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ELŐSZÓ
Az enciklopédia harmadik kötete a következtetés. Ennek harmadik fejezetében Mohammed próféta
(béke reá) életének egyes részterületeit tárom fel, melyek a korábbi kötetekben ismertetett
döntéseinek, egyezségeinek megértéséhez szükségesek.
A negyedik fejezetben azt vázolom, hogy a történelem, tudomány, kultúra olyan terek, melyeket az
emberi társadalom együtt él meg és vívmányai közös értékek. Egyetlen civilizáció van, ez az emberi
civilizáció, melyben különböző vallásokkal, kultúrákkal veszünk részt. Ez így szép és jó. A muszlim
tudósok is kivették részüket abban, hogy végül Armstrong letehette lábát a holdra. De említhetném a
csillagászatot, geometriát, orvostudományokat stb.
Viszont a tudomány nem csak vívmányokból áll, hanem egy másik fontos része, hogy mire
alkalmazzák? Az fantasztikus és üdvözlendő, hogy elértünk a chipek, az online világ korszakába, de a
tudomány felett is léteznie kell valaminek, ami azt akkreditálja. Ez nem lehet emberi agy, mert az
többször bizonyította alkalmatlanságát a történelemben. Az emberi agy abban jó, hogy felfedezzen,
kreatív alkotásokat hozzon létre, de az ego, dominanciavágy, önző érdekek végül globális
klímaválsághoz, környezeti katasztrófákhoz, tömegpusztító fegyverek alkalmazásához, társadalmi
egyenlőtlenségek szélsőséges megnyilatkozásához vezettek. Az emberi agy ebben a tekintetben egy
csapszűkítő, melyen az áthaladó ismeretek csak szűk keresztmetszeten folynak át és nem mindig a
hasznos, üdvös érdekében szelektálódnak. Pedig ebben az agyban meg lenne a képesség egy
tágulásra, keresztmetszet bővülésre!
Az ötödik fejezet történetei önmagukban ugyan nagyon jópofák, de igazi értelmük akkor hívható elő,
ha az enciklopédia első kötetén valaki átrágta magát és tisztában van azzal, hogy az Iszlám miként
értelmez fogalmakat. Ebben a kontextusban a történetek példabeszédekké válnak.
Az enciklopédiával azt szerettem volna bizonyítani, hogy az Iszlám nem egy gagyi dolog. Nem csak
imából és Korán olvasásból áll, hanem az egész életet átfogó szemlélet. Szégyellem, hogy hiába ez a
több mint ezer oldal, mindez csak egy keskeny rés egy ajtón, amin keresztül homályosan
kirajzolódnak elemek az 1400 év termékéből. Több könyvtárat tölt meg az, amiről ebben a szerény
összefoglalóban írtam. Talán több a semminél és segít az értésben.
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3. MOHAMMED (BÉKE REÁ) A PRÓFÉTÁK PECSÉTJE
Az előző kötetekben számos alkalommal megismerhettük a próféta (béke reá) mondásait,
intézkedéseit, egyezségeit. Életének bemutatását az enciklopédián belül nem szándékozom
részletesen megtenni, erre az Syrah al-Nabouwiyah () سيرة النبوية, azaz a próféta életútja c. kötetek
hivatottak Ibn Hisham, ibn Kathir és sok más nagyhírű tudós tollából, melyek több nyelven
letölthetők. Ezek terjedelme önmagukban meghaladja az enciklopédiáét.
Azonban nem mehetünk el szó nélkül Mohammed (béke reá) harcai mellett, melyet az Iszlám
védelmében folytatott, ezért erre külön fejezetet szentelek. A medinai Iszlám államot születésétől
kezdve a próféta haláláig összesen 95 incidens érte, melyek közt vannak csaták, hadjáratok,
leszámolások, rajtaütések. A 95 eset csupán 10 év terméke. Ezek közül 28-ban a próféta (béke reá)
személyesen is részt vett.
Kívülállók sokszor vádaskodnak azzal, hogy az Iszlám véres vallás. Vérben született és abban is terjedt
tovább. A 95 incidens egytől egyig mind védelmi művelet volt. Mohammed (béke reá) életében egy
támadó hadjárat sem indult egy másik birodalom ellen. Ezért szükségesnek tartottam néhány
meghatározó csata ismertetését. Ezek nélkül Medina értékelése, az ottani döntések meghozatala,
nem lehetséges.
Hasonlóképpen szükségesnek tartom a próféta magánéletét feltárni. Vádak hangzanak el ellene
feleségeivel, különösen Aishával való viszonya miatt. Ezért erre is kitérek.
Munkám során, azonban nem Mohammed (béke reá) életének részterületeire, hanem teljességére
kívánom felhívni a figyelmet. Ez a teljesség nem egy-egy cikk, hanem az egész mű elolvasása és
tudatosítása után vehető ki igazán. Allah (SWT) őt nevezi a próféták pecsétjének, aki után több
próféta már nem jön el:

ِّ ٍ َّما َكان مح َّمٌد أَبا أ
ِّ
ِّ
َّ َّللاِّ َو َخاتَم
َّللاُ ِّب ُك ِّل
َّ ان
َّ ول
َ ين َوَك
َ النِّبِّي
َ َ َُ َ
َ َحد من ِّر َجال ُك ْم َوَلكن َّرُس
َ
ِّ ٍ
﴾٤٠﴿ يما
ً َش ْيء َعل
Mohammed nem apja senkinek férfiúitok között, hanem Allah Prófétája, a Próféták pecsétje. Allah
minden dolgok Tudója.
Ha egy okiratot lepecsételnek, akkor ott a vége, nem írható hozzá további megjegyzés. A Próféta
Allah küldötteinek, tanításainak hosszú sorát zárja le, és nem jön utána egy Próféta sem. Lehet, hogy
különböző korokban gondolkodókra, reformerekre van szükség, de Prófétára már nem. Ez nem
önkényes döntés, hanem Allah bölcsességén alapul, mert Ő van a teljes tudás birtokában.
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3.1. A PRÓFÉTA (BÉKE REÁ) CSATÁI, HADJÁRATAI

TÍZ ÉV ALATT VÍVOTT CSATÁK LISTÁJA
MEDINAI ÁLLAMOT VÉDŐ CSATÁK MOHAMMED (BÉKE REÁ) ÉLETÉBEN
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

hadjáratok Mohammed részvételével (28)

Szám

hadjáratok Mohammed részvétele nélkül (73)

Hadjárat neve

Dátum A.D.

Év
(Hidzsra)

1

Hamza ibn 'Abdul-Muttalib hadjárata

623 március

1

2

Ubaydah ibn al-Harith hadjárata

623 március

1

3

al-Kharrar hadjárat

623 május

1

4(1)

Waddan (al-Abwa') őrjárat

623 augusztus

1

5(2)

Buwat őrjárat

623 szeptember

2

6(3)

Első Badr (Safwan) hadjárat

623 szeptember

2

7(4)

Zul Al-Ushairah őrjárat

623 december

2

Nakhla portya

624 január

2

Badr csata

624 március 15

2

10

Asma bint Marwan leszámolás

624 március

2

11

Abu Afak leszámolás

624 március

2

12(6)

Banu Qaynuqa behatolás

624 április

2

13(7)

Sawiq behatolás

624 május/június

2

14(8)

Al Kudr behatolás

624 május

3

Ka'b ibn al-Ashraf leszámolás

624 augusztus/ szept. 3

Dhu Amarr portya

624 szeptember

3

624 okt/nov

3

624 november

3

19(11) Uhud csata

625 március 23

3

20(12) Hamra al-Asad csata

625 március

3

8
9(5)

15
16(9)

17(10) Buhran behatolás
18

Al-Qarada portya

21

Qatan hadjárat

625 június

4

22

Abdullah Ibn Unais hadjárat

625 június

4

23

Expedition of Al Raji hadjárat

625 július

4

11

24

Expedition of Bir Maona hadjárat

625 július

4

25(13) Banu Nadir behatolás

625 augusztus

4

26(14) Badr al-Maw'id behatolás

626 április

4

27(15) Dhat al-Riqa behatolás

626 június

5

28(16) Dumat al-Jandal hadjárat

626 aug/szept

5

627 január

5

30(17) Árok csata

627 április

5

31(18) Banu Qurayza behatolás

627 május

5

627 június

6

627 július

6

29

32

al-Muraysi' hadjárat

Muhammad ibn Maslamah hadjárat

33(19) Banu Lahyan behatolás
34

Dhu Qarad hadjárat

627 augusztus

6

35

Ukasha bin Al-Mihsan hadjárat

627 aug/szept

6

36

Banu Thalabah első portya

627 aug/szept

6

37

Banu Thalabah második portya

627 aug/szept

6

38

Zaid ibn Haritha (Al-Jumum) hadjárat

627 szeptember

6

39

Zaid ibn Haritha (Al-Is) hadjárat

627 szept/okt

6

40

Banu Thalabah harmadik portya

627 okt/nov

6

41

Zayd ibn Harithah (Hisma) hadjárat

627 okt/nov

6

42

Zayd ibn Harithah (Wadi al-Qura) hadjárat

627 nov/dec

6

43

Abdur Rahman bin Auf hadjárat

627 dec/628 jan

6

44

Expedition of Fidak hadjárat

627 dec/628 jan

6

45

Wadi al-Qura második hadjárat

628

6

46

Kurz bin Jabir Al-Fihri hadjárat

628 jan/febr

6

47

Abdullah ibn Rawaha hadjárat

628 febr/márc

6

48(20) Hudaybiyyah egyezmény

628 március

6

49(21) Fidak elfoglalása

628 május

7

50(22) Khaybar csata

628 máj/jún

7

51(23) Wadi al Qura harmadik hadjárat

628 május

7

52

Umar ibn al-Khatab hadjárat

628 december

7

53

Abu Bakr As-Siddiq hadjárat

628 december

7

54

Bashir Ibn Sa’d al-Ansari (Fadak) hadjárat

628 december

7

55

Ghalib ibn Abdullah al-Laithi (Mayfah) hadjárat

629 január

7

56

Bashir Ibn Sa’d al-Ansari (Jemen) hadjárat

629 február

7

57

Ibn Abi Al-Awja Al-Sulami hadjárat

629 április

7

58

Ghalib ibn Abdullah al-Laithi (Fadak) hadjárat

629 május

7

59

Ghalib ibn Abdullah al-Laithi (Al-Kadid) hadjárat

629 június

8

12

60

Shuja ibn Wahb al-Asadi hadjárat

629 június

8

61

Ka’b ibn 'Umair al-Ghifari hadjárat

629 július

8

62

Mu'tah csata

629 szeptember

8

63

Amr ibn al-As hadjárat

629 október

8

64

Abu Ubaidah ibn al Jarrah hadjárat

629 október

8

65

Abi Hadrad al-Aslami hadjárat

629

8

66

Abu Qatadah ibn Rab'i al-Ansari (Khadirah) hadjárat

629 december

8

67

Abu Qatadah ibn Rab'i al-Ansari (Batn Edam) hadjárat 629 december

8

68(24) Mekka elfoglalása

630 január

8

69

Khalid ibn al-Walid (Nakhla) hadjárat

630 január

8

70

Amr ibn al-As portya

630 január

8

71

Sa'd ibn Zaid al-Ashhali portya

630 január

8

72

Khalid ibn al-Walid (Banu Jadhimah) hadjárat

630 január

8

630 január

8

630 január

8

630

8

73(25) Hunayn csata
74

At-Tufail ibn 'Amr Ad-Dausi hadjárat

75(26) Autas csata
76

Abu Amir Al-Ashari hadjárat

630 január

8

77

Abu Musa Al-Ashari hadjárat

630 január

8

630 február

8

78(27) Ta'if ostrom
79

Uyainah bin Hisn hadjárat

630 ápr/máj

9

80

Qutbah ibn Amir hadjárat

630 máj/jún

9

81

Dahhak al-Kilabi hadjárat

630 jún/júl

9

82

Alqammah bin Mujazziz hadjárat

630 júl/aug

9

83

Ali ibn Abi Talib (Al-Fuls) hadjárat

630 júl/aug

9

84

Ukasha bin Al-Mihsan (Udhrah and Baliy) hadjárat

630

9

630 okt/dec

9

85(28) Tabuk csata
86

Khalid ibn al-Walid (Dumatul Jandal) hadjárat

630 október

9

87

Abu Sufyan ibn Harb hadjárat

630

9

88

Masjid al-Dirar mecset lerombolása

630

9

89

Khalid ibn al-Walid (2nd Dumatul Jandal) hadjárat

631 április

9

90

Surad ibn Abdullah hadjárat

631 április

9

91

Khalid ibn al-Walid (Najran) hadjárat

631 jún/júl

10

92

Ali ibn Abi Talib (Mudhij) hadjárat

631 december

10

93

Ali ibn Abi Talib (Hamdan) hadjárat

632

10

94

Dhul Khalasa hadjárat

632 április

10

95

Usama bin Zayd (Mu'tah) hadjárat

632 május

10
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A táblázat jól mutatja, hogy a medinai állam folyamatosan ki volt téve a külső és belső támadásoknak.
Quraish Mekkában el akarta söpörni az ifjú államot, meg akarta gátolni megerősödését.
Szövetségeseit is Medina megsemmisítésére bíztatta. Nehezítette a helyzetet, hogy belső ellenség is
akadt bőven. Három zsidó törzs és az arab hipokriták nem bíztak Mohamed (béke reá) hosszú
uralmában és titkon fenntartották szövetségüket Quraish-el. Több alkalommal is megszegték Medina
alkotmányát, melyre felesküdtek. Ennek tudhatók be a leszámolások és behatolások. A portyák az
ellenség logisztikai útvonalainak elvágását jelentették. Mohamed nem kívánt Medina falainál
védekező harcba bocsátkozni, ezért, ha kémjei jelentették csapatok közeledését, nyílt terepre vonult
ki ellenük. Ezek voltak a hadjáratok. A csaták pedig olyan meghatározó ütközetek voltak, ahol eleinte
az Iszlám állam megmaradása, később pedig befolyása volt a tét az Arab félszigeten belül.
A következőkben néhány meghatározó csata okát, leírását közlöm.

BADRI CSATA

ِّ ِّ َقد َكان َل ُكم آي ٌة ِّفي ِّفَئتي ِّن اْلتَقتا ِّف َئ ٌة تَق ِّاتل ِّفي سِّب
ُخ َرى َك ِّاف َرةٌ َي َرْوَن ُهم ِّم ْثَل ْي ِّه ْم
َ َ َْ
ْ يل َّللا َوأ
َ ْ َ ْ
ُ ُ
َ
َّ ِّ ِّْأري اْلعي ِّن وَّللا يؤي ُِّد ِّبَنص ِّرِّه من ي َشاء ِّإ َّن ِّفي َذل
﴾١٣﴿ صا ِّر
َ
َُ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ ْ
َ ك َلع ْب َرًة َّل ُْولِّي اَّل َْب
Egy Áya adatott meg néktek két had képében, melyek összecsaptak. Had, ami Allah útján küzdött, a
másik hitetlen, mi pusztaszemmel kétszer annyinak látszott. Allah annak nyújtja pártfogását, kinek Ő
akarja. Ebben van a tanulság azoknak, kik látni képesek. (Korán 3:13)
Utalás a Badri ütközetre a Hidzsa második évének Ramadán havában. A Mekkai Muszlimok elűzött kis
közössége, Medinai pártfogóikkal együtt egy istenfélő társadalommá szervezték önmagukat. A
Mekkai Pogány ellenség, illetve a velük szövetséges elégedetlen Medinai Zsidók és Hipokriták
folyamatosan veszélyt hoztak a hívők közösségére. A Mekkaiak tervében egy végső csapás mérése
szerepelt Mohammedre és csapatára. Ennek érdekében forrásokat mozgósítottak és elsöprő erőt
toboroztak. A Mekkaiak oldalán Abu Szofiyan egy nagy értékekkel megrakott karavánt vezetett
Szíriából Mekkába, aminek védelmére fegyveres segítséget kért Mekkából. Az ütközetre a Badri
síkságon, Medinától 80 km-re délnyugatra került sor. A Muszlimok serege 313 férfiból állt, legtöbbjük
fegyvertelen, akiket Mohammed vezetett és a Hitükért szálltak harcba. A Mekkaiak hada jól
felszerelt, ezer fölötti férfiból állt, akiknek vezérei között Arábia legtapasztaltabb harcosai, így Abu
Dzsahl is helyet kapott. Ő volt az Iszlám egyik legelvetemültebb ellensége és üldözője. Minden
latolgatással szemben a Muszlimok fényes győzelmet arattak és sokan ellenségeik közül, így Abu
Dzsahl is, elestek. Allah ezt egy Áyának tüntette fel, tehát egy Égi Jel, ami a következő vershez vezet,
mint következtetés.
A Prófécia első Mekkai évtizedében, az Üzenet megmutatta rendíthetetlenségét és stabilitását. Ez két
dolognak volt köszönhető. Az első, a Próféta maga, aki a legkiválóbb kvalitásokkal rendelkezett. A
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küldetést bölcsességgel, előrelátással és nemeslelkűséggel látta el. Magatartásával kétséget sem
hagyott az iránt, hogy mozgalmát sikerre viszi, ezért kész volt minden fajta veszélyt, akadályt vállalni.
A második, az Üzenet, ami vonzotta az emberek tudatát és szívét. A tudatlanságból, hiedelmekből és
előítéletekből adódó nehézségen az Üzenet egyszerűsége, logikája és ellenállhatatlansága
felülkerekedett. A „Tudatlanság” korszakának elöljárói komoly kihívást láttak az új eszmében és
mindent elkövettek, hogy a Próféta küldetésének útjába akadályokat gördítsenek. Az előny mellet,
hátrány azonban, hogy a mozgalomból hiányzott pár tényező ebben a szakaszban:
Ekkor még csak kevesen csatlakoztak a Prófétához olyanok, akik teljes odaadással viseltettek az
eszme iránt. Ezek a követők a saját legközelebbi rokonaik üldöztetésének voltak kitéve és gyakran
életüket áldozták. Mindenki előtt bebizonyosodott, hogy az Iszlám követői a legszörnyűbb
szenvedések és kínok közepette, melyeket Quraish hozott rájuk, képesek voltak túlélni és terjeszteni
hitüket. Ez mutatta rendíthetetlenségüket, odaadásukat az Iszlám iránt.
Másrészről, az Iszlám hangja ugyan mindenhova elért, de csak elszórtan, kisebb csoportokban tudott
fennmaradni. A „tudatlanság” korának rendje még erősen tartotta magát. A Muszlimok a hitetlenek
közé ékelődve éltek, ahol ez utóbbiak jelentős túlerőt képviseltek és mindent elkövettek, hogy
elűzzék őket otthonaikból.
Ilyen körülmények között a Muszlimoknak nem volt esélyük arra, hogy az Iszlám életmódjának
áldását megosszák, vagy demonstrálják. Nem alakulhatott ki még kultúrájuk, társadalmi, gazdasági,
politikai rendszerük, sem a hadviselésre és békés életvitelre vonatkozó útmutatásuk, amit fel tudtak
volna mutatni érvként az Iszlám mellett. Ez a szakasz csak jóval később, Medinában fog bekövetkezni
és tömegeket vonzani. Mekkában semmi lehetőség nem nyílt arra, hogy azokat az erkölcsi elveket
demonstrálni tudják, amin alapulva életrendjüket felépítik, nem állt módjukban bizonyítani, hogy
társadalmat képező tényezővé tudnak válni, ami az Üzenet alapján rendezi önmagát. Allah nyitott
utat afelé, hogy mindez ebbe az irányba fejlődjön.
A Próféta négy utolsó Mekkában töltött éve alatt az Iszlám hangja egyre hallhatóbbá vált Yathrebben,
ahol az emberek sokkal inkábba elfogadták az eszmét, mit Arábia többi részén. A Prófécia
tizenkettedik évében az éves zarándoklat idején egy 75 fős küldöttség Yathrebből, találkozott az egyik
éjjel Mohammeddel (béke reá). Ők nem csak az Iszlámot vallották magukénak, hanem otthont,
menedéket is ajánlottak a követőknek. Ezt az esélyt Allah alkotta meg, amit a Prófétának ki kellett
használnia. Yathreb népe előtt világos volt, hogy nem egy szökevénynek adnak menedéket, hanem
Allah Prófétáját fogadják be, tehát vezetőjüknek, kormányzójuknak hívták. Azt is felfogták, hogy a
Muszlimok nem az üldöztetés elől megfutamodott menekültek lesznek városukban, hanem egy
tömeg, amellyel saját magukat egybe integrálva, szervezett társadalmat hoznak létre. Ezért ajánlották
maguk az elöljárók, Yathreb nevének megváltoztatását Medinára, azaz az Iszlám Városára. A Próféta
elfogadta a meghívást és valóra váltotta az indítványt, Medinát az Iszlám első Városává tette
Arábiában.
Yathreb népe tisztában volt az ajánlat következményeivel. Ez hadüzenet volt egész Arábiának,
valamint felhívás egy maguk ellen irányuló társadalmi, gazdasági bojkottra. Az Anszárok Yathrebből
(pártfogók) szövetséget kötöttek Aqabánál a Prófétával és pontosan tudták, mire számíthatnak. A
szövetség formális deklarálásakor Asad bin Zurarah, a legfiatalabb küldött Yathrebből beszédet
intézett: „Ó Yathreb népe! Hallgassatok meg és mérlegeljetek óvatosan! Miként mi jöttünk hozzá, őt
Allah Prófétájának tartva, tudnunk kell, hogy Arábia egészét ellenségnek hívjuk ki magunk ellen. Ha
magunkkal visszük őt Yathrebbe, meg fognak minket támadni és gyermekeinket kardélre hányják. Ha
szíveitek elég bátrak ma, csak akkor és csakis akkor lépjetek szövetségre vele és Allah viszonozni fogja
azt. De ha jobban szeretitek az életet, mint őt és Üzenetét, akkor hagyjátok és mentsétek ki
magatokat, mert most Allah el fogja fogadni mentségeteket.”
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Abbas bin Ubadah bin Naalah, a küldöttség másik tagja megismételte Asad bin Zurarah gondolatát:
„Értitek-e, hogy kivel akartok szövetséget kötni? Igen, válaszolták, tudjuk. Az egész világot kihívjátok
magatok ellen, ha e szövetséget közzéteszitek. Életeteket és tulajdonotokat komoly fenyegetés fogja
érni. Gondoljátok meg jól. Ha olyan gondolat lappang bennetek, hogy majd átadjátok őt az
ellenségnek, akkor ennél sokkal jobb, ha most magára hagyjátok őt, mert az a viselkedés szégyent és
megaláztatást hozna ránk az Evilágon és a Túlvilágon. Ha komolyan felvállaljátok e meghívás minden
következményét, akkor az a legjobb, ha hűségesküt teszünk neki, mert Allahra! Ez akkor jót hoz
mindahányunknak az Evilágon és a Túlvilágon.”
Ekkor a küldöttség minden tagja egyhangúan kiáltotta: „Készen állunk és nem félünk kockára tenni
vagyonunkat, nemes házaink népét, hozzátartozóinkat az ő Ügyéért.”
Ez volt a híres szövetség, melyet „második Aqabai hűségeskü” címen tartunk számon.
Mekka népe, saját szemszögéből értette a szövetség lényegét. Felismerték, hogy Mohammed (béke
reá), akit jól ismertek, erős egyéniséggel és rendkívüli képességekkel rendelkezett, most szilárd
talajra talált ezzel az egyezséggel. Integrálni tudja követőit, akiknek rendíthetetlensége, eltökéltsége
és Prófétához való hűsége kiállta a próbát és fegyelmezett közösséget tudtak képezni az ő vezetése
és útmutatása alatt. Muszlimok tudták, hogy hagyományos életformájuknak véget kell vetniük.
Medina stratégiai jelentősége felértékelődött, a megélhetésük alapjául szolgáló kereskedelmet itt
biztonságban folytathatták.
Földrajzi elhelyezkedése miatt a Jemen és Szíriai felé karavánok haladtak át rajta. Ez a tény gazdasági
előnyökhöz juttatta a várost. Mekka ugyancsak ezen a karavánúton helyezkedett el. A Mekkaiak éves
bevétele az áruforgalomból kétszáz dinár volt.
Az Aqabai hűségeskü híre aznap este Quraishez is elérkezett, akik azonnal megértették mit jelent ez
számukra. Első reakcióként próbálták az embereket maguk oldalára állítani. Amikor látták, hogy a
Muszlimok kis csoportokban Medinába menekülnek, ráébredtek arra, hogy a Próféta is rövid időn
belül útra fog kelni. Ennek megakadályozására radikális tervet készítettek elő.
Quraish tanácsot ült, hogy áttekintsék a helyzetet. Arra az elhatározásra jutottak, hogy a Banu
Hashim család kivételével minden nemzetség állítson ki egy férfit és ők közösen vessenek véget a
Próféta életének. A Próféta családjának egyedül nehéz lett volna Quraish többi nemzetségével
hadban állni. Egyszerűbb, ha elégtételt fizetnek meggyilkolásáért ahelyett, hogy bosszúhadjáratot
indítanának. Allah kegyelme által minden összeesküvés, amit szőttek a Próféta életének kioltására,
elbukott. Végül a Próféta biztonságban eljutott Medinába. Mivel nem tudták megakadályozni
migrációját, felhasználták Abdullah bin Ubait Medinában, akinek érdekeit sértette a Próféta
megjelenése. Ő egy befolyásos főember volt Medinában, aki várta, hogy a polgárok királlyá nevezzék
ki. De, amikor az Aus és Khazradzs törzsek többsége Muszlim lett és a Prófétának tettek hűségesküt,
reménysége a királyságra szertefoszlott. Qureish levélben fordult hozzá: „Miként ellenségünknek
menedéket nyújtottatok, nyíltan kijelentjük, hogy vagy leküzdését, vagy száműzetését várjuk el a
városukból, vagy ha nem, Istenre esküszünk, hogy megtámadjuk a várost, a férfiakat megöljük, az
asszonyokat rabszolgasorsra hajtjuk.” Ez a levél jobban feltüzelte irigységét, ezért késztetést érzett,
hogy félrevezesse a Prófétát, de ő óvatos volt és felfedte ármányait.
Quraish részérről egy újabb akció is fenyegetett. Medina egy másik főembere. Saad bin Muaz
Mekkába ment, hogy elvégezze az Umrát (rövidített zarándoklatot). Abu Dzsahl a Kába kapujánál
útját állta: „Azt hiszed, hogy engedünk békességben Umrát végezni, miközben menedéket adtok és
befogadtok egy renegátot tőlünk? Ha nem lennél Ummayyah bin Khalf vendége, nem távoznál innen
élve.” Saad válaszolt: „Allahra mondom! Ha akadályozol, én keserű elégtételt veszek és elzárom
utadat Medina közelében.” Ez az incidens vezetett odáig, hogy a Mekkaiak gátolták a Kába
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meglátogatását Muszlimok részére, viszontválaszként pedig a Medinaiak blokkolták az Iszlám
ellenségeinek Szíriával történő kereskedelmét. A Muszlimoknak nem volt más esélyük, csak ennek a
kereskedelmi útvonalnak az ellenőrzésük alá vonása. Így próbálták rákényszeríteni Qurasisht és a
többi klánt, hogy ellenséges hozzáállásukat megváltoztassák és szabadítsák fel számukra a Szent
helyek látogatását. A Próféta rendkívüli jelentőséget tulajdonított ennek a kérdésnek. Amint a
túljutott a Muszlim Közösség letelepítésén és béke-megállapodásokat kötött a szomszédos Zsidó
törzsekkel, a következő intézkedéseket hozta:
Először is tárgyalást kezdeményezett a Vörös tenger és a kereskedelmi útvonal közötti területen élő
klánokkal. Többségükkel szövetségre lépett, de akivel ez nem sikerült, azokkal is elérte a
semlegességi nyilatkozatok megkötését a Muszlimok felé. El nem kötelezettségi egyezséget kötött
Dzsuhainah klánnal, akik a tengerpart hegyes vidékeit tartották ellenőrzésük alatt. A Hidzsra első
évének végén védelmi szövetséget kötött Bani Damrak klánnal, akik Yanbu és Zawal Ushairah régióját
felügyelték. A Hidzsra második évében Bani Mudlidzs csatlakozott ehhez a szövetséghez. Ők a Bani
Damra nemzetség szomszédjai voltak. Az egyre szaporodó térítés következményeként egyre többen
vették fel az Iszlámot ezekből a klánokból.
Másodsorban, embereiből folytonosan portyázókat küldött a kereskedelmi útvonalakra, akik Quraish
felé figyelmeztetést intéztek. Többször maga is csatlakozott ezekhez. A Hidzsra első évében négy
portyára került sor. Ezeket sorrendben Hamzah, Ubaidah bin Harith, Saad bin Waqqas és a
negyediket maga a Próféta vezette. Az második év első hónapjában két további rajtaütést vittek végig
ugyanezen az úton. Ezeket a feljegyzésekben Buwat és Zawal Ushairah portyák néven tartják számon.
Két igen fontos dolgot kell azonban itt megjegyezni: Először is nem ontottak vért és nem fosztottak ki
egy karavánt sem. Ezzel kívánták Qureish felé jelezni, hogy új szelek fújnak. Másodszor, pedig, hogy a
Próféta nem vont be törzsgyökeres Medinai polgárt ezekbe a portyákba, kizárólag Mekkai
származásúak vettek ezeken részt. Így akarta elkerülni azt, hogy a konfliktus tovább eszkalálódjon
Quraish nemzetségeinek határán túl a többi klánra. Quraish viszont mindet megtett, hogy más
klánokat is bevonjon és érdekelté tegye őket a Muszlimokkal történő leszámolásban. Amikor
csapatokat küldtek Medina irányába, ezek nem vonakodtak kifosztani az embereket az úton. Például
Kurz bin Dzsabir al-Fihrl által vezetett portyán elrabolták a Medinai emberek jószágait a városhoz
egészen közel, amivel kimutatták igazi szándékukat.
Így állt a helyzet, amikor a Hidzsra második évének Shaaban havában (623. A. D. február vagy
március), Quraish egy nagy kereskedelmi karavánnal térte meg Szíriából nagy értékű áruval
megrakodva, ami Mekka felé tartott. Elérték azt a területet, ami már a Medinaiak felügyelete alá
tartozott. A karaván nagy terhet cipelt, védelmét Abu Sufyan látta el, aki ugyan sok harci
tapasztalattal rendelkezett, de fegyverek hiányában nem tudta volna feladatát ellátni. Amikor
belépett a veszélyes területre, előreküldött egy futárt Mekkába, hogy segítséget kérjen. A futár, az
Arábiában honos szokás szerint, felhasította a teve fülét, belevágott az orrába, nyergét felborította a
púpján, ingét elől és hátul megtépte, majd hangos kiáltozásban kezdett: „Ó Quraish népe! Küldjetek
segítséget karavánotok védelmére Szíriából, amit Abu Sufyan vezet, mert Mohammed a követőivel ki
akarja rabolni azt. Ha ez bekövetkezik, nem kapjátok meg árutokat. Fussatok, siessetek a
segítséggel!” Ez nagy izgatottságot és dühöt okozott egész Mekkában. Quraish minden főembere
készen állt a harcra. 600 jól fegyverzett gyalogos és 100 lovas vonult ki nagy pompával az ütközetre.
Nem csak a karaván védelmét akarták biztosítani, hanem egyszer, s mindenkorra, véget akartak vetni
a Muszlimok fenyegetésének, akik konszolidálták helyzetüket Medinában. Le akarták verni őket és rá
akarták tenni kezüket a kereskedelmi útvonalra, hogy az ezentúl őket szolgálja a jövőben.
A Próféta informálódott a helyzetről és úgy ítélte meg, hogy eljött az idő. Tudta, ha így marad minden
a továbbiakban, akkor az Iszlám mozgalma élettelen marad, elgyengül, és minden esélyét elveszti a
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feléledésre. Ha Quraish megtámadja Medinát, akkor a Muszlimok esélyei nagyon rosszak. A Muszlim
Közösség még gyenge volt, a Migránsok (Muhadzsirin), nem tudták stabilizálni gazdaságilag magukat
ezalatt a rövid idő alatt Medinában. A Pártfogók (Anszar) még nem voltak próbának kitéve, a
szomszédos Zsidó törzsek pedig ellenségesen viselkedtek. A Hipokriták és bálványimádók Medinában
erőt képviseltek. A szomszédos klánok körében Quraish-el éreztek együtt, vallási és gazdasági okok
miatt. A Próféta nem ítélte kedvezőnek a Muszlimok szempontjából a közelgő invázió kimenetelét.
A második lehetőség nem a város védelme, hanem a karaván megtámadása lett volna. Ehhez nem
kellett volna nagy erőfeszítés. Ha ezt az utat választották volna, nem mentek volna vele sokra, sőt, a
nevükön is csorba esett volna. Ha annak megy híre a klánok között, hogy ők karavánokat
fosztogatnak, akkor Qureish kezébe olyan érv kerül, amivel egyesíteni tudja ellenük a törzseket, belső
ellenségeit Medinában, a Hipokritákat és Zsidókat, majd ellehetetlenítik, végül leszámolnak velük. A
Muszlimok nem tudtak volna így biztonságban maradni, küldetésük hitele, igazságossága, méltósága
elveszett volna. Végül a Próféta hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy akármilyen kis haderőt
tud felvonultatni, de ki kell vonulni és eldönteni, élet, vagy halál.
Amikor elhatározásra jutott, szólította a Muhadzsirineket és az Anszárokat, majd előterjesztette
javaslatát. Mondta: „Allah ígéretet tett, hogy a kettőből az egyikkel megütköztök. Kereskedelmi
karaván érkezik északról, Szíriából, a másik Quraish serege, ami délről vonul erre. Mondjátok,
melyiket akarjátok megtámadni a kettő közül?” A többség a karaván mellett szavazott. De a Próféta
ugyanazt a kérdést még egyszer megismételte. Ekkor Miqdad bin Amr, a Menekültek közül felállt és
így szólt: „Ó Allah Prófétája! Vonuljunk az ellen, akit a te Urad parancsol neked. Mi követünk,
bármerre mész. Nem maradunk tétlenek, mint Izrael fiai, mikor Mózesnek mondták: Menj, küzdj meg
te és Urad, mi itt várunk. Mi ezzel szemben mondjuk: Te és Urad küzdjetek, mi veletek küzdünk
utolsó leheletünkig.” Még ekkor sem jelentette be döntését. Várta, hogy valaki a Pártfogók közül
hozzászóljon, hiszen ők még nem néztek szembe az Iszlám megpróbáltatásaival ezelőtt. Eljött az idő,
hogy beváltsák ígéretüket. Készek-e vajon az Iszlám ügyéért áldozatot hozni? Még egyszer feltette
ugyanazt a kérdést, nem közvetlenül feléjük intézve, de tőlük várva választ. Saad bin Muaz, egy
Pártfogó (Anszár) felállt és így szólt: „Uram, úgy tűnik, nekünk szegezted a kérdést.” Igen, válaszolta a
Próféta. Majd az Anszár folytatta: „Hittünk neked és abban is, hogy amit elhoztál nekünk, az az
Igazság, majd ünnepélyesen fogadalmat tettünk a hozzád való engedelmességre, szófogadásra. Ezért,
ó Allah Prófétája, tégy azt, amit tenned kell. Esküszöm Allahra, Aki elküldött téged az Igazzal, hogy mi
készek vagyunk elkísérni téged a tengerpartig, és ha bemész a tengerbe, akkor utánad ugrunk.
Biztosítunk téged, hogy egy sem fog közülünk hátramaradni, vagy elhagyni téged. Nem tétovázunk
egyáltalán, hogy harcoljunk-e, akkor sem, ha holnap kell kivonulnunk a csatatérre. Állhatatosak
maradunk a harcban és feláldozzuk életünket. Reménykedünk, hogy Allah kegyelméből,
hozzáállásunk örömre deríti szívedet. Bízva Allah áldásában, vezess minket a csatamezőre.”
A beszédeket követően döntés született: Quraish serege ellen vonulnak és nem a karavánt támadják
meg. Ez egy erős elhatározásra utaló lépés volt. Összesen háromszáz embert tudtak kiállítani, akik
közül 86 Muhadzsir, 62 Aus és 170 Khazradzs volt. A kis had rosszul volt ellátva fegyverekkel, csak
néhánynak volt lova és hozzávetőleg 70 tevét tudtak összeszedni. Mindösszesen 60-nak volt páncélja.
Nem csoda, hogy azok kivételével, akik készek voltak életüket áldozni az Iszlám Ügyéért, a harcba
vonulók többségén félelem lett úrrá, mert úgy érezték, a halálba mennek. Mindig vannak emberek,
akik saját, önös érdekeiket nézik. Bár sokan vették fel a vallást, de még nem ismerték fel magukban
azt, hogy a hit megköveteli vagyonuk, életük feláldozását, ha szükséges. Ezek közül többen
őrültségnek tartották ezt az ütközetet, ami szerintük a vallási lelkesedés irracionális kinyilvánítása
volt.
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A Próféta és igaz követői felismerték a kritikus idő eljövetelét, aminek érdekében életük sem volt
drága. Ezért egyenesen délnyugat felé vonultak, ahonnan Quraish seregét várták. Nem karavánt
mentek rabolni, hanem nyílt ütközetben vállalták be a csatát. Ez most mindenki számára
bebizonyosodott. Ha a karaván ellen mentek volna, akkor ellenkező irányba, északnyugat felé kellett
volna menetelniük. Ramadán 17-ik napján a két had Badr mezején találkozott. Amikor szembenéztek
egymással, a Próféta látta, hogy Quraish serege számban háromszorosan és fegyverzetben is
felülmúlta a Muszlimokat. Kezeit magasba emelte és mély alázattal imádkozni kezdett: „Ó Allah! Itt
van Quraish büszkén hadára. Azért jöttek, hogy bizonyítsák: a Te Prófétád hamis! Ó, Allah! Küldd el
azt a sikert, amit ígértél. Ó Allah! Ha elpusztítják a Te szolgálóidból álló kis sereget, akkor nem marad,
aki a Földön Hozzád imádkozna.”
Ez az összecsapás a Mekkai menekültek számára nagy próbatétellel járt, hiszen saját közeli
hozzátartozóikkal, atyáikkal, fiaikkal, nagybátyjukkal, fivéreikkel szemben kellett kardot rántaniuk.
Csak azok tudtak ennek megfelelni, akik elfogadták az Igazságot, ezt magukba asszimilálták és
elvetették a hamis hiedelmeket. Az Anszárok esetében sem volt kisebb a tét. Eddig a hatalommal bíró
Quraish szövetségesei voltak. Ezzel a kivonulással a szövetségnek vége és hosszú időre elvetették az
ellenségeskedés magját velük szemben. Hatalmas próbatétel, melynek során egy pár ezres kis város
háborúba indult egész Arábia ellen. Csak olyanok tudtak erre vállalkozni, akikben az Iszlám gyökeret
eresztett és készek voltak ezért mindent feláldozni. Allah elfogadta a Muhadzsirinek és Anszárok
áldozatát, amit hitükért tettek. A büszke Quraish serege lenézte a betegesen felfegyverzett „Iszlám
követőket.” Mégis, hetvenen haltak meg Quraish hadából és egy másik hetven esett a Muszlimok
fogságába. Fegyvereik felszereléseik a Muszlimok hadizsákmánya lett. Legjobb katonai vezetőik,
főembereik, akik az Iszlám legvérmesebb ellenzői voltak, mind odavesztek ebben a harcban. Nem
csoda, hogy ezt követően az Iszlám komoly tényezővé vált, amivel mindenkinek számolnia kellett. Egy
nyugati kutató szerint, Badr előtt az Iszlám egy vallás és államforma volt. A csata után pedig
államvallássá és magává az állammá lett.

ِّ النساء واْلبِّنين واْلَقن
ِّ ِّ ِّ َّ اس ح ُّب
َّ طرِّة ِّمن
ِّ ُزي
ِّ اط
َّ الذ َه ِّب َواْل ِّف
ض ِّة
َ َ َ َ َ َ الش َه َوات م َن
َ َ َ ير اْل ُمَقن
َ
ُ ِّ ِّن ل َّلن
ِّ
ِّ ِّ
ِّ الد ْنيا وَّللا ِّع َنده حس ُن اْلم
آب
ِّ َواْل َخ ْي ِّل اْل ُم َسَّو َم ِّة َواَّل َْن َع
َ ام َواْل َح ْرث َذل
ْ ُ ُ ُ َ َ ُّ ك َمتَاعُ اْل َحَياة
َ
﴾١٤﴿

Megszépíttetett az embereknek szeretete az asszonyoktól származó élvezeteknek, utódoknak,
halmokba halmozott aranynak, ezüstnek, billogzott lónak, jószágnak és földnek. Ezek az Evilági élet
gyönyörei, de Allah! Nála az igazi viszonzás.
Íme, itt a következtetés: „Ne keresd a földi vágyakat és viszonzást. Keress menedéket Allahban.” Badr
jól példázza Allah Erejét és Létét. Emberi számítás szerint lehetetlen lett volna a Muszlimoknak
megnyerni ezt a csatát. Azonban az Ő segítségével minden lehetséges, ha a követők eltökéltek. Aki
beilleszti magát Allah univerzális tervébe, akár egy mozaikszem, az győzni fog. Aki olyan tervet akar
megvalósítani, ami nem illeszkedik Allah Univerzális tervébe, az elbukik.
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UHUDI CSATA

Az Uhudi csatát a muszlimok elvesztették. Sok hívő vesztette életét, a férfiak nagy hányada
odaveszett. A csata morális tanulságai mellett, ezt követően új szabályozások láttak napvilágot az
árvák, özvegyek ellátásáról, többnejűségről, adakozásról. Allah (SWT) szava és az ahhoz fűzött
magyarázat leírja a csatát:

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ واِّ ْذ َغ َدو َت ِّم ْن أ
ِّ ِّ ِّ ِّ
﴾١٢١﴿ يم
َ ئ اْل ُم ْؤ ِّمن
ْ
ُ ك تَُب ِّو
َ َهل
ٌ ين َمَقاع َد لْلقتَال َوَّللاُ َسم
ْ
ٌ يع َعل
َ
Midőn hajnalban útrakeltél házad népétől, hogy kijelöld a hívők harci állásait, Allah a Meghallgató, a
Mindentudó. (Korán 3:121)
Az Uhudi ütközet nagy megmérettetés volt a fiatal Muszlim társadalom számára. Vezetőjük ereje,
vérmérséklete és bölcsessége megmutatkozott a Badri ütközet során (3:13), melyben a Mekkai
Pogányok súlyos vereséget szenvedtek. A Mekkaiak eltökélték, hogy lemossák ezt a gyalázatot és
megsemmisítő csapást mérnek Medina Muszlimjaira. Hatalmas hadat toboroztak és Medina ellen
vonultak. Abu Sufiyan vezérlete alatt 3.000 harcos gyűlt összee. Annyira biztosak voltak
győzelmükben, hogy asszonyaikat is magukkal hozták, akik előtt vérszomjas vadsággal vetették bele
magukat a küzdelembe. A fenyegető veszély elkerülése érdekében Allah Prófétája (béke reá), a rá
jellemző bátorsággal és előrelátással Uhud Hegyének lábánal táborozott le. Ez Medinától 5 km
távolságra helyezkedett el, északi irányban. Shawal hónap 7-ik napján kora reggel, a Hidzsa harmadik
esztendejében (i.sz. 625. január) felálltak a harcra. Medina környezetében a tél meglehetősen zord. A
Muszlim harcosok, akik 700-1000 körül voltak, megvetették magukat a Hegy lábánál. A Hegyen 50
íjászt helyeztek el hátvédként, akiknek meg kellett volna akadályozniuk, hogy az ellenség hátba
támadja őket. Az ellenség tervében Medina hátsó falainak ostroma szerepelt. Kezdetben a
Muszlimok számára jól alakult a hadi helyzet és az ellenség megingott. A Muszlim íjászok, azonban
nem engedelmeskedtek a parancsnak és elhagyták posztjaikat, mert igyekeztek kivenni részüket a
hadizsákmányból. Az Abdullah bin Ubai vezetése alatt álló 300 Hipokrita elárulta a Muszlimokat és
dezertált. Az ellenség kihasználta az íjászok által hagyott védtelen szakaszt és örlő, szemtől szembeni
küzdelem alakult ki, ami az ellenség javára alakította a harcot. A Próféta sok Követője és Segítője
halálát lelte. Nem volt kiút. A Muszlim mártírok közt volt a bátor Hamza, a Próféta nagybátyja. A
mártírok sírjai mai napig ott találhatók Uhud Hegyénél. A Próféta maga is megsebesült az arcán és az
egyik foga kitört. Ha nem lett volna kitartó, bátor és nyugodt, mind odavesztek volna. Serülése
ellenére, a Próféta és sok sebesült Muszlim az ő példáján felbuzdulva, másnap visszatértek a
csatatérre. Abu Sufiyan és a Mekkaiak serege megfontolt volt és inkább visszavonult. Medina
megmenekült, egyben a Muszlimok leckét kaptak hitből, kiállásból, megingathatatlanságból és
állhatatosságból.
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ِِّّإن َيمسس ُكم َق ْرٌح َفَق ْد م َّس اْلَقوم َق ْرٌح ِّم ْثلُ ُه و
ِّ الن
َّ اَّليام ُن َد ِّاولُ َها َب ْي َن
ك
ل
ت
َّ
ْ
َ
ُاس َولِّ َي ْعَل َم َّللا
َ
َ
ْ ْ َْ
ُ
َْ
ِّ َّ
ِّ ِّ َّ
ِّ
﴾١٤٠﴿ ين
ُ آم ُنوْا َوَيتَّ ِّخ َذ ِّم
َ نك ْم ُش َه َداء َوَّللاُ الَ ُيح ُّب الظالم
َ الذ
َ ين
Ha viszontagság tör rátok, másokat is éppoly viszontagság sújt. Ezeket a napokat azért váltjuk ki az
emberek között, hogy Allah megtudja, kik azok, kik hisznek és vegyen küzületek vértanúkat. Allah
nem szereti a bűnösöket. (Korán 3:140)
Az Uhudi tanulságokból általános következtetések vonhatók le. 1. Az igazságért folytatott harcban,
ha megsérülsz, akkor légy biztos abban, hogy az ellenfél is megsérül, de hite nem lévén, nincs, ami
megtartsa őt. 2. Siker vagy bukás ezen a világon eltérő időkben jönnek. Ne elégedetlenkedjünk, mert
nem látjuk Allah Tervét. 3. Az ember csapások súlya alatt adja igazi önmagát, ahogy az arany is akkor
látszik, ha a hő megolvasztja és elválik a szennyeződésektől. 4. A vértanúság maga is büszkén
viselhető teher és kiváltság. Mily becsben áll Hamza neve, aki mártírrá vált? 5. Ha salak,
szennyeződés van bennünk, a küzdelem megtisztít ettől. 6. Ha a sátánnak kötelet dobnak, az
megragadja és rombolásba viszi a kötelet vetőt. Amikor a Pogányok Uhudnál úgy vélték, hogy
nyernek, brutális orgiát csaptak, ami visszatetsző volt még saját soraikon belül is azoknak, akik
jóérzéssel bírtak. Mindez felgyorsította azt a folyamatot, ami Arábiából kiszorította a pogányságot.
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ِّ ُ ِّإ ْذ جاؤ
ِّ اغ ْت ْاَّل َْبصار وبَل َغ ِّت اْلُقُلوب اْلحَن
اج َر
ُ َسَف َل ِّم
َ نك ْم َوِّا ْذ َز
ُ َ
ََ ُ َ
َ ُ
ْ وكم من َف ْوِّق ُك ْم َو ِّم ْن أ
ُّ ِّ َّ ظُّنو َن ِّب
﴾١٠﴿ ونا
ُ ََوت
َ اَّلل الظ ُن
Mikor eljöttek hozzátok felülről, alulról, elhomályosodtak a tekintetek és torkokban dobogtak a
szívek. Ti hiábavalóságot képzeltetek Allahról. (Korán 33:10)
A védők pszichológiáját páratlanul tömören és érzékletesen írja le a Szent Szöveg.

ِّ
َّ وِّا ْذ َقاَلت
ِّ ْ ط ِّائَف ٌة ِّم ْن ُه ْم َيا أ
َّ يق ِّم ْن ُهم
النِّب َّي
ٌ ام َل ُك ْم َف ْار ِّج ُعوا َوَي ْستَأْذ ُن َف ِّر
َ
ُ
َ َه َل َي ْثر َب َال ُمَق
﴾١٣﴿ ار
َيُقولُو َن ِّإ َّن ُب ُيوتََنا َع ْوَرةٌ َو َما ِّهي ِّب َع ْوَرٍة ِّإن ُي ِّر ُيدو َن ِّإ َّال ِّف َرًا
َ
Néhányan közülük így szóltak: „Ó Yathrib népe! Ti ezt nem álljátok ki, térjetek hát vissza!” Néhányan
közülük a Próféta engedelmét kérik és így szólnak: „Házaink üresek, (támadásnak) kitettek.” De azok
nem voltak annak kitéve csupán meg akartak futamodni.
Medina minden fegyverforgatásra alkalmas embere a város és az Árok védelmi vonala közti területen
táborozott. A Hipokriták olyan szóbeszédet indítottak útnak, hogy vesztésre állnak és vissza kell
vonulniuk üresen álló házaikba, melyek így ki vannak téve az ellenséges behatolásnak. Ez hazugság
volt. Az árok védelmi vonala működött.

Történelmi háttér
Az Uhudi csatában (Hidzsra 3.) a Muszlimok által elszenvedett kudarc, amit a nyilasok megbomlott
harci morálja okozott, azt az érzést erősítette a pogány Arabokban, Zsidókban és Hipokritákban, hogy
össze kell szedni erejüket és együtt megsemmisítő csapást mérhetnek az Iszlámra. A Muszlimok Uhud
után levonták moráljukra vonatkozó tanulságot és ennek megfelelően rendezték életüket. Két
hónappal Uhud után, Bani Aszad törzse Nadzsból előkészületeket tett Medina megtámadására. A
Próféta egy megelőző válaszcsapás mérésére Abu Salamat bízta meg.
A Hidzrsa 4. Safar havában Adal és Qarah törzs emberei kérték, hogy küldjön a Próféta hozzájuk
Muszlimokat, akik az Iszlámra okítják őket. Ezzel a céllal hatan a Próféta követői közül visszakísérték a
küldötteket. Mikor Radzsihoz értek (Rabigh és Dzsedda között), Hudhail harcosait hívták ezek ellen,
akik a Próféta négy követőjét megölték. A másik kettőt (Khubaib bin Adi és Zaid bin ad-Dathinnah)
Mekkába vitték és eladták őket az ellenségnek. Ugyanebben a Safar hónapban Bani Amir főnökének
kérésére, a Próféta egy újabb 40 fős (mások szerint 70) hittérítő egységet indított útnak, akik közt
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Nadzsd fiatal Anszarjai (Muszlimokat pártolók) is helyet kaptak. Őket is elárulták. Usayyah és
Dhakwan, a Bani Sulaim törzsből körbevették és levágták őket mind, Bir Maunahnál. Ezzel egy időben
Bani Nadir Zsidó törzs Medinában felbátorodott, hogy megszegje a szövetséget, aminek
következményeként a Hidzsra 4. évének Rabiul Awal havában gyilkossági kísérletet terveztek a
Próféta ellen. Ennek az évnek a Dzsamadi al-Ula havában Bani Thalban és Bani Muharib, a Bani
Ghatafan nemzetség két törzse, Medina ellen készülődött. Uhud után hét- nyolc hónappal a
Muszlimokat újabb háború fenyegette, ami el akarta őket söpörni a föld színéről.
A Próféta bölcsessége és követőinek elszántsága, azonban rövid időn belül megváltoztatták ezeket a
baljós viszonyokat. Az Arabok gazdasági blokádja megnehezítette a Medinaiak életét. A Medina
környezetében élő összes bálványimádó törzs ellenséges lett. A Medinán belül élő Hipokriták és
Zsidók belülről bomlasztottak. A Próféta vezetése és az elszánt Muszlimok nem csupán megvédték az
Iszlám becsületét, hanem egész Arábián belül megsokszorozták nevét és erejét.
Az „Árok” ütközetet megelőző rajtaütések
Az első lépéseket közvetlenül az Uhudi csata után tették meg. Sok Muszlim a sebeit kezelte, a
házakból gyász hangjai hallatszottak ki, a Próféta maga is megsebesült és elszomorította Hamza
nagybátyja vértanúsága. A Próféta összegyűjtötte az Iszlám eltökélt híveit, hogy üldözőbe vegyék a
pogányokat és elrettentsék őket attól, hogy Medinát még egyszer megtámadják. A Próféta jól mérte
fel a helyzetet. Quraish úgy vonult vissza, hogy semmi előny nem származott harci győzelmükből.
Valójában rá kellett jönniük, hogy ostobaságot követtek el. A Próféta 630 önkéntes harcost toborzott
üldözésükre, akiknek az élére állt. Amikor a Mekkába vezető úton elérték Hamra al-Aszadot és három
napra letáboroztak, egy nem Muszlim szimpatizánstól a Próféta megtudta, hogy Abu Sufiyan 60 kmre van Medinától 2.978 emberrel Ar-Ruhában. Belátták hibájukat és azt tervezték, hogy visszatérnek
Medinába. Amikor hírét vették, hogy a Próféta üldözőbe akarja venni őket, feladták tervüket. Nem
csak a Quraish rettent el attól, hogy támadjon, hanem a többi ellenséges törzs is. Felismerték, hogy a
Muszlimokat egy bölcs ember vezeti és az Ügy érdekében bármikor életüket áldozzák.
Amint Bani Aszad készülődni kezdett Medina megtámadására, a Próféta titkos ügynökei időben
értesítették őt szándékáról. Még mielőtt a támadók Medinához értek volna, egy 150 főből álló erős
hadat küldött ellenük Abu Salamah vezérletével (Umm Salama első férje). Meglepetésszerűen
ütöttek rajta Bani Aszadon és katonáin, akik mindenüket hátrahagyva pánikszerűen elmenekültek.
Javaik a Muszlimok kezébe kerültek.
Ezután következett Bani Nadir. Azon a napon, amikorra a Próféta elleni merényletet tervezték és
kitudódott titkuk, a Próféta megparancsolta, hogy tíz napon belül hagyják el Medinát.
Figyelmeztetésként az is ott állt a rendelkezésben, hogy aki ezt a parancsot megszegi, és mégis
marad, azt megölik. Abdullah bin Ubay, a hipokriták vezetője Medinában arra bátorította őket, hogy
tagadják meg a parancsot, ne hagyják el a várost. Megígérte nekik, hogy 2000 harcossal
megtámogatja őket. Bíztatásként azt is hozzátette, hogy Bani Ghatafan Nadzsdból szintén
segítségükre lesz. Végezetül Bani Nadir arra az elhatározásra jutott, hogy marad, mindegy, hogy a
Próféta mit kíván tenni. Mikor lejárt a tíz napos határidő, a Próféta ostrom alá vette a negyedet, ahol
éltek, de senki nem érkezett megmentésükre. Végül azzal a feltétellel adták meg magukat, hogy
minden három személyre közülük juthat egy teve, amit megpakolhatnak saját dolgaikkal, a többi
ingóságaikat, tulajdonaikat hátra kell hagyniuk. Az a negyed, ahol Bani Nadir törzse élt, házaikkal,
erődjeikkel, palotáikkal, kertjeikkel, a Muszlimok kezére került és az áruló törzs pedig Khyberben,
Wadi il Qurában és Szíriában szóródott szét.
A Próféta figyelme ezt követően Bani Ghatafan felé terelődött, akik Medina ellen akartak háborúzni.
A Próféta 400 harcossal rájuk tört Dhat ar-Riqánál. Annyira váratlanul érte őket a támadás, hogy
hanyatt-homlok elmenekültek házaikból és a közeli hegyekben kerestek menedéket. A Hidzsra 4.
évének Shaban havában a Próféta újból Badr felé vonult, hogy megütközzön Abu Sufiyannal. Az
Uhudi csatában Abu Sufiyan mindent eldöntő küzdelemre hívta a Prófétát és a Muszlim seregeket:
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„Jövőre találkozónk lesz Badrnál.” Válaszul a Próféta a követőin keresztül azt üzente: „Rendben van.
Elfogadom a kihívást.” Az előírt időben 1500 Muszlim harcossal odaértek Badrhoz. A másik oldalon
Abu Sufiyan 2000-es sereggel hagyta el Mekkát, de nem mert továbbvonulni Marr-az-Zahrannál (ma
Wadi Fatimah). A Próféta nyolc napig várt rá Badrnál. Ezalatt a Muszlimok jó üzleteket bonyolítottak
le az arra járó karavánokkal. Ez az eset segített helyreállítani a Muszlimok erejéről szóló
híreszteléseket, melyeken Uhud után csorba esett. Egész Arábia látta, hogy Quraish egymaga nem
képes leszámolni Mohammeddel.
A Muszlimokról alkotott kép egy másik ügy miatt is tovább erősödött. Dumat al-Dzsandal (ma AlDzsauf) egy jelentős hely volt Arábia és Szíria határán. A helyiek gyakran kifosztották azokat a
karavánokat, melyek Irakból elindulva, dél Szírián keresztül, Egyiptomba szállították az árut. A Hidzsra
5. évének Rabi al-Awal havában a Próféta 1000 fős sereget küldött a helyiek megzabolázására. Azok
nem mertek kiállni, inkább elmenekültek. Egész észak Arábiában az Iszlám iránt tisztelettel adóztak a
népek. A törzsek felismerték, hogy Medinából hatalmas erő sugárzik ki, egymaguk képtelenek azzal
szembeszállni, megfékezni.
Az „Árok” ütközet
Az Arab törzsek kombinált, összehangolt támadással akarták letörni Medina hatalmát. Ennek
kezdeményezői Bani Nadir voltak, akiket Medinából kiutasítottak és Khayberben telepedtek meg.
Körbejárták Quraish, Ghatafan, Hudhail és sok más törzset. Arra ösztönözték őket, hogy egyesítsék
erőiket és intézzenek közösen támadást Medina ellen. A Hidzsra 5. évének Shawal havában az Arab
klánok részéről egy példátlanul nagy sereg állt össze, ami Medina ellen vonult. Északról Bani Nadir és
Bani Qainuqa egyesítették erőiket, miután szétszórták őket Kahyberben és Wad il Qurában. Keletről
Ghatafan, Bani Sulaim, Fazarah Murrah, Aszhdzsa, Sad, Aszad és más klánok törtek előre. Délről
Quraish támadt, akiket nagyszámú szövetséges segített. Együtt kitettek tíz, vagy tizenkétezer főt.
Ha hirtelen rajtaütés lett volna, akkor a kimenetel végzetes lehetett volna. A Próféta azonban
nyomon kísérte az eseményeket, Ebben segítségére voltak kémjei, hírszerzői, szimpatizánsok, akik
minden törzsben jelen voltak és szállították a híreket az ellenség mozgásáról. Mielőtt a sereg odaért
volna, hat nap alatt egy árkot ástak Medina északnyugati oldalán, amit hátulról a Salat Hegy védett.
Az Ároknál egy védelmi vonal épült, amit 3000 ember biztosított. Medina déli oldalán kertek voltak,
ami lehetetlenné tette volna, hogy onnan támadjanak. A keleti oldalon lávasziklák borítottak
mindent, ami egy nagy sereg számára lehetetlen terep. Ugyanez a helyzet a déli és nyugati oldalon. A
támadás így csak Uhud keleti és nyugati oldaláról indulhatott, amit a Próféta árokkal védett. A
pogányok nem számítottak erre az árokra. Ez a fajta védelmi stratégia ismeretlen volt akkor az
Arabok körében. Egy hosszú téli ostromra kellett így berendezkedniük, de erre ők nem voltak
felkészülve.
Egy megoldás marad a hitetlenek részére. Arra ösztönözték Bani Quraizah Zsidó törzset, akik a keleti
oldalon laktak, hogy lázadjanak fel. A Muszlimoknak megállapodásuk volt a törzzsel. Ennek
értelmében Bani Quraizah biztosítja a város keleti védvonalát a Muszlimokkal együtt. A Muszlimok
nem dolgoztak ki védelmi stratégiát keleten, bízva az egyezségben. A családjaikat is a veszély elől a
keleti erődökbe szállították. A támadók észrevették a Muszlim védelemnek ezt a gyenge pontját.
Elküldték Huyayy bin Akhtabot, a Bani Nadir Zsidók főemberét Bani Quraizah törzséhez, hogy vegye
rá őket egyezségük megszegésére és csatlakozzanak hozzájuk. Először megtagadták. Semmi okát nem
látták annak, hogy egyezséget szegjenek Mohameddel (béke reá), aki betartotta az egyezségből rá
háruló feltételeket. Ekkor megszólalt Ibn Akhtab: „Nézzétek! Leírtam nektek milyen erőt képvisel az
Arábiai klánok egyesített serege. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy megszabaduljunk tőle. Ha ezt
elszalasztjátok, sohasem lesz újabb lehetőségetek.” Végül sikerült Bani Quraizat rávenni arra, hogy
megszegje az egyezséget.
A Prófétához elérkezett ennek híre. Ekkor magához szólította az Anszárok vezetőit, Sad bin Ubadaht,
Sad bin, Muadht, Abdullah Rawahaht, és Khawwat bin Dzsubairt, hogy menjenek, derítsék ki az
igazat. Ha úgy találják, hogy Bani Quraizah lojális, akkor jöjjenek, álljanak ki a Muszlim seregek elé és
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jelentsék ezt ki. Ha pedig megszegték az egyezséget, akkor csak neki beszéljenek erről, ne
demoralizálják ezzel a hírrel a seregeket. Odaérve, a Próféta Követői látták, hogy Bani Quraizah
elárulta őket és ezt nyíltan bevallották: „Nincs Mohammed és köztünk megállapodás.” Ezzel a
küldöttség visszatért a sereghez és beszámoltak a Prófétának: „Adal és Qarah.” Bani Quraizah
ugyanazt tette, amit Adal és Qarah tettek a Muszlim hitterjesztőkkel Radzsinál.”
A hír mégis elterjedt a Muszlimok között és mély megdöbbenést váltott ki. Veszélyessé vált a helyzet,
hiszen a város keletről védtelen volt, ráadásul családjaik is az ott biztonságosnak vélt erődökben
voltak. Ez pedig újabb lökést adott a Hipokritáknak, hogy lelkileg megtörjék a Muszlimokat és
lerombolják a védők morálját. Így szóltak hozzájuk: „Milyen érdekes! Azt mondták, hogy Cézár és a
Perzsa Khoszru földjei az öleinkbe hullnak, de most úgy állunk, hogy könnyíteni se tudunk kimenni
sehova.” Egy másik engedélyt kért, hogy az Árkot otthagyhassa, és családjának védelmére siethessen.
Volt, aki rémhíreket terjesztett. „Egyezzetek ki a támadókkal és adjátok ki nekik Mohammedet.” Ez
valós megpróbáltatás volt mindenki számára. Aki csak egy kis képmutatást táplált magában, az most
kitört belőle. Csak az odaadó, őszinte Muszlimok maradtak rendíthetetlenek és egyenesek.
Nuaim bin Masud, a Ghatafan törzs Ashdzsa ágából felvette az Iszlámot és a következő ajánlattal
járult a Próféta elé: „Eddig senki sem tudja, hogy Muszlim lettem. Bármilyen szolgálatra készen állok,
amit csak akarsz.” A Próféta így szólt: „Menj és hintsd el a viszály magját ellenségeink között.” Nuaim
először Bani Quraizahoz ment, akikkel baráti kapcsolata volt. Ezt mondta nekik: „Quraish és Ghatafan
belefáradtak az ostromba és vissza fognak vonulni. Ők semmit sem fognak veszteni, de nektek a
Muszlimokkal kell együtt élni. Gondoljátok át, mi lesz veletek, ha így alakul. Én ezért azt tanácsolom,
hogy amíg a kintiek nem adnak nektek egy magas rangú túszt maguk közül, addig ne csatlakozzatok a
támadókhoz.” Ez meghozta a várt hatást és Bani Quraizah túszt követelt az egyesített támadó
erőktől. Ezt hallva Quraish és Ghatafan és így reagáltak. „Úgy tűnik, hogy Bani Quraizah ingatag,
bizonytalan. Lehet, hogy túszokat követelnek, akiket ha a helyzet úgy hozza, Mohammednek adnak
át, hogy el tudják vele rendezni bajos dolgaikat. Ezért legyetek óvatosak velük.” Az Arab támadók
fenntartásokkal fogadták Bani Quraizaht ezért a következő üzenetet küldték nekik: „Belefáradtunk a
hosszú ostromba. Vigyünk véghez egy mindent eldöntő küzdelmet. Intézzünk általános támadást
mindkét oldalról.” Bani Quraizah erre így válaszolt: „Addig nem csatlakozunk a harchoz, míg néhány
elöljárótokat túszul nem adjátok nekünk.” Ahogy Nuaim elgondolta, bevált. Az Arab támadóknak
eszük ágában sem volt túszt küldeni. Bani Quraizah pedig hitt Nuaimnak, hiszen úgy látták jó tanácsot
adott. A stratégia működött, az ellenség erői megoszlottak.
Az ostrom több, mint 25 napig tartott. Tél volt. A támadók víz, étel és takarmány ellátmánya minden
nap vészesen fogyott, a tábor morálja esett, a harcosok egyre türelmetlenebbek voltak. Egy éjjel
szörnyű szélvihar tört rájuk, amit villámlás és mennydörgés kísért. Pár villám a táborba csapott. A
hideg és sötétség mellett a szél széthordta a sátrakat: Az ellenség soraiban fejetlenség terjedt. Nem
bírták tovább, otthagyták a csatateret és még az éj folyamán hazamentek. Amikor a Muszlimok
reggel felébredtek, egy katonát sem láttak a harctéren. A Próféta így szólt: „Ezután Quraish sohasem
lesz képes titeket megtámadni. Innentől kezdve nektek kell támadni.” Ez volt a legbölcsebb
összegzés, amit a helyzet felkínált. Nem csak Quraish, de az Arab klánok számára is tisztázódott, hogy
nem tudják felvenni a harcot a Muszlimokkal. Most már ők is attól féltek, hogy a jövőben Muszlimok
támadásaira számíthatnak.
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HUNAINI CSATA

ِّ
ٌوها َوِّت َج َارة
َ ُق ْل ِّإن َك
َ ال ا ْقتََرْفتُ ُم
ُ اؤ ُك ْم َوأ َْبَن
ُ ان َآب
ٌ اج ُك ْم َو َعش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َو
ُ آؤ ُك ْم َواِّ ْخَو ُان ُك ْم َوأ َْزَو
ِّ
َح َّب ِّإَل ْي ُكم ِّم َن َّللاِّ َوَرُسولِّ ِّه َو ِّج َه ٍاد ِّفي َسِّبيلِّ ِّه
َ تَ ْخ َش ْو َن َك َس َاد َها َو َم َساك ُن تَ ْر
َ ض ْوَن َها أ
ِّ
ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ
﴾٢٤﴿ ين
َ َم ِّرِّه َوَّللاُ الَ َي ْهدي اْلَق ْوَم اْلَفاسق
ْ صوْا َحتى َيأْت َي َّللاُ بأ
ُ َفتََرَّب
Mondd: Ha atyáitok, fiaitok, fivéreitek, asszonyaitok, családjaitok, a vagyon, mit elnyertek, a
kereskedelem, minek kudarcától féltek, nagyobb szeretetben áll számotokra, mint Allah, az Ő
Prófétája és a küzdelem az Ő útján, akkor várjatok, míg Allah meghozza ítéletét. Allah nem vezeti a
züllöttek népét. (Korán 9:25)
Ha Evilági vágyainkat, kötődéseinket, élvezeteinket jobban szeretjük, mint Allahot és ezért nem
csatlakozunk az Ő Ügyéhez, akkor nem Allah Ügye fog csorbát szenvedni, hanem mi magunk. Allah
véghez fogja vinni, amit akar, akár velünk, akár nélkülünk. Ha nem csatlakozunk, csak mi
veszíthetünk, mert megtagadunk magunktól valamit, ami spirituálisan gazdagabbá tenne minket.

ِّ ِّ
ِّ
نك ْم َش ْيًئا
ُ َع َجَب ْت ُك ْم َك ْث َرتُ ُك ْم َفَل ْم تُ ْغ ِّن َع
ْ ص َرُك ُم َّللاُ في َم َواط َن َكث َيرٍة َوَي ْوَم ُحَن ْي ٍن ِّإ ْذ أ
َ َلَق ْد َن
َّ
﴾٢٥﴿ ين
َ ض ِّب َما َر ُحَب ْت ثُ َّم َول ْيتُم ُّم ْدِّب ِّر
َ َو
ُ ضاَق ْت َعَل ْي ُك ُم اَّل َْر
Mert bizony pártotokat fogta Allah sok csatatéren és Hunain napján. Megörvendeztetett titeket
sokaságotok, de az semmi hasznotokra nem volt. Rátok szűkült a széles föld, majd hátat fordítva
(menekültetek) . (Korán 9:25)
Hunain a Taifot Mekkával összekötő út mentén van, húsz km-re Mekkától keletre. Ez egy völgy,
melyet hegyek vesznek körül. Mekka visszahódítása után (Hidzsra 8.) nem sokkal, a pogány
bálványimádókat felbosszantotta az Iszlám befogadása. Összegyülekeztek Taifban, hogy
megtanácskozzák, mitévők legyenek a Próféta ellen. A Hawazin és Thaqif törzsek hadba vonultak
Mekka ellen, dicsekedtek erejükkel, harci felkészültségükkel. Mekkát ezzel egyidejűleg áthatotta a
Muszlimok átszellemült lelkesedése, amihez új Muszlimok csatlakoztak. Az ellenség létszáma elérte a
4000-et, a Muszlimok pedig 10-12 ezren lehettek, mivel mindenki csatlakozni akart. Az ütközetre
Hunainnél került sor.
A Muszlimok jó eséllyel indultak csatába. A jó esélybe vetett bizalom önmagában veszélyt jelent.
Soraikban ugyanis a lelkesedés nagyobb volt, mint bölcsességük. A hitnél és az Ügyért való
odaadásnál nagyobb volt bennük a katartikus feldobottság. Az ellenség javára szolgált, hogy jól
ismerték a terepet. Lesben álltak és rajtaütöttek a Muszlimok felderítőin. A vidéket hegyek veszik
körbe, ahol az ellenség elrejtőzött. Amint a Muszlimok főegysége betért a völgybe, az ellenség
nyilakkal, hajítófegyverekkel záport zúdított rájuk. Ilyen körülmények között a túlerő inkább hátrány,
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min előny. Sokan mártírhalált haltak, többen megfutamodtak. A Próféta megőrizte nyugalmát és
súlyos vereséget mért a pogányokra.

TABUKI CSATA

Az a cselekménysor, ami a 9. Szúrában nyomon kísérhető, a Hudaybiyahi Békeszerződéssel veszi
kezdetét. Ekkorra Arábia egyharmada az Iszlám zászlaja alá tartozott, megerősödött, szervezett erővé
és civilizált Iszlám Államrendszerré vált. A Békeszerződés további lehetőségeket biztosított az
Iszlámnak, hogy a térség többi régiójához képest békés atmoszférájával, tovább terjessze hatását. A
Békeszerződést követően két fontos esemény történt, ami jelentős változásokhoz vezetett:
Arábia elfoglalása
A Próféta missziókat küldött Arábia klánjaihoz, akik az Iszlám igéjét vitték el nekik. Két év leforgása
alatt az Iszlám a „tudatlanság” korszakának hagyományait követő népek legtöbbjéhez elért.
Megrendült a korábbi tradícióba vetett hit. Quraish fanatikus főembereit ez annyira felbőszítette,
hogy felrúgták a Békeszerződést és egy mindent eldöntő csatában le akartak számolni az Iszlámmal. A
Próféta azonban a szerződésszegést követően azonnal akcióba lépett, nem hagyva nekik időt arra,
hogy nagyszámú sereget tudjanak verbuválni. Ezért a Hidzsra 8. évének Ramadán havában
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rajtaütésszerűen megtámadta Mekkát és elfoglalta. Ezzel csapást mért a „tudatlanság” egyik
központjára, de még ott volt a másik csatamező, Hunain, ami egy halálkatlannak bizonyult. Hawazi,
Taqif, Naur, Dzsusm és több más nagy klán gyűlt itt össze, hogy leszámoljon a hit „reformációjának
forradalmával”, de végül elbuktak. Hunain felszabadítása a „tudatlanság” alól, megnyitotta az utat
egész Arábia felé, hogy végül az „Dar ul-Iszlámmá”, azaz Iszlám Otthonává váljon. Egy évvel a Hunaini
csata után, Arábia legnagyobb része Muszlimmá vált és csak elszórva, a legrejtettebb zugokban,
eldugott régiókban tartotta magát a régi tradíció.
A másik lépés, amivel az Iszlám meggyőző erővé válhatott, az a Tabuki hadjárat volt, melyet az északi
határ mentén élő Keresztények kezdeményeztek, akik a Római (Bizánci, szerkesztő) Birodalom
tőszomszédságában éltek. A Próféta harminc ezres sereggel vonult az északi, Bizánccal határos
területek irányába, de a Bizánciak kitértek a megütközés elől. A Próféta, így az Iszlám ereje, hatása
hatalmasra nőtt. Arábia minden részéből küldöttségek várták visszaérkezését Tabukból, hogy
felesküdjenek az Iszlámra és engedelmességre neki. A Korán ezt a győzelmet a Nasr Szúrában (110.)
teszi örökössé: „Ha eljön Allah Pártfogása és a diadal, Látod az embereket Allah hitvallásába megtérni
seregestül.”

Tabuki hadjárat
A Tabuki hadjárat a Bizánci Birodalommal fennálló konfliktusban gyökerezett, ami még Mekka
elfoglalása előtti időkben kezdődött. A Hudaybiyahi Békeszerződést követően Arábia különböző
részeire indultak küldöttségek, így a Szíriával szomszédos, északi klánokhoz is. Itt az emberek
többsége Keresztény volt, akik a Bizánci Birodalom befolyása alatt éltek. A közösen elfogadott
nemzetközi megállapodások ellenére, ők a küldöttség tizenöt tagját, Zat-u-Talah közelében megölték.
Csak Kaab bin Umair, a küldöttség vezetője tudott elmenekülni és beszámolni az incidensről.
Ráadásul Buszra városának Keresztény kormányzója, Shurabil bin Amr, aki közvetlenül a Bizánci
császárnak engedelmeskedett, megölette a Próféta követét, Haritli bin Umairt, akit hasonló,
tájékoztatási céllal küldött oda.
Mindez meggyőzte a Prófétát, hogy erős választ kell adnia, hogy a Bizánci határral szomszédos
területeken a Muszlimok biztonságát szavatolni tudja. A Hidzsra 8. évének Dzsamadi al-Ula havában
egy háromezres hadat küldött a Szíriai határhoz. Amikor Maan közelébe értek, a Muszlimok
megtudták, hogy Shurabil egy százezres sereg élén ellenük vonul. Az is tudomásukra jutott, hogy a
Császár egy másik százezres gyalogságot is kiállított, akiket fivére, Theodore vezérletével szintén
ellenük küldött. A félelmet gerjesztő hírek ellenére a Muszlimok bátor hada tovább menetelt és
megütközött Shirabil óriási seregével M’utahnál. Az összecsapás sikerének Muszlim részről semmi
esélye sem volt, hiszen egy harcosra harminchárom ellenség jutott, mégis elérték, hogy nem tudták
legyőzni őket. Ez az eset az Iszlám terjesztését erősen fellendítette. Azok az Arab klánok, akik félig
független státuszt élvezve a Perzsa Birodalom befolyási övezetében Szíriában, vagy az Iraki
Nadzsdban éltek, ezrével tértek át az Iszlámra. Ekkor tért meg a Bani Szulaim klán (akiknek főnöke
Abbasz bin Mirdasz Sulaimi volt), Ashdzsa, Ghaftan, Zubyan, Fazarak, stb. A Bizánci Birodalom Arab
hadtesteinek vezére, Favrah bin Amral Dzsuzami, felvette az Iszlámot és olyan megpróbáltatásban
volt része, ami csodálattal töltötte el követőit. Amikor a Császár megtudta, hogy Favrah az Iszlámra
tért, elrendelte letartóztatását és bíróság elé állítását. Ott a Császár így szólt hozzá: „Két dolog közül
választhatsz. Vagy feladod Iszlám hitedet, visszanyered szabadságodat és korábbi rangodat, vagy
Muszlim maradsz és meghalsz.” Ő teljes lelki békével választotta a halált az Igazság Útján.
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Nem csoda, hogy ezek után a Császár ráébredt arra a veszélyre, ami Arábiából Birodalmát fenyegeti.
A Hidzsra 9. évében katonai előkészületeket tett, hogy elégtételt vegyen a M’utahi inzultusért. A
hozzá hűséges Ghassanida és más Arab törzsek hadat verbuváltak. A Próféta, aki az Iszlám
Mozgalmat érintő kérdésekben ügyelt arra, hogy minden jó és rossz információt begyűjtsön, ennek a
készülődésnek is hírét vette. Megértette azonnal, hogy cselekedni kell. Nem tétovázott és
elhatározta, megütközik a Császár hatalmas seregével. Tudta, ha a gyengeség legapróbb jelét adja, az
aláaknázza a Mozgalom egészét, ami ebben az időben három veszélynek volt kitéve. Első a
„tudatlanság” korának elhaló erői voltak, akiket Hunainnél végzetes vereség ért, de bármikor
feltámadhattak. A második a Hipokriták voltak Medinában, akik alig vártak egy ilyen alkalmat, ami
mellé állhatnak titokban és bomlaszthatnak. Ők sem várattak magukra sokáig, gonosz terveiket,
felajánlásaikat lejegyezték egy levélben, amit egy Abu Amir nevű pappal titokban a Keresztény
Ghasszan királyhoz és magához a Császárhoz is eljuttattak. Medinában csak azért építettek egy saját
mecsetet, hogy ott tarthassák titkos megbeszéléseiket. A harmadik veszély a Császár inváziója volt a
Perzsa Birodalom ellen. A Perzsa Birodalom volt a másik nagyhatalom, ami a vele szomszédos
területeket szintén befolyása alatt tartotta. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor Bizánc győzelmet
aratott a Perzsa seregek felett.
Nyilvánvaló, ha ezt a három veszélyt összetesszük, akkor ezek összeadódva megsemmisítő csapást
mérhetnek az Iszlámra és Muszlimokra egy olyan küzdelemben, amiben jelenleg az Iszlám még jól áll.
A Próféta ezért nem várt és azonnali előkészületeket tett a Bizánci Birodalommal szembeni
megütközésre. Bizánc, ekkor a világ két legnagyobb birodalmának egyike volt. Annak ellenére döntött
az ütközet mellett, hogy az Iszlám Állam akkori körülményei a hadjárat ellen szóltak. Éhínség sújtott
az országban és a már régóta várt termést elvitte a szárazság. Arábia legforróbb nyári időszaka volt,
anyagi forrás sem volt elegendő felszerelésekre, fegyverekre, mozgósításra. Mindennek ellenére
Allah Prófétája felismerte az idő szorítását. Tudta, hogy az Igazság Küldetésének túlélése, vagy
megsemmisülése a tét. Az, hogy nyílt deklarációval indította el a Bizánci sereg elleni hadjárat
előkészületeit jelezte, hogy mennyire fontos volt mindez a Mozgalom számára. Rendszerint nem tett
nyílt lépéseket egy hadjárat előkészítésénél. Gyakran az utolsó pillanatig nem nevezte meg az
ellenfelet, az elérendő célt, többször előfordult, hogy Medinából irányított hadjáratokat, onnan nem
mozdult ki, de itt más volt a helyzet.
Arábiában mindenki felismerte ennek a határozatnak a következményeit. A „tudatlanság” korának
hiedelmeit követők túlélői izgatottan várták a hadjárat kimenetelét. Minden reményük abban volt,
hogy Bizánc vereséget mér a Muszlimokra. A Hipokriták ugyancsak meglátták saját lehetőségeiket és
nekikezdtek az Iszlám belső bomlasztásának. Mecsetükben, ahol titkos megbeszéléseiket tartották,
számos tervet szőttek a hadjárat sikerének aláaknázására. Az igaz hívők szintén felismerték, hogy az a
Mozgalom, aminek ők az elmúlt 22 évben az életüket szentelték, most végső megmérettetésre kerül.
Ha most bátorságot, hős kiállást mutatnak ebben a kritikus helyzetben, akkor a külvilág számos ajtaja
megnyílhat az Iszlám terjesztésére. Ha viszont gyengeséggel, gyávasággal lépnek porondra, akkor
mindaz, amit eddig Arábiában tettek, füstté válik. Az Iszlám elkötelezett hívei lelkesen vágtak bele a
hadjárat előkészítésébe. Egymást akarták felülmúlni felajánlásaikkal, adományaikkal. Othman és
Abdur Rahman bin Auf óriási pénzadománnyal támogatták a célt. Omar az életében megkeresett
pénzeinek felével, Abu Bakr pedig az egésszel járult hozzá. A követők is mindet betettek, amit tudtak,
munkáik után kapott járandóságokat, asszonyaik ékszereit. Önkéntesek ezrei jöttek el a Prófétához,
életüket felajánlva az Iszlám Ügyéért, akik csatlakoztak a hadjárathoz. Volt, aki bánatkönnyeket
ejtett, ha nem kerülhetett számításba kora, gyengesége, vagy fegyverek, felszerelések hiánya miatt.
Ez volt az a pillanat, amikor mindenkiről kiderült, ki hívő és ki Hipokrita. Aki szánt szándékkal
hátramaradt, az csak az Iszlámhoz fűződő gyenge kötődése miatt tette. Tabuk felé menetelve, ha
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valaki lemaradt, nem zárkózott fel, majd eltűnt, a Próféta így szólt: „Hagyjátok magára. Ha valami jó
lakozik benne, akkor Allah majd utat nyit neki, hogy csatlakozzon hozzátok, de ha nincs benne semmi
jó, akkor köszönjétek meg Allahnak, hogy megszabadított a gonosz társaságától.”
A Próféta a Hidzsra 9. évének Radzsab havában harmincezer harcossal vonult Szíria felé az Iszlám
Ügyéért megvívni. A hadjárat körülményeit jól jellemzi az, hogy tevéjük alig volt, így a többség
gyalogosan kényszerült a sivatag forró homokjában menetelni, amíg rá nem került a sor, mert
egymást váltották a tevék hátán. A sivatag égető melege mellett, vízhiánnyal is meg kellett
küzdeniük. Kárpótolta őket a viszonzás, amit kiállásukért rendíthetetlenségükért kaptak, amiért
ezeket a nehézségeket felvállalták.
Amikor Tabukba érkeztek megtudták, hogy a Császár és szövetségesei elrendelték seregeik
visszavonását a frontról, így nem marad ellenség, akivel csatát lehetett volna vívni. Ez egy morális
győzelem volt a Muszlimok részére, ami sokszorosára növelte presztízsüket anélkül, hogy egy csepp
vért hullajtottak volna.
A történészek Tabuki hadjárattal kapcsolatos értékelése sok esetben hibás. Azt állítják ugyanis, hogy
a toborzás híre a Bizánci seregekbe az Arab határ mellett, hamis volt. A helyzet az, hogy a Császár
nekilátott a toborzáshoz, de a Próféta megelőzte őt és még azelőtt a csatatérre ért, hogy a támadásra
felkészülhetett volna. Feltevések helyett maradjunk a tényeknél: a császár serege visszavonult. Nem
felejtette el, ugyanis, hogy az Iszlám Ügyéért odaadóan küzdő háromezres had M’utahnál képes volt
becsülettel helytállni az ő százezres seregével szemben. Most harminc ezres Muszlim had sorakozott
fel Tabuknál, amit a Próféta maga vezetett. Ehhez kétszázezres császári sereg sem lesz elég,
gondolhatta.
Amikor a Próféta hírét vette a császári csapatok visszavonulásának két dolog között választhatott.
Vagy továbbmegy Szíriába, vagy visszatér Tabukból és a morális győzelmét politikai előnyökre váltja.
Az utóbbi mellett döntött és húsz nap várakozás után elhagyta Tabukot. Ezalatt sikerült nyomást
gyakorolnia azokra a kis királyságokra, sejkségekre, melyek a Bizánci Birodalom és az Iszlám Állam
között voltak. Ezek erős Bizánci hatás alatt élték meg mindennapjukat. A történtek után gazdát
váltottak, alájuk rendelődtek, vazallusaik lettek és ettől kezdve az Iszlám Állam adófizetőivé váltak.
Keresztény törzsfők, Ukaidir bin Abdul Malik Kindi, vagy Dumatul Dzsaidal, Yuhanna bin D’obah, majd
Maqna, Dzsarba és Arzuh klánjai behódoltak és beleegyeztek Dzsiziya adó fizetésébe Medina Állam
javára. Ezzel az Iszlám Állam befolyási határai elérték a Bizánci Birodalom határait, ami azt
eredményezte, hogy azok az Arab klánok, akiket eddig a Császár Arábia ellen használt, most a
Muszlimok szövetségesei lettek Bizánccal szemben.
A Tabuknál aratott morális győzelem lehetőséget nyitott a Muszlimoknak arra, hogy mielőtt még
konfliktusba keverednének újból Bizánccal, megerősítsék pozícióikat egész Arábiában.
Szertefoszlottak azok reményei, akik a „tudatlanság” hiedelem-korszakának visszatérésében bíztak.
Lehullott a lepel a Shirkről (bálványimádás) és Nifaqról (képmutatás), mert valójában egy lepel fedte
be mindkettőt. A képmutatók továbbra is bálványimádók maradtak, csupán az Iszlám mögé bújtak.
Tabuk nekik is bebizonyította az Ügy igazát, és ha ők nem is, de gyermekeik már az Iszlám tisztaszívű
követőivé váltak. Csupán egy teljesen erőtlen kis csoport maradt fenn a régi tanok követői közül, de
ezek már nem jelentettek veszélyt az Iszlám Forradalmára, aminek véghezvitelére Allah a Prófétát
küldte.
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3.2. A PRÓFÉTA (BÉKE REÁ) FELESÉGEI

MOHAMED (BÉKE REÁ) FELESÉGEI
Forrás: https://aboutislam.net/reading-islam/about-muhammad/11-wives-of-the-prophet-who-arethey/
Kik a hívők anyjai? Talán hallottátok az Ummahat al-Mu'minín kifejezést. Ez magyarul „hívők
anyjainak” fordítható és ez a cím Mohamed (béke reá) próféta feleségeire utal. Feleségei voltak
ebben a dunyjában (evilágon), és feleségei lesznek az akhirában (túlvilágon).
1. Khadidzsah bint Khuwaylid (556 –619)
„Mária, Imran lánya volt a legjobb a nők között (az akkori világban), Khadidzsa pedig a legjobb a nők
között (e nemzetben).” (Al-Bukhari)
Khadidzsa Mohamed próféta első felesége volt. A próféta (béke reá) egy gazdag kereskedő
özvegyeként ismerte meg, majd önmaga is sikeres üzletasszony lett. Később Khadidzsa Mohamedet
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saját nevében eljáró megbízottjaként alkalmazta üzleti vállalkozásában, de hamarosan meglátta
benne azt a személyt, aki férjének is megfelelő.
A legtöbb forrás szerint Khadidzsa 40, Mohamed pedig 25 éves volt, amikor összeházasodtak.
Khadidzsa hat gyereket szült neki, köztük két fiát, akik csecsemőként haltak meg. Az első
kinyilatkoztatások idején támogatást, bátorítást adott Mohamednek és hű társa maradt, amikor a
legtöbb mekkai elöljáró szembefordult vele. Amíg élt, Mohamednek nem volt másik felesége.
Szerette, hiányolta és egész életében emlékezett Khadidzsára.
2. Szawdah bint Zam’a (születés éve nem ismert – 674)
Huszonöt évig tartó házasság után a próféta első felesége, Khadidzsah elhunyt. Egyedül maradt és
családjának terhe is rá hárult. Nem tudott elegendő időt fordítani az Iszlám terjesztésére, ezért úgy
döntött, hogy újra megnősül. Szawdah bint Zam’a nevű özvegyet választotta maga mellé. Szawdah és
első férje nagyon korán Iszlám hitre tértek, majd az Abessziniába menekülők csoportjához
csatlakoztak. Férje a száműzetésben elhunyt, ő maga pedig szegény sorban maradt özvegyen,
kisgyerekekeivel. Mohamed próféta házasságuk jóváhagyását az asszony nem muszlim szüleitől kérte
(!!!). A szülők beleegyeztek, majd felkérték, hogy magától Sawdah-tól is kérje a frigy jóváhagyását.
Ezzel az unióval Szawdah és Mohamed háza népei egy tömbbe forrottak és a prófétának több ideje
maradt küldetésének véghezvitelére. Három évi házasság után vett a próféta újabb feleséget maga
mellé.
Szawdah abban a hatalmas megtiszteltetésben részesült, hogy az Iszlám útján két alkalommal is
Muhadzsir (menekült) lehetett, először Abesszíniába, majd Medinába. Ő volt az első özvegy, akit a
próféta feleségül vett. Szawdah kedves, karitatív és joviális nő hírében állt.
3. Aisha bint Abu Bakr (612 – 678)
Aisha, Abu Bakr, Mohamed próféta egyik legközelebbi barátjának és támogatójának volt a lánya. A
próféta Aisha fiatalkori eljegyzésével erősítette meg házassági szándékát. Aishát muszlimként
nevelték, hiszen Aisha élete kezdetén a közeli társak többsége már Iszlám hitre tért.
Házasság után ő és a próféta rendkívül mély kapcsolatba kerültek, amit sok hadith igazol. Szeretett
feleséggé és az Iszlám rendkívül intelligens tudósává vált. Neki köszönhető több mint 2000 hiteles
hadith. Ismertté vált éles eszéről, tanulás szeretetéről és kifogástalan ítélőképességéről. Aisha egyike
volt Mohamed próféta azon feleségeinek, akik fejből tudták az egész Koránt. Figyelemreméltó, hogy
ő volt az egyetlen feleség, aki akkor is a prófétával lehetett, amikor kinyilatkoztatást kapott. Aisha
volt az, akinek karjaiban halt meg a próféta.
Aisha 18 vagy 19 éves korában megözvegyült, majd több mint 40 évig tanított és jelentős szerepet
játszott az Iszlám terjesztésében.
4. Hafszah bint Umar ibn Al-Khattab (605 – 665)
Mohamed próféta negyedik felesége, egyik legközelebbi bizalmasa, Umar ibn Al-Khattab lánya,
Hafszah volt. Házasságuk egy megfontolt politikai szövetség volt. Hafszah fiatalon ment férjhez és
részt vett az Abessziniába és Medinába történő menekülésekben. Korán, már tizennyolc éves
korában megözvegyült. Megtiszteltetés volt, hogy feleségül mehetett Mohamed prófétához és általa
az Al-Khattab, ill. a próféta klánja összekapcsolódhatott.
Hafszah és Aisha voltak a legfiatalabbak Mohamed próféta feleségei közül. Hasonló személyiségűek,
erős, határozott nők voltak és többnyire úgy tűnt, hogy jól kijönnek egymással. Hafszah tudott írni és
olvasni és Aishához hasonlóan memorizálta az egész Koránt. Jámbor, intelligens volt, órákon át
töprengett a Korán versein. Hafszának jutott ki osztályrészül az, hogy az első Muszhaf (írott Korán)
letéteményese lehetett, ami apja halála után került birtokába. Hafszah és a próféta házassága nyolc
évig tartott, a próféta halála után pedig további harmincnégy évet élt.
5. Zaynab bint Khuzaymah (595 – 624)
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Zaynab volt az első Mohamed próféta feleségei közül, aki nem a Quraish törzséből származott.
Kevesebb, mint egy évvel a prófétával kötött házassága után elhunyt, ezért nagyon keveset tudunk
róla. Házassága előtt a szegényekkel végzett munkája és a velük szemben tanúsított nagylelkűsége
miatt elnyerte a "Szegények Anyja" címet.
Vita van arról, hogy Zaynab hányszor özvegyült meg még Mohamed prófétával (béke reá) kötött
házassága előtt.
Annyi bizonyos, hogy próféta előtti férje csatában halt meg és Mohamed prófétával kötött házassága
precedenst teremtett arra, hogy mások is kövessék ezt a példát. Ettől kezdve a muszlim férfiak nem
féltek attól, hogy csatában bekövetkezett haláluk családjuk számára éhezést és mellőzöttséget von
maga után. Megtisztelővé vált az elhunytak özvegyeinek feleségül vétele.
6. Umm Szalama bint Abu Umayyah (596 – 680)
Umm Szalamát huszonkilenc éves korában vette feleségül Mohamed próféta, miután első férje
belehalt a sebekbe, melyeket az uhudi csatában vívott harcban kapott.
Umm Szalama és férje részt vettek az Abesszíniába történő menekülésben. Életét átszőte az
állhatatosság, mellyel megpróbáltatásait tűrte.
Férjével az elsők között akartak elszökni Mekkából Medinába, de férjétől Mekka határában
erőszakkal elszakították, fiát pedig elrabolták. A férje halálakor így fohászkodott (Du'a) Allahhoz:
"Ó, Uram, jutalmazz meg szenvedésemért és adj nekem valami jobbat cserébe, amit csak Te, a
Magasztos és Hatalmas tudsz adni."
A prófétával kötött házasság bizonyítja, hogy Allah meghallotta a du’a-t. Umm Szalama több mint 300
hadith elbeszélője volt, melyek közül sok nőket érint. A prófétát számos hadjáratán elkísérte és
egészen Mohamed haláláig, hét éven keresztül éltek házasságban. Umm Szalama túlélte az összes
többi feleséget, nyolcvannégy éves korában halt meg.
7. Dzsuwayriyah bint al-Haarith (608 – 673)
Dzsuwayriyah-ra akkor figyelt fel a próféta, amikor elfogták a Banu Musztaliq törzs elleni csatában. A
Banu Musztaliq főnökének 20 éves lánya volt. A házasság összehangot teremtett törzse és a
muszlimok között.
Amikor Mohamed próféta feleségül vette Dzsuwayriyah-t, ez lehetővé tette a törzs számára, hogy
becsülettel lépjenek be az Iszlámba, lemosva magukról a vereségük okozta megaláztatást. Amint
kihirdették a házasságot, visszaadták a Banu Musztaliqtól eltulajdonított hadizsákmányt és az összes
foglyot szabadon engedték.
Dzsuwayriyah hat évig élt házasságban a prófétával és további harminckilenc évet élt az ő halála
után. Hatvanöt éves korában hunyt el.
8. Zaynab bint Dzsahsh (590 – 641)
Zaynab, a Quraish nemesi vonalából származó fiatal lány, korábban Zaydhoz ment feleségül, aki
Muhammad próféta egykori rabszolgája volt, akit felszabadított, majd fiává fogadott. Zayd nagyon
közel állt a prófétához.
Mint minden fiatal lány, aki viszonylag luxusban nevelkedett, nagyon nagy elvárásai voltak a
házassággal kapcsolatban és Zayd nem felelt meg annak férfinak, aki be tudta volna teljesíteni álmait.
Annak érdekében azonban, hogy a próféta kedvében járjon, családja engedélyezte a házasság
létrejöttét Zayddal.
Házasságuk rövid életű és viharos volt, majd mindkettőjük örömére Mohamed próféta megengedte,
hogy elváljanak. Ez dilemmát okozott, mert a válást rosszallóan szemlélték, hiszen egy nő ilyenkor
nehéz helyzetbe kerül. Annak érdekében, hogy minden félnek elégedettséget okozzanak, beleértve
Zaynab családját is, Mohamed a válást követően feleségül vette Zaynabot.
A Koránban olyan versek nyilatkoztattak ki, melyek foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Zaynab feleségül
vételével Mohamed próféta megmutatta, hogy az Iszlámban az örökbefogadott fiú nem azonos a vér
szerinti fiúval. Zaynab csatlakozott Mohamed növekvő családjához és nagylelkűségéről, jótékony
cselekedeteiről vált ismertté. Ötvenéves korában hunyt el.
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9. Umm Habibah bint Abu Sufyan (589 – 666)
Ramlah, más néven Umm Habibah, Abu Szufyan lánya volt. Abu Szufiyan abban a korszakában,
amikor az Iszlám ellensége volt, Quraish vezetőihez tartozott. Ramlah azonban félelem nélkül
megvallotta hitét, nem tartva a következményektől, majd kemény megpróbáltatásokon ment
keresztül. Miután áttért az Iszlámra, szűnni nem akaró elnyomást szenvedett el. Umm Habibah és
férje csatlakoztak az abesszíniai menekülőkhöz. Férje ezt követően meghalt. Egyedül maradt egy
idegen országban kicsiny lányával és nem támogatta őt senki. Amikor a próféta hírét vette nehéz
helyzetének, felajánlotta, hogy feleségül veszi. Elfogadta. Abesszínia királya, aki titokban áttért az
Iszlámra, jó barátja volt az új muzulmán közösségnek, gondoskodott hozományáról és tanúja lett
házassági szerződésének. Eltelt néhány év, mire csatlakozhatott férjéhez Medinában. Egészen a
próféta haláláig, négy éven keresztül élt vele házasságban.
10. Szafiyyah bint Huyayy ibn Akhtab (610 – 670)
Szafiyyah Medinában született Huyayy ibn Akhtabtól, a Banu Nadir zsidó törzs főnökétől. Banu Nadirt
kiűzték Medinából és Khaybar-ban telepedett le. 629-ben a muszlimok győzelmet arattak a Khaybar-i
csatában és Szafiyyát fogságba ejtették. A próféta felajánlotta, hogy Safiyyah térjen át az Iszlámra és
legyen a felesége. Ebbe ő beleegyezett.
Megtérése ellenére Mohamed többi felesége kikezdte Safiyyah-t, annak zsidó származása miatt.
Mohamed próféta egyszer azt mondta neki:
„Ha ismét megkülönböztetés ér, mondd nekik, hogy a férjed Mohamed, apád Áron próféta, a
nagybátyád pedig Musza (Mózes) próféta volt. Szóval, mi van ebben ilyen gúnyos?”
Szafiyyah huszonegy éves volt, amikor a próféta meghalt. További 39 évet élt és 60 évesen hunyt el
Medinában.
11. Maymunah bint al-Haarith (594 – 674)
Maymunah, vagy ahogy akkor nevezték Barra, arra vágyott, hogy a próféta őt feleségül vegye és
házasságra ajánlotta fel magát neki. Ő ezt elfogadta. Maymunah alig több mint három évig élt a
prófétával, egészen az ő haláláig. Nagyon jó természete volt, unokaöccse, Ibn Abbasz, aki később a
Korán legnagyobb tudósa lett, sokat merített tudásából.
12. Maria bint Shamʿūn, másnéven Maria al-Qibtiyya, vagy Maria a Kopt (meghalt 637-ben)
Egyiptomi volt, akit húgával, Sirinnel együtt Muqawqisz, Alexandria, Egyiptom keresztény
kormányzója küldött ajándékba Mohamednek az Iszlám prófétájának 628-ban, országának perzsa
megszállása idején. Nővérével együtt rabszolgák voltak. Életének hátralévő részét Medinában
töltötte, ahol befogadta az iszlámot, Mohamed mellett élt és fiút szült neki, Ibrahimot. A fiú
csecsemőként halt meg, majd öt évvel később Maria is elhunyt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_al-Qibtiyya
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MI AZ IGAZSÁG MOHAMEDRŐL (BÉKE REÁ) ÉS AISHÁRÓL
Forrás: https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/sep/17/muhammad-aisha-truth
Az alábbi cikket azért vettem át a The Guardianból és nem az én tollamból született, hogy elkerüljem
az elfogultság vádját.
W Montgomery Watt orientalista tudós Mohamedről, az Iszlám prófétájáról a következőt írta: „A
világ nagy emberei közül egyik sem volt annyira rosszindulatú, mint Mohamed.” Idézete még ennél is
csípősebbnek tűnik a muszlimok ártatlansága című iszlamofób film fényében, amely Jementől Líbiáig
zavargásokat váltott ki és a sok rágalom mellett Mohamedet pedofilként ábrázolja. Ez az állítás az
Iszlám kritikusai között többször visszatér, ezért alapos vizsgálatot érdemel. A kritikusok azt állítják,
hogy Aisha mindössze hatéves volt, amikor Mohamed 50 évesen eljegyezte és csak kilenc, amikor a
házasság létrejött. Ezt egy magának Aishának tulajdonított mondásra alapozzák (Szahih Bukhari 5.
kötet, 58. könyv, 234.). A kérdés vitáját tovább bonyolítja, hogy néhány muszlim ezt történelmileg
pontos beszámolónak tartja.
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شةَ ـ رضى
َ عا ِئ
ِ َحدَّثَ ِني فَ ْر َوة ُ ب ُْن أ َ ِبي ْال َم ْغ َر
َ ع ْن
َ ،ع ْن أ َ ِبي ِه
َ ،ع ْن ِهش ٍَام
َ ،ي ب ُْن ُم ْس ِه ٍر
َ  َحدَّثَنَا،اء
ُّ ع ِل
ْ َهللا عنها ـ قَال
 فَقَ ِد ْمنَا ْال َمدِي َنةَ فَنَزَ ْلنَا، َت ِس ِنين
ِ ي صلى هللا عليه وسلم َوأَنَا ِب ْنتُ ِس
ُّ ت تَزَ َّو َج ِني ال َّن ِب
 فَأَتَ ْت ِني أ ُ ِمي أ ُ ُّم ُرو َمانَ َو ِإ ِني،ًش َع ِري فَ َوفَى ُج َم ْي َمة
َ َ فَ ُو ِع ْكتُ فَتَ َم َّرق،ج
ِ ار
ِ فِي َب ِني ْال َح
ٍ ث ب ِْن خ َْز َر
ْ ََت ِبي فَأَتَ ْيت ُ َها الَ أَد ِْري َما ت ُ ِريدُ ِبي فَأ َ َخذ
ْ ص َرخ
ت ِب َيدِي
ُ اح
ِ ص َو
َ َ ف،ب ِلي
َ لَ ِفي أ ُ ْر ُجو َح ٍة َو َم ِعي
ْ َ ث ُ َّم أ َ َخذ،ض َنفَسِي
َ ت
ٍش ْيئًا ِم ْن َماء
ُ س َكنَ َب ْع
َ َحتَّى أ َ ْوقَفَ ْت ِني
َ  َحتَّى، َو ِإ ِني أل َ ْن َه ُج،علَى باب الد َِّار
ْ س َح
علَى ْال َخي ِْر
ِ ار فِي ْال َب ْي
َ َت فَقُ ْلن
َ فَ َم
َ َّار فَإِذَا ِنس َْوة ٌ ِمنَ األ َ ْن
َ ت ِب ِه َوجْ ِهي َو َرأْ ِسي ث ُ َّم أ َ ْد َخلَ ْت ِني الد
ِ ص
ْ
َ علَى َخي ِْر
اَّلل
ُ  فَلَ ْم َي ُر ْع ِني إِالَّ َر،صلَحْ نَ ِم ْن شَأ ِني
ْ َ  فَأ َ ْسلَ َم ْت ِني إِلَ ْي ِه َّن فَأ.طا ِئ ٍر
ِ َّ سو ُل
َ  َو،َو ْال َب َر َك ِة
. َ َوأَنَا َي ْو َم ِئ ٍذ ِب ْنتُ ِتس ِْع ِسنِين، فَأ َ ْسلَ َم ْت ِني ِإلَ ْي ِه،ض ًحى
ُ صلى هللا عليه وسلم
Aisha tudósítása:
A próféta akkor vett el engem, amikor 6 éves lány voltam. Medinába mentünk és Bani-al-Harith bin
Khazradzs otthonában szálltunk meg. Aztán rosszul lettem és kihullott a hajam. Később (újra) kinőt.
Egyszer, miközben néhány barátnőmmel hintáztam, megjelent édesanyám, Um Ruman. Magához
hívott, én pedig odamentem hozzá, nem tudva, mit akar velem tenni. Kézen fogott és arra kért, hogy
a ház ajtaja előtt álljak. Akkor elakadt a lélegzetem és amikor rendbe jöttem, egy kis vízzel
megdörzsölte az arcomat, fejemet. Aztán bevitt a házba. A házban láttam néhány Anszári nőt, akik
azt mondták: „Sok jót neked, Allah áldását és sok szerencsét." Aztán rájuk bízott és ők felkészítettek
(a házasságra). Majd a délutáni órákban váratlanul Allah prófétája (béke reá) érkezett hozzám és
anyám átadott neki. Akkor kilencéves lány voltam.
Bár a muszlimok többsége nem gondolja, hogy kilencéves lányaikat ki kellene házasítaniuk, azok, akik
elfogadják a fenti haditht, azzal érvelnek, hogy a Korán kimondja a házasság érvénytelenségét, ha
abba a felnőttek nem egyeznek bele. Ennek alapján Aishának korán kellett pubertássá válnia.
Rámutatnak, hogy a hetedik századi Arábiában a felnőttkort a pubertás kezdetével határozták meg.
(Ez annyira igaz, hogy így volt Európában is: öt évszázaddal Muhammad Aishával kötött házassága
után a 33 éves János angol király feleségül vette a 12 éves Angouleme Izabellát.) Érdekes módon
Mohamed kortárs ellenzőinek sok kritikája közül egyik sem Aisha korára koncentrált házasságuk
megkötésekor.
E nézőpont szerint Aisha fiatal lehetett, de nem volt fiatalabb, mint abban a korban szokás volt.
Történészekre hivatkozva, akik megkérdőjelezték Aisha életkorának megbízhatóságát, abban az
értelemben, ahogy azt a Hadith megfogalmazta, a muszlimok egy jó része kételkedik abban a
felfogásban, hogy Aisha hatéves volt a házasságkötés idején. Egy olyan születési anyakönyv nélküli
társadalomban, ahol nem ünnepelték a születésnapokat, az emberek többsége saját és mások
életkorát is csupán becslés alapján állapította meg. Aisha esetében sem lehetett másképp. Sőt,
Aishát még azelőtt is el akarta jegyzni valaki, mielőtt Mohamedhez ment volna, ami arra utal, hogy
társadalma mércéje szerint már elég érett volt ahhoz, hogy vele egy házasságot fontolóra vegyenek.
Nehéznek tűnik ezt összeegyeztetni azzal, hogy hatéves volt akkor.
Ezenkívül néhány modern muszlim hittudós újabban kétségbe vonta Aisha fiatal korának
bizonyítására használt narratíva, vagy hadith valódiságát. Az Iszlámban a hadíth irodalmat (a próféta
mondásai) másodlagosnak tekintik a Koránnal szemben. Míg a Koránt Isten szó szerinti igéjének
tekintik, a hadithokat idővel szigorú, de nem tévedhetetlen módszertan alkalmazásával vitték tovább.
Az összes ismert beszámolót és Aisha házasságkötéskori koráról szóló feljegyzéseket figyelembe véve,
kilenc és tizenkilenc év között becsülhető valós kora.
Azonban teljes bizonyossággal tudni, hogy hány éves lehetett akkor Aisha, lehetetlen. Amit
bizonyosan tudunk, az az, amit a Korán nyilvánít ki a házasságról: az csak beleegyező felnőttek között
válhat érvényessé és egy nőnek joga van megválasztani házastársát. Az Iszlám élő megtestesítőjeként
Mohamed (béke reá) cselekedetei tükrözik a Korán házasságra vonatkozó tanítását, még akkor is, ha
egyes magukat muszlimnak beállító rezsimek és egyének cselekedetei ezt nem mutatják.
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Sajnálatos módon, sok országban a fiatal lányok házasságát motiváló kényszerítő rendelkezések,
általában gazdasági jellegűek, de van, ahol politika áll a háttérben. Az a tény, hogy Irán és SzaúdArábia egyaránt megpróbálta az Aisha korára vonatkozó hadith-t igazolni a házassághoz szükséges
alsó korhatár törvényi csökkentése céljából, sokat elárul e rezsimek patriarchális és elnyomó
természetéről, melyek semmit sem mutatnak fel Mohamedről, valamint az Iszlám valós
természetéről, lényegéről. A harsány véleménydiktátorok, akik hitelt szándékoznak adni ezeknek a
szó szerint vett értelmezéseknek azáltal, hogy ezt egybemossák elvetemült Iszlám nézetükkel, nem
segítenek azoknak a muszlimoknak, akik megkísérlik kifogásolni ezeket az aberrációkat.
Mohamed Aishával kötött házasságának iszlamofób ábrázolása, melyet morbid vágy motivált,
beleillik Mohamed nőbolondként történő tágabb, orientalista ábrázolásába. Ez a felfogás a keresztes
hadjáratokig nyúlik vissza. Kecia Ali akadémikus szerint: „A vágy és az érzékiség vádjai rendszeres
jellemzői voltak a középkori támadásoknak a próféta karaktere és tágabb értelemben az Iszlám
hitelessége ellen."
A korai keresztények Krisztust a cölibátusban megfogalmazott erény mintájaként hirdették,
Mohamedet - aki többször házasodott - bűnös vágy vezérelte. Ez az ábrázolás figyelmen kívül hagyta
azt a tényt, hogy Aishával kötött házassága előtt Muhammad 25 évig tartó házasságban élt
Khadidzsával, egy nála 15 évvel idősebb, sikeres üzletasszonnyal. Amikor meghalt, összeomlott és
barátai biztatták, hogy házasodjon újra. Egy nőismerős javasolta Aishát, a ragyogó és életerős
karaktert.
Mohamed egybekelése Aishával megerősítette édesapjával, Abu Bakrral ápolt barátságát. Arábiában
(és a világ egyes részein ma is) hagyományosan a házasság társadalmi és politikai funkciót is
betöltött. Ez szolgálta a törzsek egyesítését, viszályok rendezését, özvegyek és árvák gondviselését,
valamint kötelékek erősítését egy erősen instabil és változó politikai környezetben. Mohamed által
feleségül vett nők közül a többség özvegy volt. A próféta házasságainak megítélésében e szempont
figyelmen kívül hagyása mélyen szembe megy a történelmi realitásokkal.
A feljegyzések egyértelműen arról szólnak, hogy Mohamedet és Aishát szerelmen, egyenlőségen
alapuló viszony fűzte egymáshoz, ami meghatározta a férfi-nő kapcsolatban a Korán által lefektetett
viszonosság, gyengédség és tisztelet normáját. A mindennapi életükbe való bepillantás, például az a
tény, hogy szerettek egy pohárból inni, vagy játékosan versengtek egymással, mély kötődésre utal,
ami megcáfolja kapcsolatuk bármilyen rosszindulatú félreértelmezését.
Aishát áldozatként lefesteni, teljesen ellentmond személyiségével. Természetesen nem volt egy
„árvácska". A muzulmán történelem egy vitatott csatájában tevére ült, hogy a csapatok vezesse.
Híres volt temperamentumáról, huncut humoráról és bizony, Mohamednek kellett néha viselnie a
poénok súlyát. A próféta, élete során azzal alapozta meg Aisha tekintélyét, hogy felszólította a
muszlimokat a vele való konzultációra, ha ő nem elérhető. Mohamed halála után, Aisha a kora egyik
legtermékenyebb és legkiválóbb tudósává vált.
Államszemély, tudós, mufti, bíró, Aisha ötvözte mindazt a szellemiséget, aktivitást és tudást, ami
miatt sok muszlim nő számára ma is meghatározó példakép. A valódi öröksége és az iszlámofób
anyagokban történő ábrázolása között táguló szakadék nemcsak történelmileg pontatlan, hanem
sérti is egy úttörő nő emlékét. Akik azért manipulálják történetét, hogy igazolják a fiatal lányok
sérelmére elkövetett bántalmazásokat és azok, akik az Iszlámot olyan vallásként akarják beállítani,
ami legitimálja az efféle erőszakot, áthágnak egy határt. Mindketten figyelmen kívül hagyják azt, amit
azokról az időkről tudunk, amikor Mohamed élt és a nők önrendelkezésének megerősítését, amit
Aisha története illusztrál.
•

Ezt a cikket 2012. szeptember 17-én módosították. Az eredetiben az állt, hogy János király 44
éves volt, amikor feleségül vette Angouleme Izabellát.

Javasolt videó a témához kapcsolódóan:
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=493213474770005
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4. TÖRTÉNELEM, TUDOMÁNY, KULTÚRA,
GONDOLKODÁS ÉS ZOMBITÁRSADALMAK
4.1.

TÖRTÉNELEM
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ASZMA, AZAZ TÉVEDHETETLENSÉG
A tévedhetetlenség egy olyan fogalom, ami minden vallásban más tartalommal jön elő. Pl. Szent
Péter örököse a római pápa a katolicizmusban fel van ruházva a tévedhetetlen jelzővel. Az Iszlámban
is létezik a fogalom, de irányzatok szerint más jelentéstartalommal bír. Arabul a fogalom, tehát
tévedhetetlenség neve Aszma ( ) عصمة, melyből a tévedhetetlen jelző a Ma’szoum ( ) معصوم. A
Koránban nem ezzel a jelentéstartalommal találjuk, hanem a bűntől, kísértéstől való megóvást jelenti
ez a szó:

ِّ ُنزل ِّإَلي
َّ
َّ
ِّ الرس
َ ِّك من َّرب
َ ْ َ ِّ ول َبل ْغ َما أ
ُك َوِّان ل ْم تَْف َع ْل َف َما َبل ْغ َت ِّرَساَلتَ ُه َوَّللا
ُ ُ َّ َيا أَُّي َها
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ الن
َّ ك ِّم َن
﴾٦٧﴿ ين
َ اس ِّإ َّن َّللاَ الَ َي ْهدي اْلَق ْوَم اْل َكاف ِّر
َ َي ْعص ُم
Ó, Próféta! Továbbítsd az Üzenetet, amit Urad neked küldött. Ha nem teszed, akkor nem
továbbítottad az Üzenetét. Allah megóv téged az emberektől. Mert bizony, Allah nem vezeti a
hitetlenek népét. (Korán 5:67)
A Szunnita iskolákban a halandó embert esendőnek tekintik, ezért normál esetben senki nem lehet
tévedhetetlen, csak az, akit Allah kiválaszt. Ők az apostolok és próféták, akiknek az Üzenet közvetítés
a dolguk. Az ő esetükben is két életszakaszt különböztethetünk meg, az inspiráció előttit és utánit.
Inspiráció elött éppolyan gyarló emberek, mint bárki más, tehát esendők, bűnbe esnek. Gondoljunk
csak Mózes esetére, aki embert ölt és menekülnie kellett. Vagy Jónás története. Majd következik az
inspiráció megkapása és ettől kezdve a próféta élete gyökeresen megváltozik. Hogy lehetne
követhető egy Allah szavát az emberek felé közvetítő személy, ha tévedhetne, hibázhatna? Ha ez
fennállna, nem lehetne példa az emberiség számára:

ِّ َّ ول
ِّ
ِّ ان َل ُكم ِّفي رس
َّ َّللاَ َواْل َي ْوَم ْاْل ِّخ َر َوَذ َك َر
َّ ان َي ْر ُجو
َ ُس َوةٌ َح َس َن ٌة ل َمن َك
ََّللا
ْ َّللا أ
َُ
ْ َ َلَق ْد َك
﴾٢١﴿ ير
َكِّث ًا
Mert, bizony, nektek a Prófétában ott a szép példa annak, ki reménykedik Allahban, a Végítélet
Napjában és Allahra sokat emlékezik. (Korán 33:21)

ِّ َّ َّللا ِّإ َّن
ِّ يد اْل ِّعَق
َّ
اب
َّ اك ُم
ُ ول َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َه
ُ َ َو َما آت...
ُ َّللاَ َشد
َ َّ اك ْم َع ْن ُه َفانتَ ُهوا َواتُقوا
ُ الرُس
﴾٧﴿
… Amit a Próféta adott, vegyétek el, s mitől eltiltott titeket, azzal hagyjatok fel. Őrizkedjetek Allahtól,
mert bizony Allah Szigorú Büntető. (Korán 59:7)
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ِّ
ِّ
َّ
َّ يعوْا
ُاعَل ُموْا أََّن َما َعَلى َرُسولِّ َنا اْل َبالَغ
ْ اح َذ ُروْا َفِّإن تََول ْيتُ ْم َف
ْ ول َو
ُ يعوْا َّللاَ َوأَط
ُ َوأَط
َ الرُس
﴾٩٢﴿ ين
ُ اْل ُمِّب
Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának és óvakodjatok! Ha visszafordultok,
tudjátok, hogy Prófétánk kötelessége a világosságot (gyújtó) Üzenet továbbítása. (Korán 5:92)

Eddig minden Szunnita és Síita iskola hasonló elveket vall. Ettől kezdve azonban eltér a két felfogás. A
Szunnita irányzatok megmaradnak a Próféták tévedhetetlenségénél, akiknek sorát Mohammed (béke
reá) zárja. A Síita felfogásban azonban folytatódik ez a sor a Próféta (béke rá) háza népével,
imámokkal, akikre vonatkozóan a következő irodalmat idézem:
„A definíció szerint a tévedhetetlenség az Iszlámban nem jelent képtelenséget a bűn elkövetésére
vagy tévedésre. Gondoljunk az angyalok esetére, akik nem képesek bűn elkövetésére. Tévedhetetlen
az, aki Isten akaratát követve abszolút tartózkodik mindentől, ami tiltott. Ezért a „tévedhetetlenség”
emberi dimenzióban azt jelenti, hogy a tévedhetetlen ember isteni inspirációt élvez, amelynek révén
önként, abszolút módon védi magát bármilyen bűn vagy tévedés elkövetésétől. Így gyakorlatilag
lehetetlen, hogy egy Ma'szoum (tévedhetetlen ember) bűnt vagy hibát kövessen el.”
https://www.al-islam.org/articles/infallibility-mansour-leghaei
A tévedhetetlenség értelmezése vezetett a Szunnita és Síita jogi iskolák struktúrájának
különbözőségéhez is. A Szunnita iskolák a Koránt és a Szunnát úgy tekintik alapnak, hogy az ezekből
levezetett véleményeket egyeztetik, tehát a tudósok többségének „Idzsmája”, azaz a Shura, a tanács
dönt, hiszen senki sem tévedhetetlen. A legkisebb hibalehetőség az egyeztetett véleményben van.
Síita felfogásban szintén a Korán és Szunna az alap, bár van eltérés Hadiszok tekintetében. Viszont
ettől fogva nem az „Idzsma”, hanem a Mardzsa’ dönt, a vallástudós, a tudás forrása, akit a hívők
annak tekintenek. A fenti Síita irodalomból átvett definíció alapján a Mardzsa’ az az Iszlám Hatóság,
azaz Hudzsatul-Iszlám, aki tévedhetetlenség tekintetében a legautentikusabb, hiszen a hit állandó
követése, inspirált léte, tudása védi őt a bűnök elkövetésétől. A Mardzsa’-k gyakran iskolákat
teremtenek.
Az imámok tévedhetetlenségére a Síita iskolák a Korán következő áyáját hozzák bizonyítékul:

ِّ ِّ
ِّ
ِّ ات َفأَتَ َّمه َّن َقال ِّإِّني ج
ٍ اهيم رُّبه ِّب َكلِّم
ِّ ِّ ِّ َ ُاعل
ال َو ِّمن ُذ ِّرَّيِّتي
َ
َ اما َق
َ
ً ك ل َّلناس إ َم
ُ
َ ُ َ َ َوِّاذ ْابَتَلى إ ْب َر
ِّ
ِّ ِّ َّ
﴾١٢٤﴿ ين
َ ال َع ْهدي الظالم
ُ ال الَ َي َن
َ َق
Midőn próbára tette Ábrahámot az ő Ura szavaival, s ő ezeknek eleget tett. Így szólt (az Úr):
„Megteszlek téged az emberek számára imámnak.” Mondta (Ábrahám): „És sarjaimat is!” Mondta (az
Úr): „Nem nyerik el egyezségemet a bűnösök.” (Korán 2:124)
A Korán szavai szerint az imámokat Isten nevezi ki, de a síita felfogás szerint az Aszma-t Isten
megnyilvánítja az imámok számára.
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FELÜLRŐL MINDEN TÖRTÉNELEM, ALULRÓL MINDEN MESE
ÉS HA MEGFORDUL A VILÁG?

Elgondolkodtál már azon, miként létezhet objektivitás, ha minden információt szubjektív érzékeléssel
gyűjtünk magunkba? Tehát emberi léptékkel nincs objektivitás. Csak szubjektív válasz adható. És az is
korlátozott érvényű térben és időben. Így külső szemmel nézve elég kicsinyesnek és gyermekinek
tűnhetnek vitáink, összecsapásaink. Mintha gyerekek mennének ölre egy csokiért. Hiszen a régmúlt
harcai is utólag értelmetlenek, egymás legyőzőinek céljai sokszor érthetetlenek. Háromszáz év múlva
a mi stratégiailag pontosan meghatározott definícióink is infantiliseknek fognak tűnni. És mi egymás
torkát szorongatjuk. Kéne egy szülő, aki ilyenkor elfenekel minket. Pedig van szülő, hidd el. Még
akkor is van, ha nem látod.
Az emberi dominancia ellen eddig is felléptem, ezután is fel fogok. Különösen, ha nem értelmen
alapuló dominanciáról, hanem magalázó, megvető felsőrendűségről van szó. Afrikában élve ezek
nagyon szembetűnők.
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Ha egy nép elfoglalja egy másik területét, leigázza, az első amint tesz, hogy megváltoztatja az ország
nevét és lakóit is saját nyelvén szólítja. Mit tesz ezzel? Azt, hogy neked nincs országod, múltad sincs,
amire büszke lehetsz. Még az anyádtól kapott múltadat is eltörlöm! Mától téged Morrisonnak, vagy
Springwaternek hívnak, vagy ami még rosszabb, ha egy feketét Whitenak szólítanak. Nevetségessé,
torzzá teszik azt a világot, amibe beleszülettek az őslakósok, így szégyen emlékezni arra, amit az
öregek a tábortűz körül dicső múltnak emlegetnek. Lekicsinylő, megalázó, vagy jelentés nélküli nevek
tömege, de akik adják, azoknak mély jelentést hordozó neveik és olyan múltjuk van, amit az emberi
civilizáció egyetemes történelmének vezetnek be tudatunkba. Ezt hívják átprogramozásnak. Ilyen
névcseréket és „önkéntes” névváltoztatásokat Európán, sőt, Magyarországon belül is ismerünk. Nem
feltűnők a zsidó családok nevei? Gondolható-e épp ésszel, hogy Mózes követőit Grünnek,
Schwatznak, vagy éppen Rózsavölgyinek hívják? Ezek átmentek a köztudatba és ma már normál
nevek, de abban az időben, amikor születtek, a megalázás részei voltak.
Majd jön a hitvilág átprogramozása, a térítés. Jézus, a szőke, kékszemű übermensch, Mohamed az
arab nyelven megszólítható szent! Pedig Jézus sem volt olyan és Mohamed (béke reájuk)
csodálatossága is mindennapi egyszerűségében volt. Azért tudtak velünk, emberekkel kommunikálni,
mert nem az egekből dobáltak le aranyköpéseket, hanem egy fa alatt ülve, hétköznapi gúnyában
beszéltek koldusokhoz, elesettekhez, a nagy átlaghoz. Most az ő felturbózott változataik és hozzájuk
költött meseviláguk mossa az agyakat.

ِّ
َّ
َعَق ِّاب ُك ْم
ُّ ول َق ْد َخَل ْت ِّمن َقْبلِّ ِّه
َ الرُس ُل أََفِّإن َّم
ْ ات أ َْو ُقت َل انَقَل ْبتُ ْم َعَلى أ
ٌ َو َما ُم َح َّمٌد ِّإال َرُس
ِّ َّ ومن ينَقلِّب عَلى ع ِّقبي ِّه َفَلن يض َّر َّللا َشيًئا وسيج ِّزي َّللا
﴾١٤٤﴿ ين
َ الشاك ِّر
َُ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ََْ َ ْ َ
ُ
Mohammed nem más, mint Próféta, aki előtt Próféták múltak el. Ha meghalna, vagy megöletne, ti
sarkon fordulnátok tán? Aki sarkon fordul, soha nem árt Allahnak semmit. Allah megadja
osztályrészét a hálaadóknak. (Korán 3:144)
A vers az Uhudi ütközetet említi, amikor azt kiáltotta valaki, hogy a Prófétát megölték. Valóban súlyos
sérülést szenvedett, de Talha, Abu Bakr, Ali az oldalán álltak és meg tudták menteni a Muszlimok
seregét attól, hogy csődületté ne váljanak. Ezt az áyát Abu Bakr akkor is elmondta, amikor a Próféta
nyolc évvel később természetes halállal távozott, hogy az embereket megtartsa Allah szolgálatában.
A Próféta ember volt, de Annak üzenetét hozta el, Aki örök.

ِّ اب الَ تَ ْغلُوْا ِّفي ِّد ِّين ُكم والَ تَُقولُوْا عَلى َّللاِّ ِّإالَّ اْلح ِّق ِّإَّنما اْلم ِّسيح
ِّ ََهل اْل ِّكت
يسى
ع
َ
َ
َ ْ َيا أ
َ ُ َ َ
َ ْ
ِّ ابن مريم رسول َّللاِّ وَكلِّمتُه أَْلَقاها ِّإَلى مريم وروح ِّم ْنه َف
آم ُنوْا ِّباَّللِّ َوُرُسلِّ ِّه َوالَ تَُقوُلوْا
ُ ٌ ُ َ ََ ْ َ
َ ُ َ َ
ُ ُ َ ََ ْ َ ُ ْ
ِّ ثَالَثَ ٌة انتَهوْا َخي ار َّل ُكم ِّإَّنما َّللا ِّإَله و
الس َم َاوات
َّ احٌد ُس ْب َح َان ُه أَن َي ُكو َن َل ُه َوَلٌد َّل ُه َما ِّفي
َ ٌ ُ َ ْ ًْ ُ
ِّ وما ِّفي اَّل َْر
﴾١٧١﴿ ًض َوَكَفى ِّباَّللِّ َو ِّكيال
ََ
Ó, Könyv Népe! Ne essetek szélsőségekbe hitvallásotokban és ne mondjatok mást Allahra, csak az
Igazat. Mert bizony, Jézus Krisztus, Mária fia, Allah Prófétája, az Ő szava, amit Máriába vetett és lélek
Tőle. Higgyetek hát Allahban, az Ő Prófétáiban és ne mondjátok „Háromság.” Ha (ennek) véget
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vettek, jobb lesz nektek. Allah az Egy Isten és Legyen Ő Magasztos attól, hogy gyermeke legyen. Az
Övé minden, ami az Egeken és a Földön van és Allah Elegendő arra, Kire hagyatkozz. (Korán 4:171)
Az emberek szélsőséges gondolatai blaszfémiába (istenkáromlásba) vezethetik őket, ami egy vallás
alapgondolatával ellentétes. A Zsidó túlkapások formalizmusban, rasszizmusban, Jézus elutasításában
öltöttek testet, melyekről több helyen beszéltünk. Az a Keresztény hozzáállás is kritikát kap, amely
Jézust Allahhal teszi egyenlővé. Számos esetben Máriát bálványként imádja, valamint Allahnak fizikai
értelemben vett fiút tulajdonít. Ide sorolható a Szentháromság Tana, aminek nincs hitbéli
indokoltsága. Alexandriai Atanáz patriárka szerint, aki ebben nem hisz, az a Pokol tüzének martaléka
mindörökké. Nekünk, Muszlimoknak is őrizkednünk kell a szélsőségektől, melyek a doktrínák és a
formalizmus helytelen követéséből adódnak. Az Iszlám Umma jelenlegi problémája ebből a
hozzáállásból adódik. Az Iszlám a legtoleránsabb és legbefogadóbb vallás, míg néhány Muszlim a
legtürelmetlenebb és legszegregálóbb.
Így akarunk egymás mellet élni hosszú távon, miközben mindenki beviszi saját dominanciáját, vagy
éppen megalázottságát egy közös jövőbe! Idegen kezek és felfogások kutakodnak múltamban,
tradícióimban, változtatják azt át zenés-táncos mulatsággá, mert így eladható, így fogyasztható?
Messze vagyunk még attól, hogy olyan távlatból, vagy éppen közelségből tekintsünk az emberekre,
mint Isten. Amíg egymásban bőrszíneket, nemzeti trikolorokat látunk csupán és nem szimpla lelkeket,
addig baj van ön- és embertársi értékelésünkkel. Nincs másik tér, amiben Mennyország és Pokol
létezik. Egy tér van. Az, amiben élünk. Mi magunk változtatjuk azt Mennyországgá vagy Pokollá. Most
nem a Túlvilági dimenziókkal foglalkozom, ami teljesen más. Azt nem ismerhetjük és nem
nyilatkozhatunk, csak annyit, amennyit Allah erről tudat velünk. Én a földi léttel foglalkozom és a földi
Pokollal, amit az ember infantilis tudata közelbe hoz.
Talán, a jövőben élve és visszatekintve a mára, civódásainkra, egy tudóscsoport éveket fog azzal
tölteni, hogy kiderítse konfrontációink és azok indítékainak okait. Feltéve, ha addig ki nem nyírjuk
egymást, vagy lakhatatlanná nem tesszük a bolygót. Részemről én ma sem értem az okokat.
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HAGIA SZOPHIA ÚJBÓL MECSET
Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan jelentette be a fenti döntést, miután a bíróság 2020. július
10-én megsemmisítette a helyszín múzeumi státuszát. „Mint minden mecsetünk, a Hagia Sophia
ajtaja is nyitva fog állni a helyiek, a külföldiek, muszlimok és nem muszlimok számára" - tette hozzá.
Ez a hír vegyes érzelmeket váltott ki világszerte. Volt itt nemzetközi tiltakozás, EU figyelmeztetés, ami
gyakorlatilag a török belügyekbe való beavatkozás, szekuláris körök felháborodása, ortodox egyházi
sajnálkozás stb.
Minden társaság másként értékeli. Akinek csak politikai világlátása van, az Erdogán elnök politikai
lépésének tudja be, amivel hatni akar török és nemzetközi muszlim érzelmekre egy olyan helyzetben,
amikor Törökország meghatározó térségi erővé növekedett. Hatása van a Földközi tenger
medencéjének jövőjére, Európa sorsának alakulására menekültpolitikája miatt, valamint olaj és
gázvezetékek logisztikájának alakulására.
Aki érzelmi alapon közelíti meg, azt az időszakot tartja fontosnak a Hagia Szophia történetében, amit
ízlése szerint az épület betöltött fennállása óta. Az ortodoxok a katedrálisukat, a szekulárisok a
múzeumukat, a muszlimok a mecsetjüket látják benne a hozzá kötődő történelmi eseményekkel.
Mintegy ezer évig a Hagia Szophia volt a Konstantinápolyi Patriarchátus székhelye. A Latin
Császárság (1204-1261) idején a keresztesek kifosztották és római katolikus templommá alakították
át. 1261-ben a bizánci birodalom restaurálásának nyitányaként a görög seregek visszafoglalták
Konstantinápolyt, és a nikaiai Mikhael Palailogoszt VIII. Mikhaél néven a Hagia Szophiában
koronázták meg.
Amikor II. Mehmed, a „Hódító” (Fatih) 1453. május 29-én elfoglalta Konstantinápolyt, már aznap
elrendelte a Hagia Szophia muszlim imaházzá (dzsámi) való átalakítását és június 1-jén már részt is
vett az itt tartott istentiszteleten. Fontos megjegyzés: Igaz, hogy Fatih szultán harcban foglalta el
Konstantinápolyt, de a Hagia Szophiát nem erővel vette be, hanem megvásárolta! Ezt sosem
hangsúlyozza senki. A hadat haddal győzte le, de a hittel nem hadakozott, hanem fizetséggel adózott!
Ettől kezdve a Hagia Szophia öt évszázadon keresztül mecset volt. Nem akármilyen mecset! Tudjuk,
hogy az Iszlámban nem csak a mekkai Kába köve töltötte be az imairány szerepét (qibla), hanem volt
időszak, amikor a jeruzsálemi Al-Aqsza felé imádkoztak a hívők. Isztanbulból nézve az a különleges
helyzet adódik, hogy Jeruzsálem és Mekka ugyanaz az imairány. Jeruzsálem és Mekka Isztanbulból
egy vonalba esik.
1934-ben azonban, Kemal Atatürk múzeummá alakította. Atatürk mindent elkövetett, hogy
„modernizálja’ a török gondolkodást. Bevezette a latin betűket, átalakította az intézményrendszert,
aminek alapja az Iszlámhoz kötődő hagyományos létesítmények megszüntetése, helyesebben az
Iszlám gondolkodás tűzzel vassal irtása volt. A minaretekből csak török nyelven hangozhatott el a jól
ismert imára hívás (Azan), amit csak 1950-ben engedélyeztek újból arabul. A katonai diktatúrák alatt
központilag megírt pénteki szónoklatokat mondhattak el az imámok. De jól tudjuk, minden, amit
elnyomnak, felerősödik. Az Iszlám törekvésekkel is ez történt. De most váltsunk át egy másik híres
esetre és lássuk mi történt a Mekkai nagymecsetet követő második legnagyobb dzsámival, a
Córdobai nagymecsettel?
A Córdoba mecset – székesegyház (spanyolul: Mezquita-Catedral de Córdoba), hivatalos egyházi
néven Nagyboldogasszony Székesegyház (spanyolul: Cestral de Nuestra Señora de la Asunción) a
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Córdobai egyházmegye katolikus katedrálisa, amit Szűz Mária Mennybemenetelének szenteltek és a
spanyol Andalúzia régióban található.
Eredetileg 784-ben Abd al-Rahman I elrendelt itt egy mecset létesítését, amelyet a későbbi muszlim
uralkodók jelentősen kibővítettek. A Reconquistát követően Córdoba 1236-ban visszatért a
keresztény uralomhoz és az épületet katolikus templommá alakították át.
Íme, a muszlim szívek is fájnak, hiszen hitünk szerint bálványimádás folyik az Allahnak szentelt
szentélyben! Aki nem hiszi, menjen oda és nézze meg belülről! De nem sírunk, nem verjük ki a balhét,
csupán sajnálkozunk.
Ez a kövek, épületek sorsa. Százával, ezrével alakítottak át mecseteket templomokká és templomokat
mecsetekké. Egy szentély nem csak imahely, hanem jelkép. A jelképek elfoglalása, átalakítása pedig
üzenetet hordoz.
Én a magam részéről üdvözlöm a Hagia Szophia mecsetté visszaalakítását, hiszen ez nem gátolja senki
számára ennek a fantasztikus épületnek a meglátogatását és visszaáll az eredeti funkció, nevezetesen
az Egy Isten szolgálata.
De én is csak köveket látok ott. Eszembe sem jut a politikai vezetés sem Törökországban, sem Szaúd
Arábiában, sem Iránban. Nem síita, szunnita, vahabita baromságok töltik ki agyamban azt a teret,
amit a hit számára fenntartok, hanem azt látom, hogy Allah mindent visszavesz és megőriz, ami az
övé és veszni hagyja azt, amit az ember névleg Neki szentel, de csak azért, hogy az ember dicsőségét
zengjék benne. Ez így volt a történelemben mindig és így is lesz.
Az én mecsetem továbbra is egy fa. Nem ortodox, nem katolikus, nem síita és nem szunnita fa. Egy
árnyékot adó fa. Egy fa, aminek csodáit magyarázzák a szekuláris tudósok, papok, lelki vezetők, de
nem értik annak „szentségét”. Egy fa, aminek kedvéért nem kellett kiirtani inkákat, majákat és
rabszolgákat sem kellett miatta vadászni. Egy fa, ami alatt sem pedofil papok, sem agymosott sejkek
nem gyűjtenek demagóg módon maguk köré elbutított zombikat azért, hogy egymás ellen fordítsák
őket.

Képek:
1. Hagia Szophia
2. Imairány Isztanbul felől
3. Córdobai nagymecset
4-5. Hagia Szophia tulajdoni lapja 1936-ból
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JÖVENDÖLÉS A BIZÁNCI GYŐZELEMRŐL ÉS AZ ISZLÁM TÉRNYERÉSÉRŐL

A Koránban létezik egy jövendölés. Nem csupán a Végítéletre, Utolsó Órára vonatkozó jövendölés,
hanem ennél sokkal rövidebb távon megvalósuló jövendölés, ami a kor embere életében végbe is
ment. A Korán szavának bekövetkezése hatalmas meggyőző erővel bírt Allah szavának hitelességéről.

﴾٢﴿ وم
ُّ ُغلِّ َب ِّت
ُ الر
Legyőzettek a Bizánciak, - (Korán 30:2)
A Bizánci Birodalom Heraclius császár alatt súlyos vereséget szenvedett el a Perzsáktól. Ez nem
csupán egy helyi csatavesztés volt, hanem ezzel Bizánc elvesztette legtöbb Ázsiai provinciáját,
Konstantinápoly pedig elszigetelődött.

ِّ ِّفي أ َْد َنى ْاَّل َْر
﴾٣﴿ ض َو ُهم ِّمن َب ْع ِّد َغَلِّب ِّه ْم َس َي ْغلِّ ُبو َن
A közeli Földön, de veszteségük után győzni fognak, - (Korán 30:3)
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A „közeli föld” Szíriát és Palesztinát jelenti. Jeruzsálem 614-15-ben veszett el, röviddel e Szúra
kinyilatkoztatása előtt.
A pogány Quraish Mekkában örvendezett Perzsia győzelmén Bizánc felett. Szívük mélyén abban
reménykedtek, hogy az Iszlám ezekben az időkben születő mozgalma, amely nagyon védtelen és
gyenge volt, zsarnoki elnyomásuk hatására összeomlik. De nem jól olvasták az idők Jeleit. A Szúrát
bevezető sorok kiábrándítják Quraisht, megjövendölik nekik Bizánc győzelmét, ami 622-ben, a
Hidzsra évében bekövetkezett Issusnál, majd 624-ben Bizánc általános offenzívát indított és Perzsia
szívéig eljutott. Ebben az évben történt a Badri ütközet, ami a Muszlimok győzelmét hozta.

ِّ ِّ
ِّ
﴾٤﴿ ين ََِّّّللِّ ْاَّل َْم ُر ِّمن َق ْب ُل َو ِّمن َب ْع ُد َوَي ْو َمِّئ ٍذ َيْف َرُح اْل ُم ْؤ ِّم ُنو َن
ْ في ِّب
َ ض ِّع سن
Egy évtizeden belül. Allahé a Parancsolás a múltban és a jövőben. Ezen a napon örvendeznek a hívők(Korán 30:4)
Bidh’un, egy rövid időszakot jelöl 3-9 év között. Jeruzsálem eleste (614-15) és az Issusi győzelem
(622) között hét, Heraclius Perzsiai bevonulása között pedig kilenc év telt el.
A Badri ütközet (Hidzsra 2. i. sz. 624) valóban okot adott arra, hogy örvendezzenek a hívők és
kiábránduljon Quraish, akiknek szertefoszlott az álmuk, hogy az Iszlámot megsemmisítsék.

ِّ َّ ِّبنص ِّر
ِّ َّ يز
﴾٥﴿ يم
ُ نص ُر َمن َي َشاء َو ُهَو اْل َع ِّز
َْ
ُ َّللا َي
ُ الرح
Allah pártfogásával. Ő annak fogja pártját, akinek Ő akarja. Ő a Nagyszerű, a Könyörületes. (Korán
30:5)

ِّ َّ وعد
ِّ
ِّ الن
َّ َّللاُ َو ْع َدهُ َوَل ِّك َّن أَ ْكثََر
﴾٦﴿ اس َال َي ْعَل ُمو َن
َّ ف
َْ َ
ُ َّللا َال ُي ْخل
Ez Allah ígérete. Allah nem szegi meg ígéretét, de legtöbb ember nem tudja.
Az ígéret Allah Parancsolásaira és Elrendeléseire vonatkozik. Ő az, Aki leveszi a bajokat, nehézségeket
híveiről és segíti őket abban, hogy örvendezni tudjanak a sikernek, amit az Ő útján elérnek. Ez
minden időre és helyre igaz, ezért a jelentés általános. A jóravaló embernek még a legsötétebb,
legreménytelenebb helyzetben sem szabad feladni, mert Allah segítsége jönni fog.
A Szúra első verseiben elhangzó előrejelzés bizonyítja, hogy a Korán Allah Szava és Mohammed (béke
reá), Allah Prófétája.
A Prófécia előtt nyolc évvel Maurice, Bizánci császárt Phocus letaszította a trónról és elfoglalta helyét.
Phocus elfogta Maurice öt fiát és szeme láttára kivégezte. Majd a császárt is megölte és fejét, fiai
fejével együtt Konstantinápoly kapujára kitűzte. Néhány nappal ezután a császárnőt, a három
lányával szintén megölte. Az eset morális indokot adott Perzsia Szaszanida királyának, Khusrau
Parveznek, hogy megtámadja Bizáncot. Maurice császár, egykor jótevője volt, segítségével kapta meg
a Perzsa trónt. Megtorlást jelentett be Maurice trónfosztása és családja kiirtása miatt, Phocus, a
bitorló ellen. 603-ban háborút indított Bizánc ellen. Néhány év elteltével Phocus seregeit
visszaszorították. A perzsák elérték Edessát (ma Urfa) Kis Ásziában, a másik oldalon pedig Aleppót,
Antiochiát Szíriában. Amikor a Bizánci miniszterek látták, hogy Phocus nem ura a helyzetnek, az
Afrikai provinciák kormányzójához fordultak, aki egy erős flotta élén a kormányzó fiát, Heracliust
küldte segítségükre Konstantinápolyba. Phocust leváltották és helyében Heraclius lett a császár. Ő
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úgy bánt Phocussal, ahogy Phocus Maurical. Mindez 610-ben történt, abban az évben, amikor a
Próféta a szólítást kapta a küldetésre.
Az a morális ürügy, amivel Khusrau Parvez megindította a háborút, Phocus halálát követően érvényét
vesztette. Ha valóban Phocus elleni megtorlás lett volna háborúskodásának valódi oka, akkor most
fegyverszünetet hirdetett volna és kiegyezett volna Heracliussal, de nem ezt tette. Folytatta a
háborút, aminek színezete inkább a Zoroaszter és Keresztény szekták közti leszámolás lett. A
Keresztény egyházi hatóságok kiközösítettek néhány szektát (pl. nesztoriánus, jakobiánus, stb.), akik
csatlakoztak a Zoroaszter támadókhoz a Zsidókkal együtt. A Zsidók száma a Khusrau seregén belül
elérte a 26000 főt.
Heraclius nem tudta lecsillapítani a vihart. Az első hír, amit trónra lépésekor kapott az volt, hogy a
Perzsák elfoglalták Antiochiát. Damaszkusz 613-ban, majd 614-ben Jeruzsálem esett el, ami
pánikhangulatot idézett elő az egész Keresztény világban. Kilencvenezer Keresztény lelte halálát és a
Szent Keresztet is meggyalázták. Az eredeti keresztet, amin a Keresztény hit szerint Jézus szenvedett
kínhalált, Madainba vitték. Zakariás főpapot rabláncra fűzték, a város legtöbb templomát
lerombolták. Khusrau Parveznek a győzelem nyomán fejébe szállt a dicsőség és így írt Heracliusnak
Jeruzsálemből: „Khusrautól, minden istenek legnagyobbikától, a világ urától Heracluisnak,
legnyomorultabb és legbolondabb szolgájának: Azt állítod, hogy bízol istenedben? Akkor miért
nekem óvta meg istened Jeruzsálemet?”
A győzelmet követő egy éven belül a Perzsák lerohanták Jordániát, Palesztinát, az egész Sinai
félszigetet és elérték az Egyiptomi határt. Ebben az évben egy másik történelmi esemény is történt,
ami a fiatal Iszlám közösséggel volt kapcsolatos. Az Egyistenhit követői a Próféta vezetésével létükért,
fennmaradásukért küzdöttek Mekkában, ahol Quraish pogány főemberei ellehetetlenítették
életüket. Ez odáig fajult, hogy 615-ben egy jelentős számú Muszlim csapat Abesszínia Keresztény
királyától kért menedéket, aki Bizánc szövetségese volt. Azokban a napokban Mekka pogány népe
örvendezett a Perzsa harci sikerek hallatán és a Muszlimokat gúnyolták, valahogy így: „Nézzétek,
Perzsia tűzimádói győzelmet arattak a Keresztények felett, akik a kinyilatkoztatásokkal és Próféciával
házaltak, akár ti. Ugyanígy mi, bálványimádók is kiirtunk titeket és vallásotokat.
Ezek a körülmények övezték ennek a Szúrának a kinyilatkoztatását. Ebben kapott helyet a következő
előrejelzés: „A Rómaiak (Bizánciak) vereséget szenvedtek a szomszédos földeken, de néhány éven
belül, vereségük után győzedelmeskedni fognak. Ez lesz az a nap, amikor örvendeznek a hívők. A
győzelmet Allah szavatolja.” Ez nem egy, hanem két előrejelzés. Először, A Bizánciak győzni fognak,
második, ugyanakkor a Muszlimok is győzelmet aratnak. Amikor ez a nyilatkozat elhangzott, semmi
előjele nem volt annak, hogy a jóslat pár éven belül bekövetkezhet. Egyrészt Muszlimok sokaságát
vetették kínzások alá Mekkában és még nyolc évvel az előrejelzés után sem volt semmi nyoma annak,
hogy a Bizánciak győzedelmeskedhetnek. Másrészt, Bizánc egyre-másra vesztette területeit. 619-re
egész Egyiptom a Szaszanida Birodalom része lett, a Zoroasztriánus seregek eljutottak Tripoliig. Kis
Ázsiában Bizáncot a Boszporuszon túlra verték vissza, 617-ben elfoglalták Chalcedont (ma Kadikoy),
Konstantinápoly túloldalán. A Császár békekötési szándékkal küldöttséget indított Khusrauhoz. Ő
azonban így válaszolt: „Nem adom oltalmamat egy császárnak, csak ha rabláncon hozzák őt elém és
megtagadja, hogy engedelmes legyen keresztre feszített istenéhez és aláveti magát a tűz istenének.”
A Császárt annyira elkeserítette veresége, hogy elhagyta Konstantinápolyt és egy időre Karthágóban
(Tunisz) telepedett meg. A Brit történész, Gibbon azt írja, hogy nyolc évvel a Korán előrejelzése után
is valószínűtlen volt Bizánc győzedelme Perzsia felett. Ebben az időszakban az is kérdésessé vált, hogy
Bizánc egyáltalán túléli-e ezt a helyzetet. Bid’i szinin, ahol a Bid Arabul tízig bezáruló szakaszt, tehát
tíz éven belül jósolta a Korán a győzelmet. Volt, aki fogadást kötött és száz teve volt a tét. Abu Bakr
fogadott száz tevében Ubayyal, hogy tíz éven belül beteljesül a jóslat.
622-ben a Próféta Medinába menekült. Heraclius szépen, csendben nekiindult a Fekete tengeren
Konstantinápolyból Trabzonba, arra készülve, hogy a Perzsákat hátba támadja. A hadjáratra az
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Egyháztól kért pénzt. Sergius pápa egyházi adományokból adott neki kölcsön kamatos alapon. Az
adomány címe a Kereszténység védelme a Zoroasztrianizmustól volt. Heraclius 623-ban kezdte meg
az ellentámadást Örményországból. 624-ben behatolt Azerbajdzsánba, lerombolta Clorumiát,
Zoroaszter szülőhelyét és feldúlta a Perzsák fő templomát. Allah hatalma csodálatos, mert ebben az
évben arattak a Muszlimok fényes győzelmet Badrnál a mushrikok, bálványimádók ellen. A Szúra
mindkét előrejelzése bekövetkezett, ráadásul az előre meghatározott tíz éven belül.
627-ben a Bizánciak súlyos vereséget mértek a Perzsákra Ninivénél. Elfoglalták a király Destegerdi
rezidenciáját, majd továbbnyomultak Ctesiphon, Perzsia akkori fővárosa felé. 628-ban Perzsiában
belső lázadás tört ki, Khusrau Patvezt börtönbe vetették, 18 fiát előtte végezték ki és pár nappal
később ő maga is meghalt a börtönben.
Ebben az évben kötötték meg a Hudaibiyai egyezséget, amit a Korán „legfelső győzelemnek” hirdet
és még ugyanebben az évben Khusrau fia, Qubad II, feladta az elfoglalt Bizánci területeket,
visszaszolgáltatta az elrabolt Keresztet és békét kötött Bizánccal. 628-ban Heraclius maga ment el
Jeruzsálembe, hogy visszaállítsa helyére a „Szent Keresztet”. Szintén ebben az évben Mohammed
Próféta a Hidzsra (Medinába való menekülés) után először lépett be Mekkába, hogy „Umra-tul-Qada”
zarándoklatot mutasson be.
Ezek után senkinek sem lehetett kétsége a Korán igazáról. Az Arab politeisták, bálványimádók
többsége felvette az Iszlámot. Ubayy bin Khalaf örökösei elvesztették a fogadást és száz tevét kellett
adniuk Abu Bakr Siddignek. A Próféta előtt adta át, de ő elrendelte, hogy a tevéket jótékonysági célra
kell adományozni. ugyanis a fogadást még akkor kötötték, amikor a szerencsejátékot még nem
tiltotta kinyilatkoztatás. Azóta viszont megszülettek ezek az Áyák, ezért a Shariya értelmében tilossá,
Harámmá vált a nyeremény. A tevéket el lehetett fogadni a hadviselt pogányoktól, de ezek után nem
lehetett ezeket személyes célra használni, csak jótékonyságra.
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KARAVÁNUTAK A PRÓFÉTA (BÉKE REÁ) IDEJÉBEN

A Próféta (béke reá) ősatyja, Qusayy bin Kilab ideje előtt Quraish szerteszórva élt a Hidzsazi
sivatagban. Qusayy-nek sikerült őket egyesítenie és általuk megszerezni a Kába feletti kontrollt
Mekkában. Ezért Qusayyt Mudzsammi (Egyesítő) névvel illették. Ez az ember híres volt eszéről,
bölcsességéről. Mekkát egy olyan városállammá szervezte, mely a Kábához zarándokló Arab
törzseket kiszolgálta, számukra minden lehető szolgáltatást biztosított. Ezzel elérte, hogy nagy
befolyást gyakorolhatott az Arab törzsekre, területekre.
Qusayy később a Mekkai városállam hivatalait négy fia között osztotta fel. Ők voltak: Abdi Manaf és
Abd ad-Dar, akik közül Abdi Manaf volt a tehetségesebb és még atyja életében egész Arábiában
nevet szerzett magának. Abdi Manafnak négy fia volt: Hashim, Abdi Shams, Al-Muttalib és Naufal.
Ezek közül Hashim volt Abdul Muttalib apja, ő pedig a Próféta nagyapja. Hashimnak ötlött fel az
először, hogy a keleti országokat Arábián keresztül vezető kereskedelmi utak kössék össze Szíriával és
Egyiptommal. Ezzel az Arab klánok ellátása is biztosítva lenne, amellett Mekkát a zarándoklaton túl,
kereskedelmi központtá is lehetne fejleszteni. Ez az idő egybeesett a Perzsa Szaszanida birodalom
expanziójával és az északi kereskedelmi útvonalak bekebelezésével. Mindez felvirágoztatta a dél
Arábiai karavánutakat, melyek keletet a Vörös tenger partvidékén keresztül Szíriával és Egyiptommal
összekötötték. Más Arab törzsekkel szemben Quraish mellett szólt a Kába felügyelete. Adósai voltak
Quraishnek, amiért minden zarándokról nagylelkűen gondoskodtak Hadzs idején. Megbecsültségük
miatt nem féltek attól, hogy Arábiában karavánjaikat kifosztják, vagy bármi kellemetlenség érheti
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őket az úton. Azok a törzsek, melyek területén áthaladtak, nem fogadtak el tőlük fizetséget, amit
másoknak ellenben felszámoltak. Hashim hosszú távú tervvel állt elő, melybe bevonta három fivérét.
Ő maga a Szíriai Ghassanita királlyal alakította ki kereskedelmi kapcsolatait, Abdi Shams az Abesszin
Négussal, Al-Muttalib a Jemeni nemesekkel, Naufal pedig Irak és Perzsia kormányaival. Üzletük
pezsgett, felvirágzott. A négy fivér híresség lett, a kereskedelemben kikerülhetetlenekké váltak és
„Aszhab al-Ilaf”, azaz összhang gazdáinak nevezték őket, mert valóban sokat tettek a törzsek közti
koordinációért és jó viszonyért.
Mivel üzleti életük Szíriával, Egyiptommal, Irakkal, Perzsiával és Abesszíniával nem csak gazdasági,
hanem kulturális és civilizációs előnyöket is hozott, olyan felemelkedést idéztek elő, mellyel egy más
Arab törzs sem büszkélkedhetett. Evilági szempontból ők lettek a legvagyonosabb klán, Mekka pedig
az Arab félsziget legfontosabb kereskedelmi központjává nőtte ki magát. Ők ismertették meg és
terjesztették el az Irakból származó cseréplapokat és az abba vájt kalligráfiát, melyet későbbiekben a
Korán feljegyzésekor használtak. Egy törzsben sem volt annyi írástudó, mint a Quraishben. Ezért a
Próféta (béke reá) megjegyezte: „Quraish az emberek vezetője.” (Musnad Ahmad: Marwiyat Amr bin
al As). Ali bin Baihaqi Hadisza szerint a Próféta egy alkalommal így szólt: „Az Arabok vezérlete először
a Himyarok kezében volt (Jemen), majd Allah megvonta tőlük és Quraishnek adta.”
Amikor Abraha inváziója megindult Mekka ellen, Quraish gazdasági fellendülése csúcsán volt. Ha
Abrahának sikerült volna elfoglalnia Mekkát és elpusztítania a Kábát, akkor Quraish és a Kába
feledésbe merültek volna. Szertefoszlottak volna az Iszlám előtti Arábia kultuszai, Quraish nevét
elnyelte volna a történelem és az ismeretlenség ködébe veszett volna. Abesszínia előretörése Mekka
felé, felbátorította volna a Perzsákat a kereskedelmi útvonalak megszerzésére, mivel ők teljes
kontrolt akartak gyakorolni Szíriára. Ha ez bekövetkezett volna, Quraish maradékai szétszóródhattak
volna a sivatagban, ahogy Qusayy bin Kilab előtt volt. De Allah megmutatta hatalmát, madárrajokat
küldött, melyek kavicsokat zúdítottak az Abesszin seregre és elpusztítottak 60.000 támadót. Mekka
és Jemen között bolyongott és dőlt ki úton-útfélen a had, míg végzete el nem érte. Az Arabok Kábába
vetett hite megsokszorozódott, Quraish becsülete, méltósága magasabb szintre emelkedett. Az
Arabok meg voltak győződve arról, hogy Allah kegyébe vette őket, ezért Arábia minden részéről
félelem nélkül indultak ide karavánok, melyek sértetlenül meg is érkeztek. Senki sem érhetett
hozzájuk ártó szándékkal. Aki Mekkába tartott, legyen az Quraish, vagy más, védelmet érzett maga
felett.
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KÉNYES KÉRDÉS, DE NE HALOGASSUK…

Elég nehéz dolgom van, mert nem tudom definiálni a zsidó fogalmát. Nem is lehet. Vallás? Etnikum?
Cionizmus? Ateizmus? Pénzvilág? Feladom… maradjunk annyiban, hogy zsidó testvéreink magunk
fogalmazzák meg identitásuk motivációját. Szerintem itt sem lesz két egyező hang.
Akkor, hogy zsidózzon a Korán? Mint Iszlámban véleményt formáló, mit értek zsidó alatt a Korán
alapján? Mindig zsidót kell-e érteni akkor, amikor a yehud, vagy beni Israel kifejezést hallom? Vagy
egy jelenséget, egy történelmi eseményhez kapcsolódó tényt kell ezen keresztül tudatosítani?
A Biblia Mózeshez kötődő jelenetei többször is említést nyernek a Koránban. Jákob, azaz Izrael háza,
József és családjának megtelepedése Egyiptomban, Mózes-fáraó konfliktus, majd az átkelés a Vörös
tengeren éppen úgy téma, mint Sion hegyén a kinyilatkoztatások kapása, Izrael népének
engedetlensége, a negyven éves pusztai vándorlás stb. Nem térek ki itt Dávid és Salamon
királyságára, amit az Egy Istennek rendeltek alá, tehát teológiai értelemben létrehozták az első Iszlám
Királyságot!
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Egy korábbi jegyzetemben írtam a zsidók jelenlétéről az Arab félszigeten Mohamed (béke reá) kora
előtt https://www.facebook.com/mihalffy.balazs/posts/10158630597028496
Ebből kiderül, hogy számos zsidó törzs élt Arábiában. Yathreb, a későbbi Medina pedig három zsidó
törzs otthona volt. Ezek: Banu Nadir, Banu Quneyqa és Banu Quriza. Kereskedelemből,
fegyverkovácsolásból, aranyművességből éltek, valamint araboknak hiteleztek, amiből gazdagságra
tettek szert. Most hagyjuk a vallási kérdéseket, hanem térjünk rá az érdekekre. Ezeknek a törzseknek
az volt az érdeke, hogy az arabokkal rendezett viszonyuk legyen. A rendezett alatt azt értem, hogy
tudjanak velük kereskedni, függetlenül attól, hogy az arab törzsek egymással háborúban állnak, vagy
éppen szövetségesek. Ha nagy béke van az sem jó, mert akkor kell egy ellenség és mindig az az
ellenség, akit ki lehet fosztani. Ezért arra törekedtek, hogy rendezett viszony vegye őket körbe, de túl
jó se legyen a környezetben élő arabok kapcsolata, nehogy prédává váljanak.
Szituáció a következő:
A három zsidó törzs évszázados vazallusi együttélésben élt két nagy arab törzzsel, a Khazradzsokkal
és Awasokkal. Ők hűbérurak, a zsidók pedig a csatlósok voltak. Éppen egy olyan pillanatban vagyunk,
amikor a Khazradzs törzs feje, Abdallah ben Obey várományosa a királyi trónnak. Ekkor jelentek meg
Medinában Mohamed (béke reá) és a muszlimok. Igaz, ők a Khazradzs és Awas főurak meghívására
érkeztek, akik az iszlámmal szimpatizáltak, de Abdallah ben Obey nem tartozott közéjük.
Mohamed érkezése Medinában szertefoszlatta Abdallah ben Obey álmait. Nem lehetett király! Látva,
hogy Mohamed tömegbázissal bírt, maga is felvette az Iszlámot, de szívében gyűlölet tombolt. Innen
vált ő a Koránban a képmutatás megszemélyesítő alakjává. Mindent elkövetett, hogy Mohamedet
elbuktassa, küldetését ellehetetlenítse, miközben kifelé Iszlámot színlelt.
Mohamed (béke reá) első dolgai közé tartozott Medinában a „Testvérré fogadás”. Azaz minden
medinai lakóssal testvériséget fogadott, legyen az arab, zsidó, vagy bárki. Ezzel azt akarta elérni, hogy
közös ügynek tekintsék küldetését és Isten szavának érvényre juttatását etnikumtól, vallástól
függetlenül. Medina legyen közös ügy! És itt kezdődnek a bajok. Ugyanis Abdullah bin Obey és
követői, valamint a zsidók alanyai voltak a Testvérré fogadásnak, de ők belül másképp gondolkodtak.
A számok, kalkuláció, érdekek mentén úgy értékelték a helyzetet, hogy itt van Mekkából egy idegen,
akit saját törzse is ellenségnek tekint. Vele van ez a sok semmirekellő nincstelen menekült. Ugyan mi
esélyük lehet a megmaradásra? Belecsaptak a tenyerébe, de magukon belül úgy voltak vele, hogy
ennek nem lesz jó vége ezzel a pasassal. Mekka gazdag, a hatalmas Quraish törzse megeszi őket
reggelire. A zsidók úgy látták, hogy testvériség ide, vagy oda, kereskedelmi érdekeik jobban kötődnek
Quraish-hez, mint ehhez a siserahadhoz. Abdalla ben Obey pedig aláásott minden Iszlám
konszolidációt, hiszen nem hagyott fel álmával: király akart lenni. Erről szól a 33. Klánok Szúra:

ِّ ِّ َّ
ِّ
﴾١٢﴿ ور
َّللاُ َوَرُسوُل ُه ِّإ َّال ُغ ُر ًا
َّ ض َّما َو َع َد َنا
ٌ ول اْل ُم َنافُقو َن َوالذي َن في ُقُلوبِّ ِّهم َّم َر
ُ َواِّ ْذ َيُق
Így szólnak a képmutatók és azok, kiknek szívében betegség honol: „Allahnak és az Ő Prófétájának
nekünk tett ígérete nem volt más, mint megtévesztés!”(Korán 33:12)
A Medinát ért támadás előtt a Muszlimok sikeresen érték el a Szíriai határt északon és Jemenig
terjeszkedtek délen. A Próféta a Muszlimok expanziójának és győzelmének jeleit látta. Most, hogy az
„Árok” ütközetben beszorultak saját védelmi állásaik közé, a Hipokriták azzal gúnyolták őket, hogy
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hiú ábrándokat dédelgettek. Az események azonban azt mutatták, hogy reményeik nem alapultak
„megtévesztésen”.
Ez volt a háttérben akkor, amikor a három zsidó törzs háromszor árulta el Quraish-nek Mohamedet.
Ez három ütközet volt. Az első a Badr, a második az Uhud, a harmadik pedig az Árok (Khunduk) csata,
melyekben a legélesebb helyzetekben mindig egy adott zsidó törzs átállt.
Nem megyek bele az egyes csaták részleteibe. A megtorlás ereje minden csatával fokozatosan nőtt. A
harmadik, azaz Árok csata után pedig a zsidó férfiak kivégzésével tetőzött, illetve a lázadó zsidók
áttelepítésével Khaiberbe, ahol volt később még egy incidens. A megtorlás nem az Iszlám
törvényeinek alapján történt. Ez fontos. A Próféta (béke reá) követén keresztül a zsidókat kérdezte,
hogy a Tóra, vagy Iszlám törvényei szerint büntessék őket. Ők a Tórát választották. Ennek
megfelelően a Deuteronomium XX. 10-20 előírásait érvényesítették:

ِّ َّ
ِّ اب ِّمن صي
ِّ ظاهر
ِّ ََه ِّل اْل ِّكت
ِّ اص
الر ْع َب
ُّ ف ِّفي ُقُلوبِّ ِّه ُم
َ َوأ
ْ وهم م ْن أ
َ َنزَل الذ
َ يه ْم َوَق َذ
ُ ُ َ َ ين
ََ
﴾٢٦﴿ َف ِّريًقا تَْقتُلُو َن َوتَأ ِّْس ُرو َن َف ِّريًقا
Előhozta (Allah) azokat erődjeikből, kik melléjük álltak az Írás Népéből és rettegést vetett szíveikbe.
Egy részüket megölték, másik részüket foglyul ejtették. (Korán 33:26)
Utalás a Zsidó Banu Quraizah klánra. Medina lakósainak jelentős részét alkották, akik egyezséget
kötöttek a város védelmére. Amikor a Szövetségesek ostromzár alá vették a várost, Banu Quraizah
együttműködött az ellenséggel és elárulták Medinát. Az ostrom megszűntével és a csapatok
elvonulása után a Próféta figyelme az árulók felé irányult, akik a legnehezebb pillanatokban cserben
hagyták a várost.
Sa’d az Ótestamentum büntetését hajtotta végre az árulókon. Deuteronomium 20:10-20: 10Mikor
valamely város alá mégy, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt.
11
És ha békességgel felel néked, és kaput nyit, akkor az egész nép, amely találtatik abban, adófizetőd
legyen, és szolgáljon néked.
12
Ha pedig nem köt békességet veled, hanem harcra kél veled, akkor zárd azt körül;
13
És ha az Úr, a te Istened kezedbe adja azt: vágj le abban minden fineműt fegyver élével;
14
De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, ami lesz a városban, az egész
zsákmányolni valót magadnak prédáljad; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt, akiket
kezedbe ad néked az Úr, a te Istened.
15
Így cselekedjél mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, amelyek nem e
nemzetek városai közül valók.
16
De e népek városaiban, amelyeket örökségül ad néked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy
lelket is;
17
Hanem mindenestől veszítsd el őket: a Khittheust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a
Khivveust és a Jebuzeust, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened;
18
Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle útálatosságaik szerint cselekedni, amelyeket
ők cselekesznek az ő isteneiknek, és hogy ne vétkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen.
19
Mikor valamely várost hosszabb ideig tartasz körülzárva, hadakozván az ellen, hogy bevegyed azt: ki
ne veszítsd annak egy élőfáját sem, fejszével vágván azt; hanem egyél arról, és azt magát ki ne irtsad;
mert ember-é a mezőnek fája, hogy ostrom alá jusson miattad?
20
Csak amely fáról tudod, hogy nem gyümölcstermő, azt veszítsd el és irtsd ki, és abból építs
erősséget az ellen a város ellen, amely te ellened hadakozik, mindaddig, amíg leomlik az.
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A fenti törvényre hivatkozva Sa’d utasítást adott Banu Quraizah férfiúinak megölésére és vagyonaik
elkobzására.
Nos, itt értünk a csúcsra. A muszlim-zsidó ellentétek i.sz. 623-629, tehát mindösszesen 6 éves
szakaszáról beszéltünk, amely mindmáig áthatja kommunikációnkat. Ha politikai érdek kötődik hozzá,
akkor erre a 6 évre emlékeztetnek a szélsőséges muszlim szervezetek és ezt a hat évet nem felejtik el
a zsidók sem. De mindkét fél figyelmen kívül hagy több nagyon fontos dolgot:
1. A zsidók nem zsidó minőségükben, hanem az árulásért szenvedték el a megtorlást. Több
zsidó törzs élt ott, akiket nem ért sérelem. Tehát nem zsidók, hanem árulók bűnhődtek!
2. 1400 éves muszlim-zsidó együttélés során általában szövetségesek voltunk, egy oldalon
harcoltunk. Így volt ez a keresztes hadjáratok idején, Ibérián, az Oszmán birodalom alatt stb.
1948 Izrael Állam alapítása erősítette fel azokat a hangokat, melyek olyan Korán
interpretációkat idéznek mindkét oldalon, ahol a Koránt fenti részét politikai hangolás erősíti
fel. Közben se szeri, se száma azon Korán idézeteknek, melyek mindahányunkat Írás népének
tekint, ahol el kell ismernünk prófétáikat, könyveiket, angyalaikat stb.
3. A zsidóság vallási értelemben az Iszlám része, tehát nem lehet ellenség. Ábrahámi alapú
Iszlám, aminek sharia rendszere a judaizmus. Most kizárólag muszlim terminológiákat
használtam. Elnézést a kívülállóktól.
4. Ami a zsidók Tóra átírását, hamisítását illeti, nagyon kevés jogunk van ebbe Muszlimként
beleszólni. Igaz, mi a Koránt nem tudjuk átírni, mert arra Allah vigyáz. De tegyük szívünkre a
kezünket! Nem interpretáljuk félre a verseket a politikai érdekeknek megfelelően? Nem
vesszük ki a szövegeket a kontextusokból? Ezzel párhuzamosan nem hallgatunk-e el olyan
részeket, ami számunkra hátrányos? Nem használjuk-e ki azt a tényt, hogy a Korán arabul van
és a követők nem értik az arabot? Csak egy sejket, imámot értenek, aki azt mond, amit akar!
Szóval csitt!
Eddig a történelem, de a fenébe is, testvérek vagyunk, akiket sokkal több köt össze, mint ami
elválaszt.
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KERESZTÉNYSÉG ARÁBIÁBAN i.sz. 570 ELŐTT

Jézus Krisztus Próféta (béke reá) követői ádáz üldöztetésen estek keresztül Jemenben, Nadzsranban
Dhu-Nuwas Zsidó uralkodó alatt, ezért Abesszínia keresztény királysága megtámadta Jement és 525ben véget vetett a Himyariták királyságának, majd az egész ország Abesszin felügyelet alá került. Az
Abesszin győzelem Bizánc szövetségével és támogatásával jött létre, akik tengeri flottát bocsájtottak
rendelkezésre, amivel lehetővé vált 70.000 Abesszin katona áthajózása a Vörös tengeren Jemenbe.
Naivitás lenne azt feltételezni, hogy a szövetség hátterében a sokat hangoztatott Keresztény vallási
összefogás állt. Sokkal inkább gazdasági és politikai tényezők motiválták a döntést, amihez a
Keresztények vére, csupán ürügyet biztosított. Mióta Bizánc kontrollja alá vette Egyiptomot, Szíriát,
rá akarta tenni a kezét a Kelet és Nyugat közti átmenő kereskedelmi forgalomra India, Indonézia és
kelet Afrikai térség között. Az Arabok évszázadokon keresztül jelentős területek felett gyakoroltak
befolyást a kelet-nyugati kereskedelemben, ezért a maximum profit érdekében több alkalommal is le
akartak velük és közvetítői kereskedelmükkel számolni, karavánútjaikra mások akarták rátenni
kezüket. Ennek érdekében az i. e. 24-ben Augusztus császár nagy sereget indított útnak Aelius Gallus
vezetésesével, akik Arábia nyugati partjainál vetették meg lábukat és innen elfoglalták a tengeri
útvonalakat Arábia és Szíria között. A hadjárat szárazföldön elbukott, mert az extrém éghajlati
viszonyokra nem lehetett felkészülve a sereg. Később Bizánc küldte el flottáját a Vörös tengerre és
lehetetlenítette el az Arabok tengeri kereskedelmét, így az Arabok a szárazföldi útvonalakra szorultak
be. Annak érdekében, hogy Bizánc ezeket az útvonalakat is kezébe kerítse, konspirálniuk kellett az
Abesszin Keresztényekkel és támogatniuk kellett őket abban, hogy elfoglalják Jement.
Arab történetírók az Abesszin had Jemeni inváziójáról más és más állításokat fogalmaznak meg. Hafiz
Ibn Kathir azt állítja, hogy a sereg két tábornoka Aryat és Abraha volt. Ibn Ishaq szerint Aryat volt a
vezér és Abraha alatta szolgált. Abban mindketten egyet értenek, hogy Aryat egy összetűzésben
életét vesztette és helyére Abraha állt, aki valahogy meggyőzte királyát, hogy nevezze ki őt
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helytartójává Jemenben. A Görög és Szíriai történetírók variációja szerint Jemen elfoglalása után az
Abesszin katonák hozzáfogtak azoknak a Jemeni törzsfőknek a megöléséhez, akik akár a legkisebb
ellenállást tanúsították. Az egyik törzsfő As-Sumayfi Ashwa (a görög történetírásban Esymphaeus)
megegyezett az Abesszinokkal, ennek fejében adófizető vazallus státuszt vállalt, de cserébe a király
kormányzóvá kellett, hogy kinevezze. Az Abesszin hadak fellázadtak ellene és helyére Abraha került.
Ő eredetileg egy Görög kereskedő rabszolgája volt, aki egy Abesszin kikötőben, Adolisban
tevékenykedett. Abraha a seregben kamatoztatta tudását és nagy szerepe volt abban, hogy végül el
tudták foglalni Jement. A Négus sereget küldött elfogására, de vagy nem jártak sikerrel, vagy
vereséget szenvedtek vele szemben. A király halála után, utóda kiegyezett vele és Jemen kormányzó
helyettesévé nevezte ki. (A görög történetírás Abrahát Abrames, a Szíriai Abraham néven említi.)
Idővel Jemen független ura vált belőle. Az Abesszin uralkodót, a Négust úgy ismerte el, ha ő lehet a
helyettese. Befolyását abból is meg lehet ítélni, hogy amikor a Maribi gát rekonstrukciója
befejeződött 543-ban, az átadó ünnepségen nem kisebb személyiségek küldték el nagyköveteiket,
mint Bizánc, Perzsia, Hirah és Ghassan, Szíria király. Erről egy ma is létező felirat őrködik, amit Abraha
függesztett a gátra. Miután stabilizálta hatalmát, Abraha azok felé a célok felé fordult, amiért
eredetileg Abesszínia és Bizánc uralkodói küldték, csak most már egészem más pozícióban látott
hozzá megvalósításukhoz. A célok a Kereszténység terjesztése, valamint a Bizáncot a tartományival,
piacaival összekötő karavánutak feletti felügyelet megszerzése voltak. Ezek akkor kaptak fokozott
jelentőséget, amikor a Perzsa Szaszanida Birodalom minden keletről Bizáncba vezető kereskedelmi
útvonalat északon megkaparintott.
Abraha Szanában, Jemen fővárosában nekilátott egy hatalmas katedrális építésének, melyet az Arab
történetírók al-Qalisnak, vagy al-Qualisnak neveztek. Ez az elnevezés a görög Ekklesia, (templom)
szóból ered. Muhammad bin Ishaq szerint, Abraha a következőket írta a Négusnak: „Addig nem
nyugszom, míg az Arab zarándokokat ide nem térítem,” Ibn Kathir megírta róla, hogy ezt a szándékát
Jemenben nyíltan hangoztatta és politikai célként hirdette meg. Ürügyet keresett ahhoz, hogy Mekka
ellen vonuljon és lerombolja a Kábát, majd a zarándokokat a maga irányába terelje. Muhammed bin
Ishaq beszámol arról, hogy Abraha bejelentése után egy Arab bement a katedrálisba és odapiszkított.
Ibn Kathir szerint ez egy Quraishita Arab volt. Muqatil bin Suleman egy olyan esetet közöl, hogy egy
ifjú Quraish tüzet gyújtott a katedrálisban. Akármi is történt, Abraha bejelentése provokatív volt és az
Arabok részéről bármit kiválthatott. Az is lehet, hogy maga Abraha rendezte ezeket az incidenseket
saját embereivel, hogy ürügyet biztosítson Mekka megtámadására. Bármi is volt az előzmény, ahogy
Abraha fülébe jutott a katedrális meggyalázása, azonnal felesküdött a Kába lerombolására.
570-ben, vagy 571-ben 60.000 harcossal, 13 elefánttal Mekka ellen vonult. Az úton összecsaptak Dhu
Nafr Jemeni főnök Arabjaival, akik útját próbálták állni a hadnak, azonban nem sikerült, és aki életben
maradt, fogolyként folytatta a sereggel az utat. Amikor Khath’am földjére értek, újabb ellenállásba
ütköztek, amit Nufail bin Habib al-Khath’am vezetett, de ő is elbukott, fogságba esett. Élete fejében
vállalta, hogy átvezeti a sereget a sivatagon. Ta’if közelébe érve Bani Thaqif felmérte, hogy ekkora
sereggel szemben nem tud mit tenni, de legalább saját, Lat nevű bálványnak szentelt templomát
megvédi. Főnökük, Mas’ud tárgyalni ment Abraha-hoz és közölte vele, hogy ez a templom nem az,
amit keresnek. Az Mekkában van. Ha ezt a templomot békén hagyják, akkor vezetőket ad mellé az
útra, akik megmutatják neki az utat Mekkáig. Abraha elfogadta az ajánlatot, így Bani Thaqif delegálta
Abu Righalt az útra. Amikor elértek Al-Mughammas-ba, 5 km-re Mekkától, Abu Righal meghalt. Az
Arabok mind a mai napig megkövezik sírját. Elátkozzák Bani Thaqifot is, mert saját Lat temploma
megvédése érdekében képes volt együttműködést ajánlani a Mekkai Szentély lerombolásához.
Muhammad bin Ishaq szerint al-Mughammas-ból Abraha egy felderítő előőrsöt küldött, akik Tihama
és Quraish népeire rátámadtak és zsákmánnyal, köztük Abdul Muttalib (béke reá), a Próféta
nagyapjának kétszáz tevéjével tértek vissza táborukba. Ezután Abraha küldöttséget indított útnak
Mekkába azzal az üzenettel, hogy nem harcolni, hanem a Kábát lerombolni jött. Ha nem állnak ellent,
elkerülik a vérontást. Abraha felajánlotta azt is, ha Mekka tárgyalni akar, akkor küldöttségével együtt
jöjjön el hozzá a város vezetője. Ekkor ez a személy Abdul Muttalib volt. Ő ezt a választ adta: „Nincs
erőnk ahhoz, hogy megküzdjünk Abrahával. Ez Allah Háza. Ha akarja, akkor Ő megvédi házát.” A
küldöttség arra kérte Abdul Muttalibot, hogy menjen velük személyesen Abrahához. Amikor Abraha
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meglátta őt, leszállt trónjáról és mellé ült a szőnyegre. Abraha megismételte ajánlatát, de Abdul
Muttalib nem tárgyalt másról, csak a kétszáz tevéjét kérte tőle vissza. Abraha így szólt: „Lenyűgözött,
hogy idejöttél, de válaszoddal lejjebb kerültél szememben. Te csak a kétszáz tevédet akarod vissza és
nem szólsz semmit a Házról, ami a ti és ősatyáitok Szent Helye?” Abdul Muttalib így válaszolt: „Én a
tevéim tulajdonosa vagyok, és arra kérlek, add vissza azokat nekem. A Háznak is van Tulajdonosa, Aki
ha kell, megvédi azt.” Abraha azt mondta, hogy senki nem tud ellene tenni semmit, de Abdul
Muttalib rá és Istenre hagyta a Ház dolgát. Abraha visszaadta a tevéket és Abdul Muttalib távozott.
A Mekkai és az azt körbevevő törzsek számára egyértelmű volt, hogy maguk nem tudnak mit tenni a
Kába megvédése érdekében. Ezért Quraish meg se próbált ellenállni. Később, az „Árok”csata idején is
csak 10-12 ezer főt tudtak kiállítani, amibe beleszámított a Zsidó és más pogány törzsek támogatása.
Mit tudtak volna kezdeni az itt felsorakozott 60.000-es sereggel?
Mohammed bin Ishaq közli, hogy Abraha táborából visszatérve, Abdul Muttalib elrendelte a város
kiürítését. Az emberek a közeli hegyekbe menekültek családjaikkal, félve a tömegmészárlásoktól.
Majd Abdul Muttalib néhány Quraish főemberrel a Kábához ment, a záró vasgyűrűt a Ház ajtajára
helyezte és a Mindenható Allahhoz imádkozott, hogy oltalmazza meg Házát. Akkoriban 360 bálvány
gyülemlett fel a Kába körül, de ebben a kritikus helyzetben mindegyikről megfeledkezett. Könyörgése
csak Allahhoz szólt egyedül. Ibn Hisham idéz néhány sort ebből a Prófétai Életút c. művében:
„Ó, Isten! Az ember megvédi házát, Te is védd meg Házadat. Ne engedd, hogy keresztjük és jelképeik
holnap legyőzzék a Te jelképedet. Tégy úgy, ahogy Te akarsz.”
Ibn Dzsarir ekképpen idézi Abdull Muttalib könyörgését: „Ó, Uram! Nem dédelgetünk reményeket
senki másban, csak Tebenned. Uram! Védd meg Házadat tőlük! A ház ellensége a Te ellenséged.
Állítsd meg őket, nehogy lerombolják helyedet!”
A könyörgés után Abdul Muttalib és kísérete szintén a hegyekbe ment. Másnap reggel Abraha
megtette az előkészületeket Mekka elfoglalására. Kedvenc elefántja, Mahmud, a vezérelefánt,
azonban térdre ereszkedett. Ütötték vasrudakkal, korbáccsal, míg a bőre fel nem hasadt, de akkor
sem kelt fel. Ha dél, észak, vagy kelet felé fordították, azonnal kész volt engedelmeskedni, de ha
Mekka felé kellett mennie, nyomban letérdelt. Egyszerre csak madárrajok tűntek fel és mindegyik a
csőrében és karmai közt kavicsot cipelt, melyeket a seregre zúdítottak. Akit eltalált, az összeesett.
Mohammad bin Ishaq és Iqrima szerint himlő lehetett, amit első alkalommal jegyeztek fel ebben az
évben Arábiában. Ibn Abbas arról írt, hogy akit egy kavics eltalált, vakarni kezdte testét, míg bőre fel
nem szakadt és a csupasz hús ki nem esett belőle. Egy másik Hadisz Abbas nyomán arról számol be,
hogy hús és vér folyóssá váltak, a csont pedig láthatóvá lett. Abraha sem kerülhette el sorsát. Húsa
darabokra szakadt, csontjai kilátszódtak és elvérzett. Aki csak tudott Jemen felé menekült. Nufail bin
Habibot a Khathamok földjéről, aki vezetőjük volt, most arra kérték, vigye vissza őket Jemenbe, de
nem állt kötélnek. Így szólt: „Ha Isten üldöz, ugyan hova tudsz menekülni? A hasadt orrú (Abrahah)
hódítóból meghódított lett.”
Amint visszavonultak, folyamatosan hullottak úton-útfélen. Ata bin Yaser azt írja, hogy az egész sereg
nem ott, helyben semmisült meg. Volt, aki ott lelte halálát, de volt, akit visszavonulás közben, az úton
érte végzete. Abraha Khatham földjén halt meg.
A madarak támadása Muhassir helységben, a Muhassab völgyben történt Muzdalifa és Mina között.
Muslim Szahihja és Abu Daud szerint (amit Dzsafar as-Sadiq hallott apjától, Imám Muhammad
Baqirtól és Dzsabir ibn Abdulláhtól), a Próféta Búcsúzarándoklatán Muzdalifából Minába ment, de
amikor Muhassir völgyébe ért, sietősebbre vette lépteit. Imam Nawawi ezt úgy magyarázta, hogy az
elefánt incidens ott történt, ezért a zarándokoknak gyorsítaniuk kell azon a helyen, mivel Muhassir
baljós hely. Imam Malik a Mu’atta c. munkájában a Prófétát idézve azt közli, hogy nyugodtan lehet
tartózkodni Muzdalifában, de nem szabad elidőzni Muhassir völgyében.
Ez annyira emlékezetes esemény volt, hogy híre hamar elterjedt Arábiában, sok költő ebből
dicshimnuszokat szerzett, minden zugban megénekelték. A versek egy lényeges közös eleme az volt,
hogy egyik sem dicsőített bálványokat, kizárólag Allahnak tulajdonították a csodát. Az Ő
manifesztálódását látták a Kába megmaradásában és Abraha seregének pusztulásában.
Az Arabok ezt az évet az elefánt évének hívják. Ebben az évben született Mohammed Próféta (béke
reá).
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VIKING-MUSZLIM KAPCSOLAT
Svédországi kutatók arab betűket találtak viking hajósírok temetkezési viseleteibe szőve.
https://www.bbc.com/news/world-europe-41567391
A 9. és a 10. századi sírokban talált ruhák új vizsgálata meggyőző érvekkel szolgált a viking és a
muszlim világ kapcsolatának bizonyítására. Megállapították, hogy a selyem és ezüst szálból szőtt
minták betűi kiadják az "Allah" és "Ali" szavakat.
A szöveg Kufi stílusban íródott, melyet az iraki Kufa városában fejlesztettek ki a 7. században. Ez az
egyik legkorábbi arab írás, amelyet a Korán lejegyzésére is használtak.
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ZSIDÓ JELENLÉT AZ ISZLÁM ELŐTTI (i. sz. 570) ARAB FÉLSZIGETEN
Az Arábiai Zsidók történetéről nem rendelkezünk autentikus feljegyzésekkel. Sem könyv, sem táblák
formájában nem szerepelnek, sem más, nem Arábiai Zsidó történetíró nem tesz róluk említést. Ennek
az lehet az oka, hogy akik az Arábiai félszigeten megtelepedtek, elkerültek és el is szigetelődtek
népük többi csoportjától, végül a világ többi helyén élő Zsidó közösségek megfeledkeztek róluk és
nem tartották számon őket. Ráadásul felhagytak Zsidó kultúrájuk művelésével, nem beszéltek Héber
nyelven, még neveik is elarabosodtak. A régészeti feltárásokon előkerült agyagtáblákon Hedzsazban
(a Vörös tengerrel szomszédos régió) nincs nyoma ez első évszázad előtti Zsidó jelenlétnek, eltekintve
néhány Zsidó névtől. Ezért az itteni Zsidóság történetét az a szájhagyomány adja, amit azok a kortárs
Arabok tartottak fenn, akik velük egy közösségben éltek.
A Hedzsazi Zsidók úgy tartják, hogy ők Mózes Próféta életének végső szakaszában kerültek oda. Azt
állítják, hogy Mózes egy sereget küldött, hogy elűzzék Yathribból (ma Medina) az Amalekitákat,
elrendelve azt, hogy egy élő lelket sem hagyhatnak meg közülük. Az Izraelita sereg végrehajtotta a
parancsot, de egy nemes Amalekita herceg életét meghagyták, akivel visszatértek Palesztinába.
Ekkorra Mózes már meghalt, utódja fogadta a visszatérő hadat, de látva az Amalekita herceget, a
katonákat a Mózesi törvény megsértésével vádolták. Ennek következtében ők megváltak a seregtől,
közösségüktől, majd visszatértek Yathribba és végleg ott telepedtek le. (Kitab al-Aghani, vol. XIX. p.
94). A Zsidók szerint, így ők az i. e. 1200 óta Yathribban élnek.
A második Zsidó migráció a Zsidók emlékezete szerint az i. e. 587-ben következett be, amikor Babilon
királya, Nebukadnezár lerombolta Jeruzsálemet és szétszórta a Zsidókat a világba. Több Arab Zsidó
nemzetség ekkor érkezett Wadi al-Qura, Taima és Yathrib helységekbe. (Al-Baladuri, Futuh al69

Buldan).
Történelmileg igazolható, hogy miután 70-ben a Rómaiak lemészárolták a Zsidókat Jeruzsálemben,
lerombolták a Templomot, majd 132-ben, aki még maradt, elűzték onnan, sok Zsidó nemzetség
menekült Hedzsazba, ami gyakorlatilag Palesztina déli területeinek folytatása volt. Ahol vízforrásra,
zöldre leltek, letelepedtek és munkával, az üzleti életbe való bekapcsolódással, fokozatosan
integrálódtak a helyi környezetbe. Így épült ki Ailah, Maqna, Tabuk, Wadi al Qura, Bani Bahdal és Bani
Qainuqa, valamint ebben az időben jöttek nagy számban Yathribba is.
A Yathribban megtelepedő nemzetségek közt kapott helyet Bani al Nadir és Bani Quraizah, akik
Koheniták voltak, tehát előkelő, papi leszármazással büszkélkedhettek, ezért a többi Zsidó feletti
vallási vezetést a kezükbe ragadták. Amikor Yathrebbe érkeztek, ott már éltek emberek, akiket
legyőztek és gyakorlatilag a zöld és termékeny területek gazdái lettek.
I.e. 115- i.sz. 330 közötti időszakban a mai Jemen területén Himyarita királyság uralkodott.
Uralkodóik elfoglalták Sábát, Qatabánt és a fővárost Maarebből Zafarba helyezték át. Zafar
mezőgazdaságilag fejlett kultúrát hozott létre és élénk kereskedelmet bonyolított egészen a 3.
századig, amikor a Nabateusok átvették a dominanciát a Hidzsazi régió felett. Ennek, valamint a belső
hatalmi harcaiknak következtében a Himyar dinasztia családjai szétszóródtak az Arab félsziget egész
területén, de magukkal vitték kultúrájukat és hitvilágukat.
A Himyarita királyok elvetették a politeizmust és 380 körül áttértek a Judaizmusra. Ez néhány
dekáddal azt követően történt, ahogy az Akszumi etióp királyok keresztény hitre tértek (340). Az első
zsidó hitre betért uralkodók közé tartozott Tubaa Abu Kariba Assad (390-420), aki több hadjáratot
vezetett a bizánci befolyás megtörésére északon, ill. a kereszténnyé és bizánci szövetségessé lett
nyugati akszumi előretörés megfékezésére nyugaton. Próbálkozásai nem jártak sok sikerrel. Tubaa
Abu Kariba betérését két yathrebi zsidó tudós érte el. A kor szokása szerint a király betérését
követően a népnek is fel kellett venni a judaizmust. Ettől kezdve az Arab félsziget multikulturálissá
vált, hiszen a Jemen északi területén, Nadzsranban élő arabok között terjedt a kereszténység, amit az
akszumi abesszin uralkodók erősen támogattak, valamint a sokszínű bálványimádás mellett a
judaizmus is gyökeret vert. Ez utóbbinak két jól elkülöníthető formája a Zsidó diaszpóra
megtelepedése, valamint az arabok Judaizmusra térése volt.
450-451-ben bekövetkezett a Maarebi gát szakadása Jemenben és a katasztrófa következtében Sába
népei elvándorlásra kényszerültek. Ennek következményeként Bani Ghassan a mai Szíria, Bani Lakm a
mai Irak területén, Bani Khuzaa Dzsidda és Mekka között, Awasz és Khazradzs pedig Yathribban
telepedtek meg. Mivel Yathrib felett Zsidók uralkodtak, akik először nem engedték be az Awasz és
Khazradzs nemzetséget a termelésbe vett területekre, ezért ők a terméktelen, nehezen művelhető
régiókban eresztettek gyökeret, ahol nehézkesen tudtak megélni. Végül egyik főnökük elment
Szíriába, hogy segítséget kérjen a Bani Ghassanhoz tartozó testvéreitől, akik sereget küldtek és ezzel
megtörték a Zsidók uralmát. Az Awasz és Khazradzs felügyelete alá vette Yathrebet, a két nagy Zsidó
nemzetség, a Bani an-Nadir és Bani Quraizah a városon kívül eső negyedbe szorult. A harmadik
nemzetség, a Bani Qainuqa nem élt barátságban a két másik Zsidó törzzsel, ők a városon belül
telepedhettek meg, és ahogy akkor szokás volt, a Khazradzsokat kérték fel oltalmazójukul. Ennek
válaszreakciójaként pedig Bani al Nadir és Bani Quraizah az Awaszokhoz fordult oltalomért.
Mohamed próféta Medinába való érkezése előtt a Hedzsazi és ezen belül különös tekintettel a
Medinai Zsidók pozíciójára a következők voltak jellemzők:
1. Nyelv, viselet, kultúra és életmód tekintetében teljesen elarabosodtak, még neveik is Arab nevek
voltak. A Hedzsazban megtelepedett 12 Zsidó nemzetség közül csak a Bani Zuara őrizte meg a Héber
neveket. Csak pár hittudós tudott Héberül. Nincs nyoma az Iszlám előtti korban az Arabtól elkülönülő
kultúrának, ami megnyilvánult volna költészetben, vagy más formában. A Zsidó- Arab vegyes
házasság teljesen normális volt. A vallási hagyományokon kívül más különbség nem volt köztük és az
Arabok között. A túlélés miatt a felszínen Arabnak mutatkoztak, amire rákényszerültek Arábiában, de
ezzel együtt nem vesztették el identitástudatukat.
2. Elarabosodásuk miatt a nyugati orientalisták egy része nem is tartja őket ténylegesen Izraelitáknak,
hanem Araboknak, akik magukévá tették a Judaizmust, vagy legalábbis többségükben Arabok, akik
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Zsidók lettek. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy a Zsidók Hedzsazban térítő tevékenységgel
foglalkoztak volna, vagy a rabbik valaha is Arabokat hívtak volna a Judaizmusra, ahogy a Keresztény
papok és misszionáriusok tették. Ezzel ellentétben, inkább büszkék voltak Izraelita származásukra. Az
Arabokat pogányoknak tartották, így vallási szempontból megkülönböztették őket. Az Arab
főembereken kívül nem tartották magukat a közemberekkel egyenlő szinten még akkor sem, ha az
illető betért a Judaizmusba. Arra nincs történelmi bizonyíték, hogy egy Arab klán egésze, vagy egész
törzs Hedzsazban betért volna a Judaizmusba, de ugyanez egyének szintjén sokszor előfordult. A
Zsidókat jobban lekötötte a kereskedelem, mint vallásuk hirdetése, ezért a Judaizmus nem terjedt
Hedzsazban vallásként, inkább a büszkeség jele és megkülönböztető tényező maradt a helyiek között.
A Zsidó rabbik ugyanakkor virágzó üzletet tartottak fenn amulettek, szerencsét hozó tárgyak,
bájitalok, stb. árulásából, az Arabok megítélésében hozzájuk kötődő efféle jártasság és „tudás” miatt.
3. Gazdaságilag sokkal erősebbek voltak az Araboknál. Mivel olyan országokból kényszerültek el
(Palesztina, Szíria), ahol civilizációk, kultúrák virágoztak, onnan ideérkezve kulturális fölényben voltak
a helyiekkel szemben. Olyan művészetekhez értettek, melyekről az Arabok nem is hallottak.
Ugyanakkor kereskedelmi szálaik nem szűntek meg egykori anyaországaikkal és a külvilág más
részével is élénk kapcsolatot ápoltak. Kezükben volt a Hidzsazba és Yathribba irányuló gabonaimport,
valamint onnan a szárított datolya export. Emellett kereskedtek halakkal, baromfival, de híres volt
vászonszövésük, ruhagyártásuk is. Bort importáltak Szíriából és borelosztó hálózatot tartottak fenn. A
Bani Qainuqa arannyal kereskedett, de jó kovácsaik és hajóácsaik is voltak. Mindemellett a Zsidók
hatalmas vagyonra tettek szert a pénzkölcsönzésből származó profitjaikból. Az Arabok, főleg az
elöljárók fellengzős kivagyiságát, pompáját, erőfitogtatását jól kihasználták, mert ehhez az Arabok
sok kölcsönt vettek fel tőlük, amire rájött a kamat és sok esetben a kamatos kamat, ami megalapozta
hosszútávon azt, hogy sokan eladósodtak nekik. Mindez sok haragot és ellenszenvet szült.
4. Abban sem voltak érdekeltek, hogy nagy barátság alakuljon ki Arab törzsek között, de abban sem,
hogy ezek háborúskodjanak egymással. Mivel hatalmas kertjeik, palotáik, birtokaik voltak, melyeket a
pénzkölcsönzésből szereztek, tartottak attól, hogy egy nagy Arab egység esetén ezekre ráteszik a
kezüket. Akkor az volt szokásban, hogy nem élhettek a törzsek szövetséges nélkül, aki megvédi őket.
Ezért mindegyik Zsidó törzs felett egy erős Arab szövetséges őrködött. Ez azt is jelentette, hogy
amikor az adott Arab oltalmazó egy másik Arab törzzsel háborúba keveredett, akkor a Zsidóknak
katonákat kellett adniuk szövetségeseik seregébe. Ha az ellenség soraiban is voltak azokkal
szövetséges Zsidók, akkor arra kényszerültek, hogy egymás ellen harcoljanak, ami önmagukon belül
sok feszültséghez vezetett. Yathribban a Bani Quraizah és Bani an-Nadir oltalmazója az Awasz, míg a
Bani Qainuqa szövetségese a Khazradzs törzs volt. Kevéssel Mohamed próféta Medinába érkezése
előtt a két Arab törzs összeütközésbe (Buathi ütközet) keveredett egymással, ami kihatott a Zsidó
törzsek egymás közti kapcsolatára.
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4.2.

TUDOMÁNY

15 KIEMELKEDŐ MUSZLIM (ARAB&PERZSA) TUDÓS ÉS FELFEDEZÉSEIK
Amikor az ISIS és más Iszlám szervezetek által elkövetett rombolás képei tárulnak elénk, feladatunk
annak tudatosítása, hogy ebbe az iszlámot belevinni bűn, bárki is teszi.
Muszlim tudósok, felfedezők, arabok, perzsák és törökök több száz évvel jártak Közép Európai
kortársaik előtt. Hatással volt rájuk Arisztotelészi filozófia, a Platónt követők köre, Eukleidész,
Archimédesz, Ptolemaiosz és mások. A muzulmánok számtalan felfedezéssel és könyvvel
gyarapították az orvostudományt, sebészetet, fizikát, kémiát, csillagászatot, geometriát és más
tudományterületeket.
Az alábbi bemutatás csak néhány olyan muszlim tudós életművét ismerteti a sok ezer közül, akik
munkássága megváltoztatta a világot.

Abu Nasr Al-Farabi (870 – 950)
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Abu Nasr Al-Farabi

Alpharabius néven is ismert. Arab tudós, filozófus, a középkori gondolkodás megreformálásának
kiemelkedő alakja.

Al-Battani (858 – 929)
Al-Battani

Albatenius néven is ismert. Arab matematikus, tudós és csillagász, akinek a jelenleg is használatos év
és évszakhosszak meghatározását köszönhetjük.
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Ibn Sina (980 – 1037)
Ibn Sina

Avicenna néven is ismert. Perzsa filozófus, tudós, aki az Arisztotelészi filozófia továbbfejlesztője
és az orvostudomány egyes diszciplínáinak létrehozója volt.

Ibn Battuta (1304 – 1369)
Ibn Battuta
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Shams ad-Din néven is ismert. Arab utazó, tudós, aki Rihlah címen megírta a történelem
leghíresebb útleírását.

Ibn Rushd (1126 – 1198)
Ibn Rushd

Averroes néven is ismert. Arab filozófus, tudós, aki Arisztotelész és Platón munkáit kommentálta,
magyarázta, majd kiegészítéseivel a kor számára érthetővé tette.

Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (780 – 850)
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Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi

Algoritmi, vagy Algaurizin néven is ismert. Munkássága a hindu-arab számok és az algebra
koncepciójának európai matematikába való bevezetése miatt vált híressé.

Omar Khayyam (1048 – 1131)

Perzsa matematikus, asztrológus, költő, a híres Rubaiyat (négysorosok) megalkotója.

Thabit ibn Qurra (826 – 901)
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Thabit ibn Qurra

Thebit néven is ismert. Arab matematikus, orvos és csillagász, aki a Ptolemaioszi rendszert
először továbbfejlesztette. A statika tudományának megalapozója.

Abu Bakr Al-Razi (865 – 925)
Abu Bakr Al-Razi

Rhazes néven is ismert. Perzsa alkimista, filozófus, a történelem egyik legnagyobb orvosa.
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Jabir Ibn Haiyan (722 – 804)
Jabir Ibn Haiyan

Geber néven is ismert. A kémia arab atyja, akinek munkássága az alkímia és metallurgia
megalapozását jelentette.

Ibn Ishaq Al-Kindi (801 – 873)
Ibn Ishaq Al-Kindi

Alkindus néven is ismert. Arab filozófus, tudós, aki elsők között volt muszlim vándor-filozófus
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Ibn Al-Haytham (965 – 1040)
Ibn Al-Haytham

Alhazen néven is ismert. Arab csillagász, matematikus, az optika alapelveinek megalapozója, akit
híressé tettek tudományos kísérletei.

Ibn Zuhr (1091 – 1161)
Ibn Zuhr
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Avenzoar néven is ismert. Arab orvos, sebész, aki megírta az Al-Taisir Fil-Mudawat wal-Tadbeer
(Terápia és Diéta Egyszerűsítésének Könyve) művét, ami hatással volt az orvostudomány fejlődésére.

Ibn Khaldun (1332 – 1406)
Ibn Khaldun

Arab történetíró és történész, aki kora első nem vallási nézetekre alapozott filozófiáját fejlesztette ki.
A modern történelemtudomány, szociológia és gazdaságtan előfutára volt

Ibn Al-Baitar (1197 – 1248)
Ibn Al-Baitar
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Arab tudós, botanikus és orvos, aki szisztematikusan feljegyezte a középkori muszlim orvosok
felfedezéseit.

ÁLOMUTAZÁS A GÖMBGEOMETRIÁBAN
LE A TUDATOT BILINCSELŐ BÉKLYÓKKAL!

Meghívlak titeket egy álomutazásra a föld körül. Igen körül és nem át, mert a föld gömbölyűsége
körbejárhatóságot igényel. A föld körbejárása a fizikai valóságban a hold által bekövetkezik, ahogy a
napot a föld járja körül. A Korán égi pályákról ír, melyek kiszámítottak. Szavak, melyek nappal éjjellé
és éjjel nappallá lényegüléséről írnak, sokkal többet jelentenek Arabul, mint bármely nyelvre történő
fordításban. Az átlényegülés, átfedés, gömb alakú testek mozgásának, „úszásának” eredménye és a
Korán ebbe elrejti a gömb szót magát, ami lefordíthatatlan. Csúnyán szólva: az éjjel „átgömbül”
nappallá és a nappal „átgömbül” éjjellé. De a szövegből aktív, cselekvő kép is kirajzolódik. Nem
csupán átgömbül az egyik másikba, hanem az éj átgömbíti a nappalt egy más állapotba és viszont.
Ugye, hogy nem is olyan egyszerű? Ezt mind egy ókori arab nyelv fejezi ki. Ha valaki ezt nem fedezi
fel, lemarad a csodáról! De összeszedem magam és megosztom veletek azt a parányit, amit sikerült
meglátnom. Kapaszkodjatok, suhanunk, így:

ِّ
َّ النهار عَلى
َّ ات و ْاَّلَرض ِّباْلح ِّق ي َك ِّور
َّ الل ْي َل َعَلى
الل ْي ِّل
َّ َخَل َق
َ َ َ َّ الن َه ِّار َوُي َك ِّوُر
َ ْ َ الس َم َاو
ُ ُ َ
ِّ
َّ وس َّخ َر
﴾٥﴿ يز اْل َغَّف ُار
ُ َج ٍل ُم َس ًّمى أ ََال ُه َو اْل َع ِّز
َ الش ْم َس َواْلَق َم َر ُك ٌّل َي ْج ِّري َّل
ََ
Megteremtette az Egeket és a Földet az Igazzal. Az Éjjel átfedi a Nappalt és a Nappal átfedi az Éjt. A
Napot és a Holdat (saját törvénye alá) rendelte. Minden egy kijelölt ideig fut. Hát nem Ő a Nagyszerű,
a Mindig Megbocsájtó? (Korán 39:5)
Az arab szó "Kura  "كرةlabdát, gömböt jelent. A Korán a "Yukawer  "يُك َِّو ُُرkifejezést a “kigömbölyödés”,
vagy “gömbölyű formára alakulás” leírására használja. A Korán az éjjel átfedését nappallá gömbök
közt lejátszódó eseményként rajzolja meg.
“Mind egy kijelölt ideig fut (Kullon Yadzsree ")كل يجري. A mind nem csupán a napra és holdra, hanem
a földre is utal. Az arab nyelvtanban létezik egyesszám (egy), többesszám (három vagy több) és
kettesszám (csak kettő). Ha kettesszámban íródna, ez szerepelne: "Kulahuma Yadzsreeyan كالهما
"يجريان, de nem ez áll a szövegben, hanem többesszám: "Kullon yadzsree "كل يجري, ami azt jelenti,
hogy három, vagy több égitestre vonatkoztatja az eseményt. Mivel a nap és hold csak két égitest, de
a Korán többesszámot használ, így a Korán legalább három bolygó egymásra hatásáról, mozgásáról
szól, amiben a föld is benne van.
A Korán a föld és a pályák rádiuszáról, átmérőjéről tesz említést (átmérő egyenlő a sugár kétszerese).
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ِّ
ِّ ِّ ال
ِّْ َيا م ْع َش َر اْل ِّج ِّن و
ِّ ات و ْاَّل َْر
انف ُذوا
َّ ط ِّار
َ ط ْعتُ ْم أَن تَ ُنف ُذوا ِّم ْن أَ ْق
َ َاست
ُ ض َف
ْ نس إ ِّن
َ الس َم َاو
َ
َ
ٍط
﴾٣٣﴿ ان
َ َال تَ ُنف ُذو َن ِّإ َّال ِّب ُسْل
Ó Dzsinnek és emberek tábora! Ha képesek vagytok áthatolni az Egek és Föld határain (átmérőin), hát
tegyétek, de nem hatolhattok át, csak ha erre hatalmatok van! (Korán 55:33)
Az eredeti arab szövegben az átmérő szó szerepel, de magyarul és más fordításban nem lehet
szószerinti átvitelt alkalmazni. Ebben az áyában az égi zónák határait a bolygók pályáinak átmérőjével
jelzi a szöveg. Senki se hatolhat át ezeken az átmérőkön az Ő felhatalmazása nélkül!
Az átmérő arabul Qutr قطر. Többesszáma Aqtar اقطار. A rádiuszok és átmérők gömb alakú égitestek
pályáit jelölik. Ez a korábban említett vers “gömbölyödés, gömbölyítés” gondolatával is egybeesik.
[Yukawer ]يُك َِّو ُر.

ِّ َّ
َّ
َّ النه َار و
﴾٣٣﴿ الش ْم َس َواْلَق َم َر ُك ٌّل ِّفي َفَل ٍك َي ْسَب ُحو َن
َ َ َّ َو ُه َو الذي َخَل َق الل ْي َل َو
Ő az, Ki megteremtette az Éjjelt, a Nappalt, a Napot és a Holdat. Mindegyik egy Égi pályán úszik.
(Korán 21:33)

َّ الشمس ينب ِّغي َلها أَن تُْد ِّرك اْلَقمر وَال
َّ الل ْي ُل َس ِّاب ُق
الن َه ِّار َوُك ٌّل ِّفي َفَل ٍك َي ْس َب ُحو َن
َ َ ُ ْ َّ َال
َ ََ َ
َ
﴾٤٠﴿
A Nap nem érheti utol a Holdat és az éj nem előzheti meg a nappalt. Mind saját pályáján úszik. (Korán
36:40)
Milyen gyönyörűen fejezi ki a vers az „úszással”, azt a mozgást, ahogy a sok égitest saját pályáján
közlekedik az űrben. Valóban, mintha úsznának.

َّ النهار ِّفي
َّ َّللا يولِّج
َّ الل ْي ِّل وس َّخ َر
َّ الل ْي َل ِّفي
َّ أََل ْم تََر أ
الش ْم َس َواْلَق َم َر
ُ ُ َ َّ َن
َ َ َّ الن َه ِّار َوُيولِّ ُج
ََ
َّ َج ٍل ُّم َس ًّمى َوأ
﴾٢٩﴿ َّللاَ ِّب َما تَ ْع َمُلو َن َخِّب ٌير
َّ َن
َ ُك ٌّل َي ْج ِّري ِّإَلى أ
Nem látod-e, hogy Allah átlényegíti az Éjt Nappallá és átlényegíti a Nappalt Éjjé? (Az Ő törvénye alá)
rendelte a Napot és a Holdat. Minden egy adott ideig fut. Mert bizony, Allah Értesült arról, mit
tesztek. (Korán 31:29)
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A természetben nincsenek elvágólagos vonalak, hanem törvények vannak, amelyek egymásból
levezethetők, vagy egymásra épülnek. Az éjjel és nappal között sincs éles válaszvonal. Egy törvény
van, amely egyikből létrehozza a másikat. Ez Allah Törvénye. A Nap és a Hold az Ő hatalmához
viszonyítva csupán két atom, melyek az Ő rendszere szerint teljesítik be pályájukat.
Hát, ezért kell a szavakon egyenként elmerengeni. Ma csak a föld, nap és hold gömbgeometriáját
fedeztük fel, ami alapján az arabok a távolságokat mérték, tájékozódtak, irányokat határoztak meg.
És ez csak egyetlen téma! Azt próbáltam bemutatni, hogy miként ad a Korán egy lökést az agynak,
hogy az hozzákezdjen a levezetésekhez. A Korán nem ad készen megoldásokat. Csupán belök a
látótérbe egy emberi agy által ki nem található princípiumot, amiből akkor lesz adott időben és
helyen hasznosítható gondolat, ha az ember agya a princípiumon elmereng és levezetésekbe kezd.
És fogódzkodj meg: a levezetések minden korban és helyen más eredményt hoznak! Pedig a
princípium ugyanaz! Ez a Korán örök igazsága, amiből minden napra jut egy emberi részigazság, ami
nem örök. Ennyit arról, amit te és mások igazságnak véltek. Az emberi igazság is átlényegül, átfed,
átgömbül és átgömbít! Talán az emberi igazság is gömb, ami mozgásban van? Szubhanallah!
Béke legyen veletek! Szalam!
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CSALÁDI, ISKOLAI ÉS GLOBÁLIS TUDÁS

Valaha a család volt az az egység, melyben egyfajta tudás felhalmozódott és ezt adták tovább a
gyermekeknek. Majd a családi tudást felülírta a faluközösségek, kasztok, nemzetségek tudása,
melyeken keresztül átöröklődött a következő nemzedékre a túlélés, vadászat, természet ismeret,
monda és hagyományvilág. Én még részese lehettem egy olyan életformának Afrikában, ahol
esténként a tábortüzek lángjánál mesélték az öregek egykori élményeiket, melyekben rengeteg
tudást adtak tovább. Egy öreg halála úgy érintette a falut, mintha egy könyvtár égett volna le.
Amit ott hallottam, elképesztően fontos volt még kívülállóként is. Egy odaszületett fiú ilyen ismeretek
hiányában elveszett volna a szavannán, az összhang helyett a természetnek való kitettséggel, állandó
életveszéllyel szembesült volna. A lányok itt tanulták meg az ételek elkészítését, ruhák szövését, házi
alkalmatosságok előállítását.
Ahogy kialakultak a nagyobb települések, városok, nem a család, hanem a társadalom határozta meg,
mi az a tudás, ami a közösség javát szolgálja. A tudás átadását kivették a család, falu kezéből és
intézmények, iskolák kezébe helyezték. Innen az iskola adta a tudást, de ez a tudás már más volt. Ez a
tudás már nem egy család, falu túlélését szolgálta, hanem egy társadalom munkahelyeire készített
fel. A vadászatból, vad becserkészéséből, gyógynövények gyűjtéséből maradt a biológia, a terep
ismeretéből lett a földrajz, a törzs mondavilágát pedig felváltotta az adott társadalom
történelemszemlélete, ami gyakran változott. Ez a tudás sokszor elidegenített, sőt szembement a
család és falu emlékezetében tárolt tudással. Nem csoda, hogy pár nemzedékkel később maga az
iskolarendszer borította fel azt a családmodellt, ami hagyományosan volt. Ennek voltak jó és rossz
oldalai, ennek elemzésébe nem megyek bele. Ez attól függ, ki, hogy élte meg.

اؤ ُه ْم
َ َآب
َ اءنا أ ََوَل ْو َك
ُ ان آ َب

ِّ
َنزَل َّللاُ َقاُلوْا َب ْل َنتَِّّب ُع َما أَْلَف ْي َنا َعَل ْي ِّه
َ يل َل ُه ُم اتَِّّب ُعوا َما أ
َ َوِّا َذا ق
﴾١٧٠﴿ الَ َي ْع ِّقلُو َن َش ْيئاً َوالَ َي ْهتَ ُدو َن

Mikor mondják nekik: „Kövessétek, amit Allah kinyilatkoztatott”, mondják: „Mi több! Azt követjük,
amin atyáinkat leltük.” Még akkor is, ha atyáik nem fogtak fel semmit és nem jártak a helyes úton.
(Korán 2:170)
Ez is egyfajta hiba, amit ember és mi Muszlimok is elkövetünk. Atyáink és olyan emberek
lábnyomaiban haladunk, akiket lelki vezetőnek tekintünk. A Korán az áyák követését írja elő. Az
Iszlámban az embernek közvetlen kapcsolata van Istennel, ezért semmi szükség arra, hogy
szokásokat, hagyományokat kövessünk. Tiszteletet kell adnunk mindazoknak, akik felneveltek,
tudással láttak el, de mindez nem menthet fel minket saját erőfeszítéseink alól, hogy az életben
nyitott szemmel járjunk. Az áyák bennünk alakulnak át ihlető erővé, ezért elkerülhetetlen
mindannyiunk számára, hogy ezekben saját magunk merüljünk el. Atyák és lelki vezetők sokat tudnak
segíteni, de ahogy egyedül születtünk és egyedül távozunk, ők nem tudnak helyettünk születni és
meghalni.
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Íme! A Korán arra tanít, hogy még apádat, lelki vezetődet se kövesd ész nélkül, vakon! Mindenkinek
az igazsága csak saját idejében áll meg. Ha te más időben és más körülmények közt élsz, lépj tovább
és fejleszd ismereteidet, hogy aktualizáld önmagad! Ez nem az elődök lebecslése, hanem
ellenkezőleg! Ez az igazi elismerésük, hiszen tudtál rájuk építkezni! Ez a módszer, ami analógiák
alapján levezetések, fejlesztések megtételét jelenti és továbblépést eredményez, a Qiyasz
tudománya, amit Muszlimok fejlesztettek ki a középkorban. Qiyasz segítségével ültették át, majd
fejlesztették tovább Muszlim elődeink az ókor örökségét a középkorba. Vagy tán elfelejtettük?
Figyelem! Emberek igazságáról beszéltem és nem Isten igazságáról! Az ember igazsága tovább
fejleszthető, az Istené soha.
És most vissza az emberekhez:
Ma egy golbalizálódó világban élünk, ahol a tudásanyag minősége, annak továbbadása nem család és
társadalom, hanem a világ közössége és egy adott nemzet társadalma, vagy annak kisebb egységei
között zajlik le. Fáj, vagy nem fáj ez a folyamat is végbe fog menni és a világ által megkövetelt
tudásanyag fog győzni. Hogy miért? Egy adott társadalom keretei már nem zárják el az embereket a
világtól hermetikusan. Az emberek mindenhol tudnak munkát vállalni, távoli helyekről házasodnak,
filmeket néznek, ahol érteni akarják azok mondanivalóját, akárhol is készültek. Tudni akarnak a világ
eseményeiről, klímaváltozásról és a közös lépések megtételéről egy globális élet, illetve túlélés miatt.
Be lehet zárkózni ez elől, le lehet fikázni azt, aki nem az adott szűk közösség eszmeiségét hordozza,
de értelmetlen. El kell dönteni mit akarunk. Rögzítünk-e egy kort és annak tudásából,
hagyományaiból nem moccanunk egy tapodtat sem, vagy a világ változásait követve magunk is
alakulunk és tudásanyagunkat is ehhez igazítjuk.
Ez a megállapítás a Szunnára is érvényesnek vélem. Mivel akárhogy is nézzük, a Szunna nem Korán,
tehát emberi eredetű. De gép nem bírálhatja felül Isten tudását. Az egy embertől elidegenített tér
lenne. Így megnyugodhatunk. A Korán örök.
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DARWIN EVOLÚCIÓS ELMÉLETE ISZLÁM SZEMMEL

Mielőtt nekikezdünk, tisztázzunk egy dolgot. Az én felfogásomban a Korán nem tudományos mű.
Még akkor sem az, ha vannak benne olyan tételek, melyeket egy írástudatlan ember 1400 évvel
ezelőtt nem tudhatott és a tudomány csak legújabban igazolta. A Korán nem tudományos mű, hanem
annál sokkal fontosabb! Egy Útmutatás, ami elhelyezi a tudományt, gondolkodást,
történelemszemléletet, politikát, gazdaságot, saját viselkedésünket a megfelelő kontextusba. Tehát
tudomány szempontjából a Korán egy tudomány feletti mű. Ítéletet mond a tudományról, annak
hitelességéről, elfogadhatóságáról Allah szempontjából. Erre utal a következő aya:
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ِّ َّ
ِّ َنزل عَلي
ِّ َات ُه َّن أ ُُّم اْل ِّكت
ات
ٌ ُخ ُر ُمتَ َش ِّاب َه
ٌ ات ُّم ْح َك َم
ٌ اب ِّم ْن ُه َآي
َ اب َوأ
َ ْ َ َ َ ُه َو الذ َي أ
َ َك اْلكت
ِّ َّ َّ َفأ
ين في ُقلُوبِّ ِّه ْم َزْي ٌغ َف َيتَِّّب ُعو َن َما تَ َش َاب َه ِّم ْن ُه ْابِّت َغاء اْل ِّف ْت َن ِّة َو ْابِّت َغاء تَأ ِّْويلِّ ِّه َو َما
َ َما الذ
ِّ ِّ
ِّ َّ يعَلم تَأ ِّْويَله ِّإالَّ َّللا و
آمَّنا ِّب ِّه ُك ٌّل ِّم ْن ِّع ِّند َربِّ َنا َو َما َي َّذ َّك ُر
ُ
َ الراس ُخو َن في اْلعْل ِّم َيُقوُلو َن
َُ
ُ َْ
ِّ ِّإالَّ أُولُوْا اَّلْلب
﴾٧﴿ اب
َ
ْ
Ő az, Ki lebocsátotta rád (ó Mohammed) az Írást, benne az ítélő Áyákkal, mik a Könyv
Fundamentumai, mások példázatok. De kiknek szívében romlottság honol, a hasonlatost követik,
keresve a Fitnát (viszálykeltést), keresve az ahhoz vezető értelmezést. De nem tudja más annak
értelmezését, csak Allah. Kik megingathatatlanok a tudásban, mondják: „Hiszünk benne! Ez mind
Urunktól való!” Nem éri fel (az Üzenetet), csak az értés embere. (Korán 3:7)
Tehát maradjunk az értés emberénél, aki próbálja Allah megközelítésébe elhelyezni a jelenségeket.
„Uratok az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet hat nap alatt” (7:54)
Noha a felszínen ez hasonlónak tűnhet a Bibliában szereplő beszámolóhoz, van néhány fontos
különbség. A „hat napot” megemlítő versek a yawm (nap) arab szót használják. Ez a szó többször
ismétlődik a Koránban és minden alkalommal más-más időtartamot jelöl. Egyik esetben a nap
mértéke egyenlő 50 000 évvel (70: 4), míg egy másik vers kijelenti, hogy "egy nap az Úr szemében
olyan, mint 1000 év a te számításod szerint" (22:47).
A yawm szó tehát hosszú időtartamot, egy korszakot vagy annál tágabb időszakot jelöl. Ezért a
muszlimok a "hatnapos" teremtés leírását hat különálló időszakra vagy korszakra értelmezik. Ezen
időszakok hosszát nem határozzák meg pontosan és az egyes időszakokban bekövetkezett konkrét
történéseket sem definiálják.

طَف ٍة ثُ َّم
ْ ُّن
َما َن َشاء

ٍ اكم ِّمن تُر
َّ َيا أَُّي َها
اب ثُ َّم ِّمن
ُ اس ِّإن ُكنتُ ْم ِّفي َرْي ٍب ِّم َن اْل َب ْع ِّث َفِّإَّنا َخَلْق َن
َ
ُ الن
ِّ ٍ
ِّ
ام
ِّ ض َغ ٍة ُّم َخَّلَق ٍة َو َغ ْي ِّر ُم َخَّلَق ٍة لِّ ُن َبِّي َن َل ُك ْم َوُن ِّق ُّر ِّفي ْاَّل َْر َح
ْ م ْن َعَلَقة ثُ َّم من ُّم
نكم َّمن ُي َرُّد
ُ نكم َّمن ُيتََوَّفى َو ِّم
ُ َش َّد ُك ْم َو ِّم
ُ َج ٍل ُّم َس ًّمى ثُ َّم ُن ْخ ِّر ُج ُك ْم ِّطْف ًال ثُ َّم لِّتَْبلُ ُغوا أ
َ ِّإَلى أ
ِّ ِّإَلى أَرَذ ِّل اْلعم ِّر لِّ َكي َال يعَلم ِّمن بع ِّد ِّعْل ٍم َشيًئا وتَرى ْاَّلَرض ه
َنزْل َنا َعَل ْي َها
َ ام َد ًة َفِّإ َذا أ
َ َ ْ
َْ
ْ
َ َ ْ
ُُ
َ َْ ْ
﴾٥﴿ يج
ٍ َنبتَ ْت ِّمن ُك ِّل َزْو ٍج َب ِّه
ْ اْل َماء
َ اهتََّز ْت َوَرَب ْت َوأ
Ó emberek! Ha kétségetek lenne a Feltámadásról, (gondoljátok el, hogy) megteremtettünk titeket a
porból, majd a cseppből, majd az alvadékból, majd húscafatokból, megformálva és megformálatlanul,
hogy megnyilvánuljunk nektek. Azt marasztaljuk a méhekben egy meghatározott ideig, akit Mi
akarunk, majd gyermekként hozunk elő titeket, majd eléritek erőtök teljét. Néhányatok visszaadja
lelkét és néhányatokat visszatartatnak a leggyengébb öregkorig, míg azt sem tudja, mit ezelőtt
tudott. A Földet sivárnak látod, de ha lebocsátjuk rá a vizet, az megrezdül, megduzzad és kikeletre hív
minden pompás párt. (Korán 22:5)
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Ha kétségeik vannak a halál utáni életről, vessék tekintetüket az ember alkotására, vagy a
természetre. Milyen csodálatos az ember fizikai fejlődése, ahogy az élettelen anyagból mag,
megtermékenyített petesejt, magzat, majd gyermek lesz, aki különböző kort él meg! Hogy vonhatják
kétségbe azt, hogy Aki ezt a csodát képes megteremteni, az képes ugyanerre a halál után is? Vagy tán
nem látják a bennünket körbevevő világban, ahogy Allah a holt tájra éltető esőt küld és feltámasztja
vele az élet különböző formáit? A Teremtő képes arra, hogy egy másik, új világot hozzon létre.
Aki kíváncsi, ezeken a helyeken utánanézhet Ádám, az ember teremtésének és egyéb teremtéssel
összefüggő történésnek: 2:30-39; 3:59; 7:11-25; 15:28-44; 17:61-65; 18:50; 20:115-124 és nem utolsó
sorban 38:71-85
Aki a fenti versek után Ádám és az emberek teremtését szó szerint veszi szárnyas angyalkákkal és
egyéb repkedő lényekkel, az szíve jogán tegye ezt, de mély meggyőződésem, hogy a teremtés édeni
leírásában minden szimbolikus és ezt erősítik a Korán utalásai is a fentiekben.
Az ayakból az jön le, hogy a teremtés ciklikus (71:13-17)
Allahot soha "nem készül el" munkájával, mert a teremtés folyamatosan folyamatban van. Minden
gyermek, aki születik, minden mag, amely csemetévé fejlődik, minden új faj, ami megjelenik a földön,
része Allah folytonos teremtésének.
Lássuk, hogy gondolkodtak muszlim bölcseink Darwin előtt 1000 évvel, ők miként értelmezték az
teremtést, evolúciót?
Al-Dzsahiz (776-868) a Kitab al-Hayawan (Állatok Könyve) című cikkben írja: „A tetvek feketék egy
fekete hajú fiatalember fején, míg világosokká lesznek egy ősz öregnél." Ez a mikró-evolúció
legtisztább példája. Al-Dzsahiz emellett leírja a küzdelmet a fennmaradásért és a természetes
kiválasztódást.
Ibn Miskawayh (932–1030), Al-Fawz al-Kabir (A Nagy Győzelem) munkája az evolúció fogalmának
egyik legkorábbi leírását tartalmazza. Muhammad Hamidullah a következőképpen írja le Miskawayh
evolúciós gondolatait:
Ez a könyv kijelenti, hogy Isten először megteremtette az anyagot és energiát fektette bele, hogy
fejlődjön. Ezért az anyag gőz formát öltött, amely idővel víz alakká változott. A fejlődés következő
szakasza az ásványi élet kialakulása volt. Idővel különféle kövek fejlődtek ki. Létezésük legfelső
fokozata a mirdzsan (korall). Ez egy kőzet, melynek olyan ágai vannak, mint egy fa. Az ásványi élet
után kialakul a növényzet. A vegetáció fejlődése egy olyan fában csúcsosodik ki, amely egy állat
tulajdonságaival rendelkezik. Ez a datolya pálma. Ennek vannak hím és női egyedei. Akkor sem szárad
ki, ha minden ágát levágják, de ha a fejét távolítják el, kipusztul. A datolyapálmát ezért a fák között a
legmagasabb rangúnak kell tekinteni, míg az állatok közül a legalacsonyabb rangú. Majd megszületett
az állatok közül a legalacsonyabb. Ez végül majommá fejlődik ki. Ez nem Darwin állítása. Ezt Ibn
Miskawayh állítja, amit pontosan lejegyeztek az Ikhwan al-Szafa episztolákban. A muszlim
gondolkodók azt állítják, hogy a majom ezután alacsonyabb rendű barbár emberré fejlődött. Ez
később a mai emberré vált. Az ember szentté, prófétává léphet tovább. Magasabb szintre fejlődhet
és angyallá lehet. Az angyaloknál magasabb létforma nem más, mint Isten. Minden Tőle kezdődik és
minden Hozzá tér meg.
A Tisztaság Testvérisége (Ikhwān Al-Ṣafā) 10. században a Baszrában tevékenykedő muzulmán
filozófusok titkos társasága volt a 10. században. A titokzatos szervezet felépítésére és tagjainak
identitására sosem derült fény. Ezoterikus tanításaikat és filozófiájukat episztolék stílusában
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jegyezték le. Ez a Tisztaság Testvériségének enciklopédia (Rasza'il Ikhwan al-szafa), egy 52 levélből
álló óriási gyűjtemény, amely nagyban befolyásolta a későbbi enciklopédiákat, valamint számos, az
evolúcióval kapcsolatos gondolatot tartalmaz.
Ők csak kiragadott példák a sok közül, akik Darwin előtt lejegyezték evolúcióval foglalkozó
gondolataikat.
Darwin evolúciót ismertető elmélete „Fajok Eredete” címmel1859-ben jelent meg.
Hussein al-Dzsiszr (1845–1909), a libanoni síita tudós, összefüggést látott az evolúció és a szentírás
között. Amint írja: " a Koránban nincs bizonyíték, utalás arra, hogy arra, vajon az összes faj, amelyek
mindegyike Isten kegyelmével létezik, egyszerre vagy fokozatosan jött-e létre." Ezt a nézetet később
a szép emlékű Zaki Bedawi, aki talán a legfontosabb muszlim tudós volt Nagy-Britanniában hirdette,
aki azt mondta: „Nem látok ellentmondást az [evolúciós elmélet] és az Iszlám között.”
Hasonló következtetésre jutott Ismail Mazhar (1891-1962) aki jelentős szerepet játszott Darwin
elméletének megismertetésében.
Összevetésül mondom mindezt a keresztény világgal, ahol Darwin gondolatait kapásból elvetették,
Biblia ellenesnek, blaszfémiának nyilvánították. Olyan tévhiteket fűztek hozzá, hogy Darwin a
majmoktól eredeztette az embert, holott ilyet ő sosem állított. Persze, akik nem olvasnak utána, nem
tudhatják, hogy Darwin egy közös ősről beszélt, ahogy egy amőba, vagy egyetlen sejt is lehet az,
amiből a földi élet elindult.
Az Iszlám világ soha, semmilyen teóriát nem vetett el, mindent egyfajta megközelítésnek tekintett
egészen addig, míg a gyarmatosítás időszaka be nem következett. Ettől kezdve megszűnt a logika,
más nézet átvilágítása. Illetve nem szűnt meg, csupán radikálisan átalakult. Kizárólag azon a pályán
futott, hogy amit a gyarmatosítók hoznak, eleve nem lehet jó, így el kell vetni. Tehát, amit addig
elfogadtak, vitatkoztak vele, az is ellenséges eszmévé vált. Ennek a szemléletnek esett áldozatul
Darwin is. Itt, Európában azt mondanánk, hogy visszazuhantak a középkorba, de ez Iszlám
vonatkozásában nem állja meg a helyét, mert a Középkor volt ott a felvilágosodás időszaka. Így
helyesebb, ha azt állítjuk, hogy eddig nem látott és hallott, baromságok kaptak lábra és ez ma is tart.
Tehát az a gondolkodás, ami Darwin megítélését ma az Iszlámban körbeveszi, nem az Iszlámból,
hanem egy agyi leépülésből fakad. Hiszen a fentiekben úgy gondolom bizonyítottam, hogy a múltban
Darwinnal rokon elméletek keletkeztek még a 7-8. században is.
Összességében a Korán nem veti el és nem is erősíti Darwint. Egyszerűen azért, mert a Koránnak nem
ez a feladata. Viszont a Korán elhelyezi Darwint egy megítélésbe, ami összehasonlítható más tudósok
elméleteivel. Bizonyára még számos új elmélet fog megjelenni a jövőben, ami Darwint is felülírja. Egy
azonban bizonyos: Darwin az elméletével sosem kérdőjelezte meg Isten létezését és ez a
legfontosabb pont. Ahogy Einstein és több más híres tudós sem. A Korán akkor vetné el elméleteiket,
ha ezek szembe fordulnának a teremtés Istenhez kötődő valóságával és annak törvényeivel.
Darwin nem lezárt, hanem megnyitott egy gondolkodást, ami nem Isten és teremtés ellenes. Ezzel
szemben az egyház lezárt Isten nevében egy gondolkodást, gátat szabva ezzel a teremtés
megismerésének, ami viszont isten szándékával ellentétes.
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EGY TANSZÉKEN A HELYÜNK A TANTÁRGYAK KÖZÖTT, VAGY VALAMI MÁS?

Ugyan kire támaszkodnál hitbéli ügyekben? Ha egyszer úgyis találkozód lesz Allahhal, akkor miért
embertől kérsz tanácsot, akit csak az evilági haszon érdekel? Lásd a próféta mondatát:

.ُل َجلَسْت
َُ  قَا،ْن قَي ٍْس
ُ عنُ األَحْ نَفُ ب
ُْ ع
ٌ عي
َ ،ن أَبي ْالعَالَء
َ ،ي
َ  َحدَّثَنَا،َّاش
َ َحدَّثَنَا
ُّ  َحدَّثَنَُا ْالج َر ْيُر،عب ُْد األ َ ْعلَى
ُ َحدَّثَنَُا أَب ُو ْال َعالَءُ بْن،ي
َُ  قَا،ص َمد
َّ عب ُْد ال
َ  أَ ْخبَ َرنَا،ور
ٍ َو َحدَّثَني إ ْس َحاقُ بْنُ َم ْنص
ُّ  َحدَّثَنَا ْالج َريْر،ل َحدَّثَني أَبي
َّ ل خَشنُ ال
اب
ُ ش َعرُ َوالث َي
ٌُ  فَ َجا َُء َرج،ُ ن ق َري ٍْش
ُْ ل م
ٍُ ْت إلَى َم
ُ  َحدَّثَه ُْم قَا َُل َجلَس،َف بْنَُ قَي ٍْس
َُ ن األَحْ ن
َُّ َ أ،الشخير
ُعلَى َحلَ َمة
َُ سلَّ َُم ث َُّم قَا
َُ ََو ْال َه ْيئَةُ َحتَّى ق
َ ُضع
َ  ث َُّم يو،علَيْهُ في نَارُ َج َهنَّ َم
َ ل بَشرُ ْالكَانزينَُ ب َرضْفٍُ يحْ َمى
َ ام
َ َعلَيْه ُْم ف
 ث َُّم،ن َحلَ َمةُ ثَدْي ُه يَتَزَ ْلزَ ل
ُْ ج م
َُ ض كَتف ُه َحتَّى يَ ْخر
ُ علَى ن ْغ
ُ ن ن ْغ
ُْ ج م
َُ ثَدْىُ أَ َحده ُْم َحتَّى يَ ْخر
َ ُضع
َ  َويو،ض كَتفه
لَّ قَ ُْد كَرهوا
ُ ى ْالقَ ْو َُم إ
ُ لَ أ َر
ُ ُت لَه
ُ ن ه َُو فَق ْل
ُْ ي َم
ُ لَ أَدْر
ُ  َُوأَنَا،ْت إلَيْه
ُ  َوتَب ْعتهُ َو َجلَس،ٍسار َية
ُ َس إل
َُ ََولَّى فَ َجل
َ ى
" ى هللا علي ُه وسلم ـ
ُ ي صل
ُُّ ل النَّب
َُ ن خَليلكَُ قَا
ُْ ت َم
ُ ل ق ْل
َُ ي ـ قَا
ُ ل لي خَليل
َُ  قَا.ُش ْيئًا
َ َُلَ يَ ْعقلون
ُ ل إنَّه ُْم
َُ  قَا.َُالَّذي ق ْلت
َ َل فَن
َّ ت إلَى ال
اّلل صلى هللا عليه
َُّ ل
َُ ن َرسو
َُّ َار َوأَنَا أ َرى أ
ُ ي منَُ النَّ َه
َُ ش ْمسُ َما َبق
ُ ظ ْر
َُ  قَا." َيا أَ َبا ذَ ٍُر أَتبْصرُ أحدًا
ن
َُّ  َوإ." ير
َُ لَّ ثَالَثَ ُةَ دَنَان
ُ ل أح ٍُد ذَ َهبًا أ ْنفقهُ كلَّهُ إ
َُ ْي مث
ُ نل
َُّ َل " َما أحبُُّ أ
َُ  قَا.ُت نَعَ ْم
ُ  ق ْل،وسلم ي ْرسلني في َحا َج ٍُة لَه
َّ ى أَ ْلقَى
.َُاّلل
ُ َّ ين َحت
ٍُ ن د
ُْ ع
ُ  َو،لَ أَ ْسأَله ُْم د ْنيَا
ُ اّلل
َُّ لَ َو
ُ .ُ إنَّ َمُا يَجْ َمعونَُ الدُّ ْنيَا، َلَ يَ ْعقلون
ُ ُهَؤلَء
َ لَ أَ ْستَ ْفتيه ُْم
Al-Ahnaf bin Qais tudósítása:
Miközben Quraish embereivel ültem, egy nagyon durva hajú, ruházatú és megjelenésű ember jött és
állt elénk. Köszöntött minket és így szólt: "Hirdessétek azoknak, akik gazdagságot halmoznak fel, hogy
majd egy követ hevítenek fel a pokol tűzében, amit mellbimbóikra helyeznek, amíg az át nem megy
vállaik csontjain, majd vállaik csontjaira helyezik, míg az át nem megy mellbimbóikon. A kő mozogni
és ütni fog." Miután ezt mondta, visszavonult és az oszlop mellé telepedett. Követtem őt, mellé
ültem, de nem tudtam, ki ő. Majd ekképp szóltam hozzá: "Azt hiszem, az emberek nem kedvelték azt,
amit mondtál." Erre ő: "Ezek az emberek semmit sem értenek abból, amit a barátom mondott."
Megkérdeztem: „ki a barátod”? Erre ő: "A próféta (béke legyen vele) mondta (nekem), ó Abu Dhar!
Látod-e Uhud hegyét? És (én) (Abu Dhar) a nap felé néztem, hogy megítéljem mennyi van még hátra
a napból, mert azt hittem, Allah prófétája el akar küldeni valahova, hogy tegyek érte valamit és azt
mondtam: Igen! Erre ő: „Nem szeretném, hogy annyi aranyam legyen, mint Uhud hegye. De ha lenne,
mindet (Allah ügyére) költeném, kivéve három dinárt (fontot). Ezek az emberek nem értenek
(semmit) és csak a világi gazdagságot gyűjtik. Nem! Allahra! Nem kérek tőlük evilági hasznokat, nincs
szükségem tanácsukra hitbéli ügyekben, mígnem (úgyis) találkozom a Magasságos Allahhal."
Szahih, autentikus
Forrás: Szahih al-Bukhari, Könyv az Adóról, (Zakat). 489. hadisz.
Ugye ismerős eset? Belemélyedsz valamibe, éveken, évtizedeken keresztül kutatod, visszavonultan
élsz, csak a tudásnak szenteled életedet, míg találkozol valakivel, aki faggat, mivel töltöd idődet? Erre
95

te megosztod vele azt, aminek élsz. Megnyitod előtte a csodát, ami előtted feltárult. Évtizedek
tapasztalatát adod át. Erre ez a bugris, aki egész életében a tökét verte, mások átbaszásából várakat
épített, félbeszakít és kioktat. Felvilágosít arról, hogy hülye vagy, elfecsérelted az életedet, bezzeg ő!
Nos, a próféta (béke reá) sem kerülte el sorsát, ahogy elődei sem. A világ ismétli önmagát, feldobja a
felszínre a szart, míg az arany lesüllyed a víz mélyére.
Felvetették, tartsak előadást egyetemeken, oktassam azt, amit tudok. Nem áll módomban Allah
ügyét egyetemi keretek közt szolgálni. Illetve nem minden egyetemre lépek be. Itt felvetődik a
kérdés, ki hitelesíti a tudást, a tudományt? Egy balfasz? Egy kókler személyekből álló vízfejű grémium
mond ítéletet tudomány felett? Ugyanazok, akik az Iszlámot bíráló diszciplínáknak adnak otthont?
Akik referenciája nem más, mint új típusú tömegírtó fegyverek, globális klímaváltozás,
környezetszennyezés, modern gazdasági ezközök a lakósság elszegényítésére és kommunikáció, mely
mindezt simán elfogadhatóvá teszi? Ilyen helyeken magyarázzam el egy félreeső katedrán, hogy mi
az Iszlám? Tegyem az Iszlámot alárendelté és sorolódjak be ezek alá? Nem rólam, a személyről van
szó, hanem amit képviselek!
Válaszom a fenti hadisz. Maradok itt, a közösségi oldalon akkor is, ha egy lájkot sem kapok és senki
nem oszt meg. Legalább a digitális térbe küldöm azt, ami egy „posvány tanszék” 5 fős látogatottságán
nem lépne túl.
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HALADNI KELL A KORRAL ÉS A KOR TUDÁSÁVAL

Olvasói szokásaink átalakultak. Nagyobb lélegzetvételű szépirodalmi műveket bizonyos, hogy
nyomtatott könyv formájában olvasunk, de híreket, napi események lekövetéseit, rákeresett
információkat túlnyomóan a netről szerzünk be. Nem kizárt, hogy idővel a könyveket is a digitális tér
váltja fel és ez az idő hamar bekövetkezhet. A nyomtatott irodalom, sajtó a végkorát éli. Én még
ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki a könyvek világához szokott, de látom, hogy ez a tér szűkül. A
legfiatalabb generáció számára a könyvek, újságok nehezen lesznek kezelhetők. Beírnak egy
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keresőszót és kidobja számukra a megfelelő cikket és abból is azt a részt, amire kiváncsiak. Az
információáramlás szempontjából ez a jövő. Nem kultúrát, műveltséget mondtam, hanem
információáramlást. Ha ezt figyelembe vesszük, nem biztos, hogy panaszkodnunk kell a fiatal
nemzedék olvasatlanságra. Olvasnak ők, lehet, hogy többet is, mint mi olvastunk, csak az olvasási
szokások megváltoztak. Képernyőt olvasnak.
Indiában évekkel ezelőtt volt egy társadalmi kísérlet. Nyomortelepek szomszédságába, később utcák
sarkain ingyen internetes hozzáférési lehetőségeket teremtettek. Gyerekek tömegeit vonzotta ez a
lehetőség, akik, hogy játszani tudjanak, el kellett sajátítaniuk az írást, olvasást és alapvető
alkalmazásokat. Ez mind jött magától, iskola nélkül.
Nyugati egyetemeken az előadásokra való kötelező bejárást felváltotta az internetes képzés. Aki akar
bejár, aki nem, az neten követheti az előadást, sőt visszanézheti, többször lejátszhatja, ha nem ért
valamit. Ez egyben az előadó vizsgája is, mert kontrollálható követhetősége, magyarázatának
színvonala.
Nem tudhatjuk, mennyi időbe fog telni, de meggyőződésem, nem évekbe, hogy ami nincs bent a
virtuális térben, az nem fog létezni a mindennapi élet szempontjából. Ezt nem csak én látom így,
hanem nagyon sokan, ezért verseny van a digitális tér elfoglalásáért. Látom, egyre több tudást
pakolnak fel minden területről és a PR eszközei is hadrendbe álltak minél több látogató elnyerésére.
Cél az is, hogy a Googleba beírt keresőszó első, vagy második helyen dobja ki azt az infót, amit mi
képviselünk.
A fizikai helyek jelentősége csökken. A közösségi együttlét, szubjektív élmények miatt még fontosak a
mecsetek, templomok, de mondanivaló szempontjából az online a meghatározó. Csak egy kattintás
és a kívánt válasz olvasható a képernyőn.
Iroda sem szükséges. Egy nagyságrend alatt nem kell titkárnő, iktatás, humán erőforrás osztály,
semmi, csak egy online hozzáférés. Vannak állások, megélhetési lehetőségek, kutatási területek,
melyek nem kötődnek fizikai helyekhez, könyvtárakhoz, hanem akárhol vagyunk a világban, a digitális
tér hozzáférést biztosít ezekhez.
Egy megváltozott világban élünk és egyre inkább ennek a trendje fog dominálni. Ezért nem mindegy,
hogy ebben a térben ki és hogy van jelen, milyen teret foglal el.
Meggyőződésem, hogy ez a tér fog új társadalmat kovácsolni az egész világban. Biztos, hogy ez a háló
segít megtalálni egymást és szorosabb kohéziót építeni azonos identitások, etnikumok, vallások
között, de hosszú távon inkább ezen identitások megosztó jellegének feloldódását látom, ami nem
baj. Rájövünk a neten, hogy vannak hasonló gondolatok különböző identitások, felfogások között és
új rácsszerkezet alakul ki ezek között, ami felülírja a hovatartozás kérdését. Egy lesz fontos: egy közös
gondolkodási folyamatban való részvétel, ahol eltűnik az egyén háttere. A neten nincs bőrszín, nem,
másság, hanem gondolat van, ami más gondolatokkal találkozik. Ha versenyképes és meggyőző,
akkor más is átveszi, ha nem meggyőző, akkor eltűnik és a gondolatot képviselő visszaléphet a fizikai
terébe, ahol egy kisebb jelentőségű szegmenssé válik. Ez lesz a szelekció trendje.
Ha mi, muszlimok, vagy bárki más, nem vagyunk képesek értelmes gondolattal a virtuális térben
helyet foglalni és megújulni, selejtté válunk a nagy globális gondolkodás konyhájában. Nem Iszlámot,
hanem muszlimokat mondtam. Ez talán utolsó lehetőség a történelemben, ahol bebizonyíthatjuk mit
ér tudásunk, meggyőződésünk, hitünk. Ki fog derülni, milyen áramlatok tudnak felerősödni,
meggyőzővé válni, melyeket ismer el és fogad be az Iszlámot nem ismerő világ.
Az új térben már nem lesz helye repkedő angyalkáknak és patás ördögöknek. Ezt meghagyjuk
Hollywoodnak. Nem tudjuk, hogy üzenetváltás során zsidó, keresztény, ateista, cigány vagy sváb a
partnerünk. Végre el fognak tűnni azok a szempontok, melyeket szemmel látva befolyásolóak és
felülírják az objektív véleményalkotást. Nem lesz lehetőség gagyi dumára, időfecsérléses semmit
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mondásra, ötperces „kejfel hálozásra” (arabul: hogy vagy). Vagy odatesszük a gondolatot, vagy nem
jönnek a lájkok és eltűnünk a net világában. Aztán zsidózhatsz, szidhatod Amerikát vagy bárki mást, a
lényeg: Te nem változtál meg. Ne a valóságot rángasd vissza a régmúltba, hanem Te zárkózz fel a
valóságba.
Aki kétségekkel fogadja a változás szükségét, olvassa a Próféta (béke reá) életét és figyelje meg, mi az
a hatalmas változás, melyen ő végig vezette követőit, népét a pogányságból, anarchiából a hit és
rendezett élet felé. Ma is egy váltás előtt állunk. Kezünkben az Útmutatás, mitől tartunk?
Nem az Útmutatásnak kell megváltoznia, hanem nekünk!
Anasz Ibn Malik tudósítása: Allah prófétája (béke reá) így szólt:

س ِّل م
ْ ض ة عَ لَى كُ ِّل ُم
ُ َطَ ل
َ ب الْ ِّع لْ ِّم فَ ِّر ي
„A tudás keresése minden Muszlim kötelessége.”
Forrás: Szunan Ibn Madzsah 224, Fokozat: Szahih (autentikus).
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IRRELEVÁNS MEGÍTÉLÉS
Nagyon károsnak tartom, hogy egy országban egy kis csoport határozza meg, mi a kultúra és
tudomány, majd elvárás, hogy ezek után minden mást is ők helyezzenek el egy sajátságos
értékrendbe. Az ő megítélésük hoz létre sablonokat, melyeknek meg kell felelni. Az ezektől való
eltérést pedig az általuk megvont normakeretektől való eltérésnek, civilizálatlannak, kulturális
értékekbe nem illeszkedőnek kommunikálják.
Ez történik az Iszlámmal is. Tehát szerintük nem az az Iszlám, ami a Korán és Mohamed próféta (béke
reá) tanítása, hanem az, amit ők annak kommunikálnak. Így gyakran saját elképzeléseiket az Iszlám
tanításainak tüntetik fel és ekképpen interpretálják azt.
Merjük tudatosítani, hogy ez a kis csoport nem lát túl a saját érdekein és szakmailag irreleváns.
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KUTATÁS vs. MANTRA

A hit nagyon bonyolult. Mert van, aki abban hisz, hogy a lélek örök, az előtt is volt, hogy
megszülettünk, az után is lesz, hogy meghalunk. Örökös körforgásban van a tökéletesedés felé, ami a
megvilágosodás állapotában ér a csúcsra.
Egy másik azt állítja, hogy anyagaink itt voltak a Teremtés kezdete óta, de lélek csak azóta van, mióta
azt Isten belénk lehelte testi szerveződésünk kezdetén. Majd a test halálakor a lélek tovább létezik és
várja a végítéletet, amikor a Teremtő a földi életet elbírálja és elnyerjük végső helyünket.
Két kiragadott hit-kategóriát összegeztem a rengeteg hitből.
Egy ateista számára mindez sokkal egyszerűbb. Van egy földi élet és abban kell boldogulni. Se előtte,
se utána nincs semmi.
Ez így fest elvekben. Mi a gyakorlat? Az a gyakorlat, hogy a hívő és ateista helyet cserél és egymás
szerepét veszik át. Az ateista felfedezi a végtelent. Kutat, kísérleteket végez és belátja az anyagi világ
határtalanságát. Rájön, hogy a bolygók, világmindenség rendszerekben működnek és minden
rendszer szabályokat követ. Ezeket kiszámolják, egyenleteket állítanak fel, követik a rendszert.
Ugyanezt teszik az élet kutatásával, DNS kódok megfejtésével, az anyagi részek tovább boncolásával,
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míg ebben is, mint mindenben, felfedezik a rendszert. Tehát felfedezik az Iszlámot, mert erről
beszélek! A rendszert, amiben minden működik. Hiszen ez az Iszlám! Csak ők nem mondják hozzá,
hogy a rendszernek van egy Teremtője. De akár mondják, akár nem, ők a rendszer (legyen az
matematikai, empirikus stb.) követői! Védik a földet, küzdenek a globális klímaváltozás ellen, a
környezetszennyezés elleni harc élén állnak stb. Látják a rendszert és abból kiszámolják a
következményeket.
Mit tesz a hívő? Szarik minderre. Nem fogja fel a végtelent, hozzá sem kezd annak kutatásához,
megismeréséhez (nem így volt ez valaha!). Szárnyas lényeket, patás ördögöket és dzsinneket képzel
mindenhova és szubhanallahozik (legyen dicsőzik), vagy auzubillahozik (istenben keresek
menedékezik), ha nem éri fel ésszel, amit lát. Ennyivel beéri és nem is gondolkodik tovább. Ami ennél
is rosszabb, Istenről fogalmat alkot! Hogy írhatja körül a korlátolt agy a végtelent! Ehhez képest egy
ateista fogalomalkotás a határtalanságról reálisabb és Isten-közelibb. Mert az igazi határok az agyban
vannak! Egy ateista képes ezek átlépésére, a hívők közül csak kevesen!
Egy ateistának a világ rendszereinek működésére vannak egyenletei, egy hívőnek pedig ugyanerre
csak mantrái vannak, holott az, amit mantrál, arról szól, hogy fedezze fel a teremtés rendszerét és
abba illeszkedjen be. Persze, fogalma sincs, mit jelent a szöveg, amit mantrál. Legyint a globális
változásra, környezetszennyezésre! A világ legszennyezettebb országaiban él és legszennyezőbb
életet viszi. Hiszen minden úgy történik, ahogy Allah akarja!

ٍ النه ِّار ْلي
ِّ
ِّ َّ ِّ ِّ ْ ض و
ِّ ات َِّّلُولِّي اَّلْلب
ِّ
اب
َّ ِّإ َّن ِّفي َخْل ِّق
َ
َ
ْ
َ َّ اختالَف الل ْيل َو
َ الس َم َاوات َواَّل َْر
﴾١٩٠﴿
Mert bizony, az Egek és a Föld teremtésében, az éjjel és nappal különbözőségében vannak a Jelek az
értés embereinek. (Korán 3:190)

Itt az idő kivenni az agyakat az abroncsokból és egymástól tanulni. Ez a szerepcsere nem a jövőbe,
hanem a múltba visz.
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MENNYIRE TIÉD A TUDÁS ÉS VAN-E JOGOD AZT ELADNI?
Arab nyelven a tudás és tudomány egy szó: ’Ilm, علم. Ebből képezi a tudóst: Alim, عالم, és furcsa
módon ugyanez az írott forma, de más kiejtéssel jelenti a világot: Alem. A világok, világmindenség
pedig Alemein, عالمين. Így az arab nyelv csodájából a tudás, megismerés, tudomány és a
világmindenség szótanilag egymásból levezethető. Ez már önmagában gondolatébresztő.
Miért is vágtam bele ebbe az elemzésbe? A minap két tudós beszélgetésének voltam szem és
fültanúja. A világ számos folyóiratában publikálnak, ezek a folyóiratok nem nyilvánosak, a bennük
publikált anyagok csak pénzért hozzáférhetők. Elgondolkodtam, hogy is van ez? Nyilván vannak olyan
tudások, melyek biztonsági, vagy stratégiai okokból titkosak. Az is nyilvánvaló, hogy egy tudósnak
meg kell élnie és nem baj, ha eredményeiért pénzt kap. Ez normális. Ezt mind értem, csak van egy
szempont, amit Muszlimként mérlegelnem kell. Bármilyen nagy tudósról legyen szó, annak szorgalma
mellett, vele született képességekre, megfelelő sorsra is szüksége volt, hogy eljusson az eredmények
kapujába. Ha Allah (SWT) nem ruházza fel azokkal a tulajdonságokkal, melyek képessé teszik a tudás
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befogadására és nem nyitja meg a világból azt a rést, amin betekinthet a világba, akkor bizony ő egy
átlagember marad egy a millióból. És itt a kapcsolódás a tudás és világ között. Ezt csodálatosan
mutatják az Áyát Al-Kurszi, azaz Trónversek:

ِّ السماو
ِّ ُ َّللا الَ ِّإَله ِّإالَّ هو اْلح ُّي اْلَقُّيوم الَ تَأ
ِّ
َّ
ات َو َما ِّفي
َ
َ َُ
ُ
َ َ َّ ْخ ُذهُ س َن ٌة َوالَ َن ْوٌم ل ُه َما في
ُ
ِّ ض من َذا اَّل ِّذي َي ْشَفع ِّع ْن َده ِّإالَّ ِّبِّإ ْذِّن ِّه َي ْعَلم ما َب ْي َن أ َْي ِّد
ِّ
َيه ْم َو َما َخْلَف ُه ْم َوال
ُ
ُ
َ ُ
َ اَّل َْر
ِّ
ود ُه
َّ طو َن ِّب َش ْي ٍء ِّم ْن ِّعْل ِّم ِّه ِّإالَّ ِّب َما َشاء َوِّس َع ُك ْرِّسُّي ُه
ُ ُي ِّحي
ُ ض َوالَ َي ُؤ
َ الس َم َاوات َواَّل َْر
ِّ
ِّ
﴾٢٥٥﴿ يم
ُ ِّحْف
ُ ظ ُه َما َو ُه َو اْل َعل ُّي اْل َعظ
Allah! Nincs más Isten, csak Ő, az Élő, az Örökkévaló! Nem veszi Őt hatalmába sem szendergés, sem
alvás. Övé, mi az Egeken és a Földön. Ki az, ki közbenjár Nála, hacsak nem az Ő engedelmével. Ő
tudja, mi van előttük, s mi van mögöttük. Nem övezi őket az Ő tudásából, csak az, mit Ő akar. Trónja
átöleli az Egeket és a Földet, s nem meríti ki megőrzésük. Ő a Magasságos, a Hatalmas. (Korán 2:255)
Még egyszer: Ő tudja, mi van előttük, s mi van mögöttük. Nem övezi őket az Ő tudásából, csak az, mit
Ő akar!
Ami jár, az jár, elismerem! De kérnék több szerénységet. Nem egyértelmű, hogy ki milyen mértékben
építette fel maga azt a tudástömeget, amivel bír. Kellett ahhoz agy, képességek és egy megnyíló világ,
ami akár örökre zárva maradhatott volna! Ha pedig ezt is tudatosítjuk magunkban, a jár, ami jár után
azt a kérdést is fel kell tenni, hogy mivel tartozom a kiváltságért és kegyért?
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OKTATÁSI BOOM AZ ISZLÁM VILÁGBAN

Az a helyzet, hogy elmúlt felettünk az idő. Felettem is. Követem, amennyire tudom az ideológiai tér
eseményeit, de lemaradtam az oktatásról. A lemaradást pótlom és idézem Varga Csaba barátom
hozzászólását, ami egybecseng Káldos Jánoséval, melyet oktatásügyben tettek:
A legfrissebb QS World University Rankings, és közülük a TOP 700 egyeteme között:
Malajzia 12 (TOP 100-ban is 1 egyeteme benne van),
Egyesült Arab Emírségek 7
Szaúd Arábia 6
Kazahsztán 6
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Indonézia 6
Törökország 6
Libanon 5
Irán 4
Pakisztán 3
Egyiptom 2
Brunei 2
Jordánia 2
Omán 1
Katar 1
A 700-1000. közti helyen van még:
Irak 3 egyetemmel, Azerbajdzsán 1 egyetemmel, Banglades 2 egyetemmel, Bahrain 1 egyetemmel,
Kuvait 1 egyetemmel, valamint Malajzia további 8 egyetemmel, Indonézia további 4 egyetemmel,
Pakisztán további 4 egyetemmel, Kazahsztán további 4 egyetemmel, Egyiptom további 3
egyetemmel, Törökország további 3 egyetemmel, Irán további 2 egyetemmel, Libanon további 2
egyetemmel, Jordánia további 2 egyetemmel, az Egyesült Arab Emírségek további 2 egyetemmel,
Szaúd Arábia további 1 egyetemmel
https://www.topuniversities.com/.../world-university.../2020
Vagyis a TOP 1000 egyetem között 111 muszlim országbeli szerepel, ez 11%. Vagyis a világ legjobb
egyetemeinek 11%-a muszlim országokban van. És ez az arány évtizedről évtizedre növekszik.
(ezen belül a TOP 700-ban 64 muszlim országbeli egyetem, míg 2014-ben csupán 50 muszlim
országbeli egyetem volt benne)
- Nagyon látszik, hogy Malajzia nagyon elhúzott a többi muszlim ország előtt: 20 egyeteme van a
világ TOP 1000 legjobbja között, sőt az egyike a TOP 100-ban is benne van.
Indonézia is feljött, mert míg 2014-ben csak 3, addig az ideiben már 6 egyeteme is benn van a TOP
700-ban, összességében pedig 10 egyeteme van a TOP 1000-ben.
Törökország 9 egyetemmel szerepel a TOP 1000-ben. Pakisztán 7 egyetemmel, ahogy Libanon is 7-tel.
- Az olajban gazdag muszlim országok sokat fektetnek az oktatásba. Kazahsztán 10 egyetemmel,
Egyesült Arab Emírségek 9, Szaúd Arábia 7 egyetemmel vannak a TOP 1000 között. Sőt az olyan
törpeállamoknak mint Brunei, Katar, Bahrain, Kuvait és Omán 1-1 egyeteme szintén szerepel a világ
legjobb 1000 egyeteme közt. A Kaukázusból Pedig egyedül Azerbajdzsánnak szerepel 1 egyeteme a
TOP 1000 közt. Iránnak a nemzetközi szankciók ellenére 6 egyeteme is bekerül a világ TOP 1000
legjobbja közé. És még az évtizedek óta háborús, polgárháborús, idegen nagyhatalom által megszállt
és lebombázott Iraknak is 3 egyeteme került be a TOP 1000-be.
Afrika 54 országa közül a Dél-Afrikai Köztársaság egyetemei mellett csupán Egyiptom egyetemei
kerültek be a világ TOP 1000 egyeteme közé.
Ebből jól látszik, hogy olajban gazdag és olajnélküli muszlim országok egyaránt fontosnak tartják az
oktatást és évtizedről évtizedre egyre több egyetemük kerül be a világ 1000 legjobb egyeteme közé.
A legdinamikusabb fejlődés a délkelet-ázsiai muszlim országokban tapasztalható, amelyek az arab
olajországokat is lehagyják (pedig ott is nagyon jelentős a fejlődés). De a török népcsoport országait
sem kell leírni: mert Törökország, Kazahsztán és Azerbajdzsán is nagyon fontosnak tartják a minőségi
oktatást.
Összehasonlításul nézzük meg saját hazánkat és a szomszédainkat, szűkebb régiónkat:
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Magyarországról a legfrissebb rangsorban 6 egyetem szerepel, ebből a 4 az 500-700. hely között, és 2
a 700-1000. hely között. A TOP 500-ba most egyetlen magyar egyetem sem került be.
(Horvátország, Szerbia, Bulgária 1-1 egyetemmel szerepelnek a 700-1000. hely közt, Románia 2
egyetemmel szerepel a 700-1000. hely közt, Szlovákia 3 egyetemmel szerepel a 700-1000. hely közt,
Ukrajna 1 egyetemmel az első 500-ban, 2 egyetemmel az 500-700 között, és 3 egyetemmel a 7001000. hely között, Görögország 1 egyetem az első 500-ban, 2 egyetem az 500-700 között, és 3
egyetem a 700-1000. hely között, Szlovénia 1 egyetemmel az 500-700 között, és 4 egyetemmel a
700-1000. hely között)
19 muszlim országban 111 egyetem szerepel a világ 1000 legjobb egyetemei között (QS World
University Rankings). Vagyis egyáltalán nem igaz, hogy a muszlim országok ne tartanák fontosnak a
színvonalas oktatást. Azt látjuk, hogy míg a gyarmati időszakban nagyon sok muszlim országban nem
volt egyetlen egyetem sem, addig manapság néhány fekete afrikai országot leszámítva, minden
muszlim országban vannak egyetemek, valamint a világ legrangosabb egyetemeinek 11%-a már a
muszlim országokban található (a TOP 1000-ből 111 egyetem). Évtizedről évtizedre nő a TOP 1000-be
bekerülő muszlim országok béli egyetemek száma.
Ha ezeket a számokat elemzed, rájössz, hogy milyen tömeg magasan képzett ember fogja elárasztani
az Iszlám világot. Abban nem hiszek, hogy ők mind az Iszlám ügyéért fognak harcolni. A pénz sokkal
nagyobb rendezőerő jelenleg, mint az Iszlám. Abban viszont hiszek, hogy van tennivalónk az új
generáció Iszlám képzésének dolgában. Nyilván itt már megindult az újkori vonulatok, így a
Hollywoodi látvány Iszlám képének megterítése. Reméljük, ebbe Allahnak is lesz beleszólása.
Még sokkal összetetteb a kép, ha Oroszország muszlim területeit is elemezzük, de ezt itt most nem
tesszük meg.
Egy következtetést azonban levonhatunk. Hiba vallási szempontból osztályozni. Nincs összefüggés az
egyetemek száma és a térség keresztény, muszlim, buddhista vagy más mivolta között. A szakképzett
munkaerő igényt és ezzel kapcsolatos képzést gazdasági folyamatok jobban magyarázzák, mint a
helyi hagyományok. Ezzel összefüggésben láthatjuk, hogy az Iszlám kultúra bölcsőinek számító
marokkói, tuniszi, szíriai és más városok ma nem meghatározók képzés szempontjából.
Ami pedig a hagyományos Iszlám egyetemeket illeti Al-Azhar, Madinah University, Umm Al-Qura, EzZitouna, Al-Qarawiyyin stb. klasszikus tanok évszázados, évezredes letéteményesei, melyekre szükség
van az Ummának és az emberiségnek. Jelen formájukban azonban ezeket magam részéről az Iszlám
gondolkodását bemutató múzeumoknak tekintem. Az Iszlám doktrínái megváltoztathatatlanok és
ezek oktatására fenti intézmények alkalmasak. Az Iszlám tanításainak azt a részét, melyet korhoz,
helyhez kellene adaptálni, ezek az intézmények nem végzik el. Sem ezek, sem mások és ez a jelenlegi
muszlim gondolkodás egyik megoldatlan feladata. Az alkalomszerűen kiadott fatwák nem adnak
rendszer szintű megoldást.

ِّ َّ َّ  يرَف ِّع...
ٍ نكم و َّال ِّذين أُوتُوا اْل ِّعْلم درج
ِّ
َّللاُ ِّب َما تَ ْع َمُلو َن َخِّب ٌير
َّ ات َو
َ َ ْ ُ آم ُنوا م
َ َّللاُ الذ
َْ
َ ََ َ
َ ين
﴾١١﴿
… Allah fokozatokkal feljebb emeli azokat köztetek, kik hisznek és élenjárnak a tudásban. Allah
Értesült arról, amit tesztek. (Korán 58:11)
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ORIENTALISZTIKA ÉS ISZLÁM FILOZÓFIA
Az orientalisztika azt a koncepciót képviseli, hogy a keleten élők gondolkodásában van valami nagyon
különleges és eltérő, ami a nyugaton jelenleg alkalmazott kutató-elemző módszerekkel fedezhető fel.
Ez a nyugat birodalmi és szellemi uralmának viszonyulását tükrözi, amely úgy érzi, hogy jobb, mint az
„alacsonyabb rendű” Kelet. Ez gyakran eredményez egyfajta olyan Iszlám filozófia értést, amelyet az
orientalisztika lényegében nem eredetinek, hanem származékosnak és történelmi érdekűnek tekint.
Annak ellenére, hogy az orientalisták érdekes és fontos munkákat készítettek, legtöbbjük nem ismeri
el az elemzett anyag független státuszát.
Az orientalisztika fogalma
Az orientalisztika, mint politikai doktrína
Az orientalisztika Iszlám megközelítése
Az orientalisztika és Iszlám filozófia
Az orientalisztika fogalma
Az orientalisztika az a tudomány, amely a tradicionális nyugati módszereket használja eszközként a
keleti ismeretek megértéséhez és összegyűjtéséhez. Ezt a meghatározást Edward Said (1978)
használta, hogy tisztázza azt a kihívást, mellyel az ilyen módszerek érvényesítésekor saját maga is
szembe nézett.
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Egyrészről az orientalisztika sok mindent adott nekünk, amit tudunk a keleti világról általában. A
tizenkilencedik század késői szakaszában élt szerzők különösen érdemesek arra, hogy nagyra
értékeljük hozzájárulásukat, melyet az idegen kultúrák és népek megértéséhez nyújtottak. Másrészt
azonban számos probléma merül fel a tradicionális orientalisták gyakorlatában alkalmazott
viszonyulással és módszerekkel kapcsolatban, amelyek hatással voltak - gyakran negatív hatással - a
nyugati tudatra. Ez lényegesen befolyásolja és torzítja azt a keretet, amelyen keresztül a nyugat
megközelíti a keleti kultúrákat általában, de különös tekintettel az Iszlámot.
A kelet sokkal nagyobb területet fed le, mint pusztán az arabok és a muszlim nemzetközösség.
Keletről szólva, Indiából, Kínából, Japánból és Koreából származó egzotikus képeket varázsolnak a
nyugati emberek fejébe. Az orientalisztika, azonban különös hatással volt az Iszlám filozófia
tanulmányozására és megértésére. Sok tudós úgy értelmezi az Iszlám filozófiát, hogy: „az Iszlám
civilizáció, amint azt tudjuk, egyszerűen nem létezett volna a görög örökség nélkül”.
Az orientalisztika, mint politikai doktrína
Az orientalisztikának több különböző, de egymással összefüggő jelentése van. Általános értelemben
azt írja le, ahogy a nyugat a keletre tekint, hogy azt a nyugati tapasztalatok keretein belül értse meg.
Pontosabban: a orientalisztika a nyugati tudósok kategorikus megközelítése, amely arra törekszik,
hogy a keleti tudással kapcsolatos kollektív tudományt hozzon létre. E vállalkozás részét képezi a
keleti filozófiák, történelem, vallás, kultúra, nyelv és társadalmi struktúrák tanulmányozása. Ahhoz,
hogy megértsük az orientalisztika hatását az Iszlám filozófiára, mindenekelőtt politikai doktrínaként
kell felfognunk, mert az a kezdetektől fogva elsősorban politikai, másodlagosan kulturális és filozófiai
jellegű volt.
Az orientalisztika, mint a tudományág a tizenhetedik század végén indult útjára, zenitjét a
tizenkilencedik század végén és a huszadik század elején érte el. Ebben az időszakban Nagy-Britannia,
Franciaország, majd később az Egyesült Államok a nyugati uralom dominanciájáért küzdöttek. Ez az
angol-francia-amerikai akarat érvényesítés alapvetően imperialista volt. Az orientalisztika keleti
viszonyulásából ered az a hiedelem, hogy a kelet túllépte aranykorát, amikor a nyugat „született”,
majd hanyatlásnak indult. A keletre vonatkozó hátrányos és barbár megítélés olyan értelmezésekhez
vezetett, mely jobban hasonlított arra, amit a tudósok hinni akartak, mint ahogyan az valójában volt.
A filozófiában ez a hozzáállás azt a vélekedést volt hivatott alátámasztani, hogy az Iszlám filozófia
teljes rendszere a görög örökségre épül. Ez viszont ahhoz a hiedelemhez vezetett, hogy az Iszlám
filozófusok nem voltak jó muszlimok, mivel a filozófia és a vallás nyilvánvalóan nem volt
egyeztethető.
E hozzáállás mellett az orientalisztika aktív szerepet játszott a nyugati érdekek megágyazásában
keleten. Törekedni a keleti ismeretek megszerzésére önmagában nem volt cél az esetek
többségében. Az Iszlám filozófia tanulmányozása sok nyugati tudóst csupán abban a
meggyőződésben erősített meg, hogy saját kultúrájuk felsőbb rendű.
Az orientalisztika Iszlám megközelítése
Az orientalisták kezdettől fogva kétféle szempontból tekintettek az Iszlámra. Egyik az, hogy ez egy
ábrahámi (zsidó-keresztény) hagyományokból liberálisan kölcsön vett gondolat, így az Iszlámot a
kereszténység durva paródiájának tekintették. Másodsorban, az Iszlámot idegen fenyegetésnek
tartották, amelynek történelmileg óriási katonai és politikai sikere volt az egész világon,
következésképpen veszélyt jelentett a nyugati civilizációra.
Az orientalisztikában az Iszlámot először a nyugati értés keresztényi fogalomrendszerének
birodalmába és nem saját terminológiái szerint kellett elhelyezni. Ennek egyik módja az volt, hogy
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analógiákat készítsen a keresztény vallás és az Iszlám között. Az egyik nyilvánvaló párhuzamosság az,
amelyet egyes orientalisták Mohammed és Krisztus (béke mindkettőre) között húznak. Mivel Krisztus
központi szerepet játszik a keresztény hitben, a nyugatiak azt feltételezték, hogy Muhammad
ugyanazon a helyen van az Iszlámon belül. Ez a tévhit segített előmozdítani a „mohamedán” név
használatát, pedig ez a kifejezés nagyon sértő a muszlimok számára. Krisztus analógiája
megerősítette azt az elképzelést is, miszerint Mohammed nem más, mint egy „szélhámos” és a
keresztény messiás halvány változata.
Az Iszlám más tekintetben is provokálta a nyugatot. A hetedik századi arab hódítások idejétől kezdve
az Oszmán Birodalom felemelkedéséig az Iszlám maga is óriási kihívást jelentett a keresztény világ
számára. Az iszlám birodalmak az arab, oszmán vagy spanyol és észak-afrikai országokban,
meglehetősen hatékonyan léptek fel és ha rövid időre is, de dominálni tudtak még a keresztény
Európában is.
Az orientalisztika és Iszlám filozófia
A muszlim hódítás első hulláma az i.sz. 632-4 között az arab muszlimok számára Szíria és Egyiptom
erősen hellenizált területeit, valamint a szaszanida perzsa birodalom nyugati részét biztosította. Az új
hódítók kezdetben gyanakvók voltak a klasszikus antik kultúra iránt, mivel mind a vallás, mind a nyelv
elválasztotta az arab muszlimokat a legyőzött népektől. Az előbbiek azonban rendkívül gyorsan
feladták szorongásukat és kulturális hódítás helyett az ősi tudás asszimilációjába kezdtek. Olyan
filozófusok, mint Ibn Sina, al-Kindi, al-Farabi és Ibn Rushd, mind a klasszikus filozófia Iszlámba való
átöröklését értelmezték és írásaikkal megkíséreltek azt beépíteni a mainstream Iszlámba. A
tudományok osztályozását enciklopédikus felosztásban al-Khwarizmi végezte el a Mafatih al-'ulumban (Kulcsok a tudományokhoz). Őt a kilencedik és tizedik században egy tudóscsoport követte, akik
„tisztaság testvériségének” nevezték magukat („Ikhwan al-Safa”). Ezeknek és több más filozófusnak a
hozzáállásában inkább a történelem szellemiségének elfogadása és átadása volt meghatározó, nem
pedig az úgynevezett „idegen” tanok elfogadása. A feldogozott gondolatok többsége valóban idegen
volt, mivel a Koránban és a korábbi hagyományos munkákban nem találunk említést róluk. A
háttérben a tudás megszerzése és terjesztése volt a cél, 'ilm. A tudás megszerzése kötelező
Mohammed (béke reá) prófétai hagyományai szerint: "A tudás (ilm) keresése minden muszlim, férfi
és nő számára kötelező."
Az Ikhwan al-Safa mozgalma ezt a megközelítést egyértelműen kifejti leveleiben. Ezekben az
episztolákban hosszasan zajló vitákról olvasunk emberek és állatok között a dzsinnek királyának
udvarában, ahol példákat mutatnak be a történelemről, amelyekben a hódító nemzetek átvették,
saját nyelvükre fordították és megismertették a legyőzett népek tudásanyagát. Salamonra, mint
klasszikus példára hivatkoznak: Tudományainkat és az összes nemzet tudományát egymástól
szerezzük meg. Ha nem ez lenne a helyzet, akkor honnan jutottak volna perzsák asztrológiához,
csillagászathoz és obszervatóriumokhoz? Nem az indiaiaktól vették át? Ha Salamonnak nem lett
volna tudása, hogy jutottak volna Izrael gyermekei tudományhoz?... Ő azt a népek királyaitól vette át,
amikor meghódította területüket és héberré tette meg őket...
Ezt a transzcendentális nyitottságot sokszor tévesen értelmezték a nyugati tudósok, akik inkább
valami újat szándékoztak találni az Iszlám tudományokban, mint azt, hogy megpróbálják megérteni
az emberi tudás korpuszának egyik népről a másikra történő átadását. A fent említett orientalista
szemlélet világosan megjelenik, amikor a tudósok, mint például Walzer és Rosenthal sok erőfeszítést
fordítanak az Iszlám filozófiai rendszer hibáinak felkutatására, ugyanakkor kiváló képességeiket nem
arra használják, hogy az Iszlám filozófusok tudást illesztő és átörökítő hagyományát jobban
megértessék velünk. Walzer fontos munkájában, a "Görögről az Arabra" (Walzer, 1962), az a fő
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szempont, hogy mindent, amit az arab filozófusoknak mondaniuk kellett, a görögöktől kölcsönözték.
Walzer szerint, ha nem találjuk meg a forrást, bizonyossággal feltételezhetjük, hogy az eredeti görög
forrás már nem létezik. A filozófia és a teológia közötti képzeletbeli kettősség, ahogyan azt az
orientalisták feltételezték, az Iszlám filozófusok munkáinak súlyos félreértéséhez vezetett. Maga ez a
hozzáállás a görög filozófia kereszténységre gyakorolt hatásának kezdeti lereagálásában gyökerezik.
Az orientalista tudósok feltételezik, hogy a muzulmánok pontosan ugyanazt érezték a filozófia és
teológia közötti konfliktussal kapcsolatban, mint a korai keresztények. Természetesen viták zajlottak
az Iszlám filozófusok és teológusok között is, de az arab és az Iszlám környezetben a hozzáállás
meglehetősen különbözött a keresztény világétól. A filozófusok egyszerűen csak azt vették át, amit az
emberi tudás korpuszából való törvényes örökségüknek tartottak.
Összegezve: a kelettel kapcsolatos fogalmak végül „létrehozták” a Keletet. A „Kelet” európai
szempontból valójában relatív és nem abszolút terminológia. Pontosabban: "Orient" minden, amit az
orientalista szakemberek mondanak. Ez egy absztrakció sorozat, amely inkább a nyugat által generált
ötleteken és nem a keleti valóságon alapszik. Az Iszlám filozófiát nem csupán a görög gondolatok
tükrében kell tanulmányozni. Ezt olyan gondolkodási területnek kell tekinteni, amely számos
különféle kultúrával érintkezett. Egyrészt ezekből, másrészt maguknak az Iszlám tudományok
meditációjából fejlődött a filozófiai gondolkodás független és eredeti formájává.
Forrás: Routledge Encyclopedia of Philosophy
Főszerkesztő: Edward Craig. Churchill College, University of Cambridge, UK, Islamic Philosophy
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Ki akarják oltani Allah világosságát szájaikkal, de Allah ezt nem engedi. Hanem be fog teljesedni az Ő
világossága, még akkor is, ha iszonyodnak (ettől) a hitetlenek. (Korán 9:32)
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TUDÁS HATALOM
A tudás hatalom. Persze nem minden tudásról beszélek, hanem egy szemléletet tágító tudásról, ami
minden ajtót kitár annak érdekében, hogy minél nagyobb keresztmetszeten át tóduljon az emberbe
ismeret. Nos, naiv szemlélőként azt hisszük, hogy ennek a megközelítésnek ma vannak centrumai,
ahonnan ilyen spirituális, vagy világi tudás kisugározhat. Én ilyennel manapság nem találkoztam. Itt a
manapság szón van a hangsúly.
Régebben volt ilyen megközelítés, sőt, az volt a megkövetelt, az általános. Ma viszont a sekélyes, de
intenzíven beömlő szófosás a követelmény.
Munkásságom pár művét ingyen és bérmentve elküldtem 40 Iszlám centrumba és szintén 40 világi
tudományos műhelybe. Ez utóbbiak egyetemek voltak, melyeket a 2019-es besorolás szerint a világ
10 top egyetemeként tartanak számon.
Se vallási, se világi tudományos oldalon nem méltattak válaszra. Illetve nem igaz, elismerésben
részesített Reuven Rivlin, Izrael Állam elnöke és Ferenc pápa. De az Iszlám világból senki.
Világi oldalon egyetlen levelet kaptam, amit elolvasva megértettem, hogy mi ez a csönd, miért nem
fogadnak be tőlem semmit. Hiteltelenségről nem lehet szó, hiszen akkor se Rivlin elnök úr, se Ferenc
pápa nem írtak volna elismerő sorokat és nem archiválták volna műveimet saját könyvtáraikba.
Gondolom mindkét helyen átolvastatták dolgaimat szakértőikkel, hiszen nagy blamázs lenne
részükről, ha egy színvonaltalan, gagyi dologhoz adják nevüket.
Akkor mi a magyarázat? A világi oldalon kapott egyetlen levél Cambridge-ből jött. Ugye nem kell
mondanom, hogy milyen magaslatokat tölt be Cambridge? Nos, a következőket írták: „programunk
csak az egyetemmel kapcsolatban álló tudósok munkáit fogadja el, elsősorban a Cambridge-ben
végzett kutatásokból származó publikációkat.
(…only accepts works from scholars connected with the university, primarily publications arising from
research conducted at Cambridge) email mellékelve.
Ez nagyon szíven ütött. Tehát nem azon vannak, hogy tágítsák a kört, melyen keresztül tudás érkezik,
hanem ellenkezőleg, szűkítsék azt. Magyarán csak az általuk akkreditált tudásra lehet azt mondani,
hogy tudás. Ezt a látószöget, amin belül a tudás hozzájuk érkezik, pedig ők állítják be. Ők minősítik és
ítélik meg tudásnak azt, amit maguk számára annak tartanak, minden más, ami a világon van, be sem
fér ezen a nyíláson, így senkinek fogalma sincs arról, hogy milyen egyéb felfogások, vélekedések
vannak. És ha mégis tudható róluk valami, akkor is csak a Cambridge által auditált tudósok szubjektív
megítélésén keresztül. Nem az irodalom megszűrése ellen vagyok. Természetes, hogy egy szűrő
feltételrendszerének meg kell felelni, ne kerüljön be tudománytalan, felszínes anyag. De miért ne
kerülhetnek be egy Cambridge által nem auditált szerző műve?
Mi van az Iszlám Centrumokkal? Ugyanez. Ők sem az Iszlám egészének látását engedik be magukhoz,
hanem csak azt a dolgozatot, ami az adott centrum által vallott irányzat, szekta szűk véleménye! Ha
más irányzat anyaga is szerepel, azt kellő kriticizmus mellett lehet a gyűjteményben. Ezért nem az
Iszlám tudása erősödik generációról generációra, hanem egyfajta felfogás terjed, ami egyre szűkülő
csövön képez „gondolkodókat”, akik nem csoda, hogy soha nem értenek egyet.
Megemlítek egy kivételt is. Ez az Országos Széchenyi Könyvtár, akik évek óta archiválják műveimet.
Ezúton fejezem ki köszönetemet és tiszteletemet nekik.
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Szóval a tudás valóban hatalom, de nem mindegy, hogy milyen tudás és az milyen bölcsőből
származik. Ma a tudás nem hatalom, hiszen nincs hatása a hatalomra, hanem fordítva. A hatalomnak
van egyedül hatása a tudásra.
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4.3.

KULTÚRA

IDEGEN KULTÚRA?
Azt vágták a fejemhez, hogy idegen kultúrát követek, arabok kultúráját. Kevesen értik, hogy az Iszlám,
Judaizmus és Kereszténység egy kultúrkör, ha már a kultúra szót használjuk. Egymástól el nem
szakítható részek. Bizonyos, hogy a Korán arabul van és ebben a nyelvben stabilizálódott, de semmi
más nem köti az Iszlámot az arabokhoz. Ami pedig a próféták Korán általi említéseit illeti, lássuk a
statisztikát. Egyszer már idéztem az „Azt figyeljük meg, ami összeköt” c cikkben, de most haddd
ismételjem meg a listát egy másik kontextusban:
Mózes 136-szor
Ábrahám 69-szer,
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Noé 43-szor
Lót 27-szer
József 27-szer
Jézus 25-ször
Ádám 25-ször
Áron 20-szor
Salamon 17-szer
Izsák 17-szer
Dávid 16-szor
Jákob 16-szor
Izmael 12-szer
Shu’ayb 11-szer
Szalih 9-szer
Zakariás 7-szer
Húd 7-szer
Keresztelő Szent János 5-ször
Mohammed 4-szer
Tehát az Iszlám egyáltalán nem idegen az „Európai kultúrkörtől”, legalábbis sokkal közelebb áll hozzá,
mint a „magyarság tudat” és a keresztény értékek állnak egymáshoz. Sőt, a pusztákon át sebesen
vágtató, turáni eszmeiség romantikus nacionalizmusában élő népek, akikkel sorsközösség köt össze,
muszlimok. A magyarság tudathoz a sámánizmus párosul, ami pedig nem keresztény, nem Iszlám,
sőt, nem sorolható be egy monoteista szemlélethez sem, az európaiságba pedig végképp nem. Ez
nem kritika, mert nem tudom, hogy egyikre, vagy másikra legyünk jobban büszkék, inkább
ténymegállapítás.
Az Al-Azhartól, később az iráni Qumban rengeteg könyvet kaptam. Érdekelt a történetírás és módom
volt Ibn Khaldun, valamint Al-Garnáti műveket olvasni. Ez utóbbi 1150-53 között Magyarországon élt.
Ezen időszak előtt és után bejárta a Volga vidékét, a sztyeppevilágot és sok érdekes tudósítást
jegyzett le. Ezekből a munkákból azt szűrtem le, hogy részben az Iszlám terjedése volt felelős abban,
hogy a 7-8. században annyi nép megindult a kisázsiai sztyeppéken, amit mi népvándorlásnak hívunk.
Egy nomád népet nem vezérelnek eszmék. Nem egy lenini úton törekedtek céllal a Kárpát-medence
irányába. Egyszerűen csak legeltették állataikat. Arra nem mentek, ahol látták, hogy égnek a falvak,
háború van, hanem azt az irányt választották, ahol zöld volt a fű. Semmi más logika nem működött.
Ha útközben találkoztak hasonló törzsekkel, azokkal volt, hogy egybekeltek, eltanulták egymástól a
szerszámok neveit, szokásokat és vitették magukat az események sodrásában egy olyan útvonalon,
ami biztosította nomád életük fenntartását. Így ilyen népről, hogy magyar, nem beszélhetünk. Egy
sok népből, törzsből, nyelvből álló nomád csoportról beszélhetünk, akiknek a gyűjtőneve lett a
magyar a későbbiekben. A magyar tehát nem egy speciális fogalom, ami „pure race”, hanem egy
sokszínű, változatos, mindenkit magába olvasztó egyveleg és ez benne a csodálatos. Itt jegyzem meg,
hogy muszlim népek is csatlakoztak, akiket őseink böszörményeknek, izmaelitáknak vagy
szaracénoknak neveztek.
Az Iszlám terjedése és most nem a „magyar” népvándorlásról szólok, sokkal erősebb egy nomád nép
esetében, mint a kereszténységé, vagy másé. Hogy miért? Az Iszlám egyszerűsége miatt, ami
találkozott a nomádok egyszerűségével. Nincs szentlélek, nincs istenfia, meg más elvont elmélet,
hanem csak a legegyszerűbb fogalmak. Van Isten elképzelhetetlenül és ember. A kettő közt pedig egy
tiszta viszonyrendszer. Nincs rituálé, ceremónia, nem kell megállni egy templomban, nem kell
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cicoma, parádé. Elég a lóhát, vagy leszállni a lóról és a természetben megadni Istennek azt, ami Neki
jár. A Korán sem mesekönyv, hanem „aranyköpések gyűjteménye” (elnézést a fogalmazásért, de
most pusztai népek agyával írok). Egy ilyen aranyköpésen el lehet filózni a lóháton és ha kell hozzá
magyarázat, akkor a szomszédos lovon érkező írástudó el tudja magyarázni. Az aranyköpések aztán
átalakultak tiszteletben álló kinyilatkoztatásokká, a magyarázó lovasok pedig sejkekké, muftikká és
minden úgy alakult, ahogy az élet alakította. Az Iszlám fogható volt nomádok és városlakók számára.
Nem kellett hozzá nagy flanc. Maga Mohammed (béke reá) próféta sem szerette a flancot. Az általa
épített mecset is a legegyszerűbb épület volt, tehát a mai mekkai borzadály mecset egyáltalán nem
azt az eszmeiséget sugallja, ami eredetileg az Iszlámban volt. Ma milliók mennek oda megjátszani
magukat, hogy milyen mélyen hisznek, könnycseppek stb. Ez számomra hányinger, ahogy a
jeruzsálemi siratófal is az a sok hajlongó, pajeszos zsidóval, vagy a keresztény zarándokhelyek, ahol
hit erejétől áthatva ájuldoznak az elbutított népek. Számomra a hit nem ezeken a szent helyeken
létezik. Illetve létezne, ha nem lenne ott az a sok színlelő ember.
Amit ma keresztényi értékekként tartunk számon, az egy orbáni téveszme. Konkrét tudás nem
párosul hozzá, csak a magyar lélekben repdeső emlékek Szent Istvánról, mindenféle keresztről, amit a
nagymama szobájában láttunk, karácsonyokról, meg ilyesmi. Egy emléksorból képez a politika egy
romantikus világot hősökkel, ami merőben más, mint a valóság.
István király, akit én nem nevezek szentnek, kora legrosszabb döntését hozta, amikor a
kereszténységet választotta. Hangsúlyozom: az adott korról beszélek, az első évezred fordulójáról! Ez
volt a római katolikus egyház egyik legsötétebb időszaka. Ez az a kor, amikor az Iszlám világ
prosperált, Córdoba és Bagdad a tudás fényével árasztotta el a világot. És jött István, aki a
barbarizmus mellett döntött. A római katolikus egyház egyetlen felvilágosult személye II. Szilveszter
pápa volt (938-1003), aki Istvánnak a koronát küldte. II. Szilveszter, aki Gerbert d’Aurillac néven
született Saint-Simon-ban, Córdobában és Sevillában sajátította el az „arab tudományokat”, a
matematikát, asztrológiát és aritmetikát.
Istvánnak viszont óriási szerencséje volt. Politikai döntést hozott, hiszen a kereszténység piszok
messze állt a sámánizmustól, ezzel biztosította a barbár Európában fennmaradásunkat, ez bizonyos.
A szerencséje nem ez, hanem az, amit nem láthatott előre, hogy mi fog bekövetkezni négyszáz, majd
hétszáz és nyolcszáz év múlva. Nem láthatta, hogy a keresztény barbarizmus kilábal sötét korszakából
és képes arculatot váltani. Helyesebben az egyház háttérbe szorul és egy felvilágosult eszmevilág
veszi át a helyét, ami nem tagadja meg a Jézusi tanokat, de az egyházat rövid pórázon tartja. Nincs
tovább inkvizíció, tudományok kerékbe törése, hanem valami szeretetteljes igehirdetés marad,
hatalom nélkül. Most nem megyek bele az egyházat sújtó belső gondokba, reformációba stb. Ezzel
párhuzamosan pedig mi, az Iszlám világ elindultunk azon az úton, ami bevitt minket a sötétségbe és
barbarizmusba. Ma mi tartunk ott, ahol a római katolikus egyház tartott az inkvizíciók idején. Szóval
ez volt István szerencséje. Mai hasonlattal élve, akkori választása olyan volt, mintha egy kurd vezető
felesküdne az ISIS-re. Kora legrosszabb döntését hozta, ami idővel a legjobbnak bizonyult, el kell
ismerni!
Ezután a káosz után pedig javaslom, fontoljuk meg, mikor teszünk kategorikus kijelentéseket
értékekről, hovatartozásról.
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KULTÚRA A KULCS

ِّ
ِّ َاخِّتال
َّ ف
ِّ ات واَّل َْر
َّ الل ْي ِّل َو
الن َه ِّار َواْلُفْل ِّك َّالِّتي تَ ْج ِّري ِّفي
َّ ِّإ َّن ِّفي َخْل ِّق
ْ ض َو
َ الس َم َاو
ِّ
ِّ
َّ اْل َب ْح ِّر ِّب َما َي َنف ُع
ض َب ْع َد َم ْوِّت َها
َّ َنزَل َّللاُ ِّم َن
َ اس َو َما أ
َ اَّلر
ْ َحَيا ِّبه
ْ الس َماء من َّماء َفأ
َ الن
ِّ وب َّث ِّفيها ِّمن ُك ِّل د َّآب ٍة وتَص ِّر
ِّ
ِّ َّ اح و
ِّ السماء واَّل َْر
ِّ يف
ض
ََ
ْ َ َ
َ َ َّ الس َحاب اْل ُم َسخ ِّر َب ْي َن
َ ِّ الرَي
َ
ٍ ْلي
﴾١٦٤﴿ ات لَِّق ْو ٍم َي ْع ِّقُلو َن
َ
Mert bizony, az Egek és a Föld teremtésében, az Éjjel és Nappal különbözőségében, a bárkában, mely
siklik a tengeren, miáltal hasznot nyújt az embereknek, s mi vizet Allah leküldött az Égből, hogy életre
keltse általa a Földet annak halála után, majd szétszórja rajta az összes lényt, a szelek és felhők
szabályozásában, melyek az Ég és Föld közé rendeltek, vannak a jelek azoknak, kik ezeket felfogják
(Korán 2:164)
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Ezek az áyák adtak inspirációt a középkor Muszlim tudósainak arra, hogy felfedezzék a világot. Allah
hangsúlyozza, hogy Jelei csak a bölcsek számára válnak felfoghatóvá. Annak érdekében, hogy Allah
közelségébe kerüljenek, a Muszlimok többet akartak tudni a világról és a teremtés csodájáról.
Megfigyelhető, hány tudományágat foglal össze egy vers. Csillagászat, navigáció, biológia,
meteorológia, földrajz, mind említést nyertek. Ez itt csupán inspiráció, de Allah később kitárja szűken
a Láthatatlan Világ ajtaját és láttatni enged néhány titkot, ami még felfedezésre vár. Azt kívánom,
hogy a Muszlimok térjenek vissza arra az útra, ahol a VIII-XIII-ik században voltak. Ez Avicenna, Ibn
Heitham, Al- Battani, Ibn Hayyan és mások kora. Amikor emberi civilizációról beszélünk és emberről a
holdon, akkor ez nem azért jött el, mert néhány nagyhatalom űrhajót lőtt fel, vagy, mert modern
eszközökkel képesek molekulákat látni. Galileo Galilei, Nikolausz Kopernikusz és a mi Muszlim
tudósaink másokkal együtt, óriási részt tettek le a mai vívmányok elérése érdekében, amit emberi
civilizációnak hívunk.

A kulcs sok mindenhez a kultúra. A kulturális szint egy bizonyos fokán válnak érthetővé fogalmak és
válik lehetővé az a fajta kommunikáció, ahol a felek értik egymást.
Valaha az Iszlám azért tudott világrészeket meghódítani, mert erős kulturális és tudományos
pillérekre épített. Aki nem járt Toledóban, vagy Bagdadban, nem tekinthette magát a fejlett világ
részének.
Ma ez egy kicsit másképp fest. Az Iszlám mai állapotát a muzulmán régiók gazdasági devalválása
okozta. Ahol szegénység van, ott kultúrára nincs pénz, az iskolázottság színvonala esik, sőt gyakran
iskola sincs, csak Korán olvasás. Ez pedig önmagában nem tudomány. A Korán akkor válik csodává, ha
fogalmait a világot értő és azon tevékenykedő agyakba ültetik. Egy sivatagba kihelyezett MRI készülék
sem képes csodára az azt kezelő orvosok és kiszolgáló személyzet nélkül.
A kultúra szétbombázása azonban nem csak az Iszlám világot sújtja. Ez arra utal, hogy a
radikalizálódás és polarizáció sok területen várható. Ez így üzlet, így logikus, hiszen konfliktusok csak
így érhetők el. Ezért kell megvédeni iskoláinkat, visszakapcsolni a tudomány és kultúra
vérkeringésébe településeinket, egyébiránt sohasem lesz elérhető közelségben a megbékélés
etnikumok, vallások, felfogások közt.
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LEHET-E MODERNIZÁLNI A MUSZLIM GONDOLKODÁST?

Megváltoztatható-e a muszlim gondolkodás? Modernizálhatók-e a muszlimok?
A kérdés feltevése egyoldalú, mert fordítva is fel kell tenni. Megváltoztatható-e a nem muszlim világ
gondolkodása az Iszlámról és muszlimokról? Modernizálható-e a közfelfogás Iszlámmal
kapcsolatban? Képes-e a nem muszlim világ elfogadni a tényt, hogy az Iszlám tanításaival együtt kell
élnie, azt integrálnia kell? A két oldal csak együtt tárgyalható!
Válaszom a következő. Belülről nem változtatható meg a muszlim gondolkodás, illetve nem várható
el a muszlimoktól, hogy önerőből modernizálódjanak. Ennek okai a következők. A muszlimok
társadalmai kulturális szempontból heterogének. Egyik ország modern, a másik pedig
törzsszövetségek feudális rendszere. És országokon belül is óriási eltérések vannak. A kultúra pedig
alap, mert mindenki saját kulturális szintjének megfelelően éli meg vallását, világnézetét,
hovatartozását. Az Iszlám ezt a kulturálisan heterogén masszát azért tudja megszólítani, mert a Korán
törzsszövege nem rögzít korhoz és helyhez kötött megállapításokat, tehát ezek kor és hely szerinti
értelmezése az aktuális magyarázatok függvénye. Így a muszlim tömegek nem Koránt, hanem aktuális
magyarázatokat követnek. Nem is tehetnek mást, mert nem mindenki képes értelmezni az arab
nyelvű Koránt, ezért ez a helyi hitszónokok, vallási vezetők kezébe kerül. Innen adódnak a különböző
felfogások, értelmezések. A baj viszont az, hogy egy értelmezés képes megkövesedni és
bebetonozódni, ahelyett, hogy egy generációváltás után új értelmezés születne. Így kialakul az a
helyzet, mint más vallások esetében is, hogy tradícióvá, hagyománnyá válik a vallás és elveszik belőle
a mindenkit összekötő elem, a hit. Ahol ez a tradícióvá válás megtörtént, ott igen nehéz a
gondolkodást belülről változásra ösztökélni, holott a Korán ezt írja elő. A nem-muszlim világ
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szembenállása pedig ezt a merevedést tovább erősíti. Majd bekövetkezik az a fokozat, amit az egyik
fél radikalizálódásnak, a másik pedig új keresztes hadjáratnak titulál. Jó ez nekünk?
Létezik egy másik réteg, akikhez elér a nyugat bűvölete, az amerikai filmek megtévesztő valótlansága,
a külsőségek csábítása és átesik a másik végletbe. Habzsolni szeretné mindazt, amit képeken lát. Van,
aki úgy teszi, hogy mindent nyíltan hátrahagy és van, aki azt játssza, hogy muszlim, hinti az igét,
közben alig várja, hogy bűnbe eshessen.
Létezik egy harmadik réteg is, akik alkalmasak lennének egy modern gondolkodás kialakítására, de
mégsem azok. Ők elemző, gondolkodó emberek, akik rájönnek saját társadalmuk
megváltoztathatatlanságára. Kifelé azt sulykolják, hogy ők a változás motorjai, de valójában eladják a
változás lehetőségét, személyes előnyökre váltva azt. Így másfél milliárd muszlim minden nappal
halad a távolodás útján. Távolodnak a külvilágtól, a többi muszlimtól és saját belső énüktől. Minderre
ideológiát faragnak, elnevezik Iszlámnak és a Koránt ezek szerint magyarázzák. Másfél milliárd
emberről azt hihetnénk, hogy egyetlen egységet alkot, de a gyakorlatban másfél milliárd
individuumból áll, akik saját egóikat előbbre tartják bármi másnál.
Tehát létezik a fenti durván három réteg és ezek számos változata. A jelenlegi problémakezelés pedig
csak egy réteget választ ki és szólít meg. Ahol a tudatlanságot, merev elvakultságot,
hagyománykövetést szólítják meg, ott a tudatlanság növekszik. Ahol az evilág bűvöletében élőket
szólítják meg, ott a hitehagyás, elvtelenség és dekadencia növekszik. Ahol a gondolkodókat szólítják
meg, ott a sajátjaikat elárulók száma növekszik.
Eközben lábra kap a negatív kommunikáció az Iszlám terjedéséről, veszélyéről. Pedig valójában nem
is az Iszlám terjed, hanem a hülyeség minden térfélen.
Hol van akkor az Iszlám? Sehol! De egyszer lesz, az bizonyos! Mert ennek a problémának a kezelése
csak Iszlámmal lehetséges, ami másfél milliárd ember természetes közege, ami szerint éltek ősei és
amiből kikopott.
Erre hogy reagál a nem muszlim világ? Úgy, hogy olajat önt a tűzre! Exportálja a demokráciát. Egy
rendszert, ami érthetetlen annak, aki nem abban él. Hogy miért? Mert ha kívülről nézed látod, hogy
sehol nincs. Hiába választod meg Trumpot elnöknek demokratikusan, ő ezek után 5 évig diktátor lesz
még akkor is, ha létezik a fékek és ellensúlyok rendszere. Vagy talán egy kórházban van-e
demokrácia? A takarítónőt is megkérdezik, hogy legyen-e vakbél műtét? Hát a NASA-nál mi a
helyzet? Egy külső szem ezt látja. A demokráciához szükséges egy intézményrendszer és egy
befogadó agy. Van, ahol adott, de a muszlimok társadalmainak zömében csupán e kettő hiányzik!
Hiába van parlament, ha gyakorlatilag szultanátus működik egy nyugati rendet imitálva. A nem-iszlám
világnak ismernie kellene az Iszlámot, hogy a helyzeten változtatni lehessen. Nem demokratizálni kell,
hanem valami mást. Olyasmit, amit az Iszlám maga kínál fel ingyen és bérmentve.
Az iszlám tiltja a szekularizációt, tehát az állam és egyház szétválasztását. Tiltja, de a gyakorlatban
Nagy Szulejmán óta szekularizál. Ő már nem kalifa, hanem a hatalom birtokosa, szultán volt. A
katonasággal, politikai vezetéssel foglalkozott, az egyházi funkciót leadta a muftiknak. Ez tisztán
szekularizálás. És őt követően ez a folyamat tovább fejlődött. De ahhoz, hogy fejlődjenek, vissza
kellett menniük a múltba és tanulmányozni, miként változtatták meg a Korán korok szerinti
interpretációi a joggyakorlatot és az intézményrendszerek kialakulását. Ugyanis minden kornak
létezett egy helyhez adaptált tafszírja (Korán magyarázata), ami jogforrásként szolgált. Ebből a
tafszírból alkottak a jogtudósok (Fukaha) jogot és erre hoztak létre intézményeket. Ez egy rendkívül
modern felfogás, ami 1400 évig jól működött. Ha ebbe tudomány is vegyült, akkor adott volt a
modernizáció lehetősége. A Korán doktrínáit, hitbéli részét érintetlenül hagyták, de a jogot
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fejlesztették. És minden magától kialakult. Ma miért nem tart ez a folyamat? Mert 1924-ben a
kalifátus intézményét megszüntették, holott ez az az intézmény, ami a fent ismertetett folyamatot
életben tartotta. A jog modernizációjával, harmonizációjával jönnek létre az intézményrendszerek,
annak alkalmazása vezet a közgondolkodás megváltozásához. Ha ez a lépcsőfok megvalósul, akkor
lesz alapja egy demokratikus változásnak. Ha csupán demokráciát szajkóznak, ellenkező irányú,
védekező reakció alakul ki, amit a világ számos országában látunk.
Tehát a közgondolkodásnak van mit behoznia mindkét oldalon. Nincs fejlett nyugat és elmaradott
kelet, mert a másik szemével tekintve mindegyik egysíkú, primitív és barbár. De ha elmélyülünk
egymás kutatásában rájövünk, hogy mindkét térfél kincsek kiapadhatatlan tárháza.
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LÉTEZIK-E SZÓLÁSSZABADSÁG AZ ISZLÁMBAN?
Egy civilizáció akkor kezd elindulni saját megsemmisülése útján, ha rátér egy infantilis, önmagát
felsőrendűnek tekintő pályára, elhagyva az alázatot. Ebben a szellemben élünk mi magunk is.
Elhisszük azt, hogy a mi birtokunkban van a jó tudás. Ez nem feledteti azt a tényt, hogy tudományostechnikai tekinteten kétségtelenül hatalmas előretörést tett ez a világ, de jelenleg teljesen másról
beszélek.
A felfedezésnek számos útja van. Létezik egy objektív, valóságot bemutatni szándékozó út, ami a
maga eszközeivel és tudásanyagával juttat el információt, valamint léteznek a teóriák. Az elmúlt
évtizedek felfedezései új ismeretek özönét ontották ránk és ezek nagy része objektív megközelítésen
alapult. Azonban az is előfordul, hogy esetenként tudománytalan teóriákat tettek tudományossá,
elszakadva az objektivitástól, kizárólag a pillanatnyi érdekek szerint kanyarítva az elveket.
Kétségtelen, hogy ehhez rengeteg kreativitás kell és ebben fejlett civilizációnk verhetetlen. Nézzük,
mire gondolok.
Divatos téma a szeptember 11. Egyelőre senki nem tudja mi történt, csak az, aki ezt a történetet
előállította. A lényeg, hogy bekövetkezett a katasztrófa. Ez tény. A katasztrófából film, számos képi
anyag született. Azt se vitassuk, hogy volt olyan film, ami a katasztrófa előtt készült. Amikor sikerült
egy konkrét mondanivalót filmek, képi megjelenítések szintjén bemutatni, ez elindított egy
meghatározó médiatartalmat, ami a közvéleményben irányított gondolkodást indukált. A politika
akkor sikeres, ha az irányított véleményeket kiszolgálja, ill. tovább manipulálja, tehát ezeket
parlamenti törvényekkel, rendelkezésekkel támasztotta alá. Innen indulnak a szálak a katonai,
gazdasági megoldások felé, de ne ezt elemezzük, hanem ugyanennek a folyamatnak a visszahatását
az alaptörténetre.
Miután megszülettek a látszólag közvéleményt kiszolgáló döntések, melyek valójában egy szűk réteg
érdekét képviselik, visszafelé is igazolni kell a folyamat jogosságát. Ennek megfelelően olyan
nyomozati anyag, dokumentáció kerül elő, ami igazolja, hogy terrortámadásról volt szó és egy
kampány is elindul, ami az Iszlámot lejáratja és ehhez tudósok adják nevüket, írásaikat.
Vegyük sorra. Elindul egy folyamat, lehet az bármi, akár koronavírus, nem csak az ikertornyok. Ha fel
kell kapni a témát, akkor az valamilyen bulvár vagy film szinten jelenik meg, tehát a zombik által
érthető és manipulálható információ keletkezik, ami tömegesen fogyasztható és mérhető a hatás.
Erre épül egy médiakampány, majd azt követi a politikai döntés. Így a zombik őrjöngjenek az örömtől,
hogy kormányuk megvédi őket. De ezzel nem áll le a történet, mert visszamenőleg hamis
dokumentációk tömegét kell előállítani az irányított eseménysor hitelessé tétele érdekében.
Ez a ma uralkodó felfogás. Bátran állíthatom, hogy ami az Iszlámot illeti, számos visszamenőleg
előállított, hiteltelen anyag jelenik meg, ami gyűlöletet, ellenérzést tesz legitimmé. A kérdés nem
csupán az Iszlám, hanem általában a valóság, amiben élünk. Ha más területeken is ez a helyzet, akkor
visszatekintve csak olyan dokumentációk állnak rendelkezésünkre múltunkról, eredményeinkről,
vívmányainkról, melyeket nem látunk tisztán, hány százalékban állított elő az adott kor és hány
százalékban az, ami utána ezt újra fogalmazta.
Ebből adódóan válaszolok a kérdésre, azaz létezik-e szólásszabadság az Iszlámban?
Ha a szólásszabadság alatt hírek átadását értjük, akkor válasszuk ezt két részre. A hírátadás magából
a híranyagból, információból és egy hozzá kötődő véleményből áll.
Hír és információ objektív tartalmi megtartásában nem létezik szabadság, véleményében pedig
mindenki szabad. E kettőt szigorúan el kell különíteni egymástól.
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Ezek alapján az ikertornyok katasztrófája tény. Az ennek során bekövetkezett események, háborúk,
emberáldozatok is tények. Azonban az események motivációi, azokat bemutató filmek,
médiatartalmak véleményeket fejeznek ki. Sőt! Az utólag gyártott dokumentációk, tanúvallomások
sem többek véleményeket alátámasztó, kreált bizonyítékoknál. Az Iszlámot érintő megnyilvánulások
pedig a vélemény színvonalát sem érik el. Ez a nyugat infantilizmusa, mellyel az általa létrehozott
eseményeket visszamenőleg dokumentálja és gyárt hozzá utólag elméleteket érdeke szerint. Így
torzul a történelem, amire csak torz jelen épülhet.

﴾٤٨﴿ … اءك ِّم َن اْل َح ِّق
َ اح ُكم َب ْي َن ُهم ِّب َما أ
ْ َنزَل َّللاُ َوالَ تَتَِّّب ْع أ
َ اءه ْم َع َّما َج
ُ َه َو
ْ َف
… Hát ítélj közöttük azáltal, amit Allah kinyilatkoztatott és ne óhajaikat kövesd, melyekkel hozzád
fordulnak, hogy eltérj az Igaztól… (Korán 5:48)
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MEREV GONDOLKODÁS

Egész életünkben az emlékezetünket gazdagítjuk. Gyakorlatilag a tanulás sem más. Agyunkban
ismereteket raktározunk el, melyek ott elfoglalják helyüket. Amelyiket gyakran előhívjuk belőlük, az
megmarad, amelyiket nem használjuk, feledésbe megy. Az információk, de nevezhetjük tudásnak is,
létrehoznak egy vázat, struktúrát és a későbbiekben e struktúrába helyeződnek el az új ismeretek.
Idővel ez a vázszerkezet sokkal meghatározóbb lesz az ismeretek szempontjából, mint világból bejövő
valós képek, anyagok. Megfigyelhetjük idősödő embereknél, hogy csak a régi módon tudnak
gondolkodni, mert gondolkodásuk vázszerkezete megszilárdult, nem képes változásra és az új
információk nem képesek a régi vázba elhelyeződni. Majd eljön az idő, amikor mindenre csak
legyintenek és nem fogadnak be semmit.
Ez a helyzet alakul ki akkor is, ha egy oktatás nem az intelligencia fejlesztésére, hanem a
memorizálásra koncentrál. Ugyanis a túl sok bevitt információ megszilárdítja a memória vázát és
minden további csak e szerkezeten belül tud kapcsolódni a többihez. Ez oda vezet, hogy egy idő után
kialakulnak gondolkodási sémák, amitől nem tudunk szabadulni. Pedig ezek nagyon károsak!
Ha adott két ember, akiknek nincs túlterhelve az agyuk semmiféle olyan vázzal, amibe a külvilágról
beérkező ingereket elhelyezik, akkor nagy valószínűséggel barátok lesznek, mert a világot úgy látják,
amilyen az a valóságban. Erre példa két gyerek az oviban, akik együtt játszanak. Ők a világot úgy
látják, ahogy van. Az egyik gyerek palesztin, a másik zsidó. Semmi mással nem törődnek, csak a
játékkal. Jóban vannak, szeretik egymást. Ha hazamennek és a szülők beteszik az agyukba azt a
vázszerkezetet, ami ezek után átformálja a külső infókat és ettől kezdve csak olyan infót enged a
vázhoz kapcsolódni, ami oda illeszkedhet, akkor mind a zsidó, mind a palesztin gyerek fejében
kialakul egy vélemény, esetleg előítélet a másikról. Innen nem ugyanúgy látják a világot, mert a
vázszerkezet dominál a külvilág ingerei felett. Gyakorlatilag innen számítva egyikük sem lát
objektíven. Egyikük sem olyannak fogja látni a másikat, mint az a valójában. Az egyik az fogja észlelni,
hogy társa büdös, pedig nem az, a másik pedig azt, hogy társa lop, pedig a saját játékát viszi haza.
Ilyen apróságokon indulnak el a nagy bajok!
Ezt az alapesetet csak példaként hoztam fel, hogy megmagyarázzam: minden -izmus, tan, iskola egy
ilyen vázszerkezet kialakítására törekszik, ami a múltban nagyon jó volt, de pár év múlva feleslegessé
válik. Ez nem azt jelenti, hogy bázis információkra nincs szükség! Nem erre gondolok, hanem arra,
hogy fölösleges terhelésre nincs szükség, ami káros a gondolkodásra. Azt sem állítom, hogy egy alap
vázszerkezetre nincs szükség. Az is kell, mert ez egy kulturális, civilizációs váz. Csupán e szerkezet
merevségén, tágíthatóságán kellene változtatni.
A mai ember a lexikális tudást a zsebében hordozza. A zsebünkben több akadémiai könyvtár anyaga
van. A jövő nem arról szól, hogy miként magoljuk ezeket be, hanem tudjuk kell az ismeretek helyét,
elérhetőségüket és legyünk képesek ezek között kapcsolatokat létrehozni, összekapcsolni. Az
ismeretek értéséhez szükséges alaptudásra is szükség van. És még valamire. A vázszerkezetet
megnyitására, módosítására, tágítására. Sokszor a meglévő vázak nem engedik, hogy a bennük levő
ismeret hasznosuljon, vagy új kerüljön abba.
Sajnos mi, Muszlimok is elértük azt a kort, amikor sokan csak egy séma szerint gondolkodunk.
„Megkeményedett a vázunk”. Ez nem Muszlim kritika, ez az egész emberiséget érintő probléma.
Muszlimot akkor kritizálok, ha elvtelen, képmutató stb. De ezen a ponton nem elvtelenségről,
képmutatásról van szó. Ez egy népbetegség, ami akkor fordul elő, amikor egy vallás, -izmus, akármi,
127

kitermelte emberi gondolkodóit, zsenijeit és ezek tudása felülírja az alapot. Ez korral jár. Megszilárdul
a váz egy olyan alapon, ami eredetileg rugalmas, alkalmazkodó volt. Ha a Koránt nézem, Allah (SWT)
szava minden korban és helyen alkalmazható. Mohammed (béke reá) Szunnája pedig csak
sarokpontokat rögzít. Aki pedig a Szunnával felülírja a Koránt, az akkora hibát követ el, mint aki a föld
gravitációs viszonyaira számolja ki az összes többi égitestét és e szerint tervez űrhajót, űrutazást.
Ma már olyan tudásra is szükségünk van, ami nem csak Iszlámon belül kapcsol ismereteket, nem csak
saját irányzatainkkal kell tisztában lennünk, hanem ezer más tudással kell összekapcsolódnunk. Nem
repedhet meg, törhet el, sérülhet az Iszlám ebben a kapcsolódásban. Aki félre akar érteni, most az
mondja, hogy módosítani akarom az Iszlámot és Bid’a-t akarok elkövetni, azaz hitújítást! Tévedés!
Pont az ellenkezőjét akarom. Az alapokhoz akarok visszatérni. A mi alapunk tökéletes. A vázon kell
változtatni, ami emberi rárakódás.
A neten elérhető már minden. Zsidó rabbitól hindu guruig mindenki hallgatható. Gyakorlatilag
rengeteg a hasonló gondolat. Még akkor is hasonló, ha a doktrínák között lényeges eltérés van. De a
legfontosabb kérdésekben és ez az együttélés, ezt a vázat meg kell repeszteni! Sokan építettünk fel
különböző házakat ugyanazon az alapon. A házak díszítőelemei nem illeszkednek egymáshoz, az alap
egy. A vázak pedig ugyanazon a ponton repednek meg. Ez a gyűlölet! Ezt kell kitörni belőlük, a többi
pedig jön magától.

ي لهَذهِ أاْل ُ َّم ِة
َِ اَلل تَعَالَى َرض
ََِّ َِّسلَّ ََم إن
ََّ ى
َ َّصل
ََّ ل
َسو ه
ََ سلَميَ قَا
َْ ع
ُّ ن محْ َجنَ بْنَ ْاْلَد َْرعَ ال
ل قَا ََل َر ه
َ اَلله
َ
َ علَيْهَ َو
َ اَلل
ًس َِر قَالَ َهَا ثَ ََلثَا
أ
س َِر َوكَر َِه لَهَا العُ أ
ا أليُ أ
المعجم الكبير باب الميم من اسمه محجن
Mihdzsan ibn al.Andra tudósítása:
Allah Prófétája (béke reá) így szólt: „Valóban, a Mindenható Allah akkor elégedett, ha az Umma
gondtalan és elégedetlenné teszi, ha nehézségek közepette él.” Ezt háromszor ismételte el.
Forrás: al-Mu’adzsam al-Kabir 707
Szahih, autentikus Szuyuti nyomán
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MUSZLIM SPANYOLORSZÁG KÖNYVTÁRAINAK TÖRTÉNELMI
DOKUMENTUMAI
Európáról beszélek. Európán belül is a muszlimokról és most nem említem az 1% szélsőséget, aki
mindenki számára gyalázat, bár ez az 1% gyalázat Európa „fajtiszta” lakóiban is meg van. A normális
többségről szólok, aki együttélésre törekszik.
Amíg egy hidzsábos takarítónő egy párizsi cég vezérigazgatójának a WC-jét tisztítja, vagy egy öregek
otthonában cseréli a pelenkát, addig jaj, de aranyos ez a Lejla, vagy Fatima! Amint azonban az ő
gyermekeik, unokáik, dédunokáik, akik európai iskolákban nevelődtek, tisztában vannak jogaikkal és
ezért ki merik nyitni szájukat, képviselni merik azokat, a hidzsáb egy pillanat alatt a szélsőség
eszközének bizonyul és betiltják. Ez és ilyen infantilis választ ad Európa olyan kérdésekre, melyek
sokkal mélyebben gyökereznek.
Van egy konzervatív vélemény, miszerint az Iszlám Európától idegen. Ez egy új jelenség, mondják,
csak pár évtizede van jelen. Európa szempontjából mindig támadó erőnek, hódítónak minősültek.
Erre az a válasz, hogy az Iszlám 711-1492 között nem csupán portyázó seregként, hanem egy virágzó
birodalom megalkotójaként volt jelen az Ibérián akkor, amikor Európa többi része azt sem tudta mi a
szappan és a könyv. Az alábbiakban csak erről az időszakról ejtek pár szót, nem megyek tovább 1492nél, pedig utána is történt Európa több országában az európai gondolkodást, tudományt és
művészetet alapvetően meghatározó hatás, ami az Iszlám, illetve muszlimok révén van jelen.
Hadd adjak közre egy kivonatot az alábbi dolgozatból:
https://everything2.com/title/Historical+Evidence+Regarding+the+Libraries+of+Muslim+Spain
Az Abbászida dinasztia (i.sz. 750-1258) terjeszkedése 762-re lelassult. Bagdad, Damaszkusz, Kairó és
Córdoba uralkodói átláthatták birodalmaik határait Ázsiától egészen az Atlanti Óceánig. Ettől kezdve
figyelmük nem a terjeszkedésre, hanem kalifátusaik belső ügyeire koncentrálódott. Maamun kalifa
idején Bagdadban (770-813) alakult meg formálisan is a kor első tudományos akadémiája és
könyvtára. Ennek modelljeként részben az egykori alexandriai könyvtár szolgált. Itt költészettel,
tudománnyal, filozófiával és teológiával foglalkozó műveket írtak át, fordítottak. 788-ban
megvetették a monumentális királyi córdobai mecset és ehhez kapcsolódó iskola és könyvtár alapjait.
794-ben pedig papírcéhek, üzemek (papírmalmok) létesültek a Bagdadot átszelő Tigris folyó mentén,
melynek finomított termékeit az Iszlám világ több akkori fővárosába is eljuttatták. Könyvek előállítása
a keleten, virágzó iparággá fejlődött. Fordítók, gondolkodók szöveges anyagai széles körben terjedtek
el a kereskedőknek köszönhetően a közel keleten és a Mediterráneumban.
A gazdaság egy új ága fejlődött ki, ami ritka művek, alkotások felfedezésére, vizsgálatára és
duplikációjára specializálódott. Spanyolország új könyvtárai és tanodái sem voltak ez alól kivételek.
Egy város, vagy uralkodói könyvtár presztízsének növelése a kalifák, vezérek és helytartók közti
nemes vetélkedés elindulásához vezetett a különböző provinciákon belül. Mind azon voltak, hogy a
legéleselméjűbb gondolkodót, legritkább irodalmi tehetséget vonzzák magukhoz. Ahogy egy
történetíró megjegyezte, Andalúzia mindenek fölött állt gondolkodóival, könyvtáraival, könyvszerető
közönségével és gyűjtőivel. Az ezredforduló idején a Mór könyvtárak birtokában közel egymillió
kézirat állt. Córdobában a könyvek nagyobb becsben álltak, mint a gyönyörű ágyasok, vagy ékszerek.
A város legnagyobb büszkesége a második Al-Hakam által alapított Nagy Könyvtár, melyben 400.000
kötet volt. Minden könyv első lapján ott szerepelt a szerző neve, születésének helye, ideje, más
műveinek pontos felsorolásával. Negyvennyolc kötet katalógus rendszerezte, naprakészen
módosította, listázta a címeket és tartalmazta azokat az instrukciókat, mi hol található. A könyvtárak
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könyvmásolókat, boltokat, papírműhelyeket tartottak fenn, akik háttérmunkája biztosította évi
60.000 értekezés, költemény és más szerzemény megjelentetését. Córdoba főkönyvtárnoka, Talid,
személyesen Al-Hakamtól kapta a kinevezését a mecset gyűjteményének vezetésére. Ő egy hölgyet, a
Fatimida Labnát alkalmazta saját helyettesének, akinek feladata a beszerzés volt Kairó, Damaszkusz
és Bagdad kereskedőitől, könyvvásáraiból. Ez az ipari méretű könyv előállítás, amit az írások szeretete
övezett, éles kontrasztot mutatott az akkori kereszténység tudás produkciójával, ahol ugyanebben az
időszakban a két legnagyobb könyvtár az avignoni 2000 és a Sorbonne 1150 kötettel bírt.
A könyvtárak fejlesztéséhez és történelmi feljegyzések feltárásához szükséges társadalmi feltételek
tekintetében az európaiak hátrányban voltak az ibériai mórokkal szemben. Természeti csapások,
politikai erőszak, járványok, fosztogatás, nem törődés, szegénység mind kihatott a 7-8-ik századbeli
Európa könyv előállítására. A megfelelő emberanyag, a kézirat előállításához szükséges gyakorlat,
tinta, íróeszköz, pergament ellátás hiánya és élelem, amit leírt oldalak alapján számoltak el, mind
hátravetette Európában kéziratok kibocsájtását. Ez az időszak eltartott a 12-dik századig, amikor a
műveltség és gazdasági fellendülés Európában is elvárásokat támasztott.
Andalúzia századokon keresztül mentesült ezektől a hátrányoktól, a 8-13-ik század időszakában a
gazdasági stabilitási is elősegítette az irodalmi műveltség magas szintre jutását.
Az Omajjádok birodalmában a műveltség és könyvismeret helyet követelt magának a társadalomban
elfoglalt hely megítélésében.
A 10-ik századi Córdobában II. Al-Hakam uralkodása alatt nagy számban kerültek ide az Iszlám többi
régiójából kéziratok. Palotájában kéziratmásolók, könyvkötők, fordítók dolgoztak, akik a műveket
arabra fordították. Később az arab szövegeket fordították latinra. Így jutottak el Arisztotelész,
Hippokratész és Galenus művei a középkori európai gondolkodók, iskola teremtők tudás műhelyeibe.
Spanyolország és Szicília 13-ik századi, normannok általi visszafoglalása idején kezdte az egyház
közelebbről tanulmányozni ezeket az írásbeli anyagokat. A kereszténység írástudói ezelőtt sohasem
szembesülhettek a tudás olyan gazdagságával, melyet az ibériai arabok hoztak létre. Északi
szerzetesrendekben alkotó kollégáikhoz képest a szekuláris arab írástudók lényegesen gazdagabb
műveltséggel rendelkeztek, melyhez még hozzájárul az is, hogy fejlett kereskedelmi rendszerükön
keresztül bármikor beszerezhettek keletről a könyveket, írásokat, vagy az íráshoz szükséges
eszközöket. Az arab kalligráfusok és gondolkodók kéziratai minőségiek voltak, amit egy
minőségellenőrözési rendszer is karban tartott.
A bagdadi papírüzemek olcsó működési költségei miatt a kéziratok, könyvek, írószerek ára az egész
Birodalomban alacsony volt. Ezért a nép minden rétege hozzájuthatott írásokhoz. Ennek eredménye,
hogy megjelenhetett a köznép által is érthető könnyebb műfaj is, aminek eklatáns példája az Ezeregy
Éjszaka.
813-ban Bagdadban megnyílt a Bölcsesség Háza (Bait Al-Hikma) a maga könyvtáraival,
laboratóriumaival, átíró-fordító szolgálataival, obszervatóriumaival, amihez hasonló intézmény
Európában csak három évszázaddal később jelent meg először. Egyedül Waddában, Bagdad egyik
kerületében a 9-ik században, százon felül volt a papír-írószer és könyv üzlet. 976-ra Córdobában 500
könyvtárost, orvost, történészt, geográfust és másolót alkalmaztak. Ők dolgozták fel Bizánc, Bagdad,
Kairó kincseit, melyeket a velencei és arab kereskedők juttattak el hozzájuk.
A másolás minőségének fenntartása érdekében kidolgoztak egy rendszert. Arab írástudók különböző
stratégiákat követtek annak érdekében, hogy elkerüljék a bibliográfiák átviteléből származó
hibalehetőségeket. Először egy speciális szójegyzéket, szótárat állítottak össze, mely egy tudástárhoz
tartozó régió sajátja volt, szakterületek szerint, mint történettudomány, költészet, irodalom, vagy
orvostudomány. Ezeket gondosan kutatták, javítva a nyelvtani és nyelvészeti megoldásokat. Az
131

írásbeli anyagok összeszerkesztéséhez gyakran összejöttek a könyvtárak előadó, vagy
olvasótermeiben, melyeket birodalom szerte létesítettek azért, hogy a tanult szakértők itt
megvitassák, vagy összevessék a fordított írásműveket a máshol fellelt és megkutatott anyaggal.
Ennek eredményét egy végső összegzésben jelentették meg. Ezek a szerkesztő viták maguk is gyakran
könyv alakban láttak napvilágot. Az a hatóság, amely ilyen könyvet megjelentethetett, az adott téma
hitelesítő auditora lett. Ezzel a témák mind egy adott tudós kör munkássága révén válhattak
autentikussá, hitelessé. Az autentikus átvitelt nevezik arabul isznád-nak, mely bizonyítékokkal szolgál
arra nézve, hogy egy személy, vagy személyek, név szerint XY milyen akkreditált tudós kör auditálása
mellett végezte el az adott könyv tanulmányozását, valamint a szerző és köztük kiknek láncolatán
keresztül jutottak el a szerző gondolataihoz. Az isznád egy példányát minden kézirathoz hozzáfűzték,
ezzel jelezve annak értékét és feltárva az információ forrásának láncolatát.
A hitelesítés és akkreditálás e rendszere hozzátartozott minden írásmű értékeléséhez az iszlám világ
keleti térségeitől kezdve nyugati kalifátusokig. Andalúziai krónikások elbeszélése szerint II Al-Hakam,
uralkodása alatt három iskolát alapított, melyek kapcsolódtak a Nagy Mecsethez és további 24-et a
városban. A diákok ezekben olyan diplomákat kaptak, melyek jelezték az adott személy
felkészítésében résztvevő tudósokat, adminisztratív, diplomácia és írástudói területen megszerzett
jártasságát. A képzésben nem csak férfiak vehettek részt. Ibn Al-Fayyad, a kor egy történetírója
feljegyezte, hogy Córdoba egy keleti kerületéből a Mecset hatóságai 170 nőt képeztek ki és
alkalmaztak arra, hogy a Korán Kufi írásmódjában szereplő szövegét másolják.
Ebben az időszakban a szövegekkel kapcsolatos tudomány a Mór kultúrában speciális helyet foglalt
el, mely tükrözte a könyvek szakértőinek egy adott mű jelentőségét. A könyvtárosok ereje domináns
volt mind adminisztratív, mind kulturális területen, hisz nem szabad elfelejteni, hogy ők emellett
szerzők és tudósok is voltak. Ők ezzel a társadalom legvagyonosabb rétegeivé válhattak, így a pénz és
hatalom általuk garantáltan a tudományt szolgálta. A 10-ik század ezért az iszlám világban, a
keresztény Európával szemben a világosság, a „könyvek háza” korszaka volt, ahol egy könyvtár
további könyvtárak sokaságát alapította és transzferálta tovább annak bázisműveit. A
legvagyonosabb személyek lettek ezeknek a könyvtáraknak a szuperintendánsai, könyvtárosai és
inspektorai. E korban nem kerülhetett ki úgy írásmű, a tudomány bármely ágát is érintve, hogy abból
egy példányt az uralkodó, vagy herceg ne kapott volna
.
1095-ben II. Urbán pápa keresztes hadjáratot hirdetett, melynek része volt az Ibériai félsziget
visszafoglalása is a muszlimoktól. Córdoba 1236-ig tartotta magát. Kelet Spanyolország 1248-ban a
keresztesek ellenőrzése alá került. Gyakorlatilag 1150-1250 közötti időszak öleli fel azt a kort, amikor
Arisztotelészt, Avicennát, Averroest a nyugat fokozatosan megismerte, akik gondolkodást vittek
azokba az elmékbe, ahol a gondolkodás és saját gondolat bűn volt. Ekkor ivódott be az iszlám
gondolkodói által megtermékenyített ókor kultúrája a nyugat szemléletébe, mely ezáltal ébredezni
kezdett a 13-ik században. 1275-ben keresztény hitre tért arabok létesítettek papírüzemeket
Spanyol- és Olaszországban, majd 1325-ben a párizsi egyetem már 10.000 ezer iratmásolót
alkalmazott. És innen minden indult elölről, ahogy hatszáz évvel azelőtt Bagdadban, Damaszkuszban,
Kairóba, és Córdobában…
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4.4.

GONDOLKODÁS ÉS ZOMBITÁRSADALMAK

„ALGORIZMUS” AZ ÚJ RENDSZER NEVE
Amerika példát adott egy újkori demokrácia felépítésére, működtetésére, de megmutatta azt is, hogy
miként lehet azt lebontani.
Nincs jogom, sem tudásom arra vonatkozólag, hogy ki nyerte a választásokat és ki vesztett 2020-ban.
Valójában számomra ez indifferens és amerikai belügy. Az azonban nem mindegy, hogy ami most
Amerikában folyik, mennyire lesz forgatókönyve egy populisták által vezérelt hatalomváltásnak
bárhol máshol a jövőben. Mennyire lesz ez minta Magyarországon 2022-ben? Ha csalás volt,
mennyire lesz általános a csalás, aminek alapján a végén eredményt hirdetnek. Ha pedig döntés
születik, mennyire lesz elvárás a dühöngés, felfordulás, eredmények el nem fogadása? Nem tök
mindegy ki nyer? Kb. annyiról szól a történet, mintha egy börtönbe új börtönigazgatót neveznének ki.
Talán tud-e az új igazgató lényegi változtatásokat foganatosítani? Nyitva fogja-e tartani a cellák
ajtaját? Nem. Csak a kommunikációja lesz más.
134

Tudom, azoknak nem mindegy ki az új személy, akik valamilyen érdekcsoportba involválódtak. Ez
innen hatalmi kérdés, ami az én nagyon egyszerű szintemen nem érezteti hatását. Kb. 7 milliárdan
vagyunk így. Számunkra nem ennek a szavazásnak a végeredménye dönti el, hogy tudunk-e fél kiló
kenyeret venni a boltban. A mi túlélésünk attól függ, mennyire tudjuk magunkat elszigetelni saját
hatalmasságaink intézkedéseitől és oldjuk meg gondjainkat saját körön belül, ahogy józan eszünk
parancsolja. Ez azt jelenti, hogy az esetek többségében akkor teszed fejedet a bitó alá, amikor az első
engedélyezési kérelmedet beadod valamelyik hatóságnál. Ettől kezdve magad fölé emeled azt, akinek
rendelkezései azt a célt szolgálják, hogy kifosszon, leigázottá tegyen. Így ne csodálkozz! Te döntöttél.
Az viszont igaz, hogy ha ennek az USA-ban folyó belpolitikai válságnak forgatókönyve mintaként
szolgál máshol is, akkor kevésbé tudjuk függetleníteni magunkat a populista vonalaktól, mert
túlélésünk azt fogja követelni tőlünk, hogy valamelyikkel lepaktáljunk. Ez pedig további
„észvesztéssel” jár. Gondolkodni tilos!
Teológiában ismert tény, hogy gondolkodásunkat három irányzat szerint csoportosíthatjuk: értelem,
érzelem, hagyomány ()مذهب العلم و العاطفة والتقليد. Ha ezek összhangban vannak, nincs baj. De
bármelyik szélsősége hatalmas károkat okoz. Igen, az értelem szélsősége is, ha az nem tiszteli az
érzelmeket és a hagyományt.
A ma embere hajlamos csak egy elemet kiragadni és abból vezéreszmét kovácsolni. Ezt tovább
bonyolítják online eszközeink, melyekkel saját magunk programozzuk át önmagunkat, konvertáljuk át
az értelmet, érzelmet és hagyományt egy digitalizált adathalmazzá, melyekre pár humanoid
algoritmusokat állít össze. Igen, humanoidnak nevezem ezeket a lényeket, hiszen ők már semmi
emberre utaló tulajdonsággal, érzelmekkel nem rendelkeznek. Pl. Mark Zuckerberg Facebook
igazgató, Hszi Csin-ping kínai elnök rendszer-építései mennyiben emlékeztetnek emberközpontú
kreációkra? Nem ők tán az idegenek a világűrből? Nincs tán ráhatásuk az életünket befolyásoló
algoritmusokra, átpolitizált vírus pandémiára, ami átír gazdasági állapotokat, viselkedést? (Ez nem
vírustagadás volt, csupán vírus szerepelemzés).
Attól tartok, hogy a populizmus, trumpizmus és folytathatnám, meghatározó része lesz életünknek,
hiszen a lepusztított agytömeg elengedhetetlen feltétele lesz a humanoidok által létrehozott
„algorizmusnak”. Ez nevében nem váltja fel a demokratikus rendszereinket, jogállamiságunkat, hiszen
önmagunk átprogramozásával hozunk létre új állapotokat, de tartalmában ez már nem lesz
demokrácia és jogállam. Az algoritmus diktál. Mégis van remény:

ِّ َّللاِّ ِّبأَ ْفو
ِّ ْ ي ِّريدو َن لِّي
ِّ َّللاُ ُمِّت ُّم ُن
﴾٨﴿ ورِّه َوَل ْو َك ِّرَه اْل َك ِّاف ُرو َن
َّ اه ِّه ْم َو
ُ ُ
ُ
َ طف ُؤوا ُن
َ َّ ور
Ki akarják oltani szájaikkal Allah világosságát, de Allah beteljesíti az Ő világosságát, még ha ez
gyűlöletes is a hitetleneknek. (Korán 61:8)
Allah világossága kiolthatatlan. Csak egy bolond gondolhatja, hogy ha úgy fúj rá egy elektromos
világításra, mintha az gyertya lenne, akkor az attól kialszik.
A fenti áya az Iszlám túlélésére és győzelmére utal, de a muszlimok ebben nincsenek megemlítve.
Nem sokáig élvezhetjük fennmaradásunkat, ha muszlimnak lenni abban áll, hogy naponta ezerszer
ismételgetjük az Insha Allah, masha Alllah, asztaghfurallah kifejezéseinket, miközben belül fortyogó
gyűlölettel bíráljuk a hozzánk közel állókat: ki hord hidzsábot, ki nem, ki tesz a nyakába nyakláncot, ki
nem, ki növeszt szakállat, ki nem. Látásmódunk megáll annál, hogy Jézus Isten fia, vagy nem,
keresztre feszítették, vagy nem, a zsidók egy kalap alá vonhatóan gyűlölendők, vagy nem, majd erre
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mind algoritmusok százait fogalmazzák meg azért, hogy önmagunkat egymás ellen fordítsuk és
esztelenül, mi legyünk saját pusztulásunk eszközei. Ha ez így marad, mi is beépülünk a
zombitömegbe. Maximum a hidzsáb és szakáll viselése különböztet meg minket a társadalom többi
részétől, vitáink is ezen a szinten zajlanak, de éppoly hülyék és megvezetettek leszünk, mint bárki
más.
Minket már jó ideje elért a trumpizmus. Csak ma tudjuk már, hogy ez a neve. Talán látva azt, hogy
mit okoz ez a felfogás az Ummán kívül, hálára késztet minket puszta létezésünkért, hiszen mi
mindent megtettünk a múltban és jelenben saját fennmaradásunk ellen. Tán elindul egy változás
magunkon belül, ahol nem a körömlakk haram vagy halal-e szinten gondoljuk ált Allah szavait.
Összefoglalom: hiába vesztett Trump, a trumpizmus tovább él és agymosott barmok ezreivel árasztja
el a világot. Ők már egy olyan célközönség, akikre lehet algoritmusokat szabni és saját magukat
ezeknek megfelelően programozva meghatározó tömeggé válhatnak. Ebben nem játszik az, hogy ki
muszlim, ki nem. A jövőben megtévesztő lesz bármilyen vallási, hovatartozási jelző. Csak az számít: ki
agyhalott és ki nem.
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A CSODA VELÜNK VAN. FELISMERÉSÉHEZ NEM SZEM, FÜL, HANEM TUDAT
KELL ÉS MŰKÖDIK!

Vissza a csodák világába.
Mi volt a csoda az emberek számára az ókori Egyiptomban? A szemfényvesztés. Ez a fáraó kora,
melyben az ő gőgje uralta a világot. Ennek támogatására kellett a káprázat. Idézzük fel Mózes
példáját a mágusokkal! Mindenféle mágiát műveltek, de egyik sem tudott életet előhozni az
élettelenből. Mózes botja élő kígyóvá változott. A fáraó szeme előtt élet keletkezett abból, amiből
ember nem tud életet előhozni. Elbukott a legfőbb eszköz, mely a gőg uralmát támogatta.
Mi volt Thamud történetének lényege? Az ő törzse volt az, akik lakóhelyeket, templomokat vájtak a
sziklákba. Lásd a mai Petrát. Lenyűgöző, amit tettek. Thamud gőgje uralta azt a világot, melyet
építményei elkápráztattak. De Allah (SWT) elküldte Szalehet a tevetehénnel. Mi volt a mondanivaló?
Nézzétek ezt a tevetehenet! Ti képesek vagytok a hegyekbe építményeket vájni, de tudtok-e egy ilyen
életet teremteni, mint Allah? Thamud gőgje is elbukott és végzetes véget ért.

ِّ َخاهم
اءت ُكم َبِّي َن ٌة
ْ اع ُب ُدوْا َّللاَ َما َل ُكم ِّم ْن ِّإَل ٍه َغ ْي ُرهُ َق ْد َج
َ َواَِّلى ثَ ُم
ْ ال َيا َق ْو ِّم
َ صال ًحا َق
َ ْ ُ َ ود أ
ِّ ِّ ْكل ِّفي أَر
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ْخ َذ ُك ْم
ُ وها ِّب ُس َوٍء َف َيأ
َ ض َّللا َوالَ تَ َم ُّس
َ من َّربِّ ُك ْم َهذه َناَقةُ َّللا َل ُك ْم َآي ًة َف َذ ُر
ْ
ْ ُ وها تَأ
ِّ ع َذ
﴾٧٣﴿ يم
ٌ َ
ٌ اب أَل
(Elküldtük) Thamudhoz fivérüket, Szalihot. Mondta: „Ó nép! Imádkozzatok Uratokhoz, nincs nektek
más Isten Rajta kívül. Eljött hozzátok a bizonyság Uratoktól! Ez Allah tevetehene, bizonyság nektek.
Hagyjátok azt (szabadon) legelni a Földön, ne ártsatok neki, különben Allah fájdalmas büntetéssel sújt
le rátok.” (Korán 7:73)
Thamud nemzetsége lépett Aád örökébe, akikről a 7:65 vers tesz említést (lásd lábjegyzet ugyanott).
Ők ugyanannak a törzsnek, Aád törzsének egy ágát képezték. Történetük szintén az Arab hagyomány
része. Névadójuk, Thamud, akinek atyja Abir (Aram fivére), az ő atyja Sam, aki Noé fia. Ők Arábia
északnyugati táján telepedtek meg, Arábia Petra volt központjuk. Ez Medina és Szíria között van.
Sziklás, sivatagos táj (Hidzsr 15:80), melyet termékeny völgyek (vádik) szelnek át. A Hidzsra 9-ik
évében a Próféta hírét vette, hogy Szíria felől rómaiak (bizánciak) hada vonul délre, ellene.
Összeszedte embereit és Tabuk (700 km Medinától északra) felé vonult. Áthaladt Thamud városának
építészeti maradványainál. Az újkori ásatások Maan közelében feltárták Petrát, ami minden
valószínűség szerint Thamud települése volt. Az épületek az Egyiptomi hellén stílus jegyeit viselik
magukon, amit helyi jellegzetesség tesz sajátossá. Ezt az Európai írók Nabateus kultúrának jegyzik. Kik
voltak a Nabateusok? Egy ősi Arab törzs, akik tekintélyes szerepet játszottak a történelemben:
Konfliktusba kerültek az i. e. 312-ben I. Antigonus császárral. Fővárosuk Petra, de hatalmukat innen
egészen az Eufráteszig kiterjesztették. Az i. e. 85-ben Damaszkusz urai lettek, királyuk Haritha (a
római történelemben Aretas). Róma szövetségeseiként a Vörös tenger partvidékét felügyelték. 105139

ben Trajanusz császár csökkentette befolyásukat, majd annektálta területeiket. Thamud az Arab
hagyomány szerint a Nabateusok leszármazottja volt. Sargon asszír király i. e 715-ből származó
felirata említést tesz Ibamidzsd-ról, Arábia keleti és központi tartományainak népéről. Thamud
népének civilizációjával egy külön függelékben foglalkozunk. Thamud népe istentelen és kegyetlen
volt, akikkel egy földrengés végzett. Prófétájuk Szalih időben intette őket. A tevetehén csodálatos
története erre az intésre utal.

ٍ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َكم ِّفي اَّل َْر
ض تَتَّ ِّخ ُذو َن ِّمن ُس ُهولِّ َها
ْ ُ َوا ْذ ُك ُروْا إ ْذ َج َعَل ُك ْم ُخَلَفاء من َب ْعد َعاد َوَب َّوأ
ِّ ِّ ِّ ور وتَن ِّحتُون اْل ِّجبال بيوتًا َفا ْذ ُكروْا آالء َّللاِّ والَ تَعثَوا ِّفي اَّلَر
﴾٧٤﴿ ين
َ ض ُمْفسد
ْ
ُ ُ َ َ َ ْ َ ص ًا
ُ
ْْ َ
ُ ُق
„Emlékezzetek, mikor helytartókká tett meg titeket Aád után, elszállásolt titeket a Földön, annak
síkjain palotákat emeltek, hegyeibe otthonokat vájtok. Hát emlékezzetek Allah bőkezűségére és ne
alattomoskodjatok a Földön megrontókként.” (Korán 7:74)
Lássuk Jézus csodáit, melyeket Allah támogatásával bemutatott. Ő abban a korban élt, amikor Róma
gőgje uralta a világot. Mire volt Róma büszke? Isteneire, azok emberre gyakorolt hatásaira, erejére,
tudományaira. Jézus eljövetele és Allah által véghezvitt csodái Róma gőgjét törte meg!
Meggyógyította a leprást, életre keltette a halottat. Nem mágiát hajtott végre, hanem Allah életet
adó hatalmát mutatta be, melyre Róma egy istene sem volt képes. Lásd tehát, hogy Jézus
küldetésének egyik mondanivalója egy gőgre és káprázatra épülő hatalom megdöntése volt a
legegyszerűbb módon: az élet misztikumának bemutatásával!
Ahova Allah (SWT) prófétát küldött, olyan hatalmak voltak, melyek valamilyen földi büszkeségre
épültek, ami gőgössé tette őket.
Az arabok büszkesége mi volt a Dzsahiliya (Iszlám előtti korszak) idején? A nyelv! Nyelvi fesztiválokat
rendeztek éves zarándokutak idején, ahol versengtek verseikkel, bölcseleteikkel, hőskölteményeikkel
stb. A kor „Nobel díjasai” a költők voltak, akiknek költeményeit kifüggesztették a Kábára (Mualliqat).
A nyelv tette büszkévé, önteltté őket. Ekkor Allah (SWT) lebocsájtotta a Koránt egy olyan embernek,
akit senki sem ismert költészetéről, sőt írástudatlan volt. És íme, a csoda! Mohammed (béke reá), az
írástudatlan olyan nyelvi teremtményt mutatott be népének, melyre egy versfaragó sem volt képes
és azóta sem képes senki.

ِّ
ِّ ٍ
ِّ
اءكم ِّمن
ُ ورٍة ِّمن ِّم ْثلِّ ِّه َو ْاد ُعوْا ُش َه َد
َ َواِّن ُكنتُ ْم في َرْيب م َّما َن َّزْل َنا َعَلى َع ْبد َنا َفأْتُوْا ِّب ُس
ِّ ِّ دو ِّن َّللاِّ ِّإن ُك ْنتُم
﴾٢٣﴿ ين
ُ
َ صادق
َ ْ ْ
Ha kétségetek lenne arról, hogy mit nyilatkoztattunk ki szolgálónknak, úgy hozzatok el ilyen Szúrát, s
hívjátok Allahon kívüli tanúitokat, ha igazak vagytok. (Korám 2:23)
Itt a nagy próbatétel! A Próféta (béke reá) életében és később is sokan megpróbáltak olyan Szúrákat
írni, mint amilyenek a Koránban vannak, de senkinek sem sikerült. Az egyikük volt Muszailamah
(csúfneve: „a hazug”), aki próbálkozott, de elbukott.
- Az Allahtól eredő Szúrák Allah logikáját tükrözik, ami eltér az emberi agy gondolkodásától.
- A nyelvezet is különleges. A Szúrák 1400 évvel ezelőtt nyilatkoztattak ki és úgy tudjuk olvasni
azokat, mintha tegnap jöttek volna ki a nyomdából. A nyelvezet ugyanaz maradt! A világon
egy más nyelv sem képes erre.
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A Korán stílusa nem hasonlítható más ember által alkotott íráshoz. 1400 évvel ezelőtt az
emberek hosszú történeteket, meséket beszéltek el. Ezek a Szúrák rövid esszenciákat adnak
és egyáltalán nem elbeszélő jellegűek.
- A tartalom minden időben és térben érvényes. Magukban foglalják a múlt és jelen
bizonyítékait, valamint a tényeket, amiket csak a jövő fog felfedezni.
Ha a fenti érveket összetesszük, ember nem hozhat létre Koráni Szúrát. Mitikus tanúk és segítők sem
sugallhatnak Örökös Útmutatást. Csak Allah, az Egyetlen!
Ezért az Iszlámban a Muszlimok nem hozhatnak létre ember által vezérelt központi intézményt,
ahogy a kereszténység Vatikánban „Egyház” név alatt. A mi Egyházunk a Szent Korán! Muszlimok
nem nevezhetnek ki „pápát” egy létesítményesített iszlám vezetés központi kormányzójának, aki
hibákat követhet el, ami az embereket eltévelyíti. A mi központunk a „Tudás, Tudomány és az Ő
Világainak Folyamatos Felfedezése, ahol a Korán az Útmutatásunk.” Aki muzulmánok irányítására
Iszlám szervezetet akar létrehozni egyházi alapon, az a Korán alaptanításaival fordul szembe.
Akkor mi a kalifátus? A Kalifátus más. Az egy államforma, ahol az Iszlám adja a rendezőelveket.
Azonban a Kalifátusnak is érintetlenül kell hagynia a doktrínákat és nem manipulálhatja a Szúrákat.
Egyetlen próféta sem azért jött, hogy saját követését követelje meg. Egyetlen csodatételük sem azt
szolgálta, hogy az emberek bennük higgyenek. Egy csoda bemutatása sem egy kihívásnak való
megfelelés volt! Egytől egyig mind Allah éltető hatalmának bemutatását szolgálta.
Minden csodák legnagyobbika, a Korán. Ez nem olyan, amiről beszélünk, ami példabeszédekben
szerepel, hanem ami a kezünkben van! Ez a biztosítéka a világ legnagobb Ummája fennmaradásának
és terjedésének, ha mi is hűek vagyunk hozzá.
Mi az, ami a Koránt a többi csoda felé helyezi? Két ok. Az egyik, hogy a csoda és az üzenet egy és
ugyanaz. Korábban minden próféta elhozott egy könyvet, üzenetet és ettől tartalmilag különálló
csodatételeket, az üzenet hitelesítésére. A csodák bizonysággá tették az üzenetet, mely a
csodatételeket követték. A Korán esetében az üzenet maga a csoda és a csoda maga az üzenet. A
Korán nem igényli, hogy utólag bármi hitelesítse. Önmagát hitelesíti. A másik, hogy a Korán ki van
véve az idő és hely dimenziójából. Bárki, bárhol és bármikor megtapasztalhatja igazát. Minden más
csoda hit, vagy tanúk, bölcsek állításának elfogadása alapján áll meg.
Ez a csoda törte meg Quraish (a próféta törzse) gőgjét, ásta alá büszkeségét. Hiába vetették össze azt
a Dzsahiliya költészetével, rímjeivel, szóritmusaival, összecsengéseivel, hiába kísérelték meg
utánozni, képtelenek voltak rá.
Hiába vált Ummánk megosztottá, sok irányzatot követővé, a Korán mindnél egy és ugyanaz!
Érkezzünk el a mához. Ma is gőg uralja a világot. Hazugsággyárak, erődemonstráció, szemfényvesztés.
Nincs szükségünk több csodára, mert az a kezünkben van. Az megírja ennek a gőgös kornak
eljövetelét és pusztulását. Ezt azok is tudják, aki e korban uralkodnak. Ha a Korán, egy mikroközösség
irodalma lenne, már rég betiltották volna. Mivel másfél milliárd ember szent könyvéről beszélünk,
nem lehet betiltani. A trend fenyegető a gőg gazdáinak, hiszen a másfél milliárdos tömeg növekszik.
Mivel a Koránhoz nem nyúlhatnak, csak egy választásuk marad: minket, az Ummát manipulálják. Azt
kell mondjam, sok helyen sikeresen. A csoda velünk van. Felismeréséhez nem szem, fül, hanem tudat
kell és működik.
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EDD MEG A SAJÁT FŐZTÖDET
Sokan fordultok hozzám, hogy imádkozzak ezért, meg azért. Ez a szokás még a keresztény
kultúrkörben ragadt rátok, hátha egy harmadik személy, imáival közben tud járni Istennél. Igaz,
Aladdin és a csodalámpa történetére is gondolhatunk egy másik kultúrkörben. Nem tudok senkin
segíteni, de ettől függetlenül, fohászaimban nem feledkezem meg senkiről. Ugyanakkor tudom, hogy
nem ezek a fohászok fogják Isten figyelmét felétek fordítani. Jól is néznénk ki, hogy nekem kell szólni
az Istennek, figyuzz, segíts mán itt meg ott! Nem azt mondom, hogy nem kell fohászkodni másért,
hanem azt, hogy ez önmagában nem sokat ér. A prófétákért elmondott fohász is más lapra tartozik.
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A dolog nem ilyen sámánisztikus.
Amikor reggelenként ima után végig gondolom napjaimat, szeretteimet és titeket, látom, hogy a
gondok 20%-a valóban olyan, amihez isteni segítségre van szükség. Betegségek, sorscsapások,
kivédhetetlen külső tényezők. Azonban 80%-ban, tehát az esetek túlnyomó többségében ti magatok
vagytok a gondok forrásai, ti magatok keveritek magatokat szarba. Rosszul megválasztott emberi
kapcsolatok, helytelen kommunikációk, rossz cselekvési irányok, önmagunknak okozott nehézségek.
Erre nem egyedül Isten az orvosság, hanem ti magatok. Legfőképpen nem én vagyok az, aki egy
imával csiribi-csiribá segíteni tudnék. Merj szakítani kapcsolataiddal, merj újakat építeni azok
helyébe, merd felvállalni önmagad, merj olyan úton haladni, ami Istennek tetsző. Elsősorban Te vagy
az, aki segíteni tud magán tetteivel, szándékaival és őszinte fohászaival.
Mi, akik írunk, fordítunk, publikálunk, nincs több kapcsolatunk Istenhez, mint Neked. Mi csak egy
recept-könyvet teszünk le az asztalra, ami több ezer éve működik. Vagy elolvasod és főzöl belőle,
vagy kotyvasztod főztödet saját elgondolásod szerint. Ha ez utóbbi a helyzet, akkor edd is meg.

ELIDEGENEDÉS
Elidegenedés emberi kapcsolatainkban, sőt önmagunktól. Elzárkózunk a ránk zúduló
hazugságfolyamoktól és a sok zombitól, akik ezeket beveszik. Korlátozódik az én-te kapcsolat és
kiterjed az én-online tér viszony. Nem kell felelőst találni, Te vagy az. Saját magunkat formáljuk át
humanoiddá. A Te lájkjaid, alkalmazásaid szerint ömlik rád az infó és elhitetik veled, hogy ilyen a
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világ. Nem! Ne keress összeesküvés elméletet mindjárt! Te hiteted el magaddal ezt a téves
világképet, mert Te lájkolsz és sorolod be magadat egy zombi tömegbe. Majd a géptől várod, hogy
vezessen tovább, az általad kialakított séma szerint. És a gép megteszi. Ezen a ponton válsz
manipulálhatóvá. Végül hiába zárkózunk el a hazugságfolyamatoktól, ha nem tudatosan vagyunk
jelen, pont azokba menekülünk bele. Ne saját világod beszűkítésén, hanem fordítva, annak tágításán
fáradozz. Ehhez szükség van én-te, és hívők esetében én-Isten kapcsolatokra is.

FESZÜLTSÉGEK TERMELŐDNEK, KISÜLNEK, EGYENSÚLYOK BEÁLLNAK

A válaszokat nem kell kitalálni, ott vannak előtted a teremtésben.
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Nézd a tenger vizét, ami egyszer nyugodt, csendes, másszor hatalmas hullámot vet és kiveti partra a
szennyet. Attól a szennytől is próbál megszabadulni, amit az ember hord bele.
Nézd a villámot, amiben elektromos kisülések csattanását hallod, kiegyenlítődnek a töltések, kisülnek
feszültségek, melyek felgyülemlettek a légköri viszonyok normál állapotában.
Nézd a légmozgásokat, melyek felkapják a párát és átszállítják a szárazföld fölé, ahol esővel áztatják a
talajt, miben kikel a mag.
Minden mozog, változik, semmi sem áll le, semmi sem statikus. Egyik állapot generálja a másikat, a
működések, mozgások során feszültség, szennyeződés keletkezik, de minden egy öntisztuláson,
állapotok kiegyenlítődésén, egyensúlyok beállítódásán megy keresztül és összességében a világ
mozog, változik, él.
Csak magunkról feledkezünk meg ebben a világban. Egy adott helyzethez cövekeljük le magunkat,
majd Istent, vagy a sorsot hibáztatjuk, ha változást észlelünk és borul a rend, amit elképzeltünk.
Márpedig, ha borul, akkor a rend nem volt jó! Mert a rend is változásban van. A rendnek is meg kell
szabadulni a működés során felgyülemlett szennyeződésektől, ki kell sülnie a töltéseknek, ki kell
egyenlítődni a felhalmozott feszültségnek.
És itt félre ne érts! Nem az embert értek szennyeződés alatt, tehát nem emberektől kell
megszabadulni. Ahogy a természetben is folyamat vált fel folyamatot, az emberi létben is
természetesként kell felfogni a ciklikusságot és rendeződést. Tehát a szennyeződés maga az emberi
gondolkodás és itt a szennyeződés nem mocskos állapotot, hanem inkább elvetendő gondolkodást,
szemléletet jelent, ami ránk tapadt és önmagától sosem szabadulunk meg tőle. Igen, kell a
megrázkódtatás, hogy észhez térjünk és visszatérjenek állapotok, melyek a teremtés rendjébe
visszapofoznak.
Vagy tán nem emlékszel, hány fogadalmat tett az ember, hogy nem! Soha többet világháborút,
világégést! Ennek eredménye lett az ENSZ. Majd kis idő múltán jött egy háború, majd kettő, végül
kapkodjuk a fejünket, annyi a konfliktus. Ezzel a folyamattal megteremtődött a „háborúk a gazdaság
motorja” alapelv, amelyre ráépült az ipar, bankok, végül torzult szemléletünk.
Vagy arra sem emlékszel, hogy nemrég még 2-3 milliárdan voltunk? Fejlődött mezőgazdaságunk, az
egészségügy életben tartotta a népet és felszaporodtunk 7,5 milliárdra. Ezen a szinten nincs mód
arra, hogy kiskertekben pöcsöljünk biotermékek előállításával, ami biztos nagyon egészséges, de a
nagypapán és nagymamán kívül nem tart el senkit. Ipari módszerek kellenek, ami ellátja ezt a
tömeget. Az ipari módszer pedig azt jelenti, hogy rövid idő alatt nagy tömeg termék, aminek
összetétele tök mindegy milyen, csak csillapítsa az éhséget és olcsó legyen, hogy a csóró is meg tudja
venni. Halal? Haram? Ugyan! Beindult a méreggyártás, méregfogyasztás, ami újabb feladatot rótt az
egészségügyre, amit megérintett a szemléletváltozás szele és a humanitárius gyógyászatot felváltotta
az üzleti, profit alapú. „Piacra” kerültek azok a hatóanyagok, melyek megoldották ugyan a beteg
panaszait, de 2-3 más betegséget indítottak el. Ezekre hasonló módon alkottak gyógymódot, végül a
gyógyszeripar vezető ágazat és a politika kegyeltje lett. Orvosaink pedig jutalékot kaptak a
gyógyszergyáraktól, ha a megadott termékeket írták fel.
A tömegtermelés megteremtette a multik hatalmát, ők szívták fel a munkaerőt, akik előállították a
gyártósorokon a tömegtermékeket. A gyártósorok automatizálódtak, egyre több robottechnikával
működtek, így egyre kevesebb szükség volt a régi „szakikra”, akik ránéztek valamire és egyből tudták
mi a baj, képesek voltak akár ismeretlen technológiákat átlátni, karbantartani és működtetni. Ez a
szemlélet üldözendő lett, mert tilos átlátni a technológiát, működtetést. Innen már csak zombik
kellenek, akik kijelölt folyosókon közlekednek egy megadott színű munkaruhát viselnek és drótokat,
kábeleket illesztenek össze. Zöldet a zölddel, kéket a kékkel. Ennyit kell érteni a dolgokhoz, semmi
többet!
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Az oktatásnak pedig ehhez a szinthez kell alkalmazkodnia. Isten őrizz általános rálátóképességgel,
felfogással és értéssel bíró embereket kitermelni! Hiszen ők rájönnének az átverésre! Olyan tömeges
zombiképzésre van szükség, ahol az egyedek nem fogják fel mi történik velük, a napi betevőért vakon
követik a főnökök utasításait és lehetőleg korán meghalnak a méreggyárak termékeinek fogyasztása
és az egészségügy „modernkori” hozzáállása miatt. Nyilván, ehhez rengeteg gyógyszert is kell
fogyasztaniuk.
Mindezt ki kell egészíteni az erre a szintre adaptált kultúrával, valóságshowkkal, bugyuta műsorokkal,
aminek egyenes következménye a szövegértés minimális szintje és az agyak szintetizáló
képességének romlása. Avatárok jönnek szemben veled az utcán, nem vetted észre?
A fentiek támogatására ott van a kommunikáció és akár tovább léphetnék a politika és egyházak
irányába is, de nem teszem.
Itt tartunk. Hogy a fenébe ne keletkeznének feszültségek, szennyeződések ebben a rendszerben? És
ilyenkor azt hallom, hogy Isten nincs, vagy ha van, akkor nagyon rossz! Hogy engedheti meg! Ilyen
gonosz Isten nekünk nem is kell stb.
Az, hogy van Isten, vagy nincs, döntsd el magad, ebbe nem szólok bele. De abba beleszólok, hogy
miként dönts arról, hogy ki a rossz!

طِّي َب ٍة
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َ ين َل ُه
َ َد َع ُوْا َّللاَ ُم ْخلص
َ ين َلئ ْن أ
Ő az, Ki mozgatótok szárazföldön és tengeren, még akkor is, ha bárkákban vagytok. Azok az üdvös
szél szárnyán siklanak, s ennek ők örvendtek. Majd eljött a vihar szele, s hullámok értek el hozzájuk
mindenhonnan. Úgy vélték, az ellepi őket. Allahhoz fohászkodtak őszinte hitbéli ajánlkozással: „Ha
megmenekítesz minket ettől, bizony hálát adunk.” (Korán 10:22)
Minden nagy felfedezés, amire az ember büszke, abból a géniuszból, tehetségből jön elő, amit Allah
az Ő kegyelméből ad. De az emberi lélek kicsiny, kiszolgáltatott marad, ahogy ez a példabeszédből is
kitűnik. Mennyire örvendezünk, látva a bárkák siklását a tengeren, ha lágy szelek hajtják azokat! És
mennyire megváltozik minden, ha viharos szelek jönnek! Akkor Allahhoz fordulunk segítségért. Ha
segít, és a baj elvonul, megfeledkezünk Róla.
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Mikor megmenekítette őket, lám! Ők a Földön arra vágytak mohón, mi igaztalan! Ó emberek!
Mohóságotok magatok ellen való. Ez az Evilági élet kínálata, (de) majd Hozzánk vezet visszautatok és
Mi kihirdetjük nektek azt, mit tettetek. (Korán 10:23)
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HOSSZÚTÁVON A NYOMOR GYŐZ

Valahol örülök, hogy Kína felfalja azt a posványt, amit mi saját magunk kultúrának nevezünk, holott
az nem más, mint egy valaha fénylő csillag hamvadása. Még akkor is örülök, ha tudom, hogy az is egy
posvány, amit Kína ma képvisel. És ugyanígy örülök annak, hogy az indiai, távolkeleti és hogy
hazabeszéljek, az Iszlám is hallható. Nem azért örülök, mert ellendrukker vagyok és alig várom, hogy
egyik győzedelmeskedjen a másikon, hanem azért, hogy ebben a felszínes fertőben, amiben élünk,
valami megrázza az embereket és elkezdjenek mások fejével gondolkodni, felismerjék, hogy lehet
másképpen értékrendet kialakítani, gyógyítani, alkotni, látni. Persze tudom, hogy léteznek zárvány
országok, vagy vallásokon belül felfogások, melyek bebetonozódtak, de az idővel senki sem tud
versenyt futni. Egy diktátor, hitszónok, vagy kocsmai megmondóember sem örökéletű. Ami
örökéletű, az egy rendszer, amibe módunkban áll beilleszteni magunkat. Vagy megtesszük, vagy
elpusztulunk.
Amibe beleszülettünk, természetesnek tartjuk, pedig lehet, hogy baromi nagy hülyeségeket
tömködtek fejünkbe. Majd a környezet ezekre ráerősített és elneveztük kultúrának. Pedig ma már
messze van ez attól a helyzettől, amiben az adott kultúra eredetileg kialakult. Gyakorlatilag ahelyett,
hogy változtattunk, fejlesztettünk volna a dolgokon, mindig visszakúsztunk időben egy múltba és
egyre messzebb kerültek hagyományaink a valóságtól. És itt most nem a hagyományápolást
kritizálom, az teljesen rendben van. Azokat kritizálom, akik nem képesek más szemléletek szerint
világot látni.
Egy emberre ezer dolog hat. Egy forma, ahhoz kötődő élmény, egy hangzás, esemény stb. Ez a
rengeteg külső hatás milliónyi kombinációban állhat össze az emberben. Ezek a kombinációk hoznak
létre elnevezéseket, nyelveket, zenei, művészeti megközelítéseket. Mert ezek mindegyike egy nyelv.
Amit kimondunk az egy narratív nyelv, de amit zenével, művészettel közlünk, az érzés, intuíció.
Lehet, hogy ezek egyikéhez, másikához olyan kötődés épül ki, amely nem illeszkedik a teremtés
rendjébe, azaz természetellenes. Ez lenne az a bálványimádás, társállítás, amit az Iszlám, de
eredendően más vallások is tiltanak. Előfordul az is, hogy ezek a kifejezési eszközök éppenséggel
felnagyítanak, érzékletessé tesznek egy gondolatot, amit élő nyelv kifejezni képtelen. Ha ezzel válik
emberek számára elérhetővé egy szent gondolat, akkor miért lenne ez tilos? És most kérem, nem kell
hadiszok ezreit küldözgetni egy korból, aminek sivatagi népe minden szirhez-szarhoz imádkozott,
amiben démonokat látott. Ott persze, hogy más szabályozás kellett.
Folyamatosan azt tanuljuk, hogy a nyelv az együttéléssel, munkavégzéssel és munkamegosztással
alakult ki, hiszen az ember kommunikációra kényszerült. Ezt az állítást elfogadom, de ki szeretném
egészíteni. A nyelvi fogalmak levezetéseket is tartalmaznak. Az ember saját létére minden korban
magyarázatot keresett és erre is szavakat, fogalmakat állított elő. Teremtés, élet, örökkévalóság stb.
olyan szavak, melyek nem közös munkavégzés, hanem egy levezetés, következtetés termékei. Tehát
az ember mindig gondolkodott és gondolkodása nem csak mindennapi megélhetésére terjedt ki. Sőt,
a nyelvi kifejezőeszközök mellett kialakuló művészeti eszközeivel egyre nagyobb hangsúlyt fektetett
szellemvilágának, majd mélyebbre kerülve spirituális világának megjelenítésére. Megjelentek a
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nevek. Olyan neveket adott gyermekeinek, melyek szimbolizáltak valamit. Erőt, ravaszságot, kitartást
stb. Ezeket az állatvilágból leste el. Ilyen nevek Afrikában ma is vannak. A mélyebb spirituális hit
megjelenésével az általa szentek tartott emberekről, képződményekről nevezte el közvetlenül, vagy
levezetett formában utódait. Neveink jórésze ilyen levezetett név, melyeket germán, latin arab, vagy
más gyökre lehet visszavezetni. Egyet általánosságban el lehet mondani: Isten nevét nem használta
egy kultúra sem másra, csak az Ő megnevezésére.
E hosszú levezetés után jutunk el a mai nap neveihez. Kevin, Dzsenifer, Diego és ezer más. Isten őrizz,
hogy kritizáljam a szabad névválasztás lehetőségét. Nem erről szólok. Inkább arról, hogy mi a
névadás alapja. Eddig egy hitvilágról, kulturális tradícióról beszéltem, most pedig egy álomról.
Ezeknek a neveknek az alapja egy szappanoperában megélt álom. Egy nyomorban, kilátástalanságban
megfogalmazott álom, melyben Kevin, Dzsenifer, Diego egy létformát, sorsot, vagy egyszerűen
szépséget ad, ami minta. Ez az álomban fogant minta szül elnevezéseket, nyelvet, nyelvi
átértelmezéseket. És ez nem csak hazai jelenség. Ahogy a nyomor nemzetközi, úgy a nyomorban
mintaként megjelenő álomkép szavakban, nevekben ölt testet.
Amikor a bevezetőben elposványosodott, posványossá vált (tehát eredendően nem posvány)
kultúráról beszéltem, akkor arra az elutasító, idegenkedő magatartásra utaltam, ami elvet minden
más megközelítést, ami a „jól bevált” szemléleteken túli. Az ilyen huszárgatyás felfogás a felszínen
fogalmaz meg kritikákat és nem jut el a ma felfedezéséhez, értékeléséhez. Amíg egy oldalról egy
hatalmas eredményről, jólétről kommunikálunk, addig a nyomor szintjén egy másik nyelv alakul ki,
ami egyre távolodik jelentéstartalmában az eredetitől, az irodalmitól. Vannak vidékek, ahol ilyen
szavak, hogy háztartás, jegygyűrű érthetetlenek, mert nincs fogalom, amihez köthetnék őket. És
akkor nem szólok az irodalmi kifejezésekről. Ezzel egyidőben pedig a nők munkába állítása, melyet
több politikai párt hirdet, itt azt jelenti, hogy a csajokat kurvának kell kiállítani, hogy pénzt
keressenek. Még pár év és hangzásában egy, de jelentésében két különböző nyelvet fogunk beszélni.
Ezért örülök a világot megrengető érintkezéseknek, mert legalább eljutunk addig a pontig, hogy
tudomást szerzünk egymásról. Ezidáig amolyan állatkerti benyomást formáltunk mindenki másról,
akik nem mi vagyunk. Ott a ketrec mögött, az a kínai, muszlim, vagy cigány. Ne képzeld, hogy ő nem
hasonlót gondol rólad!
És még valami. Amíg bezárod magad egy olyan világba, amit tágnak érzel, az bizony szűk. És tudod mi
szűkíti le azt minden nappal jobban? A nyomor. A nyomornak is van logikája, szabályszerűsége. Ha túl
sokat elemzed, hogy nem is te vagy a nyomor oka, semmi közöd hozzá, akkor egy napon a nyomor
téged is felfal. Ez bekövetkezik függetlenül attól, hogy ártatlan vagy-e, vagy sem. És attól is független,
hogy amerikai, kínai vagy orosz vagy. Itt haderő nem számít. Ma még meg tudod etetni a nyomort
álomképekkel, de ha egyszer tudatosság bekerül a játékba, akkor csak tanulj a nagy birodalmak
bukásából, ahol mindig a nyomor győzött.

ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ يروا ِّفي ْاَّل َْر
َش َّد ِّم ْن ُه ْم
ُ ض َف َين
َ ين ِّمن َقْبلِّ ِّه ْم َوَك ُانوا أ
َ ان َعاق َب ُة الذ
َ ف َك
َ ظ ُروا َك ْي
ُ أ ََوَل ْم َيس
ِّ
ِّ
ِّ ات وَال ِّفي ْاَّل َْر
ير
يما َق ِّد ًا
َّ ان
َّ َّللاُ لِّ ُي ْع ِّج َزهُ ِّمن َش ْي ٍء ِّفي
َ ض ِّإَّن ُه َك
َ ُق َّوًة َو َما َك
ً ان َعل
َ الس َم َاو
﴾٤٤﴿
Vagy nem járnak-e a Földön és látják mi volt beteljesülése azoknak, kik előttük voltak, s ők többek
voltak náluk erőben? Nem Allah az, Kinek bármi zavart okozhat az Egeken és a Földön. Ő a
Mindentudó, a Hatalommal Bíró. (Korán 35:44)
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Emlékezz. Jézus nyomorban született. Tárd ki szíved abban, amiben ő.
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LEÉPÜLŐ TÁRSADALMAK
Rengeteg tabu téma van, melyekhez nem nyúlhatunk, óvatosan kell fogalmaznunk, mert sért
identitásokat, szociális állapotokat, esetleg politikákat. Van cigánykérdés, de nem merjük nevén
nevezni. Van szegénység, de nem áshatunk le a valódi okokig, így be sem mutathatjuk egy vidék
fizikai és lelki, bocsánat, inkább lelketlenségi állapotát. Nem merjük feltárni azt, hogy apák és fivérek
nemzik lányukat, húgukat az alkoholos és drogmámoros nyomorban. Erőszakos, agresszív tendenciák
válnak mindennapivá. Ha munkalehetőség lenne, akkor sem dolgoznának, mert ha kriminalizálódnak,
jobban élnek. Kialakultak megélhetési és túlélési tevékenységek. Jellemzően uzsora,
emberkereskedelem, drogterjesztés, prostitúció, ami vagyonelleni bűncselekményekkel egészül ki. A
negyven év felettiek alkohollal, ez alatt droggal, húsz körüli korosztály pedig a drogok legdurvább
fajtáitól merevednek ki és kerülnek embernek nem nevezhető állapotba. Persze azzal kereskedni is
lehet, ami ezt az állapotot létrehozza. Nem emberi állapotban pedig nem emberi tetteket követnek
el.
Persze az ötödik kerületből mindez nem látszik és vigyáznak arra, hogy ne is látszódjon.
Az is világos, hogy ezek a bajok nem most, hanem évtizedek alatt gyülemlettek fel, sőt, jó részüket
sosem kezelték. Hogy miért? Mert nem lehet sikeresen kezelni ezeket rövidtávon és politika, egyház,
civil szervezetek, csak rövid távon érdekeltek. Rövid távon kell szavazatokat, illetve támogató
forrásokat szerezni. Ha pedig jön valamilyen alap, ellopják. Akik a nyomor köreiből kikupálódnak és
elő tudják egyáltalán adni a problémákat, azok leszívják a nagy lopások után megmaradt, hozzájuk
eljutó kis pénzeket is, és eszük ágában sincs tovább adni a nyomor kezelésére.
Mindeközben a rákos daganat nő. Nem merjük kimondani, hogy a genetikailag, testi és agyi
adottságaiban korlátozott állományra nem lehet jövőt építeni. Direkt használok ilyen szavakat. Ők
azok vesztét fogják okozni, akik ma szemet hunynak és tovább halogatják a döntést erről a „kényes
témáról”. Miért csak a természettudományok területén merünk konkrétumokban fogalmazni, amikor
ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk is? A beltenyészetnek vannak következményei, a táplálék
elvonásnak, tápanyaghiánynak, különösen gyerekkorban, vannak következményei, az agresszív
környezetben való szocializálódásnak vannak következményei. Van-e olyan tudományos
megállapítás, amely ezzel ellentétes? Miért nem merjük megnevezni a bajt? Mert ez egyfajta
igazságérzet kinyilatkozása lenne, amire jogot kellene képezni és az már nem fér össze a
demokratikus eszmékkel? Finomkodhatunk még évekig, de Allah nem demokratikus! A
beltenyészetek, genetikailag leromlott állományok kipusztulnak, mert így rendelkezett Allah! Ő nem
hív össze parlamentet, nem latolgatja, mit szól más, hogy reagál XY. Sőt, azt is eldönti, hogy a sokáig
latolgatók kiesnek-e a szelekciós folyamat során mert nem voltak képesek lépni! Ha több szemlélet
elmondhatná álláspontját, igazságérzetét, talán egy közösen jóváhagyott és számon kért jog képes
megállítani a negatív trendeket. Ha marad a sunnyogás, haszon-érdekeltség, lopás és továbbra is
azonnali sikerorientált politikai a cél, akkor Isten fog intézkedni. De erre Te is rámész, barátom!
Mielőtt félreértés lenne. Tendenciáról és őszinte kibeszélésről szóltam. Eszem ágában sincs
támogatni olyan programokat, melyek emberiség ellenesek lennének. Nem etnikumról, hanem
szociális helyzetről beszéltem, ami egy szint alatt etnikumtól függetlenül, mindenkit érint.
Most arra gondoltok, hogy magyar belső dolgokat, cigánykérdést idéztem fel? Tévedtek! Az egész
világon ott vannak ezek a taposóaknák! Saját kapzsiságunkkal, mások kifosztásával létrehozzuk a
nyomort, a nyomor pedig létrehozza annak genetikai, erkölcsi leépülési folyamatait, ami később az
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egész populációt veszélybe sodorja. Afganisztán? Pakisztán? India? Közel-Kelet? Afrika? Sőt, az Iszlám
világ, főleg vidéki területeken, a törzsi szemléletével, kizárólag saját belső körök elfogadásával és a
vagyon exportálásának megakadályozása miatt, rendesen belterjessé vált. Látható ennek hozadéka.
Csupán az a sajnálatos, hogy nálunk is ilyen mélységű problémával kell megküzdenünk Európa
közepén. És csak hallgatunk, titkolódzunk, közben mindenki tudja: nagy a baj.
Olyan képeket válogattam, ami a világ különböző tájain készült és a belterjesség jeleit mutatják. Az
okok mindenhol mások. Muszlim környezetben vagyonféltés, az arisztokrácia körében a királyi
családok közti érdekek, de a tudatlanság, fizikai elzártság, alkohol, drog, önkontrollt vesztett tudati
állapot, leépülés mind ide vezethet. Személyiségi okokból nem kerültek fel magyarországi képek, de
ha nyitott szemmel járjátok a vidéket, szép számmal láthatjátok jeleit.
Fenti cikket lehet minősíteni, elhallgatni, túl negatívnak tartani, csak egyet nem lehet: az
igazságtartalmát megkérdőjelezni. És ha sunnyogunk erről a témáról, akkor nem tudom, hogy évek
múltán ki fog könyvet olvasni, szöveget érteni, felfogni a budapesti szövegládák nagy dumáit, amikor
egyes régióinkban a legegyszerűbb kommunikációra már most sem képesek sokan.
Ja! És a politika? Egy józan, szavazatát átgondoltan leadó polgár szavazata miért ér ugyanannyit, mint
aki csak a napi belövéséért kapott 5000 forintért adja le a voksát, azt sem tudva, hogy milyen
országban él, vagy hogy él-e egyáltalán?

153

154

155

LÉTEZHET-E OLYAN ÁLLAM, AHOL A DEMOKRÁCIÁNAK VAN FELSŐ HATÁRA?
Állandó kérdés az Ummán belül és kívül az államforma. Milyen államforma az, ami mindannyiunknak
megfelel?
Azt felfogtuk és értjük, hogy a nyugatnak hidegrázása van a kalifátus szótól, ahol az Iszlám nem
választható szét az államtól. Másrészt a muszlimok sem tudják már, hogy kellene egy kalifátust
rendesen fenntartani a mai viszonyok között. Egy biztos: kizárólag csak a Koránnal a kézben, nem
lehet. A történelem jól működő kalifátusai (Andalúzia, Bagdad) magukba ötvözték a kor tudását,
felvilágosult, civilizált államformák voltak, ahol nem a vallási hovatartozás, hanem szakértelem
alapján osztottak tisztségeket. Ez a korszak az Ibérián 1492-ben, Bagdadban 1258-ban lezárul. Az ezt
követő kalifátusokban a hatalom birtoklásának igénye felülírta az Iszlám elveit. Ezért nem is hullatok
könnyet értük.
A Sharia alapú értelmezésben három féle adminisztráció létezik: szekuláris (világi), polgári és vallási.
Vallási ma nincs. Névleg Vatikán vallási állam, ugyancsak vallásra hivatkozva jött létre Izrael, de azt
hiszem mindenki előtt tiszta, hogy egyik sem működik vallási alapon. Iszlám oldalon szintén nincs
vallási állam és ennek feltételei sem adottak.

ِِّّ ِّ ِّ ِّ واِّ ْذ َقال رُّب
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يها
َ َ َ
َ يها َمن ُيْفس ُد ف
َ ك لْل َمالَئ َكة إني َجاع ٌل في اَّل َْرض َخل َيف ًة َقالُوْا أَتَ ْج َع ُل ف
َ
ِّ ويس ِّف
ِّ الدماء ونحن نسِّبح ِّبحم ِّدك ونَق ِّدس َلك َق
﴾٣٠﴿ َعَل ُم َما الَ تَ ْعَل ُمو َن
ْ ال ِّإني أ
ُ ََْ
َ َ ُ َُ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ََ َ ك
Midőn Urad az Angyalokhoz szólt: „Bizony én helytartót teszek meg a Földön.” Mondták: „Megteszele ott olyat, ki ront rajta, ontja a vért, miközben mi Dicsőségedet zengjük és Szentnek illetünk?
”Mondá (az Úr): „Én tudom azt, amit ti nem tudtok.” (Korán 2:30)
Ez Ádámról és a Földi lét teremtéséről szól. A Láthatatlan világnak is vannak lakói, ilyenek a Dzsinnek
és az Angyalok. Egy párbeszéd alakul ki Allah és az Angyalok között, ahol Allah bejelenti, hogy
helytartót (Kalifát) akar teremteni a Földön. Az Arab szó, „Khalifa” azt jelenti: a személy, aki képvisel,
és aki követő. Ez a szó alárendeltséget is kifejez az alá, Akit képviselni és követni kell. Az Angyalok
kétségbe vonták, hogy a Látható Világban jöhet-e olyan teremtmény, aki ezt a missziót felelősséggel
véghez tudná vinni anélkül, hogy egoizmusa a bűnök oldalára ne térítené. Ez az Angyalok részéről egy
jövőre vonatkozó Biblikus előrejelzés. Ők azonban csak előre jeleztek, míg Allah tudja, minek kell
bekövetkeznie és mi jön el a végén.
Ez a „Helytartó”, akit a Korán idéz és abszolút értelemben államot lehetne építeni rá, ma nem létezik,
nem is lesz, hiszen a Próféták voltak azok. Mivel hitünk szerint Mohamed (béke reá) volt az utolsó
próféta, utána nem is jön más, ezért a köztudatban szereplő kalifátusi intézmény sem tekinthető
tisztán Iszlám államformának. Polgári államok voltak, ahol az Iszlám elveire épült a törvényhozás, de
emberek irányították, a maguk erényeivel és hibáival.
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Mi akkor a szekuláris állam, a mi szempontunkból? Állam, ahol a nép, azaz a parlament dönt. Egy
szekuláris állam alkotmányában a nép hatalma sok helyen megerősítést kap, mintha félnének attól,
hogy valaki elveszi a hatalmat a néptől, ha ezt nem hangsúlyozzák. Viszont a nép, tehát parlament
mindent eldönthet. Eldöntheti-e a parlament a homoszexuálisok házasságához való jogát? Igen,
eldöntheti. (Félre ne érts! Nem a homoszexuálisok, hanem a parlament jogáról beszélek!) Eldönthetie a parlament az abortusz lehetőségét? Igen, eldöntheti. Eldöntheti-e a parlament háború és béke
kérdését? Igen, eldöntheti. A parlament számára nincs felső határ, mindenről dönthet. Még akkor is
ember dönt, ha névleg az Alkotmánybíróság húzza meg a parlament fölötti végső határokat. Ezen a
ponton húzza meg a vonalat a Sharia! De egy olyan Sharia, ami ma nem létezik, mert nem
korszerűsítették a középkor óta, ezért nem harmonizál korhoz és normákhoz. Ugyanis, ha lenne, az
Iszlám elvei kijelölnék azt a határt, melyen belül ember szabadon dönthet. Hiszen a természetben is
vannak felső határok! Egy fa sem nő az égig és hiába tárol a torma, vagy répa gyökere rengeteg
táplálékot, leveleik nem nőnek nagyobbra a kelleténél. A felső határ törvénye működik a földi
teremtésben.
Létezhet-e olyan felület, ahol a két elv találkozik?
Igen, létezhet. Persze ehhez gondolkodókra van szükség minden oldalon, akikből egyre kevesebb van.
Feltételezzük, hogy létrejön az a ma lehetetlennek tűnő állapot, hogy megbékélésre van szükség. Ha
adódna egy ilyen kor, elviekben mindenki számára kielégítő lenne egy olyan polgári állam, ahol a
meglévő szabadságjogok mellett, melyek nagyon fontosak, felső határok is lennének. Az ember
erkölcsi határait igenis, létező Isteni törvényeknek kell behatárolniuk és ezen elvek tekintetben
Szentírásaink nem sokban különböznek. A határt nem lépheti túl érdekkel, identitással, hatalmi
törekvéssel és a teremtésben okozott károkozással összefüggő döntés. Ez lenne az az állam, ahol a
demokráciának lenne felső határa és ezt nem ember határozza meg.
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MIT ÉREZ EGY MUSZLIM, HA A KERESZTÉNY ÉS ZSIDÓ SZÓT HALLJA
Korábbi tanulmányaimban tükröt tartottam magunk elé és ismertettem az Iszlám nevében működő
legfontosabb szervezetek működését, melyek árnyékot vetnek a hitre és a muszlimok milliárdos
tömegére. Ez önkritika volt.
De engedje meg a kedves olvasó, hogy azt is ismertessem, mi van a muszlimok tömegeinek szívében,
ha ezt hallja: keresztény, vagy zsidó? És most kihagyom a Távol-Keletet, Kínát, Rohingya kérdést stb.
Nem, nem a Korán ötlik fel a muszlimokban, hanem a történelem. Amint Európában is jelentős erők
dolgoznak az ibériai muszlim, vagy kelet és déleurópai oszmán image befeketítésén, úgy az Iszlám
világában is vannak emlékek. Mik ezek a nyomok, melyeket egy muszlim agy rejt, s melyeket szintúgy
lehet manipulálni.
Talán ismerős Omar Ibn al-Khattab (584-644) kalifa neve. 636-ban a jarmúki csata során a
bizánciakat, és valószínűleg ugyanebben az évben pedig a kádiszíjjai ütközetben a perzsákat verték
meg seregei. 638-ban elfoglalta Jeruzsálemet. Omar személyesen ellátogatott a Jeruzsálemi Szent
Szophrónioszhoz (560-638) és az addig kitartóan védekező pátriárka vezetésével – szamárháton –
betért a városba. Itt kötötte meg szerződését a keresztényekkel és zsidókkal, mely Omár-paktum
néven híresült el. Omar megszemlélte és megtisztíttatta Dávid király templomának helyét,
imádkozott itt és később az Alapkőtől délre mecsetet építtetett, amiből később az al-Akszamecset fejlődött ki. A kalifa biztosította a jogokat minden polgár számára, vallástól függetlenül.
Ehhez képest a 11. századtól kezdődően keresztes hadjáratok indultak a Szentföld „felszabadítására”.
Ezek nem háborúk voltak, hanem inkább a népesség lemészárlása. A muszlim haderők a zsidó
lakosságot is védték. Szalahuddin al-Ayyubi (1138-1193) győzelmet aratott a keresztesek felett,
szultánátust hozott létre, melyben biztosította a zsidók és keresztények jogait.
Az Andalúz kalifátusok az Ibérián (711-1492), az Abbászida kalifátusok Bagdadban (775-1258),
ugyanezt tették. Zsidók, keresztények, muszlimok és mások együtt hozták létre azt a tudástömeget és
kultúrát, ami az emberiség civilizációjának egyik meghatározó eleme volt.
Mi volt a hála? Az Ibériát elfoglaló spanyolok inkvizícióval, könyvtárak egy részének felégetésével
vettek revansot. Aki felvállalta muszlim, ill. zsidó vallását, menekülnie kellett, vagy meg kellett halnia.
Hova menekülhettek? A befogadó muszlim területekre. Észak Afrikába és az Oszmán birodalomba. A
zsidók befogadást és védelmet élveztek a muszlimok által.
A tatárjárás nem kímélte az Abbászida kalifátust. 1258-ban a tatárok elfoglalták Bagdadot, iszonyú
vérengzést csaptak, kifosztották kincseit, a Tigris folyó pedig kékké változott a beledobált könyvek
tintáitól. Ettől kezdve az Iszlám tiltott vallás lett Bagdadtól keletre 150 évig. Ettől nyugatra azonban
1260-tól megváltozott a helyzet. Hülegü tatár kán Egyiptomot is el akarta foglalni. Sereget küldött az
Ayyubita szultán, Qutuz ellen. A muszlimok hada Baibarsz vezetésével megsemmisítő vereséget mért
a tatárokra Palesztinában Ein Dzsalutnál. Innét számítható a tatár birodalom sorvadása, gyengülése.
A muszlim tudatban ez úgy él, hogy hosszú távon megvédtük nem csak magunkat, hanem egyben a
kereszténységet és zsidóságot a tatárjárás borzalmaitól.
Ein Dzsalut kapcsán meg kell említenünk egy nevet, akit a történelem érdemtelenül elfeledett. Ha ő
nincs, a diadal nem jöhetett volna létre. Izz Al-Din Ibn Abdel Szalam (1181-1262). Ki is volt ő? Koldus
gyerek volt, aki a mecsetekben a cipőket őrizte. Sokszor kihajították onnan szakadt ruhája miatt.
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Távolról hallotta az odabent folyó beszédeket, előadásokat, érveléseket és mindent megjegyzett. Így
képezte magát, míg a „hittudósok szultánja” néven emlegették, akinek okfejtései előtt az uralkodók is
meghajlottak.
Korábban említettem Szalahuddin nevét, aki kalifátust hozott létre. Halála után azonban a kalifátus
darabjaira hullott és jó muszlim szokás szerint verseny indult a darabok feletti uralom
megszerzéséért. Ez a verseny annyira elvtelen volt, hogy egyes muszlim pályázók a keresztesekkel is
szövetséget kötöttek egy másik muszlim ellen. Ilyen kompromisszumnak tudható be, hogy
Szalahuddin unokája csata nélkül feladta Jeruzsálemet és átadta a kereszteseknek. Hiába, a Fitna
dolgozik.
Ebben a megosztottságban lépett színre Izz Al-Din Ibn Abdel Szalam, aki a pöffeszkedő, hatalmi
vágytól égő nagyurakat figyelmeztette a közelgő tatár veszedelemre. Kádiként is egyszerű életet élt,
nem hódolt be földi hatalmak előtt, a szultánt is kioktatta. Végső kétségbeesésében Qutuz szultán
tőle kért véleményt, mit tegyenek a tatárokkal szemben. Erre ő: „először ti, uralkodók és nemesek,
ürítsétek ki kincstáraitokat, adjátok el javaitokat, míg nem marad más nálatok, mint egy szál kard és
egy ló. Csak ezután adóztassátok meg a népet.”
A szultán megfogadta Izz Al-Din tanácsát, parancsot adott a nemesek kincstárainak begyűjtésére,
javaik eladására és ez elég volt a hadak felkészítésére, a nép megadóztatása nélkül. Mindez akkora
hatást váltott ki a közemberből, hogy ők önként áldozták életüket egy ilyen nemes ügyért.
Vissza a keresztényi és zsidó tőrdöfésekhez.
Jött a gyarmatosítás… ugye nem kell mondanom? Vagy felejthetőek tán, a gyilkosságok,
erőszakolások és legfőképpen a tudati átalakítás? Ezalatt azt értem, hogy létrejött egy tudat,
miszerint a muszlimok földje, annak kincsei teljesen természetes módon nem az ő javukat szolgálja.
Dicsőség, ha azt idegeneknek ajánlják fel! Ha ellenállnak, az meg üldözendő. Az idegenek pedig
üveggyöngyökkel fizetnek és a Fitna (szarkeverés magyarán) eszközével megosztanak. Csodálható-e,
hogy az Iszlám az ellenállási mozgalmak ideológiai bázisa lett?
Felejthető tán az orientalisztika mai napig tartó áskálódása és az Iszlám átírása olyanra, ami nincs
abban?
Felejthető tán olyan szervezetek létrehozása, amit a külső szem Iszlámnak lát, de eközben a muszlim
lakosságot írtja?
Feledhető tán, hogy 1947-ben létrejött Izrael állam és rá egy évre közel egymillió palesztinnak kellett
elhagynia otthonát? Mindezt egy olyan történelmi múlt után, melyben Omar Ibn Al-Khattab,
Szalahuddin, befogadás inkvizíció elől stb., a muszlim területek oltalmat nyújtottak? Nem tagadom,
1947 után mind a mai napig történnek el nem fogadható cselekmények, de ez minden oldalon van!
Nem megyek bele az aktuálpolitikába, hanem megállok azon a ponton, ami egy muszlim lelkületében
motivál és ez a történelmi sérelmek áradata. Ezeket hallja minden gyerek az öregektől családi
összejöveteleken, erről szólnak a visszaemlékezések és az aktuálpolitika is ezeket manipulálja.
Ugye más mindezt ebből a szemszögből látni, nem úgy, ahogy a „hivatalos” történetírás taglalja?
Számunkra a történelem árulások sorozata, melyekben mi is nyakig benne vagyunk, de nem vagyunk
vakok, látjuk kik vannak még benne: aki szentet játszanak, de valójában hátba szúrnak.
Tudom, ti minket kecskebaszóknak láttok. Ezen a szinten mutattok be a világ számára minket,
prezentáljátok kultúránkat, vallásunkat, holott nem is ismertek ebből jóformán semmit. A következő
fokozat, hogy terroristák vagyunk.
A mi agyunkban pedig hiába a tudományos-technikai vívmányok tömege, kényelem, automatizálás, ti
továbbra is árulók, megbízhatatlanok vagytok, a fejetekben lévő sötétség a középkor óta nem
változott, mindezt pedig egy jó adag felsőrendűségi érzéssel öntitek le.
Talán sikerült érzékeltetnem mit érez egy átlag muszlim.
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Nem azért írtam mindezt, hogy jöjjenek a bezzeg ti…. hozzászólások! Csupán azt akartam, hogy
tudjátok mi motivál bennünk. Ezen kellene változtatni, de ehhez sok munka, kibeszélés szükséges.
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MIT NEVEZÜNK MA POLITIKÁNAK?
A mai politikai-gazdasági hatalmak szeretik magukat egy kultúrkörhöz, vagy vallási értékrendhez
tartozónak definiálni, de ez csak egy álca. Senkinek nincs köze semmiféle kultúrkörhöz, inkább a
hatalom gyakorlásához van közük, amit az emberiség ellen elkövetett bűnök árán érnek el. Egyedül
abban van különbség köztük, hogy a legnagyobb bűnözői csoportok nem fosztják ki saját polgáraikat,
inkább a rajtuk kívül álló népek vérét szívják. Vannak kisstílű bűnözők azonban, akik saját polgáraikat
fosztják ki és a nagy gengsztereket zsarolják. El lehet képzelni, hogy ez hova vezet. A fent felvázolt
folyamat neve ma politika.
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NEM CSAK NÁLAD VAN BAJ. AZ EGÉSZ VILÁG SÜLLYED
Harmadik világháború egy más térben? Nagy szavak, de amin ma átmegy a világ, az a pusztítás egy új
formája.
Egyiptom csak egy példa, mindenki behelyettesítheti saját országát Egyiptom helyébe.
Eddig Egyiptom külső adóssága sosem haladta meg a 100 milliárd dollárt, ma jócskán meghaladja.
Ennél sokkal súlyosabb a belső adósság, ami megközelíti a 4 trilliárd (4 ezer milliárd) dollárt. Ez belső
tartozásokból, ki nem egyenlített számlákból származik. Erre lehet további hiteleket felvenni, ami
növeli a külső tartozást és lehet a szolgáltatások árát, víz villany stb. növelni, ami tovább nehezíti a
lakosság megélhetését, egyben a termékek árait is befolyásolja. Aztán lehet még az egészségügyhöz,
nyugdíjakhoz nyúlni és ezer más, tudjuk… Sőt, erő is bevethető, házak, lakónegyedek dózerolhatók el,
elnémítható az a kommunikáció, ami ezeket feltárja és még ki tudja mi.
Hatalmas állami látszatberuházások születnek, melyek a hiszékenyek szemét elkápráztatják, azt a
képzetet keltve, hogy a gazdaság dübörög. Ilyen a Szuezi csatorna bővítése, utak, hidak, hatalmas
luxuslakónegyedek. Ezeket külföldi cégek hozzák létre, melyek állami garanciával dolgoznak. Itt újabb
hitelekre van szükség.
Eközben a lakosság terhei nőnek, a helyi cégek tönkre mennek, a népesség újabb hányada kerül a
szegénységi küszöb alá. Akinek vállalkozása van, minden nappal csak a veszteségei nőnek, a nép
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pedig túl akar élni. A túlélés mindennapi szorgalmas munkával ellehetetlenül, elfogynak a tartalékok,
csak a szürke és fekete tartomány marad. Átverés, lehúzás minden szinten.
Egy ideig lehet a szomszédban meglátni a bűnöst, de a végtelenségig nem kenhetők a bajok belső és
külső ellenségre, politikai csoportokra. Ezek csak követik az eseményeket, próbálják magukat elsütni,
pozíciókat építenek az elégedetlenségben. Megindul egy tüntetési hullám, melynek valós kiváltó oka
a nyomor, éhínség. Működik a facebook, a közösségi média, képesek megszervezni önmagukat.
Apropó, tüntetések. Mikor van ezeknek értelme? Ha egy tüntető a tüntetés után hazamegy és van
kaja az asztalon, akkor tüntetése nem ér célt. Egy tüntetés akkor éri el célját, ha már nincs semmi az
asztalon. Lehet továbbra is árakat emelni, hozzányúlni egészségügyhöz, oktatáshoz, nyugdíjakhoz, de
a kockázat e a határ átlépésében rejlik. Kaja az asztalon. Nagyon sok ország lakói közel állnak ehhez a
szinthez. Itt aztán közbejöhet koronavírus vagy akármi más, a kaját az asztalon nem írja felül semmi.
Ja és még valami. A jelenleg hatalomba kerülő nemzedék csak két választ ismer: igen és nem. Ők a
digitális térben nőttek fel. Joystickeket nyomogattak a komputerjátékokon, ahol mindenkinek hét
élete volt, tehát a valós élet értékét sem értik. Minek, ha van még hat, ha egyet elveszít valaki? Az
ember, mint tényező csupán egy nagyon kis jelenetőséggel bíró valami egy komplikált algoritmusban,
melynek legfontosabb eleme az érdek. Ma senki se várjon életét könnyebbítő megoldásokat fentről.
Ők nem azért vannak ott. Ők egy terepasztal mellett ülnek, agyaikat saját bankszámlájukkal
kapcsolják össze és csak olyan hangokra hallgatnak, melyek e bankszámlát veszélyeztetik. A te
sírásod, jajszavad nem érdekel senkit. Persze mindezt a káoszt befedi egy hatalmas sikerpropaganda,
alias Goebbels.
És még mi mindenről nem ejtettem szót! Vagy a Te országodban talán más a trend?
Egyet azért senki se felejtsen el: a nyomorban élők új nemzedéke is rendelkezik mobiltelefonnal. Ők
is a digitális térben nőnek fel, ahol nincs más válasz, csak igen és nem.
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ÖNKRITIKA NÉLKÜL NINCS SEM PÁRBESZÉD, SEM MEGÚJULÁS
Figyelem! Az alábbiakban trendekről lesz szó. Mindenhol vannak kivételek, de ezek a kivételek nem
befolyásolják az uralkodó tendenciát. Úgyhogy kérem, a kommentekbe ne említsetek ezekről
említést. Másrészt Európáról és nem Magyarországról lesz szó. Magyarországon az Iszlám egy
rémületet keltő szitokszó, amit a politika használ, de valójában csak szórványban van jelen,
társadalmi súlya nincs. A kereszténység viszont jelen van és meghatározó módon van jelen. Ezért
alábbi véleményem a magyarországi Iszlámot nem érinti, de a kereszténységet igen.
Európa szétesőben van. Erkölcsi szétesésről beszélek. De nem csak Európa esik szét, hanem az egész
világ. Zombi társadalmak jönnek létre, akik minden hazugságot behabzsolnak és agyuk elmegy a
lényeg mellett. Azt hitetik el velük, hogy fejlett kultúrák, akik értenek minden csíziót, de a valóságban
parasztvakítás áldozatai, melyben sekélyes primitivizmus üti fel a fejét. Persze, a zombiknak
könnyebb elhinni, hogy ők okosak, mert hinni olcsóbb és kényelmesebb, mint utánajárni. Ráadásul az
utánajárás bajt hozhat az emberre, mert senki sem tűr ma meg gondolkodókat.
Ebben a minden oldalon lepusztított agyi környezetben engedjetek meg egy újabb próbálkozást,
amivel az európai keresztény-muszlim együttélés hátterét megvilágítom. Talán túl késői az írás, mert
egy több évtizedes, ignorált kérdés nem lett kezelve. Nem valahogy, hanem egyáltalán nem. Ezalatt
pedig egyes városokban párhuzamos társadalmak alakultak ki. A felgyülemlett feszültség van, akinek
érdekében áll és van, akinek nem. Tiltakozások szerveződnek a multikulturális társadalomért és az
ellen. Ez már nem vallási kérdés. Szolgálatok, politika, alvilág és minden, ami a fekete, szürke
tartományban megbújik, működésbe lendült. Folyik a szarkeverés.
Hogy fejlődhettek a dolgok erre a szintre? Ebben a cikkben innen csak az egyházakkal és vallási
szervezetekkel, vallási gondolkodással foglalkozom.
Hol vagytok egyházak? Nem a ti dolgotok lenne az erkölcsi normák védelme? Mit csináltok kb., úgy jó
ezer éve? Csodálkoztok, hogy templomaitok helyén mecsetek létesülnek (pl. skandináv államok)? Ezt
ellenzem magam is, később rátérek okaimra. Miért védelmezitek keresztényi értékeket ilyen puhán,
ha azok valós értékek? Miért nem mentek szembe a bankok, a tőke szellemével? Ha nem emelitek fel
szavatokat a bűnöző politikusokkal szemben, akkor mit vártok? Áhítat-e az egyetlen fegyveretek az
arzenálban? Erkölcsi szembenállást kellene tanúsítanotok! Nem politizálásért emelek szót, tudom,
arról le vagytok tiltva! Azaz, vajon tényleg le vagytok tiltva? Nem involválódtatok tán
szavazatgyűjtésekbe, kampányokba? Velejéig romlott rezsimek mögé sorakoztok fel. Csoda tán, hogy
elvesztitek híveiteket és kiüresednek templomaitok? Hol van II. János Pál pápa szelleme, aki nekiment
a kommunizmusnak Kelet Európában és oroszlánrészt vállalt annak lebontásában?
A kommunizmusban a papok többsége tudta, mi a hit értékrendje, amit tanítani kell, még a néhány
besúgó egyházvezető ellenére is. Úgy néz ki, elnyomás kell a helyes működéshez. A hitek
születésének is az elnyomás volt a bölcsője. Ha beáll a jólét, az érdek is jelentkezik és minden a
visszájára fordul. Hogy van az, hogy nem mertek szembe menni önmagatokkal? Miért nem
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gyakoroltok kritikát? Miért nem újultok meg? Hogy van az, hogy még a 325-ben összeült Nikaiai
zsinat által kodifikált szárnyas, patás, szarvas lények közé kell egy hívőnek magát ma elhelyeznie és
megtalálnia lelki békéjét? (Ezen a ponton hasonlóak a hibáink). Ezek a metaforák abban az időben
rendben voltak, mert ezek a meselények képezték a realitást az adott kor szellemében, de azóta
mindez átcsúszott az irrealitásba! Hol van egy pap, szerzetes, akárki, aki eljön és bevallja: átvertünk
titeket 1. tudatosan, 2. erre törekedve és 3. ezt az utat választva:

( عالما و قاصدا و مختاراSharia hármas feltétele a büntethetőséghez). (Ebben a pontban is közös
terhet cipelünk).
Ha ez a tükörbenézés megtörténne és valóban felvállalnátok küldetéseteket, szembe mennétek
hatalmi kísértésekkel, kapzsi vágyakkal, tömegek zombi sorba kényszerítésével, felhagynátok a
hazugsággyárak kommunikációinak támogatásával, nem ürülnének ki templomaitok, erősödne a
tömegek hite és teltház előtt hirdethetnétek joggal erkölcsöt, valós keresztény értékeket, amiről ma
nem tudjuk, mi az! Nem bíborpalástban és süvegben kell archaikus meséket olvasni, mert ehhez
képes a busójárás öltözéke és üzenete forradalom! Persze, ez a köztetek megbúvó pedofil papokkal,
jólétbe szokott semmittevőkkel nem megy (ez is közös teher). Nektek egy árucikketek van: a katarzis.
Ezt adjátok el, csak megsúgom: infláció van és a katarzis elvesztette értékét.
Miért keltem így ki magamból? Azért, mert nem szeretném, hogy ennek a kornak a muzulmán
hangadói (nem minden muszlimot mondtam) átvegyék helyeiteket. Mondjuk az jó volna, ha a 8-15-ik
századik uralkodó szemléletünk és akkori muszlimjaink töltenék ki tartalommal a szent helyeket, de
ők már nincsenek velünk. Akik itt vannak, egy erózió eredményei. Tudnak tömeget mozgósítani, fel
tudják mutatni a hit erejét, de kevésben van meg az Iszlám lelkülete, tudása. Akkor mi van bennük?
Véres háborúk, leszámolások emlékei. Elárultátok őket ti és elárulta őket saját államuk, hiszen nincs
Iszlám ország, melynek vezetői ne egy külső hatalom ügynökei lennének. Az Iszlám ezeken a helyeken
ellenállássá alakult át és ehhez adott vezéreszmét. Illetve dehogy adott, a muszlim vezetők
csomagolták be, interpretálták az Iszlámot ekképp. Így, akik ilyen helyekről jönnek, vagy megutálták a
vallást (minden vallást), vagy nem akarnak hallani róla, vagy befeküdtek vérgőzös sejkjeiknek, akik
átmosták agyukat. Hogy kiket értek vérgőzös sejkek alatt? Azokat, akik jó pénzért beálltak idegen
erők szolgálatába, hogy káoszt teremtsenek. Ők azok, akik milíciáikkal elfoglalták Irakot, Szíriát és
Moszul utcáinak fáira felakasztották azokat a síita és szunnita sejkeket, hitszónokokokat,
gondolkodókat, akik még az általam tanult klasszikus tanokat hirdették. Ezek a bűnözők nem a
kereszténység ellenségei, nem is Izrael állam ellenségei, amint azt magukról hirdetik. Ők az Iszlám, a
muszlim lakósság és az emberiség első számú ellenségei. Nos, ezeket a vadbarmokat nem szeretném
templomaitok elfoglalói közt látni. Nem azért, mert féltem a keresztényi értékeket, hiszen
gyakorlatilag nem tudom, mik azok. Talán a melegek házassága? Szivárványcsaládok védelme? És itt
nem a melegek jogait kívánom pejoratív értelemben feltüntetni. Mindenki éljen saját identitásával
úgy, ahogy akar, intimszfréráján belül.
Ehhez kapcsolódóan, mik az európai értékek? Demokrácia? Kinek a demokráciája? Emberi jogok?
Kiknek az emberi joga? Ha azok ennyire puhák, hogy nem tudjátok megvédeni, akkor nem lehetnek
olyan nagy értékek. Vagy tán nem működnek és nincs tömeg, aki veszélyben érezné magát és
védekezne?
Én az emberiesség értékeiért emeltem most szót, mert ez hitemből adódó kötelességem. Ezek pedig
mindannyiunk értékei, hit- és meggyőződésbéli hovatartozástól függetlenül.
Igen, nálunk is van mit söpörgetni! Nem egy szíriai, egyiptomi, szaúdi vagy iráni, helyi szokásként
gyakorolt tradíciót kell beemelnünk az Iszlám értékei közé, sem a „hadisejkek” agymenését, hanem
azt, amit Mohammed (béke reá) hirdetett. Ő biztos szembe szállna azokkal a trendekkel, ami a
muszlimok soraiban ma folyik. Gondolom, Jézus (béke reá) is ezt tenné a ma hirdetett és gyakorolt
kereszténységgel.
El lehet telni Vatikán, Mekka és Medina pátoszával, de pátosszal ma semmire sem megyünk.
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Hol a megszállottság? Hol van a Szentlélek, vagy az Iszlám lelkület? Én ezek helyett sátáni
megszállottságot látok minden térfélen.
Összegzem: megtettem azt a lépést, amit nektek is meg kell tennetek. Szembefordultam azokkal, akik
Koránnal a kézben, Allah Akbart üvöltözve, muszlimnak kiadva magukat, dominálni szeretnének.
Megléptem: könyveket írtam, cikkekben fejtettem ki kritikámat. Most ti jöttök! Ne ültessetek össze
vitaműsorokban, prezentációk alkalmával más vallások, egyházak képviselőivel, akik nem merik
felvállalni saját egyházuk kritikáját. Hogy néz az ki, hogy én kritikát gyakorlok, a másik pedig
középkori, megkövesedett elveket hangoztatva ráerősít az én önkritikámra? Ilyen nem lesz. Ha nincs
tükörbe nézés, önkritika, nem lesz megújulás. Ha pedig nem lesz, az egész más szinten hoz létre
súrlódást közöttünk. Egy enyészett erkölcsi fertő fog szemben állni a barbarizmussal. Jó ez nekünk?
Kérem tessék odafigyelni! Nem keresztényi, Jézusi eszmét vagy Iszlámot kritizáltam, hanem az azok
mögé bújó, torzító embereket.
Ha mindezt elhelyezem Európa értetlenségébe, hiszen Francois, Helmut, Hans és a többi csak akkor
fogja fel, hogy baj van, ha már nincs a garázsban a Lamborghini és ég a ház, akkor sok súrlódás,
konfrontáció várható. Európa erőből ért és a muszlimok ezt felfogták.
Egész életemben azért dolgoztam, hogy ne így legyen.
Ilyenkor egyesek jönnek és mondják: na ugye! Orbán érti! Válaszom: nem, sajnos nem érti. Ő csak azt
érti, amiből politikáját kovácsolhatja, de két fontos dolgot nem lát: a dimenziót és az időt.
Kép:
„Egy új gondolkodásmód válik a felelős életvitel és cselekvés szükséges feltételévé. Ha elavult
értékeket, meggyőződéseket, széttagolt tudatot és önközpontú szellemet tartunk fenn, akkor
továbbra is ragaszkodni fogunk az idejétmúlt célokhoz, hozzáállásokhoz.” Dalai Láma.
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5. TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK, CIKKEK ÉS
GONDOLATOK
A HAZUGSÁG CSAK EGY MÁSIK HAZUGSÁG ÉS NEM A PARADICSOM
ELŐSZOBÁJA

A Távol-Keleten megöregedett a császár és elérkezettnek látta az időt, hogy utódot keressen. Saját
tanácsadói, gyermekei helyett, inkább valaki másra gondolt. Egy napon összehívta királyságának ifjait
és így szólt: „elérkezettnek látom az időt visszavonulásomra és arra, hogy kiválasszam a következő
császárt. Elhatároztam, hogy kiválasztok egyet közületek.”
A gyerekeket hidegzuhanyként érte a bejelentés! „Mindegyikőtöknek adok egy magot. Ez egy
különleges mag. Azt akarom, hogy ültessétek el, öntözzétek és mától számítva egy év múlva jöjjetek
vissza azzal, amit ebből a magból kinyertek. Akkor majd elbírálom növényeiteket, melyeket színem
elé hoztok és kiválasztom a következő császárt.”
Az egyik gyerek, akit Ling-nek hívtak, szintén ott volt és ő is kapott egy magot. Amikor hazament,
elmesélte anyjának a dolgot. Ő segített fiának egy jóféle cserepet találni, amibe földet tettek, majd
ebbe elültették a magot és féltő gonddal öntözték azt. Minden napra jutott vízadag és a fiú
figyelemmel kísérte a fejlődést. Három hét múlva azonban hallotta néhány társától, hogy náluk a
magvak csíráznak és a növénykék fejlődni kezdenek.
Ling akárhogy vizsgálta saját magját, semmi sem nőtt ki abból. Eltelt három, négy öt hét és minden
változatlan maradt. Addigra mások már növényeikről szószátyárkodtak, de Ling-nek nem volt miről
beszélni és csalódásnak élte meg a történteket. Hat hónap múltán Ling cserepében még mindig nem
indult meg semmi. Arra gondolt, hogy talán elpusztította a magot! Mindenki másnak már fái, magas
növényei lettek, nála meg semmi. Ling egy szót sem szólt társainak, csak várta, hogy a mag
beinduljon.
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Eltelt az egy év és a királyság ifjai bírálatra vitték növényeiket a császár elé. Ling azt mondta anyjának,
hogy üres cseréppel nem fog odaállni. A gyomra is reszketett az idegességtől, de anyja szerencsére
megnyugtatta és meggyőzte őt, hogy az eredményről számot kell adnia a császárnak. Így hát fogta a
cserepét és elment a palotába. Amikor Ling odaért, megdöbbent a sok szép növény láttán, amit a
többi gyerek hozott. Gyönyörűek voltak, mindenféle alakban, méretben pompáztak. Ling az üres
cserepet lehelyezte a földre, mire a legtöbb ifjú kinevette. Csak néhányan néztek rá szánakozva és
csak annyit jegyeztek meg: „azért szép próbálkozás volt.”
A császár megérkezett, átnézett a termen és üdvözölte a gyerekeket. Ling a terem hátsó részén
próbált megbújni. „Ó Istenem! Milyen pompás növények, fák és virágok fejlődtek nálatok”, szólt a
császár. Egyszer csak a császár tekintete megakadt Ling üres cserepén a terem egyik sarkában.
Őreinek megparancsolta, hogy hozzák őt előre. Ling megijedt. „A császár tudja, hogy elbuktam! Talán
meg akar öletni!”.
Amikor Ling-et előre hozták, a császár megkérdezte a nevét. „Lign-nek hívnak,” válaszolta. Az ifjoncok
nevetgéltek és vicceket faragtak róla. A császár mindenkit csöndre intett. Majd Ling-re nézett és a
tömeg előtt bejelentette:” Íme! Itt a ti császárotok! A neve Ling!” Ling nem tudta elhinni. Hiszen az ő
magja nem termett semmit! Hogy lehetne ő az új császár? Majd a császár így szólt: „Egy évvel ezelőtt
mindegyikőtöknek adtam egy magot. Azt mondtam, hogy vigyétek haza, ültessétek el, öntözzétek és
hozzátok ide vissza ma. De én egy forrázott magot adtam nektek, ami nem képes csírázni. Ling
kivételével ti mind fákat, növényeket, virágokat hoztatok ide. Amikor úgy láttátok, hogy a magok nem
fejlődnek, ti kicseréltétek azokat más magokkal, mint amiket adtam nektek. Ling-ben volt egyedül
annyi bátorság és becsület, hogy azzal a cseréppel jelenik meg, melyben az a mag van, amit én
adtam. Ezért ő lesz a következő császár!”

هللا
ُ اّلل ـ رضى
َُّ ُعبْد
ُْ ع
ُْ ع
َ َحدَّثَنَا ع ْث َمانُ بْنُ أَبي
ٌ  َحدَّثَنَا َجر،َش ْي َبة
َ ن
َ ،ن أَبي َوائ ٍل
َ ُ،ور
َ ،ير
ٍ ع ْنُ َم ْنص
َُ هللا عليه وسلم قَا
ل
ُ عنُ ال َّنبيُ صلى
َ عنه ـ
"َُصدقُ َحتَّى َيكون
َُّ  َوإ،ن ْالب َّرُ َي ْهدي إلَى ْال َج َّنة
َُّ ُ َوإ،ن الصدْقَُ َي ْهدي إلَى ْالبر
َُّ إ
ْ الرج َلُ لَ َي
َّ ن
ُالرج َلُ لَ َي ْكذب
َُّ  َوإ،ورُ َي ْهدي إلَى ال َّنار
َُّ  َوإ،ب َي ْهديُ إلَى ْالفجور
َُ ن ْال َكذ
َُّ  َوإ،صديقًا،
َّ ن
َ ن ْالفج
." اّلل َكذَّابًا
َُّ ََب ع ْن ُد
َُ َحتَّى ي ْكت
Abullah nyomán:
A próféta (béke reá) így szólt: „Az igazság egyenességre vezet és az egyenesség pedig a Paradicsomba
visz. Amíg egy ember őszinte, addig szavahihető. A hamisság feslettség és a feslettség Pokolra visz. Az
ember addig hazudozik, míg Allah előtt írva lesz róla: Hazug!”
Szahih, autentikus Hadisz
Szahih Bukhari, (8. kötet, A Jó Modor Könyve, Hadisz No. 116
Olyan világban élünk, ahol rengeteg pálmafa, virág és növényi csoda nő ki halott magvakból. Keressük
azt az egy cserepet, amiben végre az igazság csírázik.
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A KÖZLÉS NEM JELENT ÉRTÉST

﴾١﴿ الر ْح َم ُن
َّ
(Allah) a Kegyelmes!

َّ
﴾٢﴿ آن
َ َعل َم اْلُق ْر
Ki megtanította a Koránt

A Kinyilatkoztatás Allahtól, a Legkegyelmesebbtől való és ez az Ő nemes lelkűségének egyik
legnagyobb Jele, Áyája. Ez a Világosság forrása, mert az Ő Világossága áthatol az egész
Világmindenségen.

ِّ
﴾٣﴿ ان
َ نس
َ َخَل َق ْال
Megteremtette az embert,

َّ
﴾٤﴿ ان
َ َعل َم ُه اْل َب َي
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Megtanította őt a közlésre.

„Bayan”: intelligens beszéd, kifejezési készség, tiszta értés, összefüggések felfogása és értésre adása.
Ezt adta Allah az embernek azon felül, amit a szívébe programozott, s mit megtámogatott a
természetben kitárulkozó Jelekkel, megnyilatkozásokkal, valamit a Prófétákkal.

Figyeljünk a szavak sorrendjére. A világ rendje az ember előtt is fennállt és ma is fennáll. Ez a Korán,
azaz Isten szava. A világ rendjét a Teremtő minden teremtményének megtanította és a világ e rendet
követi. Majd megteremtette az embert, akit megtanított a közlésre. Az ember jött legkésőbb, amikor
a világ rendje már állt. Az ember közölni tud, de ésszel felérni nem. Ezért a világ rendje akkor is
fennmarad, ha ember már nem lesz… Mert az ember csak közöl, félremagyaráz, de nem ért…
Különösen, ha nincs is benne igyekezet, hogy értsen.

Tehát közölni, azt tudunk, ez Istentől kapott adomány, de érteni nem mindig, mert ezt nekünk
kellene magunkban kialakítani. Így sokszor arról adunk közlést, amit nem is értünk, vagy teljesen más
a valóság, mint ahogy azt értjük. Tapasztalhatjuk, hogy pár ember arról a kicsiről is mennyit tud
beszélni, ami a fejében van, ugyanakkor a bölcs, akinek a feje tele van gondolattal, alig szólal meg, ha
pedig mond pár szót, azok lényegre törőek, tömörek. Aki sokat beszél, elvész mondataiban a lényeg,
aki keveset, arra önkéntelenül is odafigyelünk.
A bölcs tudja, mennyire keveset tud. Aki pedig alig fog fel valamit a világból, az sokszor szavakkal fedi
le tudatlanságát.
A közlésnek van egy másik oldala, ez az értés. Minek közölni olyat, amit a másik nem ért, ha
nincsenek meg az alapismeretei ahhoz, hogy a tudást, információt beépítse? A másik véglet pedig, ha
a közlés tartalma olyan silány, hogy az azt hallgatók nem tudnak vele mit kezdeni. Ahogy az életben
mindig, a szinteknek itt is találkozniuk kell.
Végül van még egy tényező, a befolyásoltság. Ha egy közlő személy vagy a hallgatóság képtelen
megszabadulni a memóriájában őrzött ismeretek hatásától, azok merev vázat alkotnak
gondolkodásában, akkor sem az átadott ismeretek, sem a befogadás nem éri el a célját. Ez az az eset,
amikor olyan magyaráz Koránt, aki elkötelezetten Iszlám ellenes, vagy olyan közönséget akarunk
meggyőzni a Sharia lényegéről, akinek a fejében az nem több kéz és láb levágásánál és ettől a
gondolkodástól nem képes szabadulni.
Tehát lényegre törő tudás, szintek találkozása és befolyásoltság kiküszöbölése.
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A LÁBAD ALÓL KIHÚZZÁK AZ ORSZÁGOT
A lábad alól kihúzzák az országod, a fejed felől pedig elveszik Istened. Hogy kik? Hát azok, akik az
országodat és Istenedet manipulálják. Te hiszel mindkettőnek és itt kezdődnek a bajok.
Ezer láncot vetnek nyakadba, melyek mindegyike egy világi törvény, vagy egy hitbéli elvárás. Ha ezek
közül ledobsz magadról párat, akkor törvényt, vagy hagyományt sértesz. De ha nem sértesz törvényt,
vagy hagyományt, meg sem tudsz élni. Így van kitalálva.
Ez már nem az az ország, amibe beleszülettél és nem az az Isten, aki neked életet adott, elhiheted.
Amióta élek csak azt látom, hogy ahányan vezették ezt az országot, annyiszor rabolták ki. Így valóban
ma nem lehet ugyanaz, mint amibe születtem. Tök mindegy, hogy kommunizmus volt, vagy más, a
rablás elvei nem változtak, csak a fokozatok.
Isten szerető, gondoskodó volt, amíg ketten voltunk. De ahogy templomba, majd mecsetbe jártam,
később teológus lettem és egy teljesen más Istenről lett tudomásom. Egy olyanról, aki nem Ő. Egy
mindig a politikai rendszerrel azonosulni tudó Istent volt szerencsém megismerni, aki csak akkor
szeret engem, ha én is szeretem az adott rezsimet.
Mi a fenének hívjátok akkor ezt szekuláris világnak, ha mégis ilyen nagy az összefonódás?
Országod és Istened manipulálói bűnözők, akik elmagyarázzák neked, mi a bűn. Elég furcsa, de igaz.
Ha meg valaki rájön a turpisságra, kiugrik a rendszerből, saját lábra áll és sikeresen szegi meg a
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törvényt, akkor két választása van. Vagy meghívást kap az egyik csapatba lent vagy fent, hogy velük
bűnözzön nagyban, vagy hoppá! Bukovári!
Megcsömörlöttem. Kivonultam ebből is, abból is. Bejártam a világot és láttam, hogy a helyzet sehol
sem jobb. Végül maradtam a könyveknél, ahol megtaláltam azt az Istent, Aki életet adott és azt a
lelkületet, mellyel világpolgár lehetek. És tudjátok hol van az a világ, ahol ezt a polgárságot
élvezhetem? Magamban. Mert ott belül szabad vagyok. Ti is szabaduljatok fel a sok lánc alól, amit
országod és Istened manipulálói kivetnek rád. Ha már kiestél a javak privatizációjából, legalább a
saját lelkedet privatizáld Te, amíg más le nem nyúlja. Azt hiszed viccelek?

ِّ ُّ اعَلموا أََّنما اْلحياة
ِّ اخر ب ْي َن ُكم وتَ َكاثُر ِّفي ْاَّلَمو
ال َو ْاَّلَْوَال ِّد
ُ ََ َ ُ ْ
ٌ َ ْ َ ٌ ُ الد ْن َيا َلع ٌب َوَل ْهٌو َوِّز َين ٌة َوتََف
َْ
ٍ
اما َوِّفي ْاْل ِّخ َرِّة
َ صَف ًّار ثُ َّم َي ُكو ُن ُح
ْ َك َمثَ ِّل َغ ْيث أ
ُ َع َج َب اْل ُكَّف َار َن َباتُ ُه ثُ َّم َي ِّه
ْ يج َفتَ َراهُ ُم
ًط
ِّ َّ ع َذاب َش ِّديد ومغ ِّفرة ِّمن
ِّ الد ْن َيا ِّإ َّال َمتَاعُ اْل ُغ ُر
ُّ ُان َو َما اْل َحَياة
﴾٢٠﴿ ور
ٌ ض َو
ْ َّللا َوِّر
َ ٌَ ْ َ َ ٌ
ٌ َ
Tudjátok meg, hogy az Evilági élet csupán játék, szórakozás, tündöklés, kérkedés köztetek és
versengés vagyonban, gyermekekben. Ez olyan, mint az eső, minek (gyorsan előbújó) növényei
lenyűgözik a szántóvetőt, de ha jön a szárazság, látod elsárgulni azt, majd porladó kóró lesz. A
Túlvilágon szigorú büntetés jár (az azt érdemlőknek) és Allahtól jövő Megbocsájtás, megelégítés (az
azt érdemlőknek). Az Evilág csupán az ámítás hatalmának megtévesztése. (Korán 57:20)
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A LÉLEK KÓDJA
Ne másra figyelj, a megoldás sosem másokban van, hanem Benned!

ِّْ ظ ُرو َن ِّإَلى
﴾١٧﴿ ف ُخلَِّق ْت
ُ أََف َال َين
َ الِّب ِّل َك ْي
Nem látják-e a tevét, miként lett teremtve? (Korán 88:17)
Ha valaki nem hisz a Túlvilágban és el kell gondolkodnia a lét kérdésein elég, ha Allah csodálatos
Tervezésére veti tekintetét. Az első példa a teve. Milyen csodálatos struktúra? Valóban a Sivatag
Hajója. Képes vízre bontani a púpjában tárolt zsírt, amivel napokra fedezheti vízigényét. Száraz,
tövises sivatagi bokrokon elél. Végtagjai alkalmazkodtak a sivatagi járáshoz. Embert és árut szállít.
Húsa ehető, gyapjából takaró, öltözék készül. Mindemellett kedves állat. Nem lehet eleget dicsérni!

﴾١٨﴿ ف ُرِّف َع ْت
َّ َواَِّلى
َ الس َماء َك ْي
És az Eget, miként van magasba emelve? (Korán 88:18)

A második példa a kék Égbolt a Nappal, Holddal, csillagokkal, égitestekkel. Számos gyönyör, szabály
és titokzatosság színhelye. Világosságot, és meleget kapunk a Naptól. Ugyan mire jutnánk gyarló
fizikai életünkben a hatások és gondviselés nélkül, miket az Égbolton keresztül gigantikus
távolságokból kapunk?

ِّ ال َكيف ن
﴾١٩﴿ صَب ْت
ُ َ ْ ِّ َواَِّلى اْل ِّجَب
És a Hegyeket, miként vannak lecövekelve? (Korán 88:19)

Harmadszor a Hegyek, melyek vizet tárolnak, éghajlatot módosítanak, és számos formában szolgálják
a teremtés egészét. Erről a Geofizika többet tudna mondani.

ِّ واَِّلى ْاَّل َْر
﴾٢٠﴿ ف ُس ِّط َح ْت
َ ض َك ْي
َ
És a Földet, miként van kitárva? (Korán 88:20)
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Negyedszer a Föld, annak lakói, kik életüket élik. A Föld egy gömb, amibe csodálatosan illeszkednek a
völgyek, hegyek, folyók, sivatagok stb. Ha ezekre az ember rátekint, ahogy előtte kitárulkoznak, nem
egy hatalmas Tervet lát maga előtt, melyben élete célját is meglelheti?

ِّ
﴾٢١﴿ َنت ُم َذ ِّكٌر
َ َف َذك ْر ِّإَّن َما أ
Hát figyelmeztess, mert te egy figyelmeztető vagy, (Korán 88:21)

َّ
ِّ ِّ
﴾٢٢﴿ ص ْي ِّط ٍر
َ ل ْس َت َعَل ْيهم ب ُم
És nincs fölöttük hatalmad. (Korán 88:22)

A Próféta tanítani, hirdetni jött és azért, hogy az embereknek utat mutasson. Küldetése nem arról
szólt, hogy akaratát bárkire is ráerőltesse, vagy büntessen, csak ha erre felhatalmazása van. A
büntetés Allah dolga.

﴾٢٣﴿ ِّإ َّال َمن تََوَّلى َوَكَف َر
De ki elfordul és tagad, (Korán 88:23)

﴾٢٤﴿ اب ْاَّل َْكَب َر
َّ َف ُي َع ِّذ ُب ُه
َ َّللاُ اْل َع َذ
Allah legnagyobb büntetéssel sújtja őt, (Korán (88:24)

﴾٢٥﴿ ِّإ َّن ِّإَل ْي َنا ِّإ َي َاب ُه ْم
Mert bizony, Hozzánk térnek meg, (Korán 88:25)

﴾٢٦﴿ ثُ َّم ِّإ َّن َعَل ْي َنا ِّح َس َاب ُه ْم
Majd Rajtunk áll az ő számvetésük. (Korán 88:26)

Álljunk meg egy pillanatra. Az emberek egymás torkának esnek a saját maguk által kreált ellentétek
okán. Bárhogy is formáljuk a szót, ezek az ellentétek mind arra mennek ki, hogyan tehetjük a másikat
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szolgálónkká. Miképpen helyezhetjük a másikat saját befolyásunk alá, miképpen uralkodhatunk
másokon, vagy akár az egész teremtésen. Akiknek megadatott az, hogy már túl vannak a
megmaradás, önfenntartás szintjén, az ehhez pluszban hozzájövő áldást, vagyont nem azzal a
szándékkal használják a továbbiakban, amiben Allah eredeti szándéka állt. Ha Allah (SWT) ugyanilyen
emberi tulajdonsággal, önzéssel, hatalomvággyal rendelkezne, akkor soha, senki nem jött volna ki az
amőba állapotból és maradtunk volna a tengerek vizében tudatlan egysejtűkként. Ezzel szemben
Allah (SWT) minket emberré formált, akinek tudata van és lám! A tudat hatalomcentrikusan működik.
Az ember kialakította a mások felett uralkodó erőszakszervét, melyet államnak hívunk. Azt a látszatot
keltik, mintha az emberekért, a környezetért, a teremtésért lennének, de nem azért vannak. Az ő
stratégiai tervezőasztalaikon ezek a szempontok nem szerepelnek. Csak a hatalom, befolyás, és pénz
szerepel, melyet azok zsebébe nyúlva szereznek meg, akik felemelték és hatalomban tartják őket. A
polgárokkal elhitetik, hogy őértük vannak, pedig valójában a polgárok vannak őértük.
Eljöttek a történelemben azok, akik minderre figyelmeztettek, de az ő próféciáik bálványként élnek
tovább, a tartalmi elemeket nem tettük magunkévá. Küldetésük nyomán létrejöttek a vallási
közösségek, egyházak, melyek, ha lehet, még bűnösebben jártak el, mint az egyszeri ember, aki csak
önmaga akart felülkerekedni mások felett. Ezek, ugyanis az isteni eszmét magát
használták/használják fel arra, hogy bűnszervezetként működve spirituális rabszolgasorban tartsa
azokat, akik a hitre éheznek. Mindehhez pedig összeszövetkeztek az állammal, ami előtt nekik kellene
erkölcsi felkiáltójelként emelkedni. Ezzel szemben közösen követik el a bűnt: az ember és a teremtés
semmibe vételét.

Marad a lélek. Az egyén lelke, melybe még bűnszövetkezet nem fészkelte be magát. A lélek, melynek
tisztaságát mindenki a teremtéssel hozza magával és csak emberi tanítások ronthatják meg idővel. A
lélek, melynek figyelmét még fel lehet kelteni a teremtés csodájára, az igazi hatalomra, az egek, a
föld, a hegyek jelenségére. Ezek a teremtés ékes bizonyságául állnak előttünk, melyet a lélek még
észrevesz, de az állam és az öntörvényű csoportok csak akkor, ha saját tetteikkel a természet erőit
önmaguk ellen fordították. Nincs esélyük.

Csak a léleknek van esélye és annak a hatalmas potenciálnak, melyet Allah a lélekben Számodra
bekódolt. Ezért ne ülj fel minden uszításnak, népbutításnak. Hallgass a kódra!
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A NASA A JÖVŐBE REPÍT, AZ EGYHÁZAK A MÚLTBA
TÉGED MEG MINDENKI LENYÚL A JELENBEN

Amit ember csinál, az általában jól menő gazdasági vállalkozás. Ha nem így lenne, nem vágna bele,
vagy ha belevág és látja, hogy nem jól alakul, akkor abbahagyja. Csak kivételes, megszállott
személyek teszik dolgukat akkor is, ha környezetükben a dolgok rosszul állnak. Őket saját korukban kevés kivételtől eltekintve - bolondnak tartják, hiszen szembe mennek olyan trendekkel, amit épeszű
ember nem tesz. De ki az az épeszű ember? Nyilván az, aki alkalmazkodik környezetéhez és túlélése
érdekében mindent bevállal. Eszközökben nem válogat, mindenből anyagi hasznot hoz ki és egoista.
Ő a minta. Elvtelen, azaz van elve, ez pedig a túlélés, aminek érdekében minden elv szóba jöhet. Még
annak ellenkezője is, amit tegnap hangoztatott.

178

Nos, a mi megszállott, bolond emberünk, minden logikát nékülözve nekimegy az „épeszű” embernek
és a trendnek. Olyan dolgokat tanít, ami megvetés tárgya, ezért közösségen kívül kerül. Követőket
ezért ott talál, ahol saját magát találja: közösségen kívül, a megvetettek, kirekesztettek, „nem
épeszűek” között. Ha őket sikerül rendbe szednie és fenyegető erővé válnia, üldözik. Élete fordulatot
vesz. Üldöztetése döntés elé állítja. Vagy bevállalja a mártír sorsot, vagy felveszi a harcot. A mi
terminológiáink szerint mindkettő Dzsihád. Tehát a forgatókönyvbe bekerül az erőszak. Vagy így,
vagy úgy. Ha tömegbázisa túlhaladta azt a kritikus értéket, hogy megmarad a közösségi
emlékezetben, akkor prófétává válik. Ha nem, akkor feledés homályába vész.
Ez az alaptörténet monoteista, Ábrahám alapú hitek esetében. Keleten más a helyzet. Keleti
kultúrákban az emberek sokkal nyitottabbak voltak (ma már ott sem mindig) a gondolatokra. Nem
kellett vértanúságot vállalni ahhoz, hogy valakinek a tanítását kövessék. Pragmatikusabban
alkalmazták a hiteket. Ami az egyén számára jó volt, azt megtartották, ami nem, azon túlléptek. De a
bölcselet alapjában véve megmaradt.
Térjünk vissza az Ábrahámi tanokat követőkhöz. Ők többnyire velejéig romlott, de magukat
felsőrendűnek, szentnek és kiválasztottnak megélő „fehér” kultúrák. Ők azok, akiknek nyelvében
hemzseg a birtokos segédige. Have, haben avoir, haber, azaz bírni valamivel, birtokolni valamit ige
nélkül gyakorlatilag nem tudnak kifejezni semmit. Ebbe a megbomlott agyba az „eszement tanító”
halála után nem a tanítás követése ötlik fel, hanem az, hogy miként lehet ebből a tanításból jól menő
üzleti vállalkozást csinálni. Íme, létrejönnek az egyházak. Mindenhol. Ott is, ahol tilos, mert az
„eszement tanító” tiltotta. Mivel az üzlet piszkosul beindult, ezért belső konkurenciaharcok indultak
meg a vállalkozás vezetéséért. Ez oda vezetett, hogy a szervezetek különböző szektákra bomlottak.
Tegyük szívünkre a kezünket, lenne olyan pap, akinek életpályamodellje az lenne, hogy 33 éves
korában keresztre feszítik (bár ezt mi muszlimok nem valljuk, de jelen esetben mindegy) és akkor is
ezt a sorsot vállalja? De hozhatnánk példákat Mózes, Mohamed, Ábrahám és a többi életéből. Ugye,
hogy nem lenne senki, aki az eredeti sorssal életét azonosítaná. Pedig milliók szenvednek ma attól,
amitől pár évezreddel ezelőtt azok az „eszementek” szenvedtek. De nem buli feléjük fordulni. Ők csak
tehernek vannak. Tönkre teszik a vállalkozást. Pénzbe kerülnek és nincs hozadék!
Ezért mit találnak ki? Visszamenekülnek a múltba. Nem a jelen problémáit oldják meg úgy, ahogy az
„eszementek” tennék, hanem visszamenekülnek beszédeikkel, tanításaikkal a múltba és nem emelik
fel tekintetüket, hogy e jelent meglássák. Illetve felemelik, de csak annyira, hogy a pénzeket
bekasszírozzák. Pénzt kapnak államtól egyéntől azért, hogy csak ködösítsenek, maradjanak a múltban
és követőiket is tartsák ott.
Ezek a múltbéli „Szunnák” (követési módok, hagyományok, melyeket próféták hagytak ránk)
taposnak minket a sárba! Tudom, megint félre akarsz érteni. Nem Szunna ellenes vagyok. A Szunnák
köteleznek. Köteleznek megőrzésre és követésre. De a Szunnákból a tanítást kell követni, nem a szót
magát, mert a szó visszarepít az ókorba, a tanítás pedig időtlenné tesz.
Ma másból sem áll az egyházak hirdetése, mint szervezetbővítésből. A belső tartalom, amit az
„eszementek” hoztak a világra, már nem is olyan fontos. Az a fontos, hogy sok követő legyen és
lehessen őket manipulálni. Egyéni sorsokat, szegénységet és az ahhoz kapcsolódó szegregációs
kérdéseket mindenki leszarja. Senkit sem érdekel, hogy mit lehetne tenni Kolompár Dzseniferért az
öt gyerekkel a cigánysoron, Janiért, aki a szomszéd faluban drogfüggő, vagy a Tóth családdal, akiket a
végrehajtó utcára tett. Inkább azzal kell foglalkozni, hogy miként őrizzük meg a kereszténységet a
migránsok támadása elől, vagy miként kell Svédországban, Dániában papostul megvenni kiüresedett
templomokat és azokat mecsetté alakítani. Ez a fontos? Ez a küldetés? A harc? A konkurencia
leverése? Egyik könyvünk sem szól erről. Ellenben pont arról szól mind, hogy ne ez legyen.
A muszlimokat üldözik és mi, muszlimok csak erre figyelünk. A keresztények is azt állítják, hogy
üldözik őket és az ő látásuk is szelektív, csak keresztény üldözést látnak. Ma az üldöztetés egy jól
eladható áru, még azt is üldözik, aki éppen az üldöző oldalon van. Csak arra nem figyel senki, akit
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tényleg üldöznek. Neki nincs szócsöve, nincs CNN-je, BBC-je, weboldala. Ők a többmilliárdos szegény
réteg, akiknek hangját el kell nyomni. Sőt tudatát is! Ők a legkárosabbak. Sok pénzbe kerül életben
tartásuk és annyira csórók, hogy nem képesek vásárolni, fogyasztani, tehát nem hoznak be pénzt a
rendszerbe, csak visznek. Ők az igazi ellenség! Pedig az „eszementeknek” valaha ők voltak a
tömegbázisai és az ő problémáik jelentették a Szentírások mondanivalóját.
Pedig a világ ellenünk fordul. Kolompár Dzsenifer öt gyereke erőszakban szocializálódik. Erőszak hoz
megoldást mind az ötnek, hogy legyen játéka, napi betevő falatja. Nem csak Dzsnifernek van öt
gyereke, hanem soknak. A drogos Janikból is százezrek sétálnak az utcán reménytelenül. Nincs
értékrendjük, mert a szer ösztönlényekké tette őket. Azt hiszed a hajléktalannak nincs gondolata,
hogy miként éljen túl még egy napot? Csak ebben a gondolatban nem az ötéves terv szerepel, hanem
az, hogy miként lehet a jólétben élőktől elvenni! A migráns kérdést, annak hamis beállítását és a
muszlim radikalizációt, amivel meg nem foglalkozik senki, meg sem említem. Ez lenne a jövő? Ha ma
nem teszünk lépéseket, akkor ez a jövő már itt kopog az ablakon.
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A RECEPTET EGYÜK MEG, VAGY KÉSZÍTSÜNK ANNAK ALAPJÁN ÉTELT?

Ha vendégségbe mész és finom falatokkal kínálnak, talán eljutsz addig a pontig, hogy elkéred egyik
másik receptjét és otthon magad is elkészíted. Ez a normális. Furcsa lenne, ha a vendégségben nem
adnának semmit, majd a házigazda csak annyit szólna: kaja nincs, de mindenki kap egy receptet,
menjen haza és készítse el, ha enni akar. Ez csöppet sem vicces, mert sajnos sokan így térítenek a
hitre! Megy az üres fecsegés, érvelés, Iszlám így, Iszlám úgy, ami hiába logikus, ha azt nem támasztja
alá életünk példája. Amit mi adunk mintaképp, az nem ízletes epertorta, hanem megbuggyant
húsleves döghússal, amiről azt bizonyítjuk, hogy a legfinomabb étel, sőt Isten ezt rendelte el
áldásként számunkra. Hát, szerintem Isten szemét, orrát befogja a minta láttán, amit adunk.
Ha egy Muszlim weboldalra tévedek, unásig látok Koránt recitálni, imádkozni, zarándokolni, tehát
olyasmit, ami külsőségeket mutat. Na és kit hat ez meg? Bocsánat, de ennyi erővel papagájokat is be
lehet tanítani Koránt recitálni, kb. ugyanannyit fognának fel értelméből, mint azok, akik ész nélkül
olvassák. És mi közöm ahhoz, hogy ki, hogy imádkozik? Miért fontos képi anyag ez? Ez egy privát ügy!
Az imám az én intimszférám, azt ne fényképezze senki. Tudom, lenyűgöző a Muszlimok közösségi
imája, ahogy fegyelmezetten, összhangban végzik a mozdulatokat. Számomra ez Hollywood. Más
szavakkal, képi anyaggal, emocionális elemekkel való térítés. Nem hiszem, hogy bármely próféta ezt
tette volna. Vagy ez a példa? Ez lenne az ízletes epertorta? Az ima fontos eleme az Iszlámnak, de mit
ér életvitel, példa nélkül?

ِّ َّ ول
ِّ
ِّ ان َل ُكم ِّفي رس
َّ َّللاَ َواْل َي ْوَم ْاْل ِّخ َر َوَذ َك َر
َّ ان َي ْر ُجو
َ ُس َوةٌ َح َس َن ٌة ل َمن َك
ََّللا
ْ َّللا أ
َُ
ْ َ َلَق ْد َك
﴾٢١﴿ ير
َكِّث ًا
Mert, bizony, nektek a Prófétában ott a szép példa annak, ki reménykedik Allahban, a Végítélet
Napjában és Allahra sokat emlékezik. (Korán 33:21)
Íme! Allah (SWT) példaadásra kötelezte a Prófétát (béke reá). Nem azzal küldte, hogy fecsegjen és
akassza hasba szövegével a népet! Az Iszlám hőskorában a hit tettekkel terjedt. Muszlim kereskedők
életmintái, tudósok felfedezései, olvasottság terjesztése, társadalmi rend, biztonság, átláthatóság
volt az, ami miatt az Iszlám igazolni tudta Allah szavainak hitelességét. Nem duma volt és a Korán
nyomtatása milliós példányszámban, míg más könyvet a nyomda eddig ki sem adott.
Vegyük észre: ahol az Iszlám szóbeliséggel terjed, ott szó szintjén maradt. Ahol mintákkal terjedt,
mert nem értettek arabul, ott az Iszlám minőségileg más struktúrákat hozott létre. Erre jó példa
Malajzia és Indonézia.
A fenti gondolatok miatt félve nyitom meg a Muszlim honlapokat, ahol top 10-es sejkek győzködnek
az Iszlám igazáról. Elriadok az Iszlámot felvevők nagy számától. Igen, én a Muszlim riadok el! Mert a
szavak ereje hat, nem a példa! Nem látom, hogy mit teszünk mi, Muszlimok a környezetszennyezés, a
globális klímaváltozás ellen, mit teszünk az emberiségért, milyen mintát tudunk adni divatos hidzsab
és szakálfazonokon túl. Ha pedig az újonnan beálltakban ez a felszínes valami állandósul Iszlám
címszó alatt, akkor Allahnak lesz tennivalója, hogy újból helyrehozza Ábrahám hitvallását, az
egyenest:
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ِّ ِّ َّ ِّ َّ
ِّ اه
ِّ
ِّ ِّ
َّ
ْ َو َم ْن أ
ُيم َحن ًيفا َوات َخ َذ َّللا
ْ َح َس ُن د ًينا م َّم ْن أ
َ َسَل َم َو ْج َه ُه هلل َو ُه َو ُم ْحس ٌن وات َب َع مل َة إ ْب َر
ِّ ِّإبر
﴾١٢٥﴿ ًيم َخلِّيال
اه
َ َْ
Ki szebb annál, mint aki aláveti önmagát (Aslama) Allahnak, jóravaló és Ábrahám felekezetét (irányát)
követi, az egyenest? Allah, Ábrahámot felebarátjának tette meg. (Korán 4:125)
Ábrahám az a megkülönböztetett Próféta az Iszlám teológiában, akit „Allah felebarátjaként”
titulálunk. Ez nem jelenti azt, hogy több volt halandónál. Az ő hite minden körülmények között tiszta,
igaz és egyenes, viselkedése szilárd és helyes volt. Ő a Monoteizmus alapja, a Próféták ősatyja, akire
minden Zsidó, Keresztény és Muszlim tisztelettel tekinthet.

ِّ ِّ ما َك
ِّ ودًّيا والَ نصرِّانًّيا وَل ِّكن َكان حِّن ًيفا ُّمسلِّما وما َك
ِّ
ِّ اهيم َيه
ين
َ ان م َن اْل ُم ْش ِّرك
َ ََ ً ْ
َ َ
َ َ
َ ََْ َ
ُ ُ ان إ ْب َر
﴾٦٧﴿
Nem volt Ábrahám sem Zsidó, sem Keresztény, hanem Egyenes és Megbékélt (Muszlim) volt. Nem
volt bálványimádó. (Korán 3:67)
Remélem jól elolvasta a fenti Korán verseket mindenki! Mert mi, Muszlimok nem Mohamed vallását
követjük, hanem Ábrahámét! Mohammed csak megtisztította azt az elhajlásoktól, torzításoktól és
visszaállította az Ábrahámit, az Egyenest! Tudja-e ezt a sok új betért hívő?

182

A TANÍTÁSOK AKKOR SZŰNNEK MEG, AMIKOR A HIRDETŐKBŐL SZOBROK
LESZNEK
A tanítások akkor szűnnek meg, amikor hirdetőikből szobrok lesznek. Az emberek lusták. Könnyebb
valakinek emlékművet állítani, mint utána olvasni, elemezni azt a gondolatot, ami az adott illetőt
híressé tette. Így az illetőből nem a gondolat marad meg, hanem szakállviselete, a sapkája, amit
hordott és a beállás, amivel szoborrá formálták.
Aki az én korosztályomhoz tartozik, emlékszik fiatalkorunk viseleteire. Lenin sapka, Lenin
kecskeszakáll és jövőbe néző tekintet. Ez maradt meg Leninből, de a kutya sem olvasta el műveit.
Majd egy szoboravatáson azon ment a vita, hogy Lenin elvtárs mennyire fejezi ki a város céljait. Nos,
nem csak Lenint érte el végzete, hanem mindenki mást, akiből bálvány lett. Ilyen szempontból Jézust
végképp áldozatnak tekinthetjük. Az ő ábrázolása abszolút tematizált és idealizált. Fehér bőrű és kék
szemű nem lehetett, annyi bizonyos, de hát tudjuk, mire jó az ilyen közvetett kommunikáció.
Kedves Muszlim testvérem, te sem úszod meg a vádakat. Hiába áll fent az ábrázolási tilalom, mégis
ábrázolsz. Még úgy is, hogy nem veszel tudomást róla! Hiába nincs Mohamed (béke reá) szobor és
kép, de te magadat állítod be annak. Te akarsz az ő szobra lenni. A Szunna mögé bújsz, onnan érvelsz,
Mohamedi tradícióra hivatkozol! Igen, a tradíció fontos, de ha megkövesedik, akkor visszahúzó erővé
válik. Az Iszlám nem rögzülhet le Mohamed (béke reá) korához és helyéhez! És Mohamed (béke reá)
is így akarta! Ne a Prófétát utánozd, hanem vedd át gondolkodását és aszerint cselekedj. Ha
szakálladat úgy nyírod, rövidszárú nadrágban jársz, az még nem ment fel az alól, hogy gondolkodj. És
még egy. Mohamed (béke reá) nem azt kérte, hogy őt kövesd, bálványozd, hanem tanítását értsd
meg és azt kövesd. Ne csinálj belőle Lenint!
Mert a gondolat túléli az időt, a bálvány nem. Az Iszlám pedig gondolat és a gondolat lényege a
gondolkodás.
Emlékszel mi hangzott el Mohamed (béke reá) halálakor? Abu Bakr (Allah legyen vele megelégedve)
így szólt:

ُ َو َم ْن َكانَ يَ ْعبُد،ات
َ سلَّ َم فَإِّ َّن ُم َح َّمدًا قَ ْد َم
َ ُصلَّى للا
َ علَ ْي ِّه َو
َ أَال َم ْن َكانَ يَ ْعبُدُ ُم َح َّمدًا
ُاّلل َحي الَ َي ُموت
َ َّ اّلل فَإِّ َّن
َ َّ
„Aki Mohammedhez (béke reá) imádkozott, hát Mohamed meghalt. Aki Allahhoz imádkozott, hát
Allah él és nem hal meg soha!”

ِّ
َّ
َعَق ِّاب ُك ْم
ُّ ول َق ْد َخَل ْت ِّمن َقْبلِّ ِّه
َ الرُس ُل أََفِّإن َّم
ْ ات أ َْو ُقت َل انَقَل ْبتُ ْم َعَلى أ
ٌ َو َما ُم َح َّمٌد ِّإال َرُس
ِّ َّ ومن ينَقلِّب عَلى ع ِّقبي ِّه َفَلن يض َّر َّللا َشيًئا وسيج ِّزي َّللا
﴾١٤٤﴿ ين
َ الشاك ِّر
َُ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ََْ َ ْ َ
ُ
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Mohammed nem más, mint Próféta, aki előtt Próféták múltak el. Ha meghalna, vagy megöletne, ti
sarkon fordulnátok tán? Aki sarkon fordul, soha nem árt Allahnak semmit. Allah megadja
osztályrészét a hálaadóknak. (Korán 3:144)
A vers az Uhudi ütközetet említi, amikor azt kiáltotta valaki, hogy a Prófétát megölték. Valóban súlyos
sérülést szenvedett, de Talha, Abu Bakr, Ali az oldalán álltak és meg tudták menteni a Muszlimok
seregét attól, hogy csődületté ne váljanak. Ezt az áyát Abu Bakr akkor is elmondta, amikor a Próféta
nyolc évvel később természetes halállal távozott, hogy az embereket megtartsa Allah szolgálatában.
A Próféta ember volt, de Annak üzenetét hozta el, Aki örök.
Mindez egy mély üzenet számunkra, hogy mire terjedjen ki figyelmünk a hit követése során.
Személyre, külső jegyekre, vagy tanításra?
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A VILÁGOT LÁTNI, DE MELYIKET ÉS MELYIK SZEMMEL?

A fizikai világban ott vannak a spirituális értés Jelei. Ahhoz, hogy ezeket észrevegyük, spirituális
látásra van szükség. Mindenkiben ott van ez a képesség, ami önmagában elhal, ha nem foglalkozunk
vele. De ha kifejlesztjük, akkor megnyílik egy olyan világ, amiben megnyugodhat lelkünk.
Lássunk egy példát a sokból, hogy nyitja meg szemünket erre a látásra a Korán.

ِّ
ِّ َّللاُ َّال ِّذي ُي ْرِّس ُل
ف َي َشاء َوَي ْج َعلُ ُه ِّك َسًفا
َّ
َّ ط ُه ِّفي
ُ ير َس َح ًابا َف َي ْب ُس
َ الس َماء َك ْي
َ الرَي
ُ اح َفتُث
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اب ِّب ِّه َمن َي َشاء ِّم ْن ِّع َب ِّاد ِّه ِّإ َذا ُه ْم َي ْستَ ْب ِّش ُرو َن
َ َص
َ َفتََرى اْل َوْد َق َي ْخ ُرُج م ْن خ َالله َفإ َذا أ
﴾٤٨﴿
Allah az, Ki elküldi a szeleket, hogy feltorlassza a felhőket, majd úgy terítse szét azokat az Égen, ahogy
Ő akarja. Majd megteszi azokat foszlányokká és látod kihullani közülük az esőcseppeket. Majd
lebocsátja azt szolgálói közül annak, kinek Ő akarja, hadd örvendezzenek,- (Korán 30:48)
A szél példája jelenik meg fizikai és spirituális vonatkozásban. Láthatjuk, hogy a fizikai világban miként
képződnek a felhők. A szelek felszívják a szárazföld nedvességét, szállítják azt a sötét fellegekben,
majd eső formájában lehull ott, ahol szükséges. Ekképpen töltheti fel az ember is saját spirituális
tudatát, akár a legváratlanabb, legkietlenebb helyekről. A legkisebb foszlány is képes ezekből arra,
hogy Allah akaratának megfelelően megérjen és a gondolatok mögé olyan tartalmakat lássunk,
melyek megnyitják az Ő tervének megértését és az abba való beilleszkedést.

ِّ ِّ
﴾٤٩﴿ ين
َ َل ُمْبلس

َواِّن َك ُانوا ِّمن َق ْب ِّل أَن ُي َن َّزَل َعَل ْي ِّهم ِّمن َقْبلِّ ِّه

Even though, before they received (the rain) - just before this - they were dumb with despair! (Quran
30:49)

ِّ َّ ظر ِّإَلى آثَ ِّار رحم ِّت
ِّ
ك َل ُم ْحِّيي اْل َم ْوتَى
َ ض َب ْع َد َم ْوِّت َها ِّإ َّن َذل
َ ف ُي ْحِّيي ْاَّل َْر
َ َّللا َك ْي
ْ ُ َفان
ََْ
﴾٥٠﴿ َو ُه َو َعَلى ُك ِّل َشي ٍء َق ِّد ٌير
ْ
Nézd Allah kegyelmének nyomait, miként kelti életre a Földet annak halála után! Mert bizony,
ugyanez kelti életre a halottakat is. Mert Ő Mindenre Képes! (Korán 30:50)
A szelek tisztító és termékenyítő hatása után a Föld példáját látjuk, ami télen, vagy száraz évszakban
elhal és tavasszal, vagy az esős évszak kezdetekor élet költözik belé Allah kegyelme által. Az ember is
meghal, de ott az újbóli élet is, ha Allah kezébe helyezi magát és hagyja, hogy Ő életet leheljen bele.
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ِّ
﴾٥١﴿ ظُّلوا ِّمن َب ْع ِّد ِّه َي ْكُف ُرو َن
َ صَف ًّار َّل
ً َوَلئ ْن أ َْرَسْل َنا ِّر
ْ يحا َف َأرَْوهُ ُم
Ha elküldenénk a szelet, mi szemük láttára sárgítja ki (vetéseiket), ezután is hitetlenek maradnának!
(Korán 30:51)

َّ
ُّ الص َّم
﴾٥٢﴿ ين
ُّ ك َال تُ ْس ِّم ُع اْل َم ْوتَى َوَال تُ ْس ِّم ُع
َ الد َعاء ِّإ َذا َول ْوا ُم ْدِّب ِّر
َ َفِّإَّن
Nem bírhatod hallásra a halottat, s a süketet sem bírhatod arra, hogy meghallja a hívást, mikor hátat
fordítanak. (Korán 30:52)
Allah teremtését az ember önmaga fedezheti csak fel, ehhez megfelelő tudásra, felkészültségre van
szüksége. Allah megadott minden eszközt és biológiai képességet, ami szükséges a felfedezéshez. Ha
az ember kiöli magából ezeket a képességeket, akkor hogy várja el azt, hogy megértse a világot?
Azokon kívül, akik eltompítják spirituális érzékeléseiket, vannak olyanok, kik a süketekhez
hasonlatosak, kik, ha akarnák, a többi észlelési képességeiket, mint pl. látás, használhatnák. Az
Igazság csak akkor tud belénk hatolni, ha utat nyitunk előtte.

ِّ
ض َالَلِّت ِّه ْم ِّإن تُ ْس ِّم ُع ِّإ َّال َمن ُي ْؤ ِّم ُن ِّب َآي ِّات َنا َف ُهم ُّم ْسلِّ ُمو َن
َ َو َما أ
َ َنت ِّب َهادي اْل ُع ْم ِّي َعن
﴾٥٣﴿
Nem vezetheted ki a vakot az ő tévelygéséből, hacsak nem bírod őket hallásra és hiszik Áyáinkat,
majd alávetik magukat (Muszlimokká válnak). (Korán 30:53)
Csak az képes a spirituális tanításokat magába építeni és gyarapodni általuk, aki tudatát Allah
Akaratának megfelelően alakítja, aláveti. Ez az Iszlám alaptanításai közül az egyik.
Talán sikerült érzékeltetni, hogy az ilyen alávetés nem szolgaságot, hanem felemelkedést jelent.
Hiszen felemel egy világba, ahol végre otthon lehetünk.
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ADDIG ALKOTJÁK A KÁOSZT, MÍG AZ MENEKÜLŐÚTTÁ VÁLIK

Vigyázz, ha hallod az egységre hívó szavát, mert nem egységre gondol, hanem egyöntetűségre. A hívó
agyában nem egy kompromisszumos összetartás van, hanem egyetlen gondolat: mindenki legyen
olyan, amilyen én! Csupán az a baj, ha meglátja magát többezres, vagy milliós kivitelben, akkor
riasztó kép alakul ki. Ez a Mao, vagy Hitler komplexus. Mert lehet, hogy magamban felfedezek pár jó
tulajdonságot, de felnagyítva önmagamat, a negatívumok fognak dominálni igazán látványosan. Ezért
jobb a szerénység, az alkotó szerénység.
Igaz, ha alkotsz, egy feje tetejére állított világban alkotásod is fordított megítélést kap. Ha építesz, azt
nézik, hol büntessenek. Ha létrehozol egy egyedülálló művet, rá se hederítenek, de ha lefoglalsz egy
hidat, az embereknek kellemetlen órákat okozol, akkor tömegek gyűlnek köréd, fellázíthatod őket és
meghatározó politikus leszel. Ha végig nézed a mai történéseket, nem fejlődéssel, hanem botránnyal
lehet bekerülni a köztudatba. Ha Isten is így alakította volna ki a teremtett világ rendjét, akkor nem a
harmóniát, illeszkedést tette volna meg az evolúció alapjául, hanem a feltűnést, disszonanciát és
oktalanságot. Robbantások, bűnügyek, szinte más sincs a hírekben. Ha pedig ez a tendencia, akkor
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minden őrült ilyen eszközzel akar élni ahhoz, hogy magára felhívja a figyelmet. Mert a
figyelemfelhívás, szenzáció, alap a közléshez. Régen elég volt egy dobszó, szignál, ma ehhez össze kell
dőlnie egy épületnek. Ezzel nem a tüntetéseket, felvonulásokat becsmérlem. Az jogos
véleménynyilvánítás. A feltűnési viszketegségben szereplő, tartalmatlan emberek, bűnözők
felkapását nem értem a semmiből. Ők magukkal hozzák azt az ürességet, erőszakot, amire
odafigyelőkké válunk és egy idő múltán csak az üresség és erőszak válik tartalommá. Ez annyira hat,
hogy egy társaságban el sem lehet mondani nyugodtan egy véleményt. Nem várnak, hogy végig
mondd, ezerszer megszakítanak, üres poénokkal lazítják fel a mondanivalót majd az dominál, aki a
leghangosabb, egyben nem tartalmat közöl, hanem valami figyelemfelkeltő bugris dolgot. Gondolat?
Arra nincs vevő. Bulvárra van vevő és a bulvár ma már nem egy kikapcsolódást segítő, felfrissülést
hozó elem, hanem a selejt mainstream.
Lehet szidni az „átkost” annak ezer negatívumával, de ne feledjük annak letűnt társadalmát, melyet
nem lehetett ennyire palira venni. Az emberek mindent olvastak, ebben volt a szépirodalomtól a
bulvárig minden, mert ez kapu volt a bezártságban a külvilág felé. A hírekben nem csak Szovjetunió
és a magyar párt kapcsolata szerepelt, hanem tájékoztatást kaptunk a Csendes óceáni szigetvilágtól
kezdve a Dél-amerikai történéseken keresztül a világ különböző országairól, eseményeiről, sokkal
színesebben, mint ma. Most vonatkoztassunk el a politikai megközelítésektől. Biztos, hogy egyfajta
„diktatúrában” éltünk, amit az én generációm azért nem fogott fel, mert abban szocializálódtunk. A
külső diktatúra mellett létezett egy annál sokkal erősebb rendezőerő, a műveltség, belső
meggyőződés. Ez elnyomta azt az identitástudatot, ami ma felülír mindent. Akkor a belső tartalom
rendezőelvként hozott össze különböző embereket.
A sekélyesedés következménye az, hogy a rendezőelvek kikopnak, mert „nincs rájuk igény”, vagy
divatosan szólva „eladhatatlanok”. Egy sekélyessé váló tömeg pedig rendezőelvek nélkül egy
amőbaszerű masszává válik, amit nem a tudatra, hanem az ösztönökre ható eszközökkel terelni lehet.
Azaz egy ideig lehet, majd a tehetetlenség és rendezetlenség átcsap káoszba és a káosz lesz az
egyetlen rendezőelv. Ez az elszegényedett, tudatuktól megfosztott emberek, általuk nem tervezett,
nem összeesküvés-szerűen kialakított menekülési útvonala, mely csak úgy jön. Nem is tartható vissza,
mert a tömegek már nem képesek fizetni vízért, áramért, egészségügyi szolgáltatásokért, a gyerek
iskolájáért, ruhájáért és még enni is kéne. Ha pedig tömeges a nem-fizetés, akkor az tudatosul, hogy a
káosz a kiút, tehát a káosz a rendezőelv. Ez áthatja a kötelezettség vállalásokat, törvényességet és az
embereknek nem lesz füle meghallani kéréseket, felhívásokat, figyelmeztetéseket. Tanításokat pedig,
ami visszahozná a klasszikus rendezőelveket végképp nem fognak meghallani. Egy rapper énekesnek
már ma is nagyobb a sikere, mint egy szónoknak. Ezt felismerve a politikusok is egyre nagyobb
számban hoznak be kampány csapataikba celebeket, illetve a hitszónokok is inkább énekben,
táncban, vagy zenés dramaturggal adják elő lebutított mondanivalójukat. Semmi más nem vész el,
csak a tartalom. Ez a nagyhangú, semmitmondó populista megszólalók kora, akik egyöntetűségre
hívnak, mert tudatukban az egyöntetűség az egység.
A trend talán egyetlen pozitív eleme az, hogy a káosz hosszútávon felfalja előállítóit. Ha pedig nem
tudatosan állították elő, akkor okozóit. Ember csak dumál a fékek és ellensúlyok rendszeréről, de
Isten ezt gyakorlattá teszi. A sötét középkorban két pestises patkány átírta Európa erőviszonyait.
A tengerek szennyét a hullámok partra sodorják, kihalt városok helyén vegetáció éled még akkor is,
ha mi a teremtés egyensúlyát felborítjuk. A teremtés rendjében okozott káosz nem a természetet
károsítja végső soron, hanem az okozót, az embert.

ِّ ْ ص ْد ٍق وأ
ِّ
ِّ وُقل َّر ِّب أ َْد ِّخْلِّني م ْد َخل
َّ ِّ ِّ
ط ًانا
َ نك ُسْل
َ اج َعل لي من ل ُد
ْ َخ ِّر ْجني ُم ْخ َرَج ص ْد ٍق َو
َ ُ
َ
َ
ِّ َّن
﴾٨٠﴿ ير
ص ًا
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Mondd: „Uram! Vezess be engem az Igazság kapuján és vezess ki engem az Igazság kapuján. Juttass
Színedből olyan hatalmat, mi pártomat fogja.” (Korán 17:80)
A kapuk a következő jelentésekkel bírhatnak: 1. Halálba vezető kapu, minek kivezető kapuja a
Feltámadás. 2. Medinába vezető kapu, ami új életet nyit a Próféta és Muszlimok számára. A kivezető
kapu pedig Mekka, szabadulás az üldöztetéstől és a tudatlanság miliőjétől. 3. Általában véve az élet
különböző szakaszaiba való be és kimenet.

ِّ
ِّ
﴾٨١﴿ ان َزُهوًقا
َ َوُق ْل َجاء اْل َح ُّق َوَزَه َق اْل َباط ُل ِّإ َّن اْل َباط َل َك
Mondd: „Eljött az Igaz és szertefoszlott a hamis. Mert bizony, a hamis szertefoszló.” (Korán 17:81)
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AHOL MEGNYUGVÁSRA LEL LELKEM

Mindenkinek mást jelent az otthon. Ahogy minden egyes embernek más a tökéletes társ. Szavakkal
nem meghatározható egyik sem. Ha eljön az idő, belépsz egy helyre és érzed, hogy ez az otthon. Itt
meg tud nyugodni lelked. Ha pedig utadba téved valaki, Isten lehet, hogy éppen azt küldi, akiben
megnyugszik lelked és akinek lelke benned megnyugodhat. Szőke, barna, fekete? Gazdag szegény?
Fiatal, öreg? Ezekre nincs válasz. Mert végső soron a lelked dönt arról, hol leli meg nyugalmát. A lélek
pedig nem fiatal és öreg, szőke vagy barna, gazdag vagy szegény. Se otthon, se társ mellett nem
materiális alapon dönt.
Megfigyelheted, hogy általában azok avatkoznak bele legjobban életedbe, azok magyarázzák mit kell
tegyél, akik saját életüket elrontották, zátonyra futott minden próbálkozásuk. Nem képesek mintát
adni, de szavakat bőséggel adnak. Kizárólagos kategóriákban gondolkodnak, csak saját életük
tapasztalatából szűrnek le egy apró mozzanatot, ami náluk igaz lehetett, de másoknál ez nem biztos,
hogy igaz. Hogy lehet hívó szó a disszonancia, a káosz?
A szív sokszor okosabb az agynál, hiába az agy a tudás tárháza. Csak nem mindegy, hogy milyen
tudást gyűjtünk benne! A világ problémáit nem művelt, tudós emberek okozzák? Nem azok szabják el
együttélésünket a földdel, más népekkel, akiknek tudása alapozza meg egy adott időszak szabályát?
Nem az teszi idegenné számodra szülőföldedet, családodat, aki meghatározza mi a haza és család?
Abban a pillanatban, ahogy ezt benned tudatosítja, elveszted mindkettőt!
Nekem az az otthon, ahol szerető szempár tekint vissza, érezhetem a reggeli kávé illatát, hallhatom a
család zaját, női csicsergéseket, gyerekek pajkos nevetgélését, nézhetem hogy készül szeretettel egy
csokitorta, akár egy műalkotás. Nekem az az otthon, ahol mindenki saját alkotásának apró örömét
hozza be egy közös térbe és ezen kívül hagyják a világmegváltó gondolatokat, politikai kampányok
hazug hangulatát, az „egyetlen üdvözítő” utat Isten felé! Hagyjatok a picsába vallásokkal, politikai
térítésekkel, szájtépésekkel! Isten bennem van és nem a ti szavaitokban, melyek olyan szűkre szabták
Istent, mint agyatok silány terei! Azokban nem nyugszik meg lelkem, inkább háborog! Lelkem abban
nyugszik meg, mikor érzem a pörkölt, rántotthús illatát, ami öröm akkor is, amikor készül és akkor is,
amikor fogyasztják. Itt félre ne érts! Nem arról szól a cikk, hogy az író szereti a pörköltöt és
rántotthúst! Az alkotás öröméről szól, ami ráragad arra is, aki csak szemmel kíséri a folyamatot.
A haza érzetére is ugyanez vonatkozik. Ne határozza meg senki, mit kell hazámnak érezzek. Minden
kiejtett szó csökkenti tartalmát. Végül megszűnik létezni „a haza”. Már csak egy nagyon szűk
rétegnek hazája ez, ahol élünk, mert addig definiálták, hogy a többség kiesett a rostán. A manapság
használatos haza fogalmakban nem nyugszik meg a lelkem. Ez már nem hazám! Ez csupán
szülőföldem. A hazám magamon belül van. Ott építem fel. Mert ti, akik nem hazát építetek, csak
definiáltok, ott húzzátok fel annak kerítését, emelitek falait, hogy kívül rekedtem. Nem csak én jártam
így. Lassan a többség az én oldalamra kerül. Még néhány év és pár végvári vitéz marad a bástyákon,
míg a többség, akiknek ez a szülőföldje, idegenné, ellenséggé válik.
Ma, amikor a gazelláknak szóló üzenet az, hogy csatlakozzanak az oroszlánok falkájához, nehéz
szavakban hinni és ezek alapján otthonra, társra lelni. Hiteltelen szavak, hiteltelen definíciók. Hazám,
társam Istenben van, ott nyugszik meg lelkem. Ő adja tudtomra egyedül, hol és kivel érezzem magam
otthon. Nehogy definiáljátok Istent, mert akkor Őt is elvesztem!

191

ِّ َّ
ِّ السماو
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ات
ً اما َوُق ُع
َ الذ
َ َ َّ ودا َو َعَل َى ُج ُنوبِّه ْم َوَيتََفك ُرو َن في َخْل ِّق
ً ين َي ْذ ُك ُرو َن َّللاَ ق َي
ِّ ض رَّبنا ما خَلْقت هذا ب
ِّ اطالً سبح َان
َّ اب
﴾١٩١﴿ الن ِّار
َ َُْ
َ َ َ َ َ َ َ ِّ َواَّل َْر
َ ك َفق َنا َع َذ
Akik megemlékeznek Allahról álltukban, ültükben, oldalukra dőlve, majd az Egek és Föld teremtésén
törik fejüket, (mondják): „Urunk! Nem teremtetted mindezt hiábavalónak (értelem nélkül)! Légy
dicső és ments meg minket a Pokol büntetésétől!” (Korán 3:191)
„Urunk! Nem teremtetted mindezt hiábavalónak (értelem nélkül)!” Allah tehát ezzel azt mondja:
mindennek oka van, és nekünk fel kell azt fedezni. Senki véleményét ne fogadd el dogmaként! Menj
le és találd meg az okot. Kutass! Milyen gyönyörű mondat, ami az embert Allah csodáinak
felfedezésére sarkalja!
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AKÁCFA EMLÉKKÖNYVÉBŐL

Mit írna le egy akácfa, ha tudna emlékezni és írni? Talán azt, hogy csemeteként egy rét mellé
kerültem, amit később felszántottak, bevetettek, majd évről évre műtrágyáztak, vegyszerekkel
permeteztek. A műtrágyából nekem is jutott, az jól esett, de a vegyszerek az egyik évben leégették a
leveleimet. A következő év tavaszán magamhoz tértem, virágba borultam, vártam a méheket, de
nem jöttek. Pár apró rovar ugyan járt arra, de nem látták el az a munkát, amit a méhek. Sarjakat
hajtottam, de azok silányok lettek, nem érezték jól magukat ott, ahol én nőtem. Igaz, az én
gyökereim mélyre hatoltak, ahol a talaj nem mérgezett és víz is van. Az övék a felső, kiszáradt
rétegekkel hadakozik és nem mind éri meg azt, hogy oda jusson, ahova én. Megöregedtem, törzsem
odvas, gombák telepedtek meg azon. Azt sem tudom milyenek. A régi öreg akácokon ilyenek nem
voltak. Egy hideg téli éjszakán emberek jöttek és sebtében kivágtak. Nem ott alul, ahogy kell, hanem
a törzsem felénél. Én semmit nem tettem hozzá és vettem el abból, amit a teremtés elrendelt
számomra. Életem egy ciklust írt le, éppen olyat, amit más akác követ. Minden változást, amit
megéltem, egy ember nevű lény okozott.
Emlékeztek azokra a napokra, amikor nem volt még facebook, együtt volt a család, esténként
nagyokat beszélgettünk? Tudtuk, ki anyánk, ki apánk, ismertük véleményeiket. Tudtuk kik
szomszédjaink közel és távol. Voltak társasjátékaink, baráti összejöveteleink és főleg témáink, amiket
megbeszéltünk.
Ma a facebook az anyánk, apánk, testvérünk, barátunk, szeretőnk. A facebooknak tárulkozunk ki,
annak adjuk át titkainkat, életünk intim szakasza ott folyik. Belemerülünk az ottani hazug képekbe,
átverésekbe, közben valami láthatatlan szál rátekeredik az agyunkra és von be olyan terekbe, melyek
nem tartoznak érdeklődési körünkbe. Kiadjuk magunkból legféltettebb titkainkat, érzéseinket egy
gépnek, aminek nem tudjuk ki ül a másik végén és nem tudjuk milyen algoritmusok veszik kezelésbe
adatainkat, majd válunk egy számunkra ismeretlen tér rabjává.
Közben átalakultunk. Anyánk, apánk, testvéreink mind idegen lényekké váltak, élő szóban unalmasak,
már velük is úgy tarthatunk kapcsolatot, ha ránk írnak.
Zsebünket tapogatjuk, vajon nem felejtettük-e el magunkkal hozni a mobilt és ha nincs nálunk,
idegenük bolyongunk, védtelennek érezve magunkat a való világban. Idegesek leszünk, elveszítjük
képességeinket egy társalgásra, mert mi van, ha közben keresnek, vagy nem tudok ellenőrizni egy
infót, ha nem vagyok rajta a hálón?
Tévedés ne essék, nem a netet korholom, mert hatalmas ugrás ez az emberiség történelmében, ami
tudományos-technikai robbanást idézett/idéz elő. A netre szükség van, de szükség van elveszett,
elhanyagolt, elfeledett valónkra is. Nem lenne jó elveszteni.
Nem a világ változott meg, hanem mi. A mi átalakulásunk sodorta magával a világot. Nem
panaszáradat mindez, hiszen tény, hogy Isten teremtése folyamatos, amiben ciklusok vannak. Mi
okozunk azon előre vivő, építő és visszahúzó, romboló változásokat. Tehát mi változunk,
változtatunk, közben a lelkünk, hozzáállásunk is változik. Aki elidegenedik a teremtéstől, majd
önmagától, az csak az ember.
A világ akácfákból áll, melyek nem azért nem adják a mézet, mert fellázadtak. Adnának ők szívesen.
Ugyan élvezzük az információáradat gyümölcseit, de nem érezzük azt, hogy közben elvesztettünk
valamit? Nem lenne jó megismerni szüleinket, gyerekeinket, kik is ők valójában?
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Amit leírok, az nem a kor válsága. Ez a lélek válsága. A világ ugyanaz. A lélek lett más, ami miatt az
ember más, aki átformálta a világot és a kort.

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين
َّ وب
َّ لِّ ُي َع ِّذ َب
َ َّللاُ َعَلى اْل ُم ْؤ ِّمن
َ ين َواْل ُم َنافَقات َواْل ُم ْش ِّرك
َ َّللاُ اْل ُم َنافق
َ ُين َواْل ُم ْش ِّرَكات َوَيت
ِّ
ِّ َّللا َغُف ا
﴾٧٣﴿ يما
َ َواْل ُم ْؤ ِّم َنات َوَك
ً ُ َّ ان
ً ور َّرح
Hogy (végül) Allah megbüntethesse a képmutató férfiakat és nőket, pogány férfiakat és nőket, és
feloldozással forduljon a hívő férfiakhoz és nőkhöz. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. (Korán 33:73)
Az emberiség Szövetsége, Egyezsége egy számára juttatott alternatíva, ahol választhatja az Ő
Akaratát, Kitartást, Szeretetet és Megbocsájtást. Ha ezt az opciót, amit maga választott, megszegi,
akkor vállalnia kell a büntetést. A törvényszegést az itteni háttéresemények vonatkozásában kétféle
cselekmény valósít meg. Ezek a Hipokriták és a Hitetlenek által elkövetett tettek. 1. A Hipokriták, akik
a felszínen színlelik, hogy hívők, de a Hit semmi gyümölcse nem terem rajtuk. 2. A Hitetlenek nyíltan
tagadják a Hitet, tőlük a Hit semmiféle gyümölcse nem is várható.
Így végződik az a Szúra, mely elénk tárja a lüktető élet nagy komplikációit és félreértéseit.
Ugyanakkor utat mutat a legnagyobb teljesítmény, az Üdvözülés felé.
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AKI ALLAH ÉS KÖZÉD ÁLL, AZ FELESLEGES
Ne kövessetek! Sokszor kértelek titeket, eszetek ágába se jusson követni engem! Amit leírok, az az én
utam az én gondolataim szerint! De mást se kövessetek! Ne kövessétek a papot, a sejket, az ország
vezetőit, senkit! Önmagában mind zsákutca. Az Iszlám nem emberek követéséről szól. Miért követed
azt, aki élet elvételére képes, de azt adni nem tud? Miért követed azt, akinek első gondolata a
pusztítás, nem az alkotás, a világ szebbé tétele? Hát nem a szigorúan titkos haditechnikában
történnének először tudományos áttörések, melyek csak évtizedekkel később vonulnak be a békés
területekre, amikor már a hadászat területén elévültek? Miért követed azt, aki csak ágyba akar vinni
és ha asszonyoddá tett, akkor rabszolgává tesz és erre az Iszlám rendelkezéseit hívja segítségül hazug
módon? Miért követed azt, akinek csak a pénzed, anyagi háttered kell, kiszipolyoz és erre is
rendelkezéseket szór a fejedre, majd elátkoz?
Mi nem imádkozunk mammonhoz, emberhez, sírokhoz, a mekkai fekete kőhöz! Egyedül Allahhoz
imádkozunk és csak az Ő törvénye vezetheti gondolatainkat, szándékainkat, cselekedeteinket, semmi
más. Mi az élet adójához, a Teremtőhöz imádkozunk emberi közvetítő nélkül. Aki Allah és közéd áll,
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az felesleges. Az Iszlám arról szól, hogy alakítsd ki azt a kapcsolatot Teremtőddel, ami számodra a
legmegfelelőbb, akár a szabó a neked szánt ruhát. Ehhez kaptunk zsinórmértéket, útmutatást.
Amit én adni tudok, egy tudásanyag, ami támasz az útválasztásban számodra. Amit mások adnak, az
is tudásanyag, nem több ennél. Itt megáll kapcsolatunk. Nem lehetek alá és felérendelőd, ahogy Te
sem lehetsz az. Nem mondhatom, hogy ez az Iszlám, kövess, ahogy más sem mondhatja. Az Iszlám az,
ami Benned előhívódik, majd kikristályosodik az általad magadba szívott tudás alapján. Ezért ne arra
törekedj, hogy egy ember szavát vakon kövesd, hanem hallgass meg minél több véleményt, olvass
több írást, alakítsd, formáld világképedet. Bárhogy változik véleményed időről időre a világról, a stabil
vázszerkezet, amit szívedbe zársz, megőriz attól, hogy letérj az útról. Ez a vázszerkezet az Iszlám és az
utazás a váz stabil elemei között vagy Te a szabad véleményeddel. Ez így működött a próféta (béke
reá) idejében is.
Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy muszlimként sokkal több megpróbáltatáson kell keresztülmennünk,
mint az Iszlámon kívülieknek. Ez teljesen normális és ennek így is kell lennie. Hogy miért? Mert lehet,
hogy országok állampolgáraiként törvénytisztelő polgárok vagyunk, de ha azok a törvények, vagy
intézkedések összeütközésbe kerülnek az Iszlám rendelkezéseivel, számunkra ez utóbbi mindent
felülír. Nálunk is létezik a többségi határozat követése, tolerancia, türelem, de a hittel és annak
gyakorlásával (figyelj! Nem hitünket mondtam!) kapcsolatos sérelmek előtt nem hajthatunk fejet.
Megint figyelj! Sérelmekről beszéltem, amit ti emberi jogoknak mondotok. Nem elvakult barbár
tettek legitimálására céloztam, sőt!
A földi élet nagyjából arról szól, hogy miként vesse egyik ember saját terhét a másik nyakába, miként
cipelje más az egyén terhét? Hogy uralkodhat egyik a másik felett? Erre milyen ideológiákat találnak
ki, melyekbe illeszkednünk kell?

﴾٣٨﴿ ُخ َرى
ْ أ ََّال تَ ِّزُر َو ِّازَرةٌ ِّوْزَر أ
Hogy nem terhelhető a teher hordója más terhével, (Korán 53:38)
Mivel nem lehetünk minden helyzetben mások alá vetettek, megalkuvók, nem várhatjuk el, hogy
tiszteljenek, szeressenek. A mai világban szeretet annak jut, akit használni tudnak. Akit nem, azt
megtörik, megalázzák, vagy nevében hamis ideológiákat terjesztenek, annak érdekében, hogy saját
magától is elidegenítsék. Erre ezerszámra akad a muszlimok soraiból is partner.
Magadra maradtál. Súg-búg a külvilág, bármerre nézel téged akarnak bekebelezni. Kell a szavazatod,
fogyasztásod, adófizetésed és az is kell, hogy megvakulj, megsüketülj, helyesebben az, hogy
irányítottan láss és hallj. Pojácák hada vesz körül, akik tele dumálják agyadat. Van gyógyszer. Allah
beléd vetette azt a magot, melyet ki kell csíráztatnod és fel kell nevelned. Ha ez a mag
megkapaszkodik az Útmutatásban és a korlátaidat lebontó tudás keresésében, győzedelmes leszel.
Elnyered a hit páncélját, ami megvéd az evilágon és a túlvilágon egyaránt. Gyűjtsd magadba a tudást.
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AKI ÚGY ÉRZI, HOGY ISTEN ŐT KIVÁLASZTOTTA, AZ IGYEKEZZEN TALÁLKOZNI
VELE!

Az emberek ellentmondásokkal teli életet élnek. Szűk termekbe terelik magukat, hogy ott tanuljanak
a végtelen világról. De ha valaki a végtelen világból jön és magyaráz nekik, hazugnak tartják. Annyira
képesek, amire agyuk határai lehetőséget adnak nekik. De agyukat a szűk terem falai nem engedik
továbblépni, hiszen csak abban a térben működik tudatuk. Ez a szűk terem lehet egy falu, egy
politikai, vallási közösség, etnikum, vagy bármi. Az ilyen közösségeknek hamar megjönnek hangadóik
és elmagyarázzák, hogy ez a közösség maga a világ. Aki ezen kívül reked, az ennek a világnak
ellensége. Kialakulnak az ideológiák és átalakulnak az alapeszmék. Irányt vesznek a tanok. Ez
mindennel így van, ami ember kezébe kerül. Mert az ember nem viseli el, ha alárendelt lény. De még
a mellérendeltséget sem tűri. Valahogy mindig felül akar kerekedni a másikon. Uralni akarja
embertársait, környezetét, a természetet. De mivel agya csak egy terem falai között lett kiképezve,
ahogy túllép agya határainál, a terem falain kívül lévő világ megbosszulja tetteit.
De nem csak a falakon kívüli világ fordul ellene. Ha szemlélete nem képes megújulásra, saját csapatán
belül talál csak társat, így populációja genetilailag is beltenyészetté válik és mondanivalója is belterjes
lesz. Az ilyen pedig hosszú távon nem képes alkalmazkodni a változásokhoz és kihal.
Olyanok vagyunk, mintha egy pók lennénk, amely olyan hálót sző, amibe maga is belegabalyodik és
elpusztul. Csakhogy ilyen pók nincs. De ember van. Saját magából csinál áldozatot a felsőrendűségi
érzés által. Még vallását is ennek a felsőrendűségnek rendeli alá.
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Azért tartom a templomokat, mecseteket és szent helyeket a Sátán házainak, mert a tiszta szívű
halandó szeretettel szívében tér be azokba és gyűlölettel teli jön ki. Mindenkit gyűlöl, aki más, mint ő.
Ha ez fordítva lesz, akkor a véleményem is meg fog változni. Lássuk min ír erről a Korán:

ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َّ َوَقاُلوْا َلن تَ َم َّس َنا
َ الن ُار ِّإال أََّياماً َّم ْع ُد
َ ود ًة ُق ْل أَتَّ َخ ْذتُ ْم ع َند َّللا َع ْه ًدا َفَلن ُي ْخل
ُف َّللا
﴾٨٠﴿ َع ْه َدهُ أ َْم تَُقوُلو َن َعَلى َّللاِّ َما الَ تَ ْعَل ُمو َن
Mondják: „Nem érint minket a Pokol tüze, csak megszámított napokon.” Mondd: „Egyezségetek vane Allahhal? Mert Allah sohasem szegi meg az Ő egyezségét! Avagy azt mondjátok Allahra, amit nem
tudtok?” (Korán 2:80)

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ الن
َّ ص ًة ِّمن ُدو ِّن
َّ ُق ْل ِّإن َك َان ْت َل ُكم
اس َفتَ َمَّن ُوْا اْل َم ْو َت ِّإن
َ الد ُار اْلَخ َرةُ ع َند َّللا َخال
ُ
ِّ ِّ ُكنتُم
﴾٩٤﴿ ين
َ صادق
َ ْ
Mondd: „Ha a Túlvilági Lakhely csak néktek van (fenntartva), a többi embernek nem, akkor kívánjátok
a halált, ha igazak vagytok.” (Korán 2:94)
Tehát, ha titeket választott az Úr, akkor rajta! Igyekezzetek meghalni, hogy mielőbb találkozzatok
Vele. Ez az aya a medinai zsidókról szólt, de érvénye időtlen. Ma rólunk is szól. Sajnos van olyan
hitszónok, aki ezt komolyan veszi, de nem magát küldi halálba, hanem másokat. De mielőtt még bárki
arra gondol, hogy kifejezetten muszlimokat kritizálok, az téved. Amiről írok, az általános emberi
tulajdonság, amitől a muszlimok sem mentesek. A muszlimokkal csupán az a bajom, hogy az Iszlámot
eszközként használják fel a felsőrendűség gyakorlására, holott a Korán pont ennek ellenkezőjére
tanít. De nem csak a muszlimok ilyenek, hanem mindenki, aki egy elvvel, eszmerendszerrel dolgozik.
Felidézek egy indiai történetet egy bölcsről, aki egy fa alatt ült rongyos ruhában és abból élt, amit egy
kis edénykében összekoldult. Ha a világ dolgairól kérdezték, akkor mindenre volt válasza, útmutatása.
Híre messziföldre elterjedt és tudomást szerzett róla a maharadzsa is. Ő egy díszes kísérettel
meglátogatta a bölcset és beszédbe elegyedett vele. A maharadzsa meggyőződött arról, hogy ez a
bölcs nem mindennapi ember. Ajánlatot tett neki. Meghívta a palotájába, hogy legyen a tanácsadó
minisztere. A bölcs elfogadta, de csak egy feltétellel. Egy szobát kért a palotában, ahova rajta kívül
nem mehet be senki. Amennyiben mégis valaki belép a szobába, ő elhagyja a palotát és a maharadzsa
szolgálatát. Megegyeztek, a bölcs megkapta a szobát, a maharadzsa pedig a jótanácsokat. A bölcs
minden nap egy órát töltött egyedül a szobában, de csak bemenni és kijönni látták. Senki sem tudta
mi történik a szobában. Ez így ment egy darabig, míg el nem indult a szóbeszéd, mi lehet a szobában.
Talán rejteget valakit a bölcs? Ellenség van ott talán? Nem bírta az udvari nép sokáig és egy napon
megnyitották a szobát. Az pedig teljesen üres volt. Csak a bölcs egykori rongyos ruhája lógott az egyik
sarokban és a kolduló edénye. Kisvártatva megjelent a bölcs is. Látta a sokaságot, kik között addig
már a maharadzsa is feltűnt. A bölcs ekkor tudta, hogy mondania kell valamit az értetlen tömegnek
és rákezdett. Ahhoz, hogy nektek jó tanácsokat adjak, ki kell szakadnom a ti mesterséges világotokból
és vissza kell térnem meditációimmal a fa alá, ahol koldultam. Felöltöm a koldusgúnyát és kezembe
veszem az edényt, majd palotátok szűk világa kitágul előttem, megnyílik egy olyan tér, amibe ti nem,
de én, a koldus beléphetek. Abban a dimenzióban sok mindenre választ tudok kapni, amire ti sosem.
De mivel megszegtétek szavatokat, elhagylak titeket.
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Sokaknak kellene visszatérni a fa alá koldulni a ma döntéshozói közül azért, hogy ez a világ
megváltozzon. Tudom, ez lehetetlen. Viszont a koldusok száma növekszik. Nem az a célom, hogy a
döntéshozók megváltozzanak, hanem az, hogy a koldusok lássanak tisztábban.

AKKOR VAGY JÓ ÚTON, HA NEM VAGY IDEGEN ÖNMAGAD SZÁMÁRA
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Posztjaimat nem azzal a céllal teszem ki, hogy kövessetek, mert az én utam az egyetlen út. Az Iszlám
felsőrendűségét sem hirdetem! Sőt, ne kövessetek és ne hallgassatok rám! Mert az én utam az
enyém és senki másé! Ez a ruha csak rám való!
Csupán a metódust osztom meg veletek azért, hogy ti is megtaláljátok saját ruhátokat. A
legbiztosabb, ha ti szabjátok azt ki magatok számára. Ebben pedig ne hallgassatok senki másra, csak
arra, amit belsőtök sugall.
A kulcsmondat ez: akkor vagy jó úton, ha nem vagy idegen önmagad számára! Mert az evilági
próbálkozások zöme abban áll, hogy önmagadtól elidegenítsen és egy olyan útra tévedj, amiben
kiszolgáltatott vagy. Ekkor leszel tárgy, eszköz, amit használnak. Hát ne légy az.
Én csupán egy receptet adok át, miként adja számomra az Iszlám azt az érzést, amivel önmagamban
otthon vagyok. Ez egyedi dolog. Lehet, hogy nálad más adja ugyanezt.
Számomra megnyíltak olyan érzékelések, melyekkel mást látok a világból, mint Iszlám előtt. Sőt,
olyanok is, melyekkel mást fogok fel, mint a többi Muszlim. Ezeket osztom meg. De ezzel nem azt
jelzem, hogy én vagyok azon az úton, ami tökéletes. Nem! Ez az út, csak nekem tökéletes. Találd meg
Te is a sajátodat!
Amiket kiteszek nem más, mint a válaszok, melyeket az Iszlám adott azokra a kérdésekre, melyeket
azelőtt az ismeretlenség homálya fedett. Hogy nem tetszenek nektek ezek a válaszok? Vagy van jobb
válasz? Hát rajta, akkor az a Te utad és válaszd azt!
De bármely úton járjunk, bármely választ adjuk magunknak, a lényeg az összhang önmagunkban. Ne
birka légy egy csordában, melyet terelnek, hanem magad légy az, ki tereled önmagad. De ha
pásztorra van szükséged, szíved joga, válassz magadnak. Csak ne tereljenek olyan útra, melyben
önmagaddal szembe kerülsz.
Egyet viszont ne hagyj: ha összhangra leltél, ne engedd, hogy földi ember erről számadásra
késztessen. Az inkvizíciók korának vége. A legbelső magánügyed csak magadra tartozik. Te sem
kérdezed még a legközelibb ismerősödet sem a nászéjszakájáról.
Ha harmónia van benned és ez illeszkedik a külvilághoz, amiben élsz, akkor üdvözöllek a fedélzeten.
Valaha volt egy város, Yathrib, amit később Medinának hívtak, ahol az összhangot az emberekben és
emberek között, akik különböző felfogásúak és más etnikumhoz tartoztak, az Iszlám teremtette meg.
Rég volt, de akkor működött. Bennem, ott legbelül még működik:

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ و
َّ
ف
ْ يعا َوالَ تََف َّرُقوْا َوا ْذ ُك ُروْا ن ْع َم َة َّللا َعَل ْي ُك ْم ِّإ ْذ ُكنتُ ْم أ
ْ َ
َ َع َداء َفأَل
ً اعتَص ُموْا ِّب َح ْبل َّللا َجم
ِّ
َّ َص َب ْحتُم ِّبِّن ْع َمِّت ِّه ِّإ ْخَو ًانا َو ُكنتُ ْم َعَلى َشَفا ُحْف َرٍة ِّم َن
الن ِّار َفأَنَق َذ ُكم ِّم ْن َها
ْ َب ْي َن ُقُلوب ُك ْم َفأ
َ
ِّ
﴾١٠٣﴿ ك ُي َبِّي ُن َّللاُ َل ُك ْم َآي ِّات ِّه َل َعَّل ُك ْم تَ ْهتَُدو َن
َ َك َذل
Ragadjátok meg Allah kötelét mind és ne különbözzetek! Emlékezzetek Allah kegyére felétek, midőn
ellenségek voltatok és összhangot teremtett szíveitek között, s az Ő kegye által testvérek lettetek! A
Pokol gödre szélén voltatok és Ő megmentett attól! Ekképpen nyilvánítja ki Allah az Ő Áyáit, hátha
tán jó útra tértek. (Korán 3:103)
Yathribot polgárháborúk, törzsi viszályok és állandó széthúzás szakította részekre, mielőtt a Próféta
földjére lépett. Ezt követően Medina, a Próféta Városa lett, ahol páratlan Testvériség alakult ki az
emberek között és az Iszlám otthonává vált. Mai civakodó világunk hasonlatos az egykori Yathrebhez.
Rá tudjuk-e helyezni a Próféta lábnyomát erre a világra és tudunk-e ebből egy nagyobb Medinát
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építeni? Ez az áya a Muszlimok Egységére és azok Testvériségére hív, akik jótéteményűek, békét,
prosperitást akarnak ezen a világon.

َّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ َنفْق َت ما ِّفي اَّل َْر
ِّ ُض َج ِّميعاً َّما أََّلَف ْت َب ْي َن ُقل
ف
َ وب ِّه ْم َوَلك َّن َّللاَ أَل
َ َوأَل
َ َ ف َب ْي َن ُقلُوبِّه ْم َل ْو أ
ِّ
ِّ
﴾٦٣﴿ يم
ٌ َب ْي َن ُه ْم إَّن ُه َع ِّز ٌيز َحك
Ő az, Ki összhangot teremtett szíveik között. Ha mindent, ami a Földön van, feláldoznál, akkor sem
tudnál szíveik közt összhangot teremteni, de Allah összhangot teremt közöttük, mert bizony, Ő a
Nagyszerű, a Bölcs. (Korán 8:63)
Imádkoznunk kell, hogy ezt az összhangot Allah mindig elérhetővé tegye. Egységre, megértésre, tiszta
és komoly egymásra hatásra van szükség azok között, akik Allah Útmutatását követik. Ez vezet
sikerre, e nélkül, viszont megaláztatás, kivetettség és erkölcsi leépülés vár az emberekre.
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AL-AZHAR
Elhangzott egy kérés felém, hogy írjak az Al-Azharról. Magyarul a Wikipédián ennyi van róla:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Azhar_Egyetem
Angolul pedig ennyi: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Azhar_University
Az egyetemet a 10. században alapították a Fátimidák, akik síita kalifátust tartottak fenn. Az oktatás
975-ben kezdődött és a későbbiek során, ahogy egyik kalifátus váltotta a másikat, az Al-Azhar a
szunnita Iszlám központi intézménye lett, ahol nem csak a szunnita, hanem síita, szúfi iskolák
tanításait is oktatták. Így az innen kikerülő hittudósok átfogó képpel rendelkeztek az Iszlám Ummába
tartozó közösség gondolkodásáról. Dominánsan a szunnita Iszlám Shafaita iskolája van jelen a
tanrendben, de a Hanafita és a Szúfi elemek is meghatározók.
Személyesen 1982-86 között hallgattam itt az Iszlám tudományait.
Lássuk, hogy kerültem ide. Gödöllőn végeztem agrármérnökként 1979-ben. Egyetemi éveim alatt
szobatársamtól megtanultam arabul. Doktoráltam, majd Líbiába küldtek egy agrár cég
képviseletében. Szabadidőmben nekifogtam a Korán fordításának. Ez ekkor még csak hobbi volt. De a
hobbi elragadott és érteni kezdtem valamit az Iszlámból és úgy éreztem, hogy ennek a rendszernek
az ismerete fontos számomra.
A sors úgy hozta, hogy 1992-től áthelyeztek Egyiptomba. Rengeteget tolmácsoltam különböző
küldöttségeknek, így kerültem kapcsolatba Eszam Radival, aki akkor öntözési miniszter volt.
Megemlítettem számára, hogy van egy Korán fordításom, amit korábban már eljuttattam az AlAzharhoz véleményezésre, de nem kaptam választ. Eszam Radi vallásos ember volt. Felhívta az AlAzhar sejkjét Gadd Al-Haqq Ali Gad Al-Haqq-ot (1917-1996), aki ebben az időben töltötte be az AlAzhar nagy-sejki funkcióját és időpontot kért meghallgatásra. Ezen a meghallgatáson a miniszter is
jelen volt.
Egy több órás beszélgetés vette kezdetét a Korán értelmezéseiről, nyelvi megoldásokról, nem
részletezem. A lényeg: Gad Al-Haqq ajánlatot tett: hajlandó vagyok-e bejárni az Al-Azharba Iszlámot
tanulni? Persze, hogy hajlandó voltam.
Az Al-Azhar jelenével nem vagyok tisztában. Akkoriban kétféle oktatás volt. Osztálytermes és
oszlopos. Az osztálytermes nem különbözik a világi iskolák rendszerétől. A diákok osztálytermekben
tanulnak évfolyamok szerint. Ezen nem tudtam részt venni napi elfoglaltságaim miatt. Maradt az
oszlopos.
Az oszlopos oktatás diskurzuson alapult. Ez volt az eredeti oktatási módszer. Az Al-Azhar
oszlopcsarnokának oszlopai tövében egy-egy diszciplína tudósa, sejkje ült, akit diákok vettek körül és
diskurzus alapon folyt az oktatás. Ha a sejk úgy látta, hogy egy diák megfelelt a követelményeknek,
tovább küldte a következő oszlophoz, ahol egy másik sejktől egy másik tananyagot sajátíthatott el.
Amennyiben nem felelt meg a tudásszint, a sejk a hallgatót könyvtárazni küldte. Ez így ment addig,
míg a diák körbe nem ért az oszlopcsarnokon. Van, aki pár év alatt megtette ezt az utat, de van,
akinek évtizedekre volt szüksége. Nekem 1982-86 között sikerült.
Ami a tananyagot illeti, az arab irodalomtól kezdve, doktrínák, fiqh, hadisz és ezer más. Ennek
könnyen utána lehet nézni a Kortárs Iszlám enciklopédiában: https://mek.oszk.hu/20900/20901/
és az Eufatwa honlapján: https://www.eufatwa.com/, ugyanis e művek tematikája, követi az AlAzharon oktatott tematikát, témaköröket.
Egykori tudósaim mára jószerivel mind meghaltak. Aki nem, az elköltözött Egyiptomból más, jól fizető
országba, de olyan is van, aki átpolitizálódott. Az Al-Azhar jelenével nem vagyok tisztában, ahogy
egykori magyar alma mátereim jelenével sem, mert a ma adott tudás más, mint ami akkor volt.

202

A csatolt képeken az Al-Azhar nagy-sejkjeinek tablója, Gad Al-Haqq, atyai tanárom, vezetőm látható,
aki engem először sejknek szólított és pár olyan kép, melyek az ott folyó tanítást mutatják.
P.S. Adalékként annyi, hogy az Al-Azharon folytatott, diskurzuson allapuló módszer számomra
bebizonyította, hogy egy ember, ha nagyon koncentrál, akkor sem tud kiadni 30%-nál többet saját
tudásbázisából. Ahhoz, hogy a maradék 70% kijöjjön, azt kérdés-feleletekkel, vitával ki kell
provokálni. Ezért egy mester nem lehet nagymester addig, amíg csak ír. Akkor válhat nagy
gondolkodóvá, ha iskolát létesít és gondolatai a diskurzussal érlelődve válnak termékennyé. Tehát a
diskurzus nem csak a diákot, hanem a tanárt is érleli. Ez így volt a múltban. A jövő más lesz.
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ÁLDÁS, AZAZ BARAKA

Kegy, irgalom, áldás…létező szavaink, de már nem használjuk őket. Nincs fogalom, amit le tudnának
fedni.
Pedig milyen egyszerű szó: áldás. Kikopott lassan a nyelvből. A szó betűkkel leírva él, de a lényeg, ami
mögötte van, haldoklik csupán.
Emlékeztek a napokra? Pénzünk nem ennyit ért, de be tudtunk ülni egy kávéra a haverral, órákig
beszéltünk anélkül, hogy „üzlet” hozott volna minket össze. Érdeklődtünk egymás iránt, de ha kellett
segítettünk és ha kellett nekünk segítettek. Mert azokban a napokban amellett, hogy sok nehézségen
mentünk át, de volt valami más, valami több, ami töltést adott és amit nem tudunk megfogalmazni,
mert a szó, áldás, tartalmi vonatkozást tekintve kiveszett a nyelvből. Ma hiába van több, hiába
rendelkezünk kényelmünket szolgáló eszközökkel, hiába nem kell fát vágni, vizet hordani a kútról,
hiába nem kell boltba sem járni, elég egy gombnyomás a neten és az áru házhoz jön, de az a valami
nincs meg, ami az egésznek elégedettséget adna. Kiveszett az áldás.
Talán fel tudjuk idézni történelmi olvasmányainkat, melyekben szerepelt egy kép, ahol emberek
térdre borultak csak azért, hogy valaki megáldja őket. Mert lehet, hogy ez ma nem jelent semmit, de
akkor azoknak az embereknek ez adott megnyugvást, elégedettséget. Ez töltötte fel szívüket. Abban
a korban, ha valakit megöltek, a testét ölték meg. Ma ez bűntény. Nem bűn, hanem bűntény, mert a
bűn szót sem használjuk, hiszen nem jogi kategória. Ma a testet meg kell hagyni, de a lelket
büntetlenül meg lehet ölni. Ez nem bűntény. A lélek szót használjuk még? Nem is tudom, hiszen ez
sem fed le már semmit.
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Tanításainkból tudjuk, hogy Allah (SWT) megformálásunkkor lelket lehel belénk anyáink méheiben és
ezzel a lélekkel jövünk a világra. Nos, az a helyzet, hogy az Ő keze nyoma, lelkülete, nem csak
bennünk van, hanem mindenhol a teremtésben. Amit megteremtett, abban áldás van. Nevezd
töltésnek, rezgésnek, energiának, kisugárzásnak, bárminek. A lényeg, hogy ahova még ember nem
tette be a lábát, ott érezni lehet egy lelket melengető megnyugvást. Ha emberek kezdenek
betelepülni, akkor ez az érzés rájuk tapad. Megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, de működik!
Miért? Mert Allah áldása van mindenen és az emberre is átszáll, ha ezt az áldást Allah szándékának
megfelelően használja.

ِّ ِّ ض َّالِّتي بارْكنا ِّف
ِّ طا ِّإَلى ْاَّل َْر
﴾٧١﴿ ين
ً َوَن َّج ْي َناهُ َوُلو
َ يها لْل َعاَلم
َ َ ََ
Megmenekítettük őt és Lótot, (elhozva őket) a Földre, mit megáldottunk az emberiség számára.
(Korán 21:71)
Majd eljön az idő, amikor az ember becstelenné válik. Ahogy kimeríti a teremtés áldásait,
automatikusan úgy válik meg attól az áldástól, a bele lehelt lélektől is, ami benne van. Áldatlanná
válik. Saját magát teszi azzá.

ِّ ٍ
ِّ
َّ
ِّ السماء واَّل َْر
َّ َوَل ْو أ
ض َوَل ِّكن َك َّذ ُبوْا
ْ َن أ
َ َ َّ آم ُنوْا َواتَقوْا َلَفتَ ْحَنا َعَل ْيهم َب َرَكات م َن
َ َه َل اْلُق َرى
﴾٩٦﴿ اهم ِّب َما َك ُانوْا َي ْك ِّس ُبو َن
َ َفأ
ُ َخ ْذ َن
Ha a település népe hitt és őrizkedett volna, rájuk nyitottuk volna az Ég és Föld áldásait, de hazudtak
és azáltal sújtottunk le rájuk, amit elnyertek. (Korán 7:96)
Savanyú arcok jönnek velem szemben, mindenkinek kezében mobil. Képtelenség beszélgetni
bárkivel, mert az a szar csörög, jön a messenger üzenet és mindenre azon nyomban kell a válasz. De
milyen válasz? Rövidített szófoszlányok, angol szavak helytelenül, magyar szavak cigányosan, ilyesmi.
Ha leteszi a telót, már nem tudjuk hol hagytuk abba, de nincs több kérdés, hiszen fölösleges válaszba
fogni. Úgyis meg fog csörrenni az a szar. De jót beszélgettünk! Közben nem vesszük észre az eget, a
fákat, a folyókat, igaz, ezek partját elborították az üres pet palackok.
Megértem egykori öregjeinket, akik az én gyerekkoromban bosszankodtak saját múltjuk elvesztésén.
Ők még az enyémnél is áldottabb világban élhettek fiatalkorukban, hiába volt a fizikai létezés sokkal
nehezebb. Ha pedig az utánunk jövő generációkat nézem, fel sem foghatom, miben élik meg azt a
szót, hogy boldogság? Az áldás szót fel sem vetem. Mi ad nekik elégedettséget, kiteljesülést? Lehet,
hogy van ilyen, csak nem értem, hogy mi?
Miért ízlett annyira akkoriban nagyanyán főztje? Ízek, fűszerek, összhang és pikk-pakk összeállt. Soha
nem receptből főzött. Volt a kezében valami, amitől minden más lett! Az ő emlékképe segített
rávezetni arra, hogy megértsem: Allah is ezzel a szeretetteli gyönyörrel hozhatta össze a teremtést,
amiben van valami, ami megfoghatatlan! Én ezt fogom fel áldásnak, amit élvezhetünk, ha van rá
olyan érzékszervünk, ami még nem száradt ki, nem fásult el.
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Az elveszett dolgokat pótolni nem lehet. Magamba szállok. Mondok egy fohászt és Allah áldását
kérem gyermekeimre, szeretteimre és rátok. Kis áldás, nem pótolhatja azt a sok elfecsérelt, elherdált
áldást, amivel földünket élhetővé tehetnénk, de tán ad nektek egy pár másodperc valamit, amit nem
tudok megfogalmazni, hogy mit, hiszen kiveszett, de talán érzitek, mert jó. Baraka!

ALLAH NEM KÜLD SZÁMLÁT

Egy ember 70 évesen vizelési nehézségekkel küzdött. Az orvos egy operációt javasolt, hogy panaszai
enyhüljenek. Az ember beleegyezett a műtétbe, ami komoly fájdalmakkal járt az első napokban.
Amikor a kezelés véget ért, az orvos összeállította a számlát a költségekről. Amikor az ember
meglátta a végösszeget, sírásba kezdett. „Ha a költségek magasak, más elintézési módot is tudunk
javasolni önnek”, mondta a doktor. Az öreg erre így válaszolt: „Nem a pénz miatt sírok, hanem azért,
mert Allah 70 éven keresztül biztosította nekem, hogy normálisan vizelhessek és sosem küldött
számlát!”
Szubhanallah! Valóban kevés alkalommal jutnak eszünkbe ezek a kegyek, melyeket Allah biztosít
számunkra. Kérjük Allahot, adja meg a képességet bennünk, hogy felfedezhessük az Ő bőkezűségét
és köszönetet mondhassunk.

ِّ ِّ َ اكم ِّمن ُك ِّل ما سأَْلتُموه وِّان تَ ُع ُّدوْا ِّن ْعم َت َّللاِّ الَ تُ ْحص
وم َكَّف ٌار
َ ان َل
ُ ََوآت
َ نس
ٌ ظُل
َ وها إ َّن ال
ُ
َ
َُ ُ َ َ
﴾٣٤﴿
Megad mindent, mit kértek Tőle. Ha meg akarnátok számolni Allah kegyét, hát nem tudnátok azt
számba venni. Mert bizony, az ember bűnre és tagadásra való. (Korán 14:24)
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Ha a dolgok rendben mennek, nem tűnik fel semmi. Ha nem fáj a fogunk, sosem jut eszünkbe a fog.
Ha nincs gyomorégés, oda sem figyelünk és a dolgok jó működését természetesnek vesszük. Sosem
adunk hálát, csak rohanunk és szitkozódunk, ha valami nem jól működik, elromlott, vagy
megbetegszünk. Egy átlagember 90 %-ban rendben van. Mégis a 10 % miatt önti el panasz az egész
napját. Egy ajtó fontosságára is akkor jön rá, ha a zárba beletörik a kulcs.
Már a neveltetésünkkel kezdődnek a bajok. Ne menj le az útról, mert felpofozlak! Ne edd le a
ruhádat, mert a fenekedre csapok! Ismerős? Bármit tettünk, ott volt a szankció vagy az ár. Felnőve
csak árakban és szankciókban tudunk gondolkodni. „Ha adóját nem fizeti be, akkor elkobozzuk házát.
Amennyiben ezt, meg azt teszi 3-5 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.” Az árak, pedig a másik
fejezet.
Ugye milyen furcsán hangzana, hogy azzal fizessen a gyógyulásért uram, hogy jószívvel gondol ránk?
Ilyen megbízhatatlan helyre el sem mennénk! Botrány! Még pénzt sem kérnek!
Zimbabwében még 15 évvel ezelőtt sem értették, hogy miért kell vízdíjat fizetni? Hiszen azt Isten adja
az égből? És ha a kutakból hozták a vizet, akkor is látták, hogy minél többet használják azokat, annál
több vizet ad! Csak az a kút apad el, amit nem használnak! Isten kegye is így működik. Akkor nagyon
furcsállottam kétkedésüket, de utánagondolva irigykedem rájuk!
Hiába a tudományos-technológiai fejlettség, ha ezzel egyenes arányban távolodunk a
természetességtől. Megértem, kalkulálni kell és mindennek ára van. De tényleg mindennek? Az
emberségnek is?
Számomra egy birodalom, de még egy annál kisebb egység is úgy tudja nagyságát kifejezni, hogy
felülemelkedik a kicsinyes dolgokon. Tud megbocsájtani, tud bosszújától eltekinteni. Ma nincs ilyen
birodalom. Illetve van, Allah (SWT) birodalma. Allahé, Aki nem kér pénzt, ha jól működnek szerveid és
ha meg is betegszel, ingyen meggyógyít. Mert a kegy úgy működik, mint a kút vize. Használni kell a
kegy pályáit.
A gondolat, csak egy létformától megszabadulva válik szabaddá. A létformához, pedig tested és
anyagiasult gondolkodásod köt. Amikor az ember fiatal, hatalmas távlatokban gondolkodik. Karrier,
ház, vagyon. Sőt, még azt is eldönti, melyik országban éljen. Ezzel együtt a gondolat pályája egy szűk
ívet ír le. A megélhetés és az ösztönök ívét. De az ember megöregszik. Egyre kisebb távolságokat tesz
meg. Már nem ülök fel a repülőre, hogy Afrika távoli részeire utazzak, elég a Zemplén. Nincs
lehetőség a szavanna népei közt élvezni a létet, táncot, boldogságot, elég pár cigányember, vagy
elszegényedett magyar paraszt, akik ugyanazt az egyszerűséget, természetközeli gondolkodást
nyújtják és felidézik az emlékeket. Azt is látom, hogy egy részük, ugyanúgy elkurvul, válik züllötté,
mint afrikai társaik. Pedig valaha mindenki rendeket követett. Ők is. És ezek a rendek a múltba
vesznek.
Lassan ez a táv is szűkül és elég egy kuckó, egy ágy, majd egy darab földecske, a végső nyughely.
Ahogy távolodsz a világtól, szűkülnek léted terei, úgy szabadul fel gondolkodásod, úgy tágítod
gondolataid tereit. Szarsz te már abba, hogy mit követel tőled a NAV és abba is, hogy betartasz-e
minden szabályt. Tudod, hogy felesleges. Ezek műszabályok. Rájössz, hogy a világ nem ezek szerint
működik. Közeledsz egy másik összefüggés rendszerhez. Rájössz, hogy az egész életedet egy olyan
szabályozás szerint élted le, ahol kicsinyes, beszari dolgok egy sokkal szűkebb térbe szorítottak be.
Szitkozódsz, hogy elbasztad az életedet, bár újra kezdhetnéd! Egyre nehezebben mozogsz, az orvosok
egyre tehetetlenebbek. Már az orvosokra is szarsz, mert látod, mire képesek ők Allah nélkül! Akkor
világosodsz meg, hogy rossz helyen fizetted a számlát egész életedben. Ámen.
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ALLAH NEM VÁLTOZTATJA MEG A NÉPET, MÍG ŐK MAGUK NEM VÁLTOZNAK
MEG

﴾١١﴿...  ِّإ َّن َّللاَ الَ ُي َغِّي ُر َما ِّبَق ْو ٍم َحتَّى ُي َغِّي ُروْا َما ِّبأ َْنُف ِّس ِّه ْم...
… Mert Allah nem változtatja meg a népet addig, míg ők maguk nem változnak meg… (Korán 13:11)

Amikor Allah (SWT) létrehoz egy rendszert, akkor higgyük el, hogy ezt a rendszer csak Ő képes
működtetni. Amikor ebbe a rendszerbe az ember belenyúl, azért teszi, hogy Istent kikapcsolja és saját
kézbe vegye a működtetést. Ekkor összeomlik a rendszer. Erre számos példa van. Ha a diktátor
meghal és nincs, aki a diktatúrát utána működtetni tudja, politikaii változás következik be. Ha a
papság túlzásba viszi a misztériumok előállítását, az egyház hiteltelenné válik. Ha az emberiség csak
használja és beszennyezi azt a világot, amit nem maga hozott létre, akkor az emberiség kipusztul.
Az ember dolga nem az, hogy felülírja a teremtést, majd Isten helyébe lépjen, hanem ismerje fel a
rendszer törvényeit és illeszkedjen azokba. Uralkodni könnyű, de végzetes. Illeszkedni nehéz,
fáradságos, de megéri, mert túlélővé tesz. Ugyanakkor az illeszkedés ráébreszt arra is, hogy nem
mások vannak értem, hanem én vagyok másokért. Ha ez a tudat megjelenik, akkor képes vagyok
önmagam alakítására. Ha pedig tudom magam alakítani, akkor alkalmazkodásra vagyok képes. És
ezen a ponton illeszkedni tudok. A megváltozás nem fejezi ki a valóságot. Elfordulni önmagamtól, aki
voltam és új fejezetet nyitni. Talán ez közelebb áll az adaptációhoz és illeszkedéshez.
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Az illeszkedés nem képmutatás. Ugyanis a képmutatás kifejezetten saját egóm érdekében történik.
Az illeszkedés pedig Isten teremtéséhez való idomulást jelent.
Ha értjük az illeszkedés, ráhagyatkozás lényegét, egyszeriben megvilágosodik, hogy hol élünk, milyen
politikai, vallási, hovatartozási környezetben. És rájövünk arra, hogy nem tudunk változtatni semmin.
Csak magunkon. De ne abba illeszkedjünk be, ami természetellenes. A beilleszkedés öröme akkor tölt
el, ha lelkünk, tudatunk abba adaptálódhat, aminek értékrendje egybeesik belső
programozottságunkéval. Kezdjük el felfedezést és az illeszkedést ezekbe a rendszerekbe.

ANNAK VAN FÖLÖTTED HATALMA, AKINEK TE HATALMAT ADSZ

Annak van fölötted hatalma, akinek Te hatalmat adsz. Nevezheted ezt választásnak, de a
hétköznapokban ez egyszerűbben nyilvánul meg. Kényszer vagy meggyőződés, vagy egyszerűen
zombiságod révén alárendeled magad valaminek. Talán ez utóbbi a leggyakoribb.
Tudom, keresel egy közösséget, ahol megoszthatod gondjaidat, támaszra lelhetsz, mivel társas lény
vagy. Ez normális igény. Ráadásul klasszikus leírásokból táplálkozol, megtanulod miként alakultak ki
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ezek a közösségek a múltban. Ezt Hollywood is bemutatja számos produkcióban és ezt valós
referenciaként mintának veszed. Majd mész magadnak csapatot keresni és nem találsz. Muszlimokon
belül nem is fogsz. Egyrészt önmagunkon belül is megosztottak vagyunk, számos irányzatra bomlunk,
de van ennél fontosabb oka is. Felfogtad mi lenne a következménye annak, ha egy közösség, ami azt
tanítaná, hogy a külső világ vezetése, gazdasági, törvénykezési hatalma feletted kamu? És akkor nem
is beszélek e külső hatalom erkölcsi züllöttségéről! El tudod képzelni, hogy egy ilyen közösség
létrejöhet? Ugye, hogy nem.
Én sem ilyen közösségben gondolkodom. Sokkal inkább azt az utat választom, hogy itt magyarázok
klasszikus elveket, melyek mindenkihez szólnak, nem egy adott közösséghez. Nem erőltetem senkire
ezeket az elveket. Akinek tetszik kövesse, akinek nem, az tartsa meg magának ismeretanyagként. Az
egyén szabad választására bízom. Egy fizikai (nem virtuális) közösség azonban csordaszellemben
működik. Az egyén fokozatosan elveszti saját tudatosságát és birkaként követi a falkavezért. Ha az
egyén lázad, jön a szervezeti szabályzat és szankció. Egy szervezet sosem a szabad gondolkodás
eszméje alapján működik. Egy szervezet működésének alapja az egyéni szuverenitás feladása. Ezt
gyönyörűen fejezzük ki így szakszóval, de magyarul birkanyáj létrehozását jelenti. Felfogtad akkor,
hogy az Iszlámban miért nem alapítható egyház? Hát ezért. Az egyén gondolkodásának szabadságát,
közvetlen kapcsolatát Istennel ember, köztes személy nem befolyásolhatja. Ez nem a tudósok
tiszteletének tilalmát jelenti. Csupán azt, hogy ők tudósok, tanítók, akiket meg kell hallgatni, de nem
közvetítők Isten felé.
Ez az elmélet. A valóság más. A valóságban olyan közösségek működnek világszerte, melyek nem
különböznek más egyházi, vagy világi szervezet működési elveitől. Illetve igen, különbözne abban,
hogy a főnök megkérdőjelezhetetlen igazsága mellé beviszik a követők tudatlan fanatizmusát és a
lőfegyvert. Ha ez az adott kultúrában nem lehetséges, akkor a klasszikus tanítást sekélyesítik. Ennek
eredményeként show elemekkel, látvány-Iszlámmal szembesülünk, amiről többször is beszéltünk.
Isten? Dehogy Isten! Ember! Felejtsd el azt, hogy Allahban szeretett testvéreim! Ma emberben
szeretett testvéreim van.
Nem hiszek nagy divat és politikai közösségek létjogosultságában, melyek az Iszlámot tűzik
zászlójukra. Nem az Iszlámban nem hiszek, hanem az emberben, aki a zászlót kezében tartja. Vallom,
hogy egy olyan korban élünk, ahol az egyéni tudatosság, ha az létrejön, hatásosabb a közösségi
birkaeszményeknél. Már csak azért is, mert a közösségek meghúzzák határaikat, identitást szabnak,
de az egyéni tudatosság minden irányban nyithat. Az egyén rájöhet arra, hogy gondolkodása egy más
identitású emberével is találkozhat. Ez a referencia arra, hogy Isten mindenkinek ugyanazt az értéket
adta. Ebben kiváló eszköz az internet. Ha létrejön internet tudatosságunk pozitív értelemben, több
információt cserélhetünk elveinkről, motivációinkról, mint arra bármely közösség eddig a
történelemben képes volt. Itt nem látszik az, hogy miközben írok, alsógatyában, vagy dzselabiyában
teszem, ami által kikezdhető vagyok, amire egy adott közösség sokkal jobban figyel, mint a
mondanivalóra. Leírhatom saját véleményemet úgy, hogy a mondat negyedénél nem hurrognak le.
Van véleményem. Nem birka véleményem van, hanem az enyém és azt megosztom. Az olvasóknak is
van. Ha az más és tisztelettel közlik, azt szívesen veszem. Egy fizikai közösség pedig nem így működik.
Ott a hierarchia dönt egy vélemény rangjáról.
Itt kifejthetem, hogy a Korán doktrínái szentek és sérthetetlenek, de a Szunna eredeti és nem
adaptált formában követhetetlen. Kifejthetem, hogy a Sharia él és élni fog, feltéve, ha azt korhoz és
helyhez harmonizálják. Nyilván középkori formában alkalmazhatatlan. Kifejthetem, hogy az adakozás
szép, de ma olyan erkölcsi normák közt élünk, hogy a jótékonysággal sokszor heréket nevelünk ki,
akik hála helyett követelőkké lesznek. Azt mondtam, hogy sokszor és nem mindig. És még ezer dolgot
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kifejthetek, amit meg is teszek. De a legfontosabb kifejtenem azt, hogy Te, aki ott vagy és olvasol, ne
higgy el semmit! Még nekem sem! Nem az a célom, hogy az itt leírtakat készpénznek vedd, hanem az,
hogy gondolkodásra késztesselek.
Mert annak van hatalma feletted, akinek Te hatalmat adsz. Áll ez arra is, aki információkkal lát el. Ha
beveszed a cumit az ISIS-ről, hogy azok muszlim fundamentalisták, vagy hitelt adsz Irán
„terrorszervezeteiről” szóló meséknek anélkül, hogy megnéznéd ezek háttereit, milyen nagyhatalmak
eszközei ők, akkor sikerül olyan vágányra helyezkednek, amin vonatod ki fog siklani. Térségi
egyensúlyok alakításának nem lehetnek ők egymaguk a forgatókönyv írói! Akkor, amikor buszjegyre
sincs pénzed, hogy átmenj Budáról Pestre, elhiszed, hogy titokban államok jöhetnek létre teljes
fegyverzettel? Ha ebben a sztoriban sikerül elhitetni a síita-szunnita mesét, akkor ugyanilyen
hitelességgel azt is hidd el, hogy ma Magyarországon István és Koppány vonala közt húzódik a valódi
ellentét a parlamentben. Persze, üvöltő turbános biodíszleteket minden oldalon lehet látni, de ez a
dramaturg része.
Mit is ír a Korán a hályogról a szemeken?

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
﴾٧﴿ يم
ٌ ص ِّارِّه ْم غ َش َاوةٌ َوَل ُه ْم َع َذ
ٌ اب عظ
َ هم َو َعَلى َس ْمعه ْم َو َعَلى أ َْب
ْ َِّختَ َم َّللاُ َعَلى ُقُلوب
Allah pecsétet tett szívükre, hallásukra, látásukra hályogot küldött, osztályrészük hatalmas
szenvedés. (Korán 2:7)
Érdemes megfigyelni az állítások sorrendjét! Az első helyen áll a pecsét a szíven, ami az érzékelések
közül a legfontosabb hely. Második a sorban a hallás és csak a harmadik a szem. Ez az értékelés arra
is rámutat, hogy miként foghatjuk fel a Világot és társadalmunkat! Első a szívvel való látás (Baszíra).
Ha szívünk vak, a többi szervünk nem lesz képes a külvilág ingereit megfelelően felismerni. Viszont a
hályog, a vakság tűnik fel először.
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AZ ÁCS UTOLSÓ HÁZA

Eljött az idő, amikor egy messzi földön ismert ács megöregedett és vissza akart vonulni.
Munkáltatójával, a vállalkozóval közölte, hogy el akarja hagyni a házépítő üzletet és a családjának
szenteli hátralévő napjait. A fizetés hiányozni fog, de a visszavonulás ideje eljött.
A munkáltató sajnálta, hogy alkalmazottja megy, de megkérte, hogy építsen még egy utolsó házat
személyes szívességként. Az asztalos beleegyezett, de kikötötte, hogy ez lesz az utolsó munkája.
Tudatában a közeli nyugdíjnak, az ács nem sok figyelmet fordított a ház építésére. A szíve már nem a
munkájában volt. Silány minőségű anyagokat használt, melyeket nem odafigyelve dolgozott fel.
Mindez nem volt méltó karrierjének befejezéséhez.
Amikor elvégezte a munkát, az ács felhívta munkáltatóját és megmutatta neki a házat. A munkáltató
átadott az ácsnak néhány papírt, a bejárati ajtó kulcsát és így szólt: „Ez mától a te házad, ez az én
ajándékom neked."
Az ácsot sokkolta, amit hallott. Micsoda szégyen! Ha tudta volna, hogy saját házát építi, jobbra
készítette volna, mint bármely más ház, amelyet valaha épített!
213

Helyzetünket összehasonlíthatjuk ezzel az áccsal. Allah (SWT) elküldött minket erre a világra, hogy
parancsolatainak megtartásával építsük otthonunkat a paradicsomban. Most el kell döntenünk, hogy
kívánjuk megépíteni azokat a házakat, ahol majd örökké élünk.
A mi életünk is hasonlatos az ácséhoz. Elképzelünk egy valós vagy valótlan jövőt, ami valós, vagy
valótlan örömöt, boldogulást ígér. A lényeg, hogy csak arra a percre nem figyelünk, amiben élünk.
Holott ezek a percek adják össze azt a jövőt, amit célul tűzünk ki. A jövőt a ma percei termelik meg.
Önbecsapásban élünk, ha nem vonjuk le a múlt tanulságait, arra nem építjük rá a mát és nem
használjuk minden képességünket arra, hogy kihozzuk a mából a maximumot. Ha ezt megtesszük,
akkor van jogunk mondani: insha Allah! (Ha Allah is úgy akarja). Ha az ács slendrián munkát végez,
hiába mondogatja napjában ezerszer, hogy insha Allah, a munka selejt marad.
Az önámításnak lehetek oka én magam, a környezetem ígéretei vagy akár a kommunikáció, ami a
csapból folyik. Ezek annál könnyebben hatnak, minél kevesebb tudatossággal élem az életemet. Mert
az ember egyetlen fegyvere a tudatossága, ha azt saját magára szabva alakítja ki.
Az állat könnyebb helyzetben van. Eleve muszlimnak van teremtve, tehát eleve meg van írva az az
ösztönök által rögzített pálya, amiben él. Ha éhes eszik, azt és annyit, ami szükséges. Ha
gyengélkedik, azt is megérzi, hogy milyen gyógyfüveket kell válogatnia. Ezt anélkül teszi, hogy
egyetemre járt volna. Minden állat saját adottságának maximumát hozza ki az élet minden percében,
így van determinálva és így válik képessé minden faj arra, hogy az adott időszakhoz legjobban
alkalmazkodjon. Ebben nem vonja el figyelmét távoli terv vagy közeli kommunikáció. Ha ez
bekövetkezne, az állat végzetét jelentené. Ezzel szemben az ember egy kicsit más. Nálunk az ács
effektus működik. Mi is eleve muszlimnak vagyunk teremtve születésünkkor, de ezt követően
neveltetésünk, környezetünk sokszor eltérít erről a pályáról. Tudatunkra van bízva, hogy a számunkra
megírt pályába visszailleszkedünk-e, vagy sem (revert). És itt nem a vallás, -izmus nevén kell
vitatkozni, hanem a pályán. Mert az Iszlám nem vallás (európai értelemben), hanem pályába
illeszkedés. És tök mindegy, hogy ehhez milyen nevet adunk.
Nem vetted észre, hogy nem tartalmakon merengünk el, hanem elnevezéseken, vagy valami felszínes
semmiségen akadunk fent? Eközben ácsokká válunk.

ِّ
ٍ صر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
﴾٢٢﴿ اط ُّم ْستَِّقي ٍم
َّ َه َدى أ
ْ أََف َمن َي ْمشي ُمكًّبا َعَلى َو ْج ِّهه أ
َ َمن َي ْمشي َس ِّوًّيا َعَلى
Az halad-e helyes irányban, ki fejét leszegve tétován jár, vagy az, ki gerincesen megy előre az Egyenes
Ösvényen? (Korán 67:22)
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BELÁTÁS HIÁNYA ÉS HIBAKERESÉS MÁSBAN

Úgy látom nem volt elég. Nem volt elég a járvány, nagyobb csapás kell! Még mindig folyik a
hibakeresés másban és felerősödött a pozícióharc. Az Európai Unió egy tehetetlen vízfej (ebben van
igazság), bezzeg Türk Tanács és Kína! A magyar kormány maga a koronavírus (ebben is van igazság),
amit politikai karanténba kell zárni! Megy az adok-kapok, csupán hiányzik a legfontosabb dolog: még
nem szálltunk magunkba és nem döntöttük el, hogy meg fogunk változni.
A legfontosabb fogadalmak, melyek önmagunkra vonatkoznak, hiányoznak! Ezek nélkül még számos,
további csapás várható! Nézzünk párat a teljesség igénye nélkül.
A szegény nem látta még be, hogy nem kell telekúrni a világot gyerekkel, mert ő az, aki már a dugás
pillanatában nyomorra ítéli utódját. Nem nyavalyogni, panaszkodni és várni kell, hogy eltartsák,
hanem munkát keresni és dolgozni kell, bármi legyen is a bér. Nem lopni, drogot, vagy szerelmet
árulni kell, hanem be kell állni a sorba, izzadni, tanulni, fejlődni és tudatosodni kell. Ne a nagyok
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mintáját lesd el, miként lehet mások átverésével nagy bevételhez jutni, mert ez minta, amit
gyerekednek adsz át és hosszú távon te e mintának áldozata leszel.
A gazdag nem látta még be, hogy ő csak egy hitvány szolga. Saját egójának szolgája, ami
elhatalmasodott rajta a pénz és hatalom bűvöletében. Nem látta be, hogy megálljt kell parancsolnia
az egónak, eddig használt eszközrendszerének. Át kell alakítani viszonyát az emberekkel,
vállalkozásaival kapcsolatban. Tudatosítania kell, hogy a pénz nem cél, amit el kell érni, hanem egy
eszköz, ami önmaga és mások megélhetését szolgálja. Tehát ami nála van, az nem csak az övé! Ha e
hitvány szolgaságból ki akar törni és pénzcsináló robotból emberré akar válni, harmonizálnia kell
környezetével. Az eddigi, konfliktusokra épülő szemléletét illeszkedésre kell átépítenie.
A termelés nem látta be, hogy szennyez, mérget gyárt. Rövid távú profitot céloz, de hosszú távon
tönkreteszi Allah teremtését, betegségek elindítója, sőt, még a betegségekből is pénzt harácsol.
A fogyasztás nem látta be, hogy ami olcsó, az selejt és a selejt, csupán selejtet képes előállítani. Igen,
mi magunk leszünk azok. Biológiai értelemben azok vagyunk. Tudom, ezt így fájdalmas hallani, ezért
inkább a biológia fogalmát értelmezzük át, hogy mégis a teremtés koronájának tűnjünk. Mivel lassan
már csak inkubátorokban vagyunk képesek az életre, az inkubátort tekintjük természetes élőhelynek
és e szerint fogalmazzuk meg felsőrendűségünket, hiszen egy állat, növény sem képes inkubátor
létrehozására! És íme! Ez lett a szempont.
A hatalom nem látta be, hogy hatalmon lenni szolgaságot jelent, nem uralmat. Nem létezhet
kiváltságos és kegyvesztett, gazdaggá tehető és elszegényítendő, központilag előírt vallású,
szemléletű és üldözendő más. Nem látta be, hogy a léleknek nem rezonálnia kell, ami
bizonytalanságot gerjeszt, hanem biztonságérzetet keltő megnyugvást kell árasztania. Ez nagyobb
erőt sugároz, mint a járőröző katonák az utcán. Nem látta be, hogy ellenségképek, gyűlölet keltésével
az ország nem egységbe kovácsolódik, hanem darabokra hullik.
Az ellenzék nem látta be, hogy csak akkor nyissa ki a száját, ha van mögötte tartalom. Nem látta be,
hogy hiába kritizál jogosan, vagy jogtalanul, egy hatalmi pozícióban, jelen felkészültsége mellet velük
még nagyobb csapás érné az országot. Nem látta be, hogy fényévnyi távolság van az országban élő
emberek megélt problémája, beszélt nyelve, felfogása és a politika által felismert és képviselt
valóságszilánkok között.
Az egyházak nem látták be, hogy a Sátánt szolgálják, nem Istent. Mert a hatalom és pénz a Sátán
eszközeivel működtetett valóság. Amíg ez alá sorolódnak be, ennek szolgálatába rendelik
retorikájukat, híveiket, addig maguk is a Sátán eszközei, bármilyen földi hatalmat is szolgáljanak.
A nemzetközi élet vonatkozásában is folytathatnám az elemzést, globális összefüggésekben, de
ugyanezt találnám, csak nagyban. Súrlódások, rezonanciák, ellenségképek, hódításra váró területek.
Belátás sehol. Nem létezik Amerika, Oroszország, Irán, Izrael… Mert aki így látja, csupán pár ember
hatalmi küzdelmét látja és félreérti az ottlakókat, akik teljesen mások! Emberek vannak itt is, ott is,
hasonló érzésekkel, kínokkal, szenvedésekkel, szerelmekkel, boldogságokkal.
Én sem láttam be, hogy amit teszek szélmalomharc, csupán arra jó, hogy ellenségeket gyártsak
magamnak. Mert ki az a bolond, aki megélhetését kockáztatja azzal, hogy mellé áll olyan
gondolatoknak, ami munkaadóját, bankját, pénzét és az egész rendszerét, melyben él, kritizálja?
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Azért van jó is. Vágd zsebre a kezed és tégy egy sétát a hegyekben, a tavak körül, amíg még helyükön
állnak. Emelkedj felül mindezen, amit leírtam és röhögj egy jó nagyot. Ha ezt teszed, Allahhal
röhögsz! Mert Ő is már csak erre képes, ha teremtményére tekint.

ِّ ظَلم ِّم َّمن ُذ ِّكر ِّبآي
ض َع ْن َها َوَن ِّسي َما َق َّد َم ْت َي َداهُ ِّإَّنا َج َعْل َنا َعَلى
َع َر
ات َربِّ ِّه َفأ
ْ
َ
َ َ
ُ ْ ََو َم ْن أ
َ
ِّ ُقُلوبِّ ِّهم أ
َكَّن ًة أَن َيْفَق ُهوهُ َوِّفي آ َذ ِّان ِّه ْم َوْق ًار َواِّن تَ ْد ُع ُه ْم ِّإَلى اْل ُه َدى َفَلن َي ْهتَ ُدوا ِّإ ًذا أ ََب ًدا
ْ
﴾٥٧﴿

Ki bűnösebb annál, mint az, kinek, ha Ura Áyáit említik, elfordul és megfeledkezik arról, mit kezei
előreküldtek? Mi bizony, lepelbe burkoltuk szíveiket, nehogy felfogják, s füleiket süketséggel zártuk.
Ha az Útmutatásra hívod őket, soha nem jó irányban haladnak. (Korán 18:57)

اب َبل َّل ُهم َّم ْو ِّعٌد َّلن
َ ِّب َما َك َس ُبوا َل َع َّج َل َل ُه ُم اْل َع َذ
ِّ ُد
﴾٥٨﴿ ون ِّه َم ْوِّئ ًال

ِّ الرحم ِّة َلو يؤ
اخ ُذ ُهم
َ َوَرُّب
َ ُ ْ َ ْ َّ ور ُذو
ُ ك اْل َغُف
َي ِّج ُدوا ِّمن

Urad a Megbocsájtó, a Kegyelem Birtokosa. Ha azáltal venné őket, amit elnyertek, bizony sietne
büntetésükkel. Mi több! Idejük ki van jelölve! Nem találnak ezen túl menekvést. (Korán 18:58)
Tehát van egy időszak, amin belül létezik megbocsájtás, ha az ember felismeri bűnét és megbánja. Az
időszakot túllépve azonban nincs menekvés.

﴾٥٩﴿ ظَل ُموا َو َج َعْل َنا لِّ َم ْهلِّ ِّك ِّهم َّم ْو ِّع ًدا
َ اه ْم َل َّما
ْ ك اْلُق َرى أ
َ َوِّتْل
ُ َهَل ْك َن
Ezek voltak hát a települések, miket elpusztítottunk, mikor elkárhoztak, s Mi megtettük romba
döntésük idejét! (Korán 18:59)
A korábbi büntetések ugyanazt a szabályt követték. Allah rengeteg útmutatást, kötelet dob a
bűnösöknek, hogy kisegítse őket tévelyedettségükből, megbánják tetteiket és jó útra térjenek.
Számos történelmi példa ugyanazt az igazságot erősíti, de az ember nem változik. Csökönyös marad.
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BELESÜLLYEDÜNK TESTÜNKBE ÉS ELMERÜLÜNK BENNE
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Nem vitatom, ép testben ép lélek, ezt magam is vallom. És nem is az ép testet kifogásolom, ha az
esztétikus, ápolt. De milliókat költeni műszempillákra, műkörmökre, hajra, szoláriumra, plasztikai
műtétekre, szilikonbeültetésre stb., nincs arányban azzal, amit saját énünk épülésére fordítunk. Mert
leggyakrabban arra semmit nem áldozunk. A test átvette a döntéshozatali pozíciót énünk felett. A
hogy nézek ki kérdés megelőzi a ki is vagyok én kérdést. Bőröm feszessége, mellem nagysága,
frizurám kinézete megelőzi a hozzá tudok-e szólni, olvastam-e róla felvetést. Az érdekek oldaláról
nézve ez teljesen logikus. Ugyanis minden, ami a testtel összefügg, üzlet és eladható áru. Ami pedig
az énem építését szolgálja, az ráfordítás, ami sosem térül meg, sőt, ha az énem elemző tudatosságot
ér el, akkor veszélyezteti a mindenkori hatalmat.
Szóval itt ülünk és énünk elmerült testünkben. Aki ki meri dugni a fejét a testből és mást lát, illetve
láttat, az különössé, az átlagtól elütővé, kikezdhetővé válik, vagy éppen közveszélyesnek kiáltják ki.
Egy olyan véleménydiktatúrában élünk, ahol senki sem mondja ki, hogy csak egy vélemény
lehetséges, mert minden jogi feltétel meg van a véleménynyilvánításra, de vagy csatorna, platform
nincs, amin keresztül a vélemény elérkezne, vagy manipulálható, ezért úgy fest, mintha egy
aluljáróban hangzana el a gondolat két koreai hittérítő éneke után. Az emberek lehajtott fejjel
rohannak el mellette, mert a sok zombi már attól is fél, hogy meghallja, nehogy elveszítse állását. Á,
dehogy! Nincs is diktatúra! Ez más. Itt egy üres nyáj van, az béget és néz rád kérdőn, nem a
falkavezér. Addig el sem jutsz. A saját testében elmerült, vegetatív élményeivel foglalkozó, üres
falkáról beszélek. A fogyasztókról, adófizetőkről, mert ma így nevezik őket. De nem polgárokról, mert
ezt a fokozatot kihagytuk.
Az emberbe jutó energiák hozzávetőleg 80%-át a test, 20%-át az agy használja fel. Hiába 50-szeres a
test tömege az agyhoz képest, mégis arányaiban agyunk a legnagyobb energiafelhasználó. Egy
nyomorban tartott tömeg agyi kapacitása, gondolkodása ezért korlátok közé van szorítva. Nem
csoda, hogy a szegénységben, éhezésben lévő embertársaink sokaságát élelmiszer helyett,
mindenféle orbitális baromságokkal tudják táplálni, ezért hazugságok, radikális eszmék ezekben a
rétegekben lelnek biztos táptalajra. Őket mindenki használja. A napi politika, migránsőrületre épített
kampány, de szélsőséges muszlim tanítások is itt terjednek a legjobban. Nincs elemzés, logika
keresés, csupán hirtelen gyűlölettranszmisszió és hajrá! Ebben a helyzetben próbálok meg valami
olyat tenni, ami a legtöbb trenddel szembe megy.
Évek óta írok és ezen a közösségi oldalon cikkeket jelentetek meg. Nem állítom, hogy én írom a világ
legjobb cikkeit és azt sem, hogy abszolút igazságot hirdetek. Sőt, sokszor tévedek! De azt állítom,
hogy a megszokottól eltérő beállításban közlök gondolatokat. Megfigyeltem, hogy ha olvasottságom
több tízezret elér, akkor hirtelen, egyik napról a másikra leesik 4-500-ra. Az építkezést újra kezdem és
ha fél év után megint elérem a tízezres elérést, ismétlődik minden. Persze, ha pénzt tennék rá, más
leenne az eredmény, de nem teszek. Van, hogy egy olvasói csoport hónapokig nem éri el oldalamat,
cikkeimet nem olvassa. Kérdezik, hova tűntem. Pedig vagyok, minden nap kiteszek valamit. Nem én
vagyok így egyedül, sokan mások is. Nyilván egy algoritmus eldönti, hogy mi az a pont, ami kiveri a
biztosítékot és ha nem fűződik különösebb érdek hozzám, akkor visszavágja a szárnyaimat. De ha
divatsejk lennék, aki a trendi Iszlámot hirdetné, vagy fejlevágós fajta, akivel ijesztgetni lehet a
népeket és az Iszlám nevét beszennyezi, egyből nőne az index. Ezért külön köszönetemet fejezem ki
azoknak az olvasóknak, akik kitartanak, olvasnak és szorgalmasan megosztanak. Jelenleg ezer főt érek
el segítségükkel. Nem statisztikai eredményeket akarok produkálni, csupán gondolatot szeretnék
közölni, ami a mainstream mellett egy más megközelítést is ad.
Ha bárkit az év során sértettek volna cikkeim, megállapításaim, ezúton elnézést kérek. Sértés
szándéka nincs bennem. A közlés szándéka van csupán.
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Ha csak azt érem el, hogy ne teljesen süppedjünk testünk börtönébe és egy kicsit kilógatjuk fejünket
egy más szemmel való nézéshez, akkor nem volt hiába.

CRANIOGENEZIS
(Részlet az Afrika Evangéliuma c. könyvemből)
Egykoron volt a sötétség, s lőn világosság, de az agyakban továbbra is megmaradt a sötétség. Minden
világos lett a világon, csak az nem, aminek szabad akarata lett, ez pedig egyedül az agy maradt. Ez
termelte ki a maga számára a szabad akaratot és nesze neked, ezzel kialudtak a fények! Ezen a
ponton Isten akár véget is vethetett volna a Szentírások közlésének, de nem tette, bízva abban, hogy
megváltozik az agy!
Minden rendben folyt a hatodik napig, amíg az Úr megteremtette az embert. Ez annyira lefárasztotta
sötétségével, hogy a hetedik napon szegény Teremtőnek le kellet pihennie. Ezt az ember úgy
értelmezte, hogy ettől kezdve minden hetedik napon ő is lepihenhet, de előtte kivesz egy szabad
szombatot is. Így maradt öt nap arra, hogy a világon uralkodjon, hiszen a Teremtő azt úgyis az ember
alá rendelte. Ez a bárgyú lény, nem is a világon akart uralkodni, hanem egyik a másikán! Ezt pedig
nem öt, hanem megszakítás nélkül hét napon keresztül tette minden egyes héten. A világ javai így
kicsúsztak kezeik közül, egymást pedig rabul ejtették. Ezt az egymás leigázásáról szóló folyamatot,
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pedig elnevezték történelemnek, melyet büszkén oktattak nemzedékről nemzedékre. Ebben azokat a
korszakokat emelték ki maguknak, amelyekben leigázók voltak, így akkor is ide vágytak vissza, amikor
leigázottak lettek. A bárdolatlan lények akkor is azokat a nótákat fújták, verseket szavalták
leigázottként, amelyeket leigázó korukban költöttek és nem értették, hogy mindez miért zavarja
piszkosul az őket időközben leigázókat. Az ebből a feszültségből kirobbanó eseményeket pedig
elnevezték forradalomnak, osztályharcnak, felszabadítási mozgalomnak, sőt demokratikus
átmenetnek, mikor hogy, és mindennek tudományokat szenteltek. Ezt egyik más élőlény sem tette.
Az oroszlánok továbbra is annyi gazellát ejtettek el, mint addig, a gazellák sem tudtak többet legelni
annál, mint ami beléjük fért és osztályharc sem alakult ki közöttük. Igaz, a gazellák sohasem
énekeltek olyan dalokat, melyek idegesítették volna az oroszlánokat.
A leigázók rájöttek, hogy sokkal jobban járnak, ha a leigázottakkal hajtatják végre az Úr parancsát.
Nevezetesen azt, hogy uralkodjanak a föld javain, melyeket a Teremtő alájuk rendelt. Így a
leigázottak hordták a vizet, felhozták a szenet a bányából, beszerezték az ennivalót számukra, majd
ezt az állapotot rögzítették és elnevezték törvénynek. A törvény köszönőviszonyban sem volt azzal,
mint amit az Úr adott, mégis mindig a Teremtő által nekik származtatott jogokról nyilatkoztak. A
törvények megtartása érdekében, pedig erőszakszervezeteket hoztak létre. Az evolúcióban egy
teremtmény sem jutott ilyen messzire. Ahelyett, hogy ezt szégyellené, még büszke is rá ez a marha!
Amire pedig azt hitte, hogy az erőssége, arról idővel kiderült, hogy a gyengesége. Büszke lett erejére,
seregeire, holott mindenki azt akarta elsőként elpusztítani. Viszont pont azt hanyagolta el, ami erőssé
tette volna. Ez a világosság lett volna, melynek apró felcsillanásától is kiverte a hideg és rohant új
törvényeket hozni. Sohasem egyezségekre, ehelyett inkább konfrontációkra törekedett, mert csak
disszonanciában volt képes egyensúlyzavarát elhelyezni.
Az ember saját kapcsolatait is ennek a természetellenes gondolkodásának megfelelően alakította.
Nem az lett a barát, akire számíthatott a bajban, hanem az, aki segített egy harmadikat leigázni, mert
így mindketten jól jártak. Ebből kialakította azt a normarendszert, amelyet újból törvényeivel írt felül
és megtámogatta erőszakszervezeteivel. Így a szemétség, aljasság, a kisstílű, rövidtávú átverés
kodifikálódott rendszerében csak az válhatott túlélővé, aki ilyenné vált. Az Úr csak nézte művét és
már maga sem tudta, hogy miért nem csak öt napot szentelt a világ teremtésének és a hatodikon
pihent meg ember nélkül.
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CSÖNDHÖZ JOGOD VAN, NE VEGYE EL SENKI AZT TŐLED!

Vannak kérdések, melyekre tudunk válaszolni és vannak, melyekre nem és mi mégis választ csikarunk
ki magunkból. Vannak helyzetek, melyek adják magukat, beilleszkednek környezetünk normáiba és
vannak, melyek nem. Sokszor fölösleges magyarázkodásainkkal rontunk saját dolgainkon. Hogy mire
is gondolok? Két esetet említek a Koránból és meg fogjátok érteni. Az egyik Zakariás története. Aki
ismeri a Bibliát, tudja kiről beszélek. Zakariás jámborlelkű istenszolgálója volt. Rokonai, akik szintén
arra születtek, hogy Istent szolgálják, romlott életet követtek. Ő egymaga állta a szolgálat minden
fáradságát éjjel nappal. Megöregedett és nem volt gyermeke. Ekkor fohászával Isten felé fordult,
hogy ajándékozzon neki utódot. Egy párbeszéd kezdődött közte és az Úr között. Isten ígéretet tett
neki egy utód eljövetelére, akinek neve János (ő a Bibliában Keresztelő Szent János, Jézus
eljövetelének hírnöke). Ekkor Zakariást megijesztette a tudat, hogy mi lesz, ha 80 éves korában az
emberek őt szájukra veszik? Hogy lehetne neki gyermeke ilyen agg állapotban? Mivel magyarázza
meg környezetének János születését? Az Úr válasza: a csönddel. Ne beszélj az emberekkel három
napon át. Az emberek feledékenyek. Te magad tartod életben a sztorit, ha magyarázkodsz. Ha
csöndben maradsz, túlhaladnak rajta és feledésbe merül az, ami megmagyarázhatatlannak tűnik.

ٍ الناس ثَ َال َث َلي
﴾١٠﴿ ال َس ِّوًّيا
َ
َ َّ

ِّ
ك أ ََّال تُ َكلِّ َم
َ ُال َآيت
ْ ال َر ِّب
َ اج َعل لي َآي ًة َق
َ َق

(Zakariya) said: "O my Lord! give me a Sign." "Thy Sign," was the answer, "Shall be that thou shalt
Mondta (Zakariás): „Ó Uram! Tégy meg nekem egy Jelet.”. Mondta: „Az a Jeled, hogy nem beszélsz az
emberekkel három éjen át, bár nem vagy néma.” (Korán 19:10)
Hasonlítsuk össze a 3:41 verssel. Érdekes összefüggést találunk. Itt „három éjjel” szerepel, ott pedig
„három nappal”. A jelentés ugyanaz. Az utalás viszont mindkét esetben más. 1. 3:41-ben az
Ummával, Gyülekezettel kapcsolatos, akikkel napközben együtt volt. 2. Itt az ő individuális lényéről,
lelkéről van szó, amely éjjelente imával fordul az Úrhoz.
Ugyanebben a Szúrában előjön a csönd fogadalma Máriánál is. Létrejön a szeplőtelen fogantatás (az
Iszlám is vallja) és rajta is erőt vesz az ijedtség. Mit mond az embereknek? Hogy esett teherbe? És
íme a válasz:

ِّ َّ اشربِّي وَق ِّري عينا َفِّإ َّما تَري
ِّ
َح ًدا َفُقولِّي ِّإِّني َن َذ ْر ُت لِّ َّلر ْح َم ِّن
ًْ َ
َ ِّن م َن اْل َب َش ِّر أ
َ
َ َ ْ َف ُكلي َو
ِّ ُكلِّم اْليوم ِّإ
﴾٢٦﴿ نسًّيا
َ
َ ْ َ َ َ ص ْو ًما َفَل ْن أ
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„Egyél, igyál és vigasztalódjon szemed. Ha bárki embert látsz, mondd: Felajánlottam böjtömet a
Kegyelmesnek és mától nem beszélek az emberekhez.” (Korán 19:26)
Allahnak tett esküje miatt, Mária nem beszélhetett emberekkel. A „böjt” itt nem a szó szoros
értelmében vett táplálék és víz megvonását jelenti. Az Úr elrendelésére datolyával táplálkozhatott és
patakvizet ihatott. Mivel távol kellett magát tartania az emberektől, házi ételt nem fogyaszthatott.
A csöndet gyakran kihagyjuk életünkből, holott a csönd a kommunikáció fontos része. Ezt a
zeneszerzők jól tudják és elhelyezik darabjaikban. Van, hogy lehalkítják, van, hogy felerősítik vele a
zenei kompozíció egyes részeit. Az élőbeszédben keveset használjuk. A harsogás korát éljük, ahol
annak van igaza, aki a leghangosabb, leggyorsabban hadar és a seggén vesz levegőt, mert beszéd
közben nincs erre ideje! Tudja, ha kihagy egy légvételnyi időt, más kap bele és elvész
megszólalásának lehetősége.
De a csönd nem csak a környezet értetlenségét segít feledésbe vinni, hanem önmagunkon belül is
rendezi dolgainkat. Vannak dolgok, melyeket nem tudsz megbeszélni senkivel. Egy haláleset
mindenkit másképpen érint, személyiségétől függően. Van, akinek az kell, hogy emberek
környezetében legyen, akik vele együtt siratják az elhunytat és van, aki ilyenkor inkább magányába
vonul. Ő így gyászol, hiszen senki sem tudhatja, hogy mi volt az a kötelék, ami őt összekötötte a
halottal. Ezt ő tudja egyedül és bárki, aki jönne, csak belezavarna gondolataiba. Ő így búcsúzik.
Mert mi mind mások vagyunk.
A csöndhöz jogod van. Nem veszed észre, hogy elveszik tőled? A médiumok igyekeznek lekötni
minden percedet. Már nem tudják mit hazudjanak, csak valami szenzációval tartsanak maguknál!
Céljuk, hogy „fogyaszd” azt, ami közölnek, ne elemezz, ne volnulj félre, ne gondolkozz, csak vedd
magadhoz az infokat úgy, ahogy kapod. Már éppen lankadnál, elveszne figyelmed, de egy szexjelenet,
lövöldözés, vagy katasztrófahír ébren tart. Odaragadsz a képernyő elé és ott alszol el. Egyre nincs
időd: átgondolni és elemezni. Eredmény: egy felgyorsult, felszínes világ, ami nem gondolkodik.
A csönd azt is szolgálja, hogy ne csak magaddal beszéld meg dolgaidat, hanem Istennel. A két fenti
vers is párbeszéd Isten és Zakariás, valamint Isten és Mária között. Ne hidd, hogy hasonló párbeszéd
nem jöhet létre isten és közted. Próbáld meg! Új emberré fogsz válni.
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DILEMMA: JÓ DÖNTÉS VOLT-E BEJEGYEZTETNI AZ ISZLÁM KÖZÖSSÉGET?
Eltelt több mint 30 éve azóta, hogy 1988 augusztusában sikerült bejegyeztetni a Magyar Iszlám
közösséget, melynek alapítója és első sejk-elnöke voltam. A Közösség működik és jó kezekben van ma
is.
Saját véleményemet közlöm ettől kezdve.
Ma teljesen más tapasztalatokkal és tudással rendelkezem, mint 30 évvel ezelőtt. Akkor egy fiatal
titán, hatalmas energiákat fektetett bele valamibe, amiről azt hitte, hogy egy csoda, majd csupa
segítő kéz támogatja a felemelkedésben és tömegeket gondolkodását tudja az Iszlámról
megváltoztatni. Mosolyogtam kifelé és befelé. Azt hittem, amikor visszamosolyognak, mások
mosolya éppolyan őszinte, mint amilyen az enyém volt. Nagyot tévedtem.
Nem tudtam, hogy mi a különbség vallás, egyház és valós hit között. Eszembe nem jutott, hogy az
egyházak már rég nem hitre alapulnak, hanem Istent széttrancsírozó vallásokat hoztak létre, ami
Isten egyes darabjainak privatizációját jelentette. Nem tudtam, hogy a vallás szó jelentéstartalma
teljesen átalakult. Nem az, mint ami a Szent könyvekben van. Nem tudtam, hogy egy hit, ami csak
spirituális értelemben ismeri el a hierarchiát, betörhető egy szekuláris hierarchia keretei közé, majd
világi törvényt alkotnak ennek működtetésére és egyház címen bejegyzik. Gyakorlatilag egy emberi,
hibákkal telt szabályozás keretei közé szorítják azt, ami nem kerülhet ilyen törvények alá, hiszen a hit
egy abszolút és minden ember felett álló Örök Igazság. Így megfordul a spirituális értelemben vett
hierarchia és azok kerülnek az egyház élére, akik gyakorlatilag ateisták.
224

De megtettem, egyházat jegyeztettem be és a hitet egy állami rendelkezés szabálya alá helyeztem.
Óriási hiba volt Sharia szempontból! Lehet, hogy ezért örökös büntetés lesz az osztályrészem, melyet
vállalnom kell.
Ugyanakkor azt vettem észre, hogy az Iszlám országok többségében hasonlóan megalázó helyzetbe
került a hit! Sőt, még megalázóbba! Mert Európában legalább nincsenek olyan rendelkezések,
melyek alapján az Iszlámot egy zanzásított, értékeiből kimozdított és átfogalmazott változatban egy
hitetlen, mások fölött uralkodó csürhe alá kényszerítik. Majd olyan hittudósok, sejkek osztják az észt,
akik egy Iszlám áltat tiltott egyházi keretek közé szorítják be a végtelent és engedik át abból kizárólag
azt a mondanivalót, ami az adott állam uralmát igazolja. Tehát kimondva, de jure nincs egyház,
azonban de facto van.
Egy idealista, naiv fiatalember voltam, aki azt hitte, hogy van a hitnek földi letéteményese. Ehelyett,
azonban a hit farkasainak tettem ki az Iszlám szerveződő kis közösségét.
Azóta jól tudom, hogy más a helyzet. Ha a hatalom felém gesztust gyakorolt, nem felém tette, hanem
mutatta, hogy nálunk bizony működhet ilyen közösség, mert mi toleránsak vagyunk. Az Iszlám
országokban is ment irányomban a parasztvakítás, de ez nem tudásom, hanem az ő önös céljaik miatt
volt. Ők bennem nem egy fiatal hittudóst láttak, hanem egy fiatal faszt, akihez be lehet majd
csatornázni az ő gondolataikat, politikai céljaikat. Eszköz voltam itt és ott.
Allah (SWT) megmutatta az igaz utat. Megbetegített, nem tudtam ellátni feladataimat, majd jött
Bosznia és Afrika. Lezuhantam a mélybe, láttam a poklot, amit még akkor kellett volna látnom,
mielőtt egyházalapításba kezdek. Megtapasztaltam, ki mire használja az Iszlámot és ez ma mennyire
nem az, mint amit az Al-Azharon oktattak. Láttam, hogy egy Iszlám lombikban éltem, mely körül a
valóság mennyire más.
Átértékeltem a múltat. Bár a dilemma fennál ma is. Érdemes volt-e bejegyeztetni a Közösséget? A sok
nem válasz mellett már van igen is. Az biztos, hogy Sharia szempontból hiba volt, de ha akkor nincs
bejegyzés, akkor nem indul el valami Iszlám címszó alatt. Létesült egy hely imára, hitgyakorlatra. Aki
érdeklődött odamehetett, tájékozódhatott, felvehette az Iszlámot, házasságot köthetett, válhatott,
hite szerint temették el. Ez mind nem működhetne egy államilag egyházként elismert keret nélkül. És
most ne menjünk bele, hogy ki miért jár mecsetbe? Fecsegni, másokról rossz hírt terjeszteni,
csicskásítani szerencsétlen naiv muszlimokat, akik elhiszik, hogy amit egy arab mond az úgy van stb.
Akármi is folyik ezeken a helyeken, nem különbözik más egyházi keretek között működő
intézményekben, ahol nem hit, hanem mai értelemben vett vallás terjesztése folyik. Azaz, mindenkit
gyűlölj, aki nem ide jár és nem azt mondja, amit én. Ez nem muszlim specifikus, hanem minden
emberi csoportosulásra igaz. Ne hidd, hogy az élet más területén, akár egy politikai pártban nem ez
folyik!
Ez azonban egy folyamat. Abban reménykedünk, hogy ennek a folyamatnak nálunk Allah (SWT) része
marad, feltéve, ha nem pont mi, muszlimok zárjuk be a kapuinkat Előtte.
Kiküszöbölve a múlt hibáit, üdvözlöm az Iszlám nevében működő szervezeteink működését, kérem
vezetőikre Allah áldását és útmutatását. Azonban, megnyugtatva saját lelkiismeretemet, egy
közösségben, egy állam által jóváhagyott vallási szervezet munkájában nem veszek részt, pozíciót
nem vállalok. Egyet teszek: írok, adatbankot hozok létre, elérhetővé teszem azt a tudást, amit belém
plántáltak, de személyesen nem jelenek meg sehol. Ami nálam van, nem kérem rá egyetlen egyetem,
kutatóintézet, állami apparátus akkreditációját, mert én ezt Allahtól kaptam és nem engedem, hogy
egy emberi szűrőn át érjen el hozzátok.
Bebizonyítom, hogy hiába az Iszlám körüli ijesztgetés, rosszhírkeltés, a békés, jószándékú államok
törvénykezése, értékítélete, nem sokban tér el a klasszikus Iszlámétól még akkor sem, ha valaki nem
állami törvények alá kényszerítve, hanem szabadon hirdeti azokat. Amen.
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EGY FORDÍTOTT VILÁGBAN A JÓ AZ ROSSZ

Míg a városban járt, Nasrudin összeesett az utcán. Szerencséjére, közvetlenül egy orvos háza előtt
történt. Amint a férfi megvizsgálta, a Mulla felsóhajtott:
„Tekintetes doktor uram! Nagyon régóta szenvedek ettől a betegségtől és nem remélhetem, hogy
egy magához hasonló városi ember találja meg a gyógymódot."
„Pedig egyszerű," mondta az orvos miután megvizsgálta a legyengült embert, „éhezés miatt ájulsz el.
Az étel az egyetlen gyógyszer, amire szükséged van.”
Ezzel elrendelte, hogy hozzanak rizst és húst az úton levő ember számára. Egy kis idő múltán
Nasrudin ereje, bizony visszatért.
„Maga egy zseni. Meggyógyított egy haldokló embert. Az egész falum szenved ugyanebben a
betegségben. Amint összeszedem az erőmet hazatérek és elmondom barátaimnak,
szomszédjaimnak, hogy jöjjenek magához hasonló kezelésre."
Ilyen egyszerű lenne a dolgok kezelése egy olyan értékrend szerint, ahol a jó jó és a rossz rossz.
Folytassuk Nasrudin történetét a mában. Ez fikció, minden egyezés a valósággal a véletlen műve! De
azért a fikció felvezetéséhez adjunk valós számokat:
A számok elgondolkodtatóak: 70 000 dollár percenként, 4 millió dollár óránként, 100 millió dollár
naponta. Ilyen gyorsan növekszik a Walmart Inc. mögött álló Walton klán vagyona a múlt év adatai
alapján, a Bloomberg világ leggazdagabb családjairól nyilvánosságra hozott rangsorában. (Bloomberg,
2019. augusztus 10.).
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Más amerikai dinasztiák az összegyűjtött vagyoni eszközök szempontjából nem állnak messze tőlük.
Az édességipar krémjének számító Mars család további 37 milliárd dollárt vételezett be és vagyonát
127 milliárd dollárra emelte. Koch-és, az ipari-politikai hatalom meghatározó szereplői 26 milliárd
dollárról 125 milliárd dollárra növekedtek.
Ez a trend körbejárja a világot. Amerika leggazdagabb 0,1% -a ma több vagyont irányít, mint bármikor
1929 óta, de ázsiai és európai társaik is növekedtek. A világ 25 leggazdagabb családja már csaknem
1,4 trillió dollár vagyont irányít, ami 24% -kal magasabb az előző évhez képest.
1. Walton 190.5 milliárd
2. Mars 126.5 milliárd
3. Koch 124.5 milliárd
4. Al Saud 100 milliárd
5. Wertheimer 57.6 milliárd
6. Hermes 53.1 milliárd
7. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 52.9 milliárd
8. Boehringer, Von Baumbach 51.9 milliárd
9. Ambani 50.4 milliárd
10. Cargill, MacMillan 42.9 milliárd
Összességében a világ 25 leggazdagabb családja 250 milliárd dollárral több vagyonnal rendelkezik,
mint tavaly.
És a fikció: A Ferrero, Walton, Koch, Al Saud és Rothschild család vezetői összeülnek. Összehangolják
stratégiájukat, miképpen növelhetik bevételeiket és racionalizálhatják kiadásaikat.
A bankár családok képviseletében Rothschild előadja, hogy ők teljesítették a tervet. A világ
vagyonának 99%-a az említett családoknak és érdekeltségeiknek birtokában van, csupán 1 %-on
osztozik 7.5 milliárd ember. Ennek is jórésze pénz, ami lényegében fedezet nélküli fizetőeszköz, egy
értéktelen papírdarab, amihez értéket a spekuláció vagy hazugság rendel. Ennek előállítására
megbíztuk politikusainkat, palamentjeinket szerte a világon. Munkaköri leírásukban szerepel háborúk
kirobbantása és tartós idejű elnyújtása is. A hadiiparra és kölcsönökre gondolok, barátaim.
Velünk, a tőke 99%-ának birtokosaival nincs baj. De mi legyen a 7.5 milliárddal, akik azt hiszik, hogy a
pénzük ér valamit, közben az nem más, mint egy tartozást kifejező eszköz. Tehát sikerült a pénzt
kiüresítenünk, sőt, már nyomása, vagy számlára utalása pillanatában adósságként kerül forgalomba.
Hitelezéseinkkel és adósságpolitikánkkal tőkéinket tovább koncentráltuk, tehát családjaink tovább
gyarapodtak. A probléma újból a 7.5 milliárd, ami tovább szaporodik, nő!
Igen, vágott közbe Ferrero! Minket két okból zavar ez a szám! Egyrészt, mert egy részük
elszegényedett, kihúztuk alóluk a tőkét, így képtelenek megvásárolni bármit, hiába árasztjuk el a
piacot. Másrészt, ez a nyomorgó tömeg képtelen talpra állni, el kell tartanunk őket!
Dehogy kell! Vág közbe Koch. El kell tüntetni azt a részt, aki csak teher, tehát eltartása miatt csupán
költség. Bízzuk meg Cargillt a megfelelő élelmiszerek előállítására.
Emellett azért sem szükséges ez a 7.5 milliárd, mert gyárainkban robotok dolgoznak, informatikai
rendszerünk nem igényli adminisztrációk fenntartását, a tudás megszerzésére pedig elég lesz a
közeljövőben egy modult beültetni azoknak az agyába, akik jók nekünk. A többi meg? Van szükségünk
egy tömeg tudálékoskodóra? Ha már tömeg, akkor olyanok kellenek, akik kontrollálhatók és képesek
fizetni. Mivel robotok dolgoznak ezért egy minimális számú szuper képességű elitre van szükség, akik
tovább fejlesztik a technikákat, a többi pedig egy számunkra jó zombitömeg, akit érdemes olyan
szinten fenntartani, hogy megtartsa fizetőképességét. A többi?
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A többit szorítsuk be helyi konfliktusokba. Al Saud, tudnál segíteni? Igen, de ez sem okoz lényeges
változást. Talán egy vírus? Azzal a még felkapaszkodó vállalkozásokat tönkre tehetjük, a vákuumaikba
benyomulhatunk és még létszámot is tudunk hozni! Negatív létszámot! Jól van! Tegyünk egy próbát,
mérjük a hatásokat, reagálásokat. Ha bejön, próbálkozhatunk nagyobb akciókkal is a továbbiakban.
Útnak indult, hát a csapás, minden terv szerint alakult. Bár létszámban nem hozta a tervet, de
tőkekihelyezésben, zombielőállításban igen. Bizakodásra adhat okot a kisebb országok autokrata
vezetőinek magatartása, akik az útnak indított csapást saját hatalmi pozícióik megszilárdítására és
klánjaik gazdasági erősítésére használták, mondta Walton. Rájuk érdemes lesz odafigyelni. Ha
beállnak a sorba, segítenek a terv megvalósításában, akkor csatlósaink lehetnek és megszilárdíthatjuk
hatalmukat. Ha nem, akkor el fognak tűnni és más lép helyükbe. Terv elfogadva.
Ma Nasrudin orvosát két okból hurcolnák meg. Egyrészt azért, mert jótékonykodott, megmentett egy
embert és erre nem volt felhatalmazása. Ráadásul szegényt mentett meg! Égbekiáltó bűn! A jó, jóság
fogalma csak meghatározott körökhöz kötődhet. Másrészt azért, mert ma a trend nem a létszám
bővítés, hanem a leépítés. Aki pedig szembe megy a trenddel…tudjuk.
De, Bloomberg! Tudnál abban segíteni, hogy mindent infantilis módon képzeljenek el, de ne értsenek
semmit?
Eddig a fikció. Bár a történet minden eleme élénk fantáziáról tanúskodik, de talán pár betalált. Vagy
tán a valóság ennél is elrettentőbb? Lehet, de számomra az a legelrettentőbb, hogy mi még mindig
turbánról, hidzsábról vitatkozunk és üresjáratban ugatjuk a holdat. Pedig mindenre ott a recept a
Könyvben!

ِّ َّ اس َف َال يربو ِّعند
ٍ
ِّ
ِّ وما آتَ ْيتُم ِّمن ِّربا لِّيربو ِّفي أَمو
ِّ الن
َّ ال
يدو َن
ُ َّللا َو َما آتَ ْيتُم من َزَكاة تُ ِّر
َ
ُ َْ
َْ
َُ ْ َ ً
ََ
ِّ ِّ َّ وجه
﴾٣٩﴿ ض ِّعُفو َن
ْ ك ُه ُم اْل ُم
َ َّللا َفأ ُْوَلئ
ََْ
Mit uzsoraként kiadtok, hogy kamatozzék az emberek vagyonában, az nem kamatozik Allahnál. Mit
Zakatként adtok, hogy Allah Színét akarjátok vele, hát ezek ők, a sokszoros nyertesek. (Korán 30:39)
Riba (Uzsora, vagy kamat) az Iszlámban tiltott. Csak olyan profit realizálható, ami saját munkánk,
erőfeszítésünk gyümölcse. Olyan, ami más emberek munkájában gyökerezik, amiben nekünk nincs
részünk, és ami őket károsítja, az tilos. Ugyanakkor ennek pozitív változata a jótékonyság, ha
kérdezés nélkül segítünk hozzátartozónak, szomszédnak, vándornak, idegennek stb., akkor
áldozatunk viszonzása többszöröse lesz annak, mint amit befektettünk.
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EGY TÖRTÉNET, AMI MA NEHEZEN ELKÉPZELHETŐ, HOGY MEGTÖRTÉNHET
ADNI JOBB, MINT KAPNI

Egy fiatalember, egyetemi hallgató, egy nap sétált professzorával, aki közismert volt népszerű
tanácsairól, ezért a hallgatók felnéztek rá. Látták, hogy az ösvényen fekszik egy pár régi cipő, amiről
úgy gondolták, hogy egy szegény emberhez tartozik, aki a közeli mezőn dolgozott és aki már épp azon
volt, hogy napi munkáját befejezze. A hallgató a professzorhoz fordult és így szólt: "Tréfáljuk meg az
embert. Rejtsük el a cipőjét és bújjunk el a bokrok mögött. Várjuk ki, milyen zavarodott lesz, amikor
nem találja meg azokat."
Fiatal barátom, válaszolta a professzor, soha nem szabad a szegények rovására szórakoznunk. De te
gazdag vagy és ennek a szegény embernek köszönhetően egy sokkal nagyobb örömöt nyújthatsz
magadnak. Helyezz egy-egy pénzérmét mindegyik cipőbe, majd elbújunk és figyeljük, hogy ez milyen
hatással lesz rá.
A hallgató így tett és mindketten elhelyezkedtek a bokrok mögé. A szegény ember nemsokára
befejezte munkáját, átlépdelt a mezőn egészen az ösvényig, ahol kabátját és cipőjét hagyta.
Miközben felöltötte kabátját, becsúsztatta lábát az egyik cipőbe, de valami keményet érzett és
lehajolt, hogy megnézze mi az. Ekkor megtalálta az érmét. Megdöbbenés és csodálkozás ült ki az
arcára. Kezébe vette az érmét, forgatta, újra és újra megnézte. Ezután tekintetével körbe nézett, de
senkit sem látott. Betette a pénzt a zsebébe és hozzálátott, hogy a másik cipőt is felvegye. De
meglepetése megsokszorozódott, amikor megtalálta a másik érmét.
Érzelmei feltörtek benne. Térdre esett, az égre nézett és hangosan, heves hálaadást mondott. Ebben
megemlékezett beteg, tehetetlen feleségéről, kenyér nélkül maradt gyermekeiről, akiket most ez a
végtelen bőkezűség, egy ismeretlen kéz folytán, megmentett a pusztulástól.
A hallgató mélyen meghatódva állva állt és szemei megteltek könnyekkel. És most - kérdezte a
professzor - nem vagy-e jobban elégedett annál, mintha az eredeti tréfát űzted volna? A fiatal ezt
felelte: egy olyan leckét tanítottál nekem, amit soha nem fogok elfelejteni. Most már érzem, azoknak
a szavaknak az igazságát, amelyeket még soha nem értettem: Sokkal nagyobb áldás adni, mint kapni.
Abdullah bin Abbas (Allah legyen vele elégedett) arról tudósított, hogy a próféta (béke legyen vele)
így szólt: "a jó ösztönzése, a gonosz tilalma, a gyenge ember teherének levétele és egy sértő dolog
eltávolítása az útból, mind elfogadható ima gyanánt Allah számára. (Ibn Madzsah)
Életünk értékelésekor azok a tettek, melyeket másokért cselekedtünk nagyobb súllyal esnek latba,
mint azok, amiket magunkért tettünk. Válassz tehát.
A történet mai változatban így folytatódik:
A szegény ember hazament és elújságolta szomszédjának, hogy milyen szerencse érte. Lévén az egy
irigy ember, bejelentette őt az Adóhivatalban, akik kötelességszegés címen eljárást indítottak ellene,
hiszen nem jelentette be a két pénzérmét. Az eljárás során kiderült, hogy a szegénynek van még ezen
felül is be nem jelentett jövedelme, melyből felesége orvosát fizeti és gyermekeinek néha egy szelet
kenyeret vesz. Az Adóhivatal a két pénzérmét bevonta és további négy pénzérme büntetést rótt ki. A
szegény, aki Istennek adott hálát, mert megsegítette őt a bajban, az ember martalékává vált, aki
semmi mást nem érvényesített rajta, csak az emberi törvény szigorát. És ha bárki ez ellen lázad, a
válasz: de hát ti választottatok engem!
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ِّ
ِّ
ور
وما َّم ْح ُس ًا
ْ ك َوالَ تَْب ُس
َ ك َم ْغُلوَل ًة ِّإَلى ُع ُنق
َ َوالَ تَ ْج َع ْل َي َد
ً ط َها ُك َّل اْل َب ْسط َفتَْق ُع َد َمُل
﴾٢٩﴿
Ne tartsd vissza kezed a nyakadig (zsugorin), teljesen ki se nyújtsd (tékozlón), nehogy vádaskodjanak,
vagy tönkremenj. (Korán 17:29)
A zsugoriságról már alkothattunk képet a korábbiakban: 5:64. Egyik szélsőséget sem követhetjük, ha
adakozunk. Túl bőkezűek sem lehetünk, ami nyomorba dönt, de vissza sem tarthatjuk
támogatásunkat azoktól, akiknek jár. Még idegeneknek is van joga segítséget, támogatást kapni:
17:26. Egyensúlyt kell tartani saját anyagi helyzetünk és az adományozott szükségletei között.
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Hiába töltök el egy életet azzal, hogy bizonyítsam: az Iszlám a béke és megbékélés hite, teljesen
fölösleges. Az emberek sosem annak hisznek, aki ismeri az Írást, hanem abból alkotnak képet, ahogy
adott időben az adott vallást „megcsinálják”. A nagy tömegek nem olvasnak utána, nem kutatnak,
nem merül fel bennük kétség. Elfogadják az interpretációkat akár sejkektől, akár médiumoktól és
ezek alapján kialakul egy kép. Az Írás nem jut szóhoz!
Ma az az érdek, hogy az Iszlám véres, brutális legyen. Ha erre beszáll a média, akkor a megfelelő
képsorokkal, híranyaggal véres és brutális lesz, akárhogy érvelek ez ellen. Egy másik nap az az érdek,
hogy az Iszlám divat legyen, akkor kiválasztott emberek szájába adva, akiknek megengedik, hogy
eljátsszák a „jók” szerepét, divattá válik.
A félelemben tartás nagyon sok célt megvalósít. Védelmi kényszer beruházásokat,
hitelkihelyezéseket, katonai hadműveleteket, területfoglalásokat, környező országok befenyegetését,
proxy háborúkkal technikák kipróbálását, haderő demonstrációt stb. Ma mi vagyunk a mumusok,
hiába idézünk békére intő sorokat a Koránból.
Egy barátom felhívta a figyelmemet arra, hogy a Buddhizmus milyen szép és nemes gondolatokat
hirdet. Keleten terjedőben van. Nem vitatom. De a kutyát sem érdekli a szép és nemes gondolat,
higgyétek el. Nem a buddhisták szerepére célzok Mianmarban a Rohingya muszlimok ellen. Teljesen
másra. Bizonyos vagyok a Buddhizmus hirdetésének békéjében. De tegyük fel, ha eljön az idő, amikor
Kínának az lesz az érdeke, hogy a Buddhizmust, vagy a Dalai Lámát bevonja a nagypolitikába negatív
szereplőként, akkor be fogja vonni. Abban az esetben egy Buddhista szerzetesi csoport Shaolin
szerelésben fel fogja robbantani a kínai nagyfal egy részét és megindul a hajsza a Buddhista
terrorizmus ellen. A kínai katonaság megelőző csapást mér Tibetre, elfoglalja annak állásait és ezzel
biztosítja, hogy a Himalájában eredő számos folyó és ezek közül a legnagyobbak, az Indus,
Brahmaputra, Gangesz és Irrawady forrásvidéke kínai ellenőrzés alá kerüljön. És íme! Csak egy kis
Buddhista terrorizmus mesével több ország élete egy nagyhatalomtól fog függeni. Ugyan kit fog
akkor érdekelni, hogy a Buddhizmus békés, vagy militáns? Ki fog utána olvasni? Bizonyos, hogy
lesznek valódi szerzetesek, akik tarják magukat Buddha tanításaihoz, de lesznek fizetett „mű”
szerzetesek, akik részt vesznek a „Buddhista terror megcsinálásában”. Ettől kezdve minden a
kommunikációtól függ és sutba vághatjuk évezredes Írásainkat. A tömegeknek nem Írásra van
szükségük, hanem cirkuszra. Azt pedig megkapják.
Így van ez az Iszlámmal is. Ha majd elfogy az arabok olaja, hirtelen kitör Közel-Keleten a béke, nem
lesz több érdek káosz alkotásra, megmentésre, népek egymásnak ugrasztására, akkor egycsapásra ki
fogják találni, hogy az Iszlámnál békésebb dolog nincs a világon és uccu neki, olyan Hollywoodi
alkotások lesznek kasszasikerek, melyben a kiosztott pozitív szerepek között muszlimok lesznek
többségben. De akkorra mi már újból gyöngyöt fogunk halászni a tengerekben és tevéket fogunk
megpakolni a sivatagi utakra, mert olajunk egy csöpp sem marad.

ِّ ون ِّه اْلب
ِّ
ِّ
ِّ
َّ اط ُل َوأ
َّ َّللاَ ُهَو اْل َح ُّق َوأ
َّ ك ِّبأ
ير
َّ َن
َّ َن
َ َذل
َ ِّ َن َما َي ْد ُعو َن من ُد
ُ َّللاَ ُهَو اْل َعل ُّي اْل َكِّب
﴾٣٠﴿
Ez hát, miáltal Allah! Ő a Valóság! Bármihez fohászkodnak Rajta kívül, az hamis! Mert Allah, Ő a
Magasságos, a Nagy! (Korán 31:30)
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A nyomornak rendeltetése van. Amíg a nyomorban lélek van, addig az nyugalmat, megbékélést
áraszt. Ez a nyomor nyitott gondolatokra, beszélgetésekre, emberi kapcsolatokra, egymás segítésére.
Ezt a nyomort sokszor megtapasztaltam Afrikában.
De van egy másik nyomor, amiben nincs lélek. Ebben fogan a bűn, a mohó vágy embertársam, vagy
akár saját testvérem eltiprására, kirablására. Ebben már benne van a szerzési ösztön. Ösztönt
mondtam, mert minden ösztönnel indul, majd ha belekerül a tudatosság, a tervezés, akkor sokkal
veszélyesebbé válik. Amikor visszaköltöztem Európába, itt ezt tapasztaltam. Lelketlen nyomor.
Hajlamossá teszi az embereket saját lányuk, húguk eladására nyilvánosházakba, testvérük
beszervezésére drog hálózatba, mert ez az egyetlen eszköz arra, hogy kijöjjenek a pénztelenségből és
az életben is megtapasztalják azt a létet, amit filmeken látnak.
Te, aki esetleg városban, teszem azt egy lakótelepen élsz és pergeted a megszokottság
mindennapjait, sztereotípiákákkal tűzdeled tele életedet, ez a táplálékod, ami ezeken kívül van, azt
észre sem veszed. Nem veszed észre, hogy egy puskaporos hordón ülsz. Egy pszichológiai hadviselés
központjában vagy, ahol te már egy elbutítási folyamat része vagy. Mondjuk ki, áldozat vagy. Áldozat,
mert felfaltak a sztereotípiák, a beleszokott mozdulatsorok. Saját gondolatot már nem is társítasz a
mozdulatsorokhoz. Minek? Megkapod azokat készen. Csak be kell kapcsolnod a tévét és más sem
hallható, csak mantra, amivel kimossák még azt a keveset is belőled, ami vagy: az önazonosságot, a
saját véleményt. Megkapod a minimálbért, nem tudod mit adsz enni a gyerekednek holnap, de ezen
is túlteszed magad, még így is jó neked az, ahogy élsz, mert kezded elhinni azt a mantrát, amit
minden oldalról hallasz. Kaja, jólét nincs, de itt rend van, ahol nem veszélyezteti létedet migráns,
vagy EU. Nem életet mondtam, hanem létet. Életed mér rég nincs. Léted van, hiszen nem
gondolkodsz. Gondolkodnak helyetted. Ez a nyomornak egy másik formája, a lelki nyomor. Ebben a
spiritualitást felváltja egy vezetőbe vetett vak hit. És kell még valami. Ez egy feltétel, amit
megmagyarázok:
Ha egy ember szegény, csak azzal a napjával törődik, amit éppen megél. Ha azt megoldja, békében el
van. Ha adsz neki ruhát, megköszöni, hálás. De ha több ruhát, vagy élelmet kap, akkor szekrényt és
hűtőszekrényt is kér. Mert az ember sajnos ilyen. Sosem mondja, hogy köszönöm elég, nem kérek
többet, hanem ha megnyílnak felé az égi csatornák, akkor követel. És egyre többet követel. Ha
megkapja a szekrényt és hűtőszekrényt, elégedetlenkedik, hogy nincs egy rohadt helyiség, ahova
ezeket elhelyezze, tehát adj neki egy szobát, vagy lakást, mert tönkremegy mindene, amit tőled
kapott. Ha itt megállsz és nem adsz, akkor te vagy a legszemetebb strici. És folytathatnám a
követelések listáját, míg eljutunk a házig, autóig stb.
Igen ám, de van olyan vezető, aki tisztában van ezzel a folyamattal és megfordítja azt. Tudja, hogy
akkor vagy a legbékésebb, formálhatóbb, manipulálhatóbb, ha semmid nincs. Megfoszt vagyonodtól,
egészségedtől és agyadtól. Létezel egy vegetatív létben, ami tömeges szinten kézben tartható. Az
agyadat teletömik baromságokkal, de ezzel már nem kell törődj. Elfásulsz, zombi leszel. Ezt a
tervezést csak három dolog boríthatja fel. Az idő, mivel senki és semmi sem örök, valamint a
tudatosság. A harmadik, ami a legfontosabb, Isten. Az Ő kezében van az időzítés.

ِّ َّ ِّ
ِّ َّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْمي
َ َو َمثَ ُل الذ
ُ ين َكَف ُروْا َك َمثَل الذي َي ْنع ُق ب َما الَ َي ْس َم ُع إال ُد َعاء َون َداء
ٌ
﴾١٧١﴿ َف ُه ْم الَ َي ْع ِّقُلو َن
Kik tagadnak olyan, mint aki mekeg, mivel nem hall, csak hangos hívást, szólítást (hallja). Süketek,
némák, vakok, így nem fogják fel. (Korán 2:171)
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A tudatosságot némely forradalmár öntudatra ébredésnek nevezi, de maradjunk az eredeti
jelentésnél. Ha ugyanis tudatosodnak az okok, akkor egy rácsszerkezet mentén találkoznak az azonos
létben vegetálók gondolatai. Azért mondom rácsszerkezetnek, mert ezt nem ideológiák, vallások,
elvek alakítják ki, hanem a közös sors. Ez a közös sors az, ami a saját gondolati hátteret felébreszti és
önt egy közös tégelybe minden nyomorult részéről mohamedi, jézusi, marxista, liberális vagy éppen
helyi hagyományokat idéző gondolatokat. Hirtelen nem lesz fontos az eltérő gondolati háttér, hanem
egy közös sors szelektál. Ezeket a gondotokat ezért szélsőségesnek, radikálisnak és minden jóérzésű
emberre veszélyesnek ítéli meg a hatalom. A jóérzésű ember definícióját azonban nem tudjuk. Egyet
tudunk, hogy nem mi vagyunk azok, hiszen erről szól a kommunikáció. Így leszünk egy országban,
kontinensen vagy akár a föld egészén kivetettek, holott mi vagyunk azok, akiket kiraboltak és még
gondolati szinten is rabszolgaságba kényszerítettek.
Amikor pedig átlépi a tudatosság azt a küszöböt, hogy a hatalomra, vagy akár hatalmakra veszélyessé
válik, akkor leül a bölcsek tanácsa és megbékélésre szólít. Összehívják a muszlim, keresztény, bal és
jobboldali gondolkodókat, Gandhi, Martin Luther King követőket, alpinistákat, biciklistákat,
ebtenyésztőket és mindenkit, akik ebben a pánikhangulatban csillapítani képesek a felbőszült
tömegeket. A tudatosságot akarják befolyásolni, hirtelen vett mohamedi, jézusi, marxi és ki tudja,
honnan vett bölcseletekkel, a létet nem! A lét marad olyan szar, amilyen volt, de ez már okos
nyomor. Ember akar a nyomorban állelkületet meghonosítani. Hogy kezdtem a cikket? Az afrikai
nyomorral, aminek lelke van, tehát nyugodt. Afrikai nyomor a minta, azt kell létrehozni.
Amíg elveken vitatkozunk, mit cserélünk mire, hogy mossuk az agyakat, addig elsikkad a lényeg.
Szegény, kisemmizett tömegek és egy szűk, de nagyon gazdag réteg között feszülnek ellentétek. Tök
mindegy melyik elvrendszerhez nyúlunk, ez az állapot, ha nem ezen elvek árulói hirdetik, akkor rossz
és borulni fog. Nem a békéltető tárgyalások, okosságok kitalálása a megoldás, hanem valami teljesen
más.

ِّ َن َغير َذ
ِّ ِّ َّ
ِّ
َّ ات
الش ْوَك ِّة تَ ُكو ُن َل ُك ْم
َ ْ َّ َواِّ ْذ َيع ُد ُك ُم َّللاُ ِّإ ْح َدى الطائَفت ْي ِّن أََّن َها َل ُك ْم َوتََوُّدو َن أ
ِّ
ِّ
﴾٧﴿ ين
َ الح َّق ِّب َكلِّ َم ِّات ِّه َوَيْق
ُ َوُي ِّر
َ ط َع َد ِّاب َر اْل َكاف ِّر
َ يد َّللاُ أَن ُيح َّق
Allah megígérte nektek egyiket a két (ellenséges) hadból. De ti azt akartátok, hogy legyen tiétek az,
amelyik fegyvertelen. Allah azt akarja, hogy jusson érvényre az Igazság az Ő Szava által és tépje ki a
hitetlenek gyökerét. (Korán 8:7)
Badr előtt két alternatíva állt a Muszlimok előtt Medinában, hogy megvédjék magukat a Mekkai
Quraish fojtogató szorításától, akik a Szíriával folytatott kereskedelem miatt kiapadhatatlan
forrásokkal rendelkeztek. 1. Ami kevés veszéllyel járt volna, ugyanakkor gazdag zsákmányt ígért, ha
rajtaütnek Quraish Szíriából Mekkába visszatérő karavánján, amit Abu Sufyan vezetett negyven
fegyvertelen ember kíséretében. 2. A másik, hogy hagyják a zsákmányt és megütköznek Quraish 1000
jól felfegyverzett harcosával, akik Mekkából feléjük tartanak. A Muszlimok csupán 300 harcost tudtak
kiállítani, akiknek rossz fegyverzetük volt. Ha vereséget mérnek Quraishre, az megrendítő erejű
csapást jelentene a Mekkai autokráciára. Allah segítségével győztek, az Üzenet megalapozódott és
soha többet nem vesztett erejéből.

ِّ لِّي ِّح َّق اْلح َّق ويب ِّطل اْلب
﴾٨﴿ اط َل َوَل ْو َك ِّرَه اْل ُم ْج ِّرُمو َن
َ َ ُْ َ َ
ُ
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(Azért), hogy érvényre juttassa az igazat és meghiúsítsa a hiábavalót, akkor is, ha iszonyodnak ettől a
bűnösök. (Korán 8:8)

ELADÓ AZ IDŐ, A FÉLELEM ÉS A NAGY TITOK

236

A legjobb üzlet az, ami nem munka eredménye, hanem valamilyen átverésen alapszik. A történelem
sok ilyet produkált és teszi ezt ma is. Ilyen pl. a kamat, ami az idő eladása. Az időé, ami senkinek nincs
birtokában, mégis eladják. Vagy a terrorizmus elleni harc, ami a félelem eladása. De ahhoz, hogy a
félelmet el lehessen adni, azt elő kell állítani. Hasonló a migránshelyzet manipulálása, rémhírkeltés,
riogatás. És ide tartozik a misztérium, azaz a szent titok eladása, amit mi, papok, vallással foglalkozó
emberek évezredek óta teszünk. De itt is az az elv, mint az előbbiekben: ahhoz, hogy eladjuk a nagy
titkot, azt elő kell rendre állítani. Legalábbis ott, ahol szervezet alapult a hitre és a szervezet fenn kell
tartsa magát valahogy. Mert a hitnek nincs szüksége misztériumra. Ezért a vallások lényege az
(figyelem! Vallásokat mondtam és nem hitet!), hogy befurakszanak ember és Isten közé és az
emberek figyelmét Istenről maguk felé terelik, mintegy nélkülözhetetlenné téve magukat. Itt jönnek
a csodatételek, hókuszpókuszok és misztériumok, amikbe sok minden titokzatos dolgot be lehet
csomagolni.

َّ أ ََوالَ َي ْعَل ُمو َن أ
﴾٧٧﴿ َن َّللاَ َي ْعَل ُم َما ُي ِّس ُّرو َن َو َما ُي ْعلِّ ُنو َن
Avagy tán nem tudják, hogy Allah tudja, mit eltitkolnak, s mit hirdetnek? (Korán 2:77)
Majd éldegélünk Aliz vélt csodaországában, de azok a rohadt csodák nem jönnek el. A halál viszont
eljön és az utolsó óráinkban rájövünk, hogy egész életünkben meg voltunk vezetve. Megvezettek az
idő, a félelem eladásával és azzal, hogy a legszentebb kapcsolatba, az ember-Isten kapcsolatba egész
életünkbe befurakodott egy szervezet, ami eltérített egy olyan irányba, ami a szervezet érdeke és
semmi köze a hithez.
Ha tehát, egy ilyen szervezet kér fel arra, hogy a közelgő választásokon szavazz erre, vagy arra, akkor
tudd, hogy itt valami bűzlik.
Mert aki tiszta lelkű, az tanít, gyarapít, semmi több, de a döntést Rád bízza, mert Isten az embernek
szabad akaratot adott. A tanítás, üzenet továbbítás határát, még a Próféta (béke reá) sem léphette
át:

َفِّإن تََوَّلوا َفِّإَّن َما َعَل ْي ِّه َما ُح ِّم َل َو َعَل ْي ُكم َّما ُح ِّمْلتُ ْم َواِّن
َّ ِّ الرس
﴾٥٤﴿ ين
ُ ول ِّإال اْلَب َالغُ اْل ُمِّب
ُ َّ َعَلى

ِّ َّ َطيعوا
ِّ
ول
َّ يعوا
ُ َّللاَ َوأَط
ُ ُق ْل أ
َ الرُس
ِّ
يعوهُ تَ ْهتَ ُدوا َو َما
ُ تُط

Mondd: „Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának. Ha elfordultok, hát rajta
annyi teher van, amennyit ráraktak és rajtatok (is) annyi teher van, amennyit rátok raktak. Ha
engedelmeskedtek neki, jó irányba mentek. Nincs több (teher) a Prófétán, mint a világos üzenés.”
(Korán 24:54)
Nem kényszerít senki arra, hogy engedelmeskedj Allah parancsolásainak úgy, ahogy a Próféta tanítja.
A Próféta küldetése az, hogy felkészítse akaratodat és elmagyarázza viselkedésed következményeit.
Tetteid és szándékaid felelőssége a te válladon nyugszik.
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ELFECSÉRELT IDŐ

Ezerszer nekifutok. Nem értem az ember logikáját. Lehet, túl sokat éltem a szavannán. Ott értettem
mindent. Most beszéljünk nagyon egyszerűen:
Egy földönkívüli látta, hogy nagy a baj a földön. Az embereken időről időre erőt vesz a kergekór,
egymást öldösik és csodára várnak. A földönkívüli megsajnálta őket és egyiküknek a következőt
mondta: csodával nem szolgálhatok. De adok nektek egy könyvet. Ebben benne van minden. Ha e
szerint éltek, minden rendbe jön. Ki a szerzője, kérdezte a kiválasztott: Allah, mondta. Cserébe azt
kérem, hogy se a szerzőt, se tartalmat ne változtassátok meg. Többet nem kell ájtatoskodni, csodát
várni, csak ezt kell követni.
Erre az ember mit tesz? A könyvet kiteszi a polcra, kocsijába, mindenhova. Dísztárgyként használja és
továbbra is csodát vár. Persze, még ezer minden mást tesz a könyvvel, nem sorolom, ti is tudjátok.
A csodák velünk vannak, csak körbe kell nézni. De ezek más csodák. Ezek a teremtés csodái az
atomtól az univerzumig és tovább. Olyan csodák azonban, melyek varázsszóra bekövetkeznének,
nincsenek. Mégis a hit legtöbb embernél csodavárás. Az ima is a csodák beteljesedésének kérése.
Ráadásul ezt fűszerezik meg egyesek áhítattal. Tévút. A hit egy földhözragadt dolog. Nem a csodákról
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szól, hanem arról, hogy miként kell élni. Egy KRESZ könyv, ami támaszt ad arra, miként jussak el A
pontból B pontba úgy, hogy ne ütközzek senkivel, betartsak minden szabályt és B-be érkezve vár egy
határtalan szeretet, amiért egyáltalán útra keltem. Ez a végállomás a cél, a hit tárgya! Egészen addig
akadályok vannak, melyek leküzdésre várnak. Jelen pillanatban azonban azon vitatkozunk, hogy ki
írta a KRESZ könyvet és hol lehetne módosítani? Vagy talán az utcákat kellene megszüntetni és eladni
a helyüket építési telekként? Vagy olyan autókat kell gyártani, melyekben programozva van minden?
Ez a szint.
Egyre jelentéktelenebb területekre érkezünk és elakadunk. Majd ahelyett, hogy rendeznénk hitbéli
dolgunkat, kapcsolatunkat Istennel és a valósággal, újfent csodára várunk. Pedig az nincs. Akkor mi
van? Elfecsérelt idő. Az van. Rohanás egy kiüresedés után, elűzve minden tartalmat életünkből.
Későn rádöbbent igazságok, nem azonos mélységben kialakított kapcsolatok, meg nem értettségek
és el nem mondott szavak. Ezek követik egymást és halmozódnak fel lelkünkben.
Erről az elfecsérelt időről szól ez a kis példabeszéd a Közel-Keletről.
Egy fösvény, minden erőfeszítését latba vetve, beleértve kereskedelmet, kölcsönöket, összegyűjtött
háromszázezer dinárt. Épületei, földbirtokai sorakoztak és mindenféle vagyona volt. Majd
elhatározta, hogy egy évet kikapcsolódással tölt, élvezve a kényelmet és ezek után dönt, miként
folytassa tovább jövőjét.
De ahogy leállt a pénzhalmozással, megjelent előtte a Halál Angyala, aki el akarta tőle ragadni életét.
A fösvény megpróbált minden érvet felsorakoztatni, hogy eltántorítsa az Angyalt, de az láthatóan
hajthatatlan volt. Majd így szólt a fösvény: Csupán három napot adj és ennek fejében odaadom
neked vagyonom egyharmadát!
Az Angyal elutasította és nekiállt kiráncigálni az életet a fösvényből, hogy azt magával vigye.
Majd így szólt az ember: Csak két napot adj és megkapod kincstáram kétharmadát.
De az Angyal nem hallgatta meg, sőt, még egyetlen nap túlélést sem hagyott az egész összeg,
háromszázezer dinár fejében.
Majd a fösvény végül ennyit kért: Csak arra adj időt, hogy leírjak valamit. Ezúttal az Angyal engedett
és az ember nekiállt a következőt leírni saját vérével: Ember! Használd ki az életet! Én egyetlen órát
sem tudtam megvenni abból háromszázezer dinárért. Győződj meg arról, hogy felismered időd
értékét!

ْ سلَّ ََم
ََش َبا َبكََ قَ ْب ََل َه َر ِمك
َ س
َ ْاغتَ ِن َْم َخمْ سًا قَ ْب ََل َخم
َّ َّصل
َّ سول
ََر ه
ٍ عب
َ َىَاَلله
َ َعنَابْن
َ
َ َو
َ َهَاَلل
َ َّاسَقَالََقَال
َ علَيْه
َ
َ سقَ ِمكََ َو ِغنَاكََ قَ ْب ََل فَ ْق ِركََ َوفَ َرا
ُ غكََ قَ ْب ََل
َ
ْ
َّ
ََشغُ ِلكََ َو َح َياتَكََ قَ ْب ََل َموْ ِتك
َ
ل
ب
ق
ََك
ت
ح
ص
َ َ
ِ َو
9575ََشعبَاإليمانَللبيهقيَالحاديَوالسبعونَمنَشعبَاإليمان
1077ََالمحدثَاْللبانيَخَلصةَحكمَالمحدثَصحيحَفيَصحيحَالجامع
Ibn Abbasz tudósítása. Allah prófétája (béke reá) így szólt:
„Használd ki ezt az ötöt, még mielőtt az öt lejár: fiatalságodat, mielőtt megöregszel, egészségedet,
mielőtt megbetegszel, gazdagságodat, mielőtt elszegényedsz, szabadidődet, mielőtt munkához látsz
és életedet, mielőtt meghalsz.”
Forrás: Shu’ab al-Imam 9575
Fokozat: Szahih (autentikus) Al-Albani szerint
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ُير م ْن
ٌُ ون فيه َما كَث
ٌُ َان َم ْغب
ُ سلَّ ََم ن ْع َمت
َّ َّصل
َّ ي
ٍ عب
َ َىَاَلله
َ ََاَلله
َ َع ْنَابْن
َ
َ َو
َ َي
َ َّاس
ُّ ع ْن هه َماَقَالََقَالََالنَّب
َ علَيْه
َ َرض
اغ
ُ النَّاسُ الصح َُّة َو ْالف ََر
6049ََصحيحَالبخاريَكتابَالرقاقَبابَالَعيشَإالَعيشَاآلخرة
Ibn Abbasz tudósítása. Allah prófétája (béke reá) így szólt:
„Két áldás van, melyet sokan elfecsérelnek: az egészség és a szabadidő.”
Forrás: Szahih al-Bukhari 6049
Fokozat: Szahih (autentikus) Al-Bukhari szerint
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ELHAMARKODOTT ÍTÉLET

Ráismerünk magunkra, vagy akár másokra? Ne ítélj elhamarkodottan, visszájára üthet:
Egy 24 éves fiatalember kitekintve a vonat ablakán felkiáltott: „Apám, nézd hogy követnek minket a
fák!” Apja elmosolyodott. Eközben egy közelükben ülő pár szánalommal vegyes érzelmekkel
furcsállotta a 24 éves ifjú gyermeki viselkedését. A fiú újból megszólalt:
„Apa! Nézd, hogy rohannak velünk együtt a felhők!” A pár nem tudta visszafogni magát és az öreg
emberhez fordult. „Miért nem mutatod meg a fiadat egy jó orvosnak?” Az öreg elmosolyodott és így
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szólt: „Már megtettem. Éppen most jövünk a kórházból. A fiam születésétől fogva vak volt és csak ma
nyerte vissza a látását.”
A negatív hírek népszerűek. Akármilyen céllal kelnek lábra, nem vezérelheti ezeket tisztes szándék.
Márpedig a szándék a döntő.

ِّ
ِّ يا أَُّيها َّال ِّذين آمنوا
َّ الظ ِّن ِّإ َّن بعض
َّ ير ِّمن
الظ ِّن ِّإ ْث ٌم َوَال تَ َج َّس ُسوا َوَال َي ْغتَب
َ اجتَن ُبوا َكث ًا
َ َْ
ْ َُ َ
َ َ
ِّ َخ
ِّ ْكل َلحم أ
ِّ
ََّ َّللاَ ِّإ َّن
َّللا
َّ يه َم ْيتًا َف َك ِّرْهتُ ُموهُ َواتَُّقوا
ً ض ُكم َب ْع
ُ َّب ْع
َ ضا أَُيح ُّب أ
َ ْ َ ُ َح ُد ُك ْم أَن َيأ
ِّ
﴾١٢﴿ يم
ٌ تََّو
ٌ اب َّرح
Ó, kik hisznek! Kerüljetek el mindenféle gyanúsítgatást. Mert bizony, néhány gyanú vétek. Ne
kémkedjetek, és ne terjesszétek egymás rosszhírét. Vagy tán egyikőtök holt testvére húsát szeretné
enni? Ez gyűlöletes lenne nektek. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah a Megenyhülő, a
Kegyelmes. (Korán 49:12)
A legtöbb gyanúsítgatás alaptalan és kerülendő. Néhányuk egyenesen bűn, mert komoly
igazságtalanságot hordoz ártatlan embereknek, férfiakról és nőkről.
Mások ügyeiben való matatás, kémkedés, ha csak merő kíváncsiságból történik, akkor teljesen
hiábavaló, ha pedig ennél több, akkor komoly bűn is lehet.
Rosszhír keltés és terjesztés ugyancsak lehet hiábavaló, de ha tudatos, vagy alapvető hazugságokat is
tartalmaz egy lejárató kampány érdekében, akkor ez túlnő a pletyka szintjén és komoly bűn.
Senki sem gondolhat olyanra, hogy fivére húsát eszi. De ha fivére halott, akkor annak fogyasztása
kétszeres bűn. A bűn hozzáadódik egy másik bűnhöz. Ilyen az, ha valaki pletykát terjeszt, majd
gyanúsítgat és hogy talpon maradjon, még hazugsággal is tetézi beszédét és lejáratásba kezd.
A negatív hírek mellett szót kell ejtsünk a negatív beállítottságról, látásmódról. Ha így látjuk a világot,
saját lelki világunk negatívumait vetítjük arra rá.
Egy fiatal pár új helyre költözött. Egy napon reggel, miközben reggelijüket fogyasztották, a
fiatalasszony látta, hogy szomszédja a frissen mosott ruhákat teregeti. „Ezek a ruhák nem lettek
tiszták”, szólt, majd folytatta: „Nem tudja, hogy kell rendesen mosni. Talán jobb mosószert kellene
használnia.” Férje kinézett, de csöndben maradt. Ettől kezdve minden alkalommal, mikor a szomszéd
a ruhákat teregette, a fiatalasszony ugyanezt a bíráló megjegyzést tette.
Egy hónappal később, a fiatalasszony meglepődött, mert gyönyörű, tiszta ruhákat látott a
szárítókötélen száradni. Így szólt férjéhez: „Megtanulta végre, hogy kell rendesen mosni, látod?
Kíváncsi vagyok, ki taníthatta meg neki.” A férj átvette a szót és így szólt: „Ma korán keltem és
megmostam az ablakainkat.”
Tanulság: Ha az ablakaink piszkosak, piszkosnak látunk másokat. Amit másokban látunk, az valójában
saját belsőnk visszatükröződése. Így, amit az életben másokon látunk, az az ablak tisztaságától függ,
melyen keresztül szemléljük őket. Könnyű másokat és életüket kibeszélni, dolgokról szólni,
melyekhez semmi közünk és érdektelenek számunkra. Ablakaink nem mindig a legtisztábbak. Ha jók,
vagyunk, szemünk is a jót látja meg.
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Az életben hajlamosak vagyunk ítélkezni, másokat lenézni, még az előtt, hogy mélyebbre ásnánk és
megvizsgálnánk, hogy egy személy miért viselkedik úgy, ahogy teszi.

ع ْن
ْ َ َحدَّثَنَا أ
َ ،َع ْن خَا ِّل ِّد ب ِّْن َي ِّزيد
َ ، أ َ ْخ َب َر ِّني خَا ِّلدُ ْب ُن ُح َميْد: أ َ ْخ َب َر ِّني ا ْب ُن َو ْهب قَا َل:ص َب ُغ قَا َل
 ِّإذَا َرأَى فِّي َها، ْال ُمؤْ ِّم ُن َم ْرآة ُ أ َ ِّخي ِّه:ع ْن أَبِّي ه َُري َْرة َ قَا َل
ُ
َ ،ع ْب ِّد للاِّ ب ِّْن َرافِّع
َ ع ْن
َ ،سلَ ْي َمانَ ب ِّْن َرا ِّشد
ُصلَ َحه
ْ َ ع ْيبًا أ
َ .
Abu Hureira tudósítása: Egy hívő tükre testvérének. Ha hibát lát rajta, kijavítja.”
Fokozat: Jó
Forrás: Korrekt bánásmód az emberekkel 12. könyv, 1. hadisz.
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ENGEDELMESKEDJ, DE NEM MINDEGY KINEK

Ne képzelje magát senki a helyembe és nyilatkozza nevemben azt, amit nem úgy gondolok. Ne
hangozzék el olyan hivatkozás, hogy a muszlimok szerint, a magyar nemzet akarata alapján, ez
európai emberek értékeit követve stb. Majd addig szuggerálják a nekünk tulajdonított gondolatokat,
hogy a befolyásolható tömeg el is hiszi, hogy így gondolja és irányíthatóvá válik.
Hiába követ a muszlimok tömege kőkorszaki véleménydiktátorokat, az én képem az Iszlámról más.
Hiába döngeti a mellét nemvezetőnk és lép a nemzetközi porondra furfangos magyarként, az én
magyar fogalmam más. Hiába hangzanak el hivatkozások az európai értékekről, azok az én fejemben
másképp állnak össze.
Nem csak én vagyok így, jól tudom és a „nem trendbe illeszkedőkkel” mindig baj van. Ránk nem hat
kellőképpen a hatalom egyik fegyvere, a kommunikáció.
Nem tudom, hogy mások miként üzemeltetik rendszerüket, mindenkinek meg van a maga
szisztémája, az enyém a következő.
Én jogokra bontom a világnézetemet. Létezik az én és a többiek közti jogviszony, illetve én és Isten
közti jogviszony. Vita esetén ez utóbbi az erősebb. De ehhez, nyilvánvalóan jól kell ismerni mindkét
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törvénykönyvet és szabályozást. A spirituális vezetők és köztem fennálló kapcsolat is ember-ember
kategóriába tartozik. Belső megítélésemben ezt is felülírja az Istennel tartott közvetlen kapcsolat.
Ha jobban elemezzük, akkor a többség is így van ezzel. Csupán Istent más helyettesíti náluk. Mindig
van valami láthatatlan, megfoghatatlan a háttérben. Ez az a mítosz, misztérium, amit minden
hatalom, hatóság, szervezet előállít. Például a törvény szigora, ami lesújt. Nem látod, csak az
emberekkel vagy kapcsolatban, akik képviselik. Vélelem arról, hogy a hatalomban levők értem
vannak. Hasonló a vélelem a pénzvilág adakozási hajlamáról. Ezt sem látod, csupán vélelmezed és
csalódsz. Ezeket mind emberek képviselik úgy, hogy közted és köztük szakadék tátong. A szakadék
mérete változhat, de léte nem. Ugyanis az emberi törvény, hatalom és anyagi jólét elszigetel. Az
elszigeteltség pedig növekvő távolságot eredményez. Amikor a távolság áthidalhatatlan, akkor két
dolog történhet. Lázadás, vagy enyhítés a szabályokon. Ha pedig beáll a zombiság, akkor további
megszorítások következnek.
Szerencsés vagyok. Én sem látom Azt, Akinek törvényét követem, de nincs szakadék köztem és Közte!
Szabályai sem változnak. Nem akaszt hasba reklámokkal, nem küld csekket, nem ad instrukciókat,
nem kezel kiskorúként, nem fenyeget, nem írja le szó szerint, mint egy elmebajosnak, hogy mit kell
tennem, hanem Jeleket ad. Felnőttként kezel és tudja, hogy a Jelekből értek, hiszen bízik bennem. Így
én is Benne! Nem arra törekszik, hogy homályosan lássak és ne lássam hol basz át, hanem megnyitja
látásomat. Az a szándéka, hogy felfedezzem világomat és be tudjak abba illeszkedni. Nem
végrehajtókat, adminisztrátorokat, fullajtárokat küld a nyakamra, hanem személyesen van jelen
minden pillanatban és ha szólítom válaszol. Ha testem visszakerül a földbe, lelkem Vele lesz. Hol lesz
akkor az ember, aki a földön basztatott és csak kötelességeimre figyelmeztetett?
Hát, ezért nem állok fel, ha a bíróság bevonul, ezért nem vesz hatalmába katartikus érzés, ha egy
újabb dakota közmondást hallok. Ez nem engedetlenség és nem tiszteletlenség. Ez más. Ez tisztelete
Annak, Aki Örök.
Jobban megbecsülném az emberi képződményeket, ha a hatalom, törvény és pénz nem egy zsarnoki
akarat megtestesítője, ítéletgyártás műhelye és elszegényítés, nyomorba döntés eszköze lenne. Ha
szűkebb lenne a szakadék, tán hallani lehetne a túloldalon levők panaszát. Erre is van egy tanmese:
A Világmindenség Földi Urát nyugtalanították a birodalom nagyon távoli sarkában lábra kapott
elégedetlenségek. Hírét vette, hogy a régió egyik városában a parasztok fellázadtak és megölték az
őket elnyomó földesurat.
Az uralkodó elrendelte legmagasabb rangú tábornokának, hogy azonnal fojtsák el a zendülést.
„Annyi gyalogost vigyél magaddal, amennyire szükséged van. Vegyél létrákat, melyekkel
megmászhatjátok a város falait. Vigyél ágyúkat, hogy porrá zúzzátok azt a helyet. Vigyél magaddal
elefántokat, tevéket, hogy minden férfi, nő és gyermek szívébe félelmet keltsetek.”
„Elfelejtette nagyuram az egyetlen fegyvert, ami véget vethetne a vitának még azelőtt, hogy
leghatalmasabb fegyvereid tennék meg ezt," súgta az egyik bölcs a király fülébe.
„Mi lenne az?” kérdezte az uralkodó érdeklődéssel.
Egy érzékeny felfogású ember, aki meghallgathatja a helyiek panaszát és ezt követően elfoglalja a
helyét, mint földesúr."

ِّ َو َّال ِّذين ِّإ َذا أَصابهم اْلب ْغي هم ينت
﴾٣٩﴿ ص ُرو َن
َ َ
َ ُْ ُ َ ُ ُ َ َ
Kik, ha lesújt rájuk a zsarnoki elnyomás, megvédik magukat (és egymást) . (Korán 42:39)

245

Négy lehetséges szituáció adódhat, amikor az egyén jogában áll az elnyomóval szemben felkelni: 1.
Ha lábbal tiporják jogait. 2. Hozzátartozói jogainak védelmében. 3. Közösségéért érzett felelősség és
kötelesség alapján. 4. Bárhol, ahol jogtiprás folyik.

ِّ َّ وجزاء سِّي َئ ٍة سِّي َئ ٌة ِّم ْثُلها َفمن عَفا وأَصَلح َفأَجره عَلى
ِّ ِّ َّ
ِّ
ين
َ َّللا ِّإَّن ُه َال ُيح ُّب الظالم
َ ُُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ
َ ََ َ
﴾٤٠﴿
A rossz viszonzása az éppoly rossz, de ki megenyhül, megjavul, bére Allahra tartozik. Ő (Allah) nem
szereti a bűnösöket. (Korán 39:40)
Akár egyéni, akár társadalmi szinten állunk ki az elnyomással, törvényszegéssel szemben, nem szabad
olyan lépést tenni, ami saját törvényszegésünket eredményezi. Először a törvény útját kell bejárni, ha
az nem kínál lehetőséget jogunk van önvédelemre, de csak annyira, amit a helyi joggyakorlat
lehetővé tesz. A jóvátételnek figyelembe kell venni az arányosságot, tehát bármilyen sérelem ér,
nincs jogom több kárpótlásra, mint a nekem okozott kár. Ha lépéseim bosszúhadjáratok,
leszámolások sorát indítja el, akkor jobb nem nekiindulni. A megbékélés és reform útja az, amit szem
előtt kell tartani. Lásd: 41:34 és 23:96.

ِّظْل ِّم ِّه َفأُوَل
ٍ ك ما َعَل ْي ِّهم ِّمن سِّب
﴾٤١﴿ يل
ئ
ُ ص َر َب ْع َد
َ
ْ
َ
َ
َ ََوَل َم ِّن انت
Ki védelmébe veszi (az embereket) miután ártást hozott rájuk, nem érhet el hozzá a (vád) útja. (Korán
42:41)

ِّ َّ
ِّ
ِّ َّ ِّإَّنما
ِّ اس وَي ْب ُغو َن ِّفي ْاَّل َْر
َّ ظلِّ ُمو َن
ك َل ُهم
ْ ين َي
َ يل َعَلى الذ
َ ض ِّب َغ ْي ِّر اْل َح ِّق أ ُْوَلئ
ُ السب
َ َ الن
َ
ِّ ع َذ
﴾٤٢﴿ يم
ٌ َ
ٌ اب أَل
A vád útja azokhoz ér el, kik ártást hoznak az emberekre, kapzsi vággyal vetik magukat rájuk a Földön
Igaztalanul. Ezek ők, kiknek fájdalmas büntetés jár. (Korán 42:42)
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ÉRDEMES-E A MIGRÁNSKÉRDÉST NEM A HELYÉN KEZELNI?

Nem vagyok migránspárti. Legalábbis nem abban az értelemben, ahogy ez a szó a kommunikációban
értelmet kapott. Nyilván nekem sem tetszenek a hőzöngők, biztonságra veszélyt jelentők,
követelőzők, paraziták. Nem tetszenek a csalók, hazugok, fölényeskedők, herék. Különösen
veszélyesnek tartom, ha egy nyugalmat megzavaró, közbotrányt okozó, emberéleteket kockáztató
ügyért szervezetten lépnek akcióba.
De abban is biztos vagyok, hogy a többség nem ilyen. A kommunikációban viszont az általam
negatívként felsorolt személyekről esik szó. Ez nem helyes. Amellett, hogy nem az emberbaráti
kéznyújtás, hanem az európai multik munkaerőszükséglete az első számú ok, ami miatt megnyíltak a
határok, ne feledjük, hogy a világ egy szörnyű hely! Hozzánk töredéke sem jut el annak az erőszaknak,
ökológiai katasztrófának, etnikai, vallási, politikai üldöztetésnek, ami folyik és el sem tudjuk képzelni
számokban, kínokban az eseményeket. Mi egy lehári operett Európában üldögélünk és azt hisszük,
hogy a világ is lehári szabványok szerint működik. Vezetőink pedig olyan szlogeneket erőltetnek, mint
európai és egyéb érték. Kétségtelen, hogy ezek valaha voltak, de a valóság mindig száz évvel előrébb
van az emlékeknél és az emberek az emlékek nosztalgiájában állítanak fel téves sztenderdeket,
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melyek egy mai szituációban nem működhetnek. Azért nem, mert egyszerűen más a világ! Persze
erről a más világról kevés tájékoztatást kapunk.
Kétségtelen, tűrni kell. Tűrni kell országon belül és kívül. Tűrni kell akkor is, ha felüti fejét az éhínség,
veszélyben van vagyon és emberélet:

ِّ س والثَّمر
ِّ ٍ ِّ
ِّ ص ِّم َن اَّلَمو
ٍ وف واْل ُجوِّع وَنْق
ات َوَب ِّش ِّر
ُ ال َو
َ َ َ ِّ اَّلنف
ََ
َ
َ ْ َوَل َنْبُل َوَّن ُك ْم ب َش ْيء م َن اْل َخ
﴾١٥٥﴿ ين
َّ
َ الص ِّاب ِّر
Mert bizony, Mi próbára teszünk titeket némi félelemmel, éhséggel, szűkével vagyonnak, létnek és
termésnek. Vidd örömhírét az állhatatosaknak,- (Korán 2:155)
Azonban van az a szintű szenvedés, üldöztetés, amit nem ésszerű elviselni. Allah földje tágas:

ِّ ِّإ َّن َّال ِّذين تَوَّفاهم اْلم
ِّ َظالِّ ِّمي أ َْنُف ِّس ِّهم َقالُوْا ِّفيم ُكنتُم َقالُوْا ُكَّنا مست
ين ِّفي
َ آلئ َك ُة
ْ ُْ
َ ض َعف
ْ َ
ْ
َ ُُ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ اَّل َْر
اءت
ْ اه ْم َج َهَّن ُم َو َس
َ يها َفأ ُْوَلئ
ُ ك َمأ َْو
ُ ض َقاْل َوْا أََل ْم تَ ُك ْن أ َْر
َ ض َّللا َواس َع ًة َفتُ َهاج ُروْا ف
ِّ م
﴾٩٧﴿ ير
ص ًا
َ
Amikor az Angyalok magukhoz veszik azok lelkét, akik elkárhozták magukat, mondják: „Mi (bűnben)
voltatok?” Mondják: „Elnyomottak voltunk a Földön.” Mondják: „Nem volt-e Allah Földje elég tágas
ahhoz, hogy elmeneküljetek onnan?” Ezek ők, akiknek hajlékuk a Pokol és sorsuk gyötrelmes,- (Korán
4:97)
Az Iszlám nem egyszeri ellenállást követel a gonosszal szemben, hanem folyamatosan erre buzdít. Egy
állandó harcot hirdet az elnyomóval, a bűnnel szemben, amihez néha elkerülhetetlen javaink
hátrahagyása és csatlakozás a testvérekhez, akikkel együtt a sátán legyőzhető, akár fizikai, akár
spirituális formában. Egy Muszlimnak nem csak a jó elrendelése, hanem a gonosz elvetése is
kötelessége. Egy ilyen harcban mindent meg kell tennünk és ehhez Allah földje elég tágas, hogy
lehetőségünk legyen cselekedni. A lehetőség nem csupán fizikai, hanem morális értelemben is
értendő, pl. erkölcsi kiállás.
A földi katasztrófák legnagyobb részének maga az ember az oka. Nem csak háborúkról, hanem
környezetszennyezésről, globális éghajlatváltozásról is szó van. Ezek hatására szárazság, majd éhínség
alakul ki. Saját szememmel láttam Mali Mauritániával határos részén falvak életének
ellehetetlenülését. Kilométereket araszolt a sivatag és szárított ki vízlelőhelyeket, termőterületeket.
A maradás a halállal egyenlő, a tovább állas pedig etnikai és elosztási arányokat változtat meg. Ez
feszültség, ami gyakran háborúkban végződik. Ki a hibás? A migráns?
A politika nem megy le ezekre a szintekre. Kezét dörzsöli, ha feszültséget lát, amit manipulálhat.
Ezekre ráépítheti megosztó érdekeit, melyek felett uralkodhat. Ha pedig a történetben olaj, nukleáris
potenciál, stratégiai célok is szerepelnek, a nagypolitika bomlasztása is fellép.
Üldöztetés mindig van. Akár tudunk róla, akár nem. Viszont, ha politikai célok is játszanak, akkor az
üldöztetés hirtelen felerősödik és tömegesség válik.
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Csak egy kisebb részt tekintve a világból, a teljesség igénye nélkül, a Wikipédia 2010 utáni helyzetét
idézve (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_cleansing_campaigns):
-

-

-

A Sinhala Buddhista többség demográfiai és kulturális tisztogatása a muszlim és tamil
kisebbséggel szemben Sri Lankán.
A Közép Afrikai Köztársaságon belül dúló harcok menekültjei ellen elkövetett vérengzés 2014
január 14-én.
Üzbég kisebbség százainak legyilkolása Kirgizisztánban 2010-ben. A kirgizek akcióját, melyet
az üzbégek Üzbegisztánba való menekülése során követtek el, az európai Biztonság és
Együttműködés Szervezete, valamint a nemzetközi média etnikai tisztogatásnak bélyegezte.
A Kadhafi ellenes erők a Taweregha település elleni támadásban kiirtották a Taweregha
fekete líbiai törzset 2011-ben.
2012 Rakhie Állam felkelés. Becslések szerint 90.000 Rohingya muszlimot űztek el vallási
alapú erőszakos cselekmények során Mianmar buddhista Rakhine államából.
Hozzávetőleg 400.000 bengáli nyelven beszélő muszlim bevándorló csapott össze az Assambeli helyi Bodo nemzetiségű lakóssággal Indiában.
A Szíriai Ortodox egyház értesülései szerint kormányellenes erők szíriai keresztények ellen
követtek el etnikai tisztogatást
Közép Afrikai Köztársaság konfliktusa (2012- jelen időkig) Több mint 1 millió ember hagyta el
lakhelyét.
Mianmar 2013, muszlim ellenes akciók
Dél Szudáni válság (2013-jelen időkig): 700.000 ember kényszerült lakhelyének elhagyására.
Etnikai villongások.
2017-ben a kormány egy új hullámot indított Rohingya muszlimok elleni tisztogatás céljából.
Ezreket öltek meg és falvakat égettek porig, miután a lakosságot kivégezték. Még gyermekek
lefejezésére és elevenen megégetésére is sor került, melyet Mianmar hadserege és
buddhista fanatikusok hajtottak végre.
„Olajág” hadművelet keretében 2017 január-március között a török hadsereg a szövetséges
szíriai arab és türkmén milíciákkal etnikai tisztogatást hajtottak végre Afrin régióban ahonnan
becslések szerint 150.000-300.000 kurd kényszerült elhagyni lakhelyét. A területet szíriai
polgárháború arab menekültjeivel telepítették be.

Nem látom a felsorolásban az ISIS által elkövetett népírtást, melyet Jazidiak és más ellenséges
muszlim szektákba tartozók sérelmére követtek el. Az Al-Kaidát, Al-Shababot és más szélsőséges
Iszlám szervezetet sem találom. Nem szerepelnek napjaink eseményei, mely menekültáradat új
hullámait indítja meg. A politika beleerősít a hinduk, szikhek, buddhisták, pariszik, dzsainok,
keresztények molesztálásába Pakisztánon, Afganisztánon és Bangladesen belül, aminek
következménye az új állampolgársági törvénytervezet Indiában. Ennek alapján az üldözött vallású
egyéneket India befogadja, muszlimokat nem. Holott vannak üldözött muszlimok is. Ilyenek a
hazarák, ahmediták, síiták Pakisztánon, Afganisztánon belül. De India sem szerénykedhet
muszlimüldözés tekintetében. Mi a helyzet Kasmírral? Hol van Jemen, Irak, Szíria?
Meg sem említettem jelen korunk egyik legnagyobb válságát, az Ujgur muszlimok helyzetét Kínában.
2 millió ujgur van átnevelő táborokban és sokan erőszakos cselekmények áldozatai.
A helyi konfliktusokra, proxi-háborúkra nem is tudok itt kitérni, ami tízmilliókat érint.
Nem tudom eléggé érzékeltetni a nagyságrendet. Üldögélhetünk, építgethetjük a kerítéseket,
növelhetjük egy 9 milliós nép önbizalmát azon az alapon, hogy Európát megvédi a migránsoktól, de
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ez mind hamis! Hamis a migráns kommunikáció, ahogy az mindenkit egy negatív tömbbe helyez és
hamis az európai szemlélet is, ami csiki-csuki játékot játszik, helyi tűzoltásra leül a török vezetővel és
másokkal, de programja nincs, a valós nagyságrendeket fel sem fogja. Kurt és Hans meg oda se
bagózik, mert még nem ég a villája és a Porsche is hasít a segge alatt. Fényévnyire élnek a
hazájukban élő közép és alsó osztályoktól. Márpedig a legnagyobbak, USA, Oroszország és Kína
részéről csak egy fejbólintásra vagyunk attól, hogy egy nagyobb pokol kezdődjön a Közel- és KözépKeleten. Az alaphangulat rendelkezésre áll. Etnikumok, vallások már egymásnak feszültek. Stratégiai
elemzés kérdése, hogy mikor érdemes azt az üres papírzacskót eldurrantani.
Be lehet ezt a kérdést még ideig-óráig állítani európai és keresztény értékek védelmének, lehári
operett szemléletünk konzervatív ápolásának, de higgyük el: nagyon az alján vagyunk, ami az
erőviszonyokat illeti. Ez alatt nem csak Magyarországot, hanem Európát is értem.
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ÉRDEMES-E BEVÁLLALNI HOVATARTOZÁSUNKAT?

Az állhatatosság, türelem, kiállás sok példáját találjuk a különböző Szentírásokban, melyek egymás
igazságát erősítik. Ábrahám, Jób, József története ezt igazolja.
Hogy viselkedjünk a 21. században? Mennyire legyünk állhatatosak? Mennyire vállaljuk be muszlim
hovatartozásunkat, vagy egyáltalán bármilyen hovatartozásunkat? Titkoljuk el? Hiszen köztudottan
ellenségkép, céltábla vagyunk. Terroristának bélyegeznek és féltik tőlünk Európát (már ahol). Adjunke muníciót a negatív kommunikációnak azzal, hogy szakállal, nőink hidzsábbal járnak-kelnek? Nem
veszik ezt tőlünk provokációnak?
Magánvéleményem, hogy vállaljuk be. És vállalja be mindenki büszkén, aki és ami. Vállalja be a
cigány, a zsidó, a sváb, mert mindenki ennek az emberi közösségnem a része, ami sokszínű. Miért ne
lehetnénk egy szín a palettán? Miért kellene szégyenkezni azért, amit vallunk? Ha a szavannán
sokféle állat lakik, de az oroszlánok uralják a terepet, nem öltözhet minden gazella, gnú vagy zebra
oroszlánnak, mert neki úgy tetszik!
Ha az emberek felvállalják hovatartozásukat, az nem provokáció, hanem tiszteletet kiváltó
magatartás. Legalábbis egy normális, intelligens társadalomban az.

ِّ َّ
ِّ ين آم ُنوْا
﴾٢٠٠﴿ طوْا َواتَُّقوْا َّللاَ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِّ ُحو َن
ُ ص ِّاب ُروْا َوَرِّاب
ْ
َ اصب ُروْا َو
َ َ َيا أَُّي َها الذ
Ó, kik hisznek! Legyetek állhatatosak, tűrjetek és ragaszkodjatok. Őrizkedjetek Allahtól, hátha tán
boldogultok. (Korán 3:200)
Egy képesített egészségügyi dolgozó Indiából Kanadába emigrált egy jobb élet reményében. Ennek a
muszlim testvérnek szakálla volt. Több helyre beadta jelentkezését, hogy állást találjon és interjúkra
is behívták. Ugyan megfelelő képesítésekkel rendelkezett, a szakáll miatt elbizonytalanodtak és nem
alkalmazták. Egytől egyig elutasították minden cégnél. Egy interjú alkalmával közvetett módon
utaltak arra, hogy a szakáll képez akadályt a munkahely megszerzésében. Az igazat megvallva ez egy
nagy próbatétel volt számára Allahtól. Reménytelenül és kimerülve elhatározta, hogy eltávolítja ezt
az akadályt és leborotválta a szakállát. Majd visszatért a vállalathoz és egy újabb meghallgatást kért.
Amikor az őt meginterjúvoló személy meglátta őt szakáll nélkül, újból elutasította. Emberünk
zavarodottan kérdezte az okról. A tisztviselő így szólt: „Ha nem vagy hűséges istenedhez, akkor hogy
lehetnél hűséges hozzánk?”
Ez a történet szolgáljon mindannyiunk számára tanulságul.
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ERŐDEMONSTRÁCIÓRA VAN STRATÉGIA, BÉKÉRE NINCS
Végig pásztázom a híreket a neten. Megsokasodtak a katonai erődemonstrációt, vadászrepülőgépek
manővereit, csapatszállítók bevetését, flották cirkálását mutató képi anyagok. Hadgyakorlatok,
lövések, pusztító erők láttatása a jelen. Csak egyet mutassatok be és akkor térdre borulok. Így együtt,
akárhányan is vagytok, tudtok-e egy hangyának életet adni? Ha nem, akkor dugjátok fel magatoknak
ezt az egész parádét, mert semmit nem ér. Ne halált hozzatok, hanem életet!

ِّ َّ َّ َّللا الَ يستَحِّيي أَن يض ِّرب مثَالً َّما بعوض ًة َفما َفوَقها َفأ
آم ُنوْا َف َي ْعَل ُمو َن
َ َما الذ
ْ ْ َ َ َّ ِّإ َّن
َ ين
َ ْ َ َ َُ
َ َ َْ
ِّ َّ َّ أََّنه اْلح ُّق ِّمن َّربِّ ِّهم وأ
ِّ َّللا ِّبه َذا مثَالً ي
ض ُّل ِّب ِّه َكِّثي اًر
َ َما الذ
ُ َ َ ُ َّ ين َكَف ُروْا َف َيُقوُلو َن َما َذا أ ََرَاد
َ ُ
َ ْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ ِّ
﴾٢٦﴿ ين
َ َوَي ْهدي ِّبه َكثي اًر َو َما ُيض ُّل ِّبه ِّإال اْلَفاسق
Lám! Allah nem szégyell példát vetni, akár hangyányi legyen az, vagy mi efölött. Hanem kik hisznek,
tudják, hogy az Igaz az Úrtól való. De akik tagadnak, mondják: „Allah mit akar ezzel a példával?”
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Eltévelyít vele sokakat és helyes irányba vezet vele sokakat; de nem tévelyíti el azzal, csak a
züllötteket,- (Korán 2:26)
Miért van az, hogy a közgondolkodásban eleve ellenségnek állítunk be olyat, ami idegen? Miért van
az, hogy fel kell készülnünk tudatunkon belül arra, hogy földönkívüliek jönnek és nincs fegyverünk az
elhárításukra, elpusztításukra? Miért gondoljuk automatikusan, hogy a földönkívüliek ellenségek? Fel
sem tételezzük, hogy békés szándékkal jönnének? Esetleg azért, hogy békejobbot nyújtsanak? Nem
mondom, hogy nem kell készülni a legrosszabbra, de miért nincs békére, szeretetre stratégiánk?
Ha a tudományt hívjuk segítségül, látjuk, hogy az állatvilágban az erőfitogtatás a gyengeség jele, vagy
szaporodáshoz szükséges rituálé. Gyengeség jele annyiból, hogy egy konkurens számára az egyed
többet mutat valós erejénél azért, hogy másokan elijesszen vadászterületéről. A szaporodást nem
kell magyarázni. Mindig az erős kutya… Nos, még úgy is, ha nem többet, hanem kevesebbet
mutatnak a haderőről, mert a valós erő bemutatása hadititok, akkor is valahol állati ösztönöket vélek
felfedezni a folytonos jelzésküldések mögött. Vigyázz, ha nem lesztek jók, jövünk! Megtoroljuk!
Leszámolunk! Melldöngetés fegyveres díszlettel. Békésebb lenne, ha csak az oszlopok tövébe
vizelnének, akár egy kutya.
Háborús övezetekben éltem. Ott, ahol az erőszak jelen van, az adja a mindennapok alapzaját,
hangulatát, abban fognak szocializálódni nemzedékek. A háborúknak nem közvetlen károkozása a
legnagyobb, hanem ezek a generációk. Így az eredmény: saját elpusztítóikat termelik ki a szuper
fegyverek. Miért? Mert generációk élnek stresszben, félelemben és egyszer eljön számukra a
„minden mindegy” hangulat. Ha ebbe valaki vezéreszmét dob, akkor teljesen mindegy mi az, lehet
akár Assisi Szent Ferenc őzikékkel és madarakkal való beszélgetésének legbékésebb tana, az is
pusztítóvá válik.
Számomra vonzóbb az, ahol mindez nincs jelen. Ahol a tudatban az erő nem fegyvert, hanem belső
értékeket jelent, melyeket Allah születésemtől belém programozott. Rajtam múlik, hogy ezeket
kifejlesszem, vagy elhanyagoljam és saját magam által kreált értékekre váltsam. Ha sikerül
kifejleszteni az Allahtól kapott értékeket (itt emlékeztetek Allah 99 nevére, melyek jelölik ezeket),
akkor felül tudok emelkedni azon, hogy lenyűgözzenek a jelzett földi parádék. Nem fegyverekben,
hanem Benne találom meg biztonságomat. Távlataim kitágulnak, felszabadulok, környezetemet
felülről látom és megmosolygom a jelentéktelenségbe vesző civakodásokat, földi mértékkel fontos
témákat. A lélek Benne pihen meg, emberek közt képtelen. Ahol fizikai és nem lelki erő adja a
dominancia sorrendjét, vibrál a levegő és a rezgések rezonanciáiban fokozatosan felőrlődünk. Ahol
lelki erő dominál, megszűnik a vibráció és lelkünk otthonra lel.
Egy trágyadomb szagát akkor érzed, ha közel állsz ahhoz. Távolodva a szag elmúlik és kedves kis
halommá lesz.
Tudósok sokasága magyarázza a „halálközeli élményt”. Divatos téma. Javaslom, hogy kezdjék
tanulmányozni a „nincsközeli élményt” is, mert ahogy elveszítjük földi javainkat, kerül lelkünk
közelebb egy megbékéltebb állapot felé, ahol a földi vibrálás már nem sok rezonanciát vált ki.
Tömegek látják, hogy állapotuk rosszabbodásában a félelmet gerjesztő fegyverek már hatástalanok.
Ti csak fegyverkezzetek, mi megnyugszunk, békére lelünk. Ámen.
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ÉRZÉKETLENSÉG, DE HA NAGY A BAJ, AZ ÉN BAJOM A LEGNAGYOBB!

Egy üzletember tárgyalásra sietett. Az úton egy szegény ember állt, kezében egy kisfiút tartva. Adj
egy kis pénzt, könyörgöm, mondta, a kisfiam beteg! Az üzletember az órájára nézett, késésben volt.
Most nem adok, de ha végeztem dolgommal, erre jövök vissza és segítek. Majd tovább állt.
A tárgyalás végeztével az üzletember ugyanazon az úton ment vissza. Az ember ott állt, de a kisfiú
már nem volt vele. Adj egy kis pénzt, hogy el tudjam temetni a kisfiamat, mondta. Az üzletember
megrökönyödve állt és tudta, hogy valamit nagyon elrontott. Talán, ha akkor segített volna, az a
kisfiú még élne.
A segítség akkor segítség, ha a szükség pillanatában jön. Ne egyes embereken segíts, viszonzást várva
tőlük, hanem tedd ezt Allahért. Ő majd elrendezi a viszonzás dolgát.
A ma kérdése nem az, hogy hol a pénz, hanem az, hogy hol vannak a Muszlimok? De azt is
kérdezhetnénk, hol vannak az emberek?
Az emberek? Egy olyan tükör előtt állnak, ami torz. Mindenki. Azt mutatja, ha belenéznek, ami nem
ők. Az önértékeléssel bajok vannak. Ego, identitás, én vagyok a jobb, az én problémám a nagyobb. De
ha nekem jó, akkor csak nekem lehet jó! Pedig önértékelés nincs. Allah értékel.
Ha meg beüt egy rossz időszak, tízszer annyit imádkoznak, Allah segítségét kérve! Ez hasonlatos
ahhoz, aki egyszer beszennyeződik és egymás után tízszer mosdik meg.

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اع َة َق ِّائ َم ًة
َّ ظ ُّن
ُ َض َّراء َم َّس ْت ُه َلَيُقوَل َّن َه َذا لِّي َو َما أ
َ َوَلئ ْن أَ َذ ْق َناهُ َر ْح َم ًة مَّنا من َب ْعد
َ الس
ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ
ين َكَف ُروا ِّب َما َع ِّمُلوا َوَل ُن ِّذيَقَّن ُهم
َ َوَلئن ُّر ِّج ْع ُت ِّإَلى َربِّي ِّإ َّن لي ع َندهُ َلْل ُح ْسَنى َفَل ُن َنِّب َئ َّن الذ
ٍ ِّاب غل
﴾٥٠﴿ يظ
َ ٍ ِّم ْن َع َذ
Ha megízleltetjük vele a Tőlünk jövő kegyelmet, miután ártás érte őt, azt mondja: „Ez saját érdemem
és nem hiszem, hogy az Óra bekövetkezik. De ha visszavisznek az Uramhoz, (sok) szép dolgom van
Nála!” Mi kihirdetjük a hitetleneknek azt, mit tettek és megízleltetjük velük a szörnyű szenvedést.
(Korán 41:50)
Ha az emberek hamis koncepciókat kergetnek az életben kb. három viszonyulásuk lehet a világhoz: 1.
Meglehet, hogy vágyaik nincsenek egyensúlyban a felkínált lehetőségekkel és minden
kielégítetlenség növeli kétségeiket. 2. Ha vágyaik kielégülnek, pöffeszkednek, gőgösekké válnak és azt
tudatják, a világgal, hogy saját érdemeik juttatták el idáig őket. Saját eszüknek, intelligenciájuknak,
rátermettségüknek tudják be eredményeiket, miközben megfeledkeznek Allahról. 3. Tovább lépnek
és kétségbe vonják a Túlvilágot! Ha a Túlvilág Jele megvillan számukra, megijednek, és azt hiszik, hogy
az a kevés jó, amit tettek, elég lesz számukra ahhoz, hogy semlegesítse a sok rosszat, amit elkövettek.

َّ ض وَنأى ِّب َج ِّانِّب ِّه وِّا َذا م َّس ُه
ِّ
ٍ الش ُّر َف ُذو ُد َعاء َع ِّر
ِّ نس
يض
ْ ان أ
َ َ
َ َ َع َر
َ َوِّا َذا أ َْن َع ْم َنا َعَلى ْال
﴾٥١﴿
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Mikor kegyben részesítjük az embert, elfordul, s oldalára dől, de ha rontás éri, bő fohászba fog!
(Korán 41:51)
Az előző vers bemutatta, miképpen torzítja az ember az élet értékeit a maga javára. Ebben a versben
hálátlansága és képmutatása kap szót. Ha jó éri, megfeledkezik Allahról, ahelyett, hogy hálával
közeledne Hozzá. Ha balsors sújt le rá, véget nem érő fohászba kezd, és Allah segítségét kéri. Ez nem
őszinte odaadás, ezért értéktelen.
De ahogy a szövegből kiderül, az ember nem csak a mában ilyen. Ilyen volt és ilyen lesz. Az Írás azt
szolgálja, hogy magunkat neveljük. Más úgysem teszi ezt meg.
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ÉS VÉDJ MEG MINKET A MEGMENTŐKTŐL, ÁMEN

Sokat esett szó a nyomorban tartásról, de mi is az?
Egy afrikai polgárnak, ha van tíz dollárja, pozitív tartományban van. Ha ez a tíz dollár elfogy és leesik
nullára, akkor nem marad semmilye és éhen hal. Persze a tíz dollár helyett odaképzelhetünk
élelmiszert is, ami életben tartja. A lényeg, hogy egész élete a pozitív tartományban zajlik. Egy
magyar polgárt állandóan csekkekkel bombáznak. Nincs olyan hét, de minimum két hét, amikor ne
érkezne fizetési kötelezettség. Sosem vagyunk pozitív tartományban, mert épphogy feljönnénk
nullára, és akkor valami visszavet minket mínusz százezerbe. Ha van bankszámlád, onnan levonják, ha
nincs, készpénzben fizeted és el sem hagyhatod lakóhelyedet, mert a végrehajtó a lakásodat elveszi.
Állandó negatív tartományban élsz és a feudalizmusban kritizált örökös röghöz kötés alanya vagy,
csak éppen modern módszerekkel. Ki nem mondva egy rab vagy, akinek állandó fizetési
kötelezettsége van. Ez egy folyamatos nyomás rajtad. Csodálkozol, hogy depressziós vagy? És egyik
rossz behúzza a másikat. Családi problémák, állás, fizetés és rád borul a bili. Ez egy helyzet, amit nem
te hozol elő, te csupán tárgya vagy. Érted már, hogy miért tud egy afrikai ember önfeledten dobolni,
táncolni még akkor is, amikor semmilye sincs? Te pedig egyre jobban besavanyodsz és semminek sem
tudsz örülni még akkor sem, ha van kenyér az asztalon. Mert az a kenyér a tudat alatt egy negatív
kenyér már, ami nem táplál, hanem téged emészt fel.
A rendszer fokozatosan gyűr maga alá, miközben bankok ajánlanak még „előnyösebb” hiteleket, a
szappan operák, filmsorozatok áljólétben levő mintákat mutatnak, minden ötödik percben
valamilyen fogyasztási cikket reklámoznak és azt sulykolják beléd, hogy gyönyörűen élsz. Eközben
vagyont vesztesz és ki nem mondva nyomorban élsz. Nem vagy egyedül, tömegesen kerülsz erre a
sorsra. Ugyan, hol rontottam el, kérdezed magadtól? Miért hagyott el a családod, változott meg
emberi kapcsolatod? Azért, mert csapdában vagy.
Ha történelmileg nézed, akkor a legnagyobb főbűnt, mi a papság, vagy nevezd akárminek, követtük el
azzal, hogy megtanítottunk téged úgy hinni, hogy ne Istenben higgy, hanem bennünk. Ezért pokolra
jutunk, az bizonyos. Innen már csak egy lépcső, hogy az emberbe vetett hitet a papoktól átvették a
politikusok, akik a pénzügyi hiénák kiszolgálói. Íme, zár a kör és te hiszel nekik, szavazol és minden
négy évben magadra eresztesz egy ragadozót, aki felfal. Tök mindegy kire adod a voksodat. Egyik
jobbról, másik balról foszt ki. Hol rontottad el? A hiszékenységeddel! A tömeges hiszékenységeddel!
A hiszékenységgel, amivel azelőtt egy keresztért, félholdért hajlandó voltál odadobni az életed, holott
Isten nem a keresztben és félholdban volt. A keresztet és félholdat Isten takarására hozták létre
azért, hogy megtanulj gyűlölni.
Ma is ezt a gyűlöletet tartják életben. Kénytelenek ezt tenni, mert ha nem lenne egy figyelmedet
eltérítő gyűlölet, akkor rájönnél, hogy kik az okai sorsod alakulásának és ellenük fordulnál. Ezért
minden pillanatban találnak számodra gyűlölni valót.
El kell, hogy érkezz arra a pontra, amikor a hiszékenységet nem kevered össze a hittel. A hitben nem
szerepel ember rajtad kívül. Ha ezt felismered, azt is tudni fogod, hogy hol vertek át eddig.
Gyakorlatilag mindenhol, amit érzékelni tudsz. Ha arra is rájössz, hogy nem a szomszédod, egy másik,
hasonló módon kifosztott, akármilyen identitású embertársad a felelős saját helyzetedért, akkor jó
úton vagy ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. Siess, mert ha tudatosságod megszűnik és állat
leszel, a helyzetet nem úszhatod meg konfrontáció nélkül. Mert nyomorban tartásod át fog csapni
állati sorsba. Csak nézz körül, vannak példák. Az állati sors még nyomorban tartásodnál is jobban
manipulálható. Az első lépés: tanulj meg mosolyogni a szemben jövőre. Ha van időd, beszélgess és
vedd észre, hogy rengeteg sorstársad van. Ne húzz határt identitások között.
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Nincs gyakorlatod a szabadságban. Mivel nem tudod elképzelni, hogy milyen az, nehezen tudom
elmagyarázni. Ha már a benned szunnyadó nacionalizmusra építenek gyűlöletkeltő érzést, én is ezt
használom, talán közelebb kerülsz hozzá. Ha ősmagyarként idejöttünk vágtató lovakon, te is szállj fel
gondolatban egy ilyen vágtató lóra és ne törődj semmivel. Modern szóképpel csak úgy tudom
kifejezni, hogy tanulj meg szarni a külvilágra, ami téged szarban hagy. Hiába mosolyogsz, ez egy
tudomány! Amíg ezt nem műveled, sokat fogod magadat emészteni. És még valami:
Afrikában, járványok sújtotta helyen azt tapasztaltam, hogy a lakósság elkapta a betegséget és sokan
belehaltak. A megmentésükre érkezők sosem kaptak el semmit. Ez csak úgy lehetséges, hogy ők
pontosan tudták mi az a betegség és ismerték az ellenkódját, azaz a szérumát. Akkor rájöttem, hogy
az újkori megmentők csak akkor menthetnek meg, ha pontosan tudják, mitől kell megmenteniük.
Tehát ők a baj előállítói is. Ebből adódóan a rosszat úgy fedezed fel, ha meghallod megmentőd
szavát.

الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا
Az irigység annak vágya, aki valakit egy áldástól meg akar fosztani, függetlenül attól, hogy az hitbéli,
vagy evilági áldás. (Imám Malik)
Ne hagyd, hogy valaki megfosszon az áldástól.
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EURÓPA IGAZI HATÁRAI A KATEGÓRIÁI

Divatos téma az európaiság és annak méltatása. Kétségtelenül, van mire büszkének lenni. Ókori
Görögország, Róma, demokrácia vívmánya, annak jó és rossz oldalaival, majd ezer év barbarizmus és
szörnyűségek a kereszt jegyében, de később újból felfutó pálya, reneszánsz, felvilágosodás,
tudomány, technika stb. Azonban az újkorban se feledkezzünk meg azokról az apróságokról, mint
gyarmatosítás, a fél emberiség kiirtása azok javaiért, a fehér faj felsőrendűségi érzésének és
dominanciájának kialakítása világszerte és ez utóbbi gondolat újbóli becsomagolása „keresztényi
értékekkel”. Nem mehetünk el szó nélkül a holokauszt mellett, ami beleilleszkedik a „fehér” trendbe,
különösen, ha ez párosul fosztogatással és faji pozíció erősítésével. Nos, ezek védelmére lehet
kerítést építeni és riogatni.
Térjünk át a gondolkodás síkjára. Európa jelenleg egy poroszos gondolkodást követ, ami a világ
jelenségeit csak az általa kreált kategóriákban képes értelmezni. Ez akkor is így van, ha ezek a
kategóriák és egy meghatározandó jelenség teljesen más rendszerben működnek. A korábbiakban
szó volt az orientalisztikáról. Ez egy keletkutatással foglalkozó tudomány, ami a világ elé tárja, hogy az
a kelet, amit egy maréknyi „tudós” lát és láttat belőle. Természetesen ez a maréknyi tudós is csak azt
láttatja abból, amiért a fizetését kapja. Ha éppen szarkeverésért kap prémiumot, akkor úgy állítja be
a keletet, hogy e célt kielégítsék.
A jogra is kategóriákat talált ki és ebbe gyömöszöli bele a megtörtént valót, nem fordítva, tehát nem
a megtörtént valóra alkot jogot. Ezt csak abban az esetben teszi, ha hirtelen érdeke fűződik egy
kiskorú, alkalmatlan jelölt miniszterré való kinevezésekor. Ebben az esetben hirtelen törvényerőre
emelkedik egy adott személyi számmal rendelkező kiskorú, tapasztalatlan személy miniszteri
alkalmassága.
Van képe Jézusról, Istenről és ugyanezt a képet vetíti rá más vallások, ideológiák Isten fogalmára,
tanítóira. Képtelen elvonatkoztatni attól, hogy máshol más kategóriák vannak, más a bűn és erény
értelmezése, más az élet és halál megközelítése. Ami nem fér bele Európa kategóriáiba, azt
egyszerűen barbarizmusnak, ide nem való eszmeiségnek értékeli, de az meg sem fordul a fejekben,
hogy itt valami nem jó?
Ha a tudomány fejlődik, mi, muszlimok csak örvendezni tudunk, mert több ismeretünk származik
Allah teremtéséről. Ezzel szemben Vatikán módosítja a Bibliát, mert mindent korszerűsítani akar.
Mert Vatikán is Európa és európai módon, kizárólag kategóriákban gondolkodik. Egy haláleset
muszlim felfogása annyi, mintha az elhunyt az egyik szobából átmenne egy másik szobába. Az európai
felfogásban mérhetetlen veszteség, gyász. Az élet értelmezésében pedig célunk Allah törvényének
való megfelelés, amiben nem szabhat határt világi hatalom. Az európai értékrend ezzel szemben az
európai törvényeknek való megfelelési keretekbe szorítja be az emberi életet és ezeket a kereteket
folyamatosan változtatja adott koncepció szerint.
Európában a vallásosság kérdése kimerül a vasárnapi templomjárással és szabadidős foglalkozással.
Az Iszlám alapjaiban más! Ez nem pénteki mecsetjárásról szól, hiába akarják azzá tenni. Iszlámban a
hit és törvény nem válik szét, mert a törvény a hit része! Az Iszlámban nem a vasárnap, vagy péntek
szól a hitről, hanem az élet minden perce beszélgetés Allahhal, iránymutatás kérése, hála lerovása
stb.
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Igaz, most van egy olyan törekvés is, hogy „fehér” keretek közt magyaráznak Iszlámot, ami látványos,
szórakoztató, de nem Iszlámot ad, hanem egy tudományos és ismeretterjesztő kurzus anyagát,
amivel pont ellentétes cél teljesül. Tehát egy felszínes ismeretanyag bekerül az európai kategóriák
rendszerébe és ott bebetonozódik. Majd Európa elmagyarázza a muszlimoknak, hogy mi is valójában
az Iszlám e keretek között. A legfontosabb nem történik meg: a kategorizálás megszüntetése, a
gondolkodási falak lebontása. Az időhiányban szenvedő, robogó Európa, ami képes Shakespeare
össze művét 17 oldalban ismertetni, ugyanezt szándékozik tenni az Iszlámmal. Tudom, számos
jelentkező akad a mi sorainkból, akik jó pénzért hajlandók beállni az „európai trendbe”, de sajnos
rengeteg kárt okoznak.
Ugyan, hogy lehetne kategóriákba önteni és ehetővé tenni egy kinyilatkoztatás tömeget, ami nem
mesekönyv, hanem gondolati esszenciák gyűjteménye és ezek csak hosszú merengés, elgondolkodás
árán nyílnak meg, majd válnak emberi értékrend alapjává. Pont az a lényeg, hogy nem lehet
kategorizálni, hiszen minden ember egy külön kategória lenne! Másképp nyílnak meg a gondolatok
Józsinál, Pistinél, Sárinál és végül az a csoda, hogy összeáll a rend!
Az európai szabályok szerint Józsi, Pisti és Sári, ha törik, ha szakad, el kell, hogy fogadja az Iszlámba
való belépés szabályainak nyilatkozatát és ettől kedve Muszlim egyesületi tagok, fizetik a rájuk kirótt
tagsági díjakat, adóznak, illetve alávetik magukat az Vallásokról és Lelkiismereti szabadságról hozott
állami törvényeknek, előírásoknak! Beszarok! Hogy a fenébe vessem alá magam? Lehetetlen!
Legalábbis ebben a formában lehetetlen. Nyilván nekünk is el kell fogadni közösségi normákat,
együttélési szabályokat, de gondolkodásunkat nem préselhetjük be egy szűk dobozba!
Ugyanez fordítva is fennáll. Köztünk is vannak „dobozban” gondolkodó szűk látókörű igehirdetők,
akik meglehetősen Iszlám ellenesen adják elő az Iszlámot. Ők sokat tesznek azért, hogy minket,
muszlimokat is elidegenítsenek attól az otthontól, amiben lelkünk megnyugvásra lel.
Itt kifejezem tiszteletemet és nagyrabecsülésemet azon milliók előtt, akik felismerték a trendet, nem
dumálnak, nem magyarázkodnak, hanem tesznek azért, hogy átörökítsük a tudást egy olyan korba,
ahol annak Allah (SWT) kapukat nyit. Ezt tették őseink is ezer évvel ezelőtt, majd az általuk Európába
átörökített tudás alapozta meg a reneszánsz, majd felvilágosodás eszmeiségét, de ezt Európa mára
elfelejtette.

ِّ
﴾١﴿ ك َّال ِّذي َخَل َق
َ ِّاس ِّم َرب
ْ ا ْق َْأر ب
Olvasd Urad nevében, Ki teremtett, (Korán 96:1)
A hirdetmény vagy közzététel a Teremtő Allah nevében hangzik el. Nem a Próféta személyének szánt
személyes üzenetről van szó. Ez a megbízás számára nem anyagi hasznot, hanem kivetettséget,
üldöztetést, szomorúságot és szenvedést hozott. Ez Allah hívása volt arra, hogy az emberiséget a
hibáiból kivezesse. Allah itt közvetlenül „a te Urad és Teremtőd” formulában jelenik meg, hogy
jelezze: az Üzenetet közvetlenül a Próféta kapja.

ِّ
﴾٢﴿ ان ِّم ْن َعَل ٍق
َ نس
َ َخَل َق ْال
Megteremtette az embert az alvadékból, (Korán 96:2)
Az ember alacsony, állati természete áll szemben azzal a méltóságteljes sorssal, amit a” Teremtőtől”
kapott intellektuális, morális és spirituális adottságai számára elérhetővé tesznek. Az embertől nincs
elzárva a tudás.
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﴾٣﴿ ك ْاَّل َْك َرُم
َ ا ْق َْأر َوَرُّب
Olvasd! És Urad a Legnemesebb, (Korán 96:3)

﴾٤﴿ ِّباْلَقَل ِّم

َّال ِّذي َعَّل َم

Ki megtanította a tollforgatást, (Korán 96:4)
Az folyamatosan érkező kinyilatkoztatások szimbóluma a misztikus Toll és a misztikus Feljegyzés.
Lásd: 68:1. A „tanít” és „tudás” szógyöke Arabban ugyanaz.

ِّ
﴾٥﴿ ان َما َل ْم َي ْعَل ْم
َ نس
َ ْال

َعَّل َم

Megtanította az embernek, mit az nem tudott. (Korán 96:5)

ِّ ِّ َّ
﴾٦﴿ ط َغى
ْ ان َل َي
َ نس
َ َكال إ َّن ْال
Mi több! Bizony, az ember áthágja a határokat, (Korán 96:6)
Tudásunk és a bennünk levő potenciálok Allahtól jövő adományok. Az ember a maga
hiábavalóságában, makacsul Allah adományait nem az Ő javára, hanem saját önös céljaira akarja
fordítani.

﴾٧﴿ استَ ْغ َنى
ْ ُأَن َّرآه
Úgy tekint magára, mint kinek nincs szüksége senkire. (Korán 96:7)
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EXTREMIZMUS, MINT EGYEDÜL ÜLDÖZENDŐ VALLÁS

A 90-es évek végén elhívtak Tiranába, hogy tartsak előadást boszniai élményeimről. Ezek az élmények
a háborús éveket jelentették. Ez az idő egybeesett a koszovói válsággal. A terembe lépve volt ott
mindenféle ember, köztük szakállas, közel-keleti kinézetű muszlim is. Kérdésekre válaszoltam. Mit
ettünk? Hogy lehet a hóban élni télen? Hogy kell elképzelni egy összecsapást a hegyekben? Ilyesmi.
Az senkit sem érdekelt, hogy hogy lehet embernek maradni. A végén jártam már, amikor egy
alacsony, szakállas pasas kérdezett: ó sejk! Mondj egy csodát, ami veled történt a harcok alatt!
Láttam, itt össze kell szednem magam, mert ha nincs csoda, hiteltelenné válok. Hazudtam. Azt
mondtam, hogy volt egy kis Korán nálam, amit a szívem feletti zsebembe tettem és az fogta fel a
gyilkos golyót. Subhanallah! Hangzott ütemesen a terem szakállasok által elfoglalt részéből. Kifújtam
magam, közben Allah megbocsájtását kértem a hazugságért. Erre ez a kis ember felállt és kérte, hogy
mondjak még egy csodát! Na, menj a picsába, gondoltam magamban! Ezek az emberek nem
valósággal, hanem romantikával táplálkoznak és ilyen baromságok adják számukra a katarzis
élményét. Messze a valóságtól. Nem gondolnak bele, hogy jutottak el idáig, nem is elemzik. Olyan
környezetből jöttek, ahol ezek a mesék, ígéretek, a mennyország küszöbének mielőbbi átlépése hoz
gyönyört, megkönnyebbülést.
Nekünk közösen csak egyetlen vallást kellene üldöznünk: az extremizmust. Ez pedig mindenhol felüti
fejét. Nyilván azért fordul elő, mert van támogatottsága. Normál esetben mi mind békében
megférnénk egymás mellett karácsonyainkkal, húsvétjeinkkel, hannukáinkkal, ramadánjainkkal,
Buddha Purnimáinkkal, Kunbh Meláinkkal, mert ugyan melyik épeszűt izgatná az, hogy az egyik
hidzsábot hord, a másik pajeszt, a harmadik pedig vegetáriánus? Épeszűt mondtam, de máris
korrigálok, mert olyanból egyre kevesebb van.
Az felsorolt külső jegyek megkülönböztethetővé tesznek minket, elárulják hovatartozásunkat és
kezdődhet a harc. Egy harc, amit nem mi akarunk. 7 milliárd ember között sok a feszültség.
Személyes sérelmek, történelmi leszámolás, helyi konfliktusok, szegénység, éhínség, elvándorlás és
mindez sok súrlódással jár. Ezt a súrlódást egy külső erőnek csupán manipulálni, erősíteni kell és
előállt a helyzet. Jön egy kommunikáció, mely emlékeztet történelmi nézeteltéréseinkre, szokásaink
összeférhetetlenségére és eszközök lehetünk politikai célok megvalósítására.
Ebben a helyzetben pedig a politikától várjuk el a béke megteremtését, a párbeszéd elindítását
közöttünk. Elég meggondolatlan indítvány. Miért vezetőinktől, politikusainktól vártok lépéseket,
amikor ők állítják elő a szituációt? Ők hozzák létre az Al-Káidát, ISIS-t, militáns hindukat, zsidó
telepeseket és azokat az újkeresztény elméleteket, ahol a Sátán nem egy gyűlölni való fogalom,
hanem egy velünk élő emberi csoport. Politikust felkérni békére olyan, mint a viharhoz fohászkodni a
tenger csillapítására. A vihar jellegéből fakad az erős légáramlás. Ha nem tombolna, nem lenne vihar.
A politikus sem lenne politikus, ha nem keverné a szart! És mi beállunk mögé! Egy földi érdekek
feletti hirdetés beáll a földi érdekek támogatására!
Ahol az extremizmus egyáltalán felüti fejét, ott mindig erről van szó. Magától nagyon ritka esetben
kapna lángra. Ezeket a lángokat külső benzinespalackokkal lobbantják be és tartják élőben.
Mint említettem, sok a feszültség és láthatóan folyik a feszültségek becsatornázása, irányítása.
Ha saját muszlimjaim nevében nem tudok beszélni, hiszen megosztottak vagyunk, ugyan, hogy
beszélhetnék emberekről, általában? Lehetetlen. Csak magam nevében beszélhetek, ahogy mindenki.
Számomra akkor van béke, ha magamon belül béke van. Ezt az állapotot nem tudom másban
létrehozni. Nem is akarom. A tanítónéni sem helyetted tanult meg írni-olvasni. Ezt mindenkinek
magának kell előállítani.
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ِّ ََهل اْل ِّكت
...اب الَ تَ ْغُلوْا ِّفي ِّد ِّين ُك ْم
َ ْ َيا أ
Ó, Könyv Népe! Ne essetek szélsőségekbe hitvallásotokban… (Korán 4:171)
Ha megpróbálsz magadon belül megbékélt állapotot létrehozni, meglátod mennyire nehéz. Tudom,
úgysem teszed meg, mert kényelmesebb saját fejed után menni. Hiszen a megbékélés keresése nem
esik egybe az általunk legkönnyebbnek vélt úttal. Gyűlölni könnyű, a béke nehezebb. Ha ezt az utat
magadon belül bejárnád, akkor beláthatnád, hogy háborút könnyű kirobbantani, de leállítani annál
nehezebb. Ha benne vagy, hiába akarod, hogy legyen vége, magával ragad a dolgok tehetetlensége.
És hol kezdődött mindez? Egy extrém gondolattal önmagadon belül, ami miatt hozzácsapódtál egy
extrém csoporthoz önmagadon kívül, amit betáplált egy haszonleső társaság az extrém csoporton
kívül. Innen nem a Te kezedben van az irányítás. Ha idáig jutnak az események, Te már hiába
teremtesz békét önmagadon belül, maximum békés halott lehetsz és haláloddal is más érdekeit
szolgálod.
Extrém irány mindenhol van. Minden vallásban, -izmusban, de főképp önmagadban. Addig kezelhető,
míg magadban le tudod gyűrni.
Ha az alacsony, szakállas ma kérne arra, hogy mondjak egy csodát, nem hazudnék Koránról és másról.
Azt mondanám, hogy a csoda a béke, ami szívünkben meg tud telepedni, ha ajtót nyitunk annak.
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EZ NEM EGY SEGGNYALÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS

Ez nem egy seggnyaló összeállítás. Remélem kiderült. Tehát nem arra van, hogy pályázzon valakinek a
pénzére, legyen az egy gazdag muszlim és politikai megbízást sem teljesít. Nem azt mondtam, hogy
nem politizál, hanem azt, hogy nem áll be a sorba érdekért, pénzért. Az egyetlen vezérfonal a
klasszikus Iszlám, melynek tanítói vagy meghaltak, vagy börtönben ülnek, vagy háttérbe szorulnak.
Hiába igyekszem, tévedhetek, emberből vagyok. Nem tudhatok mindent, illetve biztos, hogy nem
tudok mindent pontosan, hiszen 1400 év múlt el az alapok lerakásától számítva és azóta sok minden
történt.
Egy azonban bizonyos, nem fekszem be egy mai irányba sem és próbálok elgondolkodtatni. Ez azt is
jelenti, hogy egy alvó állapotból fel akarok ébreszteni embereket és ezért olyat kell írni, ami ébresztő
jellegű. De nem a felébresztéshez használt stílusban, szavakaban, szófordulatokban van a lényeg,
hanem az elgondolkodtatásban. Köszönöm azoknak, akik ezt felismerték és kritikáimat, melyek kifelé,
befelé egyaránt szólnak, építőnek és nem engedetlenségnek tekintik.
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Egy megjegyzésben nem értette egy olvasóm, hogy miért érzem magaménak ennyire a Közel-Keletet
magyarként és miért írok többesszám első személyben, ha erről szó esik. Azért, mert az Umma azt
jelenti, hogy egy közösség vagyunk. Ez nem tagadja azt, hogy magyar is vagyok közben, amint a
keresztények is több nemzet fiai. Mi is így vagyunk ezzel. A mi Ummánk szabályai klasszikus
értelemben lehetővé teszik azt, hogy amit más birtokol, abban nekem részem legyen. Nem
kommunizmusról beszélek, hanem Iszlámról! Az Iszlám szabályai védik a magántulajdont, de azt is
előírják, hogy a gazdag vagyonának egy része tartalmazza a rászorulok megélhetéséhez szükséges
javakat. Igen, arról van szó, hogy Al-Waleed bin Talal herceg, Dr. Mehmet Oz professzor, Rania,
Jordánia királynője, Wisam al-Mana katari mogul és sokan mások, nem arra valók, hogy a seggüket
nyaljuk, hátha odadobnak egy kis alamizsnát, hanem arra, hogy felhívjuk figyelmüket kötelességükre.
Annak ellenére tesszük ezt, hogy többségük elfordult a teremtés szabályaitól és a teremtés
szabályaival ellentétes módon gazdálkodnak Allah vagyonával, melyet Ő számukra letétbe helyezett.
Ha ők tékozló képet adnak magukról a világnak, hogy várjuk el, hogy a világ megváltoztassa
véleményét az Iszlámról?
Az Iszlám divatos szónokait, a ma csapból is folyó igehirdetőket ők tartják el. Az ő feladatuk nem a
szemek felnyitása, hanem a szekuláris világ szabályai szerint gyarapodó, Iszlám elveivel
szembeforduló, esetenként radikalizmust pénzelő sejkjeik, uralkodóik tetteit kell legitimálniuk. Hogy
a fenébe ne írjak róluk tudva azt, hogy amit elherdálnak, abban nekem is, neked is, neki is része van!
Tudom, utópia, hogy egyszer valaha, valaki is komolyan veszi az elveket, de attól függetlenül
ismertethetem azokat, vagy nem?
Azt is tudom, hogy a világ pénzeinek zöme egy jól kontrollálható rendszerben forog és ez a rendszer
nem az Iszlám szabályai szerint működik. Ezért van, akinek a gazdagsága megengedett és van, akinek
a gazdagsága illegális. Az illegális gazdagság nem követi a ma érvényben levő pénzügyi szabályokat, a
legális gazdagság pedig követi. Tehát akik ilyen gazdagok, azok úgy gazdagok, hogy egy másik
rendszer ezt megengedi. Ez bizony nincs ingyen. Miért nyaljam a seggét árulóknak? Ezzel nem az
illegális pénzforgalmakat kívánom védeni, mert azokhoz jórészt bűn tapad. De miért ne védjem,
ismertessem az Iszlám pénzügyi rendszerét, melybe leggazdagabbjaink nem fektetnek tőkét? Ha
pedig nem követik, akkor valljanak színt és mondják ki: hisszük, hogy nem Allah az Isten és hisszük,
hogy Mohamed (béke reá) nem Allah prófétája. Ha színt vallanak, értelmet kapnak tetteik és
magyarázható viselkedésük. Jelenleg nem magyarázható. Nem érdekel hány mecsetet építenek, mert
ez mind álca. Nem puffogtatni kell a Korán idézeteit, hanem be kell tartani azokat. Az sem érdekel,
hogy ki hányszor imádkozik, piál-e, vagy mit tesz magánéletében. Az érdekel, hogy milyen a lelkülete!
Mert ami a felszínen látszik, az nagyon becsapós! Hiába nyom le valaki 50 rakaatot, ha két ima között
a legmocskosabb gondolatai vannak, melyeket meg is valósít.
Persze, tudom, hogy a pia Haram, a disznóhús Haram, de hazudni, kifosztani pénzügyi módszerekkel,
tiltott spekulációkkal nem Haram? Szűkre zárni emberek gondolkodását nem Haram? Lányokat
prostituálni nem Haram? Akkor inkább igyon és egyen kolbászt, mert azzal csak magának tesz kárt az
evilágon és túlvilágon, de arról, amiről nem beszélünk, tömegeknek okoz kárt! A legtöbb sérelem
végül az Iszlámon esik, amit az ő tetteik után nehezen lehet hitelesként bemutatni. Jönnek a trollok,
véleménydiktátorok és lemosnak minket. Mi pedig fejet leszegve bandukolunk az utcán, tűrve a
hidzsábot hordó asszonyainkat ért megjegyzéseket, sérelmeket, rettegve attól, nehogy a telefonban
véletlenül megemlítsük Allah nevét, mert az erre programozott lehallgatás beindul és a hátad
közepén is téged követő szemeket látsz. Nem! Más világ kell, ahol büszkén viselhet mindenki azt,
amit akar, úgy mondhatjuk ki az Allahu Akbart, hogy nem veti hasra magát mindenki körülöttünk egy
robbanástól tartva. Ahhoz, hogy ezt elérjük, elő kell állítani a büszkeséget, tartást. Ez pedig csak elvek
mentén lehetséges. Ma nem elvek működnek, hanem vagy takonygerinc, vagy mérhetetlen
tudatlanság.
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A külvilág pedig kapva kap az alkalmon és felerősíti hiteltelenné degradált eszméinket. Ráépül
gazdagjaink gazdagságára, növekvő számú szegényünk nyomorára és manipulál minket (többesszám
első személy!).
Hol vannak a „tökös” muszlimok? Nem a nagypofájú radikálisok, hanem a „tökösek”? Hol vannak,
akik nem fekete-fehérben látják a világot? Hol vannak, akik nem Amerikát, Izraelt látnak, hanem
szegényt, gazdagot, bűnöst, ártatlant, egyéb felcímkézés, hovatartozás nélkül? Hol vannak, akik nem
dobják el az agyukat, ha elemezni kell, nem pártoskodók, nem vallásokból vezetik le ítéletüket,
hanem az egyetlen HITBŐL? Miért etnikumok, kulturális identitás szerint osztályozunk és nem
sorsból, amit alakítunk és sorsból, amit nem tudunk alakítani, mert vagy szerencsében részesít, vagy
lesúlyt ránk váratlanul. A földrengésnek, cunaminak nincs identitása, nekünk van. Amíg egy jó, vagy
rossz vélemény kialakításában nem az EMBER maga a lényeg, hanem a kampós, vagy pisze orr, a
szőke egyenes, vagy barna göndör haj, fekete, vagy kék szem és fehér vagy olajos bőrszín a
meghatározó, addig nehéz közös terminológiák szerint élni. Segítsetek, hogy ne így legyen.
Köszönöm, hogy vagytok, olvastok és Allah bocsájtsa meg minden tévedésemet.

ٍ وَنْف
﴾٧﴿ اها
َ س َو َما َس َّو
َ
A Lélekre és annak elrendezésére, (Korán 91:7)
Allah teremti a lelket, alkotja meg annak összetételét, relatív tökéletességét és ruházza fel
képességekkel azért, hogy adaptálódni tudjon az élet körülményeihez. Lásd: 39:2 és 2:117. Allah lehel
bele, hogy megértse mi a bűn és mi a jó. A Jó és Rossz megkülönböztetésének képessége, pedig a
legnagyobb adomány, amit ember kaphat.

﴾٨﴿ اها
َ ورَها َوتَْق َو
َ َفأَْل َه َم َها ُف ُج
Megvilágosodására, hogy mi gyarló és mi erény, (Korán 91:8)

﴾٩﴿ اها
َ َق ْد أَْفَل َح َمن َزَّك
Boldogul, ki tisztítja, (Korán 91:9)

﴾١٠﴿ اها
َ اب َمن َد َّس
َ َوَق ْد َخ
Csalódik, ki megrontja! (Korán 91:10)
A lélek tisztántartásával, ill. megrontásával érkeztünk el a Szúra mondanivalójához. Az ezt követő
Thamud illusztráció is ezt a gondolatot erősíti.
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FORGANDÓ-E A SORS ÉS MENNYIRE?

Ennek bemutatására álljon itt egy szúfi példabeszéd.
Naszrudin és egy gazdag kereskedő együtt lovagoltak át a sivatagon. "Nem az-e a helyzet, hogy Isten
gazdagsággal jutalmazza a gazdagságot?" vetette fel a kereskedő a Mullahnak. Nézd a míves
lovaglócsizmámat, amelyet a legjobb bőrből készítettek, amit pénzzel egyáltalán venni lehet és a te
viseltes, szakadt szandálodat. Nézd az ékszerekkel tűzdelt turbánt és a fejed köré tekert rongyokat.
Nézd selyem kabátomat kézműves gombokkal, aranyszállakkal átszőve és a foltos köpenyt, ami
csontos vállaidon lóg. Itt vagyunk mi ketten: te, néhány apró tulajdontárgyaddal a molyrágta
nyeregtáskádban és én olyan fűszerekkel, amelyekért hercegek és királyok örömkönnyeket
ejtenének. És mégis, együtt utazunk ezen a helyen, én egy arab ménnel, míg te egy homokon
vánszorgó ostoba kis szamárral.”
Ebben a pillanatban a kereskedő tűnődését egy rablóbanda érkezése szakította meg, akik lerántották
őt a nyeregből, a földön agyba-főbe verték, majd ellovagoltak rakományával és teherhordó lovával.
„Milyen rendkívüli dolog ez," merengett Naszrudin, „úgy tűnik, hogy körülményeim mit sem
változtak, de a tieid néhány perc alatt drámai módon átalakultak.”
Az, hogy ki a gazdag és ki a szegény, nézőpont kérdése. Sokan saját tudásuknak, géniuszuknak
tulajdonítják, ha sikerül jólétet elérniük. Sztárok lesznek, akiket faggatnak a sikerről. És ők
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rivaldafényben előadják, mi volt a tervük, stratégiájuk és aki ezt pontról pontra betartja, az
kikerülhetetlenül sikerre van ítélve. Ebben a látásmódban az ego felülírja a sorsot, sokszor halljuk is:
mindenki saját sorsának kovácsa. Az Iszlám véleménye, hogy ez részben igaz, részben nem. Abból a
szempontból igaz, hogy képességeinkkel élni kell. Nem ülhetünk egész nap egy imateremben, várva a
csodát. A csoda így nem jön el. Azért meg kell dolgozni. Viszont nem igaz abból a szempontból, hogy
képességünket, tehetségünket, a viszonyokat, melyekbe beleszületünk, a „szerencsés véletleneket”,
melyek bekövetkeznek és kikövezik utunkat a siker felé, nem mindig mi határozzuk meg. Ez nincs a
kezünkben. Mi azt állítjuk, hogy ez Allah (SWT) kezében van. Materiális megközelítésben viszont, ezek
véletlenszerű, kiszámíthatatlan események. Mi Allahhoz imádkozunk, hogy rendezze el a sorsot úgy,
ahogy az Ő terve szerint való. Ezért van az, hogy a muszlim mindig „hamdulillah”-ot mond, akárhogy
alakul helyzete, mert sorsának alakulását Allah akaratának tudja be, amit Neki köszön! Habib
Nurmogamedov az eddig még legyőzőjére nem talált ketrecharcos sosem saját sikerét látja
győzelmeiben. Minden alkalommal Allahnak ad hálát, neki köszöni meg a Tőle kapott képességeket
és győzelmét is Neki ajánlja fel.
Aki nem hisz Allahban, a sorshoz rimánkodik, elmegy a jóshoz, vagy bezárkózik, számol, szigorú
kalkulációkat vet papírra és vár. Ha siker koronázza előkészületeit, ő a zseni, ha nem, akkor Istent
káromolja. Ezen a ponton előjön Isten, még az ateistánál is. Pedig a sors forgandó, ahogy látjuk ezt a
fenti szúfi tanmeséből is.
Hol lehet lelassítani a sors forgandóságát? Hol lehet a fent és lent helyzetet valahol kiegyenlítetté
tenni? Ezt példázza Naszrudin. A felfogásban. A sors csak ott forgandó, ahol erős a kötődés az anyagi
világhoz. Ott, ahol ez gyenge, vagy akár megszűnik, a sors nem forgandó többet. Ott beáll egy állapot,
ami megnyugvást és állandóságot hoz. Nem sajátíthatjuk ki magunknak ezt az állapotot, mert minden
kultúrkörben, ha más-más néven is, de jelen van. Mi Allah közelségét érezzük benne, Akiben
megnyugszik lelkünk. Ezt a megnyugvást  سكينةszakinának nevezzük, Allahban való feloldódást és az
Ő megelégedését érezzük. Az Ő ilyen megelégedése szerepel jókívánságainkban is: رضي للا عنه
(may Allah be pleased with him), azaz Allah legyen vele megelégedett, mondjuk néhai tudósaink,
Iszlám ügyéért élt és tevékenykedett halottjaink nevei említésekor. Naszrudin viselkedésében ez a
világtól való függetlenedés, megnyugvás van jelen. Őt nem érdemes kirabolni, a rablók ügyet sem
vetnek rá. Szegénységével kikerülte a sors forgandóságát.
Most jön az az érv, hogy ez mind hülyeség! Itt vannak a Rothschildok, akiknek sorsa több száz év óta
stabil, pedig ők aztán igazán benne vannak az anyagi világban. Ez igaz. De ők csak az anyagi világ egy
szeletében vannak bent. Ez a szelet is tele van töprengéssel, hogy miként sajátíthatnának ki többet,
miként baszhatnának ki az emberiséggel még jobban? Ez egyfajta nyugtalanság. De emellett ők is
lehetnek betegek, érezhetnek fizikai fájdalmakat, megcsalhatja őket feleségük, feleselhet nekik
gyermekük, átverhetik egymást pár milliárddal családon belül. A pénz világában nem lehet
megnyugodni, feloldódni és szakinát érezni. Emellett ők meghalnak. Életüknek ezzel vége! Hiszen
ebben hisznek. Ha Naszrudin, vagy egy hozzá hasonló muszlim hal meg, akkor csettint egyet és
mondja: még csak most jön az igazi! Hiszen lelkem nem hal meg! Ellenben megszabadultam testi
bajaimtól, fájdalmaimtól, földi megpróbáltatásaimtól. Hamduliillah! Na, Putyin, Trump és a többiek
Felcsúton innen és túl! Most mutassátok meg, mire vagytok képesek! Mit érnek intézkedéseitek,
pöffeszkedéseitek, ugrálásotok a gátakon, hangzatos bejelentéseitek a világ megmentésére? Egy
kibaszott hangyát nem vagytok képesek megmenteni, ha eljön az ideje! Végre, megszabadulunk
tőletek! Ellenben titeket is elér a múlandóság, de ezzel sosem számoltok. Törvényeteknek vége, a
miénk pedig örök. Ha abba illeszkedünk bele, akkor a mi lelkünk is elnyeri a szakinát az
örökkévalóságban. Csak van egy apró adalék: mi már életünkben is ebbe a törvénybe illeszkedünk!
A fentiek kristálytiszta laboratóriumi példák, melyek a valóságban ritkán fordulnak elő. Legtöbbször
keverednek az állapotok, sőt átcsapnak egyik végletből a másikba. A mi esetünkben például úgy, hogy
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muszlimunk napi ötször imádkozik, szóhasználatában minden mondatban szerepel az insha Allah,
szubhanallah, mashaallah, öltözködésében követi az 1400 évvel ezelőtt Medinában megjelent Burda
ajánlásait, ugyanakkor minden belső gondolatában az anyagi jólét kívánalma és dominancia van
jelen.
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FÖLDI ÉRVEKKEL BIZONYÍTOTT PLETYKÁKBAN LELJÜK MEG HITÜNKET?

A hit valamiben azt jelenti, hogy elhiszem azt a valamit. Tehát nem azt jelenti, hogy bizonyítva látom,
hanem hogy hiszem! Az ima végén elhangzó Ámen azt jelenti: hiszem. Nem azt, hogy meggyőztél,
bizonyítva látom. És ennek ellenére a hit erősebb tud lenni a tudásnál. Mert a hívő tud, a tudós hisz.
Ezért a hittel könnyebb visszaélni, hiszen nem kell bizonyítani tételeit. Csak itt, a materiális
Európában ment át szokássá közkívánatra, hogy a hittételeket bizonyítsák, ami nevetséges, mert a
bizonyítási folyamat racionális térben megy végbe, a hit pedig irracionális térben létezik. A racionális
térben minden anyagi, tehát idő és hely függvénye, az agy is az. Az irracionális térben pedig minden
anyagtól, helytől és időtől független. Attól is független, hogy az agy fel tudja-e fogni, vagy sem.
Szóval, ezt a hitet, ami repít a végtelenben, sikerült leráncigálni az emberi dimenzióba és meseszerű
történetekkel ehetővé tenni. Mivel a mesék csak egy időben és helyen adják azt a jelentést, amit a
szerző kifejezni szándékozott, ezért eljön a mesék tudományos boncolgatásának ideje és a bizonyítási
eljárás. A bizonyítás tudós munka és nem ismerünk két tudóst, aki meg tudott volna egyezni egy
elméletben. Mindegyiknek van sajátja. És itt bukik el a hit lényege.
Példa. Egy faluban Pista beleszeret Juliba. Pista a barátjával bizalmasan közli, hogy Julival egyre
sűrűbben találkozik és Juli is vonzódik hozzá. Pista kéri a barátját, hogy ez a közlés maradjon
közöttük. Természetesen ezután futótűzként terjed a hír. A barát továbbadja az ő barátjának, de már
így: Pista és Juli túl vannak az első csókon. Az úgy adja tovább, hogy Pista teherbe ejtette Julit. Innen
a falu két pártra szakad. Az egyik azt állítja, hogy Pista megerőszakolta a lányt, a másik, pedig, hogy
Juli szándékosan ejtette magát teherbe Pistával, mert számít a gyerektartásra. A két vélemény két
csoportot hoz létre, majd egy harmadikat és így tovább. Megyünk az emberi gyarlóságok, számítások
és a gyűlölet felé. Holott miből indult ki minden: egy ártatlan szerelemből. Az irracionális,
megmagyarázhatatlan szerelemből. Így alakulnak ki az irányzatok, szekták és mind mögött valami
nagyon emberi van. Gyakorlatilag pletyka-vallások miatt járunk templomba, mecsetekbe. A papok,
sejkek, pedig nem a hitet, hanem a pletykák létalapját bizonyítják mindenféle emberi eszközzel a
racionális térben. A legfőbb motiváció ebben a térben: az érdek!

ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ ْ ي ِّريدو َن أَن ي
ورهُ َوَل ْو َك ِّرَه اْل َك ِّاف ُرو َن
ُ ُ
ُ
َ ور َّللا ِّبأَ ْف َواه ِّه ْم َوَيأ َْبى َّللاُ ِّإال أَن ُيت َّم ُن
َ طف ُؤوْا ُن
﴾٣٢﴿
Ki akarják oltani Allah világosságát szájaikkal, de Allah ezt nem engedi. Hanem be fog teljesedni az Ő
világossága, még akkor is, ha iszonyodnak (ettől) a hitetlenek. (Korán 9:32)

Ezek után itt a mi Koránunk, amit millióan próbáltak pletyka szintre torzítani, de Allah nem engedte.
Ezért mindig interpretációk szintjén jött létre a pletyka, ami a racionalitásba húzza le a mondanivalót.
A törzsszöveg szintjén a csodával határos módon, minden betű védve van Allah által (SWT)!
Tételezzük fel, hogy a Pápa Őszentsége az, aki egyszemélyben a hit forrása. El tudjuk képzelni azt,
hogy egy átlagos hívő minden nap konzultál a Pápával, aki őt eligazítja? Nos, itt van a mi történelmi
hibánk. Nekünk, Muszlimoknak itt van a kezünkben a Korán, ami a hit forrása. Mindenhol és
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mindenkor fordulhatunk hozzá. Eligazít, ha olyan szándékkal fordulunk felé. Mégis embernek hiszünk.
Embernek, aki elmagyarázza, hogy miért esett teherbe Juli. Ezen a szinten működik ma az értés.
Hatalmas energiákat és pénzeket fordítanak a Sátán erői arra, hogy ez így is maradjon, vagy tovább
posványosodjon, ha lehet.

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ َاب وما ُهو ِّم َن اْل ِّكت
ِّ ِّ ِّ
اب
َ َ َ ََواِّ َّن م ْن ُه ْم َلَف ِّريًقا َيْل ُوو َن أَْلس َنتَ ُهم باْلكتَاب لتَ ْح َس ُبوهُ م َن اْلكت
َوَيُقوُلو َن ُه َو ِّم ْن ِّع ِّند َّللاِّ َو َما ُه َو ِّم ْن ِّع ِّند َّللاِّ َوَيُقوُلو َن َعَلى َّللاِّ اْل َك ِّذ َب َو ُه ْم َي ْعَل ُمو َن
﴾٧٨﴿

Köztük egy csoportnak eltorzítja nyelvük az Írást, hogy úgy tűnjön nektek, (beszédük) az Írásból való,
pedig az nem az Írásból való. Mondják: „Ez Allahtól való,” pedig az nem Allahtól való. Hazugságot
mondanak Allahra és ők ezt tudják. (Korán 3:78)
Sok van, mi megmagyarázható, de sok minden nem. A disznóhús fogyasztása tilos. Ez kategorikus
tiltás, tehát Haram. Ezt ma másképpen magyarázzuk, mint ezelőtt pár száz évvel. Akkor szóba hoztuk
azt a halászfalut, mely nem tartotta be a Shabbatot és az Úr őket majmokká, disznókká változtatta.
Ma genetikával, parazitákkal, a disznóhús húgysavtartalmával és sok mással magyarázzuk. Száz év
múlva lehet, hogy teljesen más indokok kerülnek elő. Ez mind, csak egy tilalom racionális térben való
elfogadtatásáról szól. Egyikről sem tudjuk, hogy valóban az-e a tiltás valós oka. A valós ok az
irracionális térben van: tilos, Haram, mert Allah megtiltotta. Ő a Teremtő és ő tudja, mi a jó az
embernek. Földi hasonlattal élve: Pista szerelmes Juliba. A racionális térben az ok lehet szexuális
vonzalom, vagy ízlik a főztje. Az irracionális térben az ok: csak! A szerelem megmagyarázhatatlan. Jön
és van! Ebben rejlik a hit ereje! Ha megmagyarázható lenne, nem hit lenne, hanem egy földi, elfolyó,
ködbe vesző valami, amire nem támaszkodhatunk. Ne engedd, hogy ezt elvegyék Tőled!
Vigyázz! Ha valaki arra kér, indokold meg, miért hiszel, az csapdába húz! Ő racionális térbe akar húzni
Téged, ahol neki rengeteg érve van arra, hogy hülye vagy! Ne dőlje be. Úgysem értené a válaszodat,
mert szegényebb nálad azzal, hogy nem élheti meg azt, amit Te megélsz.
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GREGOR MENDEL BORSÓI PONTOSAN TUDJÁK MILYEN A VILÁG

Nem célom tudományos értekezést írni genetikából, ezért próbálom a legegyszerűbben átadni a
gondolatot. Gregor Mendel (1822-1884) alapozta meg a modern genetika tudományát. Ő egy
szerzetes volt, aki a rendház udvarában borsót telepített. Mindenféle fajtát, zöld és sárgamagvút,
gömbölyűt és ráncos felületűt. A különböző fajtákat egymással keresztezte és az utódokat is
keresztezte. A kísérletet több nemzedéken át folytatta és megállapította, hogy vannak olyan
tulajdonságok, melyek erősen átütnek, hatásuk elfed más hasonló tulajdonságokat. Ezek a domináns
tulajdonságok. Ilyen volt pl. a zöld szín. Ha zöld borsót keresztezett sárgával, akkor az első
nemzedékben minden borsó zöld lett. Illetve, vannak lappangó tulajdonságok, melyek ott vannak
kódolva a borsóban, de nem jutnak érvényre, mert a dominánsok elnyomják azokat. Ilyen volt a sárga
szín. Ezeket nevezzük recesszív tulajdonságoknak. Igen ám, de csak az első nemzedék viselkedik így. A
másodikban megjelent a sárga borsó és a későbbi nemzedékben, pedig egyre több sárga és
arányaiban egyre kevesebb zöld borsót kapott.
Az élet is ilyen. A dominanciát nevezzük harsogásnak, ürességnek. A recesszív tulajdonságot pedig
csendes tartalomnak. Ha ezek összekerülnek, a dominancia kerekedik felül rövid távon. De a hosszú
táv az más. A domináns nem tudja megtartani az uralmat tartalom nélkül. Rövid távon lehet populista
szólamokat puffogtatni, erőt demonstrálni, de ez hosszú távon kipukkad. A valós értékek és azokat
valló tartalmak megjelennek és meghatározó erővé válnak anélkül, hogy felkeltenék magukra a
figyelmet, szemünk előtt bukfenceznének, vagy erőt demonstrálnának. Mert Allah a teremtésben
rejti el a példát az embereknek, akik azt felérik.

ٍ النه ِّار ْلي
ِّ
ِّ َّ ِّ ِّ ْ ض و
ِّ ات َِّّلُولِّي اَّلْلب
ِّ
اب
َّ ِّإ َّن ِّفي َخْل ِّق
َ
َ
ْ
َ َّ اختالَف الل ْيل َو
َ الس َم َاوات َواَّل َْر
﴾١٩٠﴿
Mert bizony, az Egek és a Föld teremtésében, az éjjel és nappal különbözőségében vannak a Jelek az
értés embereinek. (Korán 3:190)
A teremtés körülöttünk megadja a választ arra, miként rendezzük be életünket. Kész receptek
vesznek körül, nem kell kitalálni semmit, csupán fel kell ismerni a törvényszerűségeket. Egy
hangyabolyban ezer üzenet van. Ha vakon elhaladunk mellette, akkor nyilván nem üzen semmit.
Inkább odafigyelünk, ahol harsogást hallunk ürességgel. Az üresség felfogása nem megerőltető, a
harsogást meghallani pedig könnyű. Ha pedig ebbe az irányba szelektálódik értelmünk, akkor még
Gregor Mendel szerint is a genetika szemétdombján végezzük.
Az is látható, ha egy hatalom vesztét érzi, hirtelen dominanciát vet be. Sosem tartalmat! A harsogás
hirtelen bevetése, mindig az adott rend gyengeségét jelzi.
Korábban már írtam az al-Ri’a- ról, a bálványimádás egyik formájáról, az önimádatról,
figyelemfelkeltő magatartásról, feltűnési viszketegségről. Sokan szenvednek ebben a betegségben. Ez
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az Iszlámban bűnnek számít. Szereplési vágy, mikrofonláz, mások lehurrogása, saját vélemény
erőltetése minden áron, még akkor is, ha ez nem párosul tudással. Ugye ismerős? Tőlem eljátszhatjuk
a ki a felsőrendű c. játékot, de mi alapján nézzek fel valakire? A hülyeség, butaság számomra nem
értékmérő tulajdonság.
Küzdelem jogokért, tiltakozások, erődemonstrációk, szájtépések? Megmosolyogtató. Ha tényleg
értéket képviselsz, azt nem kell demonstrálni. Felfeded tán magad egy értéktelen előtt, hogy
megsemmisítsen? Láttad-e, hogy a gravitációt törvénybe kell foglalni? Akár van róla írás, akár nincs,
hat. És a gravitáció nagy ívben szarik arra, hogy mi mit teszünk és gondolom megmosolyogja kicsinyes
próbálkozásainkat. Úgy sejtem Allah (SWT) is így szemlélheti próbálkozásainkat. Még domináns
szakaszban vagyunk. Nem értünk el a recesszív gének nemzedékébe, de oda fogunk érni. Mózes
népének 40 évig kellett a pusztában vándorolni, hogy a domináns harsogók nemzedéke kihaljon és a
recesszív tartalmat hordozók előtt megnyíljon Kánaán.
Gregor Mendel kísérlete azt is megmutatja, hogy a valós hatalom soha nem ott van, ahol látod. Hidd
el, hogy a valós értékek sem ott vannak, ahol látod. Ahol túl sok érzékszervedet veszik igénybe a
meggyőzésedhez, ott az agyadat kihagyják! Ha túl sok a szín, kavalkád, hangeffektus, érzéki ráhatás,
könnyek, emóciók, akkor baj van! Azt, hogy ne ess gödörbe, nem kell ilyen eszközökkel hangsúlyozni.
Elég annyi: Pistike nem menj arra, mert ott gödör van és beleesel! Ha ehhez egy kórus énekel,
dobszóló pereg és egy szónok könnyesre beszéli magát, akkor tuti, hogy Pistike figyelmét elvonják és
gödörbe esik!
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GYŰLÖLET, AMI GYILKOL ÉS A TÖMEGGYILKOSOK
Ha valaki gyűlöletet kelt, az gyilkos. Ha ezt egy ország vezetése, vagy egy egyház teszi, az
tömeggyilkos. Ha pedig te gerjesztesz önmagadban, akkor öngyilkos vagy.
A tudat ez ember alkalmazottja. Feltéve, ha az illető rendelkezik tudattal és tudja egyáltalán, mi az?
Ha a tudatot pozitív élmények táplálják, az ember pozitívvá, élet igenlővé válik. De ha a tudatot
megmérgezik, akkor az a gazdája ellen fordul. Ez olyan, mint a munkaadó, aki az alkalmazottjainak
csak bosszúságot okoz. Eljön a nap, amikor minden alkalmazott ellensége lesz. De ilyen a gyermek is,
akit állandó lelki zsarolásban nevelünk fel. Igen, ő is ellenséggé válik, ne legyen ebben senkinek
semmi kétsége. Egy megmérgezett tudat a fizikai testet is megmérgezi. Elég meglátogatni egy
kórházat és végignézni a betegeken. Legtöbbjüket a napi aggodalmak, gyötrelmek juttatták ide. Saját
tudatuk mérgezésének áldozatai. A legjobb táplálékból is méreg válik egy mérget előállító
gyomorban, nem beszélve arról az esetről, ha eleve mérget nyel le az illető!
Ezért nem kell a tömeggyilkosokat egyedül ott keresni, ahol fegyverkeznek, ahol háborúkkal,
éhínséggel irtják az emberiséget. Elég a szűk környezetben, vagy önmagadban keresni a gyilkost.
Minden harag, gyűlölet méreg. Aki ezt táplálja, az a felelős egy láncreakció beindításáért.
Van megoldás. Meg kell szakítani ezt a láncreakciót és függetleníteni kell magunkat mindentől, ami a
gyűlölet, ill. az azt keltő személyek, hírek közelébe visz. Szeress élni, szeresd az életet és másokat.
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HA ASSISI SZENT FERENC MA ÉLNE, MA SEM ÉRTENÉK

A történet megértéséhez tudni kell, hogy visszavonult életet élek. Emberekkel kapcsolatot nem
tartok, vagy csak korlátozottan. Egy kalandokban és tanulmányokban gazdag életem volt. Ami ebből
publikus, közre adom. Könyveim társaságában töltöm napomat. Csak napkelte előtt mozdulok ki,
futok egy órát és mire a nap felkel már szobámban vagyok. Kerülök embert, forgalmat, zajt.
Akkor látom a legtöbbet, ha lecsukom szemem és hallom mit üzennek szeretteim, ha csönd vesz
körül. Ebben a létben vagyok a leggazdagabb, mert egy halom gondolat támad bennem, melyeket, ha
tudok megosztok, de még így is sok bennreked.
Itt kezdődik a mondanivaló. Egy előadásom után riporteri kérdést kaptam. Jó, jó, az igaz, hogy
előadásom tartalmi, formai szempontból figyelemre méltó, de mire vittem ezzel a nagy eszemmel
ebben az életben? Van-e házam, kocsim, vagyonom? Milyen bevételeim vannak? Hogy-hogy még
ennyi idősen is más nyújt hajlékot nekem? Miért nem értem el semmit?
Valóban. Miért nem értem el semmit? Helyesebben miért nem értem el semmit ebben a világban?
Mert nem ebben a világban élek. Ezért. Ha ez a riporter a középkorban élt volna, Assisi Szent
Ferencet is megkérdezhette volna, aki lemondott az evilág gyönyöreiről, visszavonult a természetbe
és a teremtés összhangjában fedezte fel hitét és léte tartalmát. „Hé, Feri! Mire vitted ebben a
világban?” Semmire. És hála isten semmire. Ha vitte volna valamire az anyagi világban, nem lett volna
az, akivé vált. De Feri mai szemmel elkótyavetyélte életét.
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És lám! Ez a mire vitted ebben a világban lett a teljesen általános és bevett. Olyannyira, hogy más tér
már nem is létezik, csak az anyagi. Régebben még az elmélkedést, bölcseletet honorálták, ma már
nem. Mindennek kimutatható haszonkulccsal kell működnie. Még a temetők kihasználtságának is.
Talán az utolsók közé tartozom, akinek gondolatai az Iszlám bölcselet körében forognak egy nem
Iszlám, sőt kifejezetten nem iszlám-barát közegben. Ugyan ki fizetne? Ebben a világban senki. De van
egy másik világ. A fizetséget ott kapom. Lesz szép lakosztályom, ellátásom. Ebben a világban ez itt és
most nagyon hülyén hangzik, de nem is várok mást, csak értetlen tekinteteket. Azok tekintetét, akik
az Ígéret beteljesülésekor nem így fognak nézni, mint ma:

ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ
ين َكَف ُروا َيا َوْيَلَنا َق ْد ُكَّنا ِّفي َغْفَل ٍة
َ ص ُار الذ
َ ص ٌة أ َْب
َ َوا ْقتََر َب اْل َو ْع ُد اْل َح ُّق َفإ َذا ه َي َشاخ
ِّ ِّ َ ِّمن ه َذا بل ُكَّنا
﴾٩٧﴿ ين
َ ظالم
َْ َ ْ
Közeleg az Igaz ígéret (beteljesülése), mikor kimerevednek szemei azoknak, kik tagadnak: „Ó, jaj,
nekünk! Nem vettünk erről tudomást. Mi több! Bűnösök voltunk!” (Korán 21:97)

َّنس َلهم ُقُلوب الَّ يْفَقهو َن ِّبها وَلهم أَعين ال
ِّ ير ِّم َن اْل ِّج ِّن و
ِّ ال
َوَلَق ْد َذ َْأرَنا لِّ َج َهَّن َم َكِّث ًا
ٌُْ ْ ُ َ َ
ُ َ ٌ ُْ
َ
ِّ
ِّ
َّ صرو َن ِّبها وَلهم آ َذ
ِّ
ك ُه ُم
ِّ ك َكاَّل َْن َع
ٌ ُْ َ َ
َ ام َب ْل ُه ْم أ
َ َض ُّل أ ُْوَلئ
َ ان ال َي ْس َم ُعو َن ِّب َها أ ُْوَلئ
ُ ُي ْب
﴾١٧٩﴿ اْل َغ ِّافلُو َن
Sok Dzsinnt és embert juttattunk Pokolra, kiknek (olyan) szívei voltak, mikkel nem értettek, szemeik,
mikkel nem láttak, s füleik, mikkel nem hallottak. Ők olyanok, mint a jószág, mi több! Még annál is
tévelyedettebbek. Ezek ők, a semmibe vevők. (Korán 7:179)
És jött még egy kérdés: Tényleg hiszem-e a Túlvilágot és az ottani elbírálás motivál-e abban, hogy így
élek?
Válasz: az én dolgom, hogy miben hiszek, miben nem. Azért élek így, mert nekem így jó.
Vártam még egy kérdést, hogy boldog vagyok-e így. Mert szerintem ez lett volna a lényeg. Igen,
boldog, válaszoltam volna. Ehelyett én kérdeztem meg a riportert:
Magának van lakása, autója, rendszeres bevételt? Igen, mondta.
És boldog? Arca elkomorult, nem válaszolt.
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HA TUDATOSSÁGODAT NÖVELED, ELLENÁLLÓVÁ VÁLSZ

A világ igazságtudata szétesőben van. Kezdünk rájönni, hogy egy „hivatalos” igazság rengeteg rejtett
igazságtalan tartalmad fed. Egy romlás útján haladó felső vezetés ellenében nem egy korrupt igazság,
hanem az egyén tudatosságának fejlesztése tehet csak lépéseket.
A hírekben sokat emlegetett Afganisztán és más krízis övezetek történeteinek ezer szála fut.
Szélsőséges Iszlám, Tálibok, terrorizmus bölcsője, radikális Iszlám logisztikájának központja
Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Kína Ujgur régiói és más Közel-keleti országok felé. Ennek érdekében, aki
él és mozog csapatokat vonultat fel és több évtizeden keresztül rommá lövi az országot, lakósságát az
őskori tudat szintjére bombázza vissza. A rengeteg Iszlám felhang és kétségtelenül indokolt stratégiai
okok, geopolitikai jelentőség mellett nem tűnt-e fel, hogy Afganisztán ópium termelésében nem
esett csorba, sőt? A házak, infrastruktúra elpusztult, de a mákültetvények virágoznak, terjeszkednek
és továbbra is a világot ellátó kábítószer nagyhatalmak egyike maradt. Oroszország, USA és most már
Kína is érdekelt abban, hogy ez így maradjon. A világ megmentése mögött, igaz részben, de ott
szerepel a kábítószer kereskedelem feletti ellenőrzés kérdése is.
Ha a többi forró pontot megkaparásszuk bárhol a földön, azokon is hasonló rejtett tartalmakat
találunk.
Egy ilyen romlott világban persze, az az érdek, hogy ne vegyél észre semmit. Tehát maradj hülye. Ezer
eszközzel rombolják le tudatosságodat, ami el kell ismerni, a kommunikációs gyárakkal sikeres.
Figyelmedet elterelik a valós okokról és olyan piszlicsáré ügyekkel foglalkozz, melyekben csak érzelem
van, tartalom semmi. Mert az érzelmek felkorbácsolásával elvesznek a tények. Ebbe az emocionális
környezetbe pedig el lehet helyezni olyan meghamisított adatokat, melyek tovább növelik egymás
iránti gyűlöletünket, vakságunkat és sosem a valós okok felé figyelünk.
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Indiában nagy gondot jelent a nők elleni erőszak. A bíróságok lassan hoznak ítéletet, évekig húzzák. A
falusi lakósság pedig nem tűri, hogy a lányait megerőszakoló megússza. Inkább meglincselik a bűnöst.
A kettő közé beszorul a rendőrség. Mivel tudják, hogy a bíróság lassú, a tömegek pedig
lincshangulatban tüntetnek az őrs előtt, ezért maguk veszik kezelésbe az ügyet. A tettest „szökés
közben” lelövik, vagy cellájában „felakasztva találják”. Ezzel sok titok nem kerül fényre. Nem
tudhatjuk valójában mi történt. Nem tudhatjuk, hogy a tettes tényszerűen elkövette-e a cselekményt,
esetleg maga a rendőrség mennyire volt benne. Kivizsgálás nem történik. De nem is az igazság
foglalkoztat senkit. A lényeg, hogy az emóciók megkapták a kielégítő választ. És ma ez a legfontosabb.
Ha ilyen a makro világ, miért lenne más ez a mi kis mikro szintünkön? Nem csak nálunk! Bárhol!
Régi, Afrikában jól bevált módszer a nyomorban tartás. Amint láthatjuk, már mindenhol van.
Nyomorban az emberek nem képesek tudatossá válni, elemezni. Lefoglalja őket mindennapi életben
maradásuk. Ösztönvilág keríti hatalmába őket és ezeket az ösztönöket apró örömökkel, filléres
utalványokkal ki lehet elégíteni. Ha százával kapnak emberek ingyen ebédet, akkor nem veszik észre,
hogy miért jutnak abba a helyzetbe, hogy ingyen ebédre szoruljanak. Egy ebéd árával, egy olcsó
utalvánnyal, gyorssegéllyel aznapra megoldódik a gond és csak az aznap létezik. A tegnapot nem
gondoljuk át és a holnapot sem tervezzük. Csak a ma kenyere, megélhetése fontos. Isten őrizz, hogy
új hatalom jöjjön, hiszen a jelenlegi megoldja a mát. Igaz, csak a mát. Mi van, ha jön egy új és mire az
elfoglalja helyét, elhelyezi rablásra szakosodott saját nomenklatúráját, addig nincs, aki a mát
megoldja és éhen halunk? Ez legalább már megszedte magát, ismerjük rendszerét és megoldja a mát.
Eközben pedig megvéd minket minden külső veszélytől, ami fenyeget minket.
A nyomorban tartás, tompítja a tudatot. Ha ehhez még társul az oktatás és egészségügy alacsony
színvonala, akkor megvalósul hülyének maradásod és hamar meghalsz, nem okozol több gondot.
Mit tehet, aki ezt a sorsot nem vállalja fel? Elmehet innen. Vagy a bűnözés útjára lép. Miért vállaljon
rosszul fizetett munkát, amikor prostitúcióból, kábítószerkereskedelemből fényesen el tudja tartani
hozzátartozóit? Marad még a fásultság, érdektelenség és a mának élés minden változata, melyről a
fentiekben volt szó.
De lehet még valami. Ez pedig a tudatosság. Ez a ma legveszélyesebb ellenállása. Tudatossággal
ugyanis azt üzened, hogy „nincs hatalmad felettem”. De ha ezt üzened kifelé, felvetődik a kérdés,
hogy kinek van hatalma feletted? Ezen a ponton nem adok tanácsot. Találd meg ezt a hatalmat Te
magad.

َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ٍط
ان
َ َنزَل َّللاُ ِّب َها ِّمن ُسْل
َ آؤُكم َّما أ
ُ وها أَنتُ ْم َو َآب
َ َس َماء َس َّم ْيتُ ُم
ْ َما تَ ْع ُب ُدو َن من ُدونه إال أ
ِّ ِِّّإ ِّن اْلح ْكم ِّإالَّ َِّّللِّ أَمر أَالَّ تَعبدوْا ِّإالَّ ِّإَّياه َذل
ِّ الن
َّ ين اْلَقيِّم َوَل ِّك َّن أَ ْكثََر
َاس ال
ُُ ْ
َ ُ
ََ
ُ ُ ك الد
ُ ُ
﴾٤٠﴿ َي ْعَل ُمو َن
„Ha nem Hozzá, akkor csak nevekhez imádkoztok, mi neveket ti adtatok és atyáitok! Nem bocsátott
le Allah ezeknek hatalmat! Az Ítélet csak Allahé. Elrendelte, hogy ne imádkozzatok máshoz, csak
Hozzá. Ez az Egyenes Hitvallás, de a legtöbb ember nem tudja.” (Korán 12:40)
Ha más isteneket neveztek meg, azok csak kitalációk. Nevek, miket ti és atyáitok adtatok minden
valóságalap nélkül. Ki adott erre felhatalmazást nektek? Az egyedüli valóság Allah és csak Tőle
származhat felhatalmazás, parancsolás, elrendelés. Ő elrendelte, hogy csak Hozzá imádkozzunk. Ez az
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egyetlen igazi hitvallás, ami örökké volt és örökre fenn is marad. Ő ezt minden időben kinyilvánította
Prófétáinak és Jeleket adott nekik. Ha az emberek nem értik meg ezeket, az saját hibájuk.

HA TÚL SOK VÉR KELL AZ IZMOKBA, AKKOR NEM JUT AZ AGYBA

A háborúk azért jönnek létre, mert egyesek túl nagy erőt, hatalmat halmoznak fel, ami nem arra
sarkallja őket, hogy osztozzanak, hanem hogy tovább terjesszék befolyásukat. Ha Isten is ilyen
logikával teremtene, akkor az evés nem az éhség csillapítására szolgálna, hanem további éhséget
generálna. A gyomor nem bontaná le és adná tovább a táplálékot a többi szervnek, hanem
felhalmozná és csak csöpögtetne belőle annak fejében, hogy a tüdő lássa el őt több levegővel, a vese
több vizelettel, a bél több szarral. Mindegy, hogy ezzel egy rend felborul és a gyomornak ezek
mérgek, de ilyen az, ha a gyomor önhatalmúlag megbont egy egyensúlyt.
Az ember is ilyen, mint a gyomor. A második világháború után megesküdött, hogy nem lesz több
világégés. Létrehozta 1945-ben az ENSZ-t, melynek célja a háborúk megelőzése, a viták rendezése.
Akkor az ENSZ a tagországok részéről teljes jogú felhatalmazást kapott erre. Mi történik ma? Az, hogy
az ENSZ-től ezek a jogok fokozatosan kikerülnek, nagyhatalmak kezében koncentrálódnak és azok
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vezetői, tudomást sem véve az 1945-ös megállapodásról, akkori fogadalmakról, maguk döntenek
országok, térségek válságainak kérdésében, meg sem kérdezve más nemzeteket, sőt az ott élőket
sem. Nos, a gyomorba így kerül vissza a sok méreg, a világba pedig a feszültség.
Sokan vesztik el hitüket és Istent hibáztatják. Miért van ennyi háború? Miért kell ennyit szenvedni?
Ha lenne Isten, nem engedné és ha van, akkor nagyon kegyetlen ez az Isten! De a fenti levezetésben
hol szerepel Isten? Nem ember áll minden világégés mögött? Hát nem pont arról van szó, hogy az
ember nem képes a hatalommal úgy bánni, ahogy a teremtésben megadott minták mutatják?
Szegény Isten! Őt kárhoztatják a sok bajért, amit ember tett. Isten csupán egyben „hibás”:
megteremtette az embert. Teremtett egy lényt, melynek szabad akaratot és döntési lehetőséget
adott. Ez pedig ide vezet.

ِّ َّ
ٍ ين َكَف ُروا ِّفي ِّع َّزٍة وِّشَق
﴾٢﴿ اق
َ َب ِّل الذ
َ
De kik tagadnak saját hatalmuk mámorában és elkülönülésben vannak. (Korán 38:2)
Játsszuk le. Van egy stratégiai tervezőasztal. Ott ül az USA elnöke, aki mellett a CIA vezetője és több
biztonsági szakember van. Amikor egy helyzetet megtárgyalnak, milyen szempontokat vesznek sorra?
Talán azt, hogy menjünk imádkozni és kérdezzük meg Istent, mik az ő válaszai? Mit tenne Isten a mi
helyünkben? Hogy lehetne minél több életet megmenteni? Vagy inkább az, hogy milyen kiadás hozza
fajlagosan legtöbb bevételt? Ha ez háborús kiadás, mit hoz ez a befektetőknek, bankoknak? Hogy
alakul a dollár sorsa? Mennyiben veti vissza ez a konkurens hatalmakat? Milyen új befolyások jönnek
létre? Mennyi szavazatot hoz ez a választásokon? Ezek az igazi kérdések! Az senkit sem érdekel, hogy
hány ember fog meghalni, az pedig, hogy kinek van igaza, joga, meg ilyen marhaságok nemhogy a
szakértők, hanem egy takarítónő részéről sem merül fel. Ez csupán magyar kiskocsmákban,
diliházakban vagy esetleg a parlamentben szempont.
Amikor elszalad az emberrel a ló, Isten lép és valamit mindig tesz az egyensúly visszaállításáért.

ِّالع َّزة َِّّلل
ِّ َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ين أََي ْبتَ ُغو َن ع َند ُه ُم اْلع َّزَة َفِّإ َّن
َ ين أ َْولِّ َياء من ُدو ِّن اْل ُم ْؤ ِّمن
َ ين َيتَّخ ُذو َن اْل َكاف ِّر
َ الذ
ِّ
﴾١٣٩﴿ يعا
ً َجم
Akik a hitetleneket oltalmazóul veszik a hívők helyett, talán a hatalmat keresik náluk? Mert bizony,
minden hatalom Allahé! (Korán 4:139)
Ez Allah üzenete azoknak, akik elcsábulnak a földi erő, hatalom láttán.
A fáraó, Róma császárai, Sztálin nem éltek örökké. Nagyon kis szakaszt uraltak az emberiség
történelmében. Évszakokat nem tudtak megváltoztatni és a föld keringését sem a nap körül. Életet,
pedig egyik sem teremtett, halált annál inkább.
A helyzet ma sem más. Halált demonstráló eszközök árnyékában megfeledkezünk az életet adó
hatalom szeretetéről. És vegyük észre: minél nagyobb egy földi hatalom, annál üresebb a feje. Ez
biológia: ha túl sok vér áramlik az izmokba, akkor nem jut az agyba!
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HAJRÁ VAKSÁG!

Tegyük fel, hogy a világ összes pénzének 99%-a nálad van és a többi 7,5 milliárd pedig a maradék 1%on osztozik. Ez nem is áll messze a valóságtól. Ilyen arányban oszlik meg a tőke pár dinasztia, csoport
és a lakosság között. 1%-nál van a lóvé 99%-a és 99%-nál van 1%. Te mit tennél, ha nálad lenne ez a
hatalmas összeg? Nyilván félnél. Mert azért 7,5 milliárd ember, ha egyszer begurul és rájön mennyi
van nálad, tök mindegy, miként jutottál hozzá, akkor is azt fogják mondani, hogy kifosztottad őket.
Ráadásul ez részben igaz. Mit teszel ilyenkor? Nyilván, mindent elkövetnél, hogy vakon tartsd, vagy
egymásnak ugraszd őket. Egy a lényeg, egymásban keressék a hibát és ne benned.
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ص َر َفلِّ َنْف ِّس ِّه َو َم ْن َع ِّمي َف َعَل ْي َها َو َما أ ََن ْا َعَل ْي ُكم
ص ِّآئ ُر ِّمن َّربِّ ُك ْم َف َم ْن أ َْب
ُ َق ْد َج
َ
َ اءكم َب
َ
ٍ ِّبحِّف
﴾١٠٤﴿ يظ
َ
Eljöttek a szemmel fogható bizonyosságok Uratoktól. Aki lát, az saját magát (segíti vele), aki vak, az
saját magának árt. Nem én vagyok a ti megtartótok. (Korán 6:104)
Ez a vers az anyagi világhoz fordul, ahol az emberek fel tudják fogni az érveket. A Teremtés anyagi, a
Próféták anyagból vannak és a Könyvek is. Ezek mind „Basza’ir”, azaz szemmel fogható bizonyítékok.
Utálom azokat a szavakat, hogy összeesküvéselmélet, háttérhatalom, egy szem, ami mindent lát, big
brother, meg ilyesmi. Ezekben nem hiszek. Hülye emberekben hiszek, akik vakok. Ugyanis minden az
orrunk előtt történik, akkor miért nem látunk? Nincs titokban itt semmi. Nincs háttérhatalom.
Mindenkinek van neve, beazonosítható cége, szervezete, csak utána kell járni és meg kell nevezni.
Összeesküvés sincs, csak egyszerű érdekek vannak, melyeket a pénz törvénye mozgat. A pénz pedig
éhes. Többet akar. Ilyenkor a pénz gazdái nem válogathatnak az eszközökben. Nem is válogatnak. A
logika sem bonyolult. Van egy kifinomult gazdag réteg, aki félti jólétét és félti elveszteni azt az
irányítási pozíciót, ami a kezében van. Azt teszik, amit te is tennél. A 7,5 milliárdot olyan helyzetbe
hoznád, hogy ne tudjanak kijönni a kiszolgáltatottságból, így minden körülmények között
megtartanád az irányítást felettük, valamint tovább kell növeljék a vagyonodat. Rájuk nem
emberként, hanem eszközként tekintenél. Ugyan! Hogy te nem ilyen vagy? Dehogynem! Te is ilyen
romlott vagy, hiszen ember vagy! Ez fajspecifikus! Te átadod az ülőhelyedet a buszon? Adsz pénzt a
koldusnak? Na ugye! Ugyanaz vagy, semmivel sem különb. Csak a nagyságrend más.
Tudom, most zsidózol. Mert minden, ami a pénzzel kapcsolatos, az zsidó! Jaaaj! Számomra ilyen,
hogy zsidó, nem létezik. A Steinre gondolsz? Nevezd meg. És mi a helyzet Valíd bin Talál bin AbdelAzíz al-Szaúd herceggel, Ma Huatenggel, kínai cégcsoport tulajdonossal, Azim Hashim Premjivel,
indiai mágnással vagy Li Ka-shinggel, Hong Kongi befektetővel? Ők is mind zsidók? Pedig számukra is
a fentiekben leírt elvek igazak!
A mi szűkebb muszlim társaságunkra térve igen, vannak piszok gazdag dinasztiák, akiknél Iszlám ide,
vagy oda, a pénz törvényei mindent felülírnak. Az Iszlámot is. Te a másik térfélen állsz.
Te, a példa kedvéért legyél az a muszlim átlag, akinek van 8 gyereke. Te már tudsz írni-olvasni, a
feleséged csak egy picit. A gyerekek iskoláztatására nincs pénzed, így tanul, aki tud és úgy, ahogy tud.
Megélhetésed egyik napról a másikra, éppen, hogy csurran-cseppen valami. Lelkileg megtörve jársz
mecsetbe, ahol feltölt az ima és sejked bíztató szava. Erre jobban éhezel talán, mint a kenyérre.
Sejked pedig tudja mi a bajod forrása és ellenségre mutat. Ezt szent idézetekkel támasztja alá, amit
elhiszel neki, hiszen a sejk mindent tud! Hiszen talpra állított! Tüntetsz, agitálsz, gyerekeid rólad
vesznek mintát, közülük kettőt a sejk Afganisztánba vagy Irakba küld. Ha meghalnak nincs bánat a
szívedben, mert Allahnál vannak, hiszen az ő ügyéért adták életüket. Kenyered továbbra sincs, csak
az, mit napszámban kapsz, vagy a bazárban ügyeskedsz. Nem tudod a nagy háborúk okát, azt sem,
hogy kinek megy az olaj országodból, csak egyet tudsz: úgy van, ahogy a sejk mondja. És a sejk mindig
mond valamit. A te szinteden mondja, így érted. A Koránt nem érted, de a sejk azt is elmagyarázza.
És eszedbe sem jut, hogy a sejk azt magyarázza, amit a király, vagy herceg kér tőle: fedje el a
valóságot. Vagy úgy, hogy radikalizáljon, tehát ne láss, ne hallj, csak menj neki annak Allah ügyéért,
amit mondanak, vagy úgy, hogy hirdess feltűnő dolgokat. Mindegy, hogy azok nem illeszkednek egy
normális ember észjárásába sem, de addig is azzal foglalkoznak az emberek és nem a valós
történésekkel. Figyelemelterelés! Íme! Eljutottunk oda, hogy az Iszlám, a becsapás eszköze lett. És te
magad is az vagy.
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Á, dehogy! Hiszen a fatwa Szaúd Arábiából jött, akkor igaz! Én meg hazudok és elferdítem az
igazságot. Én csak azt kérdezem: Miért Szaúd Arábiából jön a fatwa? Miért nem a Koránból? És most
differenciálok, mert Szaúd Arábia úgy általában nem létezik! Ott is dolgos, rendes, olykor
megvezetett emberek vannak. Tehát nevesítek. Miért kell készpénznek venni azt, amit Abdul Aziz ibn
Baz (rahimuhu allah), vagy Abdul-Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh mufti mondott, vagy mond? Ők
azért mondják, amit mondanak, mert a király ezt kéri tőlük. Ez a dolguk. Bár most Szaúd Arábiában
változnak a dolgok. Kérjük Allah segítségét testvéreinknek, hogy a történésnek iránya jó legyen.
Á, dehogy! Ilyen nem fordulhat elő, mondják sokan. Tiszteletben tartva az ő véleményüket én ezzel
ellentétesen azt állítom, hogy nem csak előfordul, hanem azért vannak ott a tanult sejkek, hogy az
uralkodót szolgálják. Ez 1744 óta az egyezség lényege Abdel Aziz Al- Szaúd, dinasztia alapító király és
Mohammed ibn Abdel Wahhab hittudós között. Szaúd Arábia csak egy példa. Ha más „Iszlámot
sugárzó” helyet megkaparásznánk, hasonló okokat találnánk a sugárzásra! Ezek a Szent Helyeink ma!
Nem csak nálunk, máshol is. Talán nem Vatikánban van az egy gyerekpopsira jutó legtöbb pedofil a
világon? Szegény Ferenc pápa, rendet akar csinálni, de rengeteg ellenzőre talál, mert mit ad Isten, az
Evangélium szellemét akarja hirdetni! Ez éppoly tiltott irodalom arra, mint nálunk a Korán! Recsegropog ez az egész konglomerátum, ami hatalmas és ezért rengeteg bűnt magában tud rejteni
évszázadokon keresztül. És meg kell vallani jó munkát végeznek! Sikerül annyira vakságban tartani a
követőket, hogy a 7,5 milliárd ragaszkodik a további vakságban tartásához, mert olyan jó! Alleluja,
Allahu Akbar! Meneteljünk tovább, irtsuk egymást, a Pisti a hibás, vagy nem is! A Juszuf a hibás!
Miért? Mer az atya ezt mondta, a sejk meg azt.
A lényeg: az 1% továbbra is biztonságban van, röhög a markában és hosszú évekre biztosítva látja
hülye állapotban tartásodat, hiszen minden eszköze meg van rá. A vakságod az!
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HAMDULILLAH

Mennyi vagyunk magunkból mi magunk és mennyi az, ami máshonnan jött? Ugye furcsa kérdés?
Mindjárt rájössz miért kérdezem. Ugyanis minden szerved csupán raktár. Azt raktározzák, ami
máshonnan jött.
Raktár minden sejted, ami évmilliókra visszaemlékezik és hozza magával a múlt számos arculatát,
jellemét, ami Benned egy speciális kombinációt ölt. Sejtjeid gyakorlatilag genetikai múzeumok, a múlt
raktárai. De az emésztőrendszered minden egyes állomása is raktár. A bevitt táplálékot tárolja,
lebontja és hasznosítja. Egy kis szarkazmussal élve Te a reggeli vajaskenyérből, tojásrántottából vagy
egy adott napon, amit kívülről vittél be. Fiziológiai szempontból így áll a helyzet. De nem más ez az
agy vonatkozásában sem. Agyad az ismereteid tárháza. Csak abból az információbázisból képes
dolgozni, amit bevittél. Itt pedig rengeteg limit van. Az adott hely és kor rendelkezésre álló
információ tömege, intelligenciád, mellyel válogatsz azokból és eldöntöd, mit építesz be, mit
hasznosítasz, mely információkat párosítod, szűröd le stb. És felvetődik a kapacitás kérdése is, azaz,
mennyit vagy képes befogadni?
Ugye elképedtél? Az első mondatnál még azt hitted, hogy Te vagy, aki dominálsz, az utolsónál kiderül,
hogy gyakorlatilag eltűntél. Egy raktár vagy, aki valamilyen kombinációban megjelenít genetikai,
kémiai, biológiai és tudati építőköveket.
Amiben szereped van, az nem más, mint az építőkövek manipulálása, rendezgetése, megmutogatása
a külvilágnak. Persze nem minden építőelemhez férsz hozzá. Legjobban a tudatodat éred el, már
akinek van és azt manipulálod.
Talán sikerült szemléltetni, hogy mennyire nem Te vagy az, aki itt ülsz és olvasol. Persze nem
minősítelek le egy darab vajaskenyérre, mert ez nem lenne igaz. Te csupán egy raktáros vagy, aki felel
azért, hogy mennyit adsz tovább abból, ami Benned van! És ez vagy Te! A személy, aki tovább adja a
magában akkumulált építőköveket. Még egyet tehetsz: fejlesztheted azt az építményt, amit
megörököltél, illetve információkkal megépítettél. Bővítheted határait, korhoz, helyhez jobban
adaptálhatod és így adhatod tovább. Ha csak ennyit teszel, semmi többet, jóval az átlag felett
teljesítesz.
Ha végig gondolod raktárad minden elemét rájössz, hogy egy érzékeny rendszer gazdája vagy, ami
ezer helyen meghibásodhat. Kór támadhatja meg akár a genetikai, fiziológiai tárházaidat vagy
tudatoddal egyszerűen képtelen vagy befogadni új információkat. Lehet, hogy megöregedtél,
manipulál a környezet, média, de az is lehet, hogy egyszerűen nem adaptálódsz, betokosodott
gondolatok rabságában élsz. Bekövetkezhet, hogy Allah csapást küld rád, hogy végre észrevedd
magad! Adj hálát azért, hogy a dolgok rendben, de legalábbis hibahatáron belül működnek!
Látod, milyen bonyolult vagy? Elég, ha csak kis hiba beüt valahol és ettől kezdve egész életed panasz
áradattá alakul át. Ha pedig működik a rendszer, mindenről megfeledkezel és nem adsz hálát Annak,
Aki ezt benned létrehozta. Csupán ennyi a dolgod: Hamdulillah! Hála legyen Istennek!

ِّ ُّ واِّ َذا م َّس ُكم اْل
ضتُ ْم
ُ ض َّل َمن تَ ْد ُعو َن ِّإالَّ ِّإَّياهُ َفَل َّما َن َّج
ْ َع َر
ْ اك ْم ِّإَلى اْل َب ِّر أ
َ ض ُّر في اْل َب ْح ِّر
ُ َ َ
ِّ ان
﴾٦٧﴿ ور
ان َكُف ًا
ُ ال ْن َس
َ َوَك
Ha ártás ér titeket a tengeren, tévelygésbe visznek azok, kiket Rajta kívül szólítotok. Ha szárazföldre
menekít titeket, elfordultok (Tőle). Mert az ember hálátlan. (Korán 17:67)
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Az ember nincs biztonságban sem tengeren, sem szárazföldön. Milyen erővel csapott le az Indiai
Óceánon a földrengés és szökőár 2004-ben, ami perceken belül tízezrek halálát okozta! Az USA déli
államait évek óta romboló tornádók pusztítják. A katasztrófa olyan gyorsan következik be, hogy az
áldozatoknak nincs esélyük a menekülésre.

ِّ َمنتُم أَن ي ْخ ِّسف ِّب ُكم ج ِّانب اْلب ِّر أَو يرِّسل عَلي ُكم ح
ِّ
ًاصًبا ثُ َّم الَ تَ ِّج ُدوْا َل ُك ْم َو ِّكيال
َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ أََفأ
﴾٦٨﴿
Biztonságban vagytok-e, ha a Földön járva az elnyel titeket, vagy rátok küldi az orkánt, majd nem
leltek magatoknak Őrizőt? (Korán 17:68)

ِّ ِّ
ِّ ُخرى َفيرِّسل عَلي ُكم َق
ِّ
ِّ
ِّ اصفا ِّم َن
يح َف ُي ْغ ِّرَق ُكم ِّب َما َكَف ْرتُ ْم
ِّ الر
ْ ْ َ َ ْ ُ َ ْ أ َْم أَمنتُ ْم أَن ُيع َيد ُك ْم فيه تَ َارًة أ
ِّ
ِّ
﴾٦٩﴿ يعا
ً ثُ َّم الَ تَج ُدوْا َل ُك ْم َعَل ْي َنا ِّبه تَِّب
Biztonságban vagytok-e, ha még egyszer visszavet titeket a tengerre, rátok küldi a szélvihart és
vízbefúlást mér rátok azért, mert tagadtatok, majd nem találtok magatoknak Ellenünkben
támogatót? (Korán 17:69)
Az ember nem menekülhet Allah haragja elől. Próbálhat biztos helyet találni a tengeren, vagy
szárazföldön, de ez merő illúzió. Élete a dolgok Irányítójának kezében van.
Van még egy dolgod. Itt visszatérek a továbblépés gondolatára. Ne tokozódj be! Ne szörnyülködj, ha
a fiatalabb nemzedéket nem érted, mert lehet, hogy a hiba Benned van! Itt jössz Te! Az is szép
teljesítmény, ha raktáradat egyszerűen tovább adod, de vedd figyelembe a múlt üzenetét. Ha
sejtjeid, a beléd kódolt program változatlanul adtak volna tovább mindent, akkor még amőba lennél,
nem léptél volna tovább. Raktáradat tedd tágasabbá, vezess be modern nyilvántartási rendszert,
modernizáld. Így add tovább. Az üzenettel is ez a dolgod! Ha ezt ekképpen teszed, ezen a ponton
végre Te is beilleszted a magad részét a folyamatba és életed értelmet kap. Hamdulillah!
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HÁNY MUSZLIM ISMERI A KORÁNT?
A világ 7 milliárd lakójából 1.5 milliárd muszlim. Innentől kezdve kérem, hogy ne a számok abszolút
értékét tessék figyelni, mert biztos tévedek, hanem az arányokat és a mondanivalót. Ha a Korán mély
ismeretét vesszük alapul kb. 5 millióan ismerik a Koránt. Ebből kb. 4.5 millió zsidó, keresztény, vagy
nem vallásos kutató, érdeklődő. A fennmaradó 500 ezer muszlim, akiknek nincs kommunikációs
súlya.
Nem számolom bele a Muszlim Korán ismerők közé azt a pár millió Hafizt, aki tudja fejből, de nem
érti jelentését. Szintén nem számolom azt a pár milliót, aki ugyan érti az arab nyelvet, de a Korán
mondanivalójának kontextusaiba nem tudja elhelyezni a verseket. Ezért össze-vissza idézget belőle
olyankor is, amikor pont rossz értelmet nyer belőle. Nem számolom azokat a milliókat sem, akik
Iszlám szervezetek követői. Ők egy mozgalmat tartanak életben, nem a Koránt. Ezek közül a
legradikálisabbak, mint pl. ISIS végezték ki a legtöbb tudóst, gondolkodót, mert a radikalizmus és
Iszlám gondolkodás összeférhetetlen.
Tehát láthatjuk, hogy a Korán mély jelentése nem éri el Muszlimok tömegeit.
Így akik nagy számban értik a Koránt, nem az Iszlám hívei. Köztük van, ki szimpatizál az Iszlámmal, de
távol tartja magát attól a káosztól, ami a Muszlimok közt van és van, aki a káoszt alkotja, fenntartja és
növeli, kihasználva a Muszlimok tudatlanságát.
Feladat: ismerjük meg a Koránt!
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HAZA, VAGY OTTHON
A Koránban egyszer sem szerepel a  وطنazaz haza szó. Viszont a  دارazaz ház, otthon a földi és égi
otthon megjelölésére, többször is olvasható. Elgondolkodtató. Spirituális értelemben nincs haza.
Nincsenek földi határok, hogy ettől eddig az enyém, onnan a tied. Nincsenek kerítések, árkok,
határőrök és nincsenek nemzeti viseletek, csizmák, szakállak stb. Amit gondolataink társítanak a haza
fogalma mögé, azt az ember alkotta hagyományok, kultúrák, nyelvi kötődések alapján teszi.
Spirituális értelemben ez a tér nem létezik. Csupán egy földi és egy égi tér van, melyben lelkek
léteznek. Még mielőtt érzelmi viharokat kavarnék, tisztázzuk: nem azt mondom, hogy nincs szükség
nemzeti érzelmekre és hovatartozásra! De van!
Megöregedtem. Ilyenkor már az ember inkább a földi és égi otthon felé kacsint és megmosolyogja azt
a sok marhaságot, amivel az emberek egymást megvezetik egy olyan feeling felerősítésével, ami nem
ez.
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HIÁNYZIK A „TRASH”, AMI KÉPES SZABAD VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTANI

Sosem felejtem el az afrikai politikai kampányokat. Ha egy vezető elé mikrofon került, lázba jött és
csak beszélt, beszélt. Arra nem gondolt, hogy csak a házban van áram, az országban nincs. Így senki
sem hallja. A mi módszerünk a mecsetben más volt. Levágtunk egy tehenet, feldaraboltuk, egy részét
ott elkészítettük, egy másik részét kiporcióztuk és az emberek jöttek. Még olyanok is, akik a szavanna
másik részén laktak, negyven kilométerre a mecsettől. Ne kérdezzétek, hogy tudták meg, akkor is
jöttek. Azt is felfogtam, hogy hiába mosolyognak, bólogatnak, nem a két szép szememért, szent
gondolatokért jöttek, hanem a kajáért. El kellett telnie 4-5 tehénvágásnak ahhoz, hogy a gondolat is
hasson.
Itthon van áram, kétségtelen, de az elszigeteltség „a ház” és „nem ház” között ugyanúgy fennáll. Itt
teljesen mindegy, ki a vezető. Sajnos ez egy magyar sajátosság, hogy szakadék tárul egy magát
elszigetelt adminisztráció és a nép között. Ezt a vidék falu-város problémának hívja, pedig ez
rosszabb. Városok között és városokon belül is jelen van az elszigetelődés. Hogy miért? Az emberi
hiba miatt, mindegy, hogy jobboldalról vagy baloldalról beszélünk.
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Aki itthon él, fogalma sincs arról, hogy működik a demokrácia. A szabályokat ismeri, hiszen tanuljuk
az iskolában, de tudatos működés nem alakulhatott ki. Itt most nem a parlamenti csatározásokra,
választásokra gondolok. Ez mind gagyi.
Angliában például, ahol ennek több évszázados gyakorlata van, tudatosan működik a rendszer. Nem
beszólások szintjén, hanem valóságban is. Az angolok, még a gyarmatokat olyan emberekkel töltötték
fel, akik bár nem voltak képzettek, de a Brit Koronát képviselték. Tömegével küldtek ilyen közép és
alsóosztályt természetesen a kifinomult brit kormányzók kíséretében Afrikába, Indiába stb. Az ő
dolguk gyakorlatilag az ütközés volt a helyiekkel. Ütköztek és évszázadokon keresztül tudatosult
bennük, hogy a korona képviseletében ütköznek, így a korona részükké vált, hiszen legitimálta
pofonjaikat, lövéseiket, tetteiket. A gyarmatbirodalom felbomlása után ez a társaság részben maradt,
részben Nagy Britanniába költözött. Egy osztályt hozott létre, amit a helyiek trash-nek, azaz
szemétnek, csőcseléknek neveznek, de ez egy erős, büszke trash, aminek öntudata van. Ezt innen mi
nevezhetjük munkásosztálynak, de nem az. A mi agyunkban minden kategorizált és a munkásosztályt
összekapcsoljuk szocialista elvekkel, gyárakkal stb. A trash ezzel szemben egy alsó és középosztály
szabad gondolkodással és igazságérzettel, amit egy hatalom, lehet az bármilyen erős, nem tud
visszafogni, hiszen több száz éven keresztül ilyennek lettek nevelve. Ráadásul beléjük vésődött, hogy
mindent a korona védelmében tesznek. Mernek részegen énekelni, mernek randalírozni, mernek
focihuligánok lenni és meg merik verni a politikusokat, rendfenntartókat, ha igazságérzetük úgy
kívánja, ráadásul nem elszigeteltek, mert trash tömegesen van jelen. A hatalom tudomására merik
hozni szociális problémájukat, a szegénységet és igazságtalanságot.
Ez Kelet Európában nem alakult ki. Itt nincs trash. Itt meghunyászkodó alattvalók vannak, akik egy
hierarchia szerint adnak egymásról jelentést a nemzetvezetőnek. Mivel a génekbe kódolt szabadság,
(amit mi demokráciának hívunk helytelenül) nincs jelen, ezért csak a szépet és jót közöljük fölfelé,
nehogy a főnöknek rossz napja legyen. A főnök pedig ki másnak hinne, mint a jelentő hálózatnak! Ha
a hálózat éveken keresztül csak jó hírekkel szolgál és a főnök el sem hagyja az irodáját, akkor egy
csudajó helyzet képe alakul ki az országról, amit vezet és képes elhinni, hogy ezt a csudajó helyzetet ő
hozta létre. Tehát marad, amíg tud, hiszen népére felvirágzást akar hozni. Közben a helyzet egyre
romlik. Így alakít ki a mérhetetlen meghunyászkodás, az egymást függésbe hozó rendszer egy
személyiségzavaros főnököt. Ne nevezzük meg, mert bárki személyiségzavaros lenne ebben a
helyzetben. Normális még nem is volt. Az eredmény ugyanaz, mint Afrikában. Ott az áram hiánya
szigetelte el a főnököt a valóságtól, itt pedig a torz képalakítás. Nincs trash, aki bedobná időben a
parlament ablakát, mert jujj mi lesz, elveszítjük az állást!
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ِّ وك َعن سِّب
الظ َّن َواِّ ْن ُه ْم
َ ض ُيضل
ْ
ُ َ
َ
َ َ ْ
َ
َّ ِّ
﴾١١٦﴿ صو َن
ُ إال َي ْخ ُر
Ha engedelmeskedsz a Földön a legtöbb (embernek), ők eltérítenek Allah útjáról. Nem követnek
mást, csak a sejtést, mert bizony, ők csupán találgatnak. (Korán 6:11)
Eközben nő a szegénység, amiről senki sem jelent. Ha jelent, akkor titokban. Hétvégeken KeletMagyarország megyéit, falvait járom. Az ott élők nem tudnak trash-é válni, mert se tudatilag nem
alkalmasak rá, másrészt lehetetlen függő viszonyok közt élnek. Mivel feudalizmusban élnek, a helyi
földesúr, de nevezhetjük polgármesternek is, dönt a közmunka odaítéléséről. Ő annak adja, aki a
„vazallusa”. Ráadásul a közmunka programból most pénzeket vonnak el, tehát itt is leépítés, azaz
további közmunkás szelektálás várható.
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Politikailag megfelelő bojárok kapnak milliárdokat vágóhidakra, beruházásokra, hogy a térségben
kialakítsák a helyi arisztokráciát, ami eltartja az ott élő népességet, a „híveket”. A gondolat jó, de
ezzel a „magyarnak mondott” mentalitással nem működik. Ez nem magyar mentalitás, hanem az
egykori földesúr attitűd felélesztése. Azzal a különbséggel, hogy az a földesúr valaha gondot fordított
iskolákra, egészségügyi fejlesztésekre stb. A jelenlegi egy úri-muri, hencegősdi, ami kiegészül
nemzetvezető seggének nyalásával. Emberi értékek ebben nem kapnak helyet.
A tévében csak királyi csatornák foghatók, amiben nyomatják a megmentés és jobban teljesítés
kommunikációt. A kocsmákat hatalmukba vették a véleménydiktátorok, kampánybugrisok, akik 5
ezer forintot adnak egy számukra megfelelő szavazatért. A szavazat leadása előtt a polgár kezébe
nyomnak egy mobilt és leadott szavazatának lefényképezése a bizonyíték arra, hogy „jó” szavazatot
adott le. Majd megtörténik a kifizetés és a polgár aznap életben marad. Fidesz? MSZP? És a többiek?
Azt hiszitek a többség tisztában van egyáltalán, hogy ilyen nevek léteznek? Számukra az ötezer a
lényeg. Ha nem lenne bűnözés, drogkereskedelem és kurváink nem dolgoznának külföldön, akkor
ennek az országnak egy hányada éhen halna. Erről gondolom nem születik jelentés.
Ugye ebből nem azt olvassátok ki, hogy dicsőítem a bűnözést?
Városon belül talán nem hasonló folyamatok veszik kezdetüket?
Hiányzik a trash. Nem baj. Hosszú távon a dolgok megoldják magukat.
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HÍVŐ EMBER NEM LEHET VALLÁSOS
Egy hívő ember nem lehet vallásos. Ugyanis egy hívő feltétel nélkül követi Istent, míg a vallásos egy
Istenre hivatkozó emberi szervezetet követ, mely az emberiség leggaládabb, leggyarlóbb és
legromlottabb szervezete, melynek egyház a neve. Teljesen mindegy milyen egyház. Ezért csak
egyetlen Egyisten-hit létezhet, míg vallásokból és annak emberi érdekekre orientálódott
intézményeiből, az egyházakból rengeteg van.
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ILYEN ROSSZAK LENNÉNK? A SZÁMOK MÁST MUTATNAK

Mielőtt a cikkbe kezdek, tegyük tisztába: embert ölni óriási bűn. Teljesen mindegy, hogy Tóra,
Evangélium, Korán, vagy más. Aki egy embert öl, mintha a világot ölné meg:
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Ezért megírtuk Izrael fiainak azt, ha valaki embert öl, gyilkosul, vagy megrontásból, az olyan, mintha
(a világon) minden embert megölne. De aki életet ment olyan, mintha (a világon) minden ember
életét megmentené. Eljöttek hozzájuk Prófétáink a bizonyságokkal, majd sokan közülük ezek után
tékozlókká lettek a földön. (Korán 5:32)
Ezért teljesen fölösleges számháborúkba kezdeni, hogy melyik térfél bűnösebb. Ideje mind elvinnünk
a balhét, akár egy áldozat vére is tapad ránk. Nem vagyunk ártatlanok, sokat kell tennünk, hogy
változzunk, mert valóban, a dolgok nincsenek rendben. De azért néha elszalad a ló és olyanokat
vágnak a fejünkhöz, ami nem igaz. Megbélyegeznek, ellenségképet képeznek belőlünk és politikát
építenek fel erre.
Tudom, sokszor belemarok saját muszlim csapatomba, hevesen kritizálom az „agymosott”
emblematikus vezetőket, akik ürügyet adnak az ellenünk felhozott támadásokra. Ez a továbbiakban is
így lesz. Ezt nem azért teszem, mert szeretek kötözködni, hanem azért, hogy ne érhessen minket az a
vád, hogy mi nem vesszük észre a köztünk lévő negatív tendenciákat és nem lépünk fel. De igen,
észrevesszük és fellépünk. De fellépünk az ellen is, ha aránytalan vád ér kívülről. Márpedig ér ilyen
vád trolltámadás és politikai deklaráció szinten egyaránt.
Nem vagyunk bűntelenek, ahogy írtam, de erre nem kellene gyűlöletpolitikát felépíteni. Ahogy mi is
elvárjuk az oldalunkon működő „agymosott” vezetőktől, hogy szedjék magukat rendbe. Ha
gyilkolásznak, akkor ezt sátánista tanaikkal és ne Iszlámmal magyarázzák. Álljanak le a
szörnyűségekkel! Ugyanakkor Magyarország kormányfője se teremtsen a Keresztény érdekeket az
Iszlámtól való védelemre hivatkozva megosztást, gyűlöletet. Milyen értékek azok, amelyek csak
Keresztények és nincsenek meg a többi, általános civilizációs értékek között? Aki egy kicsit tovább lát
a napi politika kocsmai megmondóemberek szintjénél, véleménydiktátoroknál, annak jól kirajzolódik,
hogy a migránskérdésnek csupán egy hangulatteremtő töltete az Iszlám, amit mesterségesen
turbóznak fel az oldalunkon elkövetett bűnök aránytalan bemutatásával. Az igazi cél az EU
bomlasztása, amire kormányunkat eszközként használja Trump és Putyin. Persze ehhez az EU tiszetosza töketlensége is kell. Mi, muszlimok és az Iszlám csupán egy kis pont vagyunk a palettán a
kommunikáció eszköztárában, amit használnak. Ezért minden általunk adott heves reakció,
terrorcselekmény, amit akár „agymosottjaink”, vagy éppen az előbbi érdekek haszonélvezőinek
felbujtásából követnek el, egy sokkal nagyobb célt szolgál. Ezt még kiegészítik mindenféle
mondvacsinált biztonsági szakértők és külpolitikai szaktanácsadók nyilatkozatai, akik „hiteles”
forrásokra hivatkozva (Bill Warner, Robert B. Spencer stb.) megerősítik a tőlünk való félelem
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jogosságát. Kormányunk így dicsőségben védi a falakat, az EU pedig egy utolsó szemét banda, akire
nem lehet számítani, (csak pénzosztáskor).
Ezzel együtt miniszterelnökünket politikai géniusznak tartom. Se másod, se harmadvonalban nem
látok nála jobbat. Az egyetlen gondom a szakmájával és nem képességeivel van. Politikus és a politika
ilyen. Egy kasszafúró hiába géniusz, zsenialitását csak a kasszafúrásban tudja kamatoztatni. Emberi
mivoltában nem ismerem, ezért távol maradnék ebbéli megítélésétől. Viszont Putyin nagyobb
géniusz és Trump (akit szintén nem minősítek) mögött egy óriási képességű szervezet van, amivel mi
nem versenyezhetünk. Vezetőink e kettő közé szorultak be és valahol mi, muszlimok is ennek
kártékony következményeit szívjuk. Egy pici érvecske vagyunk csupán, de vagyunk. Arra jó, hogy
velünk indulatokat gerjesszenek. Vállrándítással kell túltennünk magunkat ezeken a trendeken és
továbbra is béke-jobbot kell nyújtanunk, mert az emberek nagy tömegei ezt várják és nem a
gyűlöletet, feszültséget. Hosszútávon a történelem mond majd ítéletet azok felett, aki a jelent
formálják. De hülyék nem vagyunk, értünk, látunk.
Nem akarok etimológiai okfejtésbe kezdeni, de aki kitalálta az Iszlám terrorizmus szóösszetételt, nem
volt eszénél. Önmagát tagadó alakzat. Az Iszlám szó, ami a Szalam, azaz béke szóból képződik ebben
a lehetetlen szóösszetételben a megbékélés terrorját fejezi ki. Van ilyen? Az Iszlám szót összetenni
negatív jelzővel egyet jelent a béke negatív jelzős összetételével.
Beszéljünk inkább radikálisokról, vagy bűnözőkről, ha terrorról beszélünk. Ha megegyeztünk, akkor
jelző nélküli terror a Kínában élő, 1-2 millió ujgur muszlim erőszakos átnevelőtábotokban tartása,
valamint a Mianmari 1.3 millió Rohingya muszlimból 712 ezer meghurcolása és elűzése. A mianmari
elnökasszonyt Aun Szan Szu Kji-t Orbán Viktor látta vendégül Budapesten. De ha ragaszkodunk a
jelzős szerkezethez, akkor tegyük ki a keresztény szót a Lord’s Resistance Army elé, akik Ugandában,
Kongóban, Közép Afrikai Köztársaságban és Dél Szudánban követnek el emberiség elleni bűntetteket,
vezetőik ellen a Hágában székelő Nemzetközi Büntető Bíróság elfogató parancsot adott ki. De
említhetnénk Charles Taylort Libériában, vagy a Hutu-Tutsi konfliktus felelőseit Ruandában és sosem
érünk a végére.
Nagyon köszönöm azt a közösségi megmozdulást, amivel muszlimok és nem muszlimok a napokban
kiálltak egy oldalamat ért trolltámadással szemben. Itt olyan egységet tapasztaltam, ami megerősít az
oldal továbbvitelében. Nyugodt, megfontolt és indulatokat mellőzni tudó reagálásokat láttam olyan
provokatív, minket megbélyegző kommentekre, amire nehéz volt érzelem mentesen nyilatkozni. De
sikerült és ezt győzelemnek fogom fel.
A téma a szokásos volt. Mi terroristák, dzsihadista gyilkosok vagyunk stb. Innen indult és fokozódott
Allah (SWT) negatív bevonásával a történet. Ez ugye egyértelműen egy szonda. Ilyen lesz még. Erre
válaszul rengeteg megnyilvánulás érkezett, melyek közül engedjétek meg, hogy pár diagrammot
közöljek:
1. Azَeurópaiَörökségَkeresztényeiَáltalَelkövetettَgyilkosságok,َösszevetveَmuszlimokَáltalَ
elkövetettَgyilkosságokkal.

https://hu.pinterest.com/pin/367043438360757248/?autologin=true
2. Azَ"Iszlamisták"َ0.7%-áértَfelelnekَazَEurópábanَvégrehajtottَterrorcselekményekértَ2006َésَ
2013َközött,َazَEuropolَstatisztikájaَszerint.

https://www.counterfire.org/news/17599-graphic-islamist-terror-accounts-for-only-0-7-ofattacks-in-europe
3. TerrortámadásokbanَelhunytَemberekَszámaَNyugat-Európábanَ1970-2017َközött

https://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-western-europe1970-2015
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Ezek csak Európára vonatkozó adatok az idézett időszakban. Ha világviszonylatban kellene adat,
akkor érdemes a terrorcselekményekről évi bontásban vezetett Wikipédia oldalakat megnézni, ahol
látható, hogy azokat milyen arányban követik el szélsőséges szervezetek a muszlim lakóssággal
szemben. De nem indítok versenyt! Ahogy kezdtem, úgy zárom be a gondolatot: egyetlen áldozat is
sok és teljesen mindegy, hogy ki az. Legyen békesség közöttünk. Amen.
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INTERNET AZ ÚJ VALLÁS

Minden hatalom vallást terjeszt. Még akkor is, ha ez benned nem tudatosul. Hát nem veszed-e észre,
hogy ha nem követed a demokrácia elveit, akkor kiírod magad a társadalomból? Demokrácia,
demokrácia, demokrácia. A demokrácia nem többé már nem elv, hanem vallás. Ezt kell harsogni. Sőt,
ezt kell meghonosítani olyan környezetben is, ahol ennek semmi alapja. Ennek alapelveire kell
államot, törvényt építeni.
Hát nem ugyanezt tette a kereszténység, Iszlám és mások? Dehogynem. Sosem volt elég egy területet
katonailag elfoglalni. Azon egy rendezőelvet is be kellett vezetni, ami biztosította a győztes jogainak
fennmaradását. Hiába érvelünk muszlimként, hogy a mi hitünk Allahtól ered, mi nem vagyunk ilyenek
stb. Tök mindegy Kitől ered a hit, végül emberek kezelik saját érdekeiknek megfelelően. Így lett az
Iszlám egy egész birodalom rendezőelve több mint egy évezreden keresztül. Az előző kijelentésem
nem az Iszlámot degradálja, hanem a demokráciát és a többi ma használatos fogalmat próbálja
helyre tenni. Ez mind vallás! És mint ilyen, a politika kiszolgálója. Han a hit megmaradt volna hitnek
és nem degradálódott volna a vallás szintjére, akkor egyik sem szolgálna politikát.
Az Iszlámnak van azonban egy óriási előnye a többivel szemben. Van egy írott, kinyilatkoztatott
Könyve, a Korán. Én nem tudok arról, hogy a demokráciát, vagy bármit, amit ma parlamentekben
puffogtatnak, valaki is definiálta volna. Meghivatkozzák a görög demokráciát, a történelem ezer
példáját, de általában rabszolgatartó társadalmakba, vagy más kizsákmányoló alsó-felsőrendűségre
alapozott rendszerekbe trafálnak bele.
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De ne akadjunk el egy rendezőelv kialakulásánál, történelménél. Vizsgáljuk meg, hogy
működőképesek-e és ha nem, akkor mi jön a helyükbe?
Az Iszlám írott alapja stabil, az nem fog megváltozni soha. A gyenge láncszem a Muszlimok tudatlan
tömege. Erre a tudatlanságra épülnek fel stratégiák Iszlám országokon belül és kívül. Amit
kisugárzunk, nem az Írás végtelen bölcsessége, hanem magunk végtelen tudatlansága.
A kereszténység ténybeli alapja instabil és idővel egyre instabilabbá válik. Ez a gyenge láncszem. A
keresztény tömegek belső érzésvilága (nem tudatossága!) erős kohéziót alkot. Gyakorlatilag egy több
ezer éve fenntartott katarzisban éli meg hitét többmilliárd ember. A katarzis elfedi a múlt írásainak
bírálatát. A lelki összetartozás hatalmas erőt sugároz, ma ez adja a lényeget.
A „fejlett társadalmaknak” mondott nyugati kultúrák számára a szabad rablás fenntartása a lényeg,
melyben az elvek csupán eszközök. Teljesen mindegy, hogy kereszténység, Iszlám, vagy más, ezek itt
materiális fogalmakká alakulnak, melyek materiális magyarázatokat, külső tudományos megközelítést
kapnak, így a lényeg veszik el belőlük: a spiritualitás. Ha egy spiritualitásra alapuló tanból csupán csak
a spiritualitást lopják ki, akkor egy nagy darab fossá válik az egész és kizárólag materiális
érvrendszerben verhetővé válik. Ebben az érvrendszerben helyezik el győztesként a demokráciát,
amit sosem definiálnak, mert alapműve nincs. Olyan művek ezrei jelennek meg, melyek róla írnak,
értekeznek, de olyan nincs, ami leírja, hogy mi is az valójában. Tehát alapmű ismeretlen. Viszont
ügyesen forgatva a szót, érvrendszert, követői bázisa hatalmas, nem kötődik Írott vallási
szabályokhoz, hiszen maga sem írott. Tehát bárki, bárhol híve lehet és erre még katonaság,
kommunikáció és pénzrendszer is rásegít. Tehát a politika széles tárháza rendelkezésre áll.
De van egy új vallás. Ez az internet. Ez még a demokráciánál is erősebben gyökereződik meg az
emberekben, egyszerűen azért, mert használható. Hovatartozástól függetlenül hozzáférést biztosít
bárkinek, az emberiség által összegyűjtött tudás egy jórésze elérhetővé válik, sőt, naponta
gyarapítható ez az információtömeg. Bárki feltehet cikkeket, közzé teheti gondolatait. Sokkal
hatékonyabban terjednek itt információk, mint templomokban, mecsetekben, könyvekben vagy
máshol. Ma az emberiség zöme azt fogadja el valósnak, amit a netről le tud tölteni. Bizonyos, hogy a
netnek nincs Koránja, Bibliája, alap igehirdetése, de ma ilyen normatívákra senki sem kíváncsi. A
neten mindenki egy rubrika lesz, egy emberiség által eddig feltalált, követett tárgyiasult szószedet.
Ha képek is vannak mellette, akkor a nézettség nagyobb.
Kétségtelen, hogy a net ma vallás. Híveinek száma a föld lakóinak túlnyomó többsége. Hallatlan
előnyei, emberi tudástárat megjelenítő készsége mellet ne feledjük, hogy ez a vallás beékelődik a
Teremtő Isten és ember közé. Csak idő kérdése és Isten kikopik, majd marad a virtuális felhő, ami
Isten szerepét átveszi. A virtuális felhő pedig emberi képződmény, annak emberi hibáival.
Ha mi Muszlimok hibázunk, az háborúkhoz vezet. Ha a keresztények hibáznak, abban is sok ember
esik áldozatul, ezt ezer példa szemlélteti a történelemben. A diktatúrák milliókat öltek meg, ennél
több vért talán csak a demokráciák exportja ontott és ont farizeus módon. De mindez eltörpül ahhoz
a csapáshoz képest, amit egy virtuális felhőben levő információtömeg manipulálásával el lehet érni.
Észre sem vesszük, hogy ebben a virtuális térben ma háború folyik. Amíg mi itt azzal vagyunk
elfoglalva, hogy ki késel meg kit egy sivatagban, addig a laptopok küzdelmében Kína, Oroszország,
India, USA teret foglal. Információkat sugároznak, tiltanak le, programoznak át, tesznek hatékonnyá
vagy éppen hatástalanná. Információs hadviselés folyik, melyben atomreaktorokat bénítanak le,
kémkednek, adnak közre irányított tudást. És te ott hordod zsebendben a mobilodat, nem is tudva
azt, hogy egy közkatona vagy, aki már nem saját tudatosságodat képviseled, hanem egy tudástár
termináljaként üzemelsz.
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Hát nem veszed észre ki lettél? Nem tudatosítottad magadban, hogy egymás közti harcaink,
súrlódásaink, konfliktusaink egy jó része algoritmusok által programozott? Gondolkozz el. Minden
egy új dimenzió felé halad. Békesség.

ِّ ُاش اْلمبث
َّ َي ْوم َي ُكو ُن
﴾٤﴿ وث
ْ َ ِّ اس َكاْلَف َر
ُ الن
َ
(Ezen) a Napon az emberek olyanok lesznek, mint a szétszórt pillangórajok, (Korán 101:4)
A pillangók könnyű teremtmények. Ha a vihar belekap rajukba, szerteszét szórja azokat és képzetet
nyerhetünk a zavarodottságról, védtelenségről, szorongásról, amit az ember a Végelszámoláskor át
fog élni. Régi emlékek kerülnek elő, akár egy nyitott könyv. Az Új horizonton új reménysugár tűnik fel,
ami az Igazság reménysugara. Nem fog elveszni egy jótett sem és nem marad következmény nélkül
egy elkövetett bűn sem.

ِّ
ِّ ال َكاْل ِّع ْه ِّن اْلم ُنف
﴾٥﴿ وش
ُ َوتَ ُكو ُن اْلجَب
َ
A Hegyek, olyanokká válnak, akár a kártolásnál elszabadult gyapjúpelyhek. (Korán 101:5)
A Hegyek, melyek ma a szilárdság jelképei és úgy tűnnek, mintha megmozdíthatatlanok lennének, a
hatalmas kataklizmában szétfoszlanak, majd piheként elszállnak, akár a gyapjúszál kártoláskor.
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ISZLAMOFÓBIA

Kérdeznek az iszlamofóbiáról. Az iszlamofóbia egy jelenség, ami megelőzi az Iszlám eljövetelét. Majd,
ha terjed, azok lesznek legájtatosabb hívei, akik most leghevesebb támadói. Így volt mindig.
Fasisztákból lettek kommunisták, kommunistákból demokraták stb. A felszín változik, de a tartalom
középen állandó. Hosszútávon az állandóság biztosabb menedék, mint a bizonytalan felszín.
De lássuk, mit is nem szeretnek az Iszlámban? Mitől van fóbia? Hiszen azt sem tudja senki definiálni,
hogy mi az Iszlám? Hiszen a szemünk előtt Iszlám szervezetek vannak és nem az Iszlám klasszikus
formája! Ezek a szervezetek ugyanarra a kérdésre különböző válaszokat adnak az Iszlámra hivatkozva.
Tőlük nekem, a Muszlimnak is fóbiám van. De az Iszlám az más. Az Iszlám kizárólag a Korán alapján
határozható meg és a Korán alapján nem hiszem, hogy valakinek fóbiája alakulhat ki. Mert ha mégis a
Koránra irányul az ellenszenv, akkor ugyanilyen erővel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát
(Universal Declaration of Human Rights) is kérem vizsgálják felül, mert a kettő nem sokban tér el
egymástól. Persze, ha az Iszlám szervezetek, valamint a tudathasadásban szenvedő Muszlim vezetők
interpretációit vesszük alapul, akkor valóban van ok a félelemre. De ebben az esetben alaposabb
mérlegelésre van szükség, mert az igazán radikális és civilizációs értékekre veszélyes Iszlám
irányzatokat, fegyveres szervezeteket nem a Muszlimok hozták létre, hanem azok, akik most az
Iszlamofóbiát terjesztik! A logika azt diktálja, hogy inkább saját maguk iránt érezzenek fóbiát az
Iszlamofóbok.
Ahogy a keresztény értékrendet nem lehet meghatározni, az Iszlám elleni támadás okait sem lehet
felsorakoztatni, hiszen minden, amit ellene felhoznak, az Iszlámban is tiltott.
Ezért maradjunk középen és jelentsük ki: nincs se keresztény értékrend és nincs semmilyen Egyisten
hithez kötődő tanítás, ami fóbiát válthat ki. Vagy talán a demokrácia, emberi jogok, melegek
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házassága a keresztény értékrend elemei? Egyik sem az. Egyetlen egyetemes emberi értékrend
létezik és ezt képviseli a keresztény és iszlám tanítások mindegyike.
Így, ha fóbia alakul ki, ne a tanításokon tessék elverni a port, hanem az alkalmazókon. Ehhez persze
ismerni kellene a Koránt. Eddig többen rám írtak, hogy olvasták a Koránt, amiben ez, meg az szerepel.
Majd vitatkoznak azon az alapon, hogy ők már jól ismerik a Koránt. A Koránt nem lehet jól ismerni.
Egész életemet a Korán vizsgálatával töltöttem és én sem állítom, hogy ismerem a Koránt. Minden
nap felfedezek új értelmet, tanítást, ami korhoz, helyhez adaptálható. És itt a lényeg: a Korán
adaptálása és nem szó szerint vétele. Az adaptálás alapja pedig a korhű interpretáció. Tehát nem a
12. századi valami. Ezért összességében megmosolyogtató a kampány, mert nem tudni, hogy a
támadó milyen értékeket vall és milyen értékeket támad. Csupán e kettőt kellene tisztázni. Addig
nekem van támadófóbiám.

KARÁCSONYI GONDOLAT
A gondolat egy csodálatos dolog. Gondolattal válik élővé minden. Jézus annyiszor születik meg,
ahányszor rá gondolsz és ugyanígy válik élővé az Iszlám, vagy bármi más. Ennek ellenkezője is igaz. Ha
elfelejtünk valakit és nem gondolunk rá többet, az az illető valódi halála.
Ekképpen hát gondoljunk arra, aki/ami számunkra életet, boldogságot és elégedettséget hoz.
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KERÜLD A FELTŰNÉST

Egy híres szónok egyszer álmot látott. Álmában meghalt és a Barzakh-ban (állapot a fizikai halál és a
Végítélet között) elszámolt tetteivel Allah színe előtt. Azonban evilági tettei nem nyertek elfogadást.
Egy szónoklata, egy böjtje és egy szolgálata sem, amit nagy plénum előtt tett. Pedig ő volt a
leghíresebb szónok, a legbölcsebb tudós. Egész életében csak egyetlen tettet számított fel az Úr. Ez
az volt, amikor egy alkalommal egy szegény asszony megszólította és a házába hívta, hogy olvasson
Koránt meghalt hozzátartozóiért. A híres szónok engedett a kérésnek és teljes odaadással részt vett
az asszony gyászában. Nem voltak sokan. Csupán 3-4 öregasszony volt jelen, mind szegények, akiket
megviselt az élet. Amikor a sejk befejezte az olvasást, az asszony hozzáfordult és pénzt ajánlott. A
szónok elszégyellte magát és elutasította. Az asszony kérve kérlelte, hogy fogadja el tőle az
adományt. Egy éven át gyűjtötte, hogy eleget tudjon tenni a gyásznak, amit lelkiismerete követelt
meg tőle. Pár fillér volt az egész, de az asszony számára ez volt minden, amit adni tudott. A szónok
vonakodva ugyan, de elfogadta az adományt. Nem azért, mintha rá lett volna szorulva, hanem mert
nem akarta megsérteni az asszonyt. A Barzakban ez volt az egyetlen tett, amit elfogadott tőle az Úr.
Miért említettem fel ezt a példabeszédet? Nézzetek körbe, kik vesznek titeket körül?
Népszerűséghajhász emberek, feltűnést keltő dumások! Tetteik és beszédeik java része elszáll,
tartalmuk üres. Magukon kívül nem szolgálnak senkit. Eszközök vagytok számukra, hogy önös
céljaikat megvalósítsák.
A példabeszédben a szónok számára megvilágosodott, hogy mi az a szolgálat, aminek értéke van.
Várjuk ezt a megvilágosodást a jelen szónokaitól is.
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اع َملُوْا َف َس َي َرى َّللاُ َع َمَل ُك ْم َوَرُسولُ ُه َواْل ُم ْؤ ِّم ُنو َن َو َستَُرُّدو َن ِّإَلى َعالِّ ِّم اْل َغ ْي ِّب
ْ َوُق ِّل
َّ و
﴾١٠٥﴿ الش َه َاد ِّة َف ُي َنِّب ُئ ُكم ِّب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن
َ
Mondd: „Cselekedjetek! Allah, az Ő Profétája és a hívők látják tetteiteket. Vissza lesztek térítve a
Láthatatlan és Látható Világ Ismerőjéhez és majd Ő kihirdeti nektek azt, amit tettetek. (Korán 9:105)

KI TUDNÁ MA KÖVETNI A MESSIÁST?
Vita van a Messiás eljöveteléről. Nem a tényről, hogy eljön, hanem hogy hova jön el. Jeruzsálembe?
Mekkába, Medinába? Vagy Amerikába?
Ha jobban belegondolok, Jézus annak idején ennyit szólt: kövessetek! És követte őt tizenkét
tanítványa. Sőt, egyikük elárulta, tehát tizenegy. De ők, akik követői voltak, elindultak a nagyvilágba
és terjesztették a tanokat. Szabadon mehettek, semmi nem állt útjukban. Egyedül tanításuk
hozhatott rájuk veszélyt.
Ma tömegek követik a tanokat. De mi történne, ha ma jönne el a Messiás? Mi történne, ha mondaná:
kövessetek? Ki tudná követni? Hiszen ezer kötelezettséget zúdítottunk magunkra, lassan a házunkból
nem tudunk kimenni! Bankhiteleinkkel 40-50 évre eladósítottuk magunkat, a fizetési feltételek
elfogadásával pedig rabszolgává tettük magunkat. Két lépést nem tudnánk a Messiás nyomában
haladni!
Milyen bolond az ember! Olyan hálót sző maga köré, melyben maga esik csapdába. Láttatok-e már
olyan pókot, ami saját hálójának esik áldozatul? Bizony az az evolúció áldozatául esne. Hát az ember?
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KIRÁLY ÉS MINISZTEREI
Egy alkalommal a király megkérdezte egyik miniszterét. Mi történne, ha egyik napról a másikra
kiürülne a kincstár és királyságomban felütné fejét a szegénység? A miniszter így válaszolt:
felajánlanám birtokaimat Őfelséged részére, hogy kisegítsem királyságodat. A király megelégedéssel
vette a választ, majd odafordult második miniszteréhez, akinek ugyanezt a kérdést tette fel. Ő
hasonló választ adott: eladnám palotáimat és minden vagyonommal kisegíteném Őfelséged
kincstárát. A király örvendezett, majd a harmadik miniszterétől kérdezte ugyanezt. Ő így válaszolt:
egy egyszerű házban lakom családommal. Nincs vagyonom, amit felajánlhatnék. Tenném dolgom
tovább, ahogy eddig. A király felháborodott a válaszon. Micsoda arcátlanság, mondta! Mire a
miniszter: nem az én válaszom arcátlan, hanem azoké a minisztereké, akiket előttem kérdeztél.
Hiszen azért ürül majd ki kincstárad, mert nekik vagyonuk és palotáik vannak.
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KIS PONTKÉNT NAGY TÖRTÉNETEKET MONDUNK

Egy történetnek van egy kimondott és kimondatlan része. Általában a kimondatlanban van a lényeg.
Intelligencia kérdése felbontani a történetet és a kimondott rész leválasztása után megfejteni a
hátteret, motivációt, majd eljutni egy olyan tartalomig, ami megközelíti a valóságot.
Ugyanez vonatkozik arra, amit látunk. Annak is van egy szemmel befogott és nem befogott része.
Mert a szem is csak egy felszínt érzékel, sohasem azt, ami a felszín alatt van. A földgömb
keresztmetszetében mi csupán a földkéreg apró kis részecskéi vagyunk, de a felszín alatt hatalmas
energiák szabadulnak fel és amiről mi azt hisszük, hogy szilárd felszín, az bizony egy tojáshéj, ami
olvadt kőzeteken úszik.
Ezután eljutunk oda, mi az, amit ember talál ki, érzékel, leír, magyaráz és mi az, ami a tőlünk
függetlenül létező valóság. El kell fogadnunk a tényt, hogy nagyon kis részt ölel át érzékelésünk a
valóságból. Amiben élünk nem más, mint egy mesevilág, amit magunknak találunk ki. Ez azért van,
mert mi csak mesék szintjén tudunk elképzelni magunknak jelenségeket. Ezért torzítjuk a Bibliát is
mesék szintjére és a Korán is ezen a szinten kap interpretációt, hiába maradt meg a törzsszöveg
eredeti formájában. Hiába olvassa, akár a nyelvbe született arab, ő sem érti a belső tartalmat, még ha
egy életet is tölt annak elemzésével. Ezért van az, hogy korok váltják egymást, az emberek
felfedeznek egy további részt az univerzumból és ezzel egy további rész válik érthetővé a Koránból is.
Mi azt mondjuk hibásan, hogy ez a Korán csodája. Pedig ez nem csoda, hanem Isten szava, a realitás.
Abban nem csodát kell látni, hanem az állandó Igazságot. Amit a Korán megmutat, az nem csoda,
hanem a mi emberi értetlenségünk, kicsiny befogadóképességünk. Mert csak ennyire telik tőlünk.
Ehhez képest a tudatlansággal és balfaszsággal egyenes arányban nő a tutit megmondó magyarázó
képesség. A keresztényeknél egyszerűbben oldották meg a kérdést. Átalakították Isten szavát
mesekönyvvé. Mondanak valamit, Máté 4:23 (ez csak légből kapott szám) és odapöccentenek egy
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megkérdőjelezhetetlen gondolatot. Közben lebegünk a tojáshéjon, amiről úgy véljük, hogy
biztonságot nyújtó hajlék.
Nem veszed észre, hogy pár éves gyermekeink miként teszik össze a fogalmakat? Egyszer
megnövesztettem a szakállamat. A kislányom, aki akkor kezdett beszélni úgy fogadta, hogy a másik
apukának nem volt szakálla. Úgy fejezte ki a két állapotot, mintha két külön ember lennék. Szemében
volt egy szakáll nélküli apuka és lett egy szakállas. Az ő szintjén ez teljesen normális volt. Hasonlóan
gyermekinek hallhatja Isten azt kommunikációt, amit jelenleg folytatunk.
Időben történő eltolással is működik ugyanez. Ha kétszáz évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy a
hangomat egyidőben fogják hallani a teremben és a föld túloldalán, akkor hihetetlennek hangzott
volna. Ha egy darab fémről valaki azt állította volna, hogy felszáll és körbe repül a föld felett, azt
bolondok házába zárták volna. Manapság pedig milliók használják naponta ezt a „fémdarabot”.
Mit röhöghet, vagy szörnyülködhet szegény öreg Istenünk a sok baromság hallatán, amit a szájába
adunk! De még azok is röhögni fognak rajtunk, akik pár generációval később születnek! Nem fogják
érteni küzdelmeinket földdarabokért, ha az élet egy más térben fog zajlani. Nem fogják érteni
konfliktusainkat egymás alá és fölé-rendeléséért, amikor ez a kérdés egy chip beültetésével
születéskor eldől. Nem fogják érteni vitáinkat többezeréves történéseken, mert a múlt akkor egy
digitális térbe zárt múzeum lesz, melyeket robotok értékelnek algoritmusok alapján, jelentősége csak
a jelennek és jövőnek lesz.
Isten akkor is lesz. És szemében ez a színdarab, amit előadunk, vásott kölykök óvodai civakodása volt,
van és lesz. Csupán óvodákból áttevődik a konfliktus iskolákba, majd egyetemekbe, így az eszközök,
szintek és az önpusztítás hatásfoka változik.
Tehát, mi a történet elmondott és nem elmondott része? Ha ember mondja el, akkor az elmondott
rész a nagyságról, az „ide figyeljetek emberek”, „most megmondom a tutit” komplexusról szól. A nem
elmondott rész pedig a „megszerzem, enyém lesz, én uralkodom fölötte”. E kettőt tedd össze és
ennek fényében értékeld az elmondottakat. Bármikor hangzik el az ember története, mindig az adott
kor jelenében szól.
Hogy hangzana a történet, ha emberen kívüli más teremtményt szólaltatnának meg: Ki ez a fasz itt
velünk, aki képtelen beilleszkedni, mindent átalakít, átformál? Tönkreteszi a helyet, ami
mindannyiunké! A sas látása jobb, mint az övé, a vakond hallása jobb, mint az övé, a kutya szaglása
jobb, mint az övé, a medve erősebb, mint ő és a denevér olyat is érzékel, amire neki érzékszerve
nincs. Hozzájuk képest az ember vak, süket és erőtlen. Mégis, hogy mer saját gyengeségeit összetéve
egy olyan világot elképzelni, ami nem létezik? De nem csak elképzeli, hanem elképzelésének
megfelelőan átalakítja azt és ezzel veszélybe sodor mindnyájunkat?
Bármikor hangzanának el a teremtmények panaszai, mindig az adott kor jelenében szólnának.
És mi lehet ugyanez a történet Isten szemében?

ِّ َ َّال ِّذي َخَلق اْلمو َت واْلحي
﴾٢﴿ ور
ُ َح َس ُن َع َم ًال َو ُه َو اْل َع ِّز
ْ اة ل َيْبُل َو ُك ْم أَُّي ُك ْم أ
ََ َ َْ َ
ُ يز اْل َغُف
Ki megteremtette a Halált és az Életet, hogy próbára tegyen titeket, melyiketek a legjobb tettekben.
Ő a Nagyszerű, a Megbocsájtó. (Korán 67:2)
„Megteremtette a halált és az életet”: A halál az élet előtt áll és az is teremtett jelenség. A halál ezért
nem tekinthető negatív állapotnak. A 2:28-ba olvashatjuk: „Hogy tagadjátok Allahot, midőn halottak
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voltatok, s életre keltett, majd elhaltatok Általa, majd (újra) felélesztett titeket, majd Hozzá tértek
meg?”. Az 53:44-ben szintén a halál az első helyen áll és utána jön az Élet. Ez azt mutatja, hogy. 1. A
földi életet megelőzően is van egy állapot, amit nevezhetünk létnek, vagy nem létnek, mindegy,
valami van. 2. Abban a formában, ahogy szembesülünk vele, az élet megszűnik, de a lét nem. A földi
halál állapotából a lélek tovább kerül a „Barzakh” állapotba. 23:100 : „Előttük a válaszfal a Napig,
mikor feltámasztatnak”. A válaszfalon túl Végítélet vár, majd ezt követően a kiérdemelt sors, vagy lét,
ami Örökkévaló.
Ez az igazi történet, ami minden korban elhangozhat idő és térbeli határok nélkül.
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KORSZAKVÁLTÁS IDEJÉN
Valami nagyon megváltozott, miközben az agyunkat a múltban hagytuk.
Háborúk, konfrontációk mindig voltak, de az eszközök és célok mára mások. Fontos a terület,
befolyás, biztonság, de emellett a gazdasági dominancia megszerzése lett a prioritás. Az eszköz pedig
már nem egyértelműen a haditechnika, hanem a minden felé növő informatika.
Aki információ birtokában van, előnyt élvez pozíciók kiépítésében. Aki pedig ezeket az információkat
rendszerbe tudja állítani, ki tudja építeni logisztikáját, az képes tudatmódosításra, szokások
átállítására, beszerzések manipulálására, stratégiai célok megvalósítására. A nagy szavak után nézzük
érthetőbben.
Itt van a mobiltelefon. Nézzük csak milyen fejlődésen ment át ez az egyszerű eszköz az elmúlt 20
évben? Ahhoz, hogy ez működjön, egy hálózatot kellett hozzá kiépíteni, ami tartalmazta az adót,
átjátszó állomásokat és az eszközt magát, a telefont. Persze mindezt vezeték nélküli összeköttetéssel.
Az első 1G generáció arra volt jó, hogy telefonáljuk. A 2G rendszer alkalmas volt SMS és MMS
funkciókra, tehát szöveges üzeneteket, képeket is tudtunk küldeni vele. A 3G sebessége felülmúlta az
előzőeket, további funkciókkal bővült, a 4G pedig itt van a kezünkben, életünk meghatározó része,
nem csak szórakozásunkat, kommunikációnkat szolgálja, hanem beépült munkavégzésünkbe,
egyszerűbb eszközeink működtetésébe. És itt van az a kor, amiben élünk, ahol talán az eddigi
háborúknál is sokkal nagyobb, meghatározóbb küzdelem folyik. Ki fogja irányítani a világot? Az 5G
sebessége ugyanis százszorosa a 4G-nek, teljesítménye pedig jóval meghaladja azt. Ezzel nem csak
üziket lehet küldözgetni, hanem alkalmas gyakorlatilag minden, életünket alapvetően meghatározó
eszköz vezérlésére. Rátelepíthetjük házunk biztonsági rendszerét, beprogramozhatjuk kocsink
útvonalát, ugyanakkor rábízhatjuk személyes információinkat, a világ tudását pedig rendelkezésre
bocsájtja. Ez a rendszer képes katonai eszközök vezérlésére, haditechnika üzemeltetésére, képes
kutatások, fejlesztések eszköztárában alapvető funkciót biztosítani. És itt csak egy apró szemelvényt
ismertettem a potenciálból.
Ha tovább visszük a gondolatot, akkor a biztonsági előnyök megszerzése mellett olyan gazdasági
fölényt is jelent a rendszer operátorának, ami a jelenleg közel 8 milliárdos lakósság eszköztárának
lecserélése után hatalmas piacot jelent az 5G rendszerhez kompatibilis új eszközök eladásában.
Elképzelhetjük, micsoda ádáz harc folyik az 5G rendszer kiépítése, a szerverek információátjátszása
feletti kontrol megszerzése körül. Aki ezt a harcot megnyeri, gyakorlatilag teljes befolyást szerez
beszerzések, biztonsági eszközök üzemeltetése, ki merem jelenteni, hogy az általános emberi
gondolkodás felett.
Nos, innen érthető Trump elnök nyugtalansága Kína miatt, mert Kína kiépítette ezt a rendszert és
ennek üzemeltetését Kínán kívül, így az USA-ban is be akarja vezetni. Erre alkalmas vevő készülékeket
óriási tömegben és olcsón árul. Ez nem más, mint az a Huawei telefon. A nyugat is kiépítette ezt a
rendszert és ennek terjedését éljük meg napjainkban. A nyugat kitiltja a Huawei-t, a kelet kitiltja a
nyugatot stb. Trilliárdok és a jövő forog kockán.
Eddig is hatalmas adatbázisok jöttek létre, melyek az eddigi a rendszereket betáplálták, de az 5G-vel
az adatbázisok szerepe jócskán megnő, hiszen nőni fog a tudatátalakítási potenciál.
Ha erről az oldalról elemzem napjainkat, a Covid-19-et sem csupán egy olyan vírusnak lehet tekinteni,
mely biológiai veszélyt jelent az emberiségre, hanem egy tényezőnek, ami átalakítja létünk tereit, a
gazdaságot, gondolkodásunkat. Munkavégzésünk átterelődik a digitális térbe, a gazdaság új
szerkezetet fog ölteni, a gondolkodás kizárólag azokra az információkra fog épülni, amit a rendszerből
nyerünk. Kérem, figyelmesen olvassátok, amit írtam! Nem azt írtam, hogy valaki azért találta fel a
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vírust, hogy ilyen szándékkal terjessze. Azt írtam, hogy a vírus, bármi is legyen az eredete, felerősíti a
folyamatokat.
Ezután vessünk egy pillantást a történelemre. Ne a próféták korát, hanem az őket követő időszakokat
vizsgáljuk. Eddig gyakorlatilag az egyházak, később a politikai irányzatok állították rendbe az
emberiség gondolkodását. Ők szabták meg, miként gondolkodjunk a világról, mit, hogy lássunk.
Hangsúlyozom, nem a próféták idejéről beszélek, hanem amikor az általuk hirdetett „ige” kisiklott,
mert emberi kezelésbe került. Ma egy olyan korban élünk, melyben teljes szemléletváltás várható,
mert ezeknek az „egyháziasított” felfogásoknak vége. Persze a végjáték lehet, hogy kitart még pár
generáción keresztül, de jól látható a vallási szervezetek küszködése, kimerültsége. Ez azért van, mert
saját fennmaradásukra és nem Isten rendjébe való beilleszkedésbe keresik a megoldást.
Az Iszlám berkein belül pedig, drága testvéreim, még mindig Ali imám és Moawia, síita és szunnita,
török, perzsa vagy arab iskolák érvanyagainak felsőrendűségében látják a megoldást és nem Allah
könyvében, a Koránban, ami ezt mind felülírja. Méltók vagyunk-e Allah könyvére, prófétánk (béke
reá) meghagyásaira és utolsó szavaira, melyekkel útnak indított miket? Nevetséges a harc, amit
magunk közt és a világgal vívunk, miközben a világ hagy minket megrohadni magunk közt értelmetlen
küzdelmünkkel és teljesen mással foglalkozik.
Dimenziókkal maradtunk el attól, hogy megértsük mi folyik körülöttünk, miközben az a dimenzió,
amit Isten jelentene, felszabadítana abból az adatbázisokhoz kötött gondolkodásból, melyet jelen
korszakváltás felkínál számunkra.
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KÖRET LETTÜNK EGY PÉNZRŐL ÉS HATALOMRÓL SZÓLÓ TÖRTÉNETBEN

Pedig valaha úgy indult, hogy a pénz és hatalom volt az Iszlám mellett felszolgálva köretnek.
Értelmezzük a dolgokat kicsit másképp.
A 2018-as adatok szerint az EU gázszükségletének 77%-a importból származott. Ebből 43% jött
Oroszországból, 33% Norvégiából, 9% Nigériából és 1% az USA-ból. A mellékelt ábra a 2017-es
adatokat mutatja, ezért van pár % eltérés a 2018-hoz képest. Az olaj behozatal is hasonló arányokat
mutat.
Amerika nem fogja hagyni, hogy ez így maradjon, hiszen tartalékai vannak. Igaz, drága tartalékai,
hiszen a palagáz kitermelése drága, de azt is el kell adni. Oroszország pedig érdekelt a jelenlegi eladás
fenntartásában. Egy biztos: egyikük sem érdekelt egy erős, saját maga érdekeit képviselni képes EUban. Mindkettő számára egy olyan EU jó, ahol gazdag, fizetőképes cégek, gondolkodni nem akaró
polgárok laknak, akik zsarolhatók és gyenge döntési potenciállal rendelkeznek. Így minden eszköz az
EU gyengítésére a két nagyhatalom érdekei szerint való.
Nézzük tovább.
Oroszország Ukrajnán keresztül szállítja a gázt Európába. Érdeke-e Amerikának, hogy így legyen? Hát
persze, hogy nem. Abban érdekelt, hogy fennmaradjon az orosz-ukrán konfliktus és a gázszállításnak
ez az útvonala USA kontrol alá kerüljön. Ezzel egyidőben USA beruházásában Lengyelországban,
Romániában gáz terminál épül, melyek szintén akadályoznák az orosz gáz beszállítását, energia
„diverzifikáció” címszó alatt. Putyin válaszlépése az, hogy megegyezik Erdogánnal egy török
gázvezeték építéséről. Innen az a nagy orosz-török barátság. Azt nem tudjuk, hogy Törökországból
hogy jut tovább a gáz Európába, ez a jövő titka. De ide becsatlakozhat az iráni gáz, így érthető az
iráni-orosz-török partnerség. Irán elszigeteltsége is megszűnne, energia tartalékaira nem tudja
rátenni más a kezét. Pedig pont ezért van az a tolongás, Irán külső és belső gyengítésére.
Az amerikai érdekcsoport a katari gáz EU-ba vezetését célozta, amihez jó lett volna Szíria, de hiába
hozták létre az ISIS-t és más radikális szervezetet, hogy a megfelelő káoszban a megmentők
rátehessék kezüket a stratégiailag értékes területekre, jelenleg Putyin érdekei győztek. Sebaj, de a
káosz teljes ideje alatt pumpálták ki az olajat, gázt, ami bekerült az USA érdekszövetségi rendszerébe,
kivéve azt, amit Erdogán csent el és boltolt le saját csatornában. Ugyanilyen káoszban a líbiai
energiaforrások is már 8 éve szakadatlanul elhagyják az országot, hiába dúlnak öldöklő harcok.
Tehát Katar és Líbia, még nem dőlt el, de olajuk, gázuk, már eldőlt.
Norvégia az EU importjának egyharmadát adja, de a norvég tartalékok 2035-re kimerülnek. Nyilván
nem történik meg súrlódás nélkül Norvégia kiváltása.
Nigériában 1936 óta termeli ki a Shell az olajat, de ott is összetűzések vannak keresztények,
muszlimok között, legalábbis e címszó alatt folyik az olaj feletti ellenőrzés megszerzése.
Az orosz tartalékokat 80, az amerikaiakat 90 évre becsülik. Addig bizonyos, hogy a stratégia és a
bevételek minden mást felül fognak írni. Globális felmelegedés? Széndioxid kibocsájtás? Élhetetlen
bolygó? Ezek a kérdések másodlagosak. Az pedig teljességgel röhejes, hogy mindebbe EU keresztény
értékeit, a rosszakaratú muszlim hódítást, síita-szunnita ellentéteket nagyítják fel mondvacsinált
szakértők és ezzel magyaráznak helyi válságokat vagy kontinenseket átszövő ellentéteket.

ِّ َّ
ِّ
﴾٩﴿ َنف َس ُهم َو َما َي ْش ُع ُرو َن
ُ آم ُنوا َو َما َي ْخ َد ُعو َن ِّإالَّ أ
َ ُي َخاد ُعو َن َّللاَ َوالذ
َ ين
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Meg szándékozzák téveszteni Allahot és azokat, kik hisznek, de nem tévesztik meg, csak saját
magukat, s ők nem érzik! (Korán 2:9)

ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ َك ِّابر مج ِّرِّم
ِّ
َنف ِّس ِّه ْم
ُ يها َو َما َي ْم ُك ُرو َن ِّإالَّ ِّبأ
َ َوَك َذل
َ يها ل َي ْم ُك ُروْا ف
َ َ ُ َ َ ك َج َعْل َنا في ُكل َق ْرَية أ
﴾١٢٣﴿ َو َما َي ْش ُع ُرو َن

Ekképpen tettünk meg minden településnek elöljáróit, gonoszait, hogy szőjenek ármányt benne, de
csak maguknak szövik az ármányt és ők nem érzik. (Korán 6:123)
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KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ
Tévedtek! Egy nemzetet nem önhittsége, ereje, vagy DGP-je tesz naggyá és túlélővé. Sok birodalom
esett darabjaira, akik ebben hittek. Sőt, ma is erre épülnek stratégiák. Persze, van jelentősége a földi
nagyságnak, de ami földi léptékkel számol, annak van kezdete és vége. Így a hatalomnak is, bárki is
legyen trónon. Ami megmarad, az emlék, a tanítás. Tegyük fel a kérdést: milyen emléket hagyunk
magunk után és mi az a tanítás, amivel a következő nemzedéket útnak indítjuk? Ha jó országban élsz,
akkor országos szinten adható jó válasz. Ha nem jó országban élsz, akkor törekedj, hogy legalább
családi szinten maradjon utánad két jó válasz.

ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ يروا ِّفي ْاَّل َْر
َش َّد ِّم ْن ُه ْم
ُ ض َف َين
َ ين ِّمن َقْبلِّ ِّه ْم َك ُانوا أ
َ ان َعاق َب ُة الذ
َ ف َك
َ ظ ُروا َك ْي
ُ أ ََوَل ْم َيس
ِّ
ِّ
ان
ْ وها َو َج
َ اءت ُه ْم ُرُسُل ُهم ِّباْل َبِّي َنات َف َما َك
َ وها أَ ْكثََر م َّما َع َم ُر
َ ض َو َع َم ُر
َ ُق َّوًة َوأَثَ ُاروا ْاَّل َْر
﴾٩﴿ ظلِّ ُمو َن
َّ
ْ َنف َس ُه ْم َي
ْ َّللاُ لِّ َي
ُ ظلِّ َم ُه ْم َوَل ِّكن َك ُانوا أ
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Vagy tán nem járnak a Földön és látják, mi volt beteljesülése azoknak, kik előttük voltak? Ők fölöttük
álltak erőben, művelték a Földet és nagyobb számban lakták azt be, mint ahogy (ezek) belakják.
Eljöttek hozzájuk Prófétáik a bizonyságokkal, s nem Allah volt, Ki elkárhozta őket, hanem önmagukat
kárhozták el. (Korán 30:9)
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LÉTEZIK-E INSPIRÁCIÓ MOHAMED (BÉKE REÁ) UTÁN?

Létezik. Inspiráció létezik, de reveláció, kinyilatkoztatás nem. Az 5:3 vers után nincs további Istentől
jövő kinyilatkoztatás. Viszont Allah ott van mindenkinek az életében, aki akarja Őt. Minden emberben
létezik Fitra, azaz a belső program, amivel születünk, ami még gyermekkorban is, anélkül, hogy valaki
mondaná, érezteti velünk mi a jó és rossz. Ezt a programot későbbi neveltetésünk vagy erősíti, vagy
átírja. A Fitra mellett Allah adhat jeleket, felismeréseket, képzelet-vezetéseket, hirtelen iránykijelöléseket, amik ahogy jönnek, úgy távoznak. De létezhet huzamosabb ideig tartó inspiráció is.
Példaként vetem fel személyes élményemet Korán fordítás alatt. Egyes részeknél elidőztem, mert
nem segítettek rajtam előd tudósaink magyarázatai. Többször is előfordult, hogy olyan állapotba
kerültem, amikor azt éreztem, mintha a Prófétával (béke reá) együtt élném át az ő élethelyzeteit,
beszédeinek körülményeit, háborúit, kapcsolatait követőivel. Mintha visszaszálltam volna időben és
térben egy színdarab kellős közepébe. Hónapokig éltem úgy, hogy ezt az állapotot elő tudtam idézni,
vagy jött magától. A válasz sem maradt el. Amire akartam és rákoncentráltam, megkaptam azt a
magyarázatot, ami kielégített. A munka befejezését követően elmaradtak ezek az általam
inspirációnak megélt helyzetek. Kérem Allahot, fogadja el tőlem munkámat és nyisson olyan utat, ami
Neki tetsző. Lássuk mit ír inspirációval kapcsolatban a Korán:
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ِّ اب أَو يرِّسل رسوًال َفي
ِّ
ِّ وما َك
ٍ َّللا ِّإ َّال و ْحيا أَو ِّمن وراء ِّحج
وحي
َ ََ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ََ
َ
ْ
ْ ً َ ُ َّ ان ل َب َش ٍر أَن ُي َكل َم ُه
ُ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
﴾٥١﴿ يم
ٌ بإ ْذنه َما َي َشاء إَّن ُه َعل ٌّي َحك
Nem jár az embernek, hogy beszéljen vele Allah, csak ha sugall, vagy a Hidzsáb (lepel) mögül, vagy
Küldöttet küld, hogy kinyilatkoztassa az Ő engedelmével azt, amit Ő akar. Ő a Magasságos, a
Mindentudó. (Korán 42:51)
Hogy kommunikálhat Allah az emberrel? Közvetlenül nem kommunikál, de van a közlésnek három
módja Allah és ember között: 1. Wahi, inspiráció. 2 A Hidzsáb, azaz lepel mögül. 3. Küldött
küldésével.
A sugallat, inspiráció kétféle lehet: 1. Az ember szívére, értelmére sugallott parancsok, tiltások, vagy
mély igazságok magyarázatai, megvilágosodás, stb. Ennek érzői azok, akik Igaz Hitet, odaadást
táplálnak magukban. 2. Verbális inspiráció, ami Allah Szavainak emberi nyelven való érzékelését
jelenti.
Lepel, Hidzsáb mögül: Természetesen nem egy vászondarabról, hanem a Látható és Láthatatlan
világot elválasztó absztrakt lepelről, vagy a Világosság, ill. a sötétség közti válaszfalról van szó.
Küldöttön keresztül: Gábriel Arkangyal hozta el a Korán kinyilatkoztatásait a Prófétának.
A fentiekben a következő mondatot írtam le: „…Allah ott van mindenkinek az életében, aki akarja
Őt”. A sportolók azért edznek, hogy megfelelő izmokat és képességeket fejlesszenek. A spirituális élet
is hasonló. Akkor épül ki kapcsolat a Teremtő és ember között, ha erre képesség alakul ki. Erre szolgál
az ima, meditáció és a „párbeszédben maradás” Allahhal.
Itt is egy személyes példával élek. Afrikai életemben párszor elesettnek éreztem magam. Különösen,
amikor olyan váddal illettek ártatlanul, amivel börtönbe kerültem. A cellámban nem tudhattam, hogy
ki fog-e derülni valaha is az igazság. Ez volt az a helyzet, amikor automatikusan adta ajkamra az Úr a
következő kinyilatkoztatást:

ِّ ٌ ك ِّعب ِّادي َعِّني َفِّإِّني َق ِّر
ِّ اع ِّإ َذا َد َع
َّ يب َد ْع َوَة
ان َفْل َي ْستَ ِّج ُيبوْا لِّي
ِّ الد
َ َ َواِّ َذا َسأََل
ُ يب أُج
﴾١٨٦﴿ َوْل ُي ْؤ ِّم ُنوْا ِّبي َل َعَّل ُه ْم َي ْرُش ُدو َن
Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok! Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít.
Hát (ők is) hallják meg hívásomat és higgyenek Bennem, hátha tán jó útra térnek. (Korán 2:186)
„Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok!” A „Mondd” szó itt nem szerepel. Nem így: „Ha szolgám
Rólam kérdez, mondd (ó Mohammed), Én közel vagyok.” Ez egy kivételes hely a Koránban, ahol Allah
közvetlenül a hívőkhöz fordul. Majd így folytatja: „Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem
szólít.” Ez is egy közvetlen felhívás minden ember számára, aki hisz.
Ezzel szólítottam Őt, Ő ott volt közel és válaszolt. Szabad vagyok és azt tanítom, amit Ő ránk hagyott
prófétáin és az utolsó prófétáján, Mohammeden (béke reá) keresztül. Evilági munkám soha nem állt
volna össze bennem, ha nem kapok inspirációt. Alhamdulillah.
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LOMBIK, LABORATÓRIUM, VEGYIÜZEM VAGY AZON IS TÚL?

Ha nem tiszteled a Teremtést, akkor mi a fenének imádkozol a Teremtőhöz? Ez csak azokhoz szól,
akik így tesznek.
Mindenkit saját teljesítménye után értékelünk. Amit Isten letett az asztalra, ugye nem kis
teljesítmény. Ha munkáját nem tiszteled, semmibe veszed, rombolod, akkor miért rohangálsz
templomba, mecsetbe, miért akarsz vallásos temetést, miért akarod, hogy végül imádkozzanak
322

lelkedért? Ahhoz, hogy így legyen, ülj le egy kicsit és gondolkozz. Nézz körül és lásd, hol élsz! Te
ennek a hatalmas rendszernek része vagy. Egy apró kis fogaskerék, akire a rendszer egészének
törvénye vonatkozik. Ismerd fel a Teremtést és borulj le. Tudom, csak abban hiszel, amit látsz. Istent
nem látod, de megszokásból, vagy, hogy ki ne beszéljenek, vagy csak azért, mert arra is játszol, hátha
van, néha Hozzá fordulsz. Ezek az imaokok manapság. Pedig elég, ha kijössz a lombikból, és körbe
nézel.
Milyen is az a lombik? Hé, sejk! Segíts rajtam! Mit tegyek? Ezer kérés tör fel a lombikból. Elhagyott az
uram a három gyerekkel. Meghalt a hozzátartozóm és nincs semmim, hogy eltemessem. A ház tetejét
elvitte a vihar. Kórházban van a gyerek és pénz kell a műtéthez. Utcára kerülök, ha nem fizetem a
részletet. Nem ettünk két napja! Ezeket hallom. Ezek a lombikból kiszűrődő hangok.
A lombik egy világ, amibe az ember magát beszorította és létrehozott egy állapotot, amiben szenved.
Ha elmegyek beszélgetni, tanácsot adni, egy ideig jó néven veszik, megköszönik, de látom, hogy nem
elég. Nem ezt várják tőlem. Mikor veszem elő a pénztárcát és adok valamit? Ez a lényeg. A szavak
már nem hatnak. Nekem sincs, amiből adhatnék. Régebben, amikor volt még, akkor adtam, de
rosszabb volt. Csak azt értem el vele, hogy két hét múlva is kértek, majd egy hónap múlva is. Ha pedig
nem volt, én lettem a legromlottabb, utolsó alak.
Most fordítsuk meg. Rozi! Legyél a párom! Rozi kérdése: mid van, hol laksz, mit tudsz nekem
biztosítani? Rozinak esze ágában sincs felsorolni, hogy ő mit hoz a buliba. Janit is mondhattam volna
és felvezethetném ugyanezt a másik oldalról. Ez a lombik. A lombikban csak az abban lejátszódó
kémiai reakciók törvényei léteznek. Semmi több. Jani és Rozi is csak ezeket ismeri fel és ezek szerint
él. Lélek? Lófasz! Az már rég kiveszett. Aztán ez a lombik egy nagyobb laboratóriumban van, ahol
mindenféle kémiai reakciókat állítanak elő. A labor pedig egy vegyiüzem része, amely több labort
foglal magában. De a világ a lombikon és a vegyi üzemen kívül van. Ha meghalsz, nem a laborba
temetnek, hanem valahova odaki. És újból visszatérsz a rendbe.
A fenti történet nem rólam szólt, hanem a lombikon belüli életről. Bocsájtsatok meg, de azon nem
tudok segíteni. Az én tanácsom csak addig terjed, hogy testeteket kényszerűen hagyjátok a
lombikban, de lelketeket időnként szabadítsátok fel és helyezzétek lombikon kívülre. Gyakorlás
kérdése, hogy milyen messzire tudtok eltávolodni. Van, aki képtelen kitörni a lombikból, van, aki eljut
a laborig, van, aki a vegyiüzem folyosóin sétálgat, de van, aki a vegyiüzem falain túl jut és lelke ott
szárnyal az univerzumban. Rá már hiába öntenek sósavat, az már nem marja meg.
Az én bajom az, hogy nem törődőm a testemmel. Nem fizikai értelemben, mert valahogy karban
tartom magam, hanem másképp. Csak lelkemmel törődöm és képtelen vagyok lombikban,
vegyiüzemben élni. Repdesek össze vissza. Ennek előnye a határtalan szabadság, hátránya a magány.
Ugyanis még egy ilyen hülye nincs. Más nem tud ennyire szarni a fizikai valóságra, képtelen
kiszakadni mindenestül a lombikból. Lehet, hogy elrontottam valamit és eltúloztam az arányokat.
Valamelyest vissza kellene térnem a lombik reakciói közé, hogy egyáltalán értsem, mi folyik ott és
tudjak azon a szinten kommunikálni, kapcsolatokat építeni. Csak ez egyre nehezebb, mert a repkedés
szabadsága óriási élmény. Élmény, vagy önámítás? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy jó. De azzal,
hogy nekem jó, nem tudok élményt adni nektek. Beszélek róla, hogy milyen, hátha valaki
megpróbálja ezt az utat járni.
De ha már itt tartunk elmondom, mi taszít a lombiktól. Az eszmék, törvények, ideológiák, vallások, ha
azokat emberek kezelik. Ezekkel van tele a tököm. A lombik törvényeivel. Ugyanis ezeknek semmi
más szerepük nincs, minthogy állandó bűntudatban tartsák az embert. A puszta lét is bűn.
Folyamatosan magadat kérdezgeted, ugyan mit rontottál el? Eszedbe sem jut, hogy ugyan minek
vagy az eszköze? Ez a hamis bűntudatkeltés taszít. Ebben tart államod, adóhivatalod,
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önkormányzatod, egyházad, családod és hozzád legközelebb álló kapcsolataid. Hogy lehet ebben
élni?
Az én receptem az, hogy ki a Teremtésbe, csodáld meg, ismerd meg annak összefüggéseit és taníts.
Gyakorlatilag ezt írja elő számunkra a Korán. Hátha a tanítás majd nemzedékek múlva olyan
reakciókat indít el, amin egyszer a vegyiüzem is elgondolkodik és más világ lesz.

ِّ
﴾٢١﴿ َنت ُم َذ ِّكٌر
َ َف َذك ْر ِّإَّن َما أ
Hát figyelmeztess, mert te egy figyelmeztető vagy, (Korán 88:21)

َّ
ِّ ِّ
﴾٢٢﴿ ص ْي ِّط ٍر
َ ل ْس َت َعَل ْيهم ب ُم
És nincs fölöttük hatalmad. (Korán 88:22)
A Próféta tanítani, hirdetni jött és azért, hogy az embereknek utat mutasson. Küldetése nem arról
szólt, hogy akaratát bárkire is ráerőltesse, vagy büntessen, csak ha erre felhatalmazása van. A
büntetés Allah dolga.
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MAGADNAK TÉGY SZEMREHÁNYÁST ELŐSZÖR, HA MÁST KAPSZ, MINT AMIT
VÁRSZ

Az emberek egy része csak pénzhez tudja kötni boldogulását. Érthető, hiszen minden pénzbe kerül.
Még az élet is. Ez a baj. Itt közlöm azokat a fellelhető adatokat azokról az eredményekről, melyeket
az USA elért „csak” a Közel-Keleten és „csak” 2001 óta.
Háború a terror ellen 2001 óta folyamatosan, eddig 1.2 millió halálos áldozat. Irak 2003-2011,
500.000 áldozat. Irak 2014- folyamatban, 300.000 áldozat. Szíria 2011- folyamatban, 600.000 áldozat.
Afganisztán 2001- folyamatban, 70.000 áldozat. Líbia 2011- folyamatban, 25.000 áldozat.
Tehát még egyszer. Nem, soroltam fel pl. az Orosz-Afgán háborút 1979-89, ami önmagában 1 millió
áldozat. Kizárólag USA háborúkat közlök és kizárólag a Közel-Keleten 2001 óta. Hogy miért? Mert
erről van adat! Rengeteg háború van, ahonnan adat sem származik!
A fentiek az USA adófizetőknek eddig 11 trillió dollárba (1 trillió = ezerszer milliárd) kerültek. Ez a
hatalmas összeg vándorolt a hadiiparba. Illetve ennél sokkal több, hiszen a megtámadott
országoknak is pénzbe került a védekezés. Nekik is fegyvereket kellett vásárolni, erre hiteleket vettek
fel stb. És a „szövetséges rendszereket” meg sem említem, akiknek szintén növelni kell a kiadást.
Mi volt az ígéret?
Afganisztánba bevonulunk és kifüstöljük a Tálib terrorista tűzfészkeket. Teljesítés: USA csapatok
kivonulása és egyezkedés a Tálibokkal az ország átadására.
Irakba bevonulunk, megdöntjük Szaddam Husszein rendszerét, megsemmisítjük a tömegpusztító
fegyvereket. Majd később, pedig elpusztítjuk az ISIS állásait. Teljesítés: A bevonulás indoka kamu volt,
az ISIS állásait főleg Irán és az oroszok semmisítették meg. Az USA csapatok kivonulására Trump
ígéretet tesz. Jelenleg még tart a Qassem Suleimani ügy, ami miatt függőben van minden. Azt sikerült
elérni, hogy Irak megszállásával, katonai meggyengítésével Irán pozíciója erősödött a térségben.
Szíriába bevonulunk és megdöntjük Bashar Aszad népnyúzó rendszerét. Teljesítés: Aszad rendszere
áll, a kivonuló USA csapatok helyét orosz érdekeltségű erők váltják fel.
Líbiába bevonulunk, eltávolítjuk Kadhafit, demokratikus rendszert vezetünk be. Teljesítés: teljes
káosz, a kivonuló USA haderő helyét törökök váltják fel.
Összegzem: Semmi nem teljesült az ígéretekből, de mindez eddig 11 trillió dollárba került. Ennyit
érnek az „elvek” és „szövetségek”.
Ha az Iszlámot elvként fogod fel, akkor az is annyit ér. Ha sértődött hívőként beállsz akármelyik
oldalra, a fenti bevételeket erősíted banki és hadiipari vonalon. Ennyit az odaadásodról és
fűtöttségedről. Valamint ennyit az elemzésekről, terrorizmusról, káoszról, kommunikációról. Mindez
egy számban kifejezhető: 11 trillió dollár.
Meddig mehet ez így? Addig, amíg mindennek pénzben mérhető ára van. Ráadásul az a pénz is csak
egy darab papír, aminek fedezetét hazugságok képezik. Tehát emberek milliói egy hazugságokra
felépített üres papírdarab miatt halnak meg. Végül feledésbe megy minden áldozat. Hiszen nem is
beszélünk róluk!
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Ha eljön az idő, amikor felfogod, hogy nem ember ül törvényt feletted, az életnek nincs pénzben
kifejezhető ára és léteznek valós törvények, melyek szerint a világ működik, akkor lesz remény arra,
hogy változás álljon be. Vedd észre, hogy élet alkotásáról nincs rendelkezés, hanem csak meglévő
életek keretek közé szorításáról és életek elvételéről. Mert ember csak erre képes. Számít itt az, hogy
milyen vallást követsz és milyen a bőröd színe? Ha csak ez számít, akkor te is abban a sorban állsz,
ami a kasszát gyarapítja.
Többezer éves átverésben él az emberiség. Meggyőződésem, hogy már csak azt tartjuk hitelesnek,
ami hazugság. Hiteles az egyház, pedig többezer éve átver. Hiteles a bankszámla, de bármikor
kipukkanhat a mögöttes tartalom, ahogy időnként ki is pukkan és gazdasági válságot okoz. Hiteles a
politika, a jó és rossz beállítása, holott rövidtávú érdekek motiválják.
Miért nem hiteles a világ teremtése? Miért nem hiteles egy egyszerű falevél, egy hangya, egy
szárnyaló madár? Ja, rájöttem. Azért, mert nem vesznek fel hitelt, nem lehet pénzt rájuk sózni és
működtető programjuk nem illeszthető ember törvényei közé. Ezek közül csak egy kivétel:
megsemmisítésük.
Az úton úgy tudsz egyenesen menni, ha tekintetedet a távolba veted. Ha csak lábad elé nézel
elszédülsz és letérsz. Ha tájékozódni akarsz, külső, stabil ponthoz méred helyzetedet. Mindez nem
elég?
Fenti érvek azt próbálják bizonyítani, hogy ne várj külső emberi erőtől változást. A változás Benned
van, mivel a változás programja is Benned van. Ezt a programot felerősítheted és elgyengítheted attól
függően, hogy minek, vagy kinek adod át magad. Embernek, vagy Istennek? Vigyázz! A turbános és
reverendás is ember!

ِّ َّ
ِّ
ين َي ْستَ ْكِّب ُرو َن َع ْن ِّعَب َادِّتي َس َي ْد ُخلُو َن َج َهَّن َم
َ َستَ ِّج ْب َل ُك ْم ِّإ َّن الذ
َ َوَق
ْ ال َرُّب ُك ُم ْاد ُعوني أ
ِّ
﴾٦٠﴿ ين
َ َداخ ِّر
Mondja Uratok: „Hívjatok engem, Én válaszolni fogok nektek. Kik dacolnak azzal, hogy engem
szolgáljanak, megalázottként térnek be a Pokolba!” (Korán 40:60)
Evilági életünk még nem hoz végkifejletet, a beteljesedés a Túlvilágon jön el. Nekünk csak egy
dolgunk van: imádkoznunk kell a Jelen Urához. Ő meghall, megbocsájt, vezet, és utunkat simává teszi.
A beképzelt büszkeség megaláztatást és bukást eredményez 37:18

ُ  َحدَّثَنَا َم ْر َو،ي
ِ َّ ُع ْبد
ي
ِ  َي ْع ِني ابْنَ ُم َح َّم ٍد- ،ان
َّ ع ْب ِد
َ اَّلل ب ُْن
َ َحدَّثَنَا
َّ الد َم ْش ِق
ُّ ام الد َِّار ِم
َ الرحْ َم ِن ب ِْن َب ْه َر
،ع ْن أ َ ِبي ذَ ٍر
َ ،ِيس ْالخ َْوالَ ِني
َ ،َع ْن َر ِبي َعةَ ب ِْن َي ِزيد
َ ،يز
َ س ِعيدُ ب ُْن
َ  َحدَّثَنَاِ ع ْب ِد ْال َع ِز
َ ع ْن أ َ ِبي ِإد ِْر
اركَ َوتَ َعالَى أ َ َّنهُ قَا َل
َّ ع ِن
َ ع ِن ال َّن ِبي ِ صلى هللا عليه وسلم فِي َما َر َوى
َ " َيا ِع َبادِي ِإ ِني
َ  تَ َب،ِاَّلل
ُّ َُح َّر ْمت
َ َعلَى َن ْف ِسي َو َج َع ْلتُهُ َب ْي َن ُك ْم ُم َح َّر ًما فَالَ ت
ُضا ٌّل ِإالَّ َم ْن َهدَ ْيتُه
َ ظالَ ُموا َيا ِع َبادِي ُكلُّ ُك ْم
َ الظ ْل َم
ْ ُ َط ِع ُمو ِني أ
ْ ط َع ْمتُهُ فَا ْست
ْ َ فَا ْستَ ْهدُو ِني أ َ ْه ِد ُك ْم َيا ِع َبادِي ُكلُّ ُك ْم َجا ِئ ٌع ِإالَّ َم ْن أ
ط ِع ْم ُك ْم َيا ِع َبادِي ُكلُّ ُك ْم
ار َوأَنَا أ َ ْغ ِف ُر
ُ سو ِني أ َ ْك
ُ س ْوتُهُ فَا ْستَ ْك
َ
َ ار ِإالَّ َم ْن َك
ٍ ع
ِ س ُك ْم َيا ِع َبادِي ِإ َّن ُك ْم ت ُ ْخ ِطئُونَ ِباللَّ ْي ِل َوال َّن َه
ض ُّرو ِني َولَ ْن تَ ْبلُغُوا
ُ َض ِري فَت
َ وب َج ِميعًا فَا ْستَ ْغ ِف ُرو ِني أ َ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َيا ِع َبادِي ِإ َّن ُك ْم لَ ْن تَ ْبلُغُوا
َ ُالذُّن
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ب َر ُج ٍل
ِ َن ْف ِعي فَتَ ْنفَعُو ِني َيا ِع َبادِي لَ ْو أ َ َّن أ َ َّولَ ُك ْم َو
ِ علَى أ َ ْتقَى قَ ْل
َ س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكانُوا
َ آخ َر ُك ْم َو ِإ ْن
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكانُوا
َ اح ٍد ِم ْن ُك ْم َما زَ ادَ ذَلِكَ فِي ُم ْل ِكي
ِ ش ْيئًا َيا ِع َبادِي لَ ْو أ َ َّن أ َ َّولَ ُك ْم َو
ِ َو
َ آخ َر ُك ْم َو ِإ ْن
آخ َر ُك ْم
َ ص ذَلِكَ ِم ْن ُم ْل ِكي
ِ ش ْيئًا َيا ِع َبادِي لَ ْو أ َ َّن أ َ َّولَ ُك ْم َو
ِ ب َر ُج ٍل َو
ِ علَى أ َ ْف َج ِر قَ ْل
َ
َ َاح ٍد َما َنق
َ سأَلُو ِني فَأ َ ْع
ص ذَلِكَ ِم َّما
ِ ص ِعي ٍد َو
َ طيْتُ ُك َّل ِإ ْن
َ َاح ٍد ف
َ َو ِإ ْن
َ َان َم ْسأَلَتَهُ َما َنق
َ س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم قَا ُموا فِي
ٍ س
ُ
ُ ص ْال ِم ْخ َي
صي َها لَ ُك ْم ث ُ َّم
ُ ُِع ْندِي إِالَّ َك َما َي ْنق
ِ ْي أ َ ْع َمالُ ُك ْم أُح
َ ط إِذَا أد ِْخ َل ْال َبحْ َر َيا ِع َبادِي إِ َّن َما ِه
ٌس ِعيد
َ َاَّلل َو َم ْن َو َجد
َ  قَا َل. " ُسه
َ غي َْر ذَلِكَ فَالَ َيلُو َم َّن إِالَّ َن ْف
َ َّ أ ُ َوفِي ُك ْم إِيَّاهَا فَ َم ْن َو َجدَ َخي ًْرا فَ ْل َيحْ َم ِد
َ ي إِذَا َحد
. علَى ُر ْك َبتَ ْي ِه
ِ َّث ِب َهذَا ْال َحدِي
َ ث َجثَا
َ َكانَ أَبُو إِد ِْر
ُّ يس ْالخ َْوالَ ِن
Abu Dharr tudósítása alapján Allah prófétája (béke reá) így idézte Magasságos és Dicsőséges szavát:
„Szolgálóim! Az elnyomást törvénytelenné teszem Számomra és számotokra, ezért ne nyomja el egyik
a másikat.
Szolgálóim! Mind hajlamosak vagytok bűnbe esni, csak az nem, akit Én vezetek, ezért kérjetek, hogy
vezesselek titeket.
Szolgálóim! Mind éhesek vagytok, csak az nem, akit Én táplálok, ezért kérjetek Tőlem táplálékot és én
ellátlak titeket.
Szolgálóim! Ruhátlanok vagytok, csak az nem, akit Én látok el öltözékkel, ezért kérjetek és én öltözéket
adok nektek.
Szolgálóim! Éjjel, nappal megbotlotok és én ott vagyok, hogy megbocsájtsam botlásaitokat, ezért
forduljatok Hozzám bűnbocsánatért.
Szolgálóim! Sosem tudtok Nekem sem ártani, sem hasznomra lenni.
Szolgálóim! Ha elsőtök és utolsótok, minden ember és dzsinn oly tisztaszívű lenne, mint egy őrizkedő
szíve, akkor se tudná ez hatalmamat növelni.
Szolgálóim! Ha elsőtök és utolsótok, minden ember és dzsinn olyan feslett lenne, mint egy feslett
közületek, akkor sem csökkenne hatalmam.
Szolgálóim! Ha elsőtök és utolsótok, minden ember és minden dzsinn felállna egyetlen téren és Engem
kérne, Én megadnám mindegyiknek azt, mi Nálam van és ez nem venne el Tőlem többet, mint egy tű
az óceán vizéből, mit abba mártottak.
Szolgálóim! Tetteiteket számon tartom, majd kimérem osztályrészetek. Ki jóban részesül, Allahot
dicsőítse, aki nem ezt kapja, az ne Nekem tegyen szemrehányást, hanem magának.”
Sza’id úgy emlékezett, hogy amikor Abu Idrisz Al.Khaulini elmondta ezt a Hadiszt, térdre borult.
Hivatkozás: Szahih Muszlim 2577
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MÁRIAREMETEI TEMPLOM ÉS GYERMEKKOROM PAPJAI

Rövidítsük le. A különbség köztünk és a keresztények között a következő:
- ők Jézust Isten fiának tartják, mi embernek, prófétának
- ők hisznek Jézus kereszthalálában és feltámadásában, mi nem
- ők hisznek Jézus bűneink alól való megváltásában, mi pedig azt valljuk, hogy mindenki saját
maga felelős szándékaiért, tetteiért, így külső megváltás nincs.
- ők hisznek a szentháromságban, mi azt Shirk-nek, azaz társállításnak tartjuk
- ők a mai Bibliákat Isten szavának tartják, mi nem. Mi is hiszünk a Bibliában, de nem abban,
ami ma van, hanem ami egykor lehetett, de ma nincs meg.
Mi az, ami elválaszt minket a kereszténységtől és zsidóságtól? Egyszerűen az, hogy ők időben lezárták
a történeteiket saját prófétáiknál és Mohamedet (béke reá), aki később jött, nem ismerik el. Pedig mi
azt valljuk, hogy az eredeti Szentírásokban szerepel Mohamed (Ahmed) eljövetele. Ugyanakkor mi
Jézust messiásnak tartjuk, aki eljön a végítélet napján.
Összességében: na és akkor mi van? Pontosítok: miért kell ezekből a különbségekből ekkora hűhót
csinálni? Erről szóljon a mi kis tyúkszaros életünk, amikor a mindennapi lét egy teljesen más térben
zajlódik?
Most gyerünk, vissza a realitásokhoz. Engem papok neveltek. Vasárnaponként a Máriaremetei
templomba jártam, néha ministráltam. A nyári szünetekben Miklós atya vitt minket táborozni.
Legendásan jó nyarak voltak. A templom hatalmas parkjában gyakran feltűnt Werner Alajos atya, aki
nem misézhetett, mert politikai terheket róttak a nyakába. Egyházi zeneszerző volt, a Werner mise
fogalom ma is. Ez a zenei zseni a park padjain aludt, talán így szokta meg a börtönben a priccsein.
Ezek a papok csodálatos gyerekkort biztosítottak nekem és társaimnak. Ugyan miért fordulnék
szembe velük? Jézus dolga, a fent felsorolt teológiai elvek nem merültek fel. Egy dolog volt
meghatározó számukra: értéket neveltek belénk, melyek egész életünkön át elkísértek. A franc se
foglalkozott Jézus dolgaival, és mással. Viszont tudtuk mi a bűn és az erény. Tudtuk, hogy
viselkedjünk öregekkel, tudtuk miként tiszteljük meg a tudást. Saját életpéldájuk, szótlanul tűrt
szenvedésük adott számunkra értékeket. Ezt adták ők!
Ezzel a Jézus-Mohamed dologgal csak azóta foglalkozom, mióta muszlim vagyok. Ésszel felfogom és
Iszlám mellett érvelek, de azok ellen sosem fordulnék, akik neveltek és megvetették lelkiismereti,
spirituális tereim alapjait.
És továbbmegyek. Van ateistára, zsidóra is rengeteg pozitív példa ugyaneebből a korból. Nem
megyek részletekbe. Csupán oda szeretnék kilyukadni, hogy ítéletünket sok esetben eltorzítják azok a
tanok, melyeket a teológia egy bizonyos szintje után vernek belénk. Mert ugyan ki a szart érdekel
Jézus és Mohamed akkor, ha csak akkor merülnek fel neveik és a hozzájuk kötődő princípiumok, ha
meg kell osztani minket? Ha nevük csak megosztást szolgál, akkor én leszek az első, aki elvetem őket.
De ők nem ezt akarták. Pont ellenkezőleg. Ők azért jöttek, hogy egy olyan példát adjanak, mint
gyermekkorom papjai a máriaremetei templom terein. Bár látnám ugyanezt a mintát sejkekben,
imámokban, vagy akár mai papokban.
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MEG KELL SZABADULNUNK ETTŐL A GONDOLKODÁSTÓL…

Az alább idézett cikk 2015 április 14-én jelent meg Sabeer Lodhi tollából „A legnevetségesebb fatwa
díját kapja…” címmel https://blogs.tribune.com.pk/story/27152/and-the-award-for-the-mostridiculous-fatwa-goes-to/
Néhány országban, így Szaúd Arábiában változásoknak vagyunk tanúi, de a régi beidegződések még
működnek. Azért teszem ki ezt a cikket, hogy kijelentsem: ez nem Iszlám! Ez az, amit emberek tettek
az Iszlámmal! A mi dolgunk az, hogy az Iszlámot helyreállítsuk! Higgyétek el jobb, ha én írom meg ezt
a szégyent, mutatva azt, hogy az Iszlám más, minthogy Allah Útmutatását a kívülállók ezekkel
azonosítsák. Jobb rájuk mutatni, mint kényes kérdésekre válaszolni ezekkel kapcsolatban.
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Állítólag, Szaúd Arábia nagymuftija Abdul Aziz al-Sheikh az utóbbi időben egy fatwát adott ki, mely
éhező férfi számára megengedi, hogy megegye saját feleségét, így megmentheti életét. Ezt a
cselekedetet, a hajlandóságot, hogy eggyé váljon férje húsával, a nő részéről engedelmességnek kell
tekinteni.
Első reakcióm a mufti éhező férjekre vonatkozó koncepciójáról nevetés volt. Majd undor fogott el
nőgyűlölete, szexizmusa és más dolgok miatt. Szerencsére mostanában cáfolatokat olvashatunk. A
Szaúdi média a téves hír forrását az Iráni médiának tulajdonítja. Ez nem az első eset azonban, ahol
ilyen nevetséges fatwát tesznek közzé, melyet „A Legfurcsább Dolgok, Melyeket a Klérus Mond” díjjal
kell jutalmazni.
Hamis vagy eredeti, forrással vagy anélkül, nevetségessé tesszük-e őket vagy sem, ezek a hittudósok
és ediktumaik bekerültek a főcímekbe, ezért nevezésre jogosultak.
1. Lányok, felejtsétek el a babákat és játékokat! Készüljetek a házasságra a napon, ami a
születésetek után egy szempillantásnyira bekövetkezik.
Ugyanez a nagymufti, Sheikh Abdul Aziz (bármi hasonlóság egy másik Maulana Abdul Aziz-al
betűkben és szellemiségben, a véletlen műve) korábban rendeletet adott ki, melyben
megengedhetőnek tartotta 15 év alatti lányok házasságát.
Mintha a kormányzat nem ösztönözte volna a pedofíliát, ahogy az volt, Sheikh Abdul Aziz egy további
megjegyzést tett, miszerint a 15 év korhatár is túl magas. A lányok bármely korban házasodhatnak,
mivel ők az emberi faj „nőstényei”. Alapvetően a lányok szinglinek tekintendők a napon, amikor
megszülettek. Majd, ami miatt sokkhatás alá kerülök az az, hogy a nagymufti egy olyan országból jön,
ahol nyolcéves lányokat hozzáadják 60 éves férfiakhoz és ezt nem tartják illegálisnak!
2. Van Dzsihád. Van nemi erőszak. És van „Szex dzsihád”.
Szíriát és más Közel-keleti országot lázadó csapatok ostromolják. Ezek közt tevékenykedik Sheikh
Yasir al-Adzslawani, szelefi hitszónok, aki egy YouTube videót töltött fel, melyben ígéretet tett, hogy
hamarosan legálissá teszi dzsihádista lázadók számára nem-Szunnita nők megerőszakolását Szíriában.
Ez egyúttal magában foglalja a nem-Muszlim nőket is.
Egy másik hitszónok „szex dzsihádra” szólít egy fatwában. Míg az előző inkább büntető jellegű
rendelkezés volt, Sheikh Mohamed Arifi fatwája inkább a járulékos szex felé hajlik, ami a lányokat
szexuális szolgáltatások nyújtására ösztönzi a háborúban megtört, megfáradt dzsihádisták számára,
hogy újra fiatallá tegyék őket. Tizenhárom tuniszi lány a jelentések szerint túl komolyan vette
potenciális hozzájárulát és Szíriába mentek, hogy szolgáltatásaikat nyújtsák a sejk fatwája szent
szellemében.
3.

Hitetlenség, ha úgy gondolja, hogy a Föld kerek és a Nap körül forog!

Néhány ember úgy gondolja, hogy a világ körülöttük forog. Ibn Baaz, Szaúd Arábia nagymuftija egy
lépéssel továbbment amikor kijelentette, hogy a Föld lapos és a Nap körülötte kering. El kell felejteni
a tudományt és az asztronómiai kutatásokat. A mufti úgy indokolta állítását, hogy mindenkit, aki
másképpen gondolja, hitkáromlónak nyilvánít. Egy másik közismert Szaúdi hittudós, Saleh al-Fazwan
ugyanezt állította egy tévé interjúban.
4. Öld meg a gonosz Miki egeret!
Gyermekkorom legjobb része volt, amikor Tom és Jerryt, Mickey Mouset néztem, ahol az egér
önmagában is imádnivaló volt. Ez azonban mind esendőség volt Muhammad al-Munadzsid, szerint,
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aki korábban diplomata volt, Szaúd Arábia amerikai követségén. Ő úgy gondolja, hogy az egerek
visszataszítók és a gyerekeknek nem szabad ezeket szeretni.
Munadzsid hozzátette, hogy az Iszlám jog szerint Miki egér fikciós karaktere gonosz és meg kell ölni.
De öldöklés helyett, talán a szépszándékú szaúdi hitszónoknak segíteni kellene Miki egeret egy
lakosztály bérlésében Szalman Rushdival a lapos Földön, ami körül a Nap kering!
5.

Mondj nemet a meztelenségre közösülés során

A szex a közgondolkodásban intim aktusnak minősül, amely alatt az emberek megszabadulnak
gátlásaiktól és ami elősegíti a köztük fennálló kapcsolat megerősítését. Ez egy akadályoktól mentes,
ruhátlan találkozás, amelyhez nem kötődik szégyen. A Kairói Egyetem Iszlám Jog karának dékánja,
Rashad Haszan Khalil azonban bejelentette, hogy a szexuális aktus ruhátlanul érvényteleníti a
házasságot.
Talán azt elfelejtette elmondani a világnak, hogy milyen módon várja el a pároktól, hogy ezt a
természetes aktust ruhában élvezzék? Az összes bölcsességét összeszedve kellene megírnia a Káma
Sutra saját változatát az eljövendő nemzedékek épülésére és hogy könnyítsen az emberek
aggodalmán a fatwa miatt.
6. Szégyelled az együttlétet férfi kollégáiddal? Szoptasd meg őket!
Dr. Izzatt Atiya, az Al-Azhar Egyetem Hadisz tanszékének vezetője Egyiptomban egy látnoki
elképzeléssel jött elő olyan asszonyok számára, akik férfiakkal dolgoznak egy munkahelyen. Szerinte a
legjobb módszer a szexuális zaklatások megelőzésére anélkül, hogy az Iszlám törvényei sérülnének az,
ha ugyan megengedik a nőknek a kendő levételét és együtt lehetnek vegyesen a másik nemmel, de
úgy, hogy a férfi munkatársakat megszoptatják.
Dr. Atiya szerint a férfi kollégákat egyhuzamban legalább öt alkalommal meg kell szoptatni ahhoz,
hogy anyai kötődés jöjjön létre, így ezután nyugodtan együtt dolgozhatnak anélkül, hogy egymás
számára szexuális késztetést jelentenének.
Innen én jövök
Ezek az idézetek nincsenek a cikkben:

ِّ وَلو أََّننا ن َّزْلنا ِّإَلي ِّهم اْلم
آلئ َك َة َوَكَّل َم ُه ُم اْل َم ْوتَى َو َح َش ْرَنا َعَل ْي ِّه ْم ُك َّل َشي ٍء ُق ُبالً َّما َك ُانوْا
َ ُ ْ َ َ َ َْ
ْ
﴾١١١﴿ لِّ ُي ْؤ ِّم ُنوْا ِّإالَّ أَن َي َشاء َّللاُ َوَل ِّك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم َي ْج َهُلو َن

Ha lebocsátanánk nekik az Angyalokat, beszélnének hozzájuk a halottak, s ha eléjük terelnénk
mindent, akkor sem hinnének, csak ha Allah akarná. De legtöbbjük tudatlan. (Korán 6:111)

ِّ وَك َذلِّك جعْلنا لِّ ُك ِّل ِّنِّب ٍي عد ًّوا َشي
ِّ
ِّ ِّ ِّ َ اط
ٍ ضهم ِّإَلى َب ْع
ض
َ ََ َ َ
َ َُ
ْ ُ ُ ين النس َواْلج ِّن ُيوحي َب ْع
﴾١١٢﴿ ك َما َف َعُلوهُ َف َذ ْرُه ْم َو َما َيْفتَ ُرو َن
ف اْلَق ْو ِّل ُغ ُر ًا
َ ور َوَل ْو َشاء َرُّب
َ ُز ْخ ُر
Ekképpen tettünk meg minden Prófétának ellenséget, az emberek és Dzsinnek gonoszait, akik
egymásra sugallnak, szóvirágokkal ámítanak. Ha Urad akarná, nem tennék, hát hagyd rájuk azt, mit
kieszeltek. (Korán 6:112)
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Tudom, jön a hozzászólás azoktól, akik még a Muszlimok által keltett romantikában élnek: Abdel
Rahman testvérünk! Hogy teregetheted ki így testvéreink szennyesét?
Válaszom: testvére ezeknek a radai rosseb! De a ti testvéretek sem vagyok, akik az Iszlám szégyenei
mellé álltok. A Muszlimok most élik azt a kort, amit a kereszténység az inkvizíció ideje alatt. Sötétség
a köbön. A sötétséget nem tudom támogatni. De ahogy az inkvizíció után reneszánsz következett, egy
Muszlim reneszánsz mellé, ami az eredeti tanításokhoz való visszatérés, bármikor odaállok. Ez a
Koránon és nem emberen alapszik.
Európára vonatkoztatva három fő irányba terelik ezek az agymosottak az Iszlámmal kapcsolatos
reakciókat:
1. Az Orbán-féle migrációs politika örömmel veszi ezeket a szélsőséges gondolatokat. Mivel
nem választják szét az Iszlámot, mint tanítást a Muszlimok mai deformációitól, ezért sokszor
joggal érvelnek a menekültek befogadása ellen.
2. Az Európában megtelepedett Muszlimok igen kis hányada követi ezeket a sejkeket és
rendelkezéseiket. Ez a kisebbség azonban az európai társadalom számára képes riasztó képet
festeni az Iszlámról. Mivel agyaikban összevisszaság van, ezért az Iszlámot is
összevisszaságként mutatják be. Káoszt terjesztenek.
3. Az európai Muszlimok többsége ilyen sejkek és ayatollahok elől menekült el hazájukból!
Legtöbbjük feledni akarja a helyet, ahonnan eljött és az Iszlám szó hallatán végigfut a hideg a
hátukon. Így ahelyett, hogy az európai közgondolkodásban helyre tennék az Iszlám-Muszlim
fogalomzavart, inkább hallgatnak, vagy átesnek a ló túloldalára és valami nagyon hitehagyott,
vagy túlliberalizált életformát követnek, csakhogy megfeleljenek a befogadóknak.
Ezek után nagyon nehéz egy maréknyi kisebbségnek tudatformáló tevékenységet végezni, ami
meghallgatást, befogadást nyer, a fogalmakat helyre teszi és segít a közgondolkodás pozitív
alakításában. De Allah segítségével sikerülni fog.
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MEKKA CSAK MUSZLIMOKNAK

Többen kérdezték, hogy voltam-e zarándoklaton és tervezem-e, hogy megyek még.
Teljes zarándoklaton, melyet Dhzu Al-Hidzsa hónapban végeznek a hívők, nem voltam. Omrán voltam
több alkalommal, amit az év bármely szakaszában el lehet végezni. Ez egy rövidített zarándoklat és
csak a Mekkai Szentély területére korlátozódik.
Nem tervezem, hogy megyek, bár ilyet ember nem mond. Allah (SWT) a legjobb tudója ennek, mi fog
történni.
Több szent helyet végig látogattam. Voltam a Szent Péter bazilikában Vatikánban, ami a római
katolikus egyház első számú szentélye. Elmentem a siratófalhoz Izraelben és Jeruzsálemben
megtekintettem a Szent-sír templomot. A helyek spirituális kisugárzását átéreztem és ugyanezt
megéltem Mekkában is. De sem Vatikánban, sem Jeruzsálemben nem mondták, hogy forduljak
vissza, ezt a helyet csak keresztények, vagy zsidók látogathatják. A Korán nem írja, hogy Mekkát el
kell zárni az Egy isten híveitől és csak Muszlimok léphetnek be. Valamint a Korán értelmezésében
mindenki muszlim, aki Ábrahám hitvallását követi.
A Mekkába vezető autópálya felett van egy felirat. Muslims Only áll több sáv felett, ami bevezet
Mekkába és For Non Muslims azok számára, akik nem muszlimok. Ez utóbbi egy visszakanyarodó sáv.
A nem muszlimok belépésének tilalmát a következő Korán áyával magyarázzák:

ِّ يا أَُّيها َّال ِّذين آمنوْا ِّإَّنما اْلم ْش ِّرُكو َن نجس َفالَ يْقربوْا اْلمس ِّجد اْلحرام بعد ع
ام ِّه ْم َه َذا
َ ََْ َ ََ َ ْ َ َُ َ
ٌ ََ
ُ َ َُ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ْ يكم َّللا ِّمن َف
﴾٢٨﴿ يم
َ َواِّ ْن خْفتُ ْم َعْيَل ًة َف َس ْو
ُ ُ ُ ف ُي ْغن
ٌ يم َحك
ٌ ضله إن َشاء إ َّن َّللاَ َعل
Ó, kik hisznek! A pogányok tisztátlanok, hát ne közeledjenek a Sérthetetlen Szentélyhez ettől az
évüktől kezdve. Ha féltek a nyomortól, Allah gyarapítani fog titeket az Ő kiváltságából, ha akar. Mert
bizony, Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 9:28)
Az arab szövegben a pogányok megfelelője a „mushrikun”, azaz társállítók. Ők azok, akik tisztátalanok
és nincs helyük a Szentélyben. Itt testi-lelki tisztátlanságról van szó. Kik is azok a társállítók? Akik Isten
szintjére emelnek embert, filozófiát, gondolatot. Ilyenek a diktátorok, eszmék, melyek az Isteni
kinyilatkoztatásokat felülírják, emberek, akik tévedhetetlenséget állítanak magukról stb. A
keresztényeket azért éri ez a vád, mert Jézust Isten fiának tartják. Szerintem túl kéne lépni ezen a
középkori baromságon. A Hit Egy! Viszont van ötletem, hogy Szaud Arábiában a fenti idézet alapján
kit kell kitiltani Mekkából. De ők nem az átlag Egyisten hívők!
Van egy másik észrevételem. A Szent Helyek, Mekka és Medina minden muszlim „fővárosai”. Ha már
kizárólagosságot hirdetek Muszlimok számára, akkor miért kell nekem ide vízumot váltani?
Egyelőre Mekka és Medina egy Királyság része, ahova logikus, hogy kell vízum, de akkor ne állítsuk
azt, hogy ez Muslims Only! Magyarul, Mekka és Medina ezzel deklaráltan nem Muszlim
adminisztráció alatt áll.
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MIÉRT SZERETTEK ÁTVERVE LENNI?

Ha jól megfigyelitek, az embereknek semmit sem ér, ha érdekükben tanácsokat adsz. Már-már
elvárják, hogy átverjék őket. Ha nem vered át őket, akkor hiteltelen a sztorid. Erre példa a történelem
és a mai események. Kezdve az egyházak évezredes átverés sorozatával, amit eltanult a politika, ez
az elmélet megáll.
Ma milyen kampánynak van vonzereje? Amiben egy szó sem igaz! Kik a legnépszerűbbek? Akik
emóciókat váltanak ki, de szavaik fabatkát sem érnek. Megyünk a látvány felé. A szem pedig
becsapós! Ha a szem felülírja az értelmet és szívet, akkor tévútra megyünk. De lehet, hogy éppen ez a
tévút az, ami kell! Átverés nélkül semmi nem működik!
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Ezzel párhuzamosan pedig átértékelődnek a dolgok. Ki a legjobb politikus? Aki a legnépszerűbb. Csak
a népszerűséget lehet mérni, az igazmondást nem! Tehát a számok a hazugságözönt támogatják. Ki a
legjobb üzletember? Aki a leggazdagabb. A gazdagság egy mérhető fogalom, ami nem mutatja, hogy
milyen úton szerezte az illető a pénzt. Ki a legnépszerűbb hitszónok? Aki legjobban megérinti a
szíveket. Aki a legjobban „vakít”. Ez is mérhető a követők számával.
Valóban, a számok makacs dolgok, de egyben félrevezetők.
Ez ugyanis csak az érem egyik oldala. Az az oldal, ami népszerűségben, gazdagságban, vallásodban,
pártodban feletted állók és közted fennálló kapcsolatot mutatja. Visszafelé ugyanis ez az átverés nem
működik. Vagy ha működik, retorziókkal jár. Tehát, egy üzletember átver, ami normális, de hogy Te
ne verd át őt, ezer fizetési biztosítékot kér. Egy politikus átver, ami normális, de nem állnak
rendelkezésedre eszközök, hogy ígéreteit betartasd vele. Ugyanakkor számára egész arzenál
biztosítja átverésed folyamatos szinten tartását, valamint intézményrendszereket küld a nyakadra,
amiben alsónadrágodig átvizsgálnak. Te nem rejthetsz el semmit, de ők akár feltűnően is
rabolhatnak.
Hited népszerűséghajhász orientálói sem többek elvkereskedőknél. Előállítanak egy katarzis élményt,
amihez hozzászoksz és már észre sem veszed, hogy ez az élmény felülírja az értelmedet. Eljutsz addig,
hogy nem értelmes tanításért, hanem egy élményért jársz közösségi helyeidre. Miután addiktív
módon jelen vagy, ebből sztereotip hagyomány lesz, amihez találnak pár idézetet a múltból és azt
mondják ez a Szunna! Egy olyan világba ráncigálnak be, ami teljesen idegen Allahtól (SWT),
Mohamedtől (béke reá) és főleg a ma megélhető lehetőségektől. Csak egytől nem idegen: az ő
háborodott agyuktól. Majd követelményrendszert terjesztenek be, amit teljesítened kell, mert ha
nem, akkor a Túlvilágon pórul jársz az elszámolásnál. Természetesen ez az elszámolás rájuk nem
vonatkozik.
Szerinted jó helyzetben vagy? Ahova nézel csak átvernek. Csodálod, hogy millió önvédelmi reakciót
vált ez ki belőled? Hát ne csodáld. De rajta se vessz!
Vészeld át mindezt és tudatosítsd, hogy ez mind csak próbatétel. Zárd ki magadból az átverések
rendszerét! Emelkedj felül. Alakítsd ki azt a világot, ahol Isten és közted valami egészen más alapon
épül ki a kapcsolat. Ha meg tudod tenni és környezetedben más is ezt teszi, akkor köztetek is
normalizálódik az ember-ember viszony. Teljesen mindegy, hogy az a másik ember milyen
szabályszerűségeken, úton keresztül jut el Istenhez, vagy ha nem hívő, akkor a Morálhoz. Ez az ő
dolga.

ِّ س والثَّمر
ِّ ٍ ِّ
ِّ ص ِّم َن اَّلَمو
ٍ وف واْل ُجوِّع وَنْق
ات َوَب ِّش ِّر
ُ ال َو
َ َ َ ِّ اَّلنف
ََ
َ
َ ْ َوَل َنْبُل َوَّن ُك ْم ب َش ْيء م َن اْل َخ
﴾١٥٥﴿ ين
َّ
َ الص ِّاب ِّر
Mert bizony, Mi próbára teszünk titeket némi félelemmel, éhséggel, szűkével vagyonnak, létnek és
termésnek. Vidd örömhírét az állhatatosaknak,- (Korán 2:155)

ِّ
ِّ صيب ٌة َقالُوْا ِّإَّنا َِّّللِّ واَِّّنا ِّإَل ْي ِّه ر
ِّ َ َّال ِّذ
﴾١٥٦﴿ اجعو َن
َ َص َاب ْت ُهم ُّم
َ
َ
َ ين إ َذا أ
Akiket ha gyötrelem ér mondják: „Mi Allahé vagyunk és Hozzá térünk meg,-” (Korán 2:156)

ِّ
ِّ ٌ أُوَلِّئك عَلي ِّهم صَلو
﴾١٥٧﴿ ك ُه ُم اْل ُم ْهتَُدو َن
َ ات من َّربِّ ِّه ْم َوَر ْح َم ٌة َوأُوَلئ
َ َ ْ َْ َ
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Ők azok, kikre Uruk imája és kegyelme száll, ők azok, kik jó úton haladnak. (Korán 2:157)

MIÉRT TERJED AZ ISZLÁM ELKERÜLHETETLENÜL?

Az alábbi videó a vallások elmúlt évtizedekben történt visszaszorulásáról, mások terjedéséről, sok
port kavart:
https://www.youtube.com/watch?v=_rZwnJ1cE1s
Bár a számokkal lehet vitatkozni, az arányokkal nem. Jól kivehető az Iszlám térnyerése. És ez nem
csoda.
Persze itt mindenki elsősorban a Muszlimok túlnépesedésére gondol. Ez is benne van a pakliban, de
nézzünk más okokat is.
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Az Iszlámban nincs egyházi szervezet, ugyanis ez szigorúan tilos! Nem lehet Vatikánunk,
pápánk, püspökünk. Csak Koránunk lehet. A Korán lép az egyház helyébe, ezért minden
emberi gyengeség, tévedés, esendőség kizárt. Ahol mégis létrejönnek Iszlám szervezetek,
ezeket az idő felőröli, megsemmisülnek és megmarad a tiszta Korán, ami 1400 év óta
öröklődik át nemzedékről nemzedékre.
Az Iszlám bármely területéről legyen szó, az emberi tényező a Korán után lép be. Tehát annak
magyarázatával, jogi értelmezésével, döntéshozatalával kerülnek bele szubjektív elemek. A
kereszténység esetében már a Bibliával, annak állandóan korszerűsített változatával emberi
tényezők határozzák meg az igehirdetést.
Ahol a papság túlértékeli szerepét, túlságosan beáll ember és Isten közé, óhatatlanul magára
helyezi a hangsúlyt Isten helyett, ami káros. Eleinte misztériumnak árulja a hitet, majd a
misztériumot maga állítja elő. A modern, gondolkodó ember számára anakronisztikussá és
infantilissé válik az, aminek a legkomolyabbnak és spirituálisan a legmélyebbnek kellene
lennie. Ennek eredményei a kiüresedett templomok, meggyérült egyházmegyék.
Ahol egy vallás beáll egy állam mögé, ott a hitélet okafogyottá válik.
Ahol egy állam érvényesítheti szekuláris törvényeit vallási szervezeteken, materializálja azok
mindennapi életét, bevételeit, pénzügyi helyzetét, ott saját múlandóságát erőlteti arra, ami
törvények feletti és örök.
Ahol megszűnik az egyén szerepe a felelősségvállalásban, hiszen „Jézus úgyis megváltott,
vagy a pap úgyis feloldoz”, ott megszűnik annak értelme, hogy egy spirituális tér létrejöjjön
és fennmaradjon. Csak idő kérdése és ezt az űrt egy másik tanítás tölti be.
Ahol a gyűlölet, mások szegregálása, a saját csapat felsőrendűsége egy szervezet
meghatározó megnyilvánulása, elemi erővel pusztul a spirituális tér és válik sekélyessé
minden szó.
Ahol kiüresedik a spirituális tér, az emberek ösztönösen keresik azt, mert hiányérzetük
támad. Ha nem találják saját hitükben, akkor megtalálják másban. Mert Isten szava hosszú
távon mindig felülkerekedik, hiába a sok emberi próbálkozás, hogy azt saját térbe húzzák le.

ين َكَف ُروْا ثَ ِّاني ا ْث َن ْي ِّن ِّإ ْذ ُه َما ِّفي اْل َغ ِّار ِّإ ْذ
َخ َر َج ُه َّال ِّذ
ص َرهُ َّللاُ ِّإ ْذ أ
نص ُروهُ َفَق ْد َن
ِّإالَّ ت
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّيُقول ل
َّ
ٍ َنزل َّللا س ِّك َينتَ ُه َعَل ْيه وأََّي َده ِّب ُجُن
ِّ
ود ل ْم تََرْو َها
ُ َ
َ ُ َ َ صاحبه الَ تَ ْح َزْن إ َّن َّللاَ َم َع َنا َفأ
َ ُ َ
ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
﴾٤٠﴿ يم
ُّ ين َكَف ُروْا
َ َو َج َع َل َكل َم َة الذ
ٌ السْفَلى َوَكل َم ُة َّللا ه َي اْل ُعْل َيا َوَّللاُ َع ِّز ٌيز َحك
Ha nem fogjátok pártját (a Prófétának), hát Allah pártját fogta, mikor elűzték őt azok, kik hitetlenek
és ketten maradtak magukban. Midőn ketten a barlangban (rejtőztek) ő így szólt társához: Ne
bánkódj! Allah velünk van.” Allah belső nyugalommal töltötte el őt és megtámogatta katonákkal,
kiket nem láttál. Megtette azok szavát alulra, kik tagadtak és Allah szavát felülre. Allah a Nagyszerű, a
Bölcs. (Korán 9:40)
Itt egy példabeszéddel találkozunk abból az időből, amikor a Próféta híres menekülése (Hidzsra)
történt és az üldözők le akarták vadászni őt. Követőit már előreküldte Medinába. Ali önként
hátramaradt, hogy a Próféta házában azt a látszatot keltse, hogy ő még ott van. Egyetlen útitársa Abu
Bakr volt. Mekkától 5 km-re, Thaur barlangjában rejtőztek el három éjszakára, ezalatt ellenségeik
nagy erőkkel eredtek nyomukba, hogy felkutassák őket, de ez nem vezetett sikerre. „Mi csak ketten
vagyunk”, mondta Abu Bakr. „Mi több! Allah velünk van!” Szólt Mohammed. A hit ereje békességgel
töltötte el értelmüket, Allah biztonságot nyújtott számukra. Medinába értek, ahol megkezdődött az
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Iszlám dicsőséges fejezete. Azok az erők, akik segítették őket útjukon, láthatatlanok maradtak, de
erejük ellenállhatatlan volt.
Az Arab szövegben szó szerint „második a kettőből” Abu Bakr-ra vonatkozik, akit később ezzel a
titulussal is illettek.
Tisztában vagyunk gyengeségeinkkel, elmaradottságunkkal, kaotikus Ummánkkal. De azzal is
tisztában vagyunk, hogy az Iszlám sorsa nem a mi kezünkben van. Ha ember kezében lenne, már rég
semmibe veszett volna. Az Iszlám ereje abban van, hogy egyedül csak Allah tartja tisztán igéit,
tanításait. Távolról valóban visszataszító, tudatlan csürhének látszunk, de aki kívülről belekóstól az
Iszlám ízébe, az látja, hogy ezt a „csürhét” egy olyan kohézió tartja össze, amire állam, földi hatalom
képtelen lenne. És ez így lesz az idők végezetéig. Amen

MINTHA EGY ÓVODÁS ÜLNE EGY JOHN DEER TRAKTORON!

Tudott volna Sztálinnak, vagy Szaddam Husszeinnek valaki megvesztegetési ajánlatot tenni? Nehéz
lett volna olyat ajánlani, ami nekik nem állt rendelkezésre. Övék volt az ország! Most egy kisember
közeledésére céloztam, nem hozom elő egy másik nagyhatalom zsarolási potenciálját. Nyilván USA
teremthetett számukra olyan helyzetet, amibe belekényszerülnek. De egy kisember nem tud az
anyagi világból felkínálni olyat, amit ők ki ne nevettek volna, vagy haragra ne gerjedtek volna. Akkor
elképzelhetjük, hogy a Világok Teremtője hogy áll a hasonló kísérletek előtt!
Akkor mi az, amit egy kisember fel tud ajánlani? A szolgálat (ibaadat). Sztálin és Szaddam sem akart
többet, mint az esztelen, fékevesztett és lebutított szolgálatot. Aki ettől eltért, arra halál várt. Az
őáltaluk felkínált lehetőség csak az életben maradás és a halál volt.
Allah nem ilyen szolgálatot kíván. Ő teremtette az Univerzumot és az azt működtető rendet, amit
Shariának hívunk, de e szó értelmét az emberi bűnök és félremagyarázás pejoratív tartalommal
töltötte meg. Egy Teremtő logikája nem az, hogy megossza teremtményeit, hogy könnyebben
uralkodjon felettük. Ez az ember logikája. A Teremtő harmóniát akar teremtményei között és hogy
erre a balga rájöjjön, a világmindenségbe helyezte el a példát. Azt kellene tanulmányoznia, azokat az
összefüggéseket kellene észrevennie, ahogy a Nagy Sharia működik, de nem! A balga saját kis
„shariákat” üzemeltet, amit naponta változtat kénye, kedve szerint. Ráadásul a Teremtő nem élet és
halál, hanem életben való boldogulás és Túlvilági jutalom választása elé állít. Itt a választás szón van a
hangsúly! Mert szabadon választhatjuk ezt, vagy egy másik utat, amivel saját magunkat büntetjük!
Tehát nem egy zsarnok büntet, hanem saját magunk, a szabad akarat által!

يك ْم َه ْل ِّمن ُش َرَك ِّائ ُكم َّمن َيْف َع ُل ِّمن َذلِّ ُكم
ُ ثُ َّم ُي ْحِّي
﴾٤٠﴿ َوتَ َعاَلى َع َّما ُي ْش ِّرُكو َن
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َّللاُ َّال ِّذي َخَلَق ُك ْم ثُ َّم َرَزَق ُك ْم ثُ َّم ُي ِّميتُ ُك ْم
َّ
ِّمن َشي ٍء ُس ْب َح َان ُه
ْ

Allah az, Ki megteremtett titeket, majd gondviselésben részesített, majd elmulaszt, majd életre kelt
titeket. Van-e egy is a bálványaitok közt, mi ezt teszi? Legyen Ő Dicső és Magasságos azok felett,
mikhez társítják. (Korán 30:40)
Azok a személyek, dolgok, ideológiák, politikai vezetők, akiket rajongással veszünk körül,
bálványokként imádunk, a „Partnerek, vagy Társak”, kiknek állítását eddig minden oldalról
megközelítve tiltja az Iszlám. Valós imádatunkat kizárólag csak Allahnak tartogathatjuk.
Köszönhetjük-e létünket nekik? Ellátnak-e minket fenntartó gondviseléssel? Elveszik-e, ill.,
visszaadják-e életünket? Bizonyosan nem. Akkor hogy lehetünk ilyen bolondok, hogy megosztjuk
Allah imádatát velük?

ِّ ِّ ِّ الن
َّ ظ َه َر اْلَف َس ُاد ِّفي اْل َب ِّر َواْل َب ْح ِّر ِّب َما َك َس َب ْت أ َْي ِّدي
ض َّال ِّذي َع ِّمُلوا
َ
َ اس ل ُيذيَق ُهم َب ْع
﴾٤١﴿ َل َعَّل ُه ْم َي ْر ِّج ُعو َن
Rontás ütötte fel fejét a szárazföldön és tengeren azáltal, mit az emberek kezei elnyertek. Hadd
ízleltessen velük meg Ő néhányat abból, mit tettek, hátha tán visszatérnek. (Korán 30:41)
Allah teremtménye tiszta, ártatlan és jó. A rontást, félrevezetést a gonosz hozza be ebbe a
tisztaságba. Rávezeti a teremtményt az önzésre, szembefordulásra, lázadásra. Amint a megtévesztés
teret nyer, Allah kegyelme is becsatlakozik, hogy leállítsa. A gonosz következménye rossz, amit be kell
mutatni részbüntetéseken keresztül azáltal, „mit elnyertek kezeik”. Ez a büntetés tekinthető
figyelmeztetésnek, ami megnyitja a bűnbánat kapuit.
Tudom, jönnek a kitekert kritikák, miért vetem össze Istent Sztálinnal és Szaddammal? Talán Allahot
diktátornak tartom? Ezek azok a nem értő agyak, akik ilyen kifacsart gondolatmenet alapján azt is
bizonyítják, hogy Isten ateista, hiszen Neki már nem kell hinnie Istenben. Akkor mi más lehetne, mint
ateista? Értők is olvasnak, nem csak civakodók, hála Istennek! Köszönöm nekik!
Az emberi diktátor leviszi a gondolkodás, értelmezés szintjét azért, hogy vakon kövessék. Egyszóval
butít. Isten fordítva akarja. Tudatos, felfogott követést akar, amiben az értelemre helyeződik
hangsúly. Állj! Ne jöjjetek példákkal a vallások nevében elkövetett szörnyűségekre! Az egyházak
(legyen az bármilyen vallás köré épülő szervezet), nem különböznek az említett diktátorok
felfogásával. Hiába hivatkoznak Égi Hatalomra, ők Földi Hatalmak és erre játszanak!
Isten nem lebutított követőket akar, nem zombik szolgálatára vágyik, hanem emberekére, akik
felismerik helyüket a világban és végre nagykorúvá válva rájuk lehetne bízni a rendszert. De még
messze nem tartunk itt. Az emberiség még egy infantilis kort él, amiben nincs tisztában saját
nagyságrendjével. Mintha egy óvodás vezetne John Deer traktort.
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MIT AKARSZ TÁPLÁLNI, REMÉNYT VAGY REMÉNYTELENSÉGET?

Meghalni reménnyel jobb, mint élni reménytelenül. Ezt Európában kevesen értik. Pár pszichológus
kielemzi és megállapítja: beteg gondolat és radikalizmusra utal, hiszen öngyilkosságra sarkall. Pedig
fordítva. Ha ezt a gondolatot a helyére tesszük, akkor az életnek ad értelmet.
Ha az életet célnak fogom fel és ebben a földi valóságban képzelem el, akkor valóban szűkös ez a
távlat. Szűk helyen az ember szorong és nem képes másra gondolni, csak a beszorítottságra. De ha az
életet egy vizsgafeladatnak tekintem, amit meg kell oldani, de a vizsga után tovább lépek egyetemre,
vagy egy másik térbe, akkor ez a beszorítottság megszűnik. Ez nem azt jelenti, hogy át kell ugrani a
vizsgát és egyből továbblépni. Ilyen nincs! Ezzel azokra utalok, akik maguk vetnek véget életüknek,
vagy hajtanak végre mások utasítására feladatokat, ami életük elvesztésével jár. Vizsga nélkül az
egész tanulási folyamat értelmét veszti. Az bukás. A vizsgakérdéseket viszont Allah teszi fel és nem
ember!
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ِّ س والثَّمر
ِّ ٍ ِّ
ِّ ص ِّم َن اَّلَمو
ٍ وف واْل ُجوِّع وَنْق
ات َوَب ِّش ِّر
ُ ال َو
َ َ َ ِّ اَّلنف
ََ
َ
َ ْ َوَل َنْبلُ َوَّن ُك ْم ب َش ْيء م َن اْل َخ
﴾١٥٥﴿ ين
َّ
َ الص ِّاب ِّر
Mert bizony, Mi próbára teszünk titeket némi félelemmel, éhséggel, szűkével vagyonnak, létnek és
termésnek. Vidd örömhírét az állhatatosaknak,- (Korán 2:155)

َّ َح ِّس َب
﴾٢﴿ آمَّنا َو ُه ْم َال ُيْفتَُنو َن
ُ الن
َأ
َ اس أَن ُي ْت َرُكوا أَن َيُقوُلوا
Arra számítanak-e az emberek, hogy magukra lesznek hagyva, mikor mondják: „Hiszünk,” és őket
nem teszik próbára?” (Korán 29:2)
Hit kérdésében a szájjártatás nem megoldás. A hitnek ki kell állnia az élet valós zűrzavarát. A
megpróbáltatáshoz minden körülményre számítanunk kell, hogy bizonyítsuk, képesek vagyunk-e a
legnehezebb helyzetben is magunk és egónk fölé emelni Allahot. Sok fájdalmat, keserűséget,
önfeláldozást kell kiállni ahhoz, hogy önmagukat megtisztítsuk, akár az aranyműves, amikor kiégeti a
szennyeződést az aranyból.
Egy hívő ember nem ússza meg a megpróbáltatást, azaz a vizsgát! Lehet, hogy egy hitetlen megússza,
de egy hívő soha. Egy hitetlennel lesz, ami lesz, erre mi választ nem adhatunk, de egy hívő útja a
Túlvilágon bizonyosság. Ha nem lenne bizonyosság, akkor nem hívő emberről beszélnénk.
Ez eddig az út és az út beteljesedése. De mi a metodika?
Ha szép virágot akarsz a kertedben, akkor nem az a megoldás, hogy leülsz a virág elé imádkozni, vagy
meditálni. A virág rá sem fog hederíteni a hozzá szóló fohászokra. Ellenben meg fogja hálálni a
napfényt, tápanyagot és jó talajt. Ha felfogod mi kell a virágnak és azt adod, akkor élvezni fogod
szépségét. Minden dolognak meg van az igénye, amit az életben elő kell teremteni. Nem elég a
családért imádkozni, tenni is kell. Nem elég egy jó munkáért imádkozni, azért tanulni, készségeket is
kell fejleszteni. Nem elég Isteni válaszokat várni a semmiből, azért a lelkeddel kell foglalkozni.
Azt azonban figyeld meg, hogy ha görcsösen ragaszkodsz valamihez, akkor annak az ellenkezője
következik be. Mert az emberi elme bonyolult szerkezet. Ha ráerőltetnek valamit, az ledobja magáról.
Példaképpen, csak annyit, hogy tegyük fel, imádkozol. De várod este a focimeccset, vagy a sorozatot
a tévében. Elhatározod, hogy nem szabad a focimeccsre, vagy a főzőműsorra gondolni, hiszen mégis
Allahhal térsz beszélőre. Minél erősebben akarod kizárni tudatodból a tévéműsorokat, azok annál
karakteresebben lesznek jelen és nyomják háttérbe imádat. Nem csak imára igaz ez. Bármire, amit az
életben teszel. De arra is érvényes, hogy saját gondolatot másra ne erőltess. Ne próbálj minden
erővel másokat győzködni. Ha ezt teszed, automatikusan beindul egy védekezésii folyamat és
ledobják magukról mindazt, amiket rájuk hordasz.
Visszatérve a vizsgákhoz és megpróbáltatásokhoz. Ha készültél már iskolai vizsgára tudod, hogy akkor
nem szokott sikerülni, ha a felkészülés minden percében csak arra koncentrálsz és izgulsz. Ha
könnyedebben veszed, az eredmény is jobb lesz. Az életet is vedd könnyebben a maga nyűgjeivel,
bajaival. Vannak bajok, hiszen hol nincsenek, de a bajokra koncentrálással, azok megsokszorozódnak.
Ha pedig levizsgázol, felsőbb osztályba léphetsz, tehát nincs vége! Sőt, csak most kezdődik valami. Itt
az értelme a bevezető mondatnak: meghalni reménnyel jobb, mint élni reménytelenül. Az igazi
ellenfél a reménytelenség, amit le kell küzdeni, nem az élet szűkössége.
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MURAD SZULTÁN ÉS A RÉSZEGES PARÁZNA, AKI ERÉNYES VOLT
IV. Murad szultán, az Oszmán Birodalom szultánja (1623-1640), gyakran járt-kelt az emberek között
álruhában, hogy szemügyre vegye az állapotokat. Egy este nyugtalanságot érzett magában és a
vágyat arra, hogy kimenjen. Szólította biztonsági főnökét és elhagyták a palotát. Forgalmas környékre
érkeztek, ahol egy földön fekvő embert találtak. A szultán meglökdöste őt, de már halott volt, az
emberek pedig csak a dolgaik után futkostak. Úgy tűnt, senki sem törődik a földön fekvő halott
emberrel.
A szultán megszólította az embereket. Azok nem ismerték fel, majd azt kérdezték tőle, mit akar. Azt
mondta: "Miért fekszik ez az ember a földön és miért nem törődik vele senki sem? Hol a családja?
Azt válaszolták: „Ő ez és az, egy részeges parázna!”
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Erre a szultán: „Nem Mohammed (béke reá) Ummájába való? Segítsetek, hadd vigyem őt a házába.”
Az emberek a szultánnal együtt elvitték a halott embert a házába, majd amikor odaérkeztek, mind
távoztak. Csak a szultán és segédje maradtak. Amikor a férfi felesége meglátta férje halott testét,
sírni kezdett. Így szólt a halott testhez: "Könyörüljön neked Allah! Ó, Allah barátja! Bizonyságot teszek
arról, hogy te az erényesek közé való vagy."
A szultán összezavarodott. Azt mondta: „Hogy lehetne erényes, ha az emberek ezt meg azt mondják
róla? Annyira, hogy senki sem törődött vele, amikor meghalt!"
Azt válaszolta: „Erre számítottam. A férjem minden este elment a kocsmába és annyi bort vett,
amennyit csak tudott. Ezután hazahozta és az egészet beöntötte a csatornába. Aztán azt mondta:
"Ma legalább egy kis részt megmentettem a muzulmánokból." Ezután egy prostituálthoz ment, pénzt
adott neki és azt mondta, reggelig zárja be az ajtót. Ezután másodszor is hazatért és így szólt: "Ma
megmentettem egy fiatal nőt és az ifjú hívőket a bűnöktől."
Az emberek csak azt látták, hogy bort vásárol és a prostituáltakhoz jár, ebből vontak le
következtetéseket. Egy nap azt mondtam neki: "Ha meghalsz, nem lesz senki, aki megmosdasson, aki
imádkozzon érted és senki sem temet el!"
Erre elnevette magát és így válaszolt: „Ne félj, a hívők szultánja és az erényesek fognak imádkozni a
testem felett."
A szultán könnyekre fakadt. Így szólt: Allahra! Ő az igazat mondta, hiszen én vagyok Murad szultán.
Holnap megmosdatjuk, imádkozunk felette és eltemetjük.”
Így történt meg az, hogy a szultán, a tudósok, az erényes emberek és tömegek imádkoztak fölötte. Az
embereket az alapján ítéljük meg, amit látunk és amit másoktól hallunk róluk. Csak akkor láthatnánk
őket valójában, ha tudnánk mi rejlik szívükben és mi a titok köztük és Uruk között. De ha Allah tudja,
akkor mit számít az, hogy ki tudja és ki nem tudja?!

ِّ
ِّ يا أَُّيها َّال ِّذين آمنوا
َّ الظ ِّن ِّإ َّن بعض
َّ ير ِّمن
الظ ِّن ِّإ ْث ٌم َوَال تَ َج َّس ُسوا َوَال َي ْغتَب
َ اجتَن ُبوا َكث ًا
َ َْ
ْ َُ َ
َ َ
ِّ َخ
ِّ ْكل َلحم أ
ِّ
َّ َّللاَ ِّإ َّن
َّ يه َم ْيتًا َف َك ِّرْهتُ ُموهُ َواتَُّقوا
ً ض ُكم َب ْع
ُ َّب ْع
َ ضا أ َُيح ُّب أ
ََّللا
َ ْ َ ُ َح ُد ُك ْم أَن َيأ
ِّ
﴾١٢﴿ يم
ٌ تََّو
ٌ اب َّرح
Ó, kik hisznek! Kerüljetek el mindenféle gyanúsítgatást. Mert bizony, néhány gyanú vétek. Ne
kémkedjetek, és ne terjesszétek egymás rosszhírét. Vagy tán egyikőtök holt testvére húsát szeretné
enni? Ez gyűlöletes lenne nektek. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah a Megenyhülő, a
Kegyelmes. (Korán 49:12)
A legtöbb gyanúsítgatás alaptalan és kerülendő. Néhányuk egyenesen bűn, mert komoly
igazságtalanságot hordoz ártatlan embereknek, férfiakról és nőkről.
Mások ügyeiben való matatás, kémkedés, ha csak merő kíváncsiságból történik, akkor teljesen
hiábavaló, ha pedig ennél több, akkor komoly bűn is lehet.
Rosszhír keltés és terjesztés ugyancsak lehet hiábavaló, de ha tudatos, vagy alapvető hazugságokat is
tartalmaz egy lejárató kampány érdekében, akkor ez túlnő a pletyka szintjén és komoly bűn.
Senki sem gondolhat olyanra, hogy fivére húsát eszi. De ha fivére halott, akkor annak fogyasztása
kétszeres bűn. A bűn hozzáadódik egy másik bűnhöz. Ilyen az, ha valaki pletykát terjeszt, majd
gyanúsítgat és hogy talpon maradjon, még hazugsággal is tetézi beszédét és lejáratásba kezd.
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NAGY SÁNDOR UTOLSÓ HÁROM KÍVÁNSÁGA
Az Iszlám nagy becsben tartja Nagy Sándor emlékét. A 18. Al-Kahf szúra 83-98 versei több tudós
szerint őt említik Dhu al Qarnayn (kétszarvú) név alatt. Emellett számos példabeszéd hivatkozik rá és
hatalmára, melyet azóta sem sikerült senkinek utána létrehozni. A hatalom nem vakította el. Szerény,
megértő maradt ítéleteiben és népek feletti döntéseiben. Íme egy, az őt említő történetek közül.
Miután Nagy Sándor meghódított sok királyságot, haza indult. Útközben megbetegedett és ágynak
dőlt. Amikor szembe nézett a halállal rájött, hogy hódításai, hatalmas hadserege, éles kardja és
minden gazdagsága jelentéktelen. Arra vágyott, hogy hazaérjen, anyja arcát lássa és végső búcsút
vegyen tőle. De el kellett fogadnia a tényt: romló egészsége nem engedi, hogy eljusson távoli
hazájába. Így a hatalmas hódító elesetten feküdt és sápadt tekintettel, tehetetlenül várta utolsó
lélegzetét. Odarendelte tábornokait és így szólt: „Hamarosan távozom ebből a világból. Három
kívánságom van, kérem, maradéktalanul hajtsátok végre azokat."
Könnyekkel az arcukon a tábornokok megfogadták, hogy engedelmeskednek és teljesítik királyuk
utolsó kívánságait.
1) Az első az, hogy csak orvosok vihetik a koporsómat, mondta Sándor.
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2) Egy kis szünet után folytatta: Másodszor, azt akarom, hogy amikor a koporsómat a sírhoz viszik, a
temetőbe vezető utat szórják fel arannyal, ezüsttel és drágakövekkel, melyeket kincstáromban
gyűjtöttem.
3) A király ezután kimerültnek érezte magát. Megpihent pár percre és folytatta. Harmadik és utolsó
kívánságom az, hogy mindkét kezem lógjon ki a koporsóból.
Az ott összegyűlt emberek elgondolkodtak a király furcsa kívánságain. De senki sem mert kérdést az
ajkára venni. Sándor kedvenc tábornok megcsókolta kezét, majd szívéhez szorította azt. „Ó király,
biztosítalak arról, hogy minden kívánságod teljesül. De mondd el, miért kéred ezeket a furcsa
kívánságokat?"
Ekkor Sándor mély lélegzetet vett és így szólt: „Szeretném, ha a világ is megismerné a három
tanulságot, melyeket megértettem.” Ezek hát a tanulságok Nagy Sándor utolsó három kívánságából:
„Azt akarom, hogy orvosok vigyék a koporsómat, mert az embereknek tudniuk kell, hogy a földön
egyetlen orvos sem tud senkit meggyógyítani. Tehetetlenek és nem tudnak megmenteni egy embert
sem a halál öleléséből. Tehát az emberek ne tartsák az életet magától értetődőnek.
A második kívánság, az arany, ezüst és egyéb gazdagság elszórása a temetőbe vezető úton azt
célozza, hogy elmondjam az embereknek: még az arany töredéke sem fog velem jönni. Egész
életemet a hatalom hajszolásában töltöttem gazdagságot keresve, de semmit sem tudok magammal
vinni. Hadd tudják meg az embereknek, hogy aki pusztán a vagyont halmozza, az idejét pazarolja.
A harmadik kívánságom kapcsán pedig, amikor a kezem kilóg a koporsóból, azt szeretném, ha az
emberek megtudnák, hogy üres kézzel jöttem ebbe a világba és üres kézzel távozom ebből a
világból.” E szavakkal a király lehunyta szemeit. Hagyta, hogy eluralkodjon felette a halál és utolsó
lélegzetet vegyen.

﴾٨٣﴿ ك َعن ِّذي اْلَق ْرَن ْي ِّن ُق ْل َسأ َْتُلو َعَل ْي ُكم ِّم ْن ُه ِّذ ْك ًار
َ َوَي ْسأَُل
َ ون
Kérdeznek Zul-Qarnainról. Mondd: „Elolvasom nektek a róla szóló történetet.” (Korán 18:83)
Zul-Qarneyn azt jelenti, „kétszarvú”, ami lehet egy harci sisak, vagy címereken látható jelkép, ami két
földrészt, vagy két korszakot köt össze. Ki volt ő? Mikor élt? A Korán nem adja meg nevét, nem
helyezi őt anyagi térbe. Nem is szükséges, hogy választ találjunk, mert a történet példabeszéd. A
közhiedelem, egyébként azt vélelmezi, hogy Zul-Qarneyn (Dhul al Qarnayn) Nagy Sándorral azonos.
Van olyan elképzelés, ami szerint egy Perzsa király, vagy egy ókori Himyarita uralkodó volt. ZulQarnayn a felszínen király, de lényegét tekintve maga Allah akarata volt, aki az Ő Univerzális tervét
valósította meg, ehhez adott neki erőt és hatalmat. Kelet és Nyugat felett uralkodott és több
civilizáció élt kontrollja alatt. Igazságos és jóravaló volt, aki elutasította az önzést, kapzsiságot.
Megvédte a gyengéket és megbüntette a bűnösöket. Három útjáról olvashatunk a szövegben.
Mindegyik etikai mondanivalót tartalmaz.

ِّ ِّإَّنا م َّكَّنا َل ُه ِّفي ْاَّل َْر
﴾٨٤﴿ ض َوآتَ ْي َناهُ ِّمن ُك ِّل َشي ٍء َس َبًبا
َ
ْ
(Hatalmi) helyzetbe hoztuk őt a Földön és neki adtuk minden dolog beteljesülésének útját. (Korán
18:84)
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﴾٨٥﴿ َفأ َْت َب َع َسَبًبا
És ő követte az utat, (Korán 18:85)
Akár tudjuk, ki volt Dzu al-Qurnayn akár nem és akár hitelt adunk a példabeszéd valódiságának, akár
nem, a lényeg a mondanivaló. Remélem, az átjött.
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NE ARRA LÉGY BÜSZKE, AMI ELVÁLASZT, HANEM ARRA, AMI ÖSSZEKÖT!

ِّ َّ
﴾٧٠﴿ َّللاَ َوُقوُلوا َق ْوًال َس ِّد ًيدا
َّ آم ُنوا اتَُّقوا
َ َيا أَُّي َها الذ
َ ين
Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól és beszéljetek célratörően,- (Korán 33:70)
Beszédkor nem elég igazat mondani, hanem célratörően, egyenesen kell fogalmazni. Nem lehetünk
kétértelműek, félreérthetők, nem térhetünk el felesleges mellékvágányra, hanem az elmondani
célzott tárgyat a legrövidebb, legérthetőbb módon kell elérni. Ugyanez áll tettekre is. Ha
hozzáállásunk egyenes, Allah segít elkerülni az intrikát, esetleges támadási felületet. Ha ezt tesszük,
elnézik hibáinkat és múltbéli bűneinket.
Ezért hát célratörő leszek és kimondom.
Elöljáróban annyit, hogy ezt a cikket nem posztjaim kommentelői ihlették, tehát ne keressen senki
célzásra utaló jeleket. Sőt, megköszönöm az eddigi normális hangnemet, vitát, hozzáfűzéseket akkor
is, ha más véleményeket képviselünk. De néha kapok kioktatást pár hete megtért konvertektől, akik
hirtelen megvilágosodással nyilatkoztatnak ki eszméket és jelölnek ki utakat. Ez nem új dolog. Az
elmúlt évtizedek hozzászoktattak ehhez. De azért megírom. Az általam megélt gyakorlatot írom meg.
Sokszor elképedek, amikor okoskodó és magukban tök bizonyos iránymutatásokat kapok. Bocsika, de
én egy 65 éves öregember vagyok és tökéletesen tudom, hogy mennyire nem tudok semmit. Ti pedig,
ugye mindent tudtok azért, mert Ali, vagy Juszuf (a neveket ne próbáljátok személyekkel azonosítani)
elmagyarázza a teljes Igazságot. Én is valaha felültem hosszú éveken át Aliknak és Juszufoknak, de
rájöttem: ezeknek az embereknek kevés közük van ahhoz, ami 1400 éve történt Mohamed (béke reá)
és Allah között. És ez nem az egyszerű Alik és Juszufok hibája! A nép lelke tiszta! Csupán manipulált.
Közlök két ábrát. Az egyik az Iszlám gondolkodási iskolákat, azaz doktrínák irányzatait (Aqida) mutatja
be, a másik a Sharia iskolákat. Azt ugye tudjuk, hogy a Korán két fő eleméről beszélünk. Ez a két
táblázat több éves tananyagot ölel fel és minden irányzat mögött tudósok és könyvtárak vannak.
Persze ez nem vonatkozik a modern irányzatokra, ahol a fejlevágáshoz és néphülyítéshez nem kell
szakirodalom. Oda elég a CIA elektrosokkos műhelye is.
Tehát a történelemben kialakultak a doktrína és sharia iskolák mindenféle kombinációi és akkor még
csak arról a számtalan útról beszélek, amikre büszkék lehetünk. Mert vannak olyanok is, melyekre
nem. Láthatjátok, hogy a szúfi iskolák egy külön csoportot alkotnak, mert ezek nem illeszkednek be az
Iszlám Doktrína és Sharia felosztási rendjébe. Ők olyan szereteten alapuló közösségeket hoztak létre,
ahol nem az írott rendtartás, hanem a szív belső látása és ennek erősítése a cél. Most nagyon
leegyszerűsítettem. Ennél azért bonyolultabb. Mint ahogy bonyolultabbak a mellékelt táblázatok is.
Sokkal több leágazás, aliskola létezik. Ezek közül vannak, melyek tolerálják egymást és vannak
ellenségesek.
Nos, ezek mindegyike magát a tiszta Iszlám képviselőjének tartja és lélekvezetőket, imámokat követ.
Ugyanarra a kérdésre az egyik nemet, a másik igent mond és ebben a külső kérdező nem igazodik el.
Alik és Juszufok olyan helyekről származnak, ahol egy ilyen irányzat van érvényben és ahogy a
parasztnénik nálunk falun odavannak a plébánosért, de fingjuk nincs miről beszél a misén, Ali és
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Juszuf is így van a lélekvezetővel. Ali és Juszuf teátrális és verbális képességei ne győzzenek meg
senkit! De Alit és Juszufot ne érje vád. Ők lehet, hogy tiszta szándékbók teszik, amit tesznek. A vád
azokat érje, akik ezt tették és teszik az Iszlámmal! Széttépték darabokra és ellentmondásos
tanításokkal teszik azt átláthatatlanná. Belemagyaráznak minden szart, ami nincs benne. Viszont azt
nem mondják el soha, hogy a Korán az ő főügyészük, fő vádlójuk! Ne egy csoport igazságát erősítsék,
hanem a Koránét!
A mellékelt ábrák alapján határozzátok meg, hogy ti melyik rubrikában vagytok és akkor látjátok,
hogy egy pár száz, max. pár millió fős bandában vagytok tagok. Ki meri ezek után magát az Iszlám
ismerőjének beállítani, legyen az Muszlim, vagy nem-Muszlim? Azzal semmi gond, ha véleményt
mondotok, vagy tanítotok, de hogy mertek elítélni másokat azért, mert nem a ti utatokon jár? Hogy
mertek minősíteni, nagyképűsködni, fellengzősködni! Ítélni egyedül Allahnak van joga. Neked csak
egyhez van jogod. Szeretni, mosolyogni, harmóniát sugározni és tenni a dolgod. Ha megkérdeznek,
mi ez a kisugárzás, akkor pedig mondd: Allah tette ezt velem. De sose cseréld fel a sorrendet.
Vagy egyben van az egész csapat és mindenki testvér a Korán égisze alatt, vagy folytatódik a
bandaháború és teljesen elvesztjük hitelünket.

ِّ ِّ ِّ
ِّ و
﴾١٠٣﴿... يعا َوالَ تََف َّرُقوْا
ْ َ
ً اعتَص ُموْا ِّب َح ْبل َّللا َجم
Ragadjátok meg Allah kötelét mind és ne különbözzetek!... (Korán 3:103)
Ne imámokra hivatkozzatok, hanem a Koránra. Az imámok széttéptek minket darabokra, a Korán
pedig összekapcsol. Elnézést kérek, de nekem a Muszlimok nem testvéreim, ne szólítsatok így.
Nekem a hívők a testvéreim. A hit az más, mint a vallás. Nekem az Iszlám nem a vallásom, hanem a
hitem, ami teljesen más fogalom. Ha az Iszlám nektek is hitetek, akkor testvér vagyok.

 وأبو يعلى وابن أبي شيبة في المصنف عن أنس قال،فقد أخرج اإلمام أحمد في المسند:
 ثم يشير، واإليمان في القلب، اإلسالم عالنية:كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يقول
التقوى هاهنا: بيده إلى صدره ويقول
Imám Ahmed jegyezte fel jelentésébe, aki Abu Ya’ali Ibn Abu Shaibára utalt, aki Anast említette. A
Próféta (béke reá) így szólt:
„Az Iszlám bejelentés kérdése, a hit a szívben van. Majd kezét mellkasára helyezte és ezt mondta: az
erény helye pedig ez!”
Hogy mertek egyes szektákba úgy beléptetni embereket, hogy a többi Muszlimtól el kell határolódnia
a belépőnek! Még más Egyisten hitűeket is testvérnek kell tekinteni, hiszen ugyanaz a hit köt
bennünket össze! Megint nem vallásokról beszélek! A vallások többnyire pozitív jelenségként
indultak, mert közösségeket formáltak, tanítottak, de túllépve egy határt, más hasonló vallási
közösségekkel szemben konkurenciaként léptek fel. Elitet formáltak és mindenki mást ellenségnek
kezeltek. A szeretet helyére gyűlölet került. Ahol ez kialakult, a vallás az emberiség bűne lett, amivel
feldarabol egy hitet és kisajátítja azt egy csoport számára.
Én nem követek imámokat. Olvastam, tanultam gondolataikat. De sajnos az imámok nem adnak
támpontot arra, miért van Jemenben, Szíriában, Irakban, Afganisztánban ilyen mocskos helyzet. Nem
adnak útmutatást arra, hogy a 21-ik század apokaliptikus jelenségei közt mi a teendő. Arra bizonyos,
hogy találunk próféciákat, hogy ebben az időben mindenkire hallgathatunk, csak hittudósainkra nem.
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 وال يبقى من القرآن إال، يوشك أن يأتي على الناس زمان ال يبقى من اإلسالم إال اسمه
 ِمن،  علماؤهم شر َمن تحت أديم السماء،  مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، رسمه
عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود
“Majd eljön az idő, amikor az Iszlámból nem marad más, mint annak neve, a Koránból csak annak
betűi, a mecseteket építenek, de azok útmutatást nem adnak, a hittudósaik a legromlottabbak
lesznek az ég alatt. Fitna (zavarkeltés, ármány, kísértés) tör elő belőlük és tér vissza beléjük.
(Bayhaqi)”
Nekem a sok tanulás, ill. 30 év bolyongás után az Iszlám világban és Afrikában, marad a Korán.
Lábamat nem teszem be se mecsetbe, se templomba, Istenemmel jól megférek egy kis kuckóban,
minek keressem a Sátánt? Hányinger fog el a sok erőszak, vérengzés emlékétől, pszichopata elmék
meggyőzhetetlen merevségétől. De kellemes emlékeim közt idézem fel az egyszerű Muszlimokat, a
szegényeket, bárhol is éltek, akik szívüket, lelküket odaadták mások életben tartására, szolgálatára. A
mai trendek közül jó pár az Iszamofóbia tárgyaivá teszik őket.
De ez megint csak az én utam. Én ezt járom és ti is járjátok a magatokét. Allah fogadja el tőlünk.
Amen

NE FELÜLRŐL VAGY KÍVÜLRŐL VÁRJ SEGÍTSÉGET
A SEGÍTSÉG BENNED VAN

Erőszak, vér, gyilkosság, nők elleni erőszak. Gondolkodtunk azon, hogy miért terjed?
Emlékezzünk a 70-es évekre. Moziba jártunk, mindenféle filmeket néztünk. Ha ott lelőttek valakit,
elesett és kész volt. Ma ez más. Leszakadt fejek, sugárban spriccelő vér, hang effektusok, nők kínzása
stb. És ha lehet, még lassított felvételben megismétlik mindezt. Egy ötéves gyerek kezébe adott
videojáték sem más. Akkor győz, ha mindenkit lelő. Élvezi, hozzászokik és ezt játéknak hívjuk.
Miért van mindez? Mert eladható. Nem filmekről, játékokról kell beszélni, hanem árukról, mert a
bevételben fogalmazódik meg az érdek.
A gyerekek felnőnek és a gyönyört, amit gyerekkorban átéltek, valódi fegyverekkel is kipróbálják. A
mai filmművészet remekei, melyekkel Hollywood eláraszt, megerősítenek az erőszak elfogadásában.
És Hollywoodot koppintják. Ez egy minta, ami alapján az indiai, kínai és más filmipar ezrével zúdítja
termékeit a piacra, mert az eladható, kasszasiker. Annál nagyobb kasszasiker, minél plasztikusabban,
érzékletesebben jelenítik meg a kínokat, belső részek kiszakadását, vért.
Ha ehhez a megágyazáshoz fegyvertartás is párosul, akkor ne csodálkozzunk napjaink eseményein.
Ha Kínában, Indiában és máshol is lenne szabad fegyvertartás, ott is hasonló esetek fordulnának elő,
tehát szükségtelen feltenni a kérdést, hogy miért pont az USA-ban történnek iskolai vérengzések,
utcai lövöldözések.
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Ha a vér ennyire bent van a közhangulatban, akkor ennek manipulálása további célokra már
gyerekjáték. Nem akarok végig menni a gondolati levezetésen és eljutni az ISIS-ig, Al-Kaidáig, mexikói
drogháborúkig, az erőszak ipari méretű előállításáig és felhasználásáig. Nem vagyok híve az
összeesküvés elméleteknek, mert meggyőződésem, hogy nem egy láthatatlan háttérhatalom tervei
valósulnak meg. Egyszerűen azt látom, hogy nincsenek fékek és az ösztönök felkorbácsolása sok
bevételt hoz. A bevétel pedig minden mást felülír. Majd, ha már adott egy szituáció, akkor jön a
politika és ráépíti saját bevételeit, érdekeit. Eljátsszák, hogy megmentenek minket, de ahhoz, hogy
megmentsenek elő is állítják a szituációt, amitől jó pénzért megmentenek. Elszabadul a ló,
megszűnnek a fékek. Ami egy egérnek élet-halál harc, az a macskának játék. Ők a macska és mi az
egerek.
Most azt várjátok, hogy mondjam meg, mi a megoldás? Nem tudom a megoldást. Csak ahhoz lehet
megoldást ajánlani, amihez az embernek eszköz áll rendelkezésére. Nekem ilyen eszközöm nincs.
Hívjam fel a politikusok figyelmét? Fölösleges, hiszen a folyamatok nyertesei. Az egyházak vezetőit?
Minek, hiszen romlottabbak, mint a politikusok. Ők azok, akik még tüzelnek is minket az egymás
elleni gyűlöletre. Felülről erre nincs megoldás. Erre a fogyasztói tömegek részéről lenne megoldás, ha
ilyen igény kialakulna bennük. Mi vagyunk a fogyasztók, az eszközök. Ha mi nem fogyasztunk,
megszűnik az érdek. Csak akkor változik a világ, ha magunkat változtatjuk meg. Allah felkínálja a
megoldást:

﴾١١﴿...  ِّإ َّن َّللاَ الَ ُي َغِّي ُر َما ِّبَق ْو ٍم َحتَّى ُي َغِّي ُروْا َما ِّبأ َْنُف ِّس ِّه ْم...
…Mert Allah nem változtatja meg a népet addig, míg ők maguk nem változnak meg… (Korán 13:11)
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NE HÁBORÚS ELEMZŐ LÉGY, HANEM SPIRITUÁLIS VILÁGOD ELEMZŐJE

Mielőtt nekikezdek, újból kérek mindenkit, hogy ne általánosítson. Pattanásig feszült a helyzet a
Közel-Keleten. Ebben nem Amerika, hanem Trump döntött így. Zsidó vélemény sincs, hanem
Netanjahu vélemény van. Zsidók és amerikaiak pedig, ahány ember, annyi vélemény.
Saját házunk táján is megsokasodtak a szakértők. Az alábbi cikk megírására az ösztönzött, hogy
testvéreink Iszlámba foglalják azt, ami nincs az Iszlámban. Fogadjuk el általánosságban azt, hogy ami
a teremtésben jó, az Allah műve és ami rossz, azt ember teszi. Jelen helyzetben mehetünk ezer
irányban és mehetünk egy irányban. Kire hallgassunk?
Eljött a világvége! Jön Mehdi, majd a megváltó Jézus és a végső leszámolás! Ráerősítenek erre
sejkjeink, ayatollahjaink, akik növelik nézettségüket, a TOP listásokból csúcs TOP listások lesznek.
Összedől a dollár, majd az Euró. Roskadozik a nemzetközi pénzrendszer stb. Mivel az emberek
beszartak, kajálják ezeket a szövegeket. És hopp! Kiderül, hogy ennyi megvezethető van közöttünk.
Akik tömegesen eszik az emberek kommunikációját, azok megvezetettek. Vagy tán gondoljátok, hogy
a világvégét, Mehdi és Jézus eljövetelét Allah pár ayatollah szájából közli, vagy cikket jelentet meg a
Wall Street Journalban?
Allah a legjobb tudója mindennek. A Jelek ott vannak, az bizonyos. De nem gondolkodtatok-e el azon,
hogy a Jelek közül pár manipulált? Hiszen a Jeleket jobban ismerik az Iszlám ellenségei, mint a
muszlimok! És a muszlimok táborán belül sem büszkélkedtethetünk Iszlámot kiszolgáló Ummával.
Inkább fordítva, sokan az iszlámmal szolgáltatják ki magukat, eszköznek tekintve a vallást.
Mielőtt még elvesznénk az eszkatológia apokaliptikus világában üljünk le egy kicsit és számolgassunk,
hányan keresik magukat gennyesre ezekben a sorsfordító időkben? Most ne gyertek megint a kinek
van igaza és ki terrorista, ki nem, kérdésekkel, mert ez teljesen másodlagos. Általában senkinek sincs
igaza és minden oldal tökéletesen teljesíti a terroristákra vonatkozó szabványok minden előírását.
Teljesen mindegy, hogy miként alakulnak a frontok, ki támad, ki védekezik, kiket fanatizálnak, kik
fosnak, a lényeg a félelem. Ezt mérnöki módon előállították. Egy félelemmel átitatott helyzetben a
hadiipar csúcson pörög, a népek fegyverkeznek, a bankok hiteleznek és a világ, amely pénzügyi
recesszióban szenved, talán kilábal valahogy a mélypontról. A félelemre visszautalva: nem mindenki
fél. Van, aki mártír sorsra szánja magát és annak is fegyver kell. Tehát, amíg én emberi hasznot látok
a háttérben, elsikkad a prófécia mai beteljesülése. Mindemellett hiszek a próféciában és a trendet is
látom. De ez még csak trend.
Hívő vagyok. Az én hitem csak Allahhoz köt. Bizonyos vagyok abban, hogy Ő nem a sajtóból fogja
tudtunkra hozni Mehdi, az igazságot hozó imám és Jézus eljövetelét, mégis mindenkiben tudatosulni
fog, hogy eljött az idő. Góg és Magóg ideje már itt van, azt látom. Ez az az időszak, amikor az emberek
csak pénzben, érdekekben tudnak gondolkodni. Megszűnnek a belső kötődések. A jelenlegi hadi
helyzetet is Góg és Magóg idejének írom be. Ha elemezzük, akkor hiába valós, vagy vélt ellenfelek
küzdenek, a harcok befolyási övezetekért folynak, melyek kimenetelébe ki tudja, de lehet, hogy már
rég megállapodtak. Ma egy ilyen „végső összecsapásnak”, csak a pénzrendszer a nyertese, mindenki
más vesztes. A legnagyobb vesztesek pedig az arabok, akikről egy szó sem esik, közben az ő
országaikat darálják le és amortizálják nulla alá. Csak hát az ő érdek és kommunikáció érvényesítő
képességük nincs jelen. Akik gondolkodtak, azokat kinyírták, a maradék pedig egyik, vagy másik
félhez csapódik, az árulás történelmi hagyományát folytatva. Amúgy meg ez a kifizetődő.
Szóval, egyelőre káoszt látok és ez a káosz földi érdekeket szolgál.
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Nem zárom ki, hogy a történések spirituális világváltáshoz is vezetnek és akkor valóban világvégét
hirdethetünk. Egyelőre egy antikrisztusi kor eljövetelét látom, ahol a legszentebb eszméket tűzik ki a
zászlókra minden oldalon a legszörnyűbb bűnök legitimálására.
Szerény véleményem, hogy egy spirituális világváltáshoz nem politikai események vezetnek, hanem
belső igény, mely tömegesen kap lángra a közemberek szintjén. Tehát nem politika által vezérelt
változásban hiszek. A közember szintjén pedig nem hiszem, hogy csak muszlim, nem-muszlim
csoportokat kell felállítani, mert Allah sem így osztályoz. Tök mindegy ki kicsoda ebben a tekintetben.
Ha eljön az idő, mindenki eggyé válik abban, hogy ez a világ romlott és összefog egy új világ
létrehozására. Az lesz Mehdi, majd Jézus ideje. Amíg szekták, vallások, etnikumok közt szított
feszültséget látok, addig ez a politika ideje. Ha majd tudatossá válik tömegek szintjén, hogy hol
rejtőzik a valós ellenség, akkor spirituálisan is érettek leszünk egy új világ kiérdemlésére. Sajnos, ma
még a szomszédunkban, házastársunkban előbb látjuk meg a megbúvó sátánt, mint abban, aki
nyomorult állapotunkat létrehozta. Ezzel együtt nem zárom ki, hogy a mai események hosszú távon
elvezetnek egy ilyen váltáshoz.

ِّ َّ
﴾١٥٣﴿ ين
َّ الصالَ ِّة ِّإ َّن َّللاَ َم َع
َّ الص ْب ِّر َو
َّ استَ ِّع ُينوْا ِّب
َ الص ِّاب ِّر
َ َيا أَُّي َها الذ
ْ آم ُنوْا
َ ين
Ó, kik hisztek! Keressetek menedéket az állhatatosságban és az imában. Allah az állhatatosakkal tart.
(Korán 2:153)
A második világháborúban becslések szerint 50-70 millió ember, zömében civil halt meg.
Többségükben nekik is voltak elveik, hülyítve voltak. Minden politikai igényeket kielégítő háború
lényeges eleme a néphülyítés. Ezt ma kommunikációnak hívják. Ez egy tudomány, amivel mossák az
agyadat, hogy ne te döntsd el mi a jó és rossz. Majd, ha kinézel az ablakon és látod, hogy a zombik
felsorakoznak, át se gondold, rohanj és csatlakozz.
Allah a fenti versben nem ezt kéri. Azt kéri, hogy Rá hagyatkozz és ha úgy adódik, a Rá hagyatkozók
fogják meg egymás kezét. Nem a muszlimokat kéri! Ha azokat kérné, ma Allahnak nagyon nehéz
dolga lenne, mert specifikálnia kéne, hogy Síiták? Szunniták? Azon belül? Vahabiták, Zaiditák,
Iszmailiták, Dzsaafariták, Malikiták, Hanbaliták, Hanafiták, Shafaiták és ezer más? Elfogytak a kezek,
nincs, ki kezet fogna a másikkal!
Allah az állhatatosakat kéri, specifikáció nélkül! Tehát vonulj magányodba és mélyedj el. Allah tudatja
veled, mi a dolgod. A dolgod megbékélni Őbenne! Ne érts félre! Nem opportunizmus, nem
megalkuvás a dolgod! Mert ha védeni kell Allah ügyét, akkor állj fel és védd! Csak ne verjenek át az Ő
ügyére hivatkozva és végül ember ügyéért hagyod ott a fogad.
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NÉGY KÉRDÉS
Az uralkodó magához hívatott egy bölcset, akinek négy kérdést tett fel.
Mi a legszebb ruha? Mi a legfinomabb illat? Melyik a legkényelmesebb ágy? Melyik a legélhetőbb
ország?
A bölcs válaszai:
A legszebb ruha a szegény egyszál inge, amiben télen-nyáron elégedettségben él.
A legfinomabb illata az anyáé, hiába izzad, fárad, mégis ez nyugtatja meg a szívet.
A legkényelmesebb ágy, melybe bűntelenül, gondtalanul fekszünk, mert akár egy bűn is olyan,
mintha tövis lenne a lepedő alatt.
A legélhetőbb ország pedig az, ahol nem kötik béklyóba a gondolatot és a tudatlanság nem veti meg a
lábát.
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NEM A VALLÁSBAN VAN KÉNYSZER, HANEM A KÖZÖS ÚT MEGTALÁLÁSÁBAN

Mindenkinek van érzékeny pontja. Van, aki büszke nemzetiségére, hovatartozására, kultúrájára,
készségeire vagy egyszerűen családjára, gyerekére. Egy bizonyos szintig lehet ezekkel is viccelni, de a
szintet átlépve megalázó és sértő minden szó, gesztus. Majd jön az adok-kapok. Mert elkövetkezik a
viszont-sértegetések ideje, hiszen tisztában vagyunk egymás érzékeny pontjaival, amit támadhatunk.
Sokszor nem is vesszük észre, hol léptünk túl egy határt.

ِّ الَ ِّإ ْكراه ِّفي
ِّ الد
﴾٢٥٦﴿ …ين
ََ

Nincs kényszer a vallásban… (Korán 2:256)
Előre vettem a Korán meghagyását, ami feketén-fehéren lefekteti az elvet: kényszert alkalmazni tilos!
Ez a tilalom nem csak tettekre terjed ki, hanem megfogalmazásokra is.
Mi muszlimok elszenvedői vagyunk sokszor a minket körbevevő gyűlöletnek, de be kell vallanunk,
hogy mi is teszünk ennek érdekében. Nem a fenti előírásnak megfelelően beszélünk, viszonyulunk
környezetünkhöz. Ahol nincs kényszer, gyűlöletkeltés egyik oldalon sem, ott gyönyörűen működik az
együttélés. Ahol előjön valaki, fenyeget és előírja másoknak, hogy mit kell tenni, ott felborul az
emberek közti békesség.
Ma már nem tartok kapcsolatot egyetlen közösséggel sem. Életem során azonban sok helyen jártam
és sok közösségben voltam tag, vezető, vagy egyszerűen érdeklődő. Ezek nem csak muszlim
közösségek voltak. Csak idő kérdése, hogy egy közösség bizonyítani akarja önigazolásként azt, hogy
valamilyen értékmérő alapján jobb a többinél. Innen a történet ismerős. Ez az értékmérő azonban
sosem az, hogy miként szolgáljon közügyeket, humanitárius célokat, más emberek csendben,
figyelemfelkeltés nélkül.
Majd egy másik ismerős kép. Idejön Ali, akinek bármi lehet a nemzetisége, most ne azon akadjunk
fent. Alit befogadja egy kontinens, egy ország, munkát kap, majd fedelet a feje fölé. Gyakorlatilag
hozzájut ahhoz, amihez saját országában soha. Ha valamiben hiányt szenved, akkor nem kér, hanem
követel! Neki jár! Hirtelen jogai lettek! Miért nem követeltél a szülőföldeden, Ali? Majd eljár
közösségekbe és dirigál. Nem meghunyászkodik és keresi egy közösség szolgálatát, hanem
belepofázik ügyekbe, kritizál, előír. Még meg sem melegedett a befogadó országban és parancsokat
oszt. Arra nem gondol, hogy agyilag zéró, felkészületlen és amit tudásként érez magában, az nem
tudás, hanem egy nemzeti populizmus vallásba csomagolva, egy helyi konfliktus eszmei síkra
terelése, vagy éppen saját kitalációja? Hé, Ali! Ne importáld ide a szarodat. „Nincs kényszer a
vallásban!” Nem érted? Ne küldözgess nekem emaileket, messenger üzeneteket kioktatólag, hanem
takarodj haza és ott próbálkozz azokban a mecsetekben, melyek napközben zárva vannak és csak
imaidőben adnak neked fél órát, hogy lenyomd a napi kötelező adagot. Ott szónokolj előírásokról!
Egy ún. Iszlám országban próbálkozz! Nem mersz ugye? Ott darabokra szednének ugyanezért.
De ha már itt vagy, miért nem jársz múzeumba, miért nem olvasol könyveket, miért nem érdeklődsz
a befogadó nép kultúrája iránt, miért nem gyarapodsz? Sok ismerősöm él 30-40 éve Európában és
kizárólag saját etnikumon belül tart kapcsolatot. Ez még akkor sem változik, ha beházasodik egy helyi
családba. A legtöbb házasság egy idő után tönkremegy, pont a kulturális és hagyománybeli
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különbségek miatt. Illetve helyesbítek. Nem a különbség miatt, hanem az emberi gyengeség miatt.
Mert „nincs kényszer a vallásban!” Egyik fél sem bírja elviselni egy vita esetén, hogy ne tűzzön ki egy
győzelmi zászlót a másikra. Türelmetlenség és kényszer.
Eddig Alit kritizáltam, de Hans se jobb a befogadó oldalon. Európa is primitív, intoleráns és fölényes,
csak másképp. Kurva büszke arra, ami nincs. Ez az ún. európai érték! Mi az? Meghatározta már
valaki? Mi az, ami csak Európában érték, itt találták fel és máshol nincs? Kereszténység? Nem ez a
szülőföldje. Itt csupán inkvizíció lett belőle. Tán a világ kifosztása és ebből alapok képzése a
demokráciák létrehozására? Európai eszmeiség megteremtése? Hiszen két lábbal tiprunk rajta!
Azt kérem vegyétek észre, hogy se Ali, se Hans esetében nem az ideológiákat, eszméket, vallásokat
kritizáltam, hanem az embert magát. Alit és Hansot, akik ezt tették saját eszméikkel. Kifordították
mondanivalójukat és ellentétessé tették azzal, mint amit a bázis tanítás hirdetett.
Együttélésre kényszerülünk, akár akarjuk, akár nem. Meg kell tanulnunk egymást. Közben a világ
halad, Európa jelentős pozíciókat veszít, Törökország erősödik, lassan a Földközi tenger egészét
ellenőrzi. Oroszország energia ellátási útvonalakat épít, Kína gazdasági hatalom, Amerika a dollár
értékét őrzi. A felsoroltak mindegyike abban érdekelt, hogy zsarolja, döntésében kiszolgáltatott piaci
pozícióba terelje, vagy monetáris alapjaiban gyengítse Európát. Kurvára nem érdekel senkit a titánok
közül az, hogy mi milyen jogokról és értékekről hadoválunk. Ha egy picit is szándékunkban áll jól
kijönni ebből a krízisből, akkor egyetlen értékünk előtt nyílik út és ez a helyzet közös felismerése és
gondolataink harmonizálása.
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NEM KELL AHHOZ BÁLVÁNYIMÁDÁS, HOGY MEGSZÓLALJANAK A KÖVEK

A kövekkel együtt él valami más. Rossz nyelvek ezt bálványimádásnak hívják, de nem minden esetben
az. Ez a bálványimádás sztori csak abban a kultúrkörben áll meg ezen a szinten, ahol Ábrahámi
hitekkel egybevágó értékítélet hangzik el a teremtésről. Az Ábrahámi hitet rendkívüli módon
torzították az ember leképezései. Azaz mindent képpé tesz, mert csak képi alakban képes saját
agyának elmagyarázni dolgokat. Ebből lett a sok szárnyas, patás lény, ami művészeti szempontból
ugyan inspiráló, de kiirtotta azt, amit csak kép, forma nélkül lehet érzékelni. Ez a rezgés, kisugárzás,
energia, de nevezd, ahogy akarod.
Nem vitatom, az ember ősi kapcsolata a kővel, amiben szerepet kap a spirituális megjelenítés, az
bálványimádás. De van egy másik kapcsolat is, aminek megértéséhez Afrika, India, vagy Ausztrália ad
segítséget. Ugyanis nem minden templom épült Isteneknek. Lehet, hogy később beleköltöztették
őket, de eredetileg nem Istennek szánták azokat és nem is imádkozni jártak ezekbe. Miért jártak oda?
Mert egyszerűen jó volt ott lenni. Te még nem voltál olyan helyen, ahol lesütötted a szemed és
érezted a hely erejét? Nem ültél, merengtél és közben inspirált az a hatalmas építmény, vagy a hely
puszta kisugárzása? A magam részéről addig szeretek egy mecsetben, vagy templomban üldögélni,
míg meg nem jelenik a pap és csilingel, vagy hitszónok, aki belekezd a szertartásba. Ahogy ez
bekövetkezik, számomra megszűnik a varázs. Azt pedig kifejezetten rühellem, ha beülök egy ilyen
helyre, hogy egyedül legyek gondolataimmal és mellém telepszik valaki, akinek beszélgetési
kényszere van. Tudom, sokaknak nem tetszik, hogy ezt leírom, de nem fogok hazudni. Nyilván más
ember másképp érez és neki az a szent.
Nem fantasztikus, hogy elődeink olyan helyekre építették templomaikat, mecseteiket, ahol nem csak
az építményeknek, de a lokációnak is van egy megfoghatatlan vonzása? És ezek nem szellemek,
démonok és más mesefigurák. Egy ilyen kőbe vájt építmény nem azzal ad csupán biztonságot, hogy
szilárd falai vannak, hanem kisugároz valamit, amiben jó lenni. Az is igaz, hogy Allah ezt a gigantikus
érzetet is egycsapásra meg tudta semmisíteni, ha ezeket az építményeket nem a helyükön értékelték
és bálványimádásra használták. Petrát sokan ismerik, de felhívom a figyelmet Kailasa templomára
Indiában, melyet egyetlen sziklából faragtak öt generáción keresztül. Fentről lefelé haladtak. Három
szint oltárokkal, szobrokkal.

ِّ ِّ
ِّ وَك ُانوْا ي ْن ِّحتُو َن ِّم َن اْل ِّجب
﴾٨٢﴿ ين
َ ال ُب ُيوتًا آمن
َ
َ
َ
Out of the mountains did they hew (their) edifices, (feeling themselves) secure. (Quran 15:82)
Remains of these rock edifices in the Hijr are still found, and the City of Petra is not more than 380
miles from Jabal Hijr. See 7:73. "Petra" in Greek means "Rock"
Biztonságos otthonokat vájtak a hegyekbe. (Korán 15:82)
500 km-re, északra Hidzsr hegyétől van Petra városa, ahol megtalálhatóak a sziklákba vájt
építmények. 7:73. Petra görögül szilát jelent
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Germán felfogásban élünk, melyben mindent meg kell magyarázni, mindennek célja kell, hogy legyen
és mindenen gyorsan túl kell lenni. Az életen is. Miért kell mindent megmagyarázni? Miért kell arra is
okokat, idézeteket, törvényi előírásokat előhozni, ha házas életet akarok élni a feleségemmel? Nem
elég csak annyi, hogy ez jó? Miért kell sietnem egy valahova érkezéssel, majd miért kell sietve
továbbmennem? Miért kell gyorsan megennem az ételt, majd tovább rohannom? Miért nem
maradhatok, élvezhetem annak minden falatát? Hogy miért? Mert így jó! Tudom, erre nincs
magyarázat, cikkely, elrendelés. Olyanok vannak, melyek szerint számolni kellene a rágásokat és a
ráivott víz mennyiségét. Miért kell idézni a Szent könyvekből, ha egy koldusnak pénzt, éhezőnek
kenyeret adok? Nem elég annyi, hogy szűkölködik és éhes? Miért kell ezeket a tetteimet üzletszerű
kéjelgésre váltanom Istennel, várva Tőle egy túlvilági jutalmat? Miért nem elég az, hogy jól esik
segíteni? Miért rögzítek mindet szabályok közé? Nem elég érezni a jót?
Madagaszkáron megadatott, hogy smaragdokat hitelesíthettem. Egy telérben három hatalmas
smaragdtömböt találtak. A legnagyobb 12 kg volt. Ez a kő sosem volt egy helyen. Egy fegyveres
brigád állandóan utaztatta és változtatta a helyét. Megkértek, vizsgáljam meg és adjak ki egy
hitelesítést. Amikor a kő elé álltam, kirajzolódott előttem többmillió éves történelme. Ez valaha egy
berill tartalmú gáz volt, amit megfestett réz, króm, vanádium és beszorult egy üregbe. Hatalmas üreg
lehetett és hatalmas mennyiségű gáz. Majd gigantikus nyomás alá került, nyilván az üreg mélyebb
rétegekbe kerülése miatt. Abból az óriási térből, amit a gáz elfoglalt, több millió év alatt tömbök
kristályosodtak ki, melyek közül ez az egyik. De itt még a történtnek nincs vége. Ezek a tömbök egy
hordozó rétegben, a telérben újabb rétegmozgás miatt a felszínre kerültek, valószínűleg tengerbe
jutottak, ahol a hullámok újabb évmilliókon keresztül sodorták, görgették a tömböket, csiszolva azok
felszínét. Majd újra a szárazföld nyelte el azokat a napig, amikor rájuk találtak. Hatalmas energiák
jöttek át a kőből. Szinte sütött a kő. Visszaadott valamit abból az erőből, ami évmilliók alatt préselte,
kristályosította. Ebből azt is le lehet vonni, hogy a köbe zárt lélek süt át, de azt is, hogy Szubhán Allah,
Aki ezt a hatalmas energiát adta és képezte a követ azzá, ami lett. És ha ennek a kőnek ilyen Allahot
dicsőítő szerepe van, mindez eltörpül ahhoz képest, amit bolygónk, vagy az Univerzum tudna mesélni
a keletkezésről, kialakulásról és a formálódásról, míg eljutunk a máig!
Állj egy szikla mellé, vagy ölelj át egy fát. Hogy miért? Mert jó! Isten nagy barma az, aki ezek után a
sziklában élő démon, vagy a fa szelleme miatt cselekszi ezt. A szikla és a fa is kisugározza
teremtésének történetét, amit érzel, befogadsz. Minden Őt dicsőíti!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petra
Kailasa templom, India
Stonehenge
Uluru Ausztráliában
12 kg smaragd, Madagaszkár
Smaragdot vizsgálok, Madagaszkár
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NEM LESZ KÖNNYŰ AZ EGYÜTTÉLÉS, FŐLEG, HA MÉG SZARKEVERÉS IS FOLYIK
Kérdés: Élhetünk-e békében egymás mellett Európában, keresztények, muszlimok és mások?
Válaszom:
Ha a jelen trendet folytatjuk mindannyian, akkor nem lesz béke.
A folyamat mindannyiunk számára a konfrontáció irányába mutat. Ennek semmi köze a valláshoz,
kulturális értékekhez. A világ kriminalizálódott. Amit bármely oldalon értékeknek nevezünk, nem
más, mint jelszavak, melyek mögé bűnözők bújnak. Ők nem megbékélésben érdekeltek, hiszen abba
nem lehetne becsomagolni érdekeket, hanem súrlódásokban, ütközésekben, gyűlöletkeltésben.
Bűnös a politika, ami az ellenőrizetlen migrációból programot csinál és bűnös az ideérkező, aki nem
törvénykövető. Sem a befogadó, sem az ide integrálódni kívánó nem követi akár saját törvényét sem.
Természetesen most trendekről beszélek és nem egyes esetekről, ahol kivételek jelen vannak.
Az elmúlt éveket arra szántam, hogy publikáljam az Iszlám értékeit. Ha ezer évig élnék és sokkal
nagyobb kapacitással rendelkeznék, sem tudnék teljes képet festeni erről a csodáról, amit Allah az Ő
prófétáján (béke reá) keresztül az emberiségnek adott.
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Ezzel több célom volt. Egyrészt tükröt szerettem volna állítani a muszlimok elé azért, hogy mennyire
nem ismerik saját vallásukat. Számukra ez abban kimerül, hogy lenyomnak pár imát, Insha Allahoznak
és magukat más kultúrát követők fölé helyezik.
A másik célom egy jelzés küldése volt a nem muszlim társadalmak felé, hogy nem az az Iszlám, amit
mindenféle gennyes helyről kommunikálnak és az sem, amit sok aljanép muszlimtól látnak. Persze,
vannak jó példák is. Csupán a negatív példák ereje többszörösen hat a pozitívokhoz viszonyítva.
Hagyjuk a fenébe a meddő szunnita, síita és más vitát, valamint kerüljük az Iszlám térnyerésének
latolgatását a kereszténység felett Európában. Senki sem akar teret nyerni.
Ennél sokkal fontosabb az, hogy kriminalizálódott a világ. Ezzel együtt értékeink is kriminalizálódnak.
Persze nem teológiai értékeinkről beszélek, hanem ahogy azokat képviseljük. Nincs jogunk
szeretetről, elesettek felkarolásáról, bármiről beszélni, ha a gyakorlatban ebből mind más lesz.
Európa magát egy kulturális bölcsőnek vallja, ami igaz. De ezt a kulturális bölcsőt csak befelé tanítja
toleranciával. Az elmúlt évszázadokban szörnyű nyomokat hagyott ez a bölcső a világon. Erről
tanúskodik Afrika, Ázsia és Közel kelet, de a maják, inkák, aztékok is tudnának beszélni. Gyilkos népek
hazája Európa, de azt láttatja magáról, hogy szerető, könnyeket ejtő, ártatlan, tisztalelkületű népség.
A világ kifosztásával „demokráciákat” hozott létre, majd törvényeket alkotott, hogy hasonló bűnök ne
következzenek be újra. Azonban a hajlam megmaradt és a szerzési vágy tovább él. Ma nem nyílt
csatákat vív. Továbbra sem egyenrangú szemében a feka, azaz néger (direkt írom így), az arab, a zsidó
és más, akinek a bőrszíne, hajának tincsei nem egy idealizált Jézus képre hasonlítanak. A gyilkos
szemlélet csak Európán kívül észlelhető, itthon nem. Nincs az a földrész, ahol a „fehér emberre” ne
rettegéssel tekintenének. Keresztesháborúk, gyarmatosítások, tömeges likvidálások, erőszak,
szavahihetetlenség. A „fehér ember” kifejezés nem differenciál. Ma már ebbe értendő európai,
amerikai, ausztrál. Tök mindegy, hogy mi, magyarok gyarmatosítók voltunk-e vagy nem, bőrszínünk,
kereszténységünk abba a csoportba sorol minket, ahol a világ legnagyobb bűnözői vannak.
Arról ritkán esik szó, amikor az amerikai hadsereg embereket, esküvői-, temetési meneteket likvidál,
csak azért, hogy egy általuk keresett embert is megöljenek. Mit tesznek a fogvatartottakkal, kiknek az
országában vannak? A „fehér ember” kriminalizálódott technikákkal tört be és tartotta fenn magát
idegen területeken a középkor óta. Nos, azt a normát, amit a muszlimok ezeken a helyeken
követnek, nem ők diktálják. Ezt ellesték.
Számomra az Iszlám klasszikus időszaka 1492-vel véget ért. Ezt több cikkemben jeleztem. Ekkor törte
meg az inkvizíció Európában a klasszikus Iszlám jelenlétét. Ettől kezdve a muszlim gondolkodás
fokozatosan a gyarmatosítás elleni küzdelem ideológiájává, ellenállási mozgalmak eszméjévé
alakította át tanításait. A „fehér emberektől” ellesett technikákat állítottak hadrendbe. Figyeljetek!
Muszlim gondolkodásról beszélek, nem Iszlámról! Saját túlélésük miatt követniük kellett a támadó fél
stratégiáját, brutalitását, embertelenségét. Nem védeni akarom őket! Majd gyakorlattá vált az is,
hogy „fehér” megrendelésre jöttek létre gyilkos muszlim ideológiák, szervezetek. Pl. Al-Kaida, Iszlám
Állam és ezer más. De, aki pitbullt tenyészt, mint tudjuk, lehet, hogy az a gazdiba beleharap. Ne
csodálkozzon senki, ha ezekkel a torzs normákkal a fejükben érkeznek Európába, hiszen ez számukra,
a magasan kvalifikált fehér ember normája! Elvadult agyak veszik át az alvilág vezető helyeit,
pozícióit. Eddig sosem látott brutalitással csinálnak maguknak helyet a drog és
fegyverkereskedelemben, veszik kontroll alá a prostitúciót és fekete pénzek piacait. Ja, néha valóban
azt kiáltják Allah Akbar! Ha azt kiabálnák, hogy az Isten b..ssza meg, akkor keresztények lennének?
Nekik semmi közük sem az Allahhoz, sem máshoz. A bűnhöz van közük.
Csak Németország példáját alapul véve a 80 milliós lakósságból 27 milliónak van idegen háttere.
Tehát vagy apai, vagy anyai ágon nem németek. 2015-ig 7 millió idegen, főleg török állampolgár volt,
akikhez 2015-ben csatlakozott 1,3 millió migráns jövevény báborús országokból. Ez akkor még nem
mutatkozott a bűnözési statisztikákban. De 2019-ben már igen. Mivel sokkal keményebb eszközökkel,
hozzáállással dolgoztak, gyakorlatilag átvették a helyi alvilág irányítását. Ez innen nem vallási kérdés.
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Csak abban az esetben az, ha ezek az emberek egy radikalizálódott mecsettel összefogva katonákat
toboroznak az Iszlám államnak, vagy az onnan Európába érkezőknek „munkát” biztosítanak.
Egy keleti családmodellben 40-50 fő a család, melyben több generáció él együtt. Hiába él
példamutató életet 48 fő a családból, ha tagjai szakképzetlenek, nem kapnak munkát és a 2 fő, akik a
drogból, prostikból szerzik bevételüket, tartják el az egész „jámbor” családot. Lehet, hogy ejnyebejnyéznek egyet a szülők, de rá vannak szorulva a 2 bűnből élőre.
Franciaországban ezek az arányok még inkább a bevándorlók felé nyomják el az egyensúlyt.
Az európai „puhapöcsű” hozzáállás nem segít. Már csak azért sem, mert az európai hozzáállás abban
merült ki, hogy az elmúlt 40 évben szőnyeg alá seperték ezt a kérdést.
Munkám, sok más szempont mellet azt célozta, hogy az egyre kaotikusabb, kriminalizálódó
folyamatokban képet adjon az Iszlám szándékokra, tettekre vonatkozó ítéletéről és ne az elkövetett
bűncselekményeket hozza összefüggésbe az Iszlámmal a külvilág számára.
Nem csak Európa „puhapöcsű”. Mi is, muszlimok! Nem muszlim testvéreimet mondtam, mert ők
nem a testvéreim. Legalábbis azok nem, akiket beszippantott a könnyű pénz, alvilág és dominancia
vágy. Ők nem kötődnek Iszlám nézeteimhez.
Tehát kérem, hogy a vitaindítóban feltett kérdést másképp tegyük fel. Nem úgy, hogy képesek-e a
keresztények, muszlimok és mások Európában együtt élni, hanem úgy, hogy a gazdasági
lenyúlásokban érdekelt, bűnökben gyökerező európai nagytőke mennyiben generálja az ideérkező és
helytelenül migránsnak nevezett áramlatok alvilági beilleszkedését, mennyiben állítja be ezt az
alvilági szerepvállalást európai és külpolitikai terveibe? Eddig csak egy bizonyos: aki egyszerű
keresztényi, vagy Iszlám életet él, mind megszívja. Tehát a kérdésre nem hittudós, hanem a
titkosszolgálatok, politikusok és alvilági szereplők tudnak válaszolni.
Azt pedig, hogy Soros, migráció, Európa genetikailag megfáradt népeinek vérfrissítése, Iszlám kontra
kereszténység stb., egy agyától megfosztott tömegnek jól eladható, de nem igaz. A tőke jól, vagy
rosszul kiszámított működtetésében kell keresni a választ.
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NEM TILTANI ÉS MEGENGEDNI KELL, HANEM TANÍTANI

Tanítással lehet elérni azt a szintet, hogy az emberek tudatosan és ne törvényi tiltások terelésével
válasszanak utakat. Ha ez a jó út, akkor fordítsuk meg a logikát. Ha a tanítást elsorvasztják és csak
tiltásokkal, engedésekkel terelnek, akkor kihal a tudatos morál, esztétika, értékítélet és marad egy
állati sors. Ergo, állatként kezelnek minket. A gyeplőt rángatják, semmi több. De ha egyszer feltöri a
zabla a szájunkat!
Tekintsük át, mi az az eszköz, amivel minket terelnek. Mert állandóan halljuk ezeket a kifejezéseket,
hogy jogállam, törvény ereje stb.
Addig tiszta, hogy az ember egy teremtény volt a sok között, aki a természetben élt. Szabad akaratot,
tudatosságot kapott, amivel nem sáfárkodott mindig a legjobban. Igaz, létrehozott civilizációkat,
kultúrákat, de a legtöbb energiát mások és a külvilág maga hasznára hajtására fordította. Kiszakadt a
természet harmonikus rendjéből, amit Iszlámnak nevezünk és saját rendeket hozott létre. Magát
mikroközösségekbe zárta, városokat, településeket épített, melyek kényelmét, biztonságát
szolgálták. Ahogy távolodott az Univerzális rendtől, úgy vált saját szabályrendszere is torzabbá. Előbb
követte el a bűnt és utána tiltotta meg, nehogy mások rajta elkövessék ugyanazt. Előbb irtott ki
népeket, fosztotta ki őket, utána minősítette tettét és gátolta meg azt, hogy egy új hatalom rajta már
ugyanazt el ne követhesse. Ugyanez egyéni szinten is érvényes. Nem csak embertársaival kapcsolatos
viszonyulására alkotott ilyen logikán alapulva normákat, hanem a külvilággal, természettel való
kapcsolatára is. Azt is előbb kifosztotta, majd ha kevés lett oxigénje, vize, gondolkodni kezd és
szabályozza. Azaz szabályozná, ha mohósága ebben nem akadályozná. Aki nagyhatalom, az továbbra
is teheti, amit akar, a kicsik meg tegyenek, amit akarnak. Ők vigyázzanak a környezetre, a nagyok nem
törődnek vele.
Gyakorlatilag az emberi evolúció törvényekkel kapcsolatos része egy távolodási folyamat az
Univerzális rendtől, az Iszlámtól. Akkor, hogy a fenébe ne csípné a szemét sokaknak az Iszlám! Ne is
várjuk, hogy megkedveljék! Viszont a korrekt elemzés azt kívánja, hogy önkritikával is éljek. Mi,
Muszlimok is legalább annyira eltávolodtunk ettől az Univerzális rendtől, mint embertársaink. Csak a
mi eltávolodásunk az infantilizmus, hatalmi érdekek és hitárulás irányában történt, illetve történik.
Vissza az alapgondolathoz. Amennyiben egyre mesterségesebb mikrokörnyezetet hozunk létre, ami
egyre messzebb kerül az Univerzális rendtől, azt egyre természetellenesebb törvényekkel lehet csak
szabályozni. Ahogy az ember tudatossága a dominancia irányában hat, a törvények is ezt a
dominanciát védik le, de csak azok dominanciáját, akik a törvényt meghozzák. A többiek a magukra
hagyatott ágon küzdenek az életben maradásért.
Nem csak az a távolság nő, ami természet és ember, valamint ember és ember között fennáll, hanem
az a szemlélet is szűkül, amivel a törvények átfognak egy témát. Ugyanis, minél jobban specifikálnak,
részleteznek, magyaráznak valamit, annál jobban szűkítik érvényüket. Példa: Magyar alkotmány VII.
cikk, 1. bekezdés, „Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.” Majd ettől kezdve ennek
részletezése következik, tehát annak definiálása, amit mi békés gyülekezésnek nevezünk. Minden
egyes szóval, amivel definiálunk, csökkentjük a békés gyülekezés hatályát. Úgy, mint az anya, aki
szülés előtt odaszól kisfiának: „ha Józsika megszületik, attól téged még ugyanúgy fogunk szeretni
Karcsika”. Egész addig Karcsikában fel sem vetődött, hogy nem fogják szeretni őt Józsika születése
után, de e mondat elhangzása után elgondolkodik, hogy basszus! Itt bajok lesznek! Józsika tejébe
bele fogok pisilni, nehogy elvegye tőlem anyát! Nos, a törvényi szabályozás is annak arányában
szűkít, ahogy elvész a részletekben.
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Ha pedig parlamentjeink működését is bekapcsoljuk egy törvényhozási folyamat megvilágításához,
akkor elgondolkodhatunk: távolodás az Univerzális rendtől a természetellenes, mesterséges
mikrokozmoszba való bekényszerítéshez, aberrált emberi dominancia bebetonozása, egyre szűkülő
szegmens szabályozás alatt és mindez egy kretén banda állandóan változó, ingatag döntésének
következménye. Ezek után nem csoda, hogy az emberekbe kódolt természetes igazságérzet (ami csak
érzet!), nincs kielégítve. Gyakorlatilag a törvények alig fednek le valamit, azt is többféle értelmezési
módozattal. Ennek lehetőségeivel élnek a jogászok. Így, ha van egy ügy, akkor az ügyet húzzák rá egy
meglévő törvényre, akár passzol, akár nem, mert nem minden esetben van arra vonatkozó, illeszkedő
rendszabály. Tehát fordítva van itt is. Az emberi írás az alap és az ügyet rá kell húzni! Ha pedig már
lehetetlen, akkor óriási munkával módosítani kell a szabályt. És az új szabály bonyolultabb lesz, ezzel
egyre szűkül a hatály, amit lefed. Íme, itt van annak a tiltásokra, engedésekre alapuló mesterséges
emberi társadalomnak a lehetetlensége, ami csak akkor működhet, ha kiirtják a tudatosságot.
Ugyanis tudatossággal röhejes, siralmas az egész, úgy ahogy van.
Nem a szabályozást kell szaporítani, hanem a tanítást. Nem egy papírnak kell érvényben lenni ahhoz,
hogy tudjuk mit szabad, mit nem, hanem saját tudatunknak, szívünknek, belső meggyőződésünknek.
Nem törvényi, egymással ellentétes, konfrontálódó rendszabályokban kell elveszni, hanem
lelkiismeretünk által parancsolt úton kell járni. Nem egy mesterséges világ paranoid rendjébe kell
illeszkedni, hanem az Univerzális rendbe, ami elől hosszú távon nem térhet ki senki. És amíg ezt
hirdeted, soha nem fogad el egy fennálló rend sem. Alapvető, hogy ez a gondolkodás ne legyen
népszerű. Nézd csak mi történik Kínában? Egy másfél milliárdos gigászi óriás, ami nem fél USA-tól,
Oroszországtól, retteg egy pármilliós Ujgur tanításától. Sőt, retteg Mesut Ozil-től a német-török
futballistától, aki gyakorló muszlim és egy nyilatkozatot tett közzé közösségi oldalán az ujgurokról,
akiket „az üldöztetés ellenálló harcosainak” nevez. Egyben Korán égetéssel, mecsetek bezárásával és
hittudósok meggyilkolásával vádolta Kínát. https://www.euronews.com/2019/12/16/arsenalfootballer-mesut-ozil-misled-over-uighurs-says-china
Nézd, mi történik Indiában? Törvényt hoztak arra, hogy az Indiában gyakorolt vallások hívei a
szomszédos országokból betelepülhetnek és állampolgársághoz jutnak. Ez alól csak a muszlimok
kivételek. Ők nem települhetnek be és nem kapnak állampolgárságot. Etnikai arányok fognak
megváltozni ezzel a törvénnyel.
De ezek azok a földrajzi területek, ahol látható jelei vannak az el nem fogadásnak. A mi sunyi
„civilizált” világunkban is itt vannak az elutasítottság jelei. Szarkazmus, negatív szerepjátszás,
ellenségképekben való megjelenítés, a rossz felnagyítása, a jó elhallgatása stb. Eközben
rohamléptekkel haladunk egy egyre mesterségesebb, élhetetleneb világ felé. Eljön az idő, amikor az
ezt a világot védő törvények levetik magukat a védelem tárgyáról és megsemmisülnek. Vagy tán nem
ismeritek a mágusok szemfényvesztéseinek megsemmisülését, akik Mózessel versengtek?

ِّ الس
ِّ وأَْل ِّق ما ِّفي ي ِّم ِّينك َتْلَقف ما ص َنعوا ِّإَّنما صَنعوا َكي ُد س
اح ُر َح ْي ُث
َّ اح ٍر َوَال ُيْفلِّ ُح
َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ َ
﴾٦٩﴿ أَتَى
„Hajítsd el azt, mi jobbodban van. Az felfalja azt, mit műveltek, mert amit műveltek az mágia. Nem
boldogul a mágus, bármerre is jár.” (Korán 20:70)
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Lehet, hogy a megtévesztés és trükközés lehet sikeres és eredményes, de Igazság jelenlétében fény
derül rá. A megtévesztés midig bukással zárul.

ِّ ِّ
﴾٧٠﴿ وسى
َّ َفأُْل ِّق َي
َ آمَّنا ب َرب َه ُارو َن َو ُم
َ الس َح َرةُ ُس َّج ًدا َقاُلوا
Levetették magukat a mágusok és leborulva mondták: „Hiszünk Áron és Mózes Istenében!” (Korán
20:70)
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NEMZETI BÜSZKESÉG, VAGY EGYSZERŰ EMBERSÉG?

Aki utcán él, megtanul másképp viszonyulni az emberekhez. Hiszen ott lent te pontosan tudod, hogy
lent vagy, oda nem akar lekerülni senki. Vagy szánalom vesz körül, vagy megvetés. De előfordul, hogy
a megvetésbe keveredik valami iszonyat is. Ha Isten kisegít és újból átlag lehetsz, nem tudod
elfelejteni, kik is az emberek. Kivételek voltak és vannak. Ha nem lettek volna, most nem lennék itt.
Az utca, bányák, háborúk megtanítanak egy pillanat alatt átváltozni emberből állattá. Ez egy védelmi
reflex. Így élsz túl. De visszafelé sokkal nehezebben megy. Darwin szerint is többmillió év kell ahhoz,
hogy állatból újra emberek legyünk. Ennyi pedig nem áll rendelkezésre. Mégis furcsa, de fel kell tenni
a kérdést. Ha ennyire iparszerűen állítjuk elő a nyomort, akkor hogy lehet ennyi állatból újra embert
faragni? Ez nem merül fel senkiben? Igen, állatot mondtam. Mert ez a helyes kifejezés. Így tekintettek
rám azok a szemek Afrikában és itt. Nem felejtem el. Ha pedig jóideje ebben a helyzetben élsz,
feladod és magad is elfogadod mivoltodat.
Egyet azonban általánosan kijelenthetek. Akárhol is kerültem rossz helyzetbe: a nyomornak nincs
nemzetisége. Kevesen büszkék ilyen helyzetben a nemzeti trikolórra. Van, de kevés. Amellett, hogy a
nyomorban sok az erőszak, ami belülről tovább erodálja, de van összekovácsoló ereje is. Ez nem
bizalmi viszonyon alapszik, mert olyan nincs, hanem inkább egymásra utaltság. Ha jól látom itthon is
működik. A NER program bejött! A vidéket járva te is láthatod, hogy a cigány felzárkóztatás nem
sikerült, de a magyar lezárkóztatás igen! A Nemzeti Lezárkóztatás Programja! NLP! A szegénység
371

elmossa az ellentéteket. Az egymásra utaltság erősebb a trikolórnál. Tudom, most jönnek a nemzeti
hőzöngő hozzászólok, hogy ez mind nem igaz! Mari néni még tartja magát! A cigányok ellopták a
tyúkját! De ő ellenáll és áramot vezetett a kerítésbe! Mert azok a kurva cigányok! Együttélésre
alkalmatlanok! Bezzeg az a nemzeti Mari néni az ősmagyar kopasznyakú tyúkjával!
A hőzöngők minden oldalon bele tudnak marni a másik térfélbe, de a realitás nem ez. A Quaestor
botrány néven emlegetett ügyben, Tarsoly Csaba vezényletével 150 milliárd Ft fiktív kötvényt dobtak
piacra, tehát ennyivel verték át az embereket. Thomas Borgent, a Danska Banka igazgatóját azzal
vádolják, hogy 2007-15 között 200 milliárd Eurót mosott tisztára. Folytassam? Ha Magyarországon
minden cigány naponta lop egy tyúkot, az sem ér fel a fehérgalléros urak károkozásának 1%-ával!
Nem mentek fel ezzel senkit a lopás felelőssége alól! Akik mást megkárosítanak, bűnhődjenek. Ne
fekete-fehérben lássuk a világot! Ha pedig kijelentjük, hogy van cigánybűnözés, akkor jelentsük ki azt
is, hogy van magyarbűnözés és ne létszámokat hasonlítsunk össze, hanem kárértékeket. Hanyatt
fogsz vágódni! És ha erőszakos cselekményekre tereljük a szót, igen! Van cigány erőszak! De az nem
minősül magyar erőszaknak, hogy devizahitelt vetetnek fel veled, eladósítanak, kilakoltatnak, majd az
utcán döglesz meg? És hány ilyen átverésnek vagyunk az áldozatai mind! Ez nem erőszak?
Az utca szintjéről a tyúklopás nem látszik. Az viszont jól látszik, hogy nincs több hely a melegedőkön,
konkurenciaharc folyik az aluljárók helyeiért, tehát a létszám nő és ennek oka nem az, hogy a tyúkot
ellopták! Szociális háló? Ne röhögtess! Hiszen még az egyház sem jótékonysági intézmény, hangzik el
az első számú vezető szájából! Statisztika? Számok? Ezeket emberek állítják elő, nem a valóság.
A fentiekkel nem kívánom elérni, hogy a cigányok érezzenek szimpátiát a magyarok iránt és a
magyarok a cigányok iránt. Ezeknek semmi értelme. Az első kocsma és közösen elfogyasztott feles
többre képes, mint másfél órás szónoklat a mecsetben, vagy templomban. A szónoklatoknak nincs
hitele, mert legtöbbször hiteltelen emberek szájából hangzanak el. A másik, hogy aki ilyen helyekre
jár, az legtöbbször képmutató. Eljár imádkozni, hogy mások lássák. Ezek után az egyenlet:
hiteltelenség plusz képmutatás egyenlő mínusz zéró. A kocsma legalább „összekábítja” a feleket. Mi a
szent helyeinken erre sem vagyunk képesek.
Írok. Az írásnak van egy csodája. Nem mindenki olvas, hanem csak az, akit érdekel. A gondolatom
átmegy, és alakítja az olvasót. De nem ez a csoda. A csoda az, ha minden hajnalban felkelek és a
tökéletes csöndben rendszeresen írok egy inspirációt követve lelkiismerettel. Ekkor Isten költözik az
írásokba. Mintha nem is én írnám azokat. Végül saját írásaim engem alakítanak és így adom azokat
közre! Neeeeeem! Ne vádolj be azzal, hogy próféciát érzek magamban és hitehagyó vagyok! Ez nem
az! Ez más! Ez inspiráció, ami minden embernek kijár, ha Istenhez fordul. Mindenki kaphat, aki alkot.
Ez a csoda. Ez erősít meg minden nap abban, hogy van lehetőség az átalakulásra! Képes vagyok újból
ember lenni állatból! Mert én még csak az evolúciónak erre a fokára jutottam el. Lehet, hogy nem is
kellene továbblépni!

ِّ اب أَو يرِّسل رسوًال َفي
ِّ
ِّ وما َك
ٍ َّللا ِّإ َّال و ْحيا أَو ِّمن وراء ِّحج
وحي
َ ََ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ََ
َ
ْ
ْ ً َ ُ َّ ان ل َب َش ٍر أَن ُي َكل َم ُه
ُ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
﴾٥١﴿ يم
ٌ بإ ْذنه َما َي َشاء إَّن ُه َعل ٌّي َحك
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Nem jár az embernek, hogy beszéljen vele Allah, csak ha sugall, vagy a Hidzsáb (lepel) mögül, vagy
Küldöttet küld, hogy kinyilatkoztassa az Ő engedelmével azt, amit Ő akar. Ő a Magasságos, a
Mindentudó.
Hogy kommunikálhat Allah az emberrel? Közvetlenül nem kommunikál, de van a közlésnek három
módja Allah és ember között: 1. Wahi, inspiráció. 2 A Hidzsáb, azaz lepel mögül. 3. Küldött
küldésével.
A sugallat, inspiráció kétféle lehet: 1. Az ember szívére, értelmére sugallott parancsok, tiltások, vagy
mély igazságok magyarázatai, megvilágosodás, stb. Ennek érzői azok, akik Igaz Hitet, odaadást
táplálnak magukban. 2. Verbális inspiráció, ami Allah Szavainak emberi nyelven való érzékelését
jelenti.
Lepel, Hidzsáb mögül: Természetesen nem egy vászondarabról, hanem a Látható és Láthatatlan
világot elválasztó absztrakt lepelről, vagy a Világosság, ill. a sötétség közti válaszfalról van szó.
Küldöttön keresztül: Gábriel Arkangyal hozta el a Korán kinyilatkoztatásait a Prófétának.
Ha már a NER-en túljutottunk, talán elérkezünk egy olyan programhoz is, ami nem statisztikákban ölt
testet és szít bennünk öntudatot egy olyan teljesítmény alapján, amit elő sem állítottunk. Ez mondjuk
legyen a NIP, azaz a Nemzetközi Inspiráltság Programja. Ez működik statisztika nélkül is.
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NÖVÉNYEK A KORÁNBAN

Allah (SWT) a következő növényeket említi meg a Koránban:
1. Manna, Alhagi maurorum Medic. & Tamarix mannifera (Ehrenb.) Bunge
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المن

(Mann)

2. Datolyapálma, Phoenix dactylifera Linn

3. Oliva, Olea europaea Linn

الزيتون

نخل

(Zaitun)
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(Nakhl)

4. Szőlő, Vitis vinifera Linn.

عنب

5. Gránátalma, Punica granatum Linn.

(’Inab)

( رمانRumman)
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6. Füge, Ficus carica Linn

( تينTeen)

7. Cédrus, Cedrus libani Loud./ Ziziphus spina-christi
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سدرة

(Sidrah)

8. Tamariszk, Tamarix aphylla (L.) Karst.

9. „Fogkefe” fa, Salvadora persica Linn.

( اثلAthl)

( خمطKhamt)
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10. Henna/Kámfor, Lawsonia inermis Linn./Cinnamomum camphora (Linn.) Nees & Eberm. /
Dryobalonops aromatica Gaertn. f.

( كافورKafur)

11. Gyömbér, Zingiber officinale Rosc

زنجبيل

(Zanjabil)
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12. Lencse, Lens culinaris Medic

13. Hagyma, Allium cepa Linn.

( عدسAdas)

بصل

(Basal)
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14. Fokhagyma, Allium sativum Linn.

( ثومThoum)

15. Uborka, Cucumis melo var. utilissimus Duthia & Fuller

16. Akácia, Acacia seyal Linn.

طلح

(Talh)
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قثاء

(Qitha)

17. Tök, Lagenaria siceraria Standl.

( يقطينYaktin)

18. Mustár, Brassica nigra Koch

( خردلKhardal)
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19. Édes bazsalikom, Ocimum basiticum Linn.

20. Euphorbia, Euphorbia resinifera Berg.

21. Keserű tövis, nem azonosított,

ضريع

( الريحانRaihan)

الزقوم

(Dhari)
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(Zaqqum)

22. Áldott fa, nem azonosított,

( طوبىTuba)
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ÖNBETEGÍTÉS ÉS KILÁBALÁS

Sokszor foglalkozunk olyan kérdésekkel, amire nincs hatásunk. Pl. „a kormány nem tesz
intézkedéseket! Európa vezetése nem fordít elegendő figyelmet!” És akkor mi van? Tudok ezekre
hatással lenni? Hiszen arra sem tudok hatni, hogy a feleségem ne kiabáljon velem, a férjem ne
részegen jöjjön haza, vagy a gyerek ne lógjon az iskolából!
Önkéntelenül termeljük a mérget. Márpedig, ha a tudat mérget termel, az megmérgezi a testet.
Jönnek a kóros elváltozások és egy bánattal, gyűlölettel teli öregkor. Hogy miért? Mert tudatod ebbe
a felfogásba edződött bele. Ezt szokta meg. Legtöbbször ugyanis nem egy külső hatás váltja ki a
betegséget, hanem te magad. Ezt tudatod rossz programozásával éred el. Ha nem úgy élsz meg
valamit, ahogy szeretnéd, vagy baj ér, feszengsz, felelőst keresel és találsz. „Hogy dögölne meg! Ha
elkapom, kitekerem a nyakát! Húzzon el innen, ne is lássam!” Ugye ismerős? Termelődik a sav a
gyomorban és minden más méreg, amivel magadat teszed tönkre. Csak az ember ilyen hülye, hogy
másnak úgy akar rosszat, hogy magát mérgezi meg. Pont fordítva sül el az átok!

َس َس ُب ْن َي َان ُه َعَلى َشَفا
َّ أ
َ
ِّ ِّ َّ
﴾١٠٩﴿ ين
َ الظالم

ِّ
ِّ
ٍ ض َو
ان َخ ْيٌر أَم َّم ْن
َّ أََف َم ْن أ
ْ َس َس ُب ْنَي َان ُه َعَلى تَْق َوى م َن َّللا َوِّر
ٍ جر
ف َه ٍار َف ْان َه َار ِّب ِّه ِّفي َن ِّار َج َهَّن َم َوَّللاُ الَ َي ْه ِّدي اْلَق ْوَم
ُُ

Az a jobb tán, kik építményét Allah őrizkedésére és megelégedésére alapozza, vagy az, ki építményét
omladozó homokkő peremére építi, majd vele együtt omlik be a Pokol tüzébe? Allah nem vezeti a
bűnösök népét. (Korán 9:109)

ِّ َّ
َّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم
ُ ال ُب ْن َي ُان ُه ُم الذي َبَن ْوْا ِّر َيب ًة في ُقُلوبِّ ِّه ْم ِّإال أَن تََقط َع ُقُل
ُ الَ َي َز
ٌ يم َحك
ٌ وب ُه ْم َوَّللاُ َعل
﴾١١٠﴿
Addig maradnak fenn építményeik azoknak, kik kétségekre építették azokat szíveikben, míg
darabokra nem szakadnak szíveik. Allah a Mindentudó, a Bölcs. (Korán 9:110)
Az ember szíve rejti magában reményeit, félelmeit, erkölcsi és spirituális életének alapjait. Ha az alap
egy ingatag, omladozó „homokköre” épült, akkor darabokra zúzódhat az egész építmény. Milyen
biztonság várható ezután? Babonákban, hiedelmekben próbál menedéket találni, de ez csak egy
kapkodás, ami az őrlődő homokkövet egyre gyorsabb erózióra serkenti, majd bekövetkezik az
építmény összeomlása és a Pokolba zuhanás. Így pusztul el az építmény és annak lakója, ha
kétségekre épül a hit.
Tudnod kell, hogy a tested nem a tied. Szemléld azt úgy, mint egy kívülálló. Nézz rá úgy, mint egy
biciklire, amit kölcsönkaptál. Ha nem sikerül így felfognod, akkor elég az öregemberek beszédét
figyelned, akik ösztönösen egyre távolabbról szemlélik magukat. „Nem működik a vesém, ki kellene
dobni! Bár lenne vége ennek a lábfájásnak, szabadulnék meg az egésztől!” Ha külső szemlélő vagy és
tudatosítod, hogy egy kölcsönbe kapott tárgy van nálad letétben, akkor tudod, hogy egy napon el kell

385

számolnod vele. De nem csak ezzel, hanem az egész életeddel. Márpedig az élet értelmezése, pozitív
felfogása a kulcs ahhoz, hogy minden másra vigyázz.
Ha tudatod rossz parancsot ad, az tökreteszi tested, kapcsolatrendszeredet és a világot magad körül.
A negatív szemlélet rombol. A pozitív, pedig ennek ellenkezője. Eltúlzott hasonlattal, ha mérget iszol,
de tudatod pozitívan tekint a világra, a méregből is táplálék lesz, míg, ha egészséges táplálékot
fogyasztasz, de tudatod beteg, abból is mérget állítasz elő.
Ezt teszi veled a gyűlölet, rossz képzetek, negatív jövőkép. Ne tűzz ki elérhetetlen célokat. Ne próbáld
megváltoztatni a világot! Hiába szidod a kormányt, Európát, Közel-keleti helyzetet, csak magadat
teszed tönkre. Csak annyiban érj el javulást, ami számodra javítható. Ez pedig önmagad. Egy sétával a
természetben többet érsz, mintha egy hosszú sort kivárnál az orvosnál, hogy írjon fel nyugtatót.
Hagyj fel a világmegváltó gondolatokkal! Magadat váltsd meg! Isten őrizz, hogy a benned lévő óriási
igazságérzetet érvényre juttasd! Minek! Kezedben van? Csillapodj le. Nem biztos, hogy igazad van.
Egy színdarabban más az igazság az első, a második és a harmadik felvonásban. Tudd, hogy te csak a
három, vagy a húsz felvonás egyikében üldögélsz. És ne felejtsd el: ember vagy. Nem tudhatod, hogy
ez a szó, igazság, mit jelent. Lehet, hogy valami álságos dolgot, amit nem értesz.
A múlt század első felében élt egy osztrák szobafestő, aki elődei álmát akarta valóra váltani.
Igazságérzete addig hajtotta, hogy környezetét, majd egész társadalmát megfertőzte vele. Tudjuk mi
lett ennek a vége. Tagadja valaki talán, hogy Hitler ezt nem meggyőződésből tette? Nem határtalan
igazságtudata vitte ezekre a szörnyűségekre? Na ugye! Ha felnagyítjuk a benned levő kis igazságot,
amit érzel, lehet, hogy ha nem is ennyire, de szintén torz eredményre jutnál. Embernél az igazságnak
csupán érzete van, de igazság maga nincs! Az a Teremtő kezében van és akkor nyilvánítja meg,
amikor Ő akarja.
A földi igazságszolgáltatás sem igazságot, hanem földi törvények szerinti jogot szolgáltat. A jog meg
olyan, amilyen. Fércmű.
Ha boldogan, egészségesen akarsz élni, tedd tudatodat szabaddá a szennytől. Tanulj meg mosolyogni,
felülemelkedni, szeretni és harmóniában élni mindennel. Ha kell, a nyomorral is. Ha ezt eléred, akkor
tested is olyan parancsokat kap, amitől sebeid begyógyulnak és a világ egy gyönyörű hely lesz.

ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ الن
َّ ين َع ِّن
َّ الس َّراء َو
اس َوَّللاُ ُي ِّح ُّب
َّ ين ُي ِّنفُقو َن ِّفي
َ ين اْل َغ ْي
َ ظ َواْل َعاف
َ الض َّراء َواْل َكاظم
َ الذ
ِّ ِّ
﴾١٣٤﴿ ين
َ اْل ُم ْحسن
(Azoknak), kik áldoznak jólétben, balsorsban, kik visszafogják haragjukat, elnézők az emberek iránt.
Allah szereti a jótevőket,- (Korán 3:123)
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ÖNGYÓGYÍTÁS ALLAHHAL

1993-ban lebénult a fél oldalam. Kórház, 3 hónapig tartó kezelés, súlyos állapot stb. Végeredmény:
Sclerosis Multiplex. Csövek be, csövek ki, aggódó tekintetek. Orvosok jöttek, mentek, látogatóimnak,
hozzátartozóimnak mondtak valamit, amitől azok még aggodalmasabban ültek az ágyam szélére. Az
egyik ápolónőben volt csak annyi bátorság, hogy előálljon: kb. 6 hónapom, legfeljebb 1 évem van
hátra. Ha meg így állunk, akkor ki innen, mondtam. Eljöttem. Bottal, járókerettel szédelegtem, de
akkorra már nem volt senkim.
Aki addig azt hazudta, hogy szeret, elhagyott. Család, gyerek messze került tőlem. Barátok azt lesték,
mit lehet még átcsoportosítani az én dolgaimból az övékbe, hiszen nekem már nem lesz szükségem
semmire. Nem a dráma a lényeg, hanem a kiút. A Sclerosis, amit megállapítottak, elindított egy
másfajta gondolkodás felé. Amikor tudod, hogy rövid időd van hátra, hirtelen nem tud érdekelni a
karrier, irodai bejárás, kicsinyes főnököknek való megfelelés. Tudod, hogy ember már nem tud
visszarángatni téged az addig életnek hitt valamibe. Akkor nyissunk egy új fejezetet! Mindenből csak
azt vettem el, ami nekem jó, a többit leszartam. A párkapcsolatokból is. Így lett annyi és olyan,
amilyen. Mély nem is volt talán. De átlibbentem az életbe, kalandokba és kijöttem a stresszes
állapotból, ami utólag látom, hogy egy önerősítő folyamat, amibe belehaltam volna. Igen, azt vallom,
hogy egy betegség csak 20%-ban kikerülhetetlen fizikai valóság, 80%-ban a mi tudati állapotunktól
függ annak kimenetele. Ha eljutunk egy tudati állapotig, ahol be tudjuk csomagolni és kidobni
magunkból a bajt, akkor az megszűnik létezni. Erre nem tudatosan jöttem rá. Mivel Allah kezébe
ajánlottam sorsomat, így bénán beálltam önkéntesnek a boszniai háborúba. Röhögtek rajtam, de
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poénnak jó volt, hogy egy béna kezébe fegyvert nyomtak. Én nem azért mentem, hogy hős legyek és
utólag bevallom, Allah ügye sem érdekelt. Az érdekelt, miként dönt életemről Allah.
Nos, ez addig volt így, amíg az első gránát el nem süvöltött a fülem mellett és a közelben be nem
csapódott. Akkor Sclerosis ide, Allah oda, beszartam. Szó szerint vedd! Ettől kezdve működésbe
lépett egy ösztön, ami arra késztetett, hogy akkor is fussak, ha nincs lábam. És lám! Mire vége lett a
háborúnak, jártam, futottam, éltem. Hol van a 6 hónap, az egy év? Majd ezeket az állapotokat
tudatosan állítottam elő. Azokra az állapotokra gondolok, ami életben tartott. Nem az izgalomra
gondolok, a gránátokra stb. hanem az életre, annak problémakezelésére. Mert problémák nincsenek.
Azokat magunk állítjuk elő! Azoktól meg lehet szabadulni. Meg tanultam becsomagolni a bajokat és
kidobni magamból. Igen, működik! Ki lehet dobni minden szart magadból, meg lehet szabadulni
gondtól, feszültségtől, szorongástól.
Írtam „Ima szubjektív megközelítésben” címmel egy cikket. Ez az írás kapcsolódik ahhoz a cikkhez.
Abban kifejtettem, hogy jutottam el addig, hogy az imának értéke, jelentése is legyen, ne csak egy
ledarált szöveghalmaz maradjon. Az ima által értem el azt a mélységet, ami az öngyógyító,
problémamegoldó folyamataimat is felerősítette. Ne menjünk félre! Nem arról szól, amit írok, hogy
az imám problémáim kezelési módszerévé vált! Pont fordítva! Az ima az az alkalom, amikor csak
Allahhal foglalkozol, csak az Ő szolgálatába csoportosítod át minden erődet, képességedet és láss
csodát, mire visszakerülsz az életbe, saját bajaidat is távolról nézed, vagy annyira eltörpülnek, hogy
nem is látod azokat. Ezért jó az a napi öt alkalom. Ki kell ragadni magad abból a szarból, amiben vagy.
Ha huzamosabban éled bele magad azokba, akkor a bajok jönnek működésbe, nem a kilábalás.
Vallom, hogy Allah közelsége a gyógyszer arra a minden bajjal terhelt jelenségre, amit eddig még
nem élt senki túl és élet a neve.
A csodákban nem hiszek. Helyesbítek. Azokban a csodákban nem hiszek, amiket a többség Allahtól
elvár. Nem hiszek abban, hogy holnapra Allah csiribú-csiribá, abrakadabra, egy csomag pénzt küld,
vagy elmúlik a rákom. Ebben a formában nem áll meg nálam. De a teremtés csodájában hiszek, mert
az valóban csoda, hogy olyan ajtókat, kapukat tudok megnyitni magamban, a teremtésben, amivel
magamat gyógyítom, magam szerencséjét kovácsolom, a magam sorsát egyengetem. Ilyen formában
igen, hiszem, hogy tudom gyógyítani a rákot és igen hiszem, hogy tudok változtatni sorsomon. Önző
voltam eddigi megfogalmazásomban. Nem csak magamon, hanem máson is tudok segíteni. Nem úgy,
hogy pénzt adok, mert az nincs. Nem úgy, hogy megmasszírozom a testüket és elkérek egy valag
pénzt a csodamasszázsért, hanem úgy, hogy elmagyarázom itt ingyen és bérmentve, hogy ti is létre
tudjátok hozni magatokban azokat az állapotokat, ami kiemel titeket az emberi szarságok
mocsarából, betegségekből, károsító, önerősítő folyamatokból. Ez az állapot Allah közelsége!
A teremtés csodája nem más, mint a felfedezésre váró valóság. Az eddig még meg nem nyitott ajtók
mögött vár minket a rengeteg csoda. Amint megismerjük és működésbe léptetjük ezeket, a hit is
valósággá válik és megszűnik merő feltételezés lenni. Ne törd magad fölöslegesen. Nem kell egyetemi
könyveket kiolvasnod, azokban úgysem találod meg a számodra szóló üzenetet. Azokat a nagytudású
professzorok azoknak a keveseknek írják, akik tiszteletben tartják őket, mert egyedül ők értik, ami
azokban áll. Allah tudása mindent felül múl! Kapcsolódj rá, ilyen egyszerű!
Akik 1993-ban kezeltek és 6 hónapra, egy évre taksálták életemet, már meghaltak. Ők is nagytudású
professzorok voltak. Akik akkor cserben hagytak, jórészt élnek, de Allahnak hála, a fátyol lehullt igazi
arcukról. Micsoda csapás lett volna velük a folytatás! Hamdulillah!
Pár éve megvizsgáltattam magam. A Sclerosis meg van. Minden tünete jelen van az agyban. Senki
nem érti, hogy lehet, hogy mégis…. Én tudom. Allah Akbar!
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ÖNMAGADON BELÜL TEGYÉL RENDET
MERT A KÜLSŐ VILÁG RENDJE NEM A TE MALMODRA HAJTJA A VIZET

A séma ugyanaz a világ minden táján. Ha van egy folyó, vízkivételi hely, egy útvonal, bánya,
mezőgazdasági terület, az emberek megtelepednek emellett és kialakulnak jártasságok, képességek,
hogy az adott lehetőségeket kiaknázzák. A külső lehetőségek mellett egymás kiszolgálására is
képességek, szakmák jönnek létre. Lesznek patkolókovácsok, pékek, hentesek, orvosok és azok,
akiknek ők a szolgáltatásokat nyújtják, tehát a környezeti adottságokkal megküzdő hétköznapi
emberek.
Majd belép a képbe egy magasabb szervezettségi forma, a város, akinek here népe már leszokott a
munkáról és azt lesi, honnan lehet pénzeket begyűjteni. Látja, hogy a vidéki település önellátó, hiszen
beilleszkedett környezetébe, nem szorul sem energiára, sem vízre és belső szolgáltatásokat is nyújt.
Azért, hogy ezeket a maga számára kisajátítsa, rendeleteket hoz, szabályoz, szabványosít. Tehát a falu
vize rossz, fát kivágni engedély nélkül nem lehet, a trágya pedig szennyezi a talajt és a környezetet.
Szóval megindul az energia és vízhálózat kiépítés, csatornázás, egyebek. Nyilván ez az emberek
kényelmi szempontjai szerint való, tehát belemennek. Boldogan kapcsolják fel és le a villanyt, nyitják,
zárják a csapokat elektromos áram és vízdíj fizetése fejében. Felülnek a buszra, vonatra és utaznak
mindenfelé, viszik az árut a városba, hiszen az út és vasúthálózat is érinti már a falut.
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Az élet eközben modernizálódik, nincs tovább szükség patkolókovácsokra, kádárokra, takácsokra. Ha
kell is pár termék tőlük, az drága, hiszen megdrágítja az előállításukra fordított áram, energia és más
költség, amit valaha ingyen nyertek, de a várostól ezt már nem ingyen kapják. Másrészről a város
pedig ezeket a termékeket tömegtermeléssel állítja elő olcsón és talán jobb kivitelben. Megszűnnek a
szakmák, elkopnak a jártasságok, elfelejtődik a tudás, ami egykor a falu létét, közösségi tudatát,
kohézióját adta. A fiatalok elvándorolnak, olyan új jártasságokat tanulnak, amire van piaci igény és
ott helyezkednek el, ahol el tudják adni magukat. Ez pedig már nem a falu, ahol születtek.
Eközben a falu elöregszik, a sárgacsekkek gyűlnek, hiszen a víz és áramdíjak változatlanok, a függőség
fennáll. De már nem csak az energia és víz tartja fent a függőséget, hanem az egészség, mert az
öregeknek orvosra van szükségük, az utazás, mert nem jutnak el már biciklivel sem boltba, orvoshoz,
hiszen az alapellátásukhoz szükséges szolgáltatások is számukra fizikailag elérhetetlen távolságba
kerültek.
Ekkor a város leül egy asztal mellé és számol. Majd kijön a végeredmény. A falu egy csődtömeg.
Fenntartani azt így senkinek sem éri meg. Megszünteti a busz, vasútjáratokat, bezárja a postahivatalt,
iskolát, orvosi rendelőt és a kocsma, bolt ezután már feladja, maga is becsuk. Már csak egy kapcsoló
maradt nyitva, a víz és áram. Az energia és víz, ami a mai öregek gyerekkorában ingyen jött a kútból
és az erdő fáiból. Ha ez a kapcsoló is lezár, az egyenlő a halálos sortűzzel.
Persze van kivétel, életképes településvezetés, pályázatok, regionális kapcsolódások és ezer más, ezt
nem vitatom. Sokszor ki lehet bújni a trendek alól, ha nincs életfeladás. De egy hatvanas éveiben
levő populációnak már ritkán van életigenlése, ha egy megszokott rendszer nem működik többet.
Ez a példa nem csak városra és falura igaz, hanem országokra is. Ugyanígy kapcsolhatják le
országunkról is egy rendszerbe tartozás lehetőségét, különösen, ha önmaga is a rendszer szabályai
ellen tesz lépéseket.
A fentiek mutatják, hogy az evolúció működik, csak emberekre ezt nem vonatkoztatjuk. Pedig
ugyanazok a szabályok végzik el a szelekciót emberek esetében is, mint az állat és növényvilágban.
Kegyetlenek a szabályok, ezért nem valljuk be létüket, képmutató önbecsapásba rejtőzünk. Ahogy ott
sem hívja ki párbajra az oroszlán a gnút, ahogy úriemberek tennék és a párduc is orvul veti rá magát
egy beteg, sánta gazellára, az embereknél sem működik a „szociális háló”, vagy „vallás”, ami arra
hivatott, hogy a szegényt, elesettet felkarolja. A pénz és haszon mindent felülír. Még a „háló”
szabályait is.
A fenti levezetés arról szól, hogy amíg az ember nem egy másik ember, vagy csoport függvénye,
hanem harmóniában él egy teremtés adta lehetőséggel, addig sok bajt elkerül, sőt kegyben részesül.
Ahogy ez a helyzet megváltozik, legyen annak neve regionális integráció, vagy globalizáció, csak idő
kérdése és egy kétértelmű folyamat veszi kezdetét, melyben kevesen jól és sokan rosszul járnak.
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Így szólt a Sátán, mikor elrendeltetett a parancs: „Allah volt az, Ki az Igazat Ígérte nektek. Én (is)
Ígértem nektek, de megtévesztettelek titeket. Nem volt felettetek hatalmam, csak annyi, hogy
hívtalak titeket és ti válaszoltatok nekem. Ne engem hibáztassatok, hanem magatokat hibáztassátok.
Nem hallgathatom kiáltásotokat, ahogy ti sem halljátok kiáltásomat. Tagadom azt, mivel ti engem
társítottatok azelőtt. Mert bizony, a bűnösöké a fájdalmas szenvedés.” (Korán 14:22)
Ezért ne bízz abban, hogy el fognak tartani, meg fognak segíteni, nem engedik el a kezedet. De igen,
megteszik. Csak akkor nem teszik, meg, ha nem emberrel kötsz szövetséget, mert az Istennel kötött
szövetség lábra állít és megtart. Önmagadon belül tégy rendet, mert a külső világban úgysem találsz.
Ha pedig a külvilág embereiben szabályszerűségeket fedezel fel, akkor látnod kell, hogy azok
hosszútávon ellened dolgozhatnak.
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ÖRÖKÖS DILEMMA: MIT TEGYÜNK KARÁCSONYKOR?

Sok üzenet hangzik el közöttünk karácsony táján. Meghallgattam pár Toplistás sejk beszédét, akik óva
intenek a karácsony megünneplésétől és keresztény testvéreink felköszöntésétől, mert az a
bálványimádás elismerését, társállítást jelentené számunkra, muszlimok számára. A zsidók Hannuka
ünnepéig el sem jutottak. Tehát egy kézfogással, egy gesztussal sejkjeink azt feltételezik, hogy
megváltoztatjuk véleményünket Jézus (béke reá) emberi mivoltáról, őt azon nyomban Isten fiának
tartjuk és meggyalázzuk a Korán igéit.
Ez egy nagyon Iszlám inkvizícióra hajazó álláspont. Esetleg köpjük szembe őket?
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, eszembe sem jut karácsonykor a hitvita és az álláspontok
ütköztetése. Ahogy nászéjszakán sem jutott eszembe, hogy mit idézzek kedvesemnek a
Szentírásokból, vagy vele az Iszlám mekkai, vagy medinai szakaszát megbeszéljem. Isten bocsájtsa
meg, de tényleg nem.
Karácsony egy keresztény ünnep, ez tény. Függetlenül attól, hogy ki mit vall, ilyenkor az emberek
békejobbot nyújtanak egymásnak. A kérdés a békejobb nyújtásában és elfogadásán van, semmi
másban. Én elfogadom, ha nyújtják.
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PECÁSOKKAL LENNI JÓ
Visszatértem. Pecázni voltam egy baráti társasággal. Jó volt „normális” emberekkel lennem, akik nem
idézgettek semmilyen könyvből, hogy tetteiket igazolják és nem azért kínáltak meg semmivel, mert
Allah (SWT) így parancsolta. Senki sem próbálta meggyőzni a másikat arról, hogy az ő útja az igaz út, a
többi pokolba vezet és mindenki azt tette, amit akart.
Erősen gondolkodtam azon, hogy folytassam-e a cikkírást. Az bizonyos, hogy írásaimmal nem
változtatok semmit a világ menetén, esetleg csak saját magamat nyugtatom meg azzal, hogy kiírom
magamból gondolataimat. A hozzászólásokból látom, hogy van, akinek tetszik, van, aki vitázik, van,
aki ellenzi. Ez így normális és ezt ebben a formában kellene megszoknunk.
Bármennyire igyekszem és bármennyi tudás van mögöttem, hangsúlyozom, hogy amit írok, az
magánvélemény, hiába idézek Koránt. Mert olyan nincs, hogy az Iszlám ezt, meg azt mondja! Az
Iszlám, mint bármi más, emberi agyon keresztül működik, ami minden esetben hozzátesz szubjektív
elemeket, függően az agy tartalmától és a környezettől, amiben él. Ez egy nem muszlim „pecás”
környezetben teljesen normális beszélgetésekhez vezet, egy muszlim „abnormális” környezetben
pedig ellenségeskedés is benne van a pakliban. De így van ez, amikor az agy megrögzötten tele van
lebonthatatlan falakkal, amit a tudatlanság tudása épít.
Ha reggel felkelek, elrendezem magam és Istennel beszélem meg napomat. Nem szól közbe asszony,
hogy oltsd le a lámpát, hagyj aludni, csinálj kávét stb. Majd, ha kimegyek futni egy órát, Istennél
vannak gondolataim. Rengeteg új ötletem támad ez alatt és nem utolsó sorban a futás is sokkal
könnyebbé válik. Ha végeztem, a gép elé ülök egy kis kuckóban, ahol semmi nem vonja el
figyelmemet. Irodalmak, gondolatok és magány. Csodálatos dolog ez. Nincs már hosszú évek óta
csesztetés, nyúzás, számonkérés. Csak én vagyok és az inspiráció. Este, ha lefekszem, párbeszéd
kezdődik a napomról Istennel. Mit rontottam el, hogy tehetem jóvá és mit tegyek holnap? Nincs
hisztéria, kérdések özöne, nem tartozom magyarázattal senkinek, csak Neki! Ebben élek és dolgozom,
ennek termékeit osztom meg.
Öregszem. Onnan veszem észre, hogy egyre kevesebbet beszélek és egyre többet hallgatok. Amikor
az ember fiatalabb, fűti a dominancia vágy, hogy véleményével, kiállásával mások fölé kerekedjen.
Nekem már nincs ki fölé kerekedjek. Hallgatom a sok beszédet és látom, hogy a világ mennyire
idegenné válik számomra. Ezután a világ után futni már nem érdemes. Így hátra maradok a
pecásokkal és akkor nyitom ki a szájamat, ha kérdeznek.
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PÉLDÁK VOLTAK KEZDETBEN, DE MÁRA KIVÁLÓ ELLENPÉLDÁKKÁ LETTEK
Maga már öreg, menjen haza, nekünk nem kell. Ha sokszor hallod ezt, valóban beleöregedsz. Nem a
korod által öregedsz bele, amit tisztességgel megélsz, hanem a szó által, amit rád mondanak.
Ugyanez, a gyereknevelésnél: Pistike, te hülye vagy és az is maradsz. Bezzeg a szomszéd Jancsikája…!
És Pistike valóban hülye marad, mert elkönyveli magában, hogy ez az ő helye az emberek között. A
szomszéd Jancsikája, pedig zseni lesz, mert ő csak dicsérő szavakat hall. A szavaknak óriási ereje van,
különösen, ha ismétlik azokat! A szavakkal emberi életeket lehet formálni, megváltoztatni. És erre
iparágak szakosodtak. Így nőttek ki közülünk a „megmondók” és „akikről megmondták a tutit”. A
megmondókra sosem lehet semmit mondani, ők elkönyvelten a minden felett állók, akiknek lehet
véleménye. Akikről megmondják a tutit, azoknak viszont sosem lehet állásfoglalásuk, sosem
alakíthatnak közvéleményt, de még meg sem védhetik magukat. Így aztán röpködhetnek a térben
olyan jelzők, hogy terrorista és megmentő, ha sokat mondják, rajta ragad mindenkin a sajátja. Az
emberek pedig nem gondolkodnak és nem differenciálnak. Ma ez a hit tartalma: hinni a megmondó
állításának.
Bonyolítsuk a helyzetet. Azért bonyolítsuk, mert az előző gondolatmenetben minden szó az eredeti
jelentése szerint szerepelt egy olyan világban, ahol a szavak még azt jelentik, amit eredetileg
tulajdonítunk nekik. De ma más világ van. Sokszor minden szónak az ellentéte igaz. Mert ha Istenről
elterelik a hit dolgát emberre, akkor az a hitet hiszékenységgé konvertálja és manipulálja saját érdeke
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szerint. Így, ha békéről beszél valaki, bizonyosak lehetünk, hogy valójában háborút akar. Ha
szeretetről szól az érvelés, akkor ott belül fröcsög az illető a gyűlölettől. Hiszen csak ő szerethet,
privatizálta a szeretet jogát és mindenki más ellenség, aki szeretni próbál.

ِّ والَ َتْلِّبسوْا اْلح َّق ِّباْلب
﴾٤٢﴿ اط ِّل َوتَ ْكتُ ُموْا اْل َح َّق َوأَنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن
َ
َ
ُ
َ
Ne öltöztessétek át az igazat hamisba, elhallgatva az igazat, s ti tudjátok azt. (Korán 2:42)
Judaizmus és a Zsidóság teljesen általános volt Arábiában. Khadidzsa, Mohammed (béke reá) első
feleségének nagybátyja a Tóra tudósa volt. Úgy hívták: Waraqa ben Novel. Amikor meghallotta a
Mohammed által kapott első kinyilatkoztatások bekövetkeztét és annak körülményeit, biztos volt a
végső Prófécia eljövetelében. A Messiás várás a Judaizmus alapeleme. Meggyőződésük szerint
azonban a Messiásnak Zsidónak kell lenni, ahogy az korábban is volt. Többségük annak ellenére nem
fogadott el egy Arab prófétát, hogy ez a megkülönböztetés nem szerepel a Tórában. Yathreb (a
későbbiekben neve Medinára változott) Zsidó törzsei (Banu Nadir, Banu Koriza és Banu Kaneika’a),
ezért elutasították Mohammed Próféciáját és megváltoztatták a Szentírás szavait, hogy tagadni
tudják egy Arab isteni hírnök eljövetelét.
Ezerszer visszaköszönt a fenti idézet. Ma ez ránk éppúgy igaz, mint egykor Medina zsidó
hitmagyarázóira. A Korán időtlen igazsága!
Nos, bejártam a fél világot. Igaz, a szegényebbik felét jártam be, de saját szememmel láttam, mit tett
ott a gazdagabbik fele. Az a 30 év nem múlt el nyomtalanul. Undorom van a szentek és igazságot
hirdetők műveitől, akik Istent, Allahot hozták el oda. Isten előttük is ott volt, de ők azt állították, hogy
ők azok, aki Istent hozzák. Számtalan esetben láttam kisgyermekeket éhen halni, vagy nem élni meg
az egy hónapot. Mivel árvaházban is dolgoztam, sokukat én temettem el. Gyakorlat volt megvárni pár
hónapot az utcára kitett csecsemőkkel, addig nem is anyakönyvezte őket senki, mert minek az a sok
papír, adminisztráció, ha úgyis meghal. Őket csak a Jóisten anyakönyvezi. Hogy jön ide Jézus,
Mohamed és a Szentek? Ezeknek a porontyoknak annyi lehetőségük sincs bűnöket, vagy apró
csínytevéseket elkövetni, mint Jézusnak volt hasonló korban! Persze, ő szent volt. Na ja! Imádkoztok,
könnyeztek, beveszitek a sok maszlagot, amit mondanak, orientálják gondolkodásotokat és a
templomokból kifelé menet letapossátok egymást. Szeretetteljesen néztek mások szemébe, de
szívetekben ott a fékezhetetlen gyűlölet. Kifordul a belem, ha arannyal felcicomázott templomi
kegytárgyakat, ábrázolásokat látok, mert tudom honnan jött az arany és milyen áron.
Muszlimkám, te se röhögj! Dettó ilyen vagy! Mecseteitek csak a tudatlanság terjesztésére jók. Ne
gyertek háttérhatalmakkal megint. Nem miattuk vagytok ilyen ostobák, hanem saját magatoktól.
Drága Tesók! Nekem nem kell hadoválni őseitek humanizmusáról! Saját szememmel láttam, a fákat,
ahova ők a rabszolgákat Afrikában kikötötték. A láncokat is láttam és az öregeket is hallottam, ahogy
a muszlim rabszolgavadászok bevonulásának történeteit beszélték. Hírt adtak a barbár tettekről, amit
Allah Akbar kiáltások mellett elkövettek. Ja, hogy Ali erről ma nem mesél? Hát persze, hogy nem. Ő is
úgy tudja, hogy a dédapja szent küldetésben volt téríteni a feketék között. Hánynom kell a lábszagú
mecsetek öntömjénező légkörétől, melyek szerény milliárdos emírek, mágnások nevét viselik. Ők
orgiákon pihenik ki fáradalmaikat, melyeket az Allah nevében elkövetett emberiség elleni bűnök
okoznak számukra. Az általuk épített mecsetek, csupán álca, ezekbe ők csak akkor teszik lábaikat, ha
ünnepeltetni akarják magukat. Viszont, ha a nép kezd ráébredni az igazságra, akkor bezárják a
mecseteket és csak imaidőben tartanak nyitva. Sok helyen van ez így. És hogy még tetézzék a bajt,
radikális szervezeteket hoznak létre a valóság további elkendőzésére, étvágyuk csillapítására. Az ezek
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számára épült mecsetek mindig nyitva állnak, sőt, toborzó irodákként működhetnek! Na persze,
elképzelhető milyen a szeretet és Isten szava az ő szájukból!
Nem baj! Al-szabr dzsemil! Az állhatatosság szép. Tudom, hogy Allah, Isten igazi szava felülkerekedik!
Közlök pár alkotást és képet, ami kifejezi a lelkületet. Nem hitet, hanem a lelkületet, amit egy feletted
álló szervezet beléd plántál és ezzel megoszt. E szervezetek a világ legromlottabb társaságai. Nem
csak vagyont, hatalmat lopnak, hanem lelkeket is rabszolgaságban tartanak. A maffia sem tesz ilyet.
És te őket szolgálod, Istenre nem is gondolsz! Isten őrizz, hogy felmentsem Hitlert és Sztálint az
emberiség ellen elkövetett bűnök alól, de a vallások nevében szerintem sokkal több bűnt követtek el
és sokkal több az áldozat! Ráadásul ezeknek bűnöknek elkövetése közvetlenül, vagy közvetve,
kegyetlenül, vagy finom ráhangolásokkal, még tart!
Összegezve: a szavaknak hatalmas ereje van, ezt gyerekkorunk mondókái óta tudjuk. De helyezzük a
szavakat helyes kontextusba kétszer is. Először a jelentés helyes kontextusába és másodszor, a
szavakat kimondó alany helyes kontextusába. És nem utolsó sorban: a Szentírások nem mások
bűneiről szólnak, hanem sajátjainkról.

Képek:
Szent Loyola Ignác az eretnekség legyőzője. Szent Miklós templom, Mala Strana, Prága.
Szent Cirill Sándor. Szent Miklós templom, Prága.
Arab rabszolga karavánt hajtanak át Afrikaiakkal a sivatagon. Illusztráció.
Egy „Szentéletű” muszlim portréja
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PETRÓ DOLLÁR, EURÓ, HARMADIK VILÁGHÁBORÚ, VAGY VALAMI MÁS?

A Petró dollár rendszer az 1970-es évek elején jött létre. Richard Nixon elnök és államtitkára, Henry
Kissinger attól tartottak, hogy a nemzetközi aranyfedezet elhagyása a Bretton Woods egyezmény
alapján (egyre növekvő amerikai kereskedelmi deficittel és a folyamatban lévő vietnami háborúval
járó hatalmas adósságokkal) csökkenteni fogja az amerikai dollár iránti relatív globális keresletet.
Találkozók során az Egyesült Államok - amelyet akkori Henry Kissinger amerikai államtitkár képviselt és a Szaúdi királyi család között megállapodás jött létre. Az Egyesült Államok katonai védelmet kínált
Szaúd-Arábia kőolajterületei számára és cserében a szaúdiak olajértékesítésüket kizárólag az US
dollárban árazzák (más szavakkal, a szaúdiak minden más valutát - az amerikai dollár kivételével megtagadnak olajkivitelük ellentételezésére).
1975-re az OPEC összes olajtermelő állama megállapodott abban, hogy olaját dollárban árazza be és
a többlet olajbevételt az amerikai állampapírokba fekteti be az Egyesült Államok erre vonatkozó
ajánlatainak megfelelően. 2000-ben Irak az olajat élelmiszerért program keretében folytatott összes
olajügyletét euróra konvertálta, annak ellenére, hogy az elemzők úgy véltek, hogy a pénzügyi
logikával szemben repülnek, mivel ez azt jelentette, hogy Irak kevesebb kamatot keres olajbevételei
után, amelyeket egy ENSZ által ellenőrzött letéti számlán tartottak New Yorkban. Ezenkívül a váltás
„nehézkes új adminisztratív folyamatokat” hozna létre, mivel Bagdad úgy döntött, hogy meglévő
betétjeit dollárban tartja, ami azt jelentette, hogy az olajat élelmiszerért program két számlát
vezetett, egy dollárban és egy euróban.
Miután az Egyesült Államok 2003-ban megszállta Irakot, Irak visszatért olajértékesítésének dollár
elszámolására, annak ellenére, hogy a "zöldhasúak" akkoriban értékcsökkenést mutattak.
Az Iráni Iszlám Köztársaság kormánya ezt az elméletet „látszólagos” ténynek tekintette. Ennek a
politikának megtorlásaként, amelyet Teherán "neo-imperializmusnak" tekintett, Irán erőfeszítéseket
tett saját tőzsde létrehozására, ahol aranyban, euróban, dollárban és japán jenben értékesített olajat.
2006 közepén Venezuela jelezte Irán azon döntésének „támogatását”, miszerint Irán globális
olajkereskedelmet nyit euróban. A líbiai vezető, Muammar Kadhafi 2011-ben megpróbálta
végrehajtani az aranyat olajért tervet és megkísérelte bevezetni a líbiai arany dinárt. Az évek során
több tudós kifejtette azt a véleményét, hogy az iraki háború célja a dollárhegemónia újbóli
érvényesítése volt Szaddam Husszein próbálkozásai után, aki az olajkereskedelmet le akarta
választani a Petró dollárról és iraki olajat vagy más valutákért akarta eladni vagy közvetlenül árukra
szándékozta cserélni.
Ebbe a keretbe helyezzük el a 2019 szeptembere óta történteket. Ekkor ugyanis Irán dróntámadással
megsemmisítette a Szaudi ARAMCO Abqaiq-i telepét, aminek következtében a Szaudi olajexport több
mint egyharmadával visszaesett. A szaúdiakat elgondolkodtatta ez a támadás és az azt követő
amerikai reakciók. Hiába vettek sokszáz milliárdért amerikai fegyvert, az nem segített rajtuk és USA
sem adott válaszcsapást. Sőt! A kieső kőolajmennyiség felhajtotta az árakat a piacon, aminek USA
örül, hiszen jelenleg ő is exportőr. A szaúdiak ettől kezdve kétkulacsos politikát folytattak. Kifelé
megtartották az USA szövetségét, de suba alatt tárgyalásokat kezdeményeztek Iránnal. A közvetítésre
a pakisztáni elnököt és Irak elnökét kérték fel. Itt kezdődik a gubanc.
Ha ugyanis Teherán és Rijád egyezkedik, akkor a Petró dollár imázsnak lőttek. A nagy amerikai álom,
hogy minden csepp olaj kereskedelme a világon dollárban történjék, már így is roskadozik.
Oroszország, Kína, India egymás között nem dollárban számol el és ebben Irán is érintett. Ha a
Szaúdiak bármilyen dealbe bemennek Iránnal, az trillió dolláros veszteségeket okozhat a dollár
elszámolásban és magán a dollár intézményén belül.
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2020 januárjában Qassem Suleimani diplomáciai küldetést teljesített. Az iraki külügyminiszterrel lett
volna megbeszélése a szaudi ügyek rendezéséről. Ez hiúsult meg az ő meggyilkolásával.
A kommunikációban egy szó sem szerepelt minderről, csak a Hezbollah, jemeni huthik, forradalmi
gárda tettei kaptak említést. De ez mind eltörpül az dollárhoz képest.
Irán katonai választ adott és két Irakban levő katonai támaszpontra lőtt ki rakétát. Emberélet nem
forgott veszélyben, csupán katonai cél elérésének bizonyítása volt a cél.
Irán nem Amerikát fenyegette meg ezzel a támadással, hanem USA proxi szövetségeseit a térségben.
Bizonyította, hogy eléri bármikor Szaud Arábiát, Arab Emírségeket és minden USA partnert, akik az
olaj exportjában érdekeltek és a Hormuzi szoroson keresztül hajózzák át tankerjeiket, ahol a világ
kőolajforgalmának több mint egyharmada áthalad. Tehát képes blokkolni a szorost is.
A fentieket nem politikai fejtágítónak szeretném eladni, hanem értelmezni egy helyzetet, amit
politikusok, biztonsági szakértők annak megfelelően magyaráznak, hogy mi a központ utasítása.
Tehát itt sincs szó Iszlám felekezetek közti leszámolásról, kinek van igaza címmel helyi háborúkról.
Az Iszlám középkori mantráit hajtogató vezetőknek leáldozott idejük. Nem képesek megújulásra,
csupán belterjes magyarázatot adnak, „falu” szinten értelmezve azt, ami világ szintű esemény. Ma
már nincs önmagában értelmezhető Palesztin ügy és Kína vagy Venezuela és Irán. Az események
összefonódnak és ezek már nem magyarázhatók egy szűk vallási irányzat igazsága szerint. Több
évszázad óta nem történt meg az a szemlélet béli megújulás, amit a Próféta előírt számunkra:

ِ ع ْن ش ََر
َاحي َل ب ِْن يَ ِزيد
ُ َحدَّثَنَا
ٍ  أَ ْخبَ َرنَا ابْنُ َو ْه،ي
َ ،ُّوب
َ س ِعيدُ بْنُ أَبِي أَي
َ  أَ ْخبَ َرنِي،ب
ُّ سلَ ْي َمانُ بْنُ دَ ُاودَ ْال َم ْه ِر
َّ اَّلل صلى هللا عليه وسلم قَا َل " إِ َّن
ُ ع ْن َر
ِ َّ سو ِل
َ  فِي َما أَ ْعلَ ُم،َع ْن أَبِي ه َُري َْرة
َ ،َع ْلقَ َمة
َ ع ْن أَبِي
َ ،ِْال َمعَافِ ِري
َاَّلل
ُ َيَ ْبع
ُ ُالرحْ َم ِن بْن
َّ ُع ْبد
َ ُ قَا َل أَبُو دَ ُاودَ َر َواه. " سنَ ٍة َم ْن يُ َج ِددُ لَ َها دِينَ َها
َ ث ِل َه ِذ ِه األ ُ َّم ِة
َ علَى َرأْ ِس ُك ِل ِمائَ ِة
ٍش َريْح
. احي َل
ِ ي لَ ْم يَ ُج ْز بِ ِه ش ََر
ِ
ُّ ِاإل ْس َك ْندَ َران
) صحيح (األلباني: حكم
Abu Hurayrah tudósítása:
A Próféta (béke reá) így szólt: „Allah e közösség számára minden évszázad fordulóján kiemel valakit,
aki megújítja számára vallását.”
Abu Dawud így szólt: Abd al-Rahman bin Shuriah al-Iszkandarani szintén feljegyezte ezt a Hadiszt, de
az nem jutott túl Shrahil-on.
Fokozat: Szahih, Autentikus Al-Albani szerint
Forrás: Szunan Abu Dawud 4291
A dollár és a jelenlegi pénzrendszer fenntartása a cél. A dollár kezd kifutni az azt felügyelő pénzügyi
érdekeltségek kezéből, akik egyre vadabb, kapkodóbb intézkedéseket tesznek. Őket jeleníti meg
Trump. Putyin pedig érdekelt a dollár intézményének lebontásában. A dollár miatt volt a kínaiamerikai kereskedelmi háború és ezért lesz európai-amerikai kereskedelmi háború is. Ez különösen
várható a BREXIT után. Senki sem szeretné Amerikában, hogy az Euró a dollár konkurense legyen.
Ebben rejlik Irán és a vele kötött nukleáris egyezmény megkötésének eltérő értékelése is Amerika és
Európa között.
Első kép: Hormuzi szoros
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RABBIKÉPZŐ A HETVENES ÉVEKBEN

Budapest külterületén nőttem fel. Amint korábban is írtam, életemet meghatározta családom és
közösségem keresztény gondolkodása. Aki nem ide tartozott, más volt. Így a világ mi voltunk,
mindenki más egy furcsa, idegen közeggé vált. Ebbe az idegen közegbe tartoztak a zsidók is, akikkel
különösebb tapasztalaton nem volt. Csak néhány hír jutott el hozzám róluk…Ekkora orruk van,
becsapósak, meg ilyenek... Minél többet titkolóztak róluk, annál jobban érdekeltek. Ez is az a téma
volt, amit anyám apámmal a „nicht vor den Kindern” (ne a gyerekek előtt) felszólítás után beszélt
meg. Ha ezt a német szöveget hallottuk, általában duplán odafigyeltünk.
Akkoriban nem volt net, csak telefonkönyv. Felcsaptam az Izraelita hitközség oldalát és egy érdekes
nevet találtam: chevra kadisha. Mivel fogalmam sem volt, mit fed ez a szó, elhatároztam, hogy
megfejtem a titkot és elmegyek a Kazinczy utcába, ahol székelt. Egy szűk, kopott irodába tévedtem,
ahol egy hosszú, fehér szakállú rabbi ült. Na, és most mit is mondjak? Az jött ki belőlem, hogy meg
szeretnék tanulni héberül. Tudna-e segíteni? A rabbi felhúzta a szemöldökét és visszakérdezett (ősi
rabbi szokás): éééééén? Hiszen én temetkezési vállalkozó vagyok! Hogy tanítsalak meg héberül?
Amúgy meg én sem tudok! Ebből a válaszból megtudtam, mit jelent a chevra kadisha. A rabbi
elküldött a Síp utcába, ahol találkoztam a hitközség akkori vezetőjével, Salgó László főrabbival. Neki is
előadtam a „héberül tanulok” sztorit, de jó rabbi módjára ő is visszakérdezett: és miért akarsz
megtanulni héberül? Mert egyházi zenével foglalkozom, mondtam, és a zsidó kántor énekek
megértéséhez szükséges a nyelv. Salgó László elküldött Ádám Emilhez, a Rabbiképző Intézet
karnagyához. Amikor találkoztam vele, kiderítettük, hogy vannak közös ismerőseink, köztük sok
templomi orgonista és a zene nyelve kezdet hidat építeni közénk. Ádám Emil bevitt a Rabbiképző
kórusába és ettől kezdve itt énekeltem kb. egy évig. Ebben az időben Scheiber Sándor volt az intézet
igazgatója. Hatalmas tudású ember volt és utólag is hálás vagyok azért, hogy megnyitotta számomra
azt a tudástárt, amit ez az intézet hordozott. Amellett, hogy különböző közösségekben és a Goldmark
teremben énekeltünk, sok könyvet olvashattam és egy más világ nyílt meg előttem. Akkoriban
hosszú, vörös szakállam volt, senki sem gondolta, hogy nem oda tartozom. Máig emlékszem a Vö
Somru és a Kall Nidré dalokra. Ez az egy év kimosott belőlem mindent, ami a zsidók nagy orrára és
becsapós mivoltára vonatkozott. Lehet, hogy ilyenek, de már nem ezt láttam bennük. Ahogy
mindenkire illik egy jellegzetesség, ami elmosódik, ha abban a közegben élsz.
Teológiai, gondolkodásbéli tartalmat kaptam, ami megtanított arra, hogy ne vegyek készpénznek egy
oldalról jövő állításokat. Talán ez volt ennek az évnek a legnagyobb tanítása a sok adat, történelmi
esemény mellett. És még egy: az előítéletesség megszűnt. Mert volt. Ahogy mindenkiben van, aki
zárvány közösségben nő fel.
Mi vetett véget a Rabbiképző kórusában való éneklésemnek?
Énekórák után a fiatalok egy belvárosi kávéházban ültek össze és mélyítették barátságaikat, esetleg
szerelmi életüket. Egy ilyen kávéházi estén egy csinos, fekete lány mellém ült. Elmondta, hogy a
bátyja rabbi. Én tágra nyílt pupillákkal hallgattam, de nem szóltam semmit. Majd folytatta: van egy
fodrász üzletünk is. Erre is elismerőleg csóváltam fejemet. Fogalmam sem volt, hogy a lány tőlem is
hasonló bemutatkozó portfóliót vár. Türelmetlenül rákérdezett: te melyik hitközségbe tartozol? A
Máriaremeteibe, válaszoltam balgán. Ott is vannak zsidók, kérdezte? Nem, nincsenek, feleltem és
ekkor kiderült, hogy nem vagyok zsidó. Scheiber Sándor és Ádám Emil számára tudott volt kilétem, de
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a kórustagok számára nem. Elszégyelltem magam és eljöttem. De vittem magammal valamit, amit
máig használok.
Ma én magam vagyok egy zárványközösség, aki kinéz a fejéből, érti mit mond a zsidó, a keresztény, a
muszlim, csak egyet nem ért: mi a fenét vitatkoznak, ha ugyanazt mondják?

RÁJÖTTÉL MÁR, HOGY MIÉRT ÉLSZ?

Lét és élet. A lét abban áll, hogy egy térben elfoglalunk egy helyet. Most itt meg kell állni, nehogy
félreértés legyen. Nem a náci élettér, Lebensraum filozófiát magyarázom. Ez itt teljesen más.
Folytatom.
Ide születtünk a földre, abból egy teret kisajátítottunk, elszívjuk abból az oxigént, magunkévá teszünk
más tereket táplálkozásban, munkavégzésben, lenyúlunk magunknak szellemi és virtuális tereket,
ahol a mi gondolataink jelennek meg, a mi terveink valósulnak meg, a mi zenénk hallatszik, a mi
tévéműsorunkat játszák stb. A lényeg, hogy egónk tereket foglal. Ez egy ideig mehet büntetlenül, de
egy határt átlépve létünk egy más ember létével ütközik. Neki is van egója, neki is van tere és ha
tereink ütköznek, ott konfrontáció alakul ki. Minél több az ember, annál több az ütközési lehetőség.
Erre sokan rájöttek és hogy ez elő ne adódjék, születtek törvények, szabályozások írott formában,
tradíció alapján és ezer más módon.
Ez eddig csupán a lét, ami önző, hiszen az egó terjeszkedéséről szól.

406

Az élet ettől eltér. Most nem az evilági életre gondolok. Az teljesen más. Itt az élet értelméről van
szó. Az élet számára nem az egó, hanem a lélek sikere a cél. A lélek és az egó ellentétek. A lélek
ismeri az egó mibenlétét, önzését. A lélek ezt csillapítja. Nem azt nézi, hogy miként jutok én
területhez, oxigénhez, munkához, anyagi sikerekhez, hanem azt, hogy miként juttathatok hozzá mást
ezekhez. A lélek lecsíp az egó igényeiből és azt más számára ajánlja fel. A lélek örömet akar szerezni
másnak, mert ezzel megelégedést hoz az öröm okozójának.
A zene öröme, felfedezés öröme, tudás megosztás öröme, nem arról szól, hogy terjesztjük az általunk
elfoglalt helyet, hanem arról, hogy más számára tudást, kellemes perceket, élményeket adunk át.
Persze, ha ezt pénzért, haszonvágyból tesszük és nem saját lelkünk megelégedésére, az teljesen más.
Nyilván, meg kell élni és az anyagiakra is gondolni kell, de az nem hatalmasodhat el a lélek dolgán.
A mondanivaló most jön. Mert ha értitek a lét és élet különbözőségét, akkor látjátok, hogy külső
eszközökkel csak léteteket szabályozhatják és ezt minden hatalom, világi és más meg is teszi. Az élet
szabályozása ellenben egyedül a Te kezedben van. Ehhez ad Neked támaszt Isten. Ha örömadással
nem foglalkozol, életed nem lesz megelégedett. Ha csak léted tereinek élsz, szabályokba ütközöl. Ha
élettel foglalkozol, csak saját szabályokat követsz. Ha léted adja földi mibenléted lényegét, úgy
távozol, mintha itt sem lettél volna, távozásodkor görcsösen ragaszkodsz a maradáshoz. Ha életre
fordítasz több figyelmet, emléked megmarad, távozásod könnyű, elmondtál mindent, nem ragadt
benned sem szó, sem tett.
Az egyházak közül vannak, akik politikai, vagy saját célra manipulálják híveiket. Az ő hibájukat abban
látom, hogy azt a teret veszik el, vagy alakítják át híveikben, mely az élet adta örömöt, megelégedést
keresi saját, egyéni alapon. Ezt az ambíciót nem hagyják meg az egyénnek, hanem befolyásolják. Ha
sikerül, akkor létrejön a spirituális rabszolgaság. Gondolom, nem ez a cél.
Ne sorvasszátok el saját életeteket és ne az utolsó órában jöjjetek rá, hogy elmulasztottatok élni.
Pedig most kellene. Én szóltam!

ِّ
ِّ بر والتَّْقوى والَ تَ َعاوُنوْا َعَلى
ِّ ال ْث ِّم َواْل ُع ْد َو
يد
ُ ان َواتَُّقوْا َّللاَ ِّإ َّن َّللاَ َشد
َ
َ َ َ ِّ َوتَ َع َاوُنوْا َعَلى اْل
ِّ اْل ِّعَق
﴾٢﴿ اب
… Működjetek együtt a jóban, az őrizkedésben és ne működjetek együtt a bűnben, az
ellenségeskedésben. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony, Allah Szigorú Büntető! (Korán 5:2)

ُ  َحدَّثَنَا اللَّي،َحدَّثَنَا يَحْ يَى ْب ُن بُ َكي ٍْر
ِ َّ َع ْبد
ع َم َر ـ
ُ َاَّلل بْن
ُ ع ْن
ٍ ع ِن اب ِْن ِش َها
َ  أ َ ْخبَ َرهُ أ َ َّن،سا ِل ًما
َ ،ع َق ْي ٍل
َ ،ْث
َ  أ َ َّن،ب
ِ َّ سو َل
اَّلل صلى هللا عليه وسلم قَا َل
ُ رضى هللا عنهما ـ أ َ ْخ َب َرهُ أ َ َّن َر
ْ َ الَ ي،" ْال ُم ْس ِل ُم أ َ ُخو ْال ُم ْس ِل ِم
 َو َم ْن فَ َّر َج،اَّللُ فِي َحا َجتِ ِه
َّ َ َو َم ْن َكانَ فِي َحا َج ِة أ َ ِخي ِه َكان،ُظ ِل ُمهُ َوالَ يُ ْس ِل ُمه
...ت يَ ْو ِم ْال ِقيَا َم ِة
ِ ع ْنهُ ُك ْربَةً ِم ْن ُك ُربَا
َّ ع ْن ُم ْس ِل ٍم ُك ْربَةً فَ َّر َج
َ ُاَّلل
َ
Abdullah bin Umar nyomán:
Allah prófétája (Béke reá) így szólt: „A muszlim tetvére a muszlimnak, így nem nyomhatja el őt és nem
adhatja át őt egy elnyomó kezére. Aki egy testvérének rendelkezésére áll, annak Allah is
rendelkezésére áll dolgaiban. Aki testvérére balsorsot hoz, annak Allah is balsorsot hoz a Végítélet
Napján…
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Nem csak muszlimok, hanem együtt élő, jóravaló emberek közt ez ugyanúgy igaz. Keressük egymás
örömét és megelégedettek leszünk.

RÁNK ROHADÓ HÚSOK MIATT VAKON ÉLÜNK ÉRTELMETLENÜL

Megszületünk és csak az anyai gondoskodás tart életben. Bejárunk életünkben egy ívet, ahol
megjelennek, majd felerősödnek földi igényeink. Soha, semmi nem elég, mindig többet akarunk,
szebbet és jobbat! Majd elhalványulnak az igények, elvesztik jelentőségüket. Végül eljön az idő,
amikor az Isteni gondoskodás tart életben, az igény egy nagy levegővétel lesz nem több, majd az sem.
Rájövünk, milyen szarságokkal pazaroltuk el az időt.
Az életből semmi más nem maradt ki, csak az élet maga. Két gondoskodást élveztünk csupán, az
anyait és Istenit, a kettő között pedig kívülálló emberektől vártunk valami hasonlót, de ez nem jött
össze. Többet képzeltünk róluk, mint amik. Bár vannak, akiknél a házasság pótol valamit e kettőből,
de sokaknak nem.
Emlékszünk? Az utolsó igényről azt írtam, hogy egy légvétel, semmi több! És addig?
Egy oroszlán csak annyi gazellát ejt el, amennyit elfogyaszt. Eggyel sem többet. Nincs olyan példány,
ami tulajdonszerzési vágyból, vagy erőfölényének fitogtatása miatt tíz gazellát levadászik, majd pózol
az állatok előtt, demonstrálva, hogy ő az úr! Tudata nincs, de ösztöne úgy van beállítva az Úr által,
hogy álljon le egy vad után, így jut a többi ragadozónak is. A teremtésben ki vannak mérve a
mennyiségek és mértékek. Minden teremtmény betartja ezt, hiszen muszlimok!
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Majd, ha eljön a szaporodás ideje, a nőstény nem várja el a hímtől, hogy adjon neki egy gazellát.
Tudja, melyik hímmel párosodjon, melyiknek vannak meg azok a tulajdonságai, amiket az utódaiban
szeretne látni. Nem genetikus, nem a tudományok doktora, mégis így választ párt.

ِّ وما ِّمن َد َّآب ٍة ِّفي اَّل َْر
ض ِّإالَّ َعَلى َّللاِّ ِّرْزُق َها َوَي ْعَل ُم ُم ْستََق َّرَها َو ُم ْستَْوَد َع َها ُك ٌّل ِّفي
ََ
ٍ َِّكت
ٍ اب ُّمِّب
﴾٦﴿ ين
Nincs élőlény a Földön, csak olyan, minek gondviselése Allahon áll. Ő ismeri nyugvóhelyüket,
rejteküket. Minden egy világos Feljegyzésben van. (Korán 11:6)
Az arab szövegben „Musztaqarr” (nyugvóhely) azt a helyet érzékelteti, ahol egy dolog teremtve van
és azon a helyen egy darabig eléldegél, létezik. „Musztauda” (rejtek) a hely, ahol az élőlények
esetében a kibújás, születés előtt és az élet után kerül a halandó. Ilyen pl. a tojás, méh, majd a sír,
föld, ahol várja a Feltámadást.
Mi történik addig, míg eljön az utolsó légvétel?
Az, hogy mi többet vadászunk le egy gazellánál. Mutatjuk erőfölényünket, ami teljesen fölösleges.
Több gazellát ejtünk el, mint amennyi kell, ezzel sok más ember-oroszlánnak nem jut gazella.
Ahelyett, hogy a fölösleget átadnánk annak, akinek kell, inkább tartalékoljuk, míg rajtunk rohad a
hús. Állati, tehát normális „muszlim” ésszel nem felfogható, hogy azzal hencegünk, hány gazellánk
rohad a spájzban! Nőstényoroszlánjaink pedig azzal állnak meg egy dugásra, amelyik hím ad nekik egy
rothadó húst, de célja ezzel nem a szaporodás, hanem maga a hús. Ezért van, hogy csak a
legsilányabb, sunyi egyedek szaporodnak, akik más, erős egyedektől lopják el a rothadó gazellákat, de
mivel a sunyik spájza van tele, ezért övék a nőstény.
Sokszor előfordul az is, hogy nőstényeink depressziósak. Hiába fogtak ki maguknak egy jóravaló
hímet, elvárják, hogy ne egy, hanem két gazellát ejtsen el. Ha erre képes, akkor hármat. Majd négyet.
Ha erre már képtelen, akkor a nőstény őrjöng és új hím után néz, de viszi magával a rothadó húsokat.
Folytathatnám a történetet ezer további fordulattal, de bármit is teszek hozzá, a végeredmény sajnos
az, hogy a mi oroszlánjaink populációja genetikailag romlik, miközben a rohadó hús mennyisége nő.
Majd eljön az utolsó légvétel ideje és rájövünk, milyen fölösleges volt a két gondoskodási időszak
között ez a hajsza a rohadó húsért! Mennyi más teremtményt elláthatott az volna frissen, akik a
természet körforgásában az én életem biztosítékai! Pont őket nyírtam ki az esztelen
felhalmozásommal. Mire jutottam? Arra, hogy még hátra hagytam öt oszló gazellát, melyért a többi
oroszlán civakodik, de nekem már csak egy mély szippantás kell a szavanna friss levegőjéből, melyet
azelőtt sohasem figyeltem, soha nem élveztem! Csak most tűnik fel ennek üdítő, éltető illata, amikor
már tüdőm nem képes beszívni azt.
Az embert élete könnyen kisiklik, ha elveszti az arányokat. Néha későn jövünk rá arra, hogy rengeteg
minden eltérített minket a pályánkról. És az eltérítők közt még a legközelebbi családtagjaink is ott
voltak, akikkel nem sikerült rendezett kapcsolatban élni. Milyen szép is a teremtés és az abban levő
arányok, harmónia! Az igazi dzsihád ennek a rendnek a fenntartása.
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ِّ
ٌوها َوِّت َج َارة
َ ُق ْل ِّإن َك
َ ال ا ْقتََرْفتُ ُم
ُ اؤ ُك ْم َوأ َْبَن
ُ ان َآب
ٌ اج ُك ْم َو َعش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َو
ُ آؤ ُك ْم َواِّ ْخَو ُان ُك ْم َوأ َْزَو
ِّ
َح َّب ِّإَل ْي ُكم ِّم َن َّللاِّ َوَرُسولِّ ِّه َو ِّج َه ٍاد ِّفي َسِّبيلِّ ِّه
َ تَ ْخ َش ْو َن َك َس َاد َها َو َم َساك ُن تَ ْر
َ ض ْوَن َها أ
ِّ
ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ
﴾٢٤﴿ ين
َ َم ِّرِّه َوَّللاُ الَ َي ْهدي اْلَق ْوَم اْلَفاسق
ْ صوْا َحتى َيأْت َي َّللاُ بأ
ُ َفتََرَّب
Mondd: Ha atyáitok, fiaitok, fivéreitek, asszonyaitok, családjaitok, a vagyon, mit elnyertek, a
kereskedelem, minek kudarcától féltek, nagyobb szeretetben áll számotokra, mint Allah, az Ő
Prófétája és a küzdelem az Ő útján, akkor várjatok, míg Allah meghozza ítéletét. Allah nem vezeti a
züllöttek népét. (Korán 9:24)
Ha Evilági vágyainkat, kötődéseinket, élvezeteinket jobban szeretjük, mint Allahot és ezért nem
csatlakozunk az Ő Ügyéhez, akkor nem Allah Ügye fog csorbát szenvedni, hanem mi magunk. Allah
véghez fogja vinni, amit akar, akár velünk, akár nélkülünk. Ha nem csatlakozunk, csak mi
veszíthetünk, mert megtagadunk magunktól valamit, ami spirituálisan gazdagabbá tenne minket.
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REMÉNY, VAGY VALAMI MÁS?

Az alábbi történet valós. Pakisztánban történt, évekkel ezelőtt.
Volt egy híres neurológus, akihez bejutni hónapokba telt. Nem csak az országban, hanem a térségben
is elismert szaktekintély volt. Egy alkalommal gépre szállt. Amint a levegőben voltak, hatalmas vihar
kerekedett. Felhők tornyosultak mindenfelé, a gép turbulenciába került, rázkódott és az egyik
hajtómű megsérült. Végül egy távoli, kieső helyen sikerült kényszerleszállással földet érni. A doktort
szorította az idő, hiszen várták a célállomáson. Érdeklődött, hogy mikor hozzák rendbe a gépet? Azt a
választ kapta, hogy ez napokba is belekerül, jobban jár, ha intéz magának egy kocsit és azzal órák
alatt a kívánt helyre érkezik.
A kocsi előállt, de az út felázott a sok esőtől és elakadtak a sárban. A doktor kiszállt és egy kunyhót
látott az úttól nem messze, mindentől távol. Gondolta, bekéredzkedik, hogy elvégezhesse imáját. Egy
idős asszony nyitott ajtót. Ő bevezette a doktort és a kunyhó egyik szegletében megmutatta neki az
imára kijelölt részt. Az imát követően az orvos körbenézett és egy apró gyermeken akadt meg a
szeme, aki betegnek tűnt. A doktor faggatta az asszonyt, hogy ki ez a gyerek? Ez egy árva, én vagyok a
nagyanyja, mondta. Nagyon beteg, csak Allah a remény a gyógyulására. Rengeteget imádkoztam érte,
kértem Allah segítségét. Csak egy doktor tudna rajta segíteni, de képtelenség hozzá eljutni. Amúgy
meg, ha el is jutnánk hozzá, hat hónapot kellene rá várni. Hogy hívják azt az orvost, kérdezte a
doktor? Dr. Ishan, válaszolta az asszony. A doktor szemében könnyek csillantak és elcsukló hangon
közölte: én vagyok Dr. Ishan. Szubhanallah! Allah meghallgatta fohászodat. A gépem felszállt, de
viharba ütközött. A hajtómű meghibásodott, kényszerleszállást hajtottunk végre, majd kocsiba
szálltam és az is elakadt. Végül itt lukadtam ki a házadnál. Itt vagyok, várólista nélkül.

ِّ َّ
ِّ
ِّ
﴾٧﴿ ام ُك ْم
َّ نص ُروا
َ َيا أَُّي َها الذ
َ نص ْرُك ْم َوُيثَب ْت أَ ْق َد
ُ َّللاَ َي
ُ َآم ُنوا إن ت
َ ين
Ó, kik hisznek! Ha Allah pártfogói vagytok, Ő pártotokat fogja és megszilárdítja lábaitokat. (Korán
47:7)
Sokszor elveszítjük hitünket, pedig a fenti példa mutatja, hogy nem érdemes. Emberi számítások közt
élünk, de a világ nem emberi számítások szerint működik. Hála Istennek, hogy így van! Az emberi
tudat által kalkulálható térben tervezünk, gondolkodunk, de a dolgok nem ebben a térben
rendeződnek el. Aki ezt tudja és nem veszti el hitét Istenben, az nem ebbe a térbe helyezi bizalmát
még akkor sem, ha végül ember segít emberen. Tudnunk kell, hogy ez a segítség azért érkezik, mert
Allah ezt így rendelte. Ő adott képességet a doktornak, Ő nyitotta meg számára szakmai
kiteljesedésének kapuját, majd Ő irányította lépteit oda, ahova magától sohasem ment volna. Ahhoz,
hogy a dolgok így működjenek, Allah önmagában nem elég. Mi, emberek is kellünk hozzá. Hiába
tökéletes a rendszer, ha nincsenek benne fogaskerekek, melyek működésbe hozzák. Ők hárman, az
asszony, a doktor és a beteg gyermek az Ő kegyelméből egymásra találtak és felfogták mi történt. A
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doktor nem úgy reagált, hogy bassza meg! Mi a szart keresek itt ebben a dzsungelben, távol
mindentől, amikor már rég a konferencián lenne a helyem! Felfogta, hogy ő ott és akkor nem a híres
professzor, akire hat hónapot kell várni, hanem egy fogaskerék a rendszerben Allah elrendelése által.
Ha levetkőzzük magunkról felsőrendűségünket és alávetjük magunkat a rendszer működési elveinek,
akkor hirtelenjében összeállnak a fogaskerekek és a gépezet működik. Ebben mindenkinek jut szerep.

ِّ والَ تَنسوْا اْلَفضل بين ُكم ِّإ َّن َّللا ِّبما تَعمُلو َن ب
﴾٢٣٧﴿ ص ٌير
َ
َْ َ َ
ْ ََْ َ ْ
َُ َ
…. Ne feledjétek a nemeslelkűséget köztetek. Allah Látója annak, amit tesztek. (Korán 2:237)
Ha akár az asszony feladta volna a reményt, akár a doktor viselkedett volna másképpen, a gyermek
sorsa nem így alakul. Ha szervezetünkben bármely szervünk, vese, szív, tüdő stb. „feladná a
reményt”, az végzetes lenne. Szerencsére a szívnek nincs tudata és nem számolja ki, hogy egy élet
során hányszor kell megdobbannia megállás nélkül. Ha lenne, bizonyára már az elején
reménytelennek tartaná és hozzá sem kezdene.
Egy zenei művet hiába kottáz le a szerző, ha sosem adják elő. Az előadás módja sem mindegy. És
elég, ha egy hegedűs félrehúz, vagy a zongorista feláll és otthagyja az előadást, a darab nem fog
átjönni.
A sors kettős. Van egy elrendelt része és van, melyet mi, tudattal rendelkezők alakítunk. Életünk
akkor teljes, ha e két részt harmóniában össze tudjuk illeszteni.
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SABRI KOCI
Megemlékezem sejk Hafiz Sabri Kociról (1921-2004), aki Albánia főmuftija volt a 90-es években.
1993-ban találkoztam vele Isztanbulban egy Iszlám konferencián, amit a délszláv háborúval
kapcsolatban rendeztek. Jelen volt minden balkáni muszlim vezető és számos iszlám világból érkezett
megfigyelő. Itt ismerkedtem meg Recep Tayyip Ergogánnal, aki akkor Isztanbul polgármestere volt.
Ezen a konferencián vérmérséklettől függően különböző töltetű beszédeket hallottam. A
legvehemensebb felszólaló a szandzsák mufti volt Montenegróból. Fiatal táltosként hirdetett
dzsihádot a szerbek és az egész világ ellen. Beszéde tele volt emócióval, ami magával ragadta a
fiatalabb hallgatókat. Az öregeket nem. Az akkor 70 éve felett járó Sabri Koci átvette a szót és ezt
mondta: „A vezetéshez két erény kell. Az egyik a bátorság, a másik, a bölcsesség. Az imént a bátorság
hangját hallhattuk”. Ezt mondta az a Sabri Koci, aki az embertelen kommunista rezsim börtöneiben
Enverhodzsa alatt 23 évet töltött. Akár Nelson Mandelában, a börtön bölcsességet és emberséget
érlelt benne.
Én akkoriban még a szandzsák mufti és az öreg közötti térben éltem, de ma már kifejezetten Sabri
Koci oldalára billent mérlegem. Nem sokan vagyunk így, mert látva a közösségi terekben posztolt
anyagokat, azok inkább a szandzsák titánt idézik.
Majd jött a balkáni háború és láttam mit érnek ezek a titánok. Szart se. Elporladnak és a történelem
lehúzza őket a klotyón. A mecsetek tele voltak hozzájuk hasonló dzsihád hirdetőkkel, akik a nagy
szájukkal csak azt érték el, hogy a mecseteket lebombázták. Azóta is hányinger fog el, ha egy mecset
belső légkörére gondolok. Nagypofájú imámok sulykolják egyéniségüket a hallgatóságra, akiknek
tökük tele van azzal, hogy hallgassák őket, de mivel ők is képmutatók, ezért nekik is ott kell lenni és
érdeklődést kell mutatni. Minden imám egy mecset és minden mecset egy presztízs, egy különálló
identitás. A mecsetek egymás között testvériséget színlelnek, de imámjaik, közösségeik
legszívesebben megfojtanák egymást egy kanál vízben. Ez a gyűlölet a hierarchiában felfelé menet
tovább fokozódik és a muszlimok régiói, országai nem békés Ummát, hanem ellenséges irányzatokat
tömörítenek. És mindezt miért? Mert az identitással, presztízzsel beléjük költözött a Sátán. Ezt pedig
a politika kihasználja!
Egy muszlimnak nem lehet identitása! Mohamednek (béke reá) sem volt. Az Iszlámban csak taqwa,
azaz őrizkedés, alázat, szolgálat, erény létezik, ami kizárja a presztízst és identitást. A Próféta (béke
reá) így szólt:

ال فرق بين عربي على اعجمي وال بين ابيض و اسود إال بالتقوى
„nincs más különbség idegen és arab, fekete és fehér között, csak a taqwa (őrizkedés)!”.
Csak a szolgálat és alázat szabhat értéket közöttünk, nem a dölyf, kevélykedés, nagyképűség, ami
eluralja lelkünket.
Itt a különbség a szandzsák mufti presztízse és az öreg Sabri Koci bölcs alázata között.
Azóta sem járok mecsetbe. Lehet, hogy rosszul gondolom, ezt majd Allah megítéli. Nem vágyom egy
közösségbe, ahol felsőrendűséget oktatnak, dzsihádolnak, ellenségképeket kreálnak, emóciókat
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keltenek, katarzist hajkurásznak azért, hogy másfél milliárd muszlimra hivatkozva saját presztízsüket
erősítsék.
Azért sem járok mecsetbe, mert nem akarok bugyuta témákat hallgatni, melyeket azok a muszlimák
vetnek fel, akik egy éve még kérdeztek az Iszlámról, de egy arab férjjel az oldalukon már az Iszlám
professzorai lettek. Biztos nem tudnék érvelni velük, hiszen kutatásaim, tanulmányaim, lassan négy
évtizedes Iszlám létem nem versenghet Ahmed, vagy Juszuf aranyköpéseivel.
Így inkább megmaradok saját mecsetemnél, az internetnél, ahol bárki olvashat, kommentelhet,
független attól, hogy muszlim-e, vagy sem. Mohamed (béke reá) idejében is valahogy így működött.
Mohamed (béke reá) beleszületett egy körülménybe, de nem ezt a körülményt tette hite tárgyává!
Mi mind beleszülettünk egy körülménybe és ha ezt a körülményt tesszük meg hitünknek, akkor ebből
én nagy ívben kifarolok! Nekem az kell, amit Mohamed és Ábrahám (béke reájuk) hirdetett, amire az
öreg Sabri Koci emlékeztetett.
(A képen Sabri Koci Teréza anyával látható)
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SAKKFIGURÁK LETTÜNK

Miért is írok? Van-e valami célom? Karriervágy? Vezető akarok talán lenni? Ha más nem, akkor
lélekvezető?
Válasz: nincs karriervágyam és sehol sem akarok vezető lenni. A lelkekben sem. Három célom van. Az
egyik, hogy kiírom még halálom előtt, ami bennem van. Ez nem jelenti azt, hogy a halált közelben
érzem, de egy 65 éves embernél bármi bekövetkezhet. A másik, hogy zombigyárakat és a megvezetés
minden fajtáját látom mindenfelé. Erre kívánom felhívni a figyelmet, legalábbis arra, amit felfogok
belőle. A harmadik, hogy léteznek évezredes isteni kinyilatkoztatásaink, melyek eredeti formáikban,
megfosztva azokat az időközben rájuk tapadt interpretációktól, mankóink tudnak lenni abban, hogy
zombikból újból emberek lehessünk.
Azt tudni kell, hogy egy hatalom célja az, hogy az alattvalók feletti uralmat gondtalanul gyakorolja.
Ehhez az kell, hogy az alattvalók agyát átalakítsa. El kell hitesse velük, hogy az a legjobb világ, amiben
élnek, amit ők biztosítanak számukra. Az alattvalókat tömeges szinten kiszámíthatóvá, tervezhetővé
kell tenni. Ehhez igénybe veszik a kommunikációt és bizony a vallásokat! Nem a hitet, ami egy és
oszthatatlan, hanem a vallásokat! Az árulókat! Isten a hitet és szabályozásait azért küldte, hogy
rádöbbenj a valóságra és felismerd a Sátánt. Ők meg addig csűrik, csavarják Isten szavát, hogy eltűnik
belőle a vakságot eloszlató gyógyír és plusz homályt borítanak a szemekre.
Isten felszabadította az agyakat, megtisztította a látást, hallást. Erre jön az ember és kiforgatja Isten
szavát egy földi hatalom érdekében.
Értenünk kell zsidó testvéreink vitáiból. A Szentföld és Izrael állam fogalma más egy hívő és egy
cionista zsidó közelítésében. A cionista, aki lényegében zsidó nacionalista, de nincs megírva, hogy
hívőnek kell lennie, lehet akár ateista is, földrajzi, geopolitikai szempontok szerint szab határt az
államnak, amiben él. Erre hoz létre katonaságot és intézményrendszert. A Szentföldet azonosítja
Izrael állammal és ezzel a Bibliából is mandátumot nyer. Van olyan hívő, aki ezért támogatja az
államot. De vannak olyan hívők is, akik nem. Az ő elképzeléseikben a Szentföld más. Teljesen
mindegy, hogy milyen adminisztráció uralkodik Jeruzsálem és a Bibliában említett helyek felett,
szívükből és emlékezetükből őseik küzdelmét, kötődését nem törli ki semmi. Az Ígéret Földje örökké
létezik szíveikben. A kétezer éves diaszpóra létben is volt, most is van és örökkön lesz! Számukra nem
létezik zsidó állam adminisztratív szempontból. Legalábbis addig nem, amíg nem jön el a messiás. Az
ő értelmezésükben Izrael állam vezetői csak bitorolnak egy jogot, ami nem illeti meg őket.
Azt hihetnénk, hogy ez egy sajátos vita két zsidó felfogás között, miközben nem vesszük észre, hogy
saját térfeleinken is hasonló események zajlanak.
A keresztény világ politikusai is a Bibliához nyúlnak, keresztény értékekre hivatkoznak és abból
akarnak mandátumot nyerni a hatalomhoz. Persze a hatalom gyakorlása köszönőviszonyban sincs
ezekkel az értékekkel. Az egyház szerepét nem elemzem, mindenki tudja, hogy saját környezetében
milyen szerepet vállal fel ebben. Gyakorlatilag megosztott. Ahogy a hívők is. Egy részük befekszik a
kommunikációnak, egy másik részüknek pedig hányingere van ettől az egésztől. A legnagyobb részük
pedig elfásul, közönyössé válik és kimarad a folyamatokból. Éli saját egyéni életét és nem szentel
figyelmet a hatalmi játékoknak.
A Muszlim világ más, de vannak átfedések. Más abból a szempontból, hogy mi a történelemben
meghatározó hatalmak számára állandó ellenségképet jelentettünk. Velünk ijesztgették a
„keresztény” alattvalókat, mi voltunk azok, akiknek Dzsihádja miatt egységbe lehetett kovácsolni
népeket. Ez a Muszlim oldalon hasonló ellenlépéseket váltott ki. Bár az Iszlámban vannak a földi
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hatalomra vonatkozó szabályozások, de ezek egyre inkább háttérbe szorultak. Emírek, kánok,
szultánok léptek az Iszlám szabályozása helyére és vívtak harcot a „keresztes hadjáratok” ellen. Ma is
ez a hívó szó! Hiába nem ismeri el az Iszlám a szekularizált államot, de a mai formáció már régen egy
szekularizált állam, amiből az Iszlám több évszázada kikopott. Nem szavakban, hanem tartalomban.
Tehát szögezzük le: Iszlám Állam sehol nem létezik, ahogy földrajzi értelemben Szentföld sem és valós
értelemben Keresztény Európa sincs. Így megmosolyogtató, amikor zsidó, keresztény és muszlim
terminológiákat puffogtatva földi Sátánok csapnak össze, kőkemény emberi érdekeket képviselve. Ezt
persze nem szabad látni! A tömegeket ehhez el kell vakítani. Hadd higgyék, hogy miattuk folyik ez az
egész! A tisztességes az lenne, ha ezt mondanák: Gyerekek! Nekünk kell ez a befolyási övezet! Ha egy
banda vagyunk, meg tudjuk csinálni! Ehhez semmi köze Istennek, Allahnak és a vallásnak! Most
felejtsétek el a Bibliátokat, Koránotokat, fogjunk össze és nyúljuk le őket! Ehelyett Isten, Allah
parancsát kell teljesíteni, emberi gyarló szintre lebutított formában. Ő meg, ugye előírta, hogy
gyűlöljük egymást, igaz? Vagy mégsem ezt írta elő? Vitatkozunk szavakon, sorokon, egymást torkon
ragadjuk emiatt, mintha ez lenne hitünk lényege! Elértük a szintet, amit velünk terveztek.
Tompul az agy, a műveltség, megyünk a tahósodás felé, a szövegértés minimális, épphogy egy kutya
szintje, ami csak egy-két szótagú szavakból áll: ül! Fekszik! Tehát a zombiság ma előírás, mert így
vagyunk manipulálhatók, tervezhetők és így nem látjuk a Sátánok valós harcát.
Az igazi ellenség pedig az, aki erre a harcra felhívja a figyelmet és ráébreszt arra, hogy hülyére vagy
véve. Mi pedig bedőlünk mindennek és úgy gyűlöljük egymást, ahogy feletteseink, megosztóink
szeretnék. Pedig csak hasonló szintre butított zombik vagyunk minden oldalon! Sakkfigurák!
Az Iszlám kommunikációnak egy új arca jelentkezik. Show elemekben bővelkedő látvány Iszlám.
Zombi Iszlám. A felszínen érteti meg azt, amit ember tervez veled. Isten a mélybe hív! Ha a felszínen
maradsz, Te is a Sátánok harcának eszközévé válsz.
Ne vakítson el földi megvezetés. Allah, Isten, de nevezd úgy, ahogy akarod, azt szeretné, hogy Őt
lásd!

ِّ النساء واْلبِّنين واْلَقن
ِّ ِّ ِّ َّ اس ح ُّب
َّ طرِّة ِّمن
ِّ ُزي
ِّ اط
َّ الذ َه ِّب َواْل ِّف
ض ِّة
َ َ َ َ َ َ الش َه َوات م َن
َ َ َ ير اْل ُمَقن
َ
ُ ِّ ِّن ل َّلن
ِّ
ِّ ِّ
ِّ الد ْنيا وَّللا ِّع َنده حس ُن اْلم
آب
ِّ َواْل َخ ْي ِّل اْل ُم َسَّو َم ِّة َواَّل َْن َع
َ ام َواْل َح ْرث َذل
ْ ُ ُ ُ َ َ ُّ ك َمتَاعُ اْل َحَياة
َ
﴾١٤﴿

Megszépíttetett az embereknek szeretete az asszonyoktól származó élvezeteknek, utódoknak,
halmokba halmozott aranynak, ezüstnek, billogzott lónak, jószágnak, és földnek. Ezek az Evilági élet
gyönyörei, de Allah! Nála az igazi viszonzás. (Korán 3:14)
Íme, itt a következtetés: „Ne keresd a földi vágyakat és viszonzást. Keress menedéket Allahban.” Badr
jól példázza Allah Erejét és Létét. Emberi számítás szerint lehetetlen lett volna a Muszlimoknak
megnyerni ezt a csatát. Azonban az Ő segítségével minden lehetséges, ha a követők eltökéltek. Aki
beilleszti magát Allah univerzális tervébe, akár egy mozaikszem, az győzni fog. Aki olyan tervet akar
megvalósítani, ami nem illeszkedik Allah Univerzális tervébe, az elbukik.
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SEJK METAWALLI BESZÉDE MUBARAK ELNÖKHÖZ
Az alábbiakban közlöm Muhammad Metwalli al-Sha’arawi sejk (1911-1998) beszédét Huszni Mubarak
elnökhöz. A halála előtt álló sejk beszéde mindannyiunkat elgondolkodtathat. Akkor még muszlimok
irányították az Iszlámot és tudták mi a dolguk. Nem haszonélvezői voltak politikai rezsimeknek,
hanem felkiáltójelként emelkedtek előttük. Büszke vagyok, hogy én még tőlük tanulhattam:
https://fb.watch/44lhc9aahf/

Tisztelt Elnök Úr!
Evilágom küszöbén állok és várom Allah elszámoltatásának bérét. Életemet nem akarom
képmutatással befejezni, vagy előhozakodni olyannal, amivel apró pénzre válthatnám azt.
Hanem szavaimmal az Umma egészéhez szólok, annak kormányaihoz és pártjaihoz, ellenzékeihez és
férfiaihoz, valamint népeihez. Sajnálom, ha szigorú leszek.
Azt szeretném, ha mindenki tudná, hogy a Mindenhatóság egyedül Allah kezében van! Annak enged
át belőle, kinek Ő akarja. Ezért ne rendeljétek el annak elvételét Tőle és fortélyt se eszeljetek ki annak
eléréséhez.
Amint azt Ő (SWT) említi az Ábrahám és Nimród közti párbeszédben:
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ِّ اهيم ِّفي ِّربِّ ِّه أَن آتَاه َّللا اْلمْلك ِّإ ْذ َقال ِّإبر
ِّ آج ِّإبر
ِّ أََلم تَر ِّإَلى َّال
يم َربِّي َّال ِّذي
اه
ح
ي
ذ
َّ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ ُ
ِّ ِّ ُميت َق
ِّ
ِّ
ِّ س ِّم َن اْلم ْشر
َّ اهيم َفِّإ َّن َّللا َيأِّْتي ِّب
ِّ ْ يت َقال أ ََنا أ
ِّ
ِّ الش ْم
ِّق
َ
َ ُ ُحيي َوأ
َ ُ ُي ْحيي َوُيم
َ
ُ ال إ ْب َر
ِّ
ِّ َّ
ِّ
ِّ ِّ َّ
ِّ
﴾٢٥٨﴿ ين
َ َفأْت ِّب َها م َن اْل َم ْغ ِّر ِّب َف ُب ِّه َت الذي َكَف َر َوَّللاُ الَ َي ْهدي اْلَق ْوَم الظالم
Nem láttad-e azt, ki Ábrahámmal vitatkozott az ő Uráról, mert annak Allah hatalmat adott? Ábrahám
így szólt: „Az én Uram az, Ki életet ad és elmulaszt.” Mondta: „Én életet adok és elmulasztok.”
Mondta Ábrahám: „De Allah az, ki a Napot keletről hozza el, te akkor hozd el azt nyugatról!”
Megzavarodott, ki tagadott. Allah nem vezeti a kárhozottak népét. (Korán 2:258)
Ebben ez olvasható Nimródról a hitetlenről: „…mert annak (Allah) hatalmat adott”
Allah részesít a hatalomból, senki más. Ebből Ő annak juttat, akinek Ő akar. Ezért ti ne rendeljetek el
magatoknak ebből a hatalomból. És fortélyt se szőjetek a hatalom megszerzésére, mert a hatalom,
csak Allah akaratából rendelődik el.
Ha igazságoshoz jut, annak igazsága hasznára lesz, ha zsarnokhoz jut, zsarnoksága kárhozattal sújtja
és rúttá tesz őt az emberek lelkében.
Ezért így szólok mindannyitokhoz. Allah szava - legyen dicső -, beigazolódik mindannyiszor. Ha
bekövetkeznek az események, azokra Allah szavait magyarázzuk, melyeket egyesek megtagadnak,
majd Allah is megtagadja őket. Akik kelepcéket állítanak, azok ellen Allah is kelepcéket állít.
Allah azt akarja, hogy megszilárdítsa szándékát teremtményeiben. Ezért azt tanácsolom mindenkinek,
aki meghajtja Előtte fejét, főleg, ha kormányzó, hogy ne keresse a hatalmat, hanem az Ő hatalmának
érvényesülését keresse.
Allah prófétája (béke reá) így szólt:

ُ طلب الي شيء اعين عليه ومن
ُ من
طلب شيء وكل إليه
Akit megkérnek valamire, azt arra kiválasztják és akit felkérnek valamire, azt arra felhatalmazzák.
Tisztelt Elnök Úr!
Végül az utolsó, mit mondani szeretnék Önnek, hiszen talán ez az utolsó találkozó Ön és köztem
(kezét az elnök vállára helyezi). Ha Ön a mi sorsunk elrendelése, áldja meg Önt Allah! De ha mi
vagyunk az Ön sorsának elrendelése, akkor Önt választotta ki Allah arra, hogy ezt elviselje.
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SOK SIKERT HOUDINI

Mindenben geometria van. A geometriának pedig szabályai vannak. Ezeket nem az ember alakítja,
hanem ha intelligenciája van, akkor felismeri és alkalmazkodik azokhoz. Ha saját geometriát hoz létre,
amivel nem illeszkedik a teremtés rendszerébe, akkor elpusztul. Mi ezt a szabályszerűséget nevezzük
Iszlámnak. Más kultúrák másnak hívják. Nálunk ez a neve.
Ezt a bevezetőt, vagy ezzel hasonlót sokszor mondtam. Azért teszem, mert minden témához illik.
Másrészt azért, nehogy valakinek eszébe jusson Mohamedet (béke reá) vallásalapítónak tartani. Ő
csupán visszatért az útra, amit előtte hirdettek azok, aki a bevezetőben ismertetett gondolatot
tanították.
Tehát, visszatérve az alapgondolathoz: az emberen kívüli világ teljes kontrol alatt áll. Az univerzális
illeszkedés, geometria, Iszlám vagy nevezd akárhogy akarod, kontrolja alatt. Ezen belül az ember az a
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lény, aki saját illeszkedési pontokat hoz létre önhatalmúlag, azaz szabad akaratából. Az ember az a
lény, aki szereti börtönbe, sőt, börtönökbe zárni magát. Ahelyett, hogy ezekből kiszabadulna, egyre
másra keresi börtöneit, hogy azokban élhessen és a börtön szabályait követhesse. Normális?
Minden börtön. Akár bevalljuk, akár nem, börtön a házasság, munkavállalás, viszonyulásunk alakítása
másokkal, időbe zártság, fizikai létünk egy térben, bennünket irányító adminisztráció,
gondolkodásunk szűkre szabott határai és ezer más. Ezekből egy is sok, ha nem illeszkedik
harmonikusan a tőlünk kívül eső geometriába. Márpedig rengeteg nem illeszkedik.
Ha ösztönszerű lényként vetjük bele magunkat e börtönökbe, biztonságot remélve, csalódni fogunk.
Az egyetlen kiút ezekből a börtönökből, a tudatosság. Egy börtön falait csak tudatosan lehet
lebontani. Csak akkor sikeres egy szabadulás, ha tudatosul bennünk az, hogy ahova kijutunk
börtönünkből, az ténylegesen a szabadság és nem egy másik börtön.
Allah Mózes népét szabaddá tette a fáraó börtönétől. Az nem csak fizikai, hanem spirituális börtön is
volt. Olyan, amelybe ma is be akarnak téged vezetni sokan.

ِّ اْلع َذ
اءك ْم َوَي ْستَ ْحُيو َن
ُ اب ُي َذِّب ُحو َن أ َْب َن
َ
ِّ
﴾٤٩﴿ يم
ٌ َّربِّ ُك ْم َعظ

ِّ ِّ ِّ ُ وِّا ْذ َن َّجيَن
ون ُك ْم ُس َوَء
َ وم
ْ
ُ اكم م ْن آل ف ْرَع ْو َن َي ُس
َ
اءك ْم َوِّفي َذلِّ ُكم َبالء ِّمن
ُ ِّن َس

Megszabadítottunk titeket a Fáraó nemzetségétől, kik rettegett szenvedéssel sújtottak le rátok,
lemészárolták fiaitokat, megszégyenítették asszonyaitokat. S ebben bizony, a hatalmas próbatétel
Uratoktól. (Korán 2:49)
Ez korszak a Zsidók számára a gyötrelmek ideje, melyet a Fáraó zsarnoksága alatt szenvedtek el. Itt a
Zsidók az állhatatosság szimbólumai, míg a Fáraó képviseli az elnyomást, amint az a későbbiekben
minden korban és időben bekövetkezik. A mának szóló üzenet megértése érdekében fontos, hogy
azonosítsuk a szerepeket és a szimbólumok jelentését. Ma is van zsarnokság, elnyomás, de aki követi
az Útmutatást és állhatatossággal tűri a megpróbáltatást, annak az Úr eljön!
Van egy másik következménye is az elnyomásnak, ami nagyon érdekes. A Fáraó megöli a férfiakat és
a nőket rabszolgaként használja. Hova vezet mindez?
- A Zsidók számára az anyai Zsidó leszármazás bizonyítja az eredetet.
- A Fáraó számára, pedig, hogy Zsidó vér jön be az egyiptomi genetikai összetételbe.
Tudományosan szólva, ez az aya bizonyítja, hogy igen különös a Közel keleti rasszok
eltéréseiről vitatkozni, miután az erőszakos, vagy önkéntes kereszteződések elmosták a falat
közöttük. A kulturális és vallási hovatartozás attól függ, hogy egy személy hova sorolja magát
és semmi köze a „tiszta vér” elmélethez. Minél inkább növekszik az emberek tudása és
merülünk el a tudományokban, annál inkább a személyes meggyőződés dönt hovatartozás
kérdésében, míg a helyi tradíciók elveszítik befolyásukat. És ez az, amit a Korán is akar: Nem
atyák és törzsek hagyományait, hanem szívből jövő meggyőződést!
Allah szabadságot ad neked, de minden szabadságnak szabálya van.
Szükséges, hogy az univerzális geometria magyarázatát ne manipulálva kapjuk, mert ha olyan
törvényekkel, illeszkedési szabályokkal próbálunk beleépülni a rendszerbe, melyekkel papjaink,
sejkjein jó része ellát, akkor elveszünk.
Houdini egy híres szabadulóművész volt. Igaz, kiszabadult bilincsekből, víz alatti zárt konténerekből,
de talán ott rontotta el, hogy az emberek mesterséges világától sosem tudta magát függetleníteni.
Az élet felfedezés. Kolumbusz ugyan felfedezte Amerikát, de nincs olyan része a kontinensnek,
melyről saját felfedezésed árán, további ismereteket ne szerezhetnél. Az élet is ilyen. Hiába voltak
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bölcs előd tanítóink, ha nem viszed tovább tanításaikat, alakítod azokat saját viszonyaidra, nem
bölcsességet művelsz, hanem visszamész egy korba, ami már elmúlt.
A tudatos döntés akkor hozza meg gyümölcsét, ha az az égi geometriához, Iszlámhoz, vagy
akármihez, ami ezt tanítja, a legközelebb áll.
És eljutottunk időnk legnagyobb problémájához. A tudatos döntéshez működő agy kell. Olyan agy,
amely ismeretekkel rendelkezik, befogadó, kevés befolyást enged külső emberi ráhatásoknak, próbál
objektív lenni, képes adatok szűrésére, osztályozására, szintetizálására. Nos, ezt az agyat pusztítja
mindenki, aki saját börtönébe akar zárni. Még házastársad is! Szabadulásod első lépcsője a
felismerés, hogy börtönben vagy. Mert sokan ezt sem tudják. A második, hogy egyáltalán igényed
legyen a szabadulásra. És a harmadik, tudatosságod kialakítása, mert az a kulcs a zárhoz. Sok sikert
Houdini!

SÜKETSÉG, NÉMASÁG ÉS VAKSÁG

Az angyalok jók, mert jónak vannak teremtve, a sátánok rosszak, mert rossznak vannak teremtve és a
kettő között az ember, aki csipeget ebből is, meg abból is, mert kilóg a teremtésből. De az említett
esetekben a helyzet tiszta. Tudjuk kikről beszélünk. De van egy kategória, akik állítólag tudattal, tehát
szabad akarattal rendelkeznek, mégsem tartoznak se ide, se oda. A Korán úgy ír róluk, hogy süketek,
némák és vakok:
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﴾١٨﴿ ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْمي َف ُه ْم الَ َي ْر ِّج ُعو َن
ُ
ٌ
Süketség, némaság, vakság, s ők nem térnek vissza (a helyes útra). (Korán 2:18)
Azzal ugye tisztában vagyunk, hogy most nem fizikai betegségekről beszélünk, ugye?
Kik ők, a süketek, némák és vakok átvitt értelemben? Ők az árral sodródók, akiknek saját véleményük
nincs. Nem is lehet, mivel egy érzékszervükkel sem veszik fel a külvilág híreit, így azok be sem jutnak
az agyba, ami munka hiányában elsorvad. Velük nem azért nincs tere a vitának, mert kategorikusan
elutasítanak, mivel gyökeresen más véleményt képviselnek, hanem azért, mert nincs véleményük.
Nincs miről meggyőzni őket, mert agyuk nem funkcionál. Az állatoknak legalább van kifogásuk, hiszen
ösztöneik vannak, tudatuk nincs. Ezek pedig embernek lettek teremtve és pont azt a funkciót nem
használják, ami miatt emberek. A legrosszabb az, hogy ők alkotják a tömeget! Ők azok, akiket a
véleménykutató intézetek a se ide, se oda nem tartozó ingatag többségként állítanak be, akiket a
pártoknak meg kell nyerni. A pártok pedig bevetik arzenáljuk legprimitívebb, ösztönökre ható
eszközeit, mert erre a tömegre többet áldozni arra az egy órára, míg leadja a szavazatát, felesleges.
Hiszen utána úgyis elfelejt mindent, nem kéri számon a választási ígéretet, azt sem tudja milyen
országban él. Őket a genetikailag kódolt hagyomány tartja meg pályájukon, amivel gyermekkorukban
szembesültek. Gyermekként még nem szoktatták le őket a gondolkodásról, így vérükbe ívódott egy
kőbe vésett hozzáállás, ami öt generációval ezelőtt is idejét múlta és egy megváltozott világban nem
képesek pályamódosításra.
Az ő manipulálásuk a legjobb hatásfokú. Nagy tömeg és olcsó. Így érdemes előállítani őket. Ezt éljük
meg. Sajnos, nem csak a politika, hanem a vallások szintjén is ez van. Csak ott még olcsóbbak, elég
katarzissal fizetni.
A Korán, mindjárt az első sorokban foglalkozik ezzel a jelenséggel, mélyen elítélve azt. Az Iszlámban
nem ilyen tömegekre van szükség, hiába történik ennek előállítása ösztönökre ható eszközökkel.
Mondandóm lényege nem csupán a figyelemfelhívás e jelenségre, hanem az is, hogy a rabszolgaság
intézménye 1833-ban nem szűnt meg. Kérdést kaptam, hogy a Korán miért ír a rabszolgák
helyzetének javításáról, megváltásáról, miért nem ítéli el kerek perec a rabszolgaság intézményét? A
válasz: azért, mert ez az intézmény soha nem fog megszűnni. Hiába rendelkezne Allah erről, az
emberek visszaállítják, ezért csak a felszabadítás, könnyítés módozatairól ésszerű beszélni. Az
adóhivatal és bankok ma nem rabszolgatartó intézetek? A kivetett adók, adósságcsapdák nem
sodornak rabszolgasorba? Sőt, sokkal rosszabbak! Testet életben hagyó, de lelket ölő folyamat
részesei vagyunk. Az Iszlám erre a jelenségre hívja fel a figyelmet és itt ajánl szabályozást. Ha pedig a
szabályozás nem megvalósítható, akkor itt írja elő az adakozást és a különböző csapdákba esett
emberek megsegítését. Ezek után kérdezem: melyik szekuláris rendszer fogja tiszteletben tartani a
Sariát? Naná, hogy egyik sem. Szitokszó lesz, amíg a világ világ.
A gondolat pedig most ér össze a süket, néma és vak tömegekkel. Ugyanis ez a sokaság adja a
jelenlegi rabszolgatartó intézmények, kereskedők bázisát. Rájuk épül a rendszer. Ebben a
tekintetben pedig nem létezik muszlim és nem muszlim süket, néma és vak. Ilyen tömegekre van
szükség Ummán belül és kívül egyaránt.
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SZABADSÁGBA BEZÁRVA

Sokszor hallom ezt: ha majd rendbejövök, ezt, meg azt csinálom. Először rendbe hozom az életemet,
utána boldogok leszünk stb. Nos, van egy rossz hírem. Az életben az a szép, hogy sosem jön rendbe.
Olyan, mint a sárga csekk. Már azt hiszed, hogy leróttad minden tartozásodat és akkor a postás
bedob még párat. Ahogy a tartozásokból nem jössz ki soha, mert így van megszerkesztve, az élet
rendbetételével is ez a helyzet. Amint rendezed soraidat, igényeid is úgy nőnek. De ne fussunk
ennyire előre.
Szabad vagy. Legalábbis ezt hitetik el veled. A valóságban azonban a szabadságba vagy bezárva. Abba
a szabadságba, amit elhitetnek veled. Ez egy olyan szabadság, ahol azt mondasz, amit akarsz, ezzel
nem törődik senki, ha közben fizeted a kötelezettségeidet, melyeket a nyakadba akasztanak. A
szólásszabadsággal ott a szabadság érzete, de valóságban az egy rabság, mert egész hónapban a
tartozásaidat egyenlíted. Azok, akiknek fizetsz, káoszt teremtenek köréd. Te azt hiszed, hogy
rendezőerőket szolgálsz, akik a javadat akarják, de ez tévhit. Káosz alkotó erőket követsz, akik pont
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arra az ösztönre építik fel stratégiájukat, ami benned működik: „rendbe hozom az életemet.”
Bármennyi terhet vetnek ki rád, ki nem számítható módon, Te rendszert építesz fel a káoszban és
szisztematikusan leveted magadról a terheket. Majd jönnek az újabb terhek. Eközben tombol benned
a szabadságérzet. Tüntetsz, tiltakozol, de ki nem szarja le, ha közben fizetsz! Sok okos ezalatt baromi
jó recepteket, pártprogramokat, vallási előírásokat ad a terhek könnyebb viselésére, az élet
átvészelésére.
A káosz ellenszere nem az engedelmesség, hanem az ellenkáosz. Legalábbis ideig-óráig. Mert ha
tömegesen nem engedelmeskedsz, te is káoszt hozol létre, ez megtöri a káoszalkotók logikáját.
Hiányozni fog nekik a bevétel, mert csak ez számít és el fognak gondolkodni sorsodon. Ha úgy látják,
hogy potenciálisan vissza tudnak állítani téged a teherviselők közé, mert van annyi leszívható vér még
benned, akkor engedményeket tesznek. Elhitetik veled, hogy győz a demokrácia, a szólásszabadság
meghozza gyümölcsét és a többi maszlag. De ez csak egy átverés. Egy újabb álságos érzet keltéséről
szól. Visszaáll a rend, átmenetileg kissé könnyebbedik sorsod, de fizetsz!
De ha úgy látják, hogy hiába adnak engedményeket, a továbbiakban sosem leszel képes terheket
viselni, akkor kinyírnak. Tömegesen nyírnak ki úgy, hogy észre sem veszed. Erre jó példa Afrika.
Humanitárius szervezetek, NGO-k segítenek párezer emberen harsogó médiatámogatás kíséretében,
de milliókat hagynak elmerülni a pusztulásban síri csendben. Máshol is képesek kinyírni, ne aggódj,
csak az eszközök mások.
Egy ateista is hisz a lélekben, különben nem hozták volna létre a pszichológia tudományát. Csupán a
pszichológia eszköztárában az ember által eddig felfedezett ok és okozati összefüggések alapján
kezelik a lelket, a hit pedig átszállítja a lelket az irracionálisba, kiszakítva azt az emberek karmai közül.
Ezen a ponton a papok, sejkek tesznek még egy kísérletet a lélek visszacibálására egy nagyon anyagi
térbe, ami konkrétan az ő érdekeltségük, de ha túllépsz ezen a gáton, akkor nem a szabadság érzetét,
hanem a valós szabadságot tapasztalod meg. Ez a hit. A földi terheken, azok manipulációin nem tudsz
változtatni. Ez az a sors, ami bekövetkezik. De azon tudsz alakítani, hogy mindezt miként éled meg. Ez
pedig az a sors, ami a kezedben van.
Egy hindu gurut, aki ott ül pucéran immár húsz éve a Gangesz partján egy olyan állapotban, melyben
kikapcsolta földi érzékeléseit, nem hiszem, hogy felizgat villanyszámlája, ha egyáltalán van. Viszont a
szolgáltatót felizgatja, hogy nem fizet, pedig kalkuláltak vele. Tévedés ne essék, ez csupán egy példa a
valóság érzéki felfogására. Mert a valóságot sokszor nem mi alakítjuk, az van, de az érzetet, ahogy
felfogjuk, azt mi formáljuk és tehetjük élhetővé magunk számára.
Azt sem szeretném, ha a hitet egy „ki nem szarja le” állapotba értelmezzük át. Bizonyára vannak
olyan felfogások, ahol ez a cél, de az Iszlám nem ez.
Az Iszlám megtanít a valóság látására, az átverések érzékelésére, mert pontosan ismerjük a Sátán
természetét. Megtanulunk együtt élni a valósággal, nem szakadunk ki belőle annyira, mint a guru a
Gangesz partján, mert közben tanítjuk azt a világot, melyben lelkünk szabad és ahol „rendbe jönnek a
dolgaink.” Meggyőződésünk, ha sokak szeméről lekerül a hályog, megszűnik a süketség, vakság, a
világ is más lesz. Még akkor is így van ez, ha vannak rossz tanítóink, de a tankönyvünk nagyon jó:

﴾١٨﴿ ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْمي َف ُه ْم الَ َي ْر ِّج ُعو َن
ُ
ٌ
Süketség, némaság, vakság, s ők nem térnek vissza (a helyes útra). (Korán 2:18)
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ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْمي
ين َكَف ُروْا َك َمثَ ِّل َّال ِّذي َي ْن ِّع ُق ِّب َما الَ َي ْس َم ُع ِّإالَّ ُد َعاء َوِّن َداء
َو َمثَ ُل َّال ِّذ
َ
ُ
ٌ
﴾١٧١﴿ َف ُه ْم الَ َي ْع ِّقلُو َن
Kik tagadnak olyan, mint aki mekeg, mivel nem hall, csak hangos hívást, szólítást (hallja). Süketek,
némák, vakok, így nem fogják fel. (Korán 2:171)
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SZENTSÉG, AMI HELYETT MÁS VAN

Az Iszlámban rossz szó a szentség, de abban a kultúrkörben, amiben felnőttünk, ez a szó fejezi ki azt,
amit mondani szeretnék. Ugyanis sokszor hiszünk valaminek a szentségében, megkérdőjelezhetetlen
jó mivoltában. Van, hogy helyesen tesszük, de van, hogy tévedünk.
Maliban történt, Bamakóban, a fővárosban. Egy árvaház gondnoka voltam. Tele voltam megtisztulási
szándékkal, hittel. Azaz hittem az intézet és az árvák gondviselésének szentségében. Mivel a hívő vak,
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de legalábbis szelektíven lát, így vakon vetettem bele magamat a munkába. Nem volt előttem semmi
más, mint a szegény, árva gyermekek sorsa, akik semmiről nem tehetnek, mégis itt kezdik életüket,
család, anyai simogatás, szeretet nélkül. Tekintsük ezt munkám első fázisának, azaz az árvaház
szentségébe vetett mérhetetlen alázat és odaadás szakaszának. A második fázis, amikor a szentség
alábbhagy, a munka napi megszokottságban folytatódik, de a meggyőződés tovább él az emberben,
hogy jót tesz. Közben látom, hogy az árvaház vezetői vendégeket hívnak, akiknek bemutatják az árvák
mindennapjait és a küzdelmet, amit értük teszünk. A harmadik fázis a ráébredés arra, hogy az árvák
csupán eszköz pár ember pénzszerzéséhez. Utasítást kaptam, hogy ne adjam be a maláriával
fertőzött gyerekeknek a gyógyszert és a Streptococcus fertőzöttek gennyes sebeit se kezeljem, hadd
maradjanak úgy, lázasan, elesetten, mert jön Oumou Sangaré, a gazdag énekesnő, vagy egy követség
emberei. Hadd lássák így az árvákat, így megindítóbbak és jobb lesz az adakozási kedv. Majd azzal is
szembesültem, hogy bizonyos időszakonként furcsa olasz és francia pasik jöttek, akik gyakorlatilag
licitáltak a gyerekekre. Az egyik alkalommal rányitottam az ajtót egy franciára, aki éppen az egyik
gyerek fütyijével játszott. Rájöttem, miért kellett ezeknek a beteg figuráknak egészem nyugat Afrikáig
jönni azért, hogy örökbe fogadjanak egy gyereket. Azt hiszem nem kell mondanom, hogy az intézet
szentsége ekkorra szertefoszlott. Sőt, küzdöttem az intézet ellen, cikkeztem, írtam róluk. De volt
rosszabb intézet is. Ők indiai szervkereskedőknek adták el a gyerekeket.
Ez csupán egy kiragadott példa volt a sok szentség megszentségtelenítése közül. Gondolom a
katolikus egyház is szenved a sok Lucifer atya tetteitől, akik gyerekeket rontanak meg. És hiába válik
fokozatosan nyilvánvalóvá tettük, az egyházba vetett vak hit és a szentség, fékezi a felismerést, Ó,
dehogy! A Lucifer atya? Lehetetlen! Mire ténnyé válik Lucifer atya tette, addig ki tudja hány gyerek
életét tette tönkre.
Egy szentség felépítése hosszú idő. Van, hogy évezredek. Ezért az emberek hajlamosak nem
megkérdőjelezni a szentséget szolgálók tetteit. Még akkor sem, amikor a tettek nyilvánvalóvá válnak.
Működik egy tehetetlenségi időszak, amíg a hit vakító ereje tompán tartja a látást.
Miért mondom el mindezt? Azért, mert az Iszlámban is van hasonló jelenség. Amikor egy élet
tapasztalatával a hátam mögött lerántom a fátylat és kíméletlen szavakkal írok, akkor nem
szándékom a jóhiszemű emberek sértegetése. Sőt, ennek ellenkezője áll a háttérben: az ő védelmük
a vak hittől. Tisztelettel adózom milliónyi hittársam odaadásáért és a „szentségbe” vetett hitükért. De
rossz szemmel nézem, ha ezt az odaadást manipulálják és további hályogot tesznek a szemekre. Az
árvaházi történet arról győzött meg, hogy nem a vakságot kell növelni az emberekben, hanem a
felismerést.
Az Iszlám „szentségében” továbbra is hiszek. Ha nem hinnék, nem szolgálnám. De azt a véleményt el
szeretném oszlatni, hogy jól mennek a dolgok. Azt is, hogy jók vagyunk. Mert szar alakok vannak
köztünk, akik azokból is rosszakat csinálnak, akik jók, csak vakon hisznek.
Majd akkor változtatok véleményemen, ha az Iszlám nevében nem irtjuk sem egymást, sem
kívülállókat, ha nem lesz a világon több szegény, éhező, ha másfél milliárd ember képes lesz kamat és
adósságcsapdák felszámolására és saját gyengeségünket nem külső okokra vezetjük vissza. Nem a
Sátán a hibás! Ő jól dolgozik és teszi a dolgát. Mi vagyunk a gyengék. Nincs érdekérvényesítő
képességünk és mire lenne, addig fokozatosan a Sátán oldalára állunk.
Legtöbbször konvertek, revertek kritizálnak. Pedig sokszor értetek teszem. Látom, hogy az első
fázisban vagytok, ahol a hit vaksága szolgál egy szentséget, ami nincs ott. Egy színészi teljesítmény áll
a szentség helyén és ti, szerencsétlenek, csak évtizedek után jöttök rá erre.
Aki ebbe született bele, annak nem tragédia. Ámbár sokan menekültek el közülük hazájukból pont
ilyen okból. De, aki bevette a cumit, annak fájdalmas a felismerés. Addig kiszolgáltok egy felhazudott
előírástömeget, amit egy kis falu szűk családi közössége ír elő Iszlám címszó alatt, gyereket szültök,
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ezer szállal kötitek magatokat pitiáner, megmagyarázhatatlan tradíciókhoz és megőszült fejjel jöttök
rá, hogy valami nincs rendjén.
A Próféta (béke reá) is rájött, hogy valami nincs rendjén. Pont azok a dolgok nincsenek rendjén,
melyek most Iszlám címszó alatt visszasomfordálnak, melyeknek ő annak idején véget vetett.
Az Iszlám szentség helyett a méltóság  كرامةszót használja. Nézzük, minek van méltósága? Emberi
életnek, házasságnak, tulajdonjognak, szerződéseknek, fogadalmaknak stb. Ezen felül mindennek,
amit Allah az ember rendelkezésébe adott. Akkor rendben mennek a dolgok?

ِّ الطِّيب
َّ وَلَق ْد َك َّرمنا بِّني آدم وحمْلناهم ِّفي اْلب ِّر واْلبح ِّر ورَزْقناهم ِّمن
َّ ات َوَف
اه ْم
َ ُ َ ََ ْ َ َ َ
ُ ضْل َن
َ
ُْ َ َ َ َ َ َ َ َْ
َ
ِّ
ِّ ير ِّم َّمن َخَلْقنا تَْف
﴾٧٠﴿ ًضيال
َ
ْ ٍ َعَلى َكث
Megbecsültük Ádám gyermekeit, hordoztuk őket szárazföldön, tengeren, gondoskodással láttuk el
őket az üdvösökből és sokak fölé helyeztük őket kiváltságban azok közül, miket teremtettünk. (Korán
17:70)
Allah megkülönböztetett becsben tartja az embert. A Tőle kapott kiváltságok arra köteleznek, hogy
ne feledjük saját felelősségünket.
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SZERETET, IDŐ, TUDÁS. E HÁROM ÉRTI EGYMÁST

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy sziget, ahol mindenféle érzés lakott: Boldogság, Szomorúság,
Tudás és sok más, beleértve Szeretetet. Egy napon az érzéseknek bejelentették, hogy a sziget el fog
süllyedni, így mindegyikük nekiállt csónakot építeni, hogy elhagyják a szigetet. Csak Szeretet nem
épített semmit. Szeretet volt egyedül, aki maradt. Szeretet az utolsó pillanatig kitartott. Amikor a
sziget már majdnem elsüllyedt, Szeretet segítségért kiáltott. Gazdagság éppen Szeretet felé haladt
egy hatalmas csónakkal. „Gazdagság! Magaddal tudnál vinni?”, fordult hozzá Szeretet.
„Nem, nem tudlak, válaszolt Gazdagság. A csónakom tele van arannyal és ezüsttel. Nincs hely
számodra.” Ekkor Szeretet Hiúsághoz fordul, aki éppen akkor evezett el előtte egy gyönyörű
csónakkal. „Hiúság! Légyszíves segíts rajtam!” „Nem segíthetek, Szeretet. Te átáztál és kárt teszek a
csónakomban, ha beszállsz!”, válaszolta Hiúság. Közeledett Szomorúság. „Szomorúság! Haddd
menjek veled!”, kérlelte Szeretet. „Ó Szeretet! Annyira szomorú vagyok, magam akarok maradni!”
Majd Boldogság úszott el Szeretet előtt, de az annyira boldog volt, hogy nem is hallotta, amikor
Szeretet szólította.
Egyszer csak egy hang hallatszott. „Gyere, Szeretet! Elviszlek magammal.” És megjelent egy öreg.
Szeretet annyira örvendett az áldásnak, hogy elfelejtette megkérdezni az öreget, merre mennek.
Amikor szárazföldet értek, az öreg saját útjára indult. Miután Szeretet felfogta, mennyivel tartozik az
öregnek, Szeretet megkérdezte a Tudást, egy másik öreget. „Ki segített rajtam?” „Az Idő volt az”,
válaszolta a Tudás. „Idő?”, kérdezte Szeretet. „És miért segített rajtam az Idő?”
Tudás elmosolyodott és mély bölcsességgel így válaszolt: „mert csak az Idő képes megérteni a
Szeretet értékét.”

ُض َوآنِيَ َة
ْ َع ْنَأَبيَعنَبَة
َ ِ ْن أَ ْه َِل ْاْلَر
َْ لِل آنِيَ َةً ِم
ََّ ِسلَّ ََم إ
َّ َّصل
َّ سول
ََر ه
ََِّ ِ ن
َ َىَاَلله
َ
َ َو
َ َهَاَلل
َ َالخ َْو َالنيَقَالََقَال
َ علَيْه
ُّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َر ِب ُك َْم قلوبَُ ِعبَا ِد َِه الصَّا ِل ِحينََ َوأ َحبُّ َها إِلَ ْي َِه أليَنُ َها َوأ َرق َهَا
840َمسندَالشاميينَللطبراني
1691ََالمحدثَاْللبانيَخَلصةَحكمَالمحدثَإسنادهَقويَفيَالسلسلةَالصحيحة
Abu ’inabah tudósítása: Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Allahnak hajói vannak az emberek között
és a jóravaló szolgálók szívei, Uratok hajói. Számára a legszeretettebb az, amelyik leglágyabb,
nemeslelkűbb.”
Forrás: Musznad al-Shamiyyin 840
Fokozat Qawi (Erős) Al-Albani szerint
A fenti példabeszédben a szeretet állt a mondanivaló központjában, ahogy az életben is az áll. De a
szeretet tudás és idő nélkül béna. Ahogy a másik kettő is béna szeretet nélkül.
Idő érleli a tudást értékké, de a szeretetet is az idő hitelesíti. Mit ér a rideg, embertelen tudás, amit
nem termékenyít meg a szeretet? Tudás és szeretet nélkül, pedig az idő is elfecsérelt idő.
Valamint mit ér e három, ha csupán üres szólam és nincs emberi szív, ki befogadja?
Miért ragad meg e három bennem? Mert egyik sem kötődik egy adott csoporthoz. Egyiket sem lehet
privatizálni. Egyik sem csak a „mi kutyánk kölyke!” E három bont le határokat és köt össze
identitásokat.
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Miért rossz hely a világ jelenleg? Mert e három nem működik együtt.
Rossz kérdéseket teszünk fel magunknak és másoknak. Amíg automatikusan azt kérdezzünk, hogy mit
kapok cserébe, addig üzleti kapcsolatban állunk a világgal és az üzlet rabbá tesz. Amikor az a kérdés
és ez általános, hogy mit tehetek érted? Ekkor megszűnik az üzlet és elkezdődik az odaadás.
Működésbe lendülnek házasságok, apa-fiú viszonyok, baráti, társadalmi viszonyok.
Se a tudás, se a szeretet, se az idő nem tűri, hogy beárazzák. A beárazott idő uzsora, vagy kamat. A
beárazott szeretet prostitúció. A beárazott tudás falanszter.
Tehát a válasz a kérdésre, hogy miért rossz hely a világ: mert falanszterekben élünk, ahol minden
időnkért kamatot fizetünk és ha szeretetre vágyunk…. tudjuk kit kapunk.
Kivételek mindig vannak, remélem, Te közéjük tartozol. Allah áldjon Titeket.
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SZILVESZTERI BULI KIJÓZANODÁSSAL
VAGY KIJÓZANODÁS SZILVESZTERI BULIVAL?

Elkövetkezett az ostoba fogadkozások időszaka. Mit fogok csinálni az újévben és mit nem? A többség
képzeletében az él, hogy amilyen az újév kezdete, olyan lesz az egész 2020. Majd elmennek
szilveszterezni, ünnepelnek, jól berúgnak és az újév hányással, fejfájással, másnapossággal kezdődik.
A boldogság nem hiedelmeken vagy törvényeken múlik. Ha boldogan akarok élni, akkor nem egy
fergeteges napra kell hagyatkozni, sem a parlamentre, hogy a boldogság törvényt megszavazza. Az
életedhez a parlamentnek kevés köze van. Csak akkor van köze hozzád, ha magadat ahhoz kötöd. Az
életedhez Neked van közöd és te döntöd el annak minőségét.
A részegség, mámor egy állapot, ami elfeledtet gondokat egy rövid időre, de a lecke nem a
részegségben, hanem a kijózanodásban, ráeszmélésben van. Ahogy az első emberpár is akkor
döbbent rá a valóságra, amikor elkövette a bűnt:

َو ُمْل ٍك َّال َيْبَلى

ُّ
َّ
ك َعَلى َش َج َرِّة اْل ُخْل ِّد
َ الش ْي
ُط
َ ال َيا َآد ُم َه ْل أ َُدل
َ ان َق
﴾١٢٠﴿

َف َو ْس َو َس ِّإَل ْي ِّه

De a Sátán suttogott felé és mondta: „Ó Ádám! elvezesselek-e téged az örökkévalóság fájához és a
királysághoz, mi nem tűnik le?”
A Sátán ajánlata okos, mint mindig, de fals és hihető. Fals, mert: 1. A boldogság nem átmeneti volt,
mint a földi világban. 2. A Kertben minden őket szolgálta, tehát felsőrendűek voltak, így a Kert maga
már egy királyság volt részükre. A Királyság tehát adott volt, nem kellett azt külön ajánlani. Ami pedig
a hihetőséget illeti: 1. Semmi sem hangzott el korábban az „örökkévalóságról”. Amiről nem
beszélünk, az nincs. Most a Sátán megemlítette, tehát megszületett a fogalom is és elgondolkodtatta
Ádámot. 2. A csábítás ereje az Ego gyengeségében gyökerezik. Ha az Egóban van hajlam elhajlásra,
akkor olyasmiben is hisz, ami az Ego önös vágyaiból ered.

ِّ
ِّ ِّ
ِّ ط ِّفَقا ي ْخ
ِّ َ َفأ
ِّ
ِّ صَف
صى َآد ُم
َ َ َك َال م ْن َها َف َب َد ْت َل ُه َما َس ْوآتُ ُه َما َو
َ ان َعَل ْيه َما من َوَرق اْل َجَّنة َو َع
﴾١٢١﴿ َرَّب ُه َف َغ َوى
Mindketten ettek arról (a fáról) és felderült nekik szégyenük (csupaszságuk). Takarást öltöttek
maguknak össze a Kert leveleiből. Ádám engedetlen volt Urával és engedett a kísértésnek. (Korán
20:121)
Megismerték a bűnt. Engedetlenségük Istennel beszennyezte lelküket és egy szennyezett Ego azon
nyomban kimutatja a tökéletlenséget, csupaszságot, csúnyaságot, hiányosságot, amiknek
elpalástolásához külső eszközökre (itt a Kert leveleire) van szükség. Takarni kell a testet, de takarni
kell a szégyent és a lelkiismeretet.
Ádám választhatott és ő rosszul választott. Majdnem elveszett, de Allah kegyelme segítségére volt.
Bűnbánata meghallgatásra talált és Allah megbocsájtott.
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Mert valójában az élet is egy ígéretekkel és csalódásokkal teli folyamat, ha azt önbecsapások
sorozatával éljük meg.
A jót és rosszat nem kívülről kapod, az benned van. Azt kapod, amit magadban felerősítesz. Ha
fogadkozol, olyan ígéretet tégy, aminek értelme van. Erősítsd fel magadban a jót és aszerint alkoss,
hozz létre valamit. Hozz létre értéket. Változtass. Kezd el vagdosni a szálakat, ami közted és negatív
emberek, helyzetek közt fennáll. Ne kerítsen hatalmába szánalom, ha ezektől meg akarsz szabadulni.
Minél kevesebbet hitegeted magad, annál kevesebbet leszel mámoros önmagadtól és annál
enyhébben éled meg másnaposságodat, a rádöbbenést, kijózanodást.
Tanulj a kígyó, vagy rovarok példájából. Növekedésük vedléssel jár. A régi, szűk kültakarót ledobják és
napokig sérülékenyek, amíg az új bőr meg nem erősödik. Ebben az időszakban könnyen az apró
hangyák áldozataivá válnak. A kígyó is bevállalja a kockázatot, hogy új bőrben, új életet kezdjen.
Kockázat nélkül nincs változtatás. De megéri.
Ha most vagy valaki, tudd, hogy tudsz nagyobb lenni, tudsz jobb lenni, tudsz hasznosabb lenni. Ehhez
nem kell alkotmányt módosítani, sem kilincselni másoknál. Vesd le a régi bőrt és válts. Sérülni fogsz,
míg az új bőr ki nem fejlődik, de ezt a folyamatot nem másnaposság követi, hanem egy kiterjesztett,
megnagyobbított önmagad. Vár rád önmagad egy nagyobb térben, ahol kapsz levegőt, nem szorít
senki szűk ketrecbe és szárnyalhatsz.
Egy madár akkor jut élelemhez, ha szárnyal és a magasból észreveszi a fűben, faágakon megbúvó
rovart. Mennyit kell repdesnie, tereket bejárnia ehhez? Egy pórázon tartott madár képes lenne-e
erre? Vedd észre, hogy saját pórázodat te önmagad állítottad elő. Semmi mást nem kell tenned, mint
elvágnod azt. Tudja-e a madár, hogy milyen kalkulációkat kell készítenie? Terveket készít-e a madár
arra, hogy ilyen, meg olyan koordinátát követve, megtalálja a rovart? Nincs ilyen terv. Csak egy terv
van. Repülni kell és Allah az utadba hozza a gondoskodást.
Szárnyalj, repdess, mert saját gondolataid szabadsága hozza meg azokat az értékeidet, melyek
mentén rájössz, miért is vagy.
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SZÍNDARABOT JÁTSZUNK MIND

Az élet egy színdarab. Még ha nem is az, most fogjuk fel úgy. Ezt a színdarabot ketten írják: Isten és
te. Azon vitatkozhatunk, hogy ki, milyen arányban. Ha nem vagy hívő, akkor te írod egyedül, ha bigott
vagy, akkor csak isten, de én középen vagyok. Őt tartom írónak én meg eljátszom a darabot.
Megbeszélem vele, hogy gondolta, néha nem fogadom el, változtatok a forgatókönyvön, ekkor
belebukom, majd megfogadom a tanácsát és apró kis sikereket aratok.
De ez nem ilyen egyszerű. Mert életed során egyre másra jönnek azok, akik megkritizálják a darabot,
beleszólnak és szövegrészeket toldanak bele. Van, aki az egészet át akarja írni! Házastársad még
ennél is tovább megy. Azt akarja, hogy a saját darabod eljátszása közben az övét is add elő! Ha erre
nem vagy képes és kifütyülnek, akkor pedig te vagy a hibás egyedül! Munkaadód pedig minden nap
egy olyan szöveget ad a kezedbe, ami nem illik a te forgatókönyvedbe. Estére magad alatt vagy, mert
szembe kerülsz önmagaddal, de eljátszod minden nap úgy, ahogy akarja, mert nincs más választásod.
Ha pedig olyan jellem vagy, aki belepofázik mások életébe, te vagy az, aki drámát adsz elő és erre
kényszeríted azt is, aki teljesen más műfaj forgatókönyvét tartja kezében. Arra sem méltatod, hogy
beleolvasol, elbeszélgetsz vele. Egyből véleményezed, áthúzod a szövegrészeket és stílusváltást
követelsz meg tőle. Folytathatnám még ezer variációval és gondolom, te is tudnál hozzátoldani a
magad életéből.
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Most egy nagyon kis szakaszt ragadtam ki térből és időből. Csak azt az apró korszakot, melyben élsz
és a helyet, ahol a társadalmi normáknak meg kell felelned. Meg sem említem azokat, akik ki akarnak
ragadni az időből és vissza akarnak toloncolni ezer évvel korábbra, amikor még „minden jól
működött”. Csak azt felejtik el, hogy azért működött jól, mert akkor még EMBEREK éltek a földön és
nem bioselejtek, mint ma. Ezt nem csak tesi, hanem lelki értelemben is értem. Természetesen
magamat is beleveszem ebbe a halmazba.
Miközben a múlton merengünk, vonatunk sebesen robog a jövő felé. Lassan nem állatok húsát
esszük, hanem szövettenyészetek állítják elő pár sejtből a húst, amit arra is programoznak, hogy
milyen összetételű és milyen betegségeket gyógyító, esetleg hangulatjavító hatása legyen.
Megjelenik az 5G, ami csodát művel az informatikában, ugyanakkor áthangolja elektromágneses
tereinket és még fel sem fogjuk, milyen manipulációra ad lehetőséget. Ugyanis e terek áthangolása
az ember áthangolását jelenti, ne feledjük! Közben Bill Gates az egész világot be akarja oltani egy
szarral, amit csak ő tud, hogy mi. De biztos nem akarná, ha neki ez nem lenne jó. És mi ez a szar? Mi a
cél? Hogy megmentsen a haláltól? Hogy átírja a sorsot? És itt visszajutunk az író-előadó pályához,
ahonnan elindultunk.
Ezzel a kis utazással arra akartam rávilágítani, hogy azok, akik szövegrészeket toldanak be
darabjainkba, esetleg gyökeresen át kívánják írni azt, csupán az út során adódó kérdésekre nem
tudnak választ adni. Nincs válasz a műhúsra, műtáplálékra, sőt, erre is adnak a Halal pecsétet, ha
pengetik érte a pénzt. Nincs válasz a humanoid létre, ahol nem lesz szabad akarat. Ha pedig nem lesz,
akkor mi szerint fog ítélni Isten felettünk? Nincs válasz a ránk beszélt szérumokra, fogyasztási
cikkekre, gyakorlatilag nincs válasz olyan konfliktusokra, ami ebben a korszakban vesz körbe. Ha van
válasz, akkor is kitérő. Vagy a tudomány területére irányít, a tudományéra, aminek teljesítményét
miért kellene elfogadnom? Miért auditált az a tudomány, ami élhetetlenné teszi a világot és
életképtelenné teszi ebben az embert magát? Nem csak fizikai élhetetlenségről, hanem lelki
kiszáradásról, torzulásról is beszélek. Ezek után, hogy higgyem el, hogy ez a tudomány engem szolgál?
A másik válasz az időutazás. Ha Bill Gates megszúr az injekcióstűvel, akkor Hadiszt találnak arra, mit
tett a próféta (béke reá), amikor megszúrta őt egy tövis. Adekvát válasz, ugye? Kb. ez az a két tenger,
ami körbevesz. A tudatlanság és a mások érdekét szolgáló, nem javamra váló tudomány közé
szorultunk be. Ha ma kellene értelmezni a Korán két tengerét, akkor lehet, hogy az alábbi verseket
ebbe a kontextusba kellene elhelyezni:

ِّ َم َرَج اْل َب ْح َرْي ِّن َيْلتَِّق َي
﴾١٩﴿ ان
Szabadon hagyja a két víztömeget, s azok találkoznak, (Korán 55:19)

ِّ َب ْي َن ُه َما َب ْرَزٌخ َّال َي ْب ِّغ َي
﴾٢٠﴿ ان
Köztük a határ, mit nem hágnak át. (Korán 55:20)
Valaha vagyonos ember voltam befolyással. Ha van pénz, van nő, barátság, kalandorság. A két tenger
valamelyikében lubickoltam mindig és ez földi jólétet biztosított. Ez a múlt. Isten fordított a
sorsomon.
Magamra maradtam. Gyermekeim távol kerültek tőlem, ami csupán fizikai távolságot jelent, hiszen a
mai eszközökkel tartható a kapcsolat. Csak annyi a vagyonom, amit minden reggel magamra veszek.
Barátok jószívűségéből élek. Magamat nem tudnám fenntartani. Senki nincs, aki reggel nekem kávét
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főz, beszélget és nincs egy szerető tekintet egy kézsimogatás. Hosszú évekig marta belsőmet ez a
hiány.
De rájöttem, hogy a sorsot nem így kell megélni. Ami maró hiány, az lehet, hogy értem van. Mert
lehet, ha itt szuszogna valaki mellettem az ágyamban és éjjel felkapcsolnám a villanyt, hogy megírjak
egy cikket, egy tanítást, akkor lebaszna, mert szemébe világít a lámpa, hagyjam aludni. Ha meg felkel,
kívánság listát nyom a kezembe, mit kell aznap elintéznem. Veszekedne, ha valamit másképp
gondolnék, mint ő, jönne a hiszti, hogy nincs pénz, közben anyja kórházban van és minden kezdődne
elölről. Elnézést hölgyeim, ez eddig nőgyűlölő stílus volt, de ugyanezt elő lehet adni férfigyűlölőben
is.
Így pedig írhatok éjjel, nappal, bármikor, amikor rám jön, átadhatom mindazt, amit egy életen
keresztül gyűjtögettem agyamban. Nem távozom úgy, hogy belém szorul, nem mondhattam el.
Hamdulillah! Gyermekeimmel órákig beszélhetek, felvehetem a lukas harisnyámat, pecsétes
gatyámat, elüldögélhetek az ágyam szélén úgy, hogy senki nem basz le érte, miközben Urammal
beszélgethetek, kérve Őt: Ó, Uram! Csak Te légy az én darabom Írója!
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SZÓSZÉK ÉS VALÓSÁG KORONAVÍRUS IDEJÉN

Elnézem azt a sok számomra viszolygást keltőt, aki Koránt, vagy Bibliát szorongatva a kézben
szónokol és osztja az észt. Eközben egyre több ember nem tud befűteni, idegesíti magát, hogy mit
adjon enni gyerekének. Már tévét se néznek, mert teljesen felesleges, hiszen ma a mobil teló
mindent pótol. A hírek rajta vannak és ha a gyerek üvölt, a kezébe lehet adni, hogy nézzen mesét. Ez
a sok marslakó, meg azt hiszi, hogy nekik kell ilyenkor betolni magukat egy szereplési térbe és a
régmúlt történeteiből igét adni kenyér és fa helyett. Eddig is csípte a szememet a sok egyházi
szemétdomb töltetlék de most, koronavírus idején különösen.
Az érzelmek felfokozottak pánikhangulat van és akinek érdekében áll, erre játszik rá. Családokban ez
a téma, ijedelem, rettegés, felvásárlási láz, legalábbis ott, ahol még van miből.
Előre bocsájtom: a koronavírus valóság és komoly dolog. Az egyéni szinten betartott fegyelem
minden egyéb hatósági intézkedésnél fontosabb. De nézzük a jelen állapot egyéb következményeit. A
gyenge gazdasági szereplők, kis boltok, kereskedelmi egységek, szolgáltatók egy része tönkremegy és
helyüket azok váltják fel, akiknek vannak tartalékaik, akik többféle tevekénységet űznek, tőkeerősek
stb. A hatalom pedig el tudja játszani fontosságát, színdarabot ír, rendez és ad elő, melyben előáll egy
vészhelyzet, majd jön egy megmentő, aki intézkedik, ment. Gyakran a bajt is elő kell állítani ahhoz,
hogy legyen ok megmentésre. Így a gyenge hatalom is tudja bizonyítani erejét, eredményességét.
Sőt, a baj összemosható a migránsokkal, külföldi behurcolókkal, tehát a migrációra épülő negatív
kampány új értelmet kap. Nem tagadom, ha objektívan szemlélem, ebben van igazságtartalom, de
korántsem abban a kontextusban és politikai érdekek mentén, ahogy a színdarab ma hozzánk szól.
És most pásztázzuk végig muszlimjainkat Ausztriában, Németországban, ahol tömegesen fordulnak
elő. Ebben az időszakban, amikor nem csak hidzsáb és szakáll szinten mutogathatnák, milyen egy
igazi muszlim attitűd, ők is bepánikolnak, felvásárolnak, kifosztják a boltokat. Ez a sors, amit
vállalnunk kell? Ez a belső nyugalom, melynek belőlünk sugározni kell? Ez a példa, aminek mutatására
szolgál szövetségünk Allahhal? Ez az őrizkedés, melynek legnemesebb gyakorlói Allahnál elől állnak?
Kik vagytok ti?
Most mutasd meg, mit ér a rendszeres bemosakodás, a jobbkéz és balkéz használata, a fegyelem.
Felvásárolni, tartalékokat felhalmozni vallási szempontból tilos! Megtagadnád másoktól az Isteni
gondoskodást? Hiszen így lesz, akinek jut és lesz, akinek nem. A mi szabályunk más! Ha felvásárolsz és
szétosztod azok közt, akik nem tudnak ebben részt venni, akkor helyesen cselekedsz, de nem ez a
helyzet. Raktáraidban fog felhalmozódni az áru és java része tönkremegy. Elfecsérled azt, ami
másokon segíthetne. Ez bűn! És mi ez a halálfélelem? Nem fogsz tán úgyis meghalni egyszer? Vagy
tán örök életre szerződtél? A halál bizonyos, az élet nem az.

ِّ ُككم اْلموت وَلو ُكنتُم ِّفي برو ٍج ُّم َشَّيد ٍة واِّن ت
ُّ
ص ْب ُه ْم َح َس َن ٌة َيُقولُوْا َه ِّذ ِّه
ُ أ َْي َن َما تَ ُك
ُُ
ْ َ ُ ْ َ ُ ونوْا ُي ْد ِّر
َ َ
ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ك ُق ْل ُك ًّل ِّم ْن ِّع ِّند َّللاِّ َف َما لِّ َه ُؤالء
َ م ْن عند َّللا َوِّان تُص ْب ُه ْم َسِّيَئ ٌة َيُقوُلوْا َهذه م ْن عند
﴾٧٨﴿ اْلَق ْو ِّم الَ َي َك ُادو َن َيْفَق ُهو َن َح ِّديثًا
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„Bármerre is vagytok, elér titeket a halál, legyetek akár megerősített tornyokban.” Ha szerencse éri
őket, mondják: „Ez Allahtól való.” Ha balsors éri őket, mondják: „Ez tőled jön (Mohammed)!” Mondd:
„Minden Allahtól való.” Mi a baj ezzel a néppel, hogy alig érik fel ésszel a történést? (Korán 4:28)

Az lesz, aminek lennie kell és ezt nem befolyásolhatod. Esetleg csak fegyelemmel, a rád vonatkozó
higiéniás, egészségügyi szabályok betartásával.
És most essék pár szó a koronavírus pozitív hatásairól, mit is köszönhetünk neki?
Köszönjük, hogy végre láthatjuk az emberek valós arcát, egóját, jellemét.
Köszönjük, hogy látjuk, melyik munkaadó rúgja ki az alkalmazottakat és hárítja át őket az állam
szociális ellátórendszerébe, nehogy kár érje.
Köszönjük, hogy látjuk a multik embertelen humánpolitikáját, tömeges elbocsájtásait, pénzek
menekítését.
Köszönjük, hogy látjuk mit tesz az egészségügyi rendszer értünk.
Köszönjük, hogy világossá válik, mire képes az állam, mennyire képtelen jogi keretek közt lépni,
intézkedni, ha ez nem egészül ki emberi hozzáállással.
Köszönjük, hogy látjuk, kik vagyunk mi magunk, mennyire vagyunk lelkileg, fizikailag felkészülve a
megpróbáltatásokra.
Köszönjük, hogy látjuk, hogy senkik vagyunk és Te Uram, a teremtményeid legkisebbikével képes
vagy előidézni ezt a pánikot, világvége hangulatot, amit hittel, önuralommal túlvészelhetnénk. Ámen
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SZÖRNYŰ AZ ÜGYVÉD ÉLETE

Szörnyű az ügyvéd élete. Be kell bifláznia jogszabályok tömegét, melyek a valóság egy-egy elemét
mesterkélten szabályozzák és az élet egészét ezekbe kell begyömöszölnie. Ez akkor is lehetetlen
vállalkozás lenne, ha az élet és a jogszabályok stabilak lennének, de azok állandó változásban vannak.
Így azzal foglalkozik, hogy egy szituációra egy megközelítőleg hasonlító szabályozást találjon, majd
nem a jogszabályt, hanem a szituációt igazgatja annak megfelelően, hogy beleférjen a szabályozás
adta keretek közé. Majd elérkezik életének az a szakasza, amikor a világot csak ezeken a szabályokon
keresztül látja és csak azt fogadja el abból, amire ismeri a szabályt. Majd elmegy egy másik országba
és ismeretei használhatatlanokká válnak, mert ott más jogszabályok vannak érvényben.
Holott az élet valami teljesen más. Nem lehet mindent jogszabályokkal lefedni. Főleg nem úgy, hogy
ember húzza rá a szabályozást az életre. Fordítva kell lennie. Az élet kell, hogy szabályozza az embert.
Akár a gravitáció. Nem az ember definiálja annak működését, hanem a gravitáció definiálja az ember
létét a gravitáció keretei között. Tehát pont fordítva!
És ha így van, akkor milyen keveset látunk mindenből! Gyakorlatilag semmit.
És most kapaszkodj meg! Ha elvakult hívő vagy, tök mindegy milyen vallású, akkor a te életed is ilyen
szörnyű, mint az ügyvédé. Ha te is csak azt tudod megélni a valóságból, amire Korán, vagy Biblia
idézetet találsz, akkor szörnyű életed van. Mert Isten szava nem arra való, hogy ebbe gyömöszöljük
bele a világot, hanem arra, hogy megnyíljunk a világ felé és azt befogadjuk. Ismerjük fel annak
teremtés adta törvényeit és ne mi találjunk ki rá törvényeket! Illeszkedjünk és ne uraljuk!
És Isten adott még valamit, ami az ügyvédnek csak akkor van, ha becsukja törvénykönyvét és kinéz az
ablakon. Ez a belső programod, amivel teremtve vagy! Arabul Fitra! A Szentírás önmagában nem
sokat ér, ha nem teszed össze a benned élő kódokkal, amik teremtésed óta működnek benned,
éreztetik veled az irányokat, jót és rosszat. A Szentírások, csupán támogatják, erősítik a kódokat. De
ha éppen nincs kéznél a megfelelő idézet, a Fitra mindig benned van! Nincs az az élethelyzet, amit
Fitra-val, azaz más kultúrák fogalmazása szerint „józan ésszel”, vagy „lelkiismerettel”, el ne lehetne
dönteni. Ne idézetek tákolmányában élj, mert azok csupán erősítő, támogató elemek, de az élet,
haladás motorja te vagy. Egy idézettől még nem kelt életre senki. Az arra jó, hogy szemedről levegye
a hályogot és tisztán láss, füledről levegye a pecsétet és szűrve hallj, de látnod neked kell, hallanod
neked kell, élned neked kell.
A következő fokozat az, amikor az ügyvéd, de akár orvos is meggyőz, hogy nélkülük nincs gyógyulás,
mert náluk a jog, vagy gyógyszer ismerete egyedül! Majd ők tesznek a jogszabályok áldozatává, vagy
beteggé téged, hogy nélkülük meg se tudj moccanni. Na, és eközben persze fizetsz!
Idáig is eljutottunk vallási oldalon!
Gondolod, hogy Isten, a teremtőd ilyen segítséget ad lelkednek? Gondolod, hogy mecsetek,
templomok nélkül nincs hit? Tévedsz. Hit egy zárt szobában, magányod teljességében is van. Sőt
egyre inkább ott van. Mert templomok, mecsetek közegében a Sátán manapság aktívabb, mint a
józan ész és nem engedi a Fitrát, hogy működésbe lépjen. Ha kialakítanak benned egy olyan ösztönt,
ami által minden héten egy adag idézettömeget kell, hogy hallj, amik alapján ember határozza meg
életed menetét, akkor bajban vagy. Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy a hit és vallásosság
kérdését felül kell vizsgálnunk. Mire van szükségünk? Egy tömegre, ami csordaszellemben megy egy
vezető után, hagyva, hogy az úton útfélen átverje őket, vagy Istenre, aki veled van a belsődben,
megszólítod Őt és ő válaszol, erősíti a beléd programozott kódot és támogat utadon.
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Ha egy sejk vagy pap ebben támogat és nem több, mint tanító, lélekvezető, akkor jó helyen vagy. Ha
Fitrád által kijelölt utadról letérít és egy nyájba terel be, amit ő ural, akkor bűnöző!

TÁPLÁLÉKOK

Az ember többféle táplálékot fogyaszt és azok, akik ezt adják, előfordul, hogy célzottan teszik.
Gyomor
Aki enni ad, az lehet, hogy jótékonykodásból teszi. Ezt csak Te tudhatod, aki elfogadod. Ha
jótékonykodás, akkor nem kér ellenszolgáltatást. Ad és továbbáll. De ha másképp van, akkor állatnak
néz. Az állatot etetik azért, hogy munkát végezzen
Zseb
Ugyanaz, mint a gyomor. Vagy adnak bele szótlanul, majd tovább mennek, vagy kiszámolják mennyi
kell a fenntartásodhoz, költségeidhez és pontosan annyit adnak. Ez utóbbi esetben eszköz vagy
mások céljainak megvalósítására. Ha ez ellen ágálsz és van saját véleményed, pofázol, akkor eszköz se
lehetsz.
Agy
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Innen a pálya kezd veszélyes lenni, egyben az irány is több. Van, aki olyan tudást ad, ami hasznodra
válik az életben és ezért nem kér semmit. Van, aki maga számára képez ki. Ő csak azt tanítja és
annyit, ami éppen arra a célra jó, amire neki kellesz. Ez egy irányított képzés és a tudás is az. ezt a
tudást nem tudod másra használni az életben, csak arra és ott, ahol használtak. Van olyan tudás is,
melyet azért adnak, hogy másokat hatalomban tarts. Ez egy elvakult tudás. Azért elvakult, mert nem
enged kitekinteni más irányba, az agyat letiltja arról, hogy ezzel nem megegyező információt
befogadjon. Ha eljutottál ebbe a fázisba, akkor közel kerültél a zombi állapothoz.
A fentieken túl létezik egy kiüresítő tevékenység is, ami azt célozza, hogy ne tudáshoz juss, hanem
ellenkezőleg, tudást veszíts el és maradj hülye. Ez a tömeges zombiképzés eszköze. Erre építi fel a
médiát, kommunikációt, hírközlést stb. Leépül a humor, ami szondája egy társadalom, ill. egyén
felfogási szintjének és leépül az ember-ember közti kommunikáció.
Szív
Ez a legbonyolultabb terep, mert a szív a legérzékenyebb szerv. Ha a szív tele van pozitív érzelemmel,
befolyásolja az agy, zseb és még a gyomor működését is. Ha a szív élesen lát, sőt átlát azon a
csapdatengeren, amit a többi érzékszerv nem vesz észre, akkor a szív biztonságot nyújt. De a szívet is
táplálni kell. A szív tápláléka a szeretet, szerelem, harmónia, megelégedés. Ha ez adott, az egyén
biztonságban van akkor is, ha a többi táplálék, amit az agy, zseb és gyomor kíván, szegényes.
De ha a szív hamis érzelmeket kap, csalódást él meg, akkor a többi tápláléknak kevés haszna van.
A szívre irányul a legtöbb támadás. Egyéni szinten barátság, szerelem, családi kötelék mind lehet
önzetlen, töltő, vagy kihasználáson alapuló, leszívó, energiavesztő viszony. Nagyobb társadalmi
vonatkozásban ide töltődnek be a nemzeti, vallási, politikai és más hovatartozási érzelmek, melyek
lehetnek igazak és hamisak. Ezen a ponton a szív működése önmagában, a gyomor, zseb és agy
nélkül, megtévesztő lehet. A szív a manipulációk elsőszámú célpontja, innen veszik célkeresztbe az
agyat, zsebet és gyomrot is.
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TÉNYLEG ÉN VAGYOK-E AZ, AKI ITT ÍROGAT, VAGY EZ MÁR VALAKI MÁS?

Én vagyok-e én, vagy én már más vagyok? Tudom, ez egy eszement kérdés, de gyertek velem egy kis
időbarangolásra.
Kezdetben voltak barlanglakó őseink, akiknek életét az éjjel és nappal váltakozása, áradások, apályok,
vadak vonulása, hideg-meleg évszakok, időjárási viszontagságok határozták meg. Ezekre alakított ki
viszonyulást, szabályrendszert és hagyományt, azaz arab szóval Szunnát.
Majd rájött a tűz hasznára és veszélyére, közben hosszabbá tette nappalait, mivel a tűz, az éj egy
részét nappallá tette. Ezzel hosszabbodott az az időszak, amit nyugalmából vett el.

﴾٩﴿ َو َج َعْل َنا َن ْو َم ُك ْم ُسَباتًا
Alvásotokat pihenéssé tettük, (Korán 78:9)

ِّ َّ
﴾١٠﴿ اسا
ً َو َج َعْل َنا الل ْي َل ل َب
Az éjt öltözékké tettük, (Korán 78:10)
Az éj sötétje takarást biztosít. Éppen úgy, mint egy takaró, ami véd minket a hidegtől. Az éj takarása
egy spirituális védelem az anyagi világban elszenvedett pofonoktól és a nap folyamán tett
erőfeszítéseink fáradalmaitól.

َّ َو َج َعْل َنا
﴾١١﴿ اشا
ً الن َه َار َم َع
A Nappalt megélhetésnek rendeltük. (Korán 78:11)
Benépesítette a földet, kommunikált, információt adott és gyűjtött. Tanult, fejlesztett, írt, olvasott és
azzal, hogy külső információkat épített magába, folyamatosan alakította magát. Egyre kevesebb
maradt meg önmagán belül abból a személyből, akik ő volt. Ő már saját magán kívül számos más
személy is volt, akiknek a tudásaira alapozva élt, értett, rendszerezett és helyzeteket oldott meg. A
sok idegen személy között voltak jók és rosszak, kikből tudást, véleményt, világlátást magába
olvasztott. Amikor felgyülemlett benne a rossz, jött a próféciák kora és Isten küldöttein keresztül
segített visszatalálni az embernek oda, ami saját valója, amiben otthon feelingje lehet. Ez a
megbékélés világa Őbenne. Erre Isteni rendtartás (sharia) és hagyomány (szunna) jött létre.
Az ember továbblépett, a kommunikációt tömeges szintre fejlesztette. Rájött, hogy ez hatalom.
Tévét, rádiót üzemeltetett, majd jött a komputer és internet korszak, ami minőségi ugrás. Létrejött a
virtuális köd, az emberi tudás tára, ami beékelődött Isten és ember közé. Ebben van jó és rossz. Majd
úgy veszünk erről tudomást, hogy ami ebben nincs, az nem létezik. És az is, ami van, úgy van, ahogy a
ködben van. Isten is így létezik, a köd takarásában és megfogalmazásában.
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Információ áradat ér el a nap minden percében és lassan az éjjel egy részén sem hagy nyugtot. Ez a
hír és adatözön elér a takaró alatt, főzés közben, WC-n ülve és gyakorlatilag kiüti helyéből azt a
személyt, aki én vagyok. Hiszen a véleményformálás, döntés, életmód alakítás, vásárlási szokások stb.
már elszakad tőlem. Követővé válok. Egy nyáj követőjévé. Ha ebből kiszakadok, más véleményt
fogalmazok meg, kisebbségbe szorulok és a közösség kitaszít. Önvédelmi reakcióként, automatikusan
követem a nyájat. Innen ered az alapkérdés: én vagyok-e én, vagy már nem én szólalok meg belőlem?
Te is kérdezd magad.
De fizikai világunk is átalakult. Műszervek, beépített motorok, egyebek. Ki tudja, mi lesz az agy
eredeti és megbuherált része pár év múlva. Isten őrizz! Nem arra célzok, hogy menjünk vissza a
barlangba, mert ott minden eredeti volt és jó! Másról beszélek. Csupán arról, hogy meddig vagyok
én, a Homo Sapiens és mettől kezdve alakulok át Humanoid sapiens varietas perpetuum mobile fajjá,
aki csak abban a tudatban él, hogy értelme szabad, de valójában programok alapján él, dönt és mond
véleményt?
Jó visszavonulni egy félreeső sarokba, ahol Istent szólíthatom. Amíg válaszol, inspirál, addig talán
biztos lehetek abban, hogy még én vagyok én. Egy zombira, vagy robotra, talán már rá sem
legyintene, mert ezt nem Ő alkotta (SWT), hanem egy általa teremtett faj, aki teremtőnek képzeli
magát. Íme! Nem Neki van szüksége ránk, hanem nekünk Rá. Addig lehetünk emberek, míg Őt
megtartjuk belsőnkben. Ha ezt nem tesszük, magunktól halunk ki és nem mi leszünk mi, hanem
valami más leszünk.

ِّ َّ
ِّ
ين َي ْستَ ْكِّب ُرو َن َع ْن ِّعَب َادِّتي َس َي ْد ُخُلو َن َج َهَّن َم
َ َستَ ِّج ْب َل ُك ْم ِّإ َّن الذ
َ َوَق
ْ ال َرُّب ُك ُم ْاد ُعوني أ
ِّ
﴾٦٠﴿ ين
َ َداخ ِّر
Mondja Uratok: „Hívjatok engem, Én válaszolni fogok nektek. Kik dacolnak azzal, hogy engem
szolgáljanak, megalázottként térnek be a Pokolba!” (Korán 40:60)
Evilági életünk még nem hoz végkifejletet, a beteljesedés a Túlvilágon jön el. Nekünk csak egy
dolgunk van: imádkoznunk kell a Jelen Urához. Ő meghall, megbocsájt, vezet, és utunkat simává teszi.
A beképzelt büszkeség megaláztatást és bukást eredményez 37:18.
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TEREMTÉS KORONÁJA VAGY MEGRONTÓJA

Ki tudja, hányadik bolygót tesszük már tönkre? Most is azt kutatjuk, honnan érkezhettünk és melyik
bolygón vannak a földi élethez hasonló feltételek, hogy oda lépjünk le, ha itt végképp mindent tönkre
tettünk. Majd kíváncsi leszek, ki fog felférni a menekülő űrhajóra és ki marad le. A gazdag, silány,
gethes megy, a csóró, erős marad. Megint selejtes génekkel árasztjuk el az univerzumot és a jókat
kihalásra ítéljük. Sebaj, hiszen a Marson első a bank!
Ezalatt a földön azt terjesztjük, hogy mi vagyunk a teremtés koronája. Nézzük csak. Ha holnaptól nem
lenne egy rovar sem a földön, az élet egy év alatt megszűnne. Ugyanakkor, ha holnaptól nem lenne
egy ember sem itt, a föld sebei hirtelen begyógyulnának és virágzásnak indulna!
Nézd egy sáska szerkezetét, a csodát. Egy hangyát, egy tücsköt, vagy bármi mást. A maguk
kategóriájában mind utánozhatatlan, mind csoda. Miért csodálatosabb az ember teremtése ezeknél?
Túl sokat éltem a szavannán ahhoz, hogy meglássam a természetben működő döbbenetesen
összekombinált szabályszerűségeket. Visszakerülve emberek közé minden érthetetlenné válik.
A teremtésben működő egységek diktatúráit látom, ahol az életképtelen kiesik és a működő tovább
tökéletesedik. Az emberek között az életképtelenek diktatúráját látom, amit elneveztek
demokráciának és olyan törvényekkel tűzdelték tele, melyek az életképtelen egységek
fennmaradását és az életképesek vérének leszívását eredményezik. És eközben azt keresik, hol az
igazság.
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Ideges embereket látok. Jövőtlenség, kilátástalanság, idegesség, depresszió. És állandó káromkodás.
Az rendben van, hogy nem látjuk be a holnapot, de miért nem adunk hálát a tegnapért? A tegnap
megélése nem csoda volt? Ebben a világi káoszban egyre több tegnap van, amit nem matematikailag,
hanem csodával határos módon, megmagyarázhatatlanul élünk meg. Miért csak a jövőt kalkuláljuk?
A múltat miért nem? Ugyan, ki törődik azzal, ami már elmúlt? Pedig nagy kár, hogy a múltra nem
fordítunk időt. Miért van az, hogy pont akkor futottunk össze valakivel, aki egy adott bajból kihúzott?
Miért van az, hogy pont egy tartozás rendezésének lejárása előtt ért szerencse? Miért van az, hogy a
legnagyobb magányban valaki társra lel? Mintha lenne egy külső rendezőerő rajtunk kívül, Aki a
dolgokat mozgatja! Tudom, ez a rendezőerő véletlen módon, matematikailag kiszámíthatatlanul nyúl
bele dolgainkba, de ott van és belenyúl! Bízhatunk benne, hogy jövőnk alakításában is ott lesz! Mert
ez a külső erő tudja jól, hogy nem bízhatja ránk a teremtést, a földet, de sokszor saját magunkat sem.
Ahogy túlértékelve önmagunkat, egyre többet felfedezve a világból, egyre nagyobb károkat okozunk
abban, látható, hogy ahogy megszűnik ráhatásunk, a dolgok rendbe jönnek. Ez így van akkor is, ha
saját, egyéni bajainkról van szó. Általában akkor jönnek rendbe dolgaink, ha nem foglalkozunk velük.
Túl sok energiát fecsérlünk el önmarcangolással, számítgatással, idegeskedéssel. Nem mondom, hogy
nem kell kalkulálni és semmittevéssel kell kísérni az eseményeket. Ez nem járható út. De ha már
mindent megtettünk saját lehetőségeinken belül, akkor miért nem bízzuk a többit Allahra? Majd Ő
eldönti, hogy amit teszünk, beilleszthető-e az Ő Univerzális tervébe, vagy sem? Ha igen, akkor
szándékunk meg fog valósulni. Ha nem, akkor legyen az bármilyen kiváló terv, vágy hatalmas
befektetés, nem fog megvalósulni. A tervezés, kalkulálás legfontosabb mozzanata emberi részről
mindig elmarad. És ez pont Allah Univerzális tervébe való beilleszkedés gondolata. Csak önző
terveinkbe illesztünk elképzeléseket, a Teremtés rendjébe nem.
Ennyi károkozás, egyéni csődhelyzet megélése után tanulni kellene a múltból, mi ment végbe sikerrel
és mi nem. Tekintsük át, mi volt Allah szándéka, üzenete a múlt eseményeivel és ezt az elemet
kalkulálva újból rugaszkodjunk neki jövőnket szemlélni egy új alapon, ahol már Ő is szerepet kap.

َّللاَ َبالِّ ُغ أ َْم ِّرِّه َق ْد
َّ َّللاِّ َف ُه َو َح ْس ُب ُه ِّإ َّن
َّ َوَي ْرُزْق ُه ِّم ْن َح ْي ُث َال َي ْحتَ ِّس ُب َو َمن َيتََوَّك ْل َعَلى
﴾٣﴿ َّللاُ لِّ ُك ِّل َشي ٍء َق ْد ًار
َّ َج َع َل
ْ
És onnan viseli majd gondját, ahonnan nem is számít rá. Ki Allahra hagyatkozik, annak Ő (mindenre)
Elegendő. Mert bizony, Allah eléri célját és Allah mindennek mértéket szabott. (Korán 65:3)
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TEST TÖRVÉNYE, VAGY LÉLEK TÖRVÉNYE, EZ ITT A KÉRDÉS?

Ketrecbe zártad magad, hülye gyerek? Miért nem jössz ki belőle? Ja! Mert követed a ketrec
szabályait, hűséges vagy a ketrecen belüli házirendhez? Akkor maradj és kínlódj.
Vedd észre, hogy életed során hány ketrecbe és azon belül több másik, még szűkebb ketrecbe sétálsz
be, ráadásul azok ajtajait is magadra zárod. Ilyen minden identitás felvállalás, házasság, politikai
csoportosuláshoz tartozás, vallási, azon belül közösségi hovatartozás és folytathatnám. Mindnek
előírásai, szabályai vannak. Természetesen ezek a szabályok ritkán közelítik meg a normalitást, az
élhetőséget, láncok néküli, szabad életet. Nem is közelíthetik, hiszen mind arról szól, hogy
lekötelezzen egy irányba, ott fizess, ott szolgálj.
Ilyen körülmények között nagyon nehéz Európában, egy gúzsba kötött gondolkodással rendelkező,
társadalmi normákat követő, mindenféle identitási korlátok közt élő embernek hitről beszélni, ami
felszabadít és teljesen más utat nyit meg. Hogy érzékeltessem a szabadságot azokkal, akik nem tudják
milyen a szabadság érzése? Öltönyben, szép kifejezésekkel élve, ahogy elvárt, nem lehet. Itt csak két
szabad pillanata van az embereknek. Az egyik a születés, amíg a baba csuklójára rá nem erősítik a kis
szalagot névvel, adatokkal. A másik, amikor kileheli az ember a lelkét. Akkor már tuti, hogy szarunk
mindenre és megértjük, mi az a szabadság, mi az univerzum törvénye! Mert valljuk, hogy ennek a
szabadságnak is van törvénye. Nyilván, vannak olyanok is, akik mást vallanak. Szerintük itt a vége
mindennek. Szerintünk pedig csak dimenzióváltás következik be.
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A szabadság pillanatában merünk igazat gondolni, mondani. Akkor látjuk, hogy fölöslegesen
tartottunk be egyes szabályokat.
Furcsa kimondani, de a zene az, ami a földi életben tudja produkálni azt, amit a hitnek kellene. A
zene, amit sok előírás tilt, persze ha a zenének a hozzá fűződő negatív tartalmát vesszük alapul. Mert
nyilván van olyan is, ami érzéki vágyak gerjesztését szolgálja szövegben, ritmusban, dallamban.
De van más zene is, ami felszabadít, határokat mos el, embereket egyesít, kiemel a mindennapi
valóságból. Van zene, ami ki meri mondani, amit élőszóban előadni nem lehet, ami képes érzékeltetni
egyfajta katarzist, melyben mi, emberek, egyek vagyunk a szeretetben.
Miután beleszagoltam a szabad afrikai létbe és visszajöttem Európába, nem találom a helyemet.
Persze, Afrikában sem szabad a lét, sőt! Nagyon is szar a helyzet, de én a szavannára gondolok, a
vadonra. A szavannára, ahol akkor ettünk, ha éhesek voltunk, nem akkor, amikor befizettük a
csekkeket. Ott állt össze bennem minden, amit addig a Koránban tanultam. Ott harmonizálódott az
Írás az élettel. Ott értettem meg, hogy amíg a verseket ember magyarázta, átvertek. A szabadságban
megtalálva a szavak értelmét, minden más és felemelő lett. Nem arról szólt, hogy a törvény ez, meg
az, de ehhez el kell menni a kádihoz, be kell fizetni a pénzt, kinyalni a seggét még öt másik parasztnak
és megadja a jogodat. Ne mosolyogj, mert a bíróság se más. Nem! A természet az más. Ott működnek
a dolgok.
Visszajőve, kurvák, cigányok, csavargók és szabadúszók közt találok valamiféle szimpátiára. Az előbbi
felsorolásban egyik sem minősíti a másikat! Csupán ezek a csoportok azok, akik képesek másképp
látni a világot, mint ahogy a „törvény” előírja. Nincs az a fajta konvenció, melyet állampolgári előírás
követni. Köztük egy másik konvenció van, ami szintén szörnyű, de legalább mer más lenni, mint a
sorozatgyártásban készült zombi agy. De a határ, melyet nem lehet átlépni, mindenhol jelen van,
csak éppen máshol. Bármely konvenciót nézem, így, vagy úgy, mindet a materiális érdek, pénz hatja
át. Ebben nem különböznek a kurvák a politikusoktól, hiszen rokon szakma.
Ebben a merni másnak lenni, merni szabadnak lenni felfogásban jelentene hatalmas erőt a hit, ha
mernénk hinni. Ha mernénk kikapcsolni a materiális szemléletet, legalábbis ebben a formában, ahogy
megéljük. Merjünk leállni, meghallani a tenger morajlását, a madarak énekét és a csönd ezen hangjai
legyenek fontosabban azoknál a ketrecbe záró üzeneteknél, melyeket ránk zúdítanak.
Merjünk a test fennmaradását szolgáló törvények helyett a lélek fennmaradását szolgálókra
támaszkodni. Ne csak a lélek távozásakor jusson ez eszünkbe!

ِّ
ِّ
ِّ ات واَّل َْر
ُّ ات َو
الن ُذ ُر َعن َق ْو ٍم الَّ ُي ْؤ ِّم ُنو َن
َّ ظ ُروْا َما َذا ِّفي
ُ ُق ِّل ان
ُ اْلي
َ ض َو َما تُ ْغني
َ الس َم َاو
﴾١٠١﴿
Mondd: „Nézzétek azt, mi az Egeken és a Földön van!” Nem használnak az Áyák és a figyelmeztetések
a népnek, kik nem hisznek. (Korán 10:101)
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TITKOSSZOLGÁLAT VAN RAJTAM! MIT TEGYEK?
Sokan úgy élik életüket, hogy be vannak szarva. Ez adódik a rendszerből, amiben élnek, családi
környezetből és a kommunikációból, ami azt sejteti, hogy a Big Brother követő tekintete állandóan
megfigyelés alatt tart. Ráadásul a veled bekövetkező események visszaigazolják mindezek
igazságtartalmát! Majd mindenhol rémeket látsz, ellened irányuló összeesküvést sejtesz és ráállsz egy
pályára, melyben átalakítod önmagad. Ha tényleg vannak megfigyelőid és miért ne lennének, hát
pont ez a céljuk. Nem kell bevinni téged sehova vallatni, nem kell a nemiszervedbe áramot vezetni
(viva Hollywood), hanem önmagad programozod át legbelső valódat, gondolkodásodat és elszakadsz
eredeti énedtől, aki művelte magát, olvasott, véleménye volt. Egy olyan paranoid helyzetbe kergeted
magad, amikor állandó megfelelési kényszerben élsz. És kinek akarsz megfelelni? Egy
kényszerképzetnek, melynek kialakításában valóban van szerepe a szolgálatoknak,
kommunikációnak, de az operatív munkát magadon pont te végzed el! Kívülről csak a súgás búgás
jön. Ez a súgás-búgás indukálja benned azt a kényszert, hogy dobd el a könyvet, műveltséget, logikát,
süllyedj le egy szintre, ahol mindent „központilag” lehet az agyadba táplálni. Lásd, mit ír a Korán erről
a súgás- búgásról:

ِّ الن
َّ َعوُذ ِّب َر ِّب
﴾١﴿ اس
ُ ُق ْل أ
Mondd: Menedéket keresek az emberek Urában, (Korán 114:1)
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Itt a belső tényezők elleni védekezés merül fel, mely ellen az egész emberiségben senki sincs védve.

ِّ الن
َّ َملِّ ِّك
﴾٢﴿ اس
The King (or Ruler) of Mankind, (Quran 114:2)

ِّ الن
َّ ِّإَل ِّه
﴾٣﴿ اس
The God (for judge) of Mankind,- (Quran 114:3)

ِّ اس اْل َخَّن
ِّ ِّمن َش ِّر اْلو ْسو
﴾٤﴿ اس
َ َ
A Sugdolózó gonoszától, mi elillan (miután duruzsolt), (Korán 114:4)
A gonosz mindenféle ravasz módon belopja magát az ember akaratába. Ez a hatalom lehet a Sátán,
másik gonosz ember, vagy magának az egyénnek egy elhajlása, kisiklása, mely saját akaratából
következett be: „Ekképpen tettünk meg minden Prófétának ellenséget, az emberek és Dzsinnek
Sátánjait, akik egymásra sugallnak, szóvirágokkal ámítanak.” (6:112). Titokban gonosz dolgokat
sugdolóznak, duruzsolnak, majd odébb állnak, ezzel rejtelmessé, csábítóvá téve magukat.

ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ الن
ِّ ص ُد
َّ ور
﴾٥﴿ اس
ُ الذي ُي َو ْسو ُس في
Ki az emberek keblében súg-búg, (Korán 114:5)

ِّ الن
َّ ِّم َن اْل ِّجَّن ِّة َو
﴾٦﴿ اس
Dzsinnek között és emberek között. (Korán 114:6)
Itt megjelenik a gonosz belső hang forrása: 1. emberek, kik körbevesznek és kiket látunk, 2.
láthatatlan lelkek, melyek bennünk dolgoznak. Aki Allahra hagyatkozik, nem érheti baj és semmi nem
árthat belső spirituális életének.
Ma már nincs sok kém, megfigyelő. Minek, amikor az online térben magadat jelented fel naponta
százszor. Ma profilozók, elemzők vannak, akik az általad magadról adott mintát elemzik. Ezt
összevetik bankszámlád adataival, mobil adatforgalmaddal, helyváltoztatásoddal, utazásaiddal és
kialakul rólad egy sokkal pontosabb kép, mintha öt besúgó rólad szubjektív jelentést írna. És mi van
akkor, ha rajtad vannak? Az a dolguk.
Te adsz nekik munkát! Annyi adatot közölsz magadról, hogy szegények fel sem tudják dolgozni!
Szerintem nem baj, hogy ez így alakult. Talán hosszú távon ez is hozzájárul egy fegyelmezettebb
felhasználói magatartás kialakulásához.
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Be vagytok attól is szarva, hogy miket mondtok és hogy mondjátok. Még magánbeszélgetésekben is
virágnyelvet használtok. Az igaz, hogy vannak szavak, melyek elhangzásakor rákapcsol a
beszélgetésekre egy automatikus lehallgatás, pl. ilyen az Allah akbar, bomba stb., de Gordon
Welchman (1906-1985), zseniális brit-amerikai matematikus munkássága megalapozta a meta-adat
analízist, ami megreformálta a hírszerzés metodológiáját. Ennek alapján elsősorban nem az elhangzó
beszéd a lényeg, hiszen az sok esetben eljátszott, hamis tartalom is lehet, hanem az, hogy kik között
jön létre a kapcsolat és milyen gyakorisággal. Ez a lényeg. Bármit mondhatsz, nem bír olyan
fontossággal, mint az, hogy kivel beszélsz és hányszor. Úgy, hogy nem kell megijedni. Biztos, hogy
sosem tudod meg, mikor vannak rajtad, mert ha észreveszel valamit, akkor az a szomszéd, vagy valaki
más, nem a titkosszolgálat.
Mindezt nem azért írtam le, hogy felfedjem a szolgálatok munkáját, hiszen ez nem titok, erről
dokumentumfilm, nyilvános irodalom is hírt ad. Célom az, hogy ráébredj magad is, hogy kikkel és
hányszor lépsz kapcsolatba. Ha ennek alapján vizsgálod saját társaságodat és a rájuk szánt időt,
rájössz, mennyi üres alak vesz körül, akiknek többsége súg-búg és ezzel ugyanazt indukálja, mint a
téged manipuláló algoritmusok. Rájuk kattansz, még több időt töltesz velük még nagyobb
gyakorisággal, végül ők is átprogramoznak. Ez csak akkor nem fog sikerülni, ha megmaradsz ugyanaz
az egyéniség, aki éppúgy olvas, műveli magát, mint annak idején.
Ami pedig a két végpont közti kapcsolatot illeti, az egyik legyél Te, a másik Allah (SWT) és nem fog rád
kattanni senki, bármilyen gyakorisággal menjen ez a kontakt végbe. Ha így teszel, semmi okod nem
lesz a beszarásra, mert a te Big Brothered egyedül Allah (SWT). Neki fontos vagy! Ő személyesen
foglalkozik veled! A másik oldalon csak egy gép van és annak nem vagy fontos. Szóval ne ijedj meg.
Szubhanallah! Ugye milyen fantasztikus a Korán?
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TÍZEZER DOLLÁROS SZÁMLA EGYETLEN KALAPÁCSÜTÉSÉRT

Az alábbi esemény egy hatalmas hajó motorhibájáról szól. A hajótulajdonosok egyik szakértőt
próbálták a másik után, de egyikük sem tudott rájönni, miként lehet a motort rendbe hozni. Aztán
hoztak egy idős embert, aki fiatalkora óta hajókat javít. Egy nagy táska szerszámot hozott magával és
amint megérkezett, azonnal hozzálátott a munkához. Elejétől végéig, akkurátusan átnézte a motort.
A két hajótulajdonos ott volt, figyelték az embert és remélték, hogy tudja, mit kell tennie. Miután
átnézett mindent, az öreg benyúlt a táskájába és előhúzott egy kis kalapácsot. Finoman megütögetett
valamit. A motor azonnal életre kelt. Majd kimért mozdulatokkal eltette a kalapácsát. A motor
rendben működött! Egy héttel később a tulajdonosok tízezer dollárról szóló kaptak számlát az
öregtől. Micsoda?! - kiáltottak fel a tulajdonosok. „Hiszen alig nyúlt hozzá!”
Írtak egy levelet az öregnek, ezzel a szöveggel: „Kérjük, küldjön nekünk tételes számlát. "
A férfi küldött egy számlát, amely a következőképpen szólt:
Ütögetés kalapáccsal: 2.00 dollár.
Annak ismerete, hogy hova kell ütni: 9998.00 dollár.
Az erőfeszítés fontos, de annak ismerete, hogy hol kell erőfeszítéseket tennie az életében, mindent
megváltoztat. Az Iszlám ismereti sokat érnek. Hasznos számunkra az evilágon és a túlvilágon
egyaránt.
Mérges vagyok. Azért vagyok mérges, mert a fenti tanmese sajnos nem vicc. Ilyen a világ. Nem számít
a jártasság, tapasztalat, csak kalkulációk szerint számolunk és így készítenek rúlunk is kimutatásokat.
Magam is jártam úgy, hogy kerestem a helyemet a nagyvilágban, ahol élhetek, dolgozhatok. A sors
összehozott egy nagyon gazdag vállalkozóval, aki kérdéseket tett fel. Mennyit eszik naponta egy sejk?
Milyen egyéb költségeim vannak az evésen kívül? Ilyesmiket. Majd letett elém egy ajánlatot hasonló
összegben, mint az ütögetés a kalapáccsal fentebb. Fiatalember volt, hiányzott belőle a kor, a
tapasztalat megbecsülése. A számok és pénz bűvöletében élt. Hozzáteszem, a fiatalember apja valaha
szintén sejk volt, egy elismert muszlim gondolkodó, aki már rég eltávozott. Egy nemzedékkel arrébb a
dolgok hirtelen átalakultak. Az esetet el is temettem magamban, de rájöttem, hogy a fiatalember
nem egyedi eset. A világ abban az irányban halad, aminek ő a megtestesítője. Mára már általános,
hogy tömeges szinten így készülnek azok a kalkulációk, melyek fogyasztásainkat mérik és költségként
kezelnek minket. Majd tételesen elemzik költségeinket, összevetik azokkal a bevételekkel, melyek
hozzánk köthetőek és ítéletet hirdetnek felettünk.
Ahogy látom a kultúra és művelődés állapotát, tunyul az emberek agyi funkciója, igénye. De minek is,
amikor ott lapul zsebünkben a Google, ami mindent tud helyettünk. Az igaz, hogy ott lapul, de eljön
az idő, amikor kérdéseket sem fogunk tudni feltenni a Google-nak, hiába tölti fel az magába a világ
összes információját.
Egyszer-egyszer elhívnak előadást tartani az Iszlámról. Főleg olyan helyekre, ahol egy magamfajta
öreg róka felkér. Olyanok, akiknek még van némi érintettsége, megélt élménye a tudással
kapcsolatban. Az előadóterembe belépve sok fiatalt találok érdektelen arccal. Miért is
érdeklődnének, hiszen olyan előzetes ismereteik vannak, melyek alapján előítéletes képet alakítanak
ki rólam és a témáról: Allah Akbart fogok kiabálni és faszságokat fogok mondani, amit ők minden nap
hallanak a médiumokban. Bezzeg, ha a jachtjaimról és luxus szórakozásaimról beszélnék, tömve
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lenne a terem! Így csak azt látom, hogy bágyadtan szemlélnek, majd fél óra elteltével figyelnek,
később pedig odaszegeződnek a székeikhez. Nem azt kapták, amit vártak! Megdöbbennek és alig
hiszik el, hogy ez az Iszlám! Majd kérdeznek, hogy miért nem publikálom, miért nem szervezek erről
nagyobb bemutatkozást és a sok miért? Én, aki azt sem tudja, hogy megyek át Budáról Pestre, miért
nem teszem meg ezt, meg azt? Egy olyan szituációban tesznek fel ilyen miérteket, amikor meghívóm,
az öreg róka attól cidrizik, hogy kirúgják, amiért engem odahívott és az Iszlámról olyan előadást
adtam, ami nem taszítóvá, hanem népszerűvé tette azt.
Majd pár fiatal megkeres és felvetik, hogy ha lenne állás nálam, kb. úgy havi 2-3 ezer euróért, akkor
szívesen dolgoznának nekem. Beárazták magukat, engem véletlenül sem.
Eszembe jut a hőskor, amikor meg kellett küzdeni a tudásért. Az arab  طالبTalib, azaz diák szó
egyben koldust, kéregetőt is jelentett. A tudást is koldulták és a megélhetésért is kéregettek, hogy
legyen betevő falatjuk és tudjanak mesterek mellett órákat hallgatni. Akkor bizony nem volt
kollégium, diákparlament, meg apám fasza. Szenvedéssel, kínnak verejtékkel megszerzett tudás volt
és így lett annak értéke. Ma meg a kényelem az első, majd a Google és 2-3 ezerért meghallgatnák a
sejket, ha az fizet.
Ma, az árazás fordítva történik. Az a kis kalapácsütés 9998.00 dollár és 2.00 dollár a tudás, de attól el
is lehet tekinteni, hiszen a Google-ban már minden rendelkezésre áll ingyen.

ِّ
َّ ك ِّب ِّه ِّعْل ٌم ِّإ َّن
ًان َع ْن ُه َم ْس ُؤوال
َ ك َك
َ ص َر َواْلُف َؤ َاد ُك ُّل أُولئ
َ ف َما َل ْي َس َل
ُ َوالَ تَْق
َ الس ْم َع َواْلَب
﴾٣٦﴿
Ne állj a mellé, miben nincs tudásod. Mert bizony, a hallás, látás és szív, ezek mind számon lesznek
kérve (dolgaidról). (Korán 17:36)

ِّ َّ َّ يرَف ِّع
ٍ نكم و َّال ِّذين أُوتُوا اْل ِّعْلم درج
ِّ
﴾١١﴿ َّللاُ ِّب َما تَ ْع َمُلو َن َخِّب ٌير
َّ ات َو
َ َ ْ ُ آم ُنوا م
َ َّللاُ الذ
َْ
َ ََ َ
َ ين
…Allah fokozatokkal feljebb emeli azokat köztetek, kik hisznek és élenjárnak a tudásban. Allah
Értesült arról, amit tesztek. (Korán 58:11)
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TUDOM-E KEZELNI A LELKEM ÖNMAGAM?

Sokan tagadják a lélek valóságát. Mégis, ha oda kerül a sor, a lélek betegségére vezetik vissza a
testben lejátszódó kóros elváltozásokat. Majd rájönnek, hogy a lélek gyógyítása nélkül, a test
képtelen kijönni válságából.
Azért, hogy véletlenül se tévedjenek a hit területére és „tudománynak” tűnjön a dolog, ami az emberi
elme vívmánya, a lélek betegségét a minket körülvevő anyagi világ gondjaival hozzák összefüggésbe
és ott keresnek rá gyógyírt. Holott lehet, hogy pont a lélek anyagi világba szorítása a baj! Hiszen
ebben a világban betegedett meg! Lehet, hogy pont a spirituális világba terelés oldaná fel a
korlátokat és ott gyógyulna meg lélek, majd test! Igen, de ez nem tudományos!
Egyetértek, ez nem tudományos, ha a tudományt úgy értelmezzük, hogy a világ az emberi elmével
megragadható, megmagyarázható ok-okozati összefüggésekből áll és ennek ismerete, alkalmazása a
tudomány. De valóban csak ebből áll a világ?
Már korábban is kifejtettük, hogy a test minden sejtje memória. Ott van az a program, ami egész
egyedfejlődésünket a mai formánkban hoz elő. Ebben a programban nem csak materiális elemek
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vannak! Vedd észre! Agyunk is memória. Nem más, mint egy adatbank, ami csak olyan adatok alapján
tud döntést hozni, felfogni jelenségeket, melyeket tárolunk. Akik nem terhelik túl agyukat, kevés info
van benne, könnyű dolguk van. Ők a lelki szegények, akikről a Biblia is ír. Tömegesen vannak jelen
köztünk és szaporodnak. Egyszerű dolguk van: összeteszik a pirosat a pirossal, kéket a kékkel és máris
megszületett a döntés. Nem lelki betegek, nem depressziósak és mindenre határozott válaszuk van.
Nem is értik, hogy lehet másképp látni a világot! Szörnyű életük van azoknak, akiknek több van az
agyában és ilyen közegben élnek. Most ők jönnek. Beszéljünk azokról, akik gondolkodnak. Ez innen
nagyon bonyolult.
Fogjuk fel az agyat úgy, mint egy ruhásszekrényt, melyben polcok, vállfák vannak. Ha ez a szerkezet
összeáll, akkor minden ruha a helyére kerül. A szekrény testesíti meg az adott kultúrát, vallást stb.
Ahol ez a váz stabil, a gondolatok magyarázatot kapnak. Ahol a szekrényben nincs polc, vállfa, a ruhák
a maguk összevisszaságában hevernek egykupacban. Rendetlenség, átláthatatlanság uralkodik el a
szekrényben. Minden új ruha csak növeli a rendetlenséget. A gondolattal is ez a helyzet. Ha nincs
meg az a rendszerünk, amibe elhelyezzük, összezavarodunk. Az új gondolatokat pedig nem tudjuk
befogadni, elhelyezni. A világ pedig ontja ránk az újat! Ha nincs határozott életvezetésünk,
sorvezetőnk, a cipő a vállfára kerül, a kisestélyi pedig összegyűrve a fiókba. A gondolatok szembe
kerülnek a valósággal! Ezen a ponton még segíthet egy tudós, pszichológus, pap vagy sejk. Mert ők
nem mások, mint útmutatók, akik, ha jól végzik dolgukat, akkor nem saját cipőjüket teszik a
szekrényedbe, hanem a tiédet helyezik el annak helyén.
Igen ám, de nem csak egy szekrény van, hanem sok! Számos kultúra, felfogás, divat él egymás
mellett. És a szekrényekben rengeteg féle öltözék van! Az utcára kimenve, nem elszórt jelenség már,
hogy szembesülünk velük. Régebben feltűnt a szokatlan viselet, ma már nem! A ruhák egyik
szekrényből vándorolnak a másikba, mi pedig kapkodunk, rendet akarunk tartani és nem mindig
sikerül. Eddig még csak azokról a ruhákról beszéltem melyek kézzel foghatók. De vannak absztrakt,
elképzelt viseletek, álmok és olyanok melyeket esetleg nem is úgy hordanak, mint mi, emberek,
mégis öltöztetnek. Ezek a lélek ruhái, melyek nélkül talán jobban érezzük a meztelenséget, mint egy
tárgyiasul ruha nélkül.
Ebben a kavalkádban eljutottunk a lélek táplálékáig, öltözékéig, ami, ha nincs, a világi
ruhásszekrényben is felborítja a rendet.
Hol vagyunk mi magunk, ebben a kiterjedt tér és idő rendszerben? Hogy lehet helytállni, megúszni
depressziót, lelki válságot?
Depressziója, lelki válsága csak annak van, akinek odaadása, szenvedélye van. Aki szenvedéllyel
viseltetik valami iránt. Akinek nincs, annak tök mindegy mit önt rá az élet, passzívan viseli,
következmények nélkül. A szenvedély orvoslása pedig abban rejlik, hogy lebontsuk a világból ránk
ömlő ingereket, információkat. Ehhez három dolog kell. Az egyik, hogy egyáltalán mit lássak meg a
világból. Tehát csak azzal foglalkozz, amivel érdemes. Ne próbáld megoldani a közel-keleti helyzetet.
Elég a magad és családod baja. A másik, ahogy ezt látod. A saját szemeddel láss, azt tökéletesítsd. A
harmadik, hogy tudd elhelyezni az életet a saját szekrényedben. Ehhez rengeteg régi ruhát ki kell
dobnod, mert enélkül az új ruha csak lom lesz a régiek tetején. Szabadulj meg a múlt lehúzó
élményeitől. Szelektálj! Az agyad adatbankjából merj kiszűrni régi infókat és merj tőlük
megszabadulni. Merj olyan irányba nyitni, ami felé lelked törekszik! Merd szekrényedet nem
etalonnak tekinteni, hanem csupán ruhatárolónak, amiben csak egy kor divatja van! Merj kitörni
abból a világból, ahol az adott kor szabóinak tanácsát követed és az ő ruháikhoz kell igazítod lelkedet!
Merd elhinni, hogy te létezel ruha nélkül is, mert az csak a testedet fedi, de a lelked egészen mást
hord! Az a végtelenből vesz magához öltözéket! Ezt innen csak te kezeled, nem pszichológus, sejk,
pap vagy más! Egyedül te és ebben csak Istenre támaszkodhatsz.
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ِّ َّ سو ُل
ِّ َّ ع ْب ِّد
َّ صلَّى
َع ْبدُك
ُ اّلل قَا َل قَا َل َر
َ اب أَ َحدًا قَط هَم َو َال َحزَ ن فَقَا َل اللَّ ُه َّم ِّإ ِّني
َ ص
َ ُاّلل
َ ع ْن
َ
َ علَ ْي ِّه َو
َ َسلَّ َم َما أ
َ اّلل
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َس َّميْت
َ َي ق
َ َي ُحك ُمك
ِّ ع ْبدِّكَ َوابْنُ أ َمتِّكَ ن
َ َُوابْن
َ َضاؤُكَ أ ْسألكَ بِّك ِّل اسْم ه َُو لك
َّ ِّعدْل ف
َّ َِّاصيَتِّي بِّيَدِّكَ َماض ف
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َب ِّع ْندَكَ أ ْن تَجْ َع َل القُ ْرآن
ِّ عل ْمتَهُ أ َحدًا ِّم ْن خَلقِّكَ أ ْو أ ْنزَ لتَهُ فِّي ِّكتَا ِّبكَ أ ْو ا ْستَأثَ ْرتَ ِّب ِّه فِّي ِّعل ِّم الغَ ْي
َ سكَ أَ ْو
َ ِّب ِّه نَ ْف
اّللُ َه َّمهُ َو ُح ْزنَهُ َوأَ ْبدَلَهُ َمكَانَهُ فَ َر ًجا قَا َل
َّ َب
َ َاب ه َِّمي إِّ َّال أَ ْذه
َ صد ِّْري َو ِّج َال َء ُح ْزنِّي َوذَه
َ ور
َ َُربِّي َع قَ ْلبِّي َون
ِّ َّ سو َل
س ِّمعَ َها أَ ْن يَتَعَلَّ َم َها
ُ فَ ِّقي َل يَا َر
َ اّلل أَ َال نَتَعَلَّ ُم َها فَقَا َل بَلَى يَ ْنبَ ِّغي ِّل َم ْن
3704 مسند أحمد مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد للا بن مسعود رضي للا تعالى عنه
Ibn Masz’ud tudósítása: Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Ha bárki a muszlimok közül szorongással
küzd és ezt a fohászt mondja, akkor könyörgése válaszra talál: Ó, Allah, én vagyok a te szolgád, a te
szolgád fia, szolgalónőd fia. Lényegem (világlátásom) a kezedben van, engem illető rendelésed
uralkodik felettem és rám kimondott ítéleted igazságos. Téged szólítalak neveid mindegyikével,
melyeket Magad írtál, Könyvedben kinyilatkoztattál, tanítottál teremtményeid valamelyikének, vagy
melyek tudását megtartottad a Láthatatlanban Magadnál. Tedd meg a Koránt lelkem örömére,
szívem világosságára, szüntesd meg szomorúságomat, oszlasd el szorongásomat.” Majd így folytatta:
„Ha ezt mondja, Allah eltávolítja szenvedését és annak helyére boldogságot bocsát." A követők így
szóltak: „Ó, Allah hírnöke, megtanuljuk-e?” Erre ő: Igen! Aki hallja, meg kell tanulnia.”
Forrás: Musznad Ahmad 3704
Fokozat: Szahih, autentikus Ahmad Shakir szerint
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TÚLVILÁGI ÍGÉRETEKKEL NEM LEHET NÉPEKET MANIPULÁLNI

Hiszek a Túlvilágban és a Végítéletben, de abban nem hiszek, hogy tömegeket lehetne a Túlvilág
ígéretével ma hosszútávon manipulálni. Biztos vannak fanatizálható csoportok, akiket dekadens
társadalmi helyzetük, elszegényedésük rávihet mindenféle őrült tettre, főleg, ha külső erők tesznek
róla. De azt nem tartom valószínűnek, hogy a Túlvilág ígéretével az emberek tömegesen sutba vágnák
egész evilági boldogulásukat, ahogy az a középkorban teljesen elfogadott volt. De tudunk példát erre
a közelmúltból is.
Működik a net, a fiatalok azon lógnak, mondanivalóik uniformizálódnak. Akinek nincs az evilágra
vonatkozó mondanivalója, az nem lesz életképes. Még úgy sem, hogy a szekuláris rendszereknek is
érdeke fenntartani egy Túlvilág képet a tömegek számára, mert ha kifosztják őket, akkor számukra
jobb, ha nem az evilágon követel jogos elégtételt senki a bűnösök számára. Furcsa, de eljutunk ide.
Erre partnerek az egyházak. Nem keresztények és muszlimok éltetik az idealizált Túlvilági tanokat,
hanem kifosztóink! Most is ők ismerik legjobban Szentírásainkat. Eljön az idő, amikor eljátsszák majd
az apokalipszis minden fázisát is, közben eladják számunkra az Armageddon túlélési csomagokat. Mi,
csupán bohóc sejkjeinket fogjuk hallani, akik rá is erősítenek minderre.
A materializálódás teljesen normális folyamat még amellett is, hogy megtartjuk spirituális világunkat,
ahova időnként kiúszunk, akár egy lakatlan szigetre, hogy felfrissüljünk, túléljünk. Azért
materializálódunk, mert nincsenek nagy ügyek, nagy személyiségek. Nincs semmi, amiért és akiért
áldozatot érdemes lenne hozni. Nincsenek vezetők és a vezetőknek nincs olyan koncepciója, amivel
levenne minket a lábunkról. Maximum kommunikációval felfújt lelkesítő ügyek vannak, melyek idő
előtt kipukkadnak. Negatív oldalon pedig annyi az átverés, hogy elfogyott a bizalom, az emberek
fásultak lettek, befelé fordultak, saját bajaikkal foglalkoznak. Eközben gyülemlenek a társadalmi
problémák. Nem sorolom. Rengeteg.
Ha Allahnak van terve, és Neki mindig van, akkor jól jöhetne egy ilyen időszakban mindaz, amire Ő
minket megtanított gazdasági, társadalmi vonatkozásban. Persze ez rég volt. Mai szónokaink csak
megemlékeznek erről az időszakról, Allahu Akbaroznak egyet, de világi tudásuk, gazdasági és más
előképzettségük nincs.
Nem bennük látom a reményt, hanem gyermekeinkben és azokban, akik még meg sem születtek. Mi
egy előítéletes nemzedék vagyunk és így is fogunk meghalni. Remélem gyermekeink, unokáink már
nem bőrszínt és hovatartozást látnak egymásban, hanem gondolatokat egyeztetnek. Én például nem
mecsetbe mentem arabot tanulni, hanem arab barátaimmal jártam szórakozni. Ezeken a helyeken
derült ki, hogy ugyanaz okozott örömet, boldogságot. Így ragadt rám a nyelv, majd kultúra és végül a
vallás. Nem egy szentélet vezetett el Allah könyvéhez, hanem egy könnyű élet! Sosem voltam,
szentéletű, nem vagyok és nem is leszek az.
Ha nincs ügy, ha nincs egy vezér, ami és aki mögé be lehet állni, akkor miért vagyok itt és miért írok?
Érted, az olvasóért, a közemberért vagyok itt. Te vagy a jövő záloga, Te indítod útnak a jövő
nemzedékét és Neked lesznek unokáid. Nekem öröm, ha olvasol és naponta tanítást adhatok.
Vezetőkhöz nem szólhatok, hiszen ők kevés kivételtől eltekintve tömegek megtévesztésével
(kommunikációval), vagy nyomásgyakorlással kerültek hatalomra, tehát nem Allah szabályait
követve. Így a tanítás ezen a szinten haszontalan. Ami hatalomban tartja őket, az a pénz törvénye a
javak felett és nem Allah törvénye a pénz felett. Egyházakhoz sem szólok, hiszen ők a hatalom
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gyermekei. Roskatag intézmények, melyeket a hazugság még összetart, de egyre nehezebb új, hihető
tanítással előállni. Persze lelkiismeretes, tisztességes papok, egyházi személyek mindig vannak.
Egyszer minden elöregszik unottá válik, akár egy hosszan tartó hatalom, ami nem képes megújulásra.
Ha úgy érzem, hogy nem vagyok képes ellátni ezt a küldetést, akkor befejezem.
Vannak pozitív tendenciák is. Az Iszlám világ rengeteget fektet be új egyetemek létesítésébe, oktatási
és kutatási intézmények fejlesztésébe. Éles generációváltás fog bekövetkezni minőségi ugrással. Az új
nemzedéket már nem lehet megetetni minden hülyeséggel. A mi nagyon művelt Európánk, csak idő
kérdése és a világ kulturális örökségének része lesz, mert realitások helyett, egy Lehári operettként
éli meg világlátását. Közép és Kelet Európa jövőjét pedig nem látom. Elszegényedés, hazugságözön és
csak keveseknek adatik meg a minőségi oktatás. A gyerekek tömegesen éheznek, testi, agyi
képességeik korlátozottak és ez nem genetikai adottság, hanem a nyomor következménye.
Tömegesen ebben szocializálódni azt jelenti, hogy egy időzített bombát hordozunk magunkkal. És
erre senki nem figyel. Most vessük össze jövőképünket azokéval, akiket lenézünk, legagyiarabozunk,
stb. Ne a „migránsokat” vedd alapul, hanem azokat, akikbe pénzeket fektetnek és képeznek igen
nagy számban. Az ő kezükben lesz a jövő és a tömegek. Nem a demokrácia, hanem a szakszerűség
intézményeivel vezetett tömegek. Nem mindegy, hogy az új nemzedék milyen Iszlám tanítást sajátít
el. Nem duma szintre gondolok, hogy mi folyik a mecsetekben, mert ott nem látok változást. A
kiművelt emberek szintjén nem mindegy, hogy milyen hozzáállás mellett működik a szerzés és
elosztás rendszere, hogy működik a pénz, valamint a törvényalkotásban, igazságszolgáltatásban
milyen szinten alkalmazzák az Isteni legitimáció rendjét. Ez a lényeg.
Nekik kell kornak megfelelően értelmezhető Szunna, Sharia, Evilág és Túlvilágkép repkedő angyalkák
és más baromságok nélkül. Megint félre fogsz érteni. Nem tagadom meg az angyalok létezését,
csupán azok közép, vagy ókori leképezésében nem vagyok partner.
Mai téma tehát a Túlvilág, ami nem tudjuk milyen, csak annyit, amennyit Allah (SWT) tudat velünk.
Viszont ez a Túlvilág nem csupán egy beígért jövő az itt megélt igazságtalanságok után, hanem össze
van kötve az evilági boldogulás lehetőségével. Íme:

ِّ الد ْنيا وأ
ِّ صيب
ِّ
ِّ
ِّ
َّ َُّللا
َّ َح َس َن
َّ اك
َ َ نس َن
َ َيما آت
ْ َحسن َك َما أ
ْ َ َ ُّ ك م َن
َ َالد َار ْاْلخ َرَة َوَال ت
َُّللا
َ َو ْابتَ ِّغ ف
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ك وَال تَْب ِّغ اْلَفس َاد ِّفي ْاَّل َْر
﴾٧٧﴿ ين
َّ ض ِّإ َّن
َ َّللاَ َال ُيح ُّب اْل ُمْفسد
َ
َ َ إَل ْي
„Azzal, mit Allah adott neked, vágyj a Túlvilági Otthonra, s ne feledd részed az Evilágból. Tégy jót,
ahogy Allah is jót tett Neked. Ne vágyj a Föld megrontására, mert bizony, Allah nem szereti a
megrontókat.”
„Áldozz vagyonodból jótékonyságra és jó cselekedetekre. Allahtól jött minden vagyonod, ezért az Ő
útjára kell azt áldoznod. Nem szabad megfeledkezned az élet jogos szükségleteiről, ahogy a
fösvények teszik. Akik túl sokat gondolnak a vagyonra, automatikusan fösvényekké válnak.”

ََّ ق
ََ َّن كَانَ ْتَ الدُّ ْنيَاَ َه َّمهَُ فَر
َْ سلَّ ََم َم
َّ َّصل
َّ سول
ُالِل
ََر ه
َ ََىَاَلله
َ َو
َ َهَاَلل
َ عنَزيدَبنَثابتَقَالََقَال
َ علَيْه
ُت ْاْل ِخ َر َةُ نِيَّت َ َه
َْ َن كَان
َْ ب لَ َهُ َو َم
ََ ِن الدُّ ْنيَا ِإ ََّّل َما ُكت
َْ ع ْينَ ْي َِه َولَ ْمَ يَأْتِ َِه ِم
َ ََعلَ ْي َِه أ َ ْم َرهُ َو َج َع ََل فَ ْق َرهُ بَيْن
َ
َي َرا ِغ َمة
ََ الِلُ لَ َهُ أ َ ْم َرهُ َو َجعَ َلَ ِغنَاهُ فِي قَ ْلبِ َِه َوأَتَتْهَُ الدُّ ْنيَاَ َو ِه
ََّ َج َم ََع
4105َسننَابنَماجهَكتابَالزهدَبابَالهمَبالدنيا
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3329َالمحدثَاْللبانيَخَلصةَحكمَالمحدثَصحيحَفيَصحيحَابنَماجه

Zayd Ibn Thabit tudósítása: Allah Prófétája (béke reá) így szólt: „Aki az evilágot legfontosabb ügyévé
teszi, Allah összezavarja dolgait és szegénység jelenik meg szemei előtt. Nem fog semmit megszerezni
az evilágból, csak azt, mi számára megíratott. Aki a Túlvilági boldogulást szándékozza, annak Allah
rendezi ügyeit, elégedett lesz a szívében, és az evilág akkor is hozzá fog jönni, ha nem akarja.”
Forrás: Szunan Ibn Madzsah 4105
Fokozat: Szahih (autentikus) Al-Albani szerint.
Ebben a beígért Túlvilágban ott az evilági boldogulásod, amit Allah rendez számodra, ha eltökélt vagy.
Hogy biztosítja ezt Allah? Ott vannak törvényei, előírásai! Azok betartásával és betartatásával! Ja?
Hogy nem tartják be? Akkor tégy arról, hogy betartsák! Ha mást nem, akkor tanítsd, hozd tudomásra!
Főleg az utód nemzedék számára. Ne csak Allah Akbarozz! Ez a Te feladatot és ez a Túlvilágod záloga!
Magától nem tesz csodát veled senki, Allah sem!
„Vonatunk sebesen száguld a halál felé és minket az életünk dolgai nyugtalanítanak”
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TUMAMA IBN UTHAL TÖRTÉNETÉNEK TANULSÁGA

Egy bölcs sejket arról kérdezett valaki, hogy miért kell megbánni a bűnöket, ha Allah úgyis
Megbocsájtó? A történet hosszú, de rövidítve a lényeg. A sejk válasza ez volt:
Nyugodtan vétkezhetsz, ha öt feltétel közül bármelyiket teljesíteni tudod.
Vétkezz, amennyit csak tudsz, ha Allah nem látja. Ó, sejk, hiszen ez lehetetlen, Allah mindent lát! Hát
jó, akkor mondom a következőt.
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Vétkezz annyit, amennyit csak tudsz, ha nem eszel ezentúl Allah gondviseléséből. Ó, sejk, ez is
lehetetlen! Hát jó, akkor menjünk tovább.
Vétkezz, amennyit csak tudsz, ha nem laksz Allah földjén. Ó, sejk, akárhová lépek, az Ő földje, ezt sem
tudom betartani. Jó, akkor mondom a negyediket.
Vétkezz, amennyit csak tudsz, ha el tudod küldeni a halál angyalát, ha jön. Mondd, jöjjön máskor,
még nem képszültél fel. Ó, sejk! Hogy mondjam meg neki, őt nem lehet visszatartani! Jó, akkor
mondom az utolsót.
Vétkezz, amennyit csak tudsz, ha a Végítélet Napján el tudod zavarni az angyalt, aki a lelkedet a
Pokolba viszi.
Az ember belátta, hogy bűnbánat nélkül nem lehet nyugodt. A példázat nem csak a bűnbánat
fontosságát mutatja, hanem azt is, miként lehet az Iszlámot türelmesen magyarázni.
A Próféta (béke reá) követői nem voltak türelmesek. Nem azért, mert rossz emberek voltak, hanem
azért, mert éppolyan emberek voltak, mint ti és bárki más. Ti sem vagytok türelmesek, én sem. Ezt is
tanulni, gyakorolni kell.
Volt egy ember, úgy hívták Tumama ibn Uthal. Nagyon gazdag kereskedő volt, egy hatalmas terület
felett uralkodott. Mondhatjuk, hogy király volt. Valamilyen ügylet kapcsán sérelem érte a muszlimok
részéről és bosszút forralt. Gyűlölte Mohamedet (béke reá). Az Iszlám számára szitokszó volt. Amint
szóba került, haragra lobbant. Elhatározta, hogy megöli a prófétát. A történetet itt is lerövidítem. Ha
a prófétát nem is, de pár követőjét megölte. Később elfogták és megkötözték. Ennek híre elért a
prófétához. Hozzátok elém, mondta. Amikor Tumama a próféta előtt állt, ő megkérdezte, mit tett.
Tumama elmondta, hogy mit szándékozott tenni. Bevallotta az emberek megölését, de ezzel ő az
ügyet a maga részéről lezártnak tekinti. A próféta társait elöntötte a harag, szemtelensége hallatán,
halálát követelték. A próféta lenyugtatta társait és kérte őket, adjanak Tumámának megfelelő
ellátást, tevetejet stb. Majd másnap újból kérette őt. Tumáma jött és szóról szóra elismételte
ugyanazt, amit előző nap mondott. A próféta, pedig ugyanúgy megparancsolta, hogy adjanak meg
neki mindent. Harmadnapon ugyanez történt, majd a negyedik napon Mohamed (béke reá)
megparancsolta, hogy engedjék el. A társak nem értettek semmit, de engedelmeskedtek. Amikor
Tumama el akarta hagyni a helyet, visszafordult és ezt mondta: „Eddig számomra Medina volt a
leggyűlöletesebb hely és te voltál a legyűlöltebb ember a földön, de mostantól Medina a szívem
számára legkedvesebb hely és te vagy a szívemhez legközelebb álló férfi a földön. Hiszem, hogy nincs
más Isten, csak Allah és Te vagy az Ő prófétája.”
Az első történet azt példázza, hogy a hívőnek bűnbánatot kell fogadni. A második egy nem hívő
emberről szól, aki nem fogadott bűnbánatot, az Iszlám még nem hatotta át szívét. Viszont a próféta
lágy lelke és szeretete megtette hatását. Azt a türelmet és hozzáállást látjuk, ami belőlünk sokszor
hiányzik.
Miért mondom ezt? Azért, mert hamar ítélkezünk mások felett. Olyanok felett is, akik nem tudják mi
az Iszlám és ha tudnak valamit, azt is rosszul tudják. Ennél is nagyobb baj, ha mi magunk ismerjük
rosszul az Iszlámot, vagy annak lelkületét.
Számunkra ezer okból fontos az ima. Sok más mellett, ez rendszert is szab életünknek. Ugyanakkor
vannak más népek, ahol más szab rendszert az életnek. Egy paraszt szintén felkel hajnalban, hogy
megetesse állatait, megfejje tehenét. Majd órájára sem néz, csak a kelő napra és tudja, hogy ki kell
mennie a rétre kaszálni. Délelőtt elvégzi a kerti munkát és ha magasan áll a nap, megpihen stb. Az ő
rendszerét az állatok, napállás, természet határozza meg és ezer szállal kötődik Allah
gondviseléséhez. Hogy merem azt állítani, hogy amit tesz, az nem ima? Többször gondol Istenre, kéri
oltalmát, mint egy mufti!
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A szavannán élő bennszülött vadászata, élelemszerzése hasonlóan időhöz és helyekhez kötődő
rendszert követel, amit ők alázattal követnek. Ha nem lenne bennük alázat, nem jutnának élelemhez.
Ők is függvényei Allah akaratának és hitvilágukban Hozzá fohászkodnak a maguk módján, a maguk
spirituális világa szerint. Hogy merem én rájuk sütni a Káfir (hitetlen) jelzőt?
Tudom, egyre kevesebb az ilyen paraszt és az ilyen bennszülött. Én is a történelem része lettem, hogy
ezeket a példákat hozom fel. De meggyőződésem, hogy az általam zombiéletnek tartott valamiben is
fel lehet fedezni hasonló jelenségeket, rendszerkövetéseket, amit már egy új generációnak kell
feldolgoznia. Talán nem futunk ki az időből és még marad egy kis agy és szív.
Amíg nem tárom fel azt, ami az én kincsestáramban van, addig ezek az emberek hogy lennének
képesek utat választani? Ha viszont nincs a kincsestáramban semmi vonzó, akkor maradnak ott, ahol
vannak. És nem mindig bennük van a hiba! Sokszor bennünk!

َِس َمحأِِلَك
َّ َّصل
َّ سول
س َمحأِِيُ أ
سلَّ ََم ا أ
ََر ه
ٍ عب
َ َىَاَلله
َ َعنََابْن
َ
َ َو
َ َهَاَلل
َ َّاسَقَالََقَال
َ علَيْه
2233ََمسندَأحمدَومنَمسندَبنيَهاشم
Ibn Abbasz tudósítása:
Allah Prófétája (béke reá) így szólt: „Ha toleráns vagy, cserébe te is toleranciát kapsz.”
Forrás: Musznad Ahmed 2233
Szahih, autentikus Ahmad Shakir nyomán
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ÜLTESS FÁT

Egy napon az anyuka így szólt kisfiához. Itt van ez a mag. Ha elülteted, locsolod, gondozod, ebből
egyszer egy hatalmas fa lesz, melynek lombja beárnyékolja az egész udvart, hűst ad a nyári melegben
és lakóhelye lesz madaraknak. A kisfiú elültette a magot és másnap elújságolta a hírt barátainak.
Lelkesedés helyett, ők csak legyintettek. Ugyan, hogy gondolod, hogy ha ki is kel a mag, megéled,
hogy abból hatalmas fa legyen. Az sok idő és ez alatt bármi történhet veled is és a fával is. Te
elköltözhetsz innen, a fát meg kivághatják még azelőtt, hogy hatalmas lombkoronát növesztene. A
fiúcska elkeseredett és elpanaszolta anyjának a hallottakat. Hogy gondolhattad, anya, hogy én
megérem, míg ebből nagy fa lesz? Be akartál csapni? Dehogy, szólt az anya. Figyelj kisfiam. Nem az a
lényeg, hogy megérjük mi lesz a magból. Az a lényeg, hogy adjunk szeretetet és gondoskodást. Amíg
erre képesek vagyunk, a mag kiadja magából a teremtő erőt és fejlődni fog. Nem tudjuk, mi lesz
belőle, meddig látjuk nőni a kis csemetét, az ágakat, a lombot. Nem a végeredményre vagyunk
kíváncsiak, hanem a folyamatra. Az ad számunkra visszacsatolást, hogy érdemes volt szeretetet,
gondoskodást befektetni.
Mi sem tudhatjuk, mi lesz gyermekeinkből tanítványainkból. Mi lesz a magvakból melyeket
elvetettünk? Nem az a fontos, hogy mi lesz, hanem az, hogy elindítottuk őket szerető
gondoskodással. Bolond az, aki az út elején akarja látni az út végét. Közben nem a megérkezés a cél,
hanem az úton lét és kiélvezése az út minden szakaszának. Nem minden életet tudunk végig kísérni
viszont rengeteg életszakasznak lehetünk tanúi, tevőleges résztvevői, alakítói. Ezek azok az
útszakaszok, melyeket közösen járunk másokkal és sohasem tudhatjuk meddig tart a közös út, hol
térülünk, fordulunk más-más irányba.
Mi tartja össze a fát és a kisfiút, aki elültette a magot? A közös élmények, szeretet, gondoskodás,
szükség egymás iránt és a fejlődésben, növekedésben, kiteljesedésben megélt életszakaszok. Annak
érzése, hogy megérte minden nap, amit egymással töltöttek. Embereket is ez köt össze. Ha ez az
érzés nem jön létre, akkor a kapcsolat érdemtelen arra, hogy folytassák.
A fa szimbolikája számos alkalommal jelen van a spirituális üzenetekben. Halhatatlanság fája, tudás
fája, Zaqqum fája vagy az, aminek gyökere a jóból táplálkozik. Se szeri se száma az üzeneteknek,
mialatt a fák körbevesznek minket. Csak azt vesszük észre belőlük, hogy kivágjuk, majd tüzet rakunk
belőlük. Kizárólag a célért hasznosítjuk és nem látjuk az üzenetet. Silány az élet, ha csak
haszonelvűségben telik.

ٍ ِّ َ طِّيب ًة َك َشجرٍة
ِّ
َصُل َها ثَ ِّاب ٌت َوَف ْر ُع َها ِّفي
َ ف
َ أََل ْم تََر َك ْي
َ َ ض َر َب َّللاُ َمثَالً َكل َم ًة
َ
ْ طي َبة أ
﴾٢٤﴿ الس َماء
َّ
Nem látod-e miként vet Allah példát? Az üdvös szó, akár az üdvös fa. Gyökere szilárdan rögzült és
lombja az Égig ér. (Korán 14:24)
Az „Üdvös szó” Isteni szó, az Üzenet. Általánosságban az Igazság. Ide értendő a jó szó, a kedves, igaz
és egyenes beszéd. Vallásunk Allah és ember felé egyaránt kötelességet ró ránk. Ebben a jó, vagy
üdvös szónak döntő szerepe van. A rossz szó, ennek az ellentéte. Hamis felfogásokból, hitekből
istenkáromlásból táplálkozik, ami undor, gyűlölet formájában jelenik meg és rosszra hív.
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ِّ ال لِّ َّلن
ٍ ُكَل َها ُك َّل ِّح
﴾٢٥﴿ اس َل َعَّل ُه ْم َيتَ َذ َّك ُرو َن
ُ تُ ْؤِّتي أ
ْ ين ِّبِّإ ْذ ِّن َربِّ َها َوَي
َ َض ِّر ُب َّللاُ اَّل َْمث
Gyümölcsét mindenkor meghozza Ura engedelmével. Allah példákat vet az embereknek, hátha tán
magukba szállnak. (Korán 14:25)

ٍ
ٍ
ٍ ِّ وم
ِّ اجتُثَّ ْت ِّمن َف ْو ِّق اَّل َْر
﴾٢٦﴿ ض َما َل َها ِّمن َق َر ٍار
ْ ثل َكل َمة َخِّبيثَة َك َش َج َرٍة َخِّبيثَة
ُ ََ

A rossz szó példázata, akár a rossz fa, mit tövestől kitéptek a földből. Nincs annak (szilárd) támasza.
(Korán 14:26)
És íme! Eljutottunk az átvitt értelemhez, ahol a jó szó a mag, melyből üdvös fa sarjad és a rossz szó,
pedig ennek ellentéte. Az eredeti példázatunknál maradva, nem biztos, hogy megérjük a fa kifejlett
állapotát, így a jó szóból fejlődő tan sorsát sem biztos, hogy megérjük. Egyet tehetünk. Szerető
gondoskodással ápoljuk a szót, melyből gondolat serken és szerető gonddal vigyük tovább a
gondolatot, míg az kiteljesedik, virágzik, sok magot hoz, melyek termékeny talajba hullnak. Ne arra
vágyj, hogy megéld a végkimenetelt, hanem adj hálát Allahnak, hogy megélhetted a kezdetet és
bejárhasd az út egy szakaszát, ahol gondoskodhatsz egy mag, sarj, csemete, vagy fa életéről.
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ÜZENETET TOVÁBBÍTANI…SEMMI TÖBB

Többen kérdezik, miért írok ennyit az Iszlámról? Hiszen úgysem vonzanak be írásaim tömeget! Eddig
maximum 50 ezer körüli elérésem volt, de általában pár százas nagyságrendben olvasnak. Legalábbis
ezt tudom ellenőrizni a gépemen. Hogy megosztásokkal hova jutnak el gondolataim, azt nem látom.
Ezért kellemes meglepetés, hogy a Duna deltában pecázva olyanokkal találkozom Romániában, akik
rendszeres olvasóim, de visszajelzést kaptam Stockholmból, Dublinból, Brüsszelből és sok más
helyről. Valójában nem követem. Azért nem követem, mert nem ez a dolgom. Nem népszerűséget
keresek, nem választásokat akarok nyerni, hanem egy üzenetet kívánok eljuttatni. Ez volt
Mohammed próféta (béke reá) dolga is. Ha Allah nem rótt rá több feladatot, akkor rám miért hárulna
ennél több? Lássuk mit mond erről a Korán:

ِّ الرس
﴾٩٩﴿ ول ِّإالَّ اْل َبالَغُ َوَّللاُ َي ْعَل ُم َما تُْب ُدو َن َو َما تَ ْكتُ ُمو َن
ُ َّ َّما َعَلى
Nincs más kötelessége a Prófétának, mint az Üzenet továbbítása. Allah tudja mi az, mit felszínre
hoztok és mi az, amit eltitkoltok. (Korán 5:99)

ِّ ِّ َّ
ِّ
اب
َ ك َفِّإَّن َما َعَل ْي
َ ض الذي َنع ُد ُه ْم أ َْو َنتََوَّف َيَّن
َ َواِّن َّما ُن ِّرَيَّن
َ ك َب ْع
ُ ك اْل َبالَغُ َو َعَل ْي َنا اْلح َس
﴾٤٠﴿
Hogy mit láttatunk meg veled abból, mit megígértünk nekik (míg élsz), vagy Magunkhoz vesszük
lelkedet, (mielőtt beteljesedik a kinyilatkoztatás), hát a te dolgod az Üzenet továbbítása, a Miénk a
számvetés. (Korán 13:40)

ِّ ِّ
ِّ
ِّ احٌد ولِّي َّذ َّكر أُولُوْا اَّلَْلب
ِّ
ِّ َه َذا َبالَغٌ لِّ َّلن
﴾٥٢﴿ اب
َ
ْ َ َ َ اس َولِّ ُين َذ ُروْا به َولِّ َي ْعَل ُموْا أََّن َما ُهَو إَل ٌه َو
Ez hát az Üzenet az embereknek, hogy figyelmeztesse őket és megtudják: Ő az Egyetlen Isten!
Szálljanak magukba az értés emberei! (Korán 14:52)
Az Egység Igazságának egyik aspektusa: Allah Egy, ezért az Igazságnak egyetlen szabványa van. Az
Igazság is Egy, amit akkor értünk meg, ha a dolgok felszínén megnyilvánuló különbözőségek mögé
látunk és felfedezzük, hogy egyetlen törvény működteti azokat.
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Így maradok tisztelettel az üzenet továbbítója, függetlenül az olvasók számától. Az én dolgom ez.
Allahé pedig, hogy az olvasók gondolataiban elindítsa azt, amit Ő akar.
Körülbelül ez minden egyes ember dolga is. Mindenkinek a saját helyén kell megállnia a helyét. Az
orvos legyen jó orvos, a tanár tanítsa tisztességesen a gyerekeket, az utcaseprő pedig akkurátusan
seperje az utcát. Nem kell megoldanunk sem a közel-keleti, sem a koreai válságot. Ezeket bízzuk
Allahra. Mi egy hatalmas mozaik kép apró darabjai vagyunk. A mozaik darabjai önmagukban nem
adnak ki semmit. A kép kirakása Allah dolga.

VÁLASSZ: REPDESEL, VAGY MEGBÉKLYÓZOD MAGAD?

Egy üzletember, vagy a közéletben aktívan résztvevő valaki minden figyelmével összpontosít a
világra, melyben él. Ez az ő tere. Lehet az gazdasági, politikai, kulturális tér, de mindenképpen földi
tér, tehát racionális. Korábban már írtam a racionális és irracionális térről, de most továbbmegyek.
Az ilyen ember vigyáz arra, hogy ne csússzon át egy olyan térbe, amit nem tud magának
megmagyarázni, nem látja benne a logikát. Azt a logikát, melyet ő annak nevez.
Eljöhetnek viszont időszakok, amikor kizökkenünk a racionális térből. Kórház, börtön, öregség stb.
Agyunk ekkor is dolgozni akar, fel akarja fogni a maga logikai eszközeivel a valóságot, de annak a
valóságnak már nincs meg az az anyagi hozadéka, mint a korábbinak. Viszont megnyílik egy másik tér.
Ez az irracionális tér, melyben nem a számítás, kalkuláció kap helyet, hanem a képzelet és
megnyugvás. Mi ezt hitnek nevezzük, ahol Isten, Allah hozza el számunkra azt az érzést, ami
464

megérteti velünk az egy világban gondolkodás helyett, a több világban való gondolkodás fontosságát.
Nyilván nem sajátíthatjuk ki magunknak ezt a teret, mert más kultúrákban is létezik, ők más
módszerekkel jutnak el oda, de a lényeg ugyanaz. A mi módszerünk az ima, meditáció, emlékezés és
képzelet. Kb. azok az eszközök, amikkel nagy felfedezőink, köztük Einstein is tovább tudott lépni az
univerzum megismerésében.
A racionális világban nem mindenki jár jól. Van, aki gazdag lesz, de a többség nem lesz az. De van egy
jó hírem. Az irracionális világban viszont csak az illetőn múlik, hogy mi lesz a sorsa. Elfogadja-e ezt a
világot, vagy sem, helyet talál-e benne vagy sem, megnyugvást lel-e benne, vagy sem? Ha
megnyugvást lel benne, akkor a racionális világ elveszti jelentőségét. A magány nem lesz többet
magány, az anyagi mértékkel mért szegénység nem lesz többé szegénység. A gazdagságot valahol
máshol leljük meg.
Ebben az irracionális világban is vannak „államok”. Mikor létezik egy állam földi dimenzióban? Akkor,
ha létrehozza intézményrendszereit, pontosan ismerhető határokkal rendelkezik és ha a többi állam
ezt elismeri. A többi államot fogalmazzuk ENSZ-nek az egyszerűség kedvéért.
A spirituális világban is hasonló a helyzet. Létre kell hozni magunkban egy belső rendet,
szabályszerűséget és nem elég magunkat függetlennek deklarálni, hanem az a lényeg, hogy nyerünke befogadást Isten által? Ha ebben a térben otthonra lelünk, ez nem egy félszobás kuckó, hanem egy
végtelen dimenzió, amiben nem rabok, szolgák, hanem szárnyaló lelkek leszünk.
Ezt a szárnyalást nem tűrik sokszor a racionális világ lényei. Mert ha szabadon repdesel, nem tudnak
saját szabályozásukkal maguk alá gyűrni. Ezért belenyúlnak a rendszerbe. Ahol bele tudnak nyúlni, az
a Te belső rended megteremtésének szabályai és annak külső elismerése. Itt ráncigálják le emberi
szintre azt, hogy miként rendezd be belül önmagad. Ez hatalmas manipulációra ad lehetőséget. A
másik a Te elismerésed. Kiveszik Isten kezéből a jogot, hogy Téged elismerjen. Ők lépnek Isten
helyébe, eljátsszák az ENSZ szerepét, hogy Neked oklevelet, vagy emlékplakettet adjanak, melyben
jelzik hovatartozásodat.
Ahelyett, hogy szabadon repkednél, egy pórázt erősítenek rád, mellyel kimérik röppályádat. Eddig és
ne tovább.
A racionális világban csak egy a lényeg: tudsz-e holnap paprikáskrumplit enni, vagy sem. Erről terelik
el a figyelmedet folyvást. A többi csak abrakadabra, megvezetés, körítés.

ِّ
ِّ َّ
ِّ
اك
ُ ين َي ْد ُعو َن َرَّب ُهم ِّباْل َغ َداة َواْل َعش ِّي ُي ِّر
َ ك َم َع الذ
َ يدو َن َو ْج َه ُه َوَال تَ ْع ُد َع ْي َن
َ اصِّب ْر َنْف َس
ْ َو
ِّ
ُّ يد ِّز َين َة اْل َحَي ِّاة
ْ الد ْن َيا َوَال تُ ِّط ْع َم ْن أ
ُ َع ْن ُه ْم تُ ِّر
َ َغَفْل َنا َقْل َب ُه َعن ذ ْك ِّرَنا َواتََّب َع َه َواهُ َوَك
ُان أ َْم ُره
﴾٢٨﴿ طا
ً ُف ُر

Tedd lelked állhatatossá azokkal, kik Urukat szólítják reggel, este, s az Ő Színét vágyják. Ne hagyd
szemeidet, hogy túlnézzen rajtuk, az Evilági élet pompáját keresve. Ne engedelmeskedj azoknak,
kiknek szívét elzártuk a Rólunk való megemlékezésről, kik saját vágyaikat kergetik, kiknek dolgai
korlátokat sértenek. (Korán 18:28)
Azok Allah igaz szolgálói, akik szívüket Felé fordítják reggel, este, éjjel és nem a világi boldogulást,
örömöket, hanem az Ő kegyelmét, közelségét keresik. Még ha szegények is világi javakban, egymás
közti megértésük, belső harmóniájuk jóval több nyereséget, elégedettséget ad számukra, mintha a
földi vonzalmakat hajszolnák.
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Börtön, kórház, öregség, magány. Gondold át, mire van szükséged? Kell-e ilyen helyzetekben valaki,
aki ott pampog hülyeségeket a füledbe? Vagy bevállalod a csendet és megkezded párbeszédedet
Valakivel, Aki megnyugvást hoz. Ez a Valaki akkor is veled lesz, amikor a többiek eltűnnek és Te a
feledés homályába veszel.

VAN KÖSZÖNNIVALÓNK IS A KORONAVÍRUSNAK

Ha megszeretsz valakit, belevágsz, hogy felfedezd értékeit és megismerd őt. Rájössz, hogy nem tudsz
nélküle élni, pont arra a valakire volt szükséged. Ő az, aki kell neked. Pont az a kinézet, báj,
gondolkodás, ami nap mint nap feltölt. Elfogadod kritikáit, mert érzed, hogy téged épít. Majd
elérkezik a megszokottság ideje és megjegyzéseket teszel. Belekezdesz partnered átalakításába saját
értékrended szerint. Ne hagyd a poharat az asztalon, ne fesd szőkére a hajad, miért nem tudsz egy
kicsit racionálisan gondolkodni stb. Minden megjegyzéssel saját tulajdonságaidat, gondolkodásodat
erőlteted a másikra. Már szó sincs partnered értékeinek csodálatáról! Saját képedre formálod őt. Ha
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ő ebbe belemegy, lassan felveszi szokásaidat, úgy formál véleményt, ahogy te, attitűdjei a tieidhez
lesznek hasonlóak. Végül eltűnik az a személy, akit megszerettél és előjössz benne te és a te világod.
Majd, amikor felismered magadat benne, megrökönyödsz és önkéntelenül is eltaszítod magadtól.
Már nem izgató, nem felfedezni való többet, hanem unalmas. Pedig ilyen vagy te! Ha duplikálod
magad, szembenézel önmagad tulajdonságaival, gondolkodásával, ilyen unalmas, visszataszító leszel.
Ahelyett, hogy megtartottad volna társadban annak eredeti értékeit, ahogy megszeretted, magad
formájára rendezted át, végül megláttad magadat benne és megundorodtál saját lényedtől.
Az embernek sosem jó úgy, ahogy van. Ha a természet gyönyörű, nem jó, át kell alakítania. Majd, ha
átalakította, nem lel benne megnyugvást többet. Nem vagyunk képesek a bennük eluralkodott egót
legyőzni, majd, ha egónk tükörbe néz, iszonyodik önmagától. Tudom, e vészterhes időben, amikor
koronavírus tesz próbára minket, sajnálkozni, együtt érezni kell. Vannak, aki összeesküvés
elméleteket terjesztenek, okokat kutatnak, összefüggést látnak bibliai mondatokkal. Nem megyek
bele ezekbe az elemzésekbe. Engedjétek meg, hogy az együttérzés mellett kifejezzem hálámat a
koronavírusnak, mert ha nincs, nem terelődik figyelmünk saját életünk átértékelésére.
Köszönjük, hogy e megrázkódtatásban látjuk, mennyire kis porszemek vagyunk.
Meglátjuk, hogy nem azok vagyunk, akiknek eddig gondoltuk magunkat. Erős függőségben élünk
környezetünkkel, az univerzummal.
Most már látjuk az irracionális luxust, árubőséget, kínálat halmazt, melyben éltünk. Kezdjük értékelni
a szabadságot, egészséget, amit eddig magától értetendőnek tartottunk. Végre megállhatunk és
láthatjuk mennyire elveszettek voltunk csak az üzletért, haszonért való életben. Nem volt időnk alap
dolgokra. Végre félrevethetjük problémáinkat, melyekről azt gondoltuk, mennyire fontosak!
Ugyanakkor látjuk, mik a valóban fontos dolgok. Most, hogy megállt a közlekedés, termelés látjuk,
mennyire szennyeztük világunkat, pedig a föld ezer jelét adta, kérve kérlelt, hogy vessünk véget
ennek! És mi eddig nem hallgattunk rá! Tudtuk, hogy egyszer lesújt ránk ez a helyzet, de sosem
mertünk szembenézni vele. Most pedig, ha törik, ha szakad szembe kell ezzel nézni. És ezt a
szembenézést megtanuljuk végre szeretetben, közösségünkkel együttérzésben véghez vinni. Végre,
újraértékelhetjük életünket. Felfedezhetjük annak hatalmas jelentőségét, hogy földi méretekben
állunk összeköttetésben egymással, még egyéni szinten is. És ez az összeköttetés gondolkodás és
felfogásbéli egységet parancsol ránk.
Már jó ideje tudtuk, hogy a világnak meg kell változnia. Végre, minden, amiben eddig voltunk leállt,
kudarcra ítélt bennünket és rákényszerülünk egy új világ építésére az alapoktól kezdve.
Ne feledd! Ez a vírus a mi részünk! Közöttünk és bennünk él. Furcsa, de igaz, hogy fizikai, földrajzi,
nem utolsó sorban pedig közös küzdelem szempontjából ez is összeköttetést teremt köztünk. Végre
látjuk, mit jelent Isten adománya, az immunrendszerünk, melyet eddig minden erőnkkel romboltunk.
Látjuk, hogy választhatunk. Vagy tovább romboljuk és magunkat ítéljük halálra, vagy védjük és tovább
erősítjük.
Fordulj vissza párod felé, öleld meg, küzd le egódat és ne alakítsd át saját formádra. Ugyanezt tedd
környezeteddel, csodáld a teremtést, illeszkedj abba és hagyj fel mindazzal az értékrenddel, amit
eddig folytattál. Valójában, a sok izzadság és könnycsepp mellet rengeteget köszönhetünk ennek az
időszaknak. De csak akkor van értelme e küzdelemnek, ha nem térünk vissza régi életünkhöz.
Rajta, vágj bele! Fedezd fel az új világot, annak értékeit és tanulj abból, amit elrontottál párod,
szerelmed kapcsán! Isten tálcán kínálja a Jeleket, melyeket észre kell, hogy vegyél! Ezek nem arra
valók, hogy egódat újból betold egy új világ szerinted jó és „tudományos”, vagy ahogy szereted
mondani „civilizált” formába öntésére. Mert e szavak értelme átalakult. Ma már csak arra valók, hogy
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magadat kiemeld és másokat megbélyegezz vele, akik nem olyanok, mint te. Ne legyél többet úgy
tudományos és úgy civilizált, ahogy voltál. Egyszerűen légy EMBER!

ِّ ِّ ُ وُق ِّل اْلحمد ََِّّّللِّ سي ِّر
﴾٩٣﴿ ك ِّب َغ ِّاف ٍل َع َّما تَ ْع َمُلو َن
َ يك ْم َآياته َفتَ ْع ِّرُف
ُْ َ
َ ون َها َو َما َرُّب
َُ
َ
Mondd: „Legyen Dicső Allah, Ki majd megláttatja veletek Áyáit, hogy megismerjétek azokat.” Urad
nem az, Ki semmibe veszi azt, mit tesztek. Korán 27:93)

VÉGÜL RÁJÖSSZ HOVA TARTOZOL. SEHOVA! MAGAD VAGY ÉS ALLAH!

Megszülettem és egy olyan vidéken nőttem fel, ahol a magyarok mellett svábok, cigányok is éltek. Az
iskolában egymás mellett ültünk a padokban és sosem tudtuk, ki a másik. Egyszerűen nem volt téma.
Az sem, hogy ki milyen vallású. Örültünk, hogy luk volt a fenekünkön, nemhogy még vallásról
vitázzunk.
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Jött a nagy szabadság és az embereket hirtelen elöntötte az identitástudat. A kis szende fiúcskából
liberális, okoskodó zsidó lett, a keresztények egyikéből-másikából cserkészvezér, vagy konzervatív
sódernyomó, a svábok pedig csapódtak bal és jobb oldalra, mikor fizettek itt, vagy ott jobban. Az
ateisták maradtak, akik voltak, csak hangosból átmentek csöndesbe. Rájöttek, hogy a keresztény
kurzusban kimentek a divatból. Később megjött a hangjuk, de akkorra már a keresztény kurzusból is
valami evangélium-idegen migráncs szegregáló valami vált, ami jól jövedelmezett.
Számomra egy másik világ nyílt meg. Az Iszlám. Nem emberek vezettek rá, hanem a Korán, amit
hosszú éveken át fordítottam. Nem emberek magyarázták mit, hogy értsek, hanem magamtól kellet
kutatnom és rájönnöm. Egy csodálatos felfedezés volt, ami megváltoztatta az életemet. Micsoda
rendszer! Törvény és hit! Működik egyéni és társadalmi szinten! Fantasztikus mondatok, logika!
Egységbe kovácsolja azokat, akik hisznek benne! Legalábbis azt hittem. 1983-ban felvettem az
Iszlámot. Mindezt az első Korán fordításom után! Tehát nem előtte, alatta, hanem utána, amikor
láttam, hogy miként áll össze a hit rendszere!
1983-tól kezdve valami megváltozott bennem. Muszlim társadalmakban dolgoztam, éltem és láttam,
hogy ami a valóságban van, az idegen a Könyv hirdetésétől. Nem kicsit, hanem nagyon!
Majd fokozatosan beköszöntött a csalódások időszaka. Azt hittem, hogy egy másfél milliárdos
tömeget alkotó egységben vagyok, de az Iszlám felvétele után jött az első kérdés. Mi vagy? Síita, vagy
Szunnita? Phuuuu, ilyen a Koránban nem volt! Miért, kérdeztem vissza? Mohammed (béke reá) mi
volt? Síita, vagy szunnita? Erre mindig morajlás a válasz. Majd, ha egy idő után azt válaszolom, hogy
szunnita vagyok, akkor milyen szunnita? Shaf’ai, Maliki, Hanbali, vagy Hanafi? Pfuuuu, fogalmam
sincs, mondtam, majd kezdtem kitanulni ezt a szakmát. De ha erre is válaszolsz, barátom, akkor
mennek tovább és visznek a kisebb csoportokhoz tartozások irányába. Eljön az idő, amikor már abba
is belekötnek, hogy vágd a bajuszodat, hogy nézz az utcán és mit mondj, ha tüsszentesz. Végül a
másfél milliárd helyett, egy 15-20 fős csoport tagja lehetsz, akik mindjárt csatlakozásod után
csicskásítanak. Szóval dehogy lehetsz tag! Csak azt ígérik! Nem királynak kellesz sehol!
Egy ilyen leckét már egyszer végig csináltunk az átkosban. Akkor „világ proletárjai egyesüljetek”, volt
a jelszó. Az egész úgy kezdődött, hogy öt orosz egy szobában kitalálta, hogy ők a többség (bolsevik) és
a szoba falain kívül levő milliók a kisebbség (mensevik). Majd elvárták, hogy a milliók úgy
egyesüljenek, ahogy ők öten előírják. Ebből is lettek utána nemzeti koppintások, forradalom exportja
stb. és az öt főből kialakult egy ideológiát minden szinten meghatározó kis csoport, aki lenyúlta a
többséget. De akkor is, ahogy most, mindig kimaradtam abból a jóból, amit a többséghez csapódás
előtt ígértek és mindvégig egy pórul járt kisebbség lettem. Szóval, még egyszer már ugyanezt nem
szívom meg Muszlim változatban, gyerekek.
Szóval, tök mindegy hova tévedsz, maradsz az EU-ban, ahol kultúrbarmok közt vagy csicska, vagy
Muszlimoknak látszó tárgyak csoportjaiban imitálsz valamit, ami minden, csak nem Iszlám. Akár itt
vagy, akár ott vagy, csak egyet nem találsz: hitet. Azt csak Istennél találsz. Ő nem követeli meg, hogy
alakra vágd a bajuszodat és nem határozza meg nadrágod szárának hosszát. Ha meghalsz és Ő úgy
dönt, hogy bejutsz a mennyországba, nem kérdezi meg, hogy kinek drukkoltál? Liverpoolnak, vagy
Real Madridnak? Nem kérdezi, melyik pártnak voltál tagja, nem érdekli nemed, bőrszíned, etnikai
hovatartozásod, csak egy: mit tettél? Mert, ami ott lesz belőled, az a lelked, aminek nincs identitása!

ٍ اخِّت َالف أَْل ِّسنِّت ُكم وأَْلو ِّان ُكم ِّإ َّن ِّفي َذلِّك َْلي
ِّ
ِّ ات و ْاَّل َْر
ات
َّ َو ِّم ْن آ َي ِّات ِّه َخْل ُق
ُ ْ ض َو
َ َ
ْ َ َ ْ َ
َ الس َم َاو
ِّ ِّ ِّ
﴾٢٢﴿ ين
َ لْل َعالم
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Áyái közül való az Egek és a Föld teremtése, nyelveitek, színeitek különbözősége. Mert bizony, ebben
vannak a Jelek a népnek, kik tudnak. (Korán 30:22)
A nyelvek és bőrszínek különbözőségét a földrajzi terület és idő függvényében szemlélhetjük. Az
egész emberiség egy emberpártól származik. Utódaik idővel a legtávolabbi helyekre kerültek el,
különböző klimatikus feltételek közé. Ősi nyelvük kikopott, helyébe új került, az eltérő klímákhoz
alkalmazkodva más és más alkatok, bőrszínek jöttek létre. Azonban összeköti őket az, ami változatlan
közöttük: az érzések és hit, ami egyenlőséget hoz közéjük, Allah gondviselése alatt.
Valaha azért vettem fel az Iszlámot, mert a Koránban az embereket elválasztó identitás nincs jelen!
Hát, sikerült beletenni azt a gyakorlatban.
Ez az írás nem vonja kétségbe azt a tényt, hogy vannak közösségek, melyekben mindenki otthonra lel.
Nem róluk írok. Egy jellegzetességre kívántam felhívni a figyelmet, ami bennünk van és amin, ha
javítunk, a világ jobb hely tudna lenni.
Allah áldjon mindenkit és kérem, vezessen a helyes útra. Nem arra, ami elválaszt, hanem ami
összeköt minket. Ámen.
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VIHARFELHŐK ÉS AZ ÖRMESTER
A szövegértésben fokozatok vannak. Ha egy tábornok eligazítást tart a katonáknak és az ellenség
közeledtére metaforát használ, a következőt mondja: „Viharfelhők tornyosulnak hazánk határainál”.
Ezalatt a tábornok mást ért, mint az őrmester. Az őrmester csak a szavak első jelentését képes
felfogni, így kiadja a parancsot: „Nem hallottátok kopaszok? Jön a vihar, elő a köpenyt!”.
Nos, így van ez a Korán magyarázataival is.

VILÁGI TUDÁS EGOVAL ÉS EGY MEGFOGHATATLAN TUDÁS EGO NÉLKÜL

Egyszer régen Baszrában élt egy idős ember, aki szeretett fiában élte meg saját kiteljesedését, aki
jóképű fiatalember volt. Az öreg minden pénzét a fia oktatásába fektette. A fiatalember néhány évre
elköltözött és a kor egyik ismert egyetemén tanult, nagy tudósok keze alatt.
Elérkezett a nap, amikor a fiú visszatért tanulmányaiból és az öreg az ajtóban várt rá. Amikor a fiú
megérkezett, megölelte apját, az öreg a szemébe nézett és nagy csalódást érzett. „Mit tanultál
fiam?” kérdezte. „Mindent megtanultam, amit meg kellett tanulni, apám", válaszolta. „De
megtanultad azt is, amit nem lehet megtanítani?", kérdezte az apa. „Menj, fiam és tanuld meg azt,
amit nem lehet megtanítani", mondta az öreg. A fiatalember visszatért a mesteréhez és arra kérte,
hogy tanítsa meg neki azt, amit nem lehet megtanítani. "Menj fel a hegyekbe ezzel a négyszáz juhhal,
és akkor gyere vissza, amikor ezernek lesznek", mondta a mester.
A fiatalember felment a hegyekbe és pásztorként élt. Az első időben csönd vette őt körül. Ot nem
volt senki, akihez beszélhetett volna. A birkák nem értették az ő beszédét. Kétségbeesetten beszélt
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hozzájuk, de azok úgy bámultak vissza rá, mintha azt mondanák: hülye vagy. Lassan, de biztosan
elkezdte elfelejteni világi tudását, önmagát, büszkeségét és egészen olyan lett, mint a juhok. Nagy
bölcsesség és alázat töltötte el. Két év elteltével, amikor a juhok száma ezerre növekedett, visszatért
mesteréhez és földre vetette magát előtte. „Most megtanultad azt, amit nem lehet megtanítani",
mondta a mester.
Érdekes megjegyezni, hogy Allah (SWT) prófétái (béke reájuk) életük egy szakaszában, általában a
misszió előtt, juh és más állatok közt éltek.
A világi tudás önelégültté, tesz, ami téves érzések hatalmába hajt minket. Egy ember által felfedezett
tudástár birtokában csak az ember világának kincseit tudhatjuk magunkénak, a világ azonban ennél
lényegesen több titkot rejt magában. A fiú példázata a birkával felidézi Mózes történetét, aki hiába
tett szert a fáraó udvarában kora tudására, ez nem volt elég ahhoz, hogy Allah (SWT) rábízza
küldetését. Még évtizedekig kivetettként kellett élnie, elűzetve a palotából Median népe közt bújt
meg, ahol Jetró nyáját gondozta úgy, akár a fiú. Majd próbatételeken kellett megfelelnie,
emlékezzünk vissza a Khidirrel történő találkozóra.

ِّ واِّ ْذ َقال موسى لَِّفتَاه َال أَبرح حتَّى أَبُلغ مجمع اْلبحري ِّن أَو أَم
﴾٦٠﴿ ضي ُحُقًبا
َ ُ َ
َ
َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َْ ُ
Mikor Mózes így szólt kísérőjéhez: „Nem nyughatom, míg el nem érek a két tenger találkozásához,
még ha korokat is úton kell töltenem.” (Korán 18:60)
Mózes története itt négy fontos szempontra világít rá: 1. Mózes kitanulta az Egyiptomiak
bölcsességét. De a földi tárgyak, ismeretek tudása, tudományok művelése nem minden. Az isteni
tudás tárháza ennél jóval nagyobb és kimeríthetetlen. Mózes, még azt követően sem volt alkalmas az
isteni küldetésre, hogy erre őt az Úr kiválasztotta. 2. Állandó erőfeszítésre van szükség, hogy
tudásunkat az idő követelményihez igazítsuk. 3. A titokzatos ember, akivel Mózes találkozik (18:65), a
hagyomány szerint Khidir, azt a fajta tudást mutatja be, ami az élet megértéséhez szükséges. 4.
Látszólagos ellentmondások vannak az életben, mint pl. a veszteség, ami hosszú távon nyereség,
szigorú követelmények, ami később előnyt hoz, stb. (18:72-82). Allah bölcsessége felülmúl minden
emberi képzeletet.

Egy világi tudást az érlel naggyá, amikor rájövünk, hogy ezáltal mennyire senkik vagyunk. Mennyire
kevesek ahhoz, hogy ezzel versenyre kelhessünk a Teremtő tudásával. Nem az önbecslésről beszélek,
hanem az ego hatalmáról. Mert önbecslésnek lennie kell. Igenis tiszteljem magamban azt, amit
előállítottam és mások is tiszteljenek ezért. De ne higgyem egy percig sem, hogy az én termékem
több lenne a teremtés bármely produktumánál. Ezért kell kimenni a teremtésbe és azonosulni azzal.
Ha életünket egy ember által összetákolt intézményen belül éljük meg, amit társadalomnak hívnak,
akkor téves eszmék alakulnak ki bennünk helyünkről a világban. A valós helyünk a való világban
mutatkozik meg. Ott is fel kell fedezni magunkat.
Sokan átsietnek az életen, meg sem ízlelve azt. Kötelességnek veszik, vagy a teljesítés egy
formájának. Állandó versenyben állnak önmagukkal, ahogy elérnek egy célt, újat tűznek ki. Semmire
nincs idejük, sietnek, mert ha elértek valamit, új cél lobog szemük előtt, de ez mindig valami anyagi,
világi cél. Még egy dolog megszerzése, még egy projekt létrehozása, még több bevétel elnyerése.
Majd eljön a halál órája és csalódottan veszik tudomásul, hogy mindenük volt, csak egy nem: életük.
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Egy ismerősömmel arról diskuráltunk, hogy lépjen tovább az életben. Az illető jómódú és egy új
projektbe akarta fektetni pénzét. Túl volt gazdasági számításokon, kalkulációkon. Látta a vesződséget
is, ahogy meg kell küzdeni az őt körülvevő emberi értetlenséggel. Végül rájött, hogy valamire nem
gondolt. Az életére. Arra, hogy kiüljön egy pecabottal a folyópartra és elmerengjen életén a
természetben. Ahogy korosodunk, ez a szempont válik egyre fontosabbá. Kár, hogy nem ezzel az
igénnyel kezdjük pályafutásunkat.
Fiatalon versengünk magunkba szívni a táplálékot és idősen azt sem tudjuk, hogy szabaduljunk meg a
mérgektől.
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AMIKOR SENKI SEM HIBÁS, AKKOR MINDENKI HIBÁS
Allah áldja híveinket, legyenek bárhol, éljenek akár békében vagy szenvedésben.
Allah áldja testvéreinket Jemenben, Mianmarban, Ujgur földön, Irakban, Szíriában, Palesztinában,
Afrika válság övezeteiben, Európában és a világ minden táján.
Allah áldja meg azokat, akik szeretettel fordulnak felénk és megnyitják szívüket.
Allah fordítsa át a gyűlöletet szeretetre és nyisson utat a gondolatnak a szeretet jegyében.
Allah nyissa fel a szemeket, lássuk meg az elesetteket, szegénységben élőket és fedje homály azt,
hogy ők milyen identitásban születtek.
Allah vezesse az igaz úton közösségeink vezetőit és áldja meg őket áldozatukért.
Allah gyógyítsa meg betegeinket és enyhítse fájdalmainkat.
Allah vezesse gyermekeinket a tudás, biztonság és béke útjára.
Allah könnyítse bánatunkat, lelki gondjainkat.
Allah adjon könnyű elmúlást haldoklóinknak, lehetőséget bűnbocsánatra, hitük megvallására és a
kegyes Mennyország elnyerésére.
Allah fohásza és békéje Ábrahámra, Izsákra, Izmaelre, Mózesre, Dávidra, Salamonra, Jézusra és
Mohamedre és minden prófétára, aki az Ő igazságát tanította.
Ámen
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7. ZÁRSZÓ
A Kortárs Iszlám enciklopédia, valamint Korán fordításom és magyarázatom megírása életem nagy
részét kitöltötte. Mindkettőnek van objektív és szubjektív része. Objektív a Szentírás és hadithok
törzsszövege és minden más magyarázat, akár tőlem, akár mástól jövő, szubjektív.
Az én szubjektivitásom legfőbb motivációja egy európai együttélés a 21. században.
Egy munkának akkor van értelme, ha van folytatás. Ezért végakaratom az, hogy azok folytassák, akik
erre a feladatra készülnek. Ők már nem csak az Iszlám rendszerének általános részeit fogják ismerni,
hanem annak diszciplínáit is kidolgozzák és művelik. Az ő tevékenységükkel jelen munkámból egy
olyan szerteágazó mű kinövését vízionálom, ahol a távolságok leszűkülnek és jog, gazdaság, valamint
közgondolkodás harmonizáltan lesznek jelen mindennapjainkban.
E koncepció továbbvitelét fiamra, Mihálffy Attilára (Egyesült Királyság) bízom. Felkérem, hogy
koordinálja a munkát és vonja be azokat, akik az általam tanítottak szellemét tudják képviselni a
jövőben.
A jogi vonatkozásokban Váczi Miklós (Ausztria), kulturális területen Pál Bettina (Norvégia)
bizonyította rátermettségét. ezért rájuk is számítok. Megnyugvás tölt el, ha látom tanítványaim
örömét, amikor felfedezik mit ad az Iszlám nekik és rajtuk keresztül másoknak.
Allah (SWT) áldását kérem rájuk, egyben megköszönöm, azt az áldást, amit Tőle eddig kaptam és
megalkothattam műveimet.
Amen
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