh je Jeden.
Veríme v Jedného Boha.
Tak v čom je pointa?”
Avšak, založené na veľkom podiele čítania a študovania materiálov o kresťanstve a dialógoch
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s mnohými kresťanmi, som pochopil, že oni
vnímajú Boha zahŕňajúc:
1- Boh, Otec.
2- Boh, Syn.
3- Boh, Duch Svätý.
Takže, založené na zdravom úsudku a jednoduchej logike, úprimný a čestný hľadač pravdy by
mohol vyvodiť:
Čo máte na mysli keď hovoríte, že BOH je
JEDEN, aj keď sa odvolávate na TROCH
BOHOV?
Je Boh JEDEN v TROCH, alebo TRAJA v
JEDNOM (1 v 3 alebo 3 v 1)?!
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Len jeden odkaz!

Doplňme len, že podľa kresťanskej dogmy, majú
títo traja “Bohovia” rôzne identity, podoby, úlohy a funkcie:
1. Boh, Otec = Stvoriteľ.
2. Boh, Syn = Spasiteľ.
3. Boh, Duch svätý= Zástanca.

Mimochodom, ak Ježiš, Boh, Syn (alebo syn
Boží) je naozaj Bohom, alebo časťou Boha,
neodporuje to tomu, čo Biblia hlása, že nikto
nemôže Boha vidieť, ani počuť Jeho hlas? Biblia
stanovuje:
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Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár
ste nevideli. (Ján 5: 37)
. . .jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže.
(Timotej „1“ 6: 16)
„Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka,
ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!“
(Exodus 33: 20)
Na základe týchto a iných biblických textoch,
sa úprimne a čestne pýtam: „Ako môžeme súhlasiť s dogmou, že Ježiš je Boh, a s biblickým
tvrdením, že nikto nikdy Boha nevidel, ani nepočul Jeho hlas?”
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NEVIDELI azda Ježiša jeho rodina, jeho nasledovníci, židia v tej dobe (Boh, Syn, ako niektorí
veria) a NEPOČULI jeho hlas?
→ Existuje nejaké tajomstvo, alebo skrytý plán
týkajúci sa pravdy o Bohu?
V Biblii, Pravdivý Boh dôrazne dosvedčuje:
... „Ja som Pán a iného niet. Nie v úkryte som
hovoril, na tmavom mieste zeme, nepovedal
som Jakubovmu potomstvu: Nadarmo ma hľadajte! Ja som Pán, ktorý vraví pravdu, oznamujem priamosť.” (Izaiáš 45: 18-19)
Tak, čo je pravdou?
Prosím, prečítajte si verš znova
a zamyslite sa nad ním!
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Len jeden odkaz!

Poberme sa teraz na cestu hľadania pravdy o Jedinom Pravdivom Bohu v Biblii a Koráne.
Na konci tejto cesty, po vašom kritickom,
úprimnom, čestnom a hĺbavom čítaní tejto
brožúrky a hlavne veršov citovaných nižšie, by
som rád chcel vedieť vaše reakcie a názory.

Aby som bol maximálne objektívny,
citujem verše bez akýchkoľvek komentárov.
Prečítajte si prosím nasledujúce verše
POZORNE, KRITICKY a
BEZ PREDSUDKOV.
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Jediný Pravdivý Boh v Biblii
(Starý zákon):
Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!
(Deuteronómium 6: 4)
Vy ste mi svedkami - hovorí Pán - a môj sluha,
ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili
mi a pochopili, že som to ja, predo mnou nebol
utvorený nijaký Boh a ani po mne nebude. Ja,
ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa.
(Izaiáš 43: 10-11)
Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a
iného niet; Boh, a niet mi podobného.
(Izaiáš 46:9)
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Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho,
Pán zástupov: „Ja som prvý a ja som posledný,
okrem mňa nieto Boha.
(Izaiáš 44: 6)
A niet už Boha okrem mňa: Boha pravého a
spásneho nieto mimo mňa. Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja
som Boh a iného niet. Na seba som prisahal, z
mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že mne sa skloní každé koleno...
(Izaiáš 45: 21-23)
TOTO JE LEN NIEKOĽKO VERŠOV ZO
STARÉHO ZÁKONA.
Poznáte nejaké ďalšie?
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Jediný Pravdivý Boh v Biblii
(Nový zákon):
Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ,
čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“
On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré?
Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vôjsť do života,
zachovávaj prikázania!“
(Matúš 19: 16-17)
A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista.
(Ján 17: 3)
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...: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a
jedine jemu budeš slúžiť.
(Matúš 4: 10)
„Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.
(Marek 12: 29)
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi
Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš.
(Prvý list Timotejovi 2: 5)
Spomínate si na ďalšie
verše dokazujúce, že
BOJ JE LEN JEDEN?
(NIE TRAJA!)
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Jediný Pravdivý Boh v Koráne
Povedz: On, Boh je jeden jediný, Boh je Al Samad (Pán nad ktorého vyššieho niet), Nesplodil a nebol splodený, A niet toho, kto by sa Mu
vyrovnal.
(Kapitola 112, verše 1-4)
...„Niet boha okrem Mňa, tak Ma uctievajte.“
(Kapitola 21, verš 25)
Odmietli veriť tí, ktorí povedali: „Boh je tretí
z trojice.“ Niet boha okrem Boha jedného jediného. Ak neprestanú s tým, čo hovoria, dotkne
sa tých, ktorí z ich radov odmietli veriť, trápenie bolestivé.
(Kapitola 5, verš 73)
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Kto učinil zem na prebývanie a učinil cez ňu rieky
a učinil jej kotvy a učinil medzi dvoma moriami
prekážku? A či existuje boh popri Bohu? Veru, väčšina z nich nevie.
(Kapitola 27, verš 61)
Kto vás správne usmerňuje v temnotách súše a mora a kto posiela vetry ako radostnú predzvesť svojej
milosti? A či existuje boh popri Bohu? Boh je vysoko nad tým, čo k Nemu pridružujú.
(Kapitola 27, verš 63)
A či existuje boh popri Bohu? Povedz (im, Muhammad): „Predložte svoj dôkaz, ak ste pravdovravní“.
(Kapitola 27, verš 64)

V skutočnosti táto správa týkajúca sa Jedinosti
Boha (t.j., Tawhíd, v arabčine) je hlavnou témou Koránu.
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Zhrnutie
Tieto verše, tak ako mnohé ďalšie podobné
dôkazy v Biblii a Koráne, potvrdzujú túto jedinú, večnú správu, že Pravdivý Boh je len
JEDEN.
“Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď JA SOM BOH A INÉHO NIET.”
(Izaiáš 45: 22)
Biblia nielen že hlása, že Boh je len JEDEN, ale
taktiež prezrádza, že Pravý Boh, Stvoriteľ, je
Jediný Spasiteľ.
“ ... predo mnou nebol utvorený nijaký Boh a
ani po mne nebude. Ja, ja som Pán a okrem
mňa niet spasiteľa. ”
(Izaiáš 43:10-11)
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Vzhľadom k tomuto tvrdeniu, všetci predpokladaní bohovia, alebo božstvá ako Ježiš, duch
Svätý, Brahma, Višnu, Šiva, Krišna, alebo
Budha nie sú bohmi, ani podobami Jediného
Pravdivého Boha.
Je to zrejme aj z týchto falošných presvedčení,
keď židia uctievali iných bohov,
“ Tu vybúšil Pánov hnev proti Izraelovi.”
(Kniha Numeri 25: 3)
Podobne ako keď Mojžiš zničil zlaté teľa.
Na druhej strane, Esejci, skoršia kresťanská centralistická komunita, znášali mučenie a utláčanie, pretože odmietli vymeniť Ježišovo monoteistické učenie za Pavlovu inováciu o trojici.
24

Len jeden odkaz!

Aby sme si to zhrnuli, všetci Boží proroci, zahŕňajúc Adama, Noema, Abraháma, Možiša,
Ježiša a Mohameda, boli poslaní tým istým Bohom, Stvoriteľom, aby zvestovali tú istú správu:
Pravdivý Boh je len JEDEN.
Uctievajte Jeho JEDINÉHO
a dodržiavajte Jeho príkazy.
A od doby, keď títo proroci a posli hlásali rovnakú správu, ich náboženstvo musí byť rovnaké! Tak aké je náboženstvo týchto prorokov a
poslov?
Podriadenie sa vôli Božej je podstatou správy
od týchto prorokov. Toto slovo ‘PODRIADENIE SA’ v arabčine znamená ‘ISLAM’.
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Korán dosvedčuje, že ‘islam’ je pravdivé náboženstvo všetkých Božích prorokov a poslov.
Tento fakt z Koránu je zjavný taktiež aj v Biblii
samotnej!
Napokon, aby sme dosiahli spásu, musíme prijať a uveriť vo vyššie uvedenú správu dobrovoľne a srdečne. A aj keď tak učiníme, to ešte nie
je dostačujúce! Musíme tiež uveriť vo všetkých
Božích prorokov (vrátane proroka Mohameda) a nasledovať ich pravdivé vedenie a učenie.
Toto je bránou k šťastnému a večnému životu!
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Ak úprimne hľadáte pravdu a ste milovníkom
spásy, možno by ste to TERAZ mali prehodnotiť , prv než bude príliš neskoro!
PRED SMRŤOU!
Môže prísť čoskoro!
Kto vie?

Ešte jedna vec…
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Myšlienka na záver!
Tí, ktorí sú úprimní, čestní, seriózni, objektívni a nezaujatí voči hľadaniu pravdy, sa po
kritickom zamyslení o tejto správe môžu pýtať
otázky ako:

→ Tak, čo je teda pravdou?
→ Čo môžem urobiť?
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Môžete úprimne uveriť vo vášho Jediného Pravdivého Boha (Allaha), uveriť v Jeho posledného
proroka a vysloviť nasledovné:
Dosvedčujem, že niet boha zasluhujúceho si
úcty okrem Jediného Pravdivého Boha
(Allaha)
a že Mohamed je prorokom Božím
(Allahovým).
Táto prísaha je prvým krokom na ceste k večnému životu a skutočným kľúčom od brány Nebeskej.
Ak sa rozhodnete ísť touto cestou; môžte kontaktovať
vášho muslimského známeho, najbližšie islamské centrum, alebo mňa (budem veľmi rád, ak budem nápomocný).

Áno dokážete to!
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Stručný výklad hlavných islamských výrazov
Allah
Náležité meno Jediného Pravdivého Boha, Stvoriteľa. Allah je Pravdivým Bohom celého ľudstva (židov, kresťanov, muslimov, hinduistov, atď.).
Mohamed
Posledný prorok Jediného Pravdivého Boha (Allaha).
Islam
Podriadenie sa vôli Stvoriteľa, Pravdivého Boha (Allaha). Získať skutočné šťastie a pokoj mysle môžete
len cez podriadenie sa a poslušnosť k Pravdivému
Bohu.
Muslim
Ten kto sa podriadil vôli Pravdivého Boha, Allaha
(Stvoriteľa).
Korán
Slovo, ktoré Boh zvestoval prorokovi Mohamedovi.
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Pre doplňujúce informácie, otázky, návrhy,
odozvy, či reakcie, neváhajte prosím a kontaktuje autora: Dr. Naji Arfaj
E-mail: abctruth@hotmail.com
info@abctruth.net
Webová stránka: www.abctruth.net
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