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Mi Isten igaz vallása? 

 
Minden ember bizonyos körülmények közé születik, melyeket nem maga válszt meg. 
Családja vallása, környezetének normái már az első, világon töltött percétől fogva 
meghatározzák gondolkodásmódját. Mire eléri a tinédzserkort, teljesen meg van 
győződve arról, hogy kizárólag saját társadalmának normái a helyesek, melyek szerint 
kellene minden embernek élnie.  
Ám mikor egyes emberek kellő érettséggel gondolkodnak és nyitottak más 
világszemléletek iránt is, megkérdőjelezetté válik számukra saját álláspontjuk 

kissé  , mikorAz igazság kutatói gyakran elérnek ahhoz a ponthoz .helyessége
összezavarodottá válnak. Ráébrednek arra, hogy voltaképp minden egyes vallás, 
szekta, ideológia és filozófia ugyanazt állitja: kizárólag az ő általa vallott eszmék az 
egyetlen követendő példák minden ember számára.  
Tény, hogy általánosságba véve mindegyik vallás, ideológia a jótevésre ösztönöz, de 
mégis melyik a helyes? Ugyanis lehetetlen, hogy mindegyik igaz legyen, mivel mind 
azt állitja a másik nézetről, hogy az helytelen. Akkor mégis honnan tudjuk melyik a 
megfelelő, biztos út? 

 
Isten mindannyiunkat ésszel és értelemmel ruházott fel, hogy meg tudjuk hozni ezt a 
kritikus döntést, ami talán a legfontosabb döntés egy ember életében, hiszen ettől függ 
az illető jövője. 
Következésképpen minden egyes embernek alaposan meg kell vizsgálni az orra előtt 
heverő bizonyitákokat és azt választani, amelyik a leghelyénvalóbbnak tünik 
mindaddig, mig újabb bizonyitékok elő nem kerülnek.  

 
Mint minden más vallás és filozófia, úgy az iszlám is azt állitja, hogy az egyetlen, 
Istenhez vezető igaz út. E tekintetben nem különbözik a többi hitrendszertől. Ebben a 
kis könyvben ennek a kijelentésnek a helyességét szándékozom bebizonyitani. Habár 
mindig tartsuk észben, hogy csak akkor tudja valaki meghatározni a helyes utat ha 
minden elfogultságot és érzelmet félretesz, amely sokszor elfedi előlünk  a valóságot. 
Ezután, és csakis ezután, leszünk képesek használni Isten adta intelligenciánkat, hogy 

. hozzunk döntéseket ésszerűmegfelelő és  
 

Számos érvvel lehetne alátámasztani azt, hogy miért is az iszlám Isten egyetlen igaz 
vallása. A három legnyilvánvalóbb érv közül az első érv a vallás nevének isteni 
erdetén és annak mindent átfogó jelentésén alapul. A második az Isten, ember és  a 
teremtés közötti kapcsolat páratlan és közérthető tanitásaival kapcsolatos, mig a 
harmadik érv pedig az iszlám, mint egyetemes vallás, érvényessége minden korszak 
minden embere számára. Ez a három, értelem és logika diktálta összetevő 
szükségeltetik tehát ahhoz, hogy egy vallásra Isten igaz vallásaként tekintsünk. A 
következő oldalak ezeket az érveket taglalják részletesebben.  
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A vallás neve 
 

A legelső dolog amit tudni kell, hogy mit is jelent maga a szó 'iszlám'. 
Arabul az 'iszlám' szó az egyetlen Isten ( arabul Allah ) iránti teljes odaadást,  Isten 
akaratába való belenyugvást jelenti. Azt pedig, aki aláveti magát Istennek, arab 
nyelven muszlimnak hivják.  
Az iszlám vallás nem egy személy után lett elnevezve és  nevét nem is a későbbi 
generációk emberei választották, mint például a kereszténység esetében, mely Jézus 
Krisztusról, vagy a Buddhizmus, mely Gautama Buddha után, a Marxizmus, mely 
Karl Marx után, a zsidóság, mely a Júdea törzs után, vagy a Hinduizmus, mely a 
hinduk után kapta nevét. 
Az iszlám (Isten akaratának való teljes alávetés) az a vallás, melyet Ádám, az első 
ember és Isten első prófétája, illetve a többi, Allah által küldött igaz próféta is 
követett. Továbbá Isten maga választotta a vallás nevének az iszlámot, melyet utolsó 
kinyilatkoztatott irásában is világosan emlit.  
Ebben a végső kinyilatkoztatásban, amit arabul Koránnak hivunk, igy szól Allah: 

 
"A mai napon tökéletesítettem nektek a vallásotokat és kiteljesítettem a 
kegyelmemet irántatok, és az iszlámmal vagyok elégedett vallásotokként." (5:3) 

 
"És aki más vallást keres az iszlámon kivül-az soha nem fogadtatik el tőle, és a 
Túlvilágon a vesztesek között lesz." (3:85) 

 
Az iszlám nem egy új vallás, amit Mohamed próféta vezetett be a hetedik századi 
Arábiában, hanem a Mindenható Isten (Allah) igaz vallásának végleges formájában 
történő kinyilatkoztatása, ahogyan az eredetileg Ádámnak és az őt követő prófétáknak 
is leküldetett.  

 
Ezen a ponton had említsek meg két másik vallást, a zsidóságot és a kereszténységet, 
amelyek szintén azt állitják, hogy az Istenhez vezető egyetlen igaz út lennének.  
A Biblia sehol nem emliti, hogy Isten Mózes és leszármazottai vallásának a 'zsidóság' 
nevet adta volna vagy Jézus követői vallását 'kereszténységnek' hivta volna. Más 
szóval, a "zsidóság" és a "kereszténység", mint neveknek semmiféle isteni eredete 
nincsen vagy bármiféle bizonyiték arra vonatkozólag, hogy Isten úgymond jóváhagyta 
volna ezen nevek használatát. Majd csak jóval később, Jézus Mennybemenetele után 
kezdték el Jézus követőit keresztényeknek hívni. 
Mi volt akkor valójában Jézus vallása, ha az nem a kereszténység nevet viseli? 
(Mindkét név, a Jézus és a Krisztus is héber szavakból származnak, melyek görög, 
illetve latin eredetűek. Jézus (angolul Jesus) a magyar és latin formája az eredetileg 
görög Iesous szónak, ami héberül Yeshua vagy Yehoshua-ként szerepel. A görög 
Christos szó héber fordítása pedig a messiah (Messiás), ami azt jelenti 'a felkent'. 
Jézus vallása jól tükröződik tanításaiban. Éppen ezért arra ösztönözte híveit, hogy 
Istennel való kapcsolatuk vezérelveként ragaszkodjanak hozzájuk. Az iszlámban 
Jézus Allah egyik kiemelkedő prófétája, akinek neve az arab nyelvben Eisza.  
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Mint minden próféta, úgy Jézus is Isten akaratának való teljes engedelmességet 
hirdette (ami az iszlám fő üzenete is). Például az Újtestamentumban találjuk, mikor 
Jézus tanítványait az Istenhez való imádkozásra tanította: 

 
imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a Monda pedig nékik: Mikor "

mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te 
" akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is. 

0)1-( Lukás 11:2 és Máté Evangéliuma 6:9 
 

Ezt Jézus számtalanszor kihangsúlyozta, melyet az Evangéliumok jegyeztek fel. 
Azt tanította még például, hogy csak az fog a Paradicsomba kerülni, aki Isten 
parancsait követi és aszerint él.  
Jézus nem csak tanításaival, de saját Istenfélő életével is példát mutatott: 

 
Uram, Uram!  -indenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Nem jut be m"

" (Máté Evangéliuma 7:21).Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát 
 

Magamtól nem tehetek semmit. Amint hallom, úgy ítélkezem. Ítéletem igazságos, "
"nak akaratát, aki küldött.mert nem a magam akaratát keresem, hanem an 

(János Evangéliuma 5:30)  
 

Az Evangéliumokban számtalan feljegyzést találunk, melyekben Jézus világosan 
megmondja tanitványainak, hogy ő nem az egyetlen igaz Isten.  
Például, mikor az Utolsó Óra eljöveteléről beszélt, azt mondta: 

 
yalai sem, sőt még a Fiú sem, Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég ang"

( Márk Evangéliuma 13:32) " csak az Atya. 
 

az  próféták, s az utánajövőNyilvánvaló tehát, hogy Jézus, csak úgy, mint az előtte é
 . etakaratának való engedelmesség Az egyetlen Isteniszlám vallását hirdette:  

 
sIsten és a teremté 

 
Isten akaratának való teljes engedelmesség, igy Isten igaz az imádat lényege Mivel 

tlen Istenhez való imádkozás. Ez az egyecsakis üzenete allásának, az iszlámnak, v
hanem ( egyben megköveteli azt is, hogy tartózkodjunk minden más, nem Istenhez

. intézett fohászkodástól személyhez, helyhez vagy tárgykoz) mondjuk egy 
, azt mondhatjuk, éséhez tartoziksaját teremt vül az ŐíMivel minden más Istenen k

a teremtményekhez való imádkozás helyett a világ az iszlám lényegében hogy 
Ő az egyetlen jogosan imádható egyetlen Teremtője imádatára hivja az embereket. 

 imájára.válaszol az kinek  , hogykizárólag rajta múlik Isten, mivel 
 

nem a fa az, és imája meghallgattatik,  át ha valaki egy fához imádkozikteh Eszerint
totta azt.ímely válaszolt rá, hanem Isten tett eleget kérésének és megvalós 

gyáltalán nak eiimádóa fa nyilvánvaló." Ám  elég : "Hát ezValaki most azt mondhatja
nem biztos.  

vagy éppen Kristófhoz  Hasonlóan a Jézushoz, Buddhához, Krisnához, Szent
képes  az, aki nem ők, hanem egyedül Isten ,Mohamedhez intézett fohászokra

.niválaszol 
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veinek, hogy hozzá imádkozzanak. Sokkal inkább arra íha Jézus soha nem mondta 
totta őket, hogy imájukkal Istenhez forduljanak, ahogyan azt a Korán is emliti:ítan 

 
e az -Vajon azt mondtad ia fia!És mikor Allah azt mondta: Jézus, Már"

'Vegyetek engem és az anyámat két Istenként Allah mellé?' embereknek: 
mondjak,  Azt mondta Jézus: 'Dicsőség Neked! Nem volt való nekem, hogy olyat

 ( 5:116)" amihez nem volt jogom. 
 

hez intézte. Az Evangéliumokban nem magához, hanem Isten Illetve Jézus imáit
megtaláljuk, mikor Jézus azt mondta: 

 
 ""Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!  

( Lukács Evangéliuma 4:8) 
 

) foglalja össze ötödik (a Fátiha Szúra Az alapelvet a Korán megnyitó fejezete
sorában: 

 
d imádunk, és csak Tőled kérünk segitséget." "Csak Tége 

 
Máshol Isten azt mondja utolsó kinyilatkoztatásában, a Koránban: 

 
Fohászkodjatok hozzám! Én válaszolok nektek.""És azt mondta Uratok: ' 

(40:60) 
 

az egyedüli akis mely cs(hogy az iszlám alap üzenetében,  Hangsúlyozni szeretném,
a  Isten teljesen különállva létezik ) egyúttal az is benne foglaltatik, hogyaIsten imádat

a  e annak, illetveteremtéstől. Vagyis Isten nem egyenlő a teremtéssel és nem is rész
á belőle. teremtés sem egyenértékü Istennel és semmi sem hasonlitható Hozz 

 
Nyilvánvalónak tűnhet, ám egyáltalán nem ritka jelenségnek számít, hogy valaki a 
Teremtő helyett valamilyen teremtett dolgot imádjon. Ez jobbára az ismeret 
hiányának vagy az érdektelenségnek tudható be. Sokan úgy vélik, hogy Isten a 
teremtésén belül létezik, jelen van minden teremtményében. Ezzel indokolják, hogy 
tulajdonképpen egyes szobrok, állatok, személyek, egyéb teremtmények imádása 
igazából maga Isten imádása. Ám az iszlám üzenete ezzel szemben, melyet az összes 
próféta is hirdetett, kizárólag az egyetlen Istenhez való fohászkodás, illetve 
tartózkodás bármely teremtménye imádatától, legyen az közvetett vagy közvetlen. 
 
A Koránban Isten világosan megmondja:  
 
"És bizony, minden néphez küldtünk Küldöttet, aki azt mondta: 'Szolgáljátok 
Allahot, és kerüljétek el a hamis istenségeket."  ( 16: 36) 
 
Ha megkérdezzük a bálványimádókat, miért borulnak le egy emberi kéz alkotta 
szobor előtt, az egybehangzó válasz mindig az, hogy ők nem a bálványhoz, hanem a 
benne lakozó Istenhez imádkoznak. Állításuk szerint csupán Isten lénye öszpontosul a 
szoborban és nem maga a szobor az Isten! Aki egyetért azzal az elgondolással, 
miszerint Isten minden teremtményében jelen van, az egyúttal a bálványimádók 
érvelésével is egyetért. Ám aki ismeri az iszlám üzenetét és tisztában van pontos 
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tartalmával, az soha nem lesz képes azonosulni a bálványimádók nézeteivel, 
hangozzanak azok bármennyire meggyőzően is.  
 
Bizonyos emberek még ennél is tovább menve istennek gondolják magukat. Meg 
vannak győződve arról, hogy Isten minden emberben közvetlenül jelen van, ám 
egyeseket Isten lénye úgymond jobban átjár, mint másokat. Ezáltal jogot formálnak 
arra, hogy az emberek hozzájuk, mint Isten megtestesítőihez fohászkodjanak. 
Hasonlóak hozzájuk azok, akik bizonyos személyeknek a haláluk után isteni mivoltot 
tulajdonítanak.  
Ezek az elgondolások mind termékeny talajra találnak azok között, akik hisznek az 
olyan tévhiteknek, mint Isten jelenléte minden emberben.  
Aki teljes mértékben tisztában van az iszlám valódi üzenetével, soha, semmilyen 
körülmények között nem lesz képes más emberi lényekhez imádkozni.  
Lényegében Isten igaz vallása az egyedüli Teremtő imádatára és tiszteletére hiv, 
miközben élesen elutasítja bármiféle teremtményhez való fohászkodás minden 
formáját.  
 
"Lá iláhá ill Allah" (Nincs más jogosan imádható Isten, csak az Egyetlen Isten) 
 
Ennek a mondatnak az őszinte, szivből jövő kimondásával és Isten utolsó prófétája, 
Mohamed (Béke legyen vele), prófétaságának elismerésével az illető automatikusan 
az iszlám és az egyetlen Isten igaz hívőjévé válik. Ebben való erős hite pedig 
garantáltan a paradicsomba juttatja őt a túlvilágon.  
 
Mohamed Próféta ( Béke legyen vele) azt mondta: 
"Ha valaki tanusítja, hogy nincs más Istenség csak az Egyetlen Isten és ezzel a 
hittel hal meg, a paradicsomba fog lépni."  
 
Az ebben való hit azt jelenti, hogy az illető saját akaratát és vágyait az Egyetlen Isten 
akaratának rendeli alá, illetve megköveteli, hogy felhagyjon a hamis istenségek 
imádatával, a hozzájuk való fohászkodással.    
 
A hamis vallások üzenete 
 
Számos szekta, kultusz, vallás, filozófia és mozgalom létezik a világon, mely mind azt 
állitja magáról, hogy az Istenhez vezető egyetlen helyes út. De hogyan tudja valaki 
meghatározni melyik közülük a helyes? Vagy valójában mindegyik helyes lenne? 
Talán az egyik legbiztosabb módszer arra, hogy a választ megleljük, az, ha figyelmen 
kivül hagyunk minden felületes különbséget a különféle vallások tanitásai között és 
inkább azt vizsgáljuk meg, mi áll imádatuk középpontjában, mi az amire közvetetten 
vagy közvetlenül hívják követőiket.  
Egy dolog mindenképpen közös az összes hamis vallásban Isten kilétét illetően. Vagy 
azt állitják, hogy minden ember saját maga Istene, esetleg bizonyos személyeket, 
teremtményeket imádnak Istenként, vagy egyszerűen az emberi képzelet 
kitalációjának tekintik Őt.  
Ennek tükrében megállapíthatjuk, hogy minden hamis vallás valami Istenen kívüli 
személy vagy dolog imádatára hivja az embereket azzal, hogy a teremtést, illetve 
annak bizonyos részeit véli a világ Teremtőjének. Például Jézus próféta az Egyetlen 
Magasztos imádására hivta az embereket, de akik ma Jézus követőinek mondják 
magukat, Jézushoz fordulnak imáikkal azt állitva, hogy ő volt maga az Isten.  



Isten igaz Vallása 

  

  
Buddha egy újitó volt, aki számos humanista alapelvet vezetett be India vallásába. 
Soha nem állitotta magáról, hogy Isten lenne vagy hogy követőinek magasztalniuk 
kéne őt. Ám a legtöbb buddhista ma aki Indián kivül él, Istenként tekint rá és mély 
áhitattal borul le szobormása előtt. 
 
Ha megállapitjuk az imádat tárgyát, könnyen leleplezhetjük a hamis vallásokat és 
azok eredetét.  
 
Isten azt mondja a Koránban: 
 
"Nem imádtok rajta kívül mást, csak neveket, amelyekkel ti neveztétek el őket, ti és 
az ősapáitok, amire Allah nem küldött le semmiféle bizonyítékot. A parancs senki 
másé, csak Allahé. Ő azt parancsolta, hogy ne szolgáljatok mást, csak Őt. Ez a 
helyes vallás, de a legtöbb ember nem tudja." (12:40) 
 
Lehet azzal érvelni, hogy dehát minden vallás jó dolgokat tanít, akkor voltaképp 
teljesen mindegy melyiket követjük. A probléma mégis az, hogy a hamis vallások 
mind Isten teremtményeihez való fohászkodásra tanítanak, ami a legnagyobb bűn, 
amit egy ember elkövethet, ugyanis az ellentmond a teremtés fő céljának. 
 
Az ember arra lett teremtve, hogy a Teremtőt imádja egyedül ahogyan azt Allah is 
mondja a Koránban: 
 
"És nem másért teremtettem a dzsinneket és az embereket, mint hogy Engem 
szolgáljanak." (51:56) 
 
Következésképpen a bálványimádás lényege a teremtmények imádata, mely az 
egyetlen megbocsáthatatlan bűn Isten szemében. Az, aki bálványimádóként hal meg, 
megpecsételte sorsát a következő életben és a Pokol meg nem szűnő tüze lesz a 
büntetése. Ez nem csak egyesek puszta véleménye, hanem Isten szavai, amelyek 
minden emberhez szólnak utolsó kinyilatkoztatásában: 
 
"Bizony, Allah nem bocsátja meg azt, ha társakat állítanak mellé, de ami ezen kívül 
van, azt megbocsátja annak, akinek akarja. És aki társít Allah mellé, az bizony 
hatalmas bűnt követ el." (4:48 és 4:116) 
 
Isten vallásának egyetemessége 
 
Mivel a hamis vallásba vetett hit igen súlyos következményekkel jár, Isten igaz 
vallásának kétségkívül az egész világon minden ember számára elérhetőnek és 
közérthetőnek kell lennie. Más szóval Isten igaz vallása nem korlátozódhat kizárólag 
egy bizonyos embercsoportra, helységre vagy időtartamra. Az sem tűnik logikusnak, 
hogy egy vallás olyan feltételeket szabna ki, aminek semmi köze sincsen az ember 
Istennel való kapcsolatához, mint például a baptizmus, a bűnök emberi megváltójába 
vagy Isten és az ember között létező közvetítőbe vetett hit.  
Az iszlám egyetemessége a vallás központi elvében (Istenért való lemondás saját 
vágyainkról) gyökerezik. Mikor valaki rádöbben arra, hogy egyetlen Isten létezik 
csupán, aki egyik teremtényéhez sem fogható, az illető mind testben mind lélekben 
muszlimmá válik és megnyílnak előtte a paradicsom kapui.  
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Tehát bárki, még a világ legtávolabbi részein élők is muszlimok, Isten vallásának, az 
iszlámnak követői lehetnek pusztán azzal, hogy elutasitják a teremtmények imádatát 
és kizárólag az egyedüli Istenhez fordulnak. 
 
Ám hadd jegyezzek meg itt egy fontos dolgot. Ahhoz, hogy valaki Isten akaratának 
teljes szivéből tudja magát alárendelni, élete során folyamatosan a jó és a rossz között 
kell választania. Valójában minden ember Isten által fel van ruházva azzal a 
képességgel, hogy nem csak megkülönböztetni, de választani is képes jó és rossz 
között.  
 
Ezzel az Isten adta képességgel egyúttal egy nagyon jelentős felelősség is jár, 
mégpedig az, hogy minden embernek el kell számolni majd Istennel az összes tettét és 
döntését illetően. Ebből az következik, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk 
azért, hogy jót cselekedjünk és elkerüljük a rosszat. 
Ezen felfogásokat eképp találjuk meg az utolsó isteni kinyilatkoztatásban:  
 
"Bizony, azok, akik hisznek, és azok a zsidók, és keresztények és a szábeusok, akik 
hittek Allahban és az utolsó napban, és jótetteket cselekedtek, nekik meglesz a 
jutalmuk Uruk előtt, és nem kell félniük, és nem fognak szomorkodni." (2:62)  
 
Bármilyen oknál fogva amennyiben nem fogadnák el Isten utolsó üzenetét miután az 
eljött hozzájuk és teljes egészében megértették azt, úgy komoly vészélyben találják 
magukat.  
Isten utolsó prófétája azt mondta: 
 
"Aki a keresztények és zsidók közül hall rólam, és nem erősíti meg hitét abban, ami 
Istentől leküldetett nekem és eképp hal meg, a Túlvilágon a pokol lakói közül való 
lesz."  (Szahih Muszlim I. Kötet 91.o. 284)  
 
 
Istentudat 
 
A kérdés tehát az, hogyan várhatjuk el, hogy minden ember az egyetlen igaz Istenben 
hisz, mikor hátterük, társadalmuk, kultúrájuk annyira különböző. Ahhoz, hogy az 
emberek felelősségre legyenek vonva, miszerint az egyetlen Istent imádják-e vagy 
sem, tudniuk kell ki is Ő valójában. Az utolsó kinyilatkoztatás azt tanítja, hogy 
minden ember lelkében ott van Isten létének tudata, mint az emberi természet szerves 
része.  
 
A Korán hetedik fejezetének 172-173-as soraiban Isten elmondja, hogy mikor 
Ádámot teremtette "Urad kivette Ádám gyermekeiből -az ágyékukból- a 
leszármazottaikat, és tanúságot tétetett velük saját magukkal kapcsolatban: 
'Nem én vagyok az Uratok?' Azt mondták: 'De igen, tanúságot tettünk!' Nehogy azt 
mondhassátok a Feltámadás Napján: 'Bizony, mi nem tudtunk erről."  
(7:172)  
 
"Vagy azt mondjátok: 'Az ősapáink társítottak előttünk, és mi csak leszármazottak 
vagyunk utánuk, és követjük azt, amit ők tettek. El fogsz hát pusztitani minket 
amiatt, amit a hazugságok kitalálói tettek?" (7:173) 
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Tehát minden gyermek Istenbe vetett természetes hittel és az egyetlen Mindenható 
imádására való hajlammal születik. Ezt a veleszületett hitet és hajlamot nevezik az 
arab nyelvben Fitrának.  
 
Mohamed Próféta mondta, hogy Allah azt mondta neki: "Szolgáimat a helyes 
vallásban való hittel teremtettem, ám a Sátán tévútra vezette őket." És azt is mondta: 
"Minden gyermek fitrával születik. Azután szülei zsidóvá, kereszténnyé vagy 
zoroasztriánusnak nevelik."  
 
Ha a gyermek egymagában nevelkedne, bizonyosan Istenhivő lenne a helyes úton, ám 
minden gyermek környezete befolyása alatt áll. Tehát, ahogy a gyermek aláveti magát 
a fizika törvényeinek, amivel Allah a természetet megalkotta, úgy a lélek is 
természeténél fogva aláveti magát a ténynek, miszerint Allah az ő Ura és Teremtője. 
De amennyiben szülei megpróbáják őt más útra vezetni, a gyerek életének korai 
szakaszában még nem elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon szülei akaratával.  
 
Ilyen esetekben a vallást, melyet a gyermek követ, a szokások és a neveltetés 
határozzák meg, amiért Isten nem fogja őt felelősségre vonni vagy megbüntetni 
életének egy bizonyos pontjáig. 
 
Isten jelei 
 
Az ember egész életén át, gyerekkorától egészen halála pillanatáig az egyetlen igaz 
Isten jeleivel van körülvéve, bármerre is utazzon a világban. De az is elég ha csak 
önmagában keresi azokat, mert bizonyosan tudatosulni fog benne, hogy egyetlen igaz 
Isten (Allah)  létezik csupán. Isten azt mondja a Koránban: 
 
"Megmutatjuk nekik jeleinket a horizonton, és saját magukban, amig nyilvánvalóvá 
válik nekik, hogy ez az igazság. ( 41:53) 
 
A következő egy példázat arról az emberről, akit Isten egyik jelén keresztül 
döbbentett rá arra, mekkora tévedés is bálványai imádása. Dél-Amerika Braziliájában, 
az amazoni őserdő dél-keleti részén egy primitiv törzs új kunyhót állitott szállásként 
egyik bálványuk Skwatch, az egész világ általuk hitt főistenének.  
 
Másnap egy fiatal fiú látogatott el a kunyhóhoz, hogy hódolatát fejezze ki istene előtt. 
Miközben leborulásban imádkozott ahhoz, amiről úgy tanították, hogy az a világ 
teremtője és fenntartója, egy koszos, bolhás, öreg kutya somfordált be a viskóba. A 
fiú felnézett az ölebre aki éppen hátsó lábát emelte fel majd levizelte a szobrot. 
A fiú azon nyomban kizavarta őt a templomból. Ám mikor kissé lenyugodott, 
elgondolkodott a történteken és rájött, hogy ez a bálvány nem lehet az egész 
világegyetem teremtője.   
 
Furcsának tűnhet, de az, hogy a kutya levizelte a bálványt, Isten üzenete volt a fiú 
számára arra, hogy bizony helytelen dolgot imád. Ennek felismerése megszabadította 
őt, hogy vakon kövesse törzse tradicionális szokását, a bálványimádást és ezzel 
megadatott neki a választás lehetősége: vagy az igaz Isten keresésének útjára lép vagy 
marad tovább a tévhitben. 
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Allah a Koránban Ábrahám próféta Isten kereséséről is szól, példázva ezzel, hogy 
miként vezeti a helyes útra azokat, akik az Ő jeleit kutatják.  
 
"És így mutattuk meg Ábrahámnak az egek és a föld királyságát, hogy azok közé 
tartozhasson, akiknek szilárd bizonyosságuk van.  
Igy mikor az éjszaka beborította őt, látott egy csillagot. Azt mondta: 'Ez az én 
Uram.' De mikor lenyugodott, azt mondta: 'Nem szeretem a lenyugvó dolgokat.'  
 
Amikor látta a Holdat felkelni, azt mondta: 'Ez az én Uram!' De mikor lenyugodott, 
azt mondta: 'Ha az én Uram nem vezet engem, bizonnyal a tévelygők népe között 
leszek.' 
 
Amikor látta a Napot felkelni, azt mondta: 'Ez az én Uram! Ez nagyobb!' De mikor 
lenyugodott, azt mondta: 'Ó népem! Bizony én ártatlan vagyok attól, amit ti 
társítotok (Allah mellé az imádatban)! 
 
Bizony, én arcomat Felé fordítom, Aki megteremtette az egeket és a földet, 
hanifként, és nem vagyok a társítók közül való!" (6:75-79) 
 
Ahogy azt korábban már említettük, Isten minden nemzet és törzs számára küldött 
prófétákat, hogy támogassák az emberek Istenben való természetes hitét és a 
velükszületett hajlamot, hogy Őt imádják, illetve megerősítsék az igazságot az isteni 
jelekkel teli mindennapokban.  
 
Habár a legtöbb prófétai tanítás üzenete mára már eltorzult, bizonyos isteni 
sugalmazást tartalmazó részek mind a mai napig fennmaradtak eredeti formájukban és 
segítik az embereket a jó és rossz közötti válaszúton.Az Isten által sugalmazott 
üzenetek hatása jól látható a zsidók Tórájának Tízparancsolatában, melyet később a 
kereszténység tanításai is átvettek, illetve az ókor és a modern világ szinte összes 
társadalmának gyilkosságra, lopásra vagy házasságtörésre vonatkozó alaptörvényei is 
tartalmaznak.  
 
Isten minden korban és időben érezhető jelei, továbbá prófétáinak adott 
kinyilatkoztatásaival az emberiség minden egyes tagja megkapta a lehetőséget arra, 
hogy ráébredjen az igazságra az egyetlen igaz Istent illetően.  
 
Ezért tehát mindenkinek el kell majd hamarosan számolnia hitével és az Isten 
akaratának való teljes alávetés, az iszlám vallás elfogadásával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Utószó 
 



Isten igaz Vallása 

  

Az előbbiekben leírtak kiválóan bemutatják, hogy az iszlám szó kifejezi a vallás 
központi elvét, vagyis az Istennek való alávetést és hogy nevét nem emberek, hanem 
Isten válaszotta ki az iszlám szent írásai szerint. Azt is láthattuk, hogy az iszlám az 
egyedüli olyan vallás, mely Isten egyedülállóságát és tulajdonságait tanítja, ezenkívül 
minden közvetítő nélküli imádatát hirdeti. Végezetül pedig, az ember veleszületett, 
Isten imádatára való hajlamával, továbbá a világon az évszázadok során Isten 
folyamatosan látható és érezhető jeleivel az iszlám vallás kapuja minden kor minden 
embere számára nyitva áll.  
 
Röviden, az iszlám neve (Istennek való alávetés), Isten egyedüliségének elismerése és 
az iszlám nyitottsága minden kor minden embere számára megyőzően alátámasztja az 
állítását, miszerint az idők kezdete óta, bármely nyelven is legyen az kifejezve, az 
iszlám volt és lesz Isten egyedüli, igaz vallása. 
 
Végezetül kérjük a Magasztos Allahot, hogy vezéreljen és tartson minket a helyes 
úton és árassza ránk kegyelmét, mert Ő a Kegyelmes és az Irgalmas. Minden dicsőség 
Allahot illeti, a világok urát, és áldás és békesség legyen az Ő utolsó prófétájára, 
Mohamedre, és Isten összes többi prófétájára és az igaz hívőkre. Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További magyar nyelvű könyvek 
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• Az iszlám és a kereszténység-Ulfat Aziz As-samad 
 
• A negyven hagyomány-An-Nawawij 

 
 
• Rövid képes útmutató az iszlám megértéséhez-I. A. Ibrahim 
 
• Az iszlám alapelvei-Abu al-A'lá Mawdudi 

 
 
• Nők az iszlámban-Dr. Sherif Abdel Azim 
 
• Párbeszéd egy ateistával-Dr. Manea H. Al-Hazmi 
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