
Vedeli ste, že je povinnosťou pre muslimov veriť v 
Ježiša,  a že záznamy o Ježišovom živote a učení 
nájdeme v Koráne a výrokoch proroka Muhammada?

Kresťania, vyrastajúci na Západe, sú často prekvapení, 
keď nachádzajú muslimov, ktorí sú oboznámení so 
životom a učením Ježiša skrz učenie a sväté knihy 
islamu, pričom je nepravdepodobné, aby sa oni sami 
učili niečo o prorokovi Muhammadovi v kostole. Je to 
sčasti otázka histórie: islam zahŕňa 
židovsko-kresťanskú tradíciu a Ježiša, podobne ako 
kresťanstvo obsahuje Starý zákon a prijíma Mojžiša 
(mier s nimi). Korene všetkých troch náboženstiev 
siahajú  k Abrahámovi, na rozdiel od toho, čo môže 
niekto očakávať, Korán a Biblia zdieľajú a majú 
spoločné mnohé presvedčenia, praktiky a klady – 
počnúc vierou v Boha, anjelov a v súdny deň, až po 
výhody modlitby, dobročinnosti a postenia sa, 
dôležitosti pravdivosti, trpezlivosti a lásky. 
Kresťanstvo a islam majú spoločne na svojom konte 
viac než polovicu svetovej populácie, a skôr než by boli  
ideologicky protirečivé, sú si v mnohých veciach 
najviac podobné.

Islamský pohľad na Ježiša sa nachádza medzi dvoma 
extrémami. Židia, ktorí odmietli Ježiša ako Božieho 
proroka, ho nazvali podvodníkom. Na druhej strane, 
kresťania ho považujú za Božieho syna a v súlade s 
takou predstavou sa k nemu modlia. Islam však 
považuje Ježiša ako jedného zo slávnych a vznešených 
Božích prorokov a rešpektuje ho rovnakou mierou ako 
rešpektuje proroka Abraháma, Mojžiša a Muhammada 
(nech ich sprevádza Božie požehnanie a mier). Toto je v 
súlade s islamským pohľadom na ojedinelosť Boha, 
jedinečnosť Božej správnej cesty a navzájom 
doplňujúce sa úlohy poslaných Božích poslov.

Podstata islamu - dobrovoľná vôľa podriadiť sa Bohu - 
bola Bohom zjavená Adamovi, ktorý ju ďalej odovzdal 
svojim deťom. Všetky nasledovné zjavenia Noemovi, 
Abrahámovi, Mojžišovi, Ježišovi a na záver Muham-
madovi (nech ich sprevádza Božie požehnanie a mier) 
sa zhodovali s Božím posolstvom daným Adamovi, 
avšak mali postupne prepracovanú hlbšiu podobu, aby 
definovali vzťah medzi Bohom a človekom, človekom 
a človekom, a obsahovali ďalšie dôležité Božie usmern-
enia za účelom harmonického súžitia ľudského 

pokolenia. Preto akékoľvek protirečenie medzi zjavenými 
náboženstvami je považované v islame ako dielo človeka, 
ktoré človek následne vsunul do týchto náboženstiev. 

Pozícia postavy Ježiša vo všetkých troch najväčších 
náboženstvách, v judaizme, kresťanstve a islame, by 
nemala byť výnimkou a všetky tri náboženstvá by mali 
mať rovnaký pohľad na túto postavu, bez žiadnych 
odlišností. Hoci Korán neprezentuje detailný životný 
príbeh Ježiša, predsa len uvádza najdôležitejšie aspekty o 
ňom... jeho narodenie, jeho poslanie, jeho nanebovstúpe-
nie a dotýka sa kresťanských úvah o ňom. 
Prvá zmienka o Ježišovi v Koráne začína popisom a 
pojatím jeho matky, Márie. Máriina matka, Imránova 
manželka, prisľúbila venovať svoju dcéru službám Bohu 
v chráme. Keď Mária dospela, archanjel Gabriel sa jej 
zjavil v podobe muža, zvestujúc jej správu o synovi. 
(Korán 3:45-47) 

Jedna kapitola (súra) z Koránu, nazvaná „Mária“, nám 
rozpráva o tom, ako Mária porodila svojho syna a čo jej 
spôsobilo jeho narodenie. Ľudia na ňu útočili, keď sa s 
ním vrátila domov. (Korán 19:29-33)

Boh v Koráne uisťuje Muhammada (nech ho Božie 
požehnanie a mier sprevádzajú) a cez neho celý svet, že 
to, čo hovorí, je skutočná pravda o Ježišovi (nech ho mier 
a Božie požehnanie sprevádzajú), i keď to kresťania 
možno neprijmú. Ježiš NIE JE synom Boha:

„Taký bol Ježiš, syn Márie. Je to pravdivá správa, o ktorej 
pochybujú. Boh by si nikdy neučinil akéhokoľvek syna. 
Jedinečný je (Boh), nemá sa Mu pripisovať to, čo nezod-
povedá pravde. Keď rozhodne akúkoľvek vec, len jej 
povie: ‚Buď‘ a ona bude.“  (Korán 19:34-35)

Po tomto silnom Božom vyhlásení o Ježišovi nariadil Boh 
Muhammadovi (nech ho Božie požehnanie a mier 
sprevádzajú)  vyzvať kresťanov, aby uctievali iba jedného 
Boha: 

„Boh je veru Pánom mojím i Pánom vašim, tak ho uctieva-
jte. To je cesta rovná.“ (Korán 19:36)

Odmietnutie myšlienky, že Boh má syna, sa znova 
zdôrazňuje v tej istej kapitole, a to dokonca so silnejšími 
slovami: 

„Povedali: ‚Ten, v moci ktorého je milosť (Boh), si učinil 
dieťa‘. Veru ste prišli s niečím hrôzostrašným. Takmer sa 
z toho roztrhnú nebesá, zem sa popraská a hory sa zrútia 
a rozpadnú z toho, že Tomu, v moci ktorého je milosť 
(Boh), dieťa pripísali, a pritom neprislúcha Tomu, v moci 
ktorého je milosť (Boh), aby sám Sebe učinil dieťa. 
Každý, kto je v nebesiach a na zemi, (nakoniec) príde ako 
poddaný k Tomu (k Bohu), v moci ktorého je milosť. 
(Korán 19: 88-93)

Korán uznáva skutočnosť, že Ježiš nemal žiadneho 
biologického ľudského otca, ale to ho nerobí synom Boha 
alebo samotného Boha. Ak by sme na Adama hľadeli 
rovnakým spôsobom ako na Ježiša, museli by sme tiež 
Adama považovať za Božieho syna, dokonca ako 
prvorodeného a dokonca bez ľudskej matky, čo by ho 
možno robilo ešte vznešenejším Bohom než Ježiša... Ó, 
Bože, odpusť. Korán upriamuje pozornosť na zázračné 
stvorenie Adama i Ježiša v nasledovných veršoch:

„Ísov (Ježišov) príklad u Boha je podobný príkladu 
Adama (zrodenie Ježiša bez otca, ktoré veľa ľudí 
spochybňuje, nie je pre Boha ničím novým alebo ťažkým, 
pretože tým istým spôsobom, ako predtým stvoril 
Adama, stvoril i Ježiša). Stvoril ho (Ježiša) zo zeme 
(hliny) a potom jej (tejto hline) povedal: ‚Buď‘ a ona je 
(stala sa a takýmto spôsobom sa Adam i Ježiš zrodili). 
( Korán 3:59)

Korán odmieta koncept Božskej trojice (Boh: Otec, Boh: 
Syn, Boh: Svätý Duch), rovnako ako odmieta 
považovanie Ježiša za Božieho syna. Pretože BOH JE 
JEDEN a traja nemôžu byť jeden. Korán adresuje 
kresťanom nasledovné verše v kapitole 4 verše 171-173:

„Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboženstva 
a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ísa 
(Ježiš), syn Márie, je len poslom Božím a Jeho (Božím) 
slovom, ktoré vrhol (vložil) Márii a duchom od Neho. 
(Ježiš bol počatý príkazom od Boha, a to slovom „buď“, 
a tak bol. Boh potom vložil do Ježiša ducha, ktorý ho 
vždy viedol k viere v Boha a usmerňoval ho správnym 
smerom.) Verte teda (ľudia Knihy) v Boha a jeho poslov 
a nehovorte: „Traja“ (nehovorte o žiadnej trojici ani o 
žiadnom synovi). Prestaňte! Je to lepšie pre vás. Veď Boh 
je len jeden Boh, je jedinečný. Jemu (Bohu) náleží, čo je v 
nebesiach a čo je na zemi. A Boh sám postačí, aby sa na 
Neho spoľahlo. Mesiáš nikdy neopovrhne tým, aby bol 
Bohu poddaný, a (neopovrhnú tým) ani priblížení anjeli 

(ktorých si Boh vyvolil spomedzi anjelov, ako je napríklad 
anjel Gabriel). A kto opovrhne Jeho uctievaním a bude sa 
povyšovať, tých všetkých k Sebe (Boh v súdny deň) 
zhromaždí. Tí, ktorí uverili a dobré skutky konali, tých 
(Boh) odmení náležitými odmenami a pridá im zo Svojho 
dobrodenia. Ale tí, ktorí opovrhovali (uctievaním Boha) a 
povyšovali sa, tých podrobí trápeniu bolestivému a 
nenájdu si mimo Boha žiadneho dôverníka a ani nikoho, 
kto by im pomohol a podporil ich.“

Ďalšie popretie božskosti Ježiša je prezentované v Koráne 
formou dialógu v súdny deň medzi Bohom a Ježišom. 
Všetci proroci a ich národy budú zhromaždení pred 
Bohom a On sa bude pýtať, ako boli prijatí vlastnými 
ľuďmi a čo im povedali. Medzi tých, ktorí budú spove-
daní, bude aj Ježiš...

„A keď Boh povie: ‘Ísa (Ježiš), syn Márie, a či ty si povedal 
ľuďom: Učiňte mňa i moju matku dvoma bohmi mimo 
Boha (ty si prikázal ľuďom – kresťanom, aby si z teba i z 
tvojej matky urobili dvoch bohov, ktorých by uctievali a 
ku ktorým by sa obracali mimo skutočného a jediného 
Boha alebo ktorých by bez Boha uctievali)?“ Povie (Ježiš): 
‘Jedinečný si (Bože), nemá sa Ti pripisovať to, čo nezod-
povedá pravde, neprislúcha mi, aby som hovoril niečo, na 
čo nemám právo. Ak som to povedal, iste by si o tom 
vedel. Poznáš, čo je vo mne, a ja nepoznám, čo je v Tebe. 
Veď Ty si ten, kto pozná to, čo nie je známe...“ (Korán 
5:116)

Ak berieme do úvahy popretie pojmu „trojjedinosť“ a 
božskosti Ježiša v Koráne, čo teda bolo podľa Koránu 
skutočným poslaním Ježiša? Odpoveďou je, že Ježiš bol 
medzičlánkom v dlhej sérii prorokov a poslov, poslaných 
Bohom rôznym národom a spoločenstvám, keď 
potrebovali vedenie z dôvodu odchýlenia sa od správnej 
cesty Mojžiša a iných poslov. 

Ježiš bol zázračne podporený mnohými zázrakmi, aby 
dokázal, že bol Božím prorokom, no napriek tomu ho 
Židia odmietli a odmietli aj jeho učenie. V inom koráns-
kom verši Ježiš potvrdzuje platnosť Tóry, ktorá bola 
zjavená Mojžišovi, a v ktorej sa zvestuje radostná správa 
od Boha o očakávanom príchode posledného proroka, 
ktorý príde po ňom: 

Ježiš z pohľadu islamu



„Ísa (Ježiš), syn Márie povedal: „Synovia Izraela, ja som 
posol Boží poslaný k vám, potvrdzujúci to, čo mám v 
rukách (čo bolo predtým zoslané od Boha) z Tóry a 
zvestujúc radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne 
a ktorého meno bude Ahmad“. Keď však (Ježiš) k nim 
(k potomkom proroka Izraela) prišiel so znameniami, 
oni povedali: ‘Sú to len čary zjavné“. (Korán 61:6)
Poznámka: Posol Muhammad (pokoj a mier s ním) mal 
niekoľko mien. Jeho druhé najznámejšie meno bolo 
Ahmad, čo znamená: „Ten, kto Boha chváli viac než 
ostatní“.

Pozorným študovaním Nového Zákona zisťujeme, že 
Ježiš zvestuje tú istú radostnú správu aj vo verši: 

„A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu 
(1)(Pomocník, Obranca, Utešiteľ), aby bol s vami až  na 
veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, 
pretože Ho nevidí ani nepozná. Vy Ho poznáte, 
pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ (Jn 14, 16-17)

Podľa obvyklého výkladu Biblie, v tomto proroctve je 
Radcom myslený Duch pravdy. No takéto vysvetlenie 
je vylúčené v inom biblickom verši – evanjelium podľa 
Jána: 

„Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som 
odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale 
keď odídem, pošlem Ho k vám.“ (Jn 16, 7)

Ako vyplýva z proroctva, Radca zostane na veky s 
veriacimi; bude chváliť a oslávi Ježiša; bude hovoriť, čo 
počuje od Boha. Všetky 4 charakteristiky popisujú 
práve proroka Muhammada.

Na margo Jánovho evanjelia (Jn 14, 16-17), Muhammad 
prišiel pomôcť obrániť pôvodné Božie slová, ktoré 
zvestovali Ježiš a Mojžiš, a utešiť a uistiť tých, ktorí si 
mysleli, že Ježiš bol ukrižovaný, že ho Boh zachránil, 
keď ho k sebe pozdvihol tesne pred ukrižovaním.

Prorok Muhammad (pokoj a mier s ním) prišiel šesť 
storočí po Ježišovi. Prišiel s univerzálnym a večným 
poslaním, naplnil proroctvo, že Radca zostane s 
veriacimi na veky. Tým je myslené, že jeho učenie, ako 
záverečné Božie učenie, zostane  na veky. Navyše, 
Muhammad (pokoj a mier s ním) chválil, oslávil a 
žehnal Ježiša ako veľkého a významného proroka. 

Korán popisuje Ježišove zázraky, o ktorých sa nezmieňuje 
Starý ani Nový Zákon. Taktiež tam nájdeme zmienku o 
tom, ako Židia odmietli Muhammada (pokoj a mier s 
ním).

Je smutným faktom dejín, že nie je veľa tých, ktorí 
poznajú a nasledujú správnu cestu, na ktorú Ježiš vyzval 
ľudí. Nasledovalo ho iba malé množstvo 
disciplinovaných a Bohom inšpirovaných ľudí, aby ho 
chránili. Neveriaci intrigovali a sprisahali sa, aby zabili 
Ježiša (o niečo podobné sa pokúsili proti Muhammadovi 
šesť storočí po Ježišovi), ale Boh mal lepšie plány pre neho 
a pre jeho nasledovníkov, tak ako uvádza vznešený 
Korán: 

„Keď ale Ísa (Ježiš) pocítil u nich odmietanie, povedal: 
,Kto budú tí, ktorí mi pomôžu a podporia ma vo výzve k 
Bohu (kto ma bude nasledovať po ceste, ktorú mi Boh 
určil)?’ Učenci povedali: ,My pomôžeme vo výzve k 
Bohu, uverili sme v Boha a buď (Ježiš) svedkom toho, že 
sme muslimovia (t.j. Bohu oddaní)’. (Korán 3:52-55)

Tak ako naznačuje nasledovný verš, Ježiš bol vyzdvih-
nutý do nebies. Nebol ukrižovaný. Bol to ale plán jeho 
nepriateľov usmrtiť ho na kríži, ale Boh ho zachránil:

„A (potrestali sme ich) za ich odmietanie viery (v posol-
stvo posla Ježiša) a za to, že o Márii hovorili obrovskú lož 
(obvinenie Márie zo smilstva), a za to, že hovorili: ,My 
sme zabili Mesiáša, Ísu (Ježiša), syna Márie, posla 
Božieho’. Oni ho ale nezabili a ani neukrižovali, len sa im 
tak zdalo (len sa im zdalo, že Ježiša zabili a ukrižovali). A 
tí, ktorí sa o tom sporili (ktorí sa medzi sebou sporili o 
Ježišovi, či ho skutočne ukrižovali a zabili), pochybujú o 
tom (sú na pochybách a presne nevedia, či ho skutočne 
ukrižovali a zabili alebo nie). Nemajú o ňom (o Ježišovi) 
jednoznačné poznanie (s istotou nevedia, či ho zabili 
alebo ukrižovali), len nasledovať dohady môžu (ktoré sa 
okolo Ježišovho ukrižovania objavili). A úplne naisto ho 
nezabili (neboli si úplne istí, či ho zabili, alebo nie). Boh ho 
(Ježiša) zdvihol k Sebe. A Boh je mocný a múdrosťou 
oplýva. A niet nikoho z Ľudí Knihy, kto by v neho 
neuveril predtým, než zomrie. A on bude v deň 
zmŕtvychvstania o nich svedčiť.“ (An-Nisá 4:156-159)

O druhom príchode Ježiša sa muslimovia dozvedajú z 
výrokov proroka Muhammada (pokoj a mier s ním). V 
jedných z nich vravel: 

„Na tomto i v budúcom svete, mám zo všetkých ľudí 
najbližšie k Ježišovi, synovi Márie. Proroci sú si bratmi; 
majú rozdielne matky, ale ich náboženstvo je jedno.“ 
(Buchari)

„Niet proroka medzi mnou  a medzi ním, Ježišom. On 
zostúpi na zem. Ak ho uvidíte, spoznajte ho: muž stred-
ného vzrastu, bude sa červenať (na lícach), oblečený v 
dvoch častiach slabo žltého odevu, vyzerajúc akoby mu 
padali kvapky dole z jeho hlavy, no (jeho hlava) nebude 
mokrá. Bude bojovať s ľuďmi v mene islamu. Zlomí kríž, 
zabije svine a zruší džizja (daň, ktorá sa berie od nemusli-
mov, ktorí sú pod ochranou muslimskej vlády). Allah 
zničí všetky náboženstvá okrem  islamu. Zabije 
Antikrista, bude žiť na zemi 40 rokov a potom zomrie. 
Muslimovia sa budú za ním modliť.“ (Abu Dawud)

Teda je na nás, akú cestu si vyberieme, či budeme 
nasledovať cestu prorokov alebo inú, nesprávnu cestu. 
Korán je najsprávnejšie Božie vedenie a my sme vám z 
neho kúsok odhalili. Nech nám Allah pomáha a vedie nás 
k pravde. Amen. Ježiš 

v
Koráne
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