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Сенс життя жаль, якщо спитати більшість про важливе і 
фундаментальне, наприклад: «У чому сенс 
вашого життя?», Ви почуєте відповідь, що 
не випливає з досвіду, спостережень або 
аналітичного мислення. У більшості випадків ви 
почуєте щось, що було сказане їм іншими. Або 
те, що зазвичай думають інші. Наприклад, те, що 
сказав про сенс життя батько, або те, що сказав 
священик, учитель або друг.

 Якщо ви запитаєте, навіщо їсти, більшість 
людей дадуть відповідь: «Це живлення 
організму!» Тому що їжа підтримує життя. Якщо 
я запитаю в людей, навіщо вони працюють, 
мені дадуть відповідь, що це необхідно, щоби 
забезпечити себе і свою сім’ю. Якщо я запитаю: 
«Навіщо ви спите, миєтеся, одягаєтеся і т.д.?», 
мені дадуть відповідь: «Тому що це природна 
потреба людей». Ми можемо продовжити 
задавати сотні подібних питань і отримувати 
однакові або схожі відповіді від кого завгодно, 
будь-якою мовою, в будь-якій точці світу, так 
просто! Але чому, задаючи питання: «У чому 
мета і сенс життя?», ми отримуємо такі різні 
відповіді? Так відбувається тому, що люди 
заплуталися, тому, що вони не знають відповіді. 
Вони загубилися в темряві. Але замість того, 
щоб сказати: «Я не знаю», вони просто дають 
відповідь, на яку вони були запрограмовані. 

 Давайте подумаємо про це. Хіба сенс 
життя полягає в тому, щоби їсти, спати, 
одягатися, працювати, здобувати матеріальні 
речі і насолоджуватися? Це і є наша мета? 
Навіщо ми народжуємося? У чому мета 
нашого існування, і в чому полягає мудрість 
створення людини і цього дивовижного всесвіту? 
Подумайте про це!

 Деякі люди стверджують, що немає 
доказів божественного походження життя, що 
немає доказів існування Бога, що немає доказів 
того, що цей всесвіт виник за задумом Бога. 
Є люди, які вірять і стверджують, що цей світ, 
мабуть, з’явився випадково. Стався великий 
вибух, і цей величезний світ у всій своїй пишноті 
просто з’явився нізвідкіля. Вони доводять, що 
життя не має певного сенсу, і що в логіці або 
науці немає жодних доказів існування Бога, 
сенсу або божественного задуму.

 Мені хотілося б процитувати кілька рядків 
з Корану, що стосуються цієї теми.

«Воістину, створення небес і землі, зміна 
ночі і дня - знамення для тих, хто володіє 
розумом, згадує Аллаха, стоячи, сидячи чи 
на боку, і розмірковує про створення небес 
і землі (і говорять): Господе! Не створив Ти 
цього даремно. Славімо Тебе! Захисти нас 
від покарання Вогнем». (Коран 3: 190-191)

 Для мене велика честь звернутися до 
вас. Але перш за все я хочу сказати, що це не 
лекція. Гадаю, я ще не готовий до лекції. Це 
свого роду порада самому собі, тому що в цих 
кріслах перед собою я бачу себе. Лише кілька 
днів тому, кілька років тому, якийсь час назад я 
сидів там, де зараз сидите ви. Не важливо, якої 
ви національності. Я був просто людиною, яка 
не знає нічого про іслам. І саме в той момент 
я був тим, хто не розумів, у чому полягає сенс 
життя!

 Тому я хотів би попросити вас 
поставитися до того, що я скажу, як до 
інформації або поради, а не як до лекції. 
Можливо, обсяг інформації, якою я хотів 
би поділитися, може здатися вам занадто 
великим. Однак, якщо ми врахуємо місткість 
людського мозку і кількість інформації, яку він 
здатний зберігати і обробляти, ми зрозуміємо, 
що кілька сторінок інформації, які ви отримаєте 
сьогодні, не перенавантажать вас.

 Предмет нашого сьогоднішнього 
обговорення: «В чому сенс життя?» А також я 
повинен задати вам питання: «Що ви знаєте 
про іслам?» Тобто, що ви дійсно знаєте про 
іслам? Не те, що ви про нього чули, не дії 
певних мусульман, яких ви бачили, а те, що ви 
знаєте про іслам.

 Для мене є великою честю говорити з 
вами, але я хотів би почати з того, що на всіх 
вас лежить відповідальність. Відповідальність 
читати і слухати з відкритим серцем і розумом.

 У світі, сповненому забобонами і 
культурною обумовленістю, дуже непросто 
знайти людей, які готові зупинитися на 
мить і подумати. Подумати про життя 
об’єктивно, спробувати знайти правду про 
цей світ і справжню мету свого життя. На 
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 У наведених вище рядках Аллах 
пояснює це питання, в першу чергу, за 
допомогою звернення нашої уваги до 
створення нашого буття. Різні пози людського 
тіла, різне ставлення людей. Він звертає 
нашу увагу до небес. Чергування ночі і дня. 
Небосхил, зірки, сузір’я... І тоді він говорить 
нам, що Він не створив все це безцільно! 
Тому що, лише подивившись на Його задум, 
ви зрозумієте, що цей задум володіє великою 
силою й точністю. Щось потужне і точне поза 
межами нашого уявлення та розуміння не 
може бути позбавлене сенсу. Все це просто не 
може з’явитися випадково.

 Уявіть, що у вас є 10 кульок, 
пронумерованих від 1 до 10 і пофарбованих 
у різні кольори. Ви кладете їх в одну сумку 
і перемішуєте. А потім, закривши очі, ви 
засовує в сумку руку, а я кажу вам: «Витягніть 
кульку номер один. Потім витягніть кульку 
номер два. Потім витягніть кульку номер 
три, по порядку». Яка ймовірність того, 
що ви витягнете ці кульки в правильному 
порядку? Один шанс на 26 мільйонів! Так яка 
ймовірність того, що Небеса і Земля виникли 
в результаті великого вибуху і набули саме 
того вигляду, який ми спостерігаємо? Яка 
ймовірність? 

 Шановні гості, ми повинні спросити себе 
ще про одну річ. Коли ви бачите міст, будівлю 
або машину, ви автоматично асоціюєте їх 
з людьми або компаніями, які створили їх. 
Коли ви бачите літак, ракету, супутник або 
великий корабель, ви також думаєте про те, 
наскільки неймовірні ці пристрої. Коли ви 
бачите атомну електростанцію, орбітальну 
станцію, міжнародний аеропорт, обладнаний 
за останнім словом техніки, або інші існуючі 
споруди, ви, ймовірно, глибоко вражені 
міццю інженерної думки, необхідної для їх 
створення.

 Але ж це тільки речі, створені людьми. 
Як щодо людського тіла з його складною 
та ретельною системою самоконтролю? 
Подумайте про це! Подумайте про мозок, про 
те, як він думає, функціонує, аналізує, зберігає 
і знаходить потрібну інформацію, розпізнає і 
категоризує її за долі секунди! Мозок зайнятий 
цим постійно. На мить задумайтеся про мозок. 
Саме мозок створив автомобіль, ракету, 
кораблі і все інше. Подумайте про мозок і про 
те, хто його створив. Подумайте про серце, 
про те, як протягом 60 або 70 років воно 
постійно качає, збирає і перерозподіляє кров 
по всьому тілу, зберігаючи точність протягом 
усього життя людини. Подумайте про це! 
Подумайте про нирки і про ту функцію, яку 
вони виконують. Це очисна структура тіла, що 
виконує водночас сотні видів хімічного аналізу 
і контролює рівень токсичності в крові. І все 
це виконується автоматично. Подумайте про 
очі - людські відеокамери, здатні автоматично 
налаштовувати фокус, регулювати зображення, 
інтерпретувати і оцінювати його, і надавати 
йому колір. Цей механізм здатний на природне 
й автоматичне налаштування в залежності від 
світла та дистанції. Подумайте: Хто створив 
очі? Хто ними керує? Чиїм задумом вони є? Хто 
їх контролює? Самі люди? Зрозуміло, що ні.

 А наш всесвіт? Замисліться про всесвіт. 
Земля - це одна з планет нашої сонячної 
системи. Наша сонячна система - одна з 
систем Чумацького Шляху. А Чумацький Шлях 
- одна з галактик, одна з мільйона галактик, 
схожих на Чумацький Шлях. Замисліться 
про це. І всі вони підпорядковані певному 
порядку. У всіх є точність. Вони не стикаються 
один з одним. Вони рухаються за орбітами, 
призначеними тільки для них. Хіба люди 
надали їм руху? Хіба люди підтримують 
точність цього руху? Звичайно ні.

 Подумайте про океани, риб, комах, 
птахів, рослини, бактерії та хімічні елементи, 
які не можуть бути виявлені навіть за 
допомогою найсучасніших інструментів. Кожен 
з них підпорядковується певним законам. Чи 
можливо, що вся ця синхронізація, баланс, 
гармонія, різноманітність, задум, підтримання 
цієї системи, її функціонування і нескінченне 
обчислення утворилися випадково? І чи можуть 
всі ці речі функціонувати так безперервно і 
так досконало лише завдяки випадковості? 
Відтворювати і підтримувати себе за волею 
випадку? Зрозуміло, що ні.

 Думати так було б нелогічно і нерозумно. 
Необхідно визнати, що поява всесвіту - 
незалежно від того, як це сталося, є поза 
межами людського розуміння. Ми всі згодні 



Page 3The Islamic Bulletin The Purpose Of Life

з цим. Істота, що заслуговує прославлення і 
подяки, наділена нескінченною владою – це 
Бог. Бог, творець усіх речей, відповідає за 
підтримання системи. Отже, Бог - єдиний, хто 
заслуговує прославлення і подяки.

 Якби я без причини, просто тому, що ви 
прийшли сюди, дав би вам по сто доларів, ви 
подякували мені. А як же щодо ваших очей, 
нирок, мозку, вашого життя, дихання і ваших 
дітей? Як щодо цього? Хто дав вам все? Хіба він 
не заслуговує вашого прославлення та подяки? 
Хіба він не заслуговує вашого поклоніння і 
визнання? В цілому, мої брати і сестри, це і є 
сенсом і метою нашого життя.

 Аллах говорить в Корані:

«Я створив духів і людей тільки для того, 
щоби вони поклонялися Мені». (Коран 51: 56)

 Це говорить Всемогутній Бог. Отже, сенс 
нашого життя полягає у визнанні Творця і подяки 
Йому. У поклонінні Творцеві. У підпорядкуванні 
закону, створеного Ним для нас. В цілому, це 
означає поклоніння. Це мета нашого життя. 
А все, чим ми займаємося під час цього 
поклоніння між життям і смертю: їмо, п’ємо, 
одягаємося, працюємо, розважаємося - все це 
другорядне. Ми були створені для поклоніння, 
в цьому полягає сенс нашого життя. Я думаю, 
що навіть люди з науковим або аналітичним 
складом розуму можуть погодитися з цим 
твердженням. Вони можуть мати іншу, особисту 
мету життя, але ця мета є чимось між ними і 
Всемогутнім Богом.

 Тепер давайте звернемося до другої 
половини нашої теми. Що ви знаєте про 
іслам? Я не маю на увазі те, що ви чули про 

іслам. Не маю на увазі дії мусульман, яких ви 
бачили, тому що існує різниця між ісламом 
і мусульманами. Подібно до того, як існує 
різниця між людиною і його батьком. Людина, 
у якої є діти, є батьком, але бути батьком - це 
відповідальність. Якщо людина не виконує свої 
обов’язки, його не можна назвати хорошим 
батьком. Іслам - це правило і порядок. Якщо 
мусульманин не підкоряється правилам і 
порядку, він не є хорошим мусульманином. 
Тому ви не можете судити про Іслам за 
мусульманами.

 Ми зустрічаємо терміни «іслам» і 
«мусульмани» досить часто. Ми читаємо про 
іслам і мусульман в газетах, підручниках. У ЗМІ 
чимало неточної, дезорієнтуючої і навмисно 
неправдивої інформації. Я повинен відзначити, 
що самі мусульмани часто відповідальні за 
неправдиву інформацію і невірне уявлення 
про іслам. І все ж, кожен п’ятий в світі, де 
живуть приблизно п’ять мільярдів чоловік, 
є мусульманином! Кожна п’ята людина в 
світі - мусульманин! Якщо хочете, ви можете 
перевірити ці дані в енциклопедії, довіднику 
чи будь-якому іншому джерелі інформації. Як 
вийшло так, що ми нічого не знаємо про іслам 
– релігію кожної п’ятої людини на землі? Факти 
про іслам. Я також можу сказати вам, що кожна 
п’ята людина на землі - китаєць, і це правда: 
в світі приблизно мільярд китайців, отже, 
кожна п’ята людина - китаєць! І ми володіємо 
географічним, соціальним, економічним, 
політичним, філософським та історичним 
знанням про Китай і китайців! Так чому ж ми 
нічого не знаємо про Іслам?

 Що пов’язує багато різних націй і цю 
універсальну структуру в єдине братство? 
Що робить людину з Ємену моїм братом або 
сестрою, хоча я американець? Що робить моїм 
братом жителя Еритреї? Або жителя Індонезії? 
Як африканець може стати моїм братом? Що 
робить моїм братом тайця? Або жителів Італії, 
Греції, Польщі, Австрії, Колумбії, Болівії, Коста-
Ріки, Китаю, Іспанії, Росії, і так далі? Що робить 
їх моїми братами і сестрами?! Адже всі ми - 
носії різних культур і характерів! У чому полягає 
особливість ісламу, яка автоматично об’єднує 
нас в єдине братство? Якими специфічними 
характеристиками володіє цей недооцінений 
спосіб життя, який веде величезна частина 
людства?

 Я спробую навести деякі факти. Але крім 
того, як я вже говорив, ви повинні постаратися 
сприйняти їх з відкритим серцем і відкритим 
розумом. Адже якщо я переверну стакан і 
почну лити в нього воду, я ніколи не зможу 
напитися з нього. Для цього потрібно, щоби 
стакан стояв правильно. Одні лише факти 
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не приведуть вас до розуміння, але, скоріше, 
до комбінації толерантності, бажанням знати 
правду і здатності розпізнати і прийняти її.

 Слово «іслам» означає віддання 
себе Всемогутньому Богу, підпорядкування і 
слухняність. Ви можете назвати його «Аллахом». 
Можете назвати його «Творцем». Або 
«Всемогутнім Богом», «Вищим Початком» або 
«Всезнаючим». Тому що все це - Його імена.

 Мусульмани використовують арабське 
слово «Аллах» для Бога, тому що в арабській 
мові немає інших виразів. І слово «Аллах» 
не можна застосувати по відношенню до 
будь-якої іншої істоти. Є інші слова, які люди 
використовують для позначення «величі». 
Наприклад, «всемогутній долар», «Я люблю 
свою дружину, вона найкраща» або «Він 
найпрекрасніший». Ні, ні, і ще раз ні. Слово 
«Аллах» може означати лише того, хто створив 
все те, що ми щойно згадали. Тому, з цього 
моменту я буду використовувати слово «Аллах», 
і ви знаєте, кого я маю на увазі.

 

 

 Слово «іслам» походить від «салама», 
що означає «бути в мирі». Отже, мусульманин 
- це людина, яка віддає себе та підкоряється 
волі Всемогутнього Бога. І за допомогою цього 
підпорядкування знаходить внутрішній мир і 
спокій. Варто зазначити, що подібне визначення 
арабського слова «іслам» є в описі способу дії 
і поведінки всіх відомих і шанованих пророків і 
посланців Бога: Адама, Ноя, Авраама, Мойсея, 
Давида, Соломона, Ісака, Ісмаїла, Якова, Іоанна 
Хрестителя, Сулеймана, Ісуса, сина Марії, і 
Мухаммеда (хай благословить їх Аллах). Всі 
ці люди були посланцями Всемогутнього Бога, 
вони приходили, щоб донести єдине послання, 

єдину ідею підпорядкування Богу! Поклоняйтеся 
Всемогутньому Богу й досягнете мети життя, 
робіть добрі вчинки і будете винагородженні 
іншим життям в раю. Таке їх послання! Не 
потрібно вигадувати чогось іншого! Незалежно 
від мови, епохи і місця, де вони з’явилися, їх 
послання було саме таким.  

 Якщо ви уважно читали писання, якщо не 
намагалися інтерпретувати їх, якщо вони були 
позбавлені будь-чиїх коментарів або вигадок, 
ви могли помітити, що саме таким було просте 
послання всіх пророків, які лише підтверджували 
слова один одного. Жоден із цих пророків 
не сказав: «Я є Бог, поклонися мені». Ви не 
знайдете подібного повідомлення в жодній 
з існуючих священних книг, будь то Біблія, 
Тора, Новий Завіт або Псалми Давидові. Ви не 
знайдете цих слів у жодній мові пророків. Коли 
сьогодні ви прийдете додому, пробіжіться по 
всіх сторінках Біблії, і я обіцяю, що ви жодного 
разу не зустрінете подібних слів. Ніде! Так звідки 
ж взялася ця фраза? Про це повинні будете 
подумати ви самі.

 Ми можемо легко зрозуміти, що подібним 
визначенням арабське слово описує те, що 
робили всі пророки. Вони всі підкорилися закону 
Божому, віддали себе волі Бога, закликали 
людей до Бога, просили і наполягали на тому, 
щоби люди чинили справедливо. Чим були 10 
заповідей Мойсея? Чим була промова Аврама? 
Чим були Псалми Давидові? Про що йшлося в 
Притчах Соломона? Про що говорить Євангеліє 
Ісуса Христа? Що казав Іоанн Хреститель? Що 
казали Ісак і Ізмаїл? Про що говорив Мухаммед? 
Ні про що інше!

“Адже їм було велено лише поклонятися 
Аллаху, служити йому щиро, як Ханіфа, 
здійснювати намаз і виплачувати закят. Це 
- права віра.” (Коран 98:5)

   

 Ось що було сказано Аллахом. Він велів 
лише поклонятися Йому і бути відданими. Саме 
таким було перше пряме послання. До того 
ж є доцільним вважати і пророків, і посланців 
мусульманами, адже хто є «мусульманин»? 
Забудьте про арабську термінологію, забудьте 
про те, як ми звертаємося до них, не думайте 
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про Мекку, Саудівську Аравію або Єгипет. 
Ні! Подумайте про те, що значить слово 
«мусульманин». «Це те, що віддає себе волі 
Всемогутнього Бога і підпорядковується 
його закону», в цьому сенсі - природним або 
діалектичним чином - все, що підкоряється 
закону Всемогутнього Бога, є мусульманином!

Таким чином, ким є дитина, який залишає 
черево матері в призначений Богом термін? 
Вона є мусульманином. Чим є сонце, що 
рухається по своїй орбіті? Мусульманином! 
Чим є Місяць, що рухається навколо Сонця? 
Мусульманином! Що є закон гравітації? Це 
мусульманський закон! Все, що підкоряється 
волі Всемогутнього Бога, є мусульманином! 
Отже, коли ми добровільно підкоряємося 
Всемогутньому Богу, ми є мусульмани! Ісус 
Христос був мусульманином. Його свята 
мати була мусульманкою. Авраам був 
мусульманином. І Мойсей був мусульманином. 
Всі пророки були мусульманами! Пророк 
Мухаммед (мир і благословення йому) 
говорив арабською мовою. В арабській мові 
«мусульманин» - це слово, що означає того, 
хто підпорядковується і віддає себе Богові. 
Кожен пророк і посланець Всемогутнього Бога 
приносили нам ту саму фундаментальну звістку: 
«Поклоняйтеся Всемогутньому Богові й будьте 
віддані йому». Дослідивши послання кожного 
відомого пророка, ми легко дійдемо до цього 
висновка.

Конфлікти починаються там, де виникають 
помилкові заяви, вигадки, перебільшення, 
особисті інтерпретації так званих письменників, 
істориків, дослідників та інших особистостей. 
Дозвольте мені навести приклад, який, можливо, 
вже вам відомий. Будучи християнином, я 
дізнався про це до того, як прийняв іслам, і 
не зміг цього зрозуміти. Чому весь Старий 
Заповіт посилається на Єдиного Бога, Господа 
і Царя цілого світу? Чому за першого заповіту 
Мойсея Він забороняє поклонятися ідолам або 
молитися комусь на небесах, на землі або в 
морі. Він ніколи не дозволяв цього. Всі пророки 
говорили про існування лише одного Бога. 
У Старому Заповіті ця думка повторюється 
знову і знову. А потім, раптово, ми отримуємо 4 
нових писання, 4 Євангелія від Матвія, Марка, 
Луки та Іоанна. Хто такий Матвій? Хто такий 
Марк? Лука? Іоанн? 4 різних Євангелія були 
написані окремо один від одного протягом 48 
років. І жоден з них не співпрацював з іншими 
і не підписався прізвищем. Якби я дав вам 
зарплатний чек, підписаний тільки моїм ім’ям, 
і сказав би вам йти з ним в банк, погодилися 
б ви взяти цей чек? Ні, ви б не погодилися. 
Якби вас зупинив поліцейський і попросив вас 
пред’явити посвідчення особи, а ви дали б йому 
документ, в якому написано тільки ваше ім’я, 

хіба він зміг би задовольнити поліцейського? 
Чи можете ви отримати паспорт, в якому немає 
вашого прізвища? Хіба ваші батьки не дали вам 
прізвище? Коли ще в історії людства одне лише 
ім’я було прийнято в якості документації? Коли? 
Ніколи! Лише тоді, коли був написаний Новий 
Заповіт.

Як можна ґрунтувати свою віру на чотирьох 
Євангеліях, автори яких, як видно, не 
знали своїх прізвищ? Далі, крім чотирьох 
Євангелій існують 15 інших книг, написаних 
віровідступником, який вбивав і мучив християн, 
та згодом побачив Ісуса у видінні. І ця людина 
стала Апостолом Христа. Уявіть собі, що Гітлер, 
убивши безліч євреїв, раптом вирішує, що 
він хоче врятуватися. Він зустрічає Ісуса або 
Мойсея і стає іудеєм. А після того він пише 15 
книг, які доповнюють Тору. Хіба іудеї змогли 
б прийняти це? Ні, вони б цього не прийняли. 
Але як же християни можуть прийняти 4 
книги, написані людьми без прізвищ, і ще 15 
книг, написаних іншою людиною, які вперше 
називають Богом людину, вперше називають 
Бога трійцею і вперше дають Богу сина? Як? 
Задумайтеся про це! Ми не будемо сперечатися, 
але все ж я хочу запропонувати вам дещо для 
роздумів.

Пришестя Пророка Мухаммеда (мир і 
благословення йому) не ознаменувало 
появу нової релігії або нового способу життя, 
як віщували деякі люди. Навпаки, Пророк 
Мухаммед (мир і благословення йому) лише 
підтвердив за допомогою своєї поведінки і 
божественних одкровень, які він отримував від 
Всевишнього, правильність існуючого способу 
життя і послання всіх попередніх пророків і 
посланців. Священне писання, яке прийшло 
до нас з Мухаммедом (мир і благословення 
йому), називається Коран. Це слово означає 
«розказане». Тому що Мухаммед не писав 
Коран. Він не був автором Корану. Ніхто 
не допомагав йому писати Коран. Ніхто не 
співпрацював із ним. Ангел Гавриїл передав 
йому ці слова! А Всемогутній Бог зробив 
його серце вмістилищем цих слів. Серце 
Пророка Мухаммеда (мир і благословення 
йому) прийняло божественні одкровення, в 
результаті чого з’явився Коран, який зберігався 
без змін протягом століть. Чи знаєте ви іншу 
подібну книгу, яка дійшла до нас у своєму 
первозданному вигляді? Інших таких книг не 
існує... Є лише Коран.

Не вірте мені на слово! Відправляйтеся в 
бібліотеку і прочитайте будь-яку універсальну 
енциклопедію, написану немусульманами. 
Прочитайте статті, присвячені Корану, 
Мухаммеду й ісламу. Прочитайте, що кажуть 
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немусульмани про Коран, Іслам і Мухаммеда. 
Ви зрозумієте, що те, що я говорю вам, є 
документованим і універсально прийнятим 
фактом! Що Мухаммед (мир і благословення 
йому) є наймудрішою персоною в історії 
людства. Прочитайте, що вони пишуть. Що 
Коран - це найнеймовірніший і наймудріший 
літературний твір з усіх написаних! Почитайте, 
що вони пишуть. Що мусульманський спосіб 
життя впорядкований, точний і динамічний! При 
тому, що він ніколи не змінювався!

Священне писання, отримане Мухаммедом 
(МИР ЙОМУ), називається «Коран». Кожен 
пророк і посланець отримав писання. Коран 
описує цих пророків, їх писання, історії і їх місії 
в найдрібніших деталях. Хіба Мухаммед (МИР 
ЙОМУ) зустрічався з ними, говорив з ними, 
ділив з ними їжу або працював разом з ними над 
створенням біографій? Звичайно, ні. У Корані 
Мухаммед (МИР ЙОМУ) представлений як 
посланець Всемогутнього Бога, як і всі попередні 
пророки, що символізує обмеженість його ролі як 
людини. 

“Мухаммед — не батько когось із ваших 
чоловіків, а посланець Аллаха і Печать 
Пророків. Аллах усе знає.” (Коран 33: 40)

 Мусульмани не поклоняються Мухаммеду, 
ми не «магометани». Ми не маємо права змінити 
ім’я “Мухаммед” і говорити, що ми «магометани». 
Люди, що послідували за Мойсеєм, не були 
«мойсеянами». Люди, які пішли за Яковом, що 
не були «якобитами». Люди, що послідували 
за Авраамом, що не були «аврамитами» або 
«давидянами». Ні, ні і ще раз ні! Так чому ж 
люди називають себе «християнами»? Христос 
не називав себе «християнином», але чому його 
послідовники називають себе «християнами»?

 Ісус Христос (мир і благословення 
йому) говорив, що все, отримане ним від 
Всемогутнього Бога, було Словом Бога, і все, 
що він чув, було тим, що він сказав! Це те, що 
він робив! Так як же люди можуть називати себе 
«християнами»? Ми повинні бути подібні Христу. 
А що це означає? Він був рабом божим, тому і 
нам слід стати рабами божими. От і все!

 Коран, останнє писання божественного 
одкровення, робить дуже ясну й точну заяву: 
«Сьогодні Я заради вас удосконалив вашу 
релігію, довів до кінця Мою милість до вас і 
схвалив для вас релігію іслам». (Коран 5:3). 
Отже, слово «іслам» прийшло з Корану. Адже, 
коли будівля побудована, ви можете назвати 
її «будинком». А коли машина знаходиться на 
конвеєрі, вона ще не є «автомобілем», вона ще 
в процесі! Лише тоді, коли процес завершено, 
машина перевірена, і проведений тест драйв, її 

можна назвати «автомобілем». Коли іслам був 
завершений як одкровення, як книга, як приклад 
пророка Мухаммеда (мир і благословення йому), 
тоді він став «ісламом». Він став досконалим 
способом життя. 

 Отже, це слово було новим. Але новими 
не були ні практика Ісламу, ні пророк, ні закон 
Божий, ні Бог, ні одкровення. Новою була 
лише назва «іслам». А ким були пророки? 
Як я вже сказав, вони були мусульманами. 
Ще однією характерною відмінністю, про яку 
потрібно пам’ятати, є те, що Мухаммед (мир 
і благословення йому), на відміну від своїх 
попередників, прийшов не тільки до арабів, 
не тільки до свого народу. Ні. Адже, іслам не 
є релігією арабів. Хоча Пророк Мухаммед, 
син Абдулли, народився в Мецці, місті, 
розташованому на Аравійському півострові, і за 
народженням був арабом, він приніс Іслам не 
тільки арабам. Він приніс Іслам всім людям.

 Попри те, що Коран був посланий 
Мухаммаду арабською, він розвінчує будь-які 
припущення і твердження про те, що послання 
Мухаммеда було призначене лише для арабів. 
Аллах говорить в Святому Корані: 

«Ми послали тебе лише як милість для 
світів!» (Коран, 21:107). 

Пророк Мухаммед (мир йому) казав:

Все людство - від Адама і Єви. Араб не має 
жодної переваги над неарабом, і неарав не 
має жодної переваги над арабом; білий не має 
жодної переваги перед чорним, чорний не має 
переваги перед білим; (Ніхто не має переваги 
над іншим), крім як в благочесті і гарному 
норові.

 Мухаммед (мир і благословення йому) 
- завершення і корона всіх великих пророків і 
посланців до нього. Більшість людей просто не 
знають про це.

 Оскільки я спираюся на Коран у цій 
презентації, я надам вам довідкову інформацію 
про сам Коран. По-перше, Коран стверджує, 
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що він є продуктом божественного одкровення. 
Тобто, він був посланий Мухаммеду Всемогутнім 
Богом.

Аллах говорить: «І мову веде він не через 
примху [свою]: вони - лише одкровення, 
навіяні йому» (Коран, 53: 3-4).

 Мухаммад не виражає свої власні 
думки, ідеї, бажання, емоції і почуття. Він 
лише висловлює одкровення, навіяне йому! 
Так говорить Аллах. Отже, для того, щоб 
переконати вас у справжності Корану, я повинен 
довести, що, по-перше, Мухаммед не міг 
написати самостійно подібну книгу. По-друге, 
я повинен довести, що написання такої книги 
є неможливим для будь-якої людини. Давайте 
поміркуємо про це. 

Коран стверджує: «Потім помістили Ми його 
[нащадка Адама] краплею [чоловічим сім’ям] 
в надійне місце [в матку матері]». (Коран 23: 
13)

«Створив людину зі згустку крові».(Коран 
96: 2)

                                              
  Як міг Пророк Мухаммад (мир і 
благословення йому) знати про те, що життя 
ембріона починається зі згустку, прикріпленого 
до матки його матері? Хіба у нього був 
телескоп? Хіба у нього був цистоскоп? Хіба він 
мав рентгенівський зір? Як же він міг володіти 
знаннями про відкриття, зроблене лише сорок 
сім років тому?

 `Більш того, як міг він знати про бар’єри, 
що існують в океанах, які відокремлюють солону 
воду від прісної?

  «Він - Той, Хто змішав два моря 
(виду води): одне - приємне, прісне, а інше 
- солоне, гірке. Він встановив між ними 
перепону і нездоланну перешкоду». (Коран 
25: 53)

Звідки він знав про це?

 «Він - той, Хто створив ніч і день, Сонце і 
Місяць. Всі по небосхилу плавають». (Коран 
21: 33)

 Як він міг знати про те, що Сонце, Місяць 
і планети рухаються за призначеними для 
них орбітами? Звідки він міг знати про це? І 
про багато інших речей. Звідки він міг про них 
знати? Ці відкриття були зроблені лише 25-30 
років тому. Технології та науки, як ми знаємо, 
отримали розвиток лише нещодавно. Як міг 
Мухаммед (мир і благословення йому), що жив 
1500 років тому, неосвічений пастух, що виріс 
в пустелі, не навчений ні письму, ні читання, 
звідки міг він отримати такі знання? І як він 
міг написати подібне? А як міг будь-хто з його 
сучасників, будь-хто, що жив до або після нього, 
знати про відкриття, зроблені лише недавно? 
Це неможливо! Як могла людина, яка ніколи 
не залишала Аравійський півострів, ніколи не 
сідала на корабель, що жила 1500 років тому, 
зробити такий ясний і дивовижний опис речей, 
які були відкриті лише недавно, в цій половині 
ХХ століття?

 Якщо і цього недостатньо, дозвольте мені 
згадати той факт, що Коран складається з 114 
глав або більше 6000 віршів. При цьому, за часів 
Пророка Мухаммеда (МИР І БЛАГОСЛОВЕННЯ 
ЙОМУ) жили сотні людей, які пам’ятали цю книгу 
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напам’ять. Як це можливо? Хіба він був генієм? 
Хіба хтось запам’ятає напам’ять Євангеліє? Тору 
або Псалми, або Старий Завіт, або Новий Завіт? 
Ніхто цього не робить. Навіть Папа Римський.

 Але сьогодні в світі живуть мільйони 
мусульман, які пам’ятають усю книгу. У цьому 
полягає бажання кожного мусульманина. 
Не деяких, а кожного! Скільки християн ви 
зустрічали, які б знали Біблію напам’ять? 
Жодного. Ви ніколи не зустрічали жодного 
християнина, який би знав Біблію повністю. 
Знаєте чому? Тому що у християн є більше 
семисот різних найменувань, і існують 
приблизно 39 різних версій Біблії - різних книг 
і різних версій. З різною кількістю віршів і глав. 
І вони не погоджуються з іншими версіями. Так 
навіщо їм запам’ятовувати те, з чим вони не 
згодні?

 Ось вам факт про Коран. Протягом 15 
століть Коран зберігався без найменших змін 
по всьому світу. Я не хочу нікого засуджувати. 
Колись я сам був християнином. І я дізнався 
про це, проводячи власне дослідження. А зараз 
я ділюся цією інформацією з вами. Я лише 
намагаюся підняти кілька каменів, щоб ви могли 
зазирнути під них. Якщо ви цього хочете!

 Просто подумайте: що, якщо все це 
правда? Хіба ви не погодилися б з тим, що ця 
книга мудра? Або, принаймні, унікальна? Змогли 
б ви бути настільки чесними, щоби сказати 
це? Зрозуміло, що так, якби ви були чесні. А 
ви чесні. Ви повинні прийти до цього висновку. 
Багато інших немусульман зробили такий самий 
висновок. Наприклад, Бенджамін Франклін, 
Томас Джефферсон, Наполеон Бонапарт 
і Вінстон Черчилль. І цей список можна 
продовжувати до нескінченності. Вони дійшли 
цього висновку. Незалежно від того, прийняли 
вони іслам відкрито чи ні. Вони дійшли того 
самого висновку: в світі немає літературного 
твору, подібного до Корану за глибиною, не існує 
подібного джерела мудрості та зцілення.

 Тепер, коли ми розібралися в питанні про 
справжність Корану, давайте звернемося до 
його основних тематик. Єдність Всемогутнього 
Бога включає в себе Його імена, Його якості, 
відносини між Всевишнім і Його творіннями, 
і правила підтримання цих відносин. 
Послідовність пророків і посланників, їх життя, 
послання і спільна місія. вимога слідувати 
прикладу Мухаммеда (мир і благословення 
йому), Печаті Пророків і Посланців. Нагадування 
людям про швидкоплинність життя і про вічність 
майбутнього життя. Життя після смерті - це 
життя, яке має прийти після земного. Це те, 
що гряде після того, як ми залишимо це місце і 
відправимося в інше. Звичайно, це відбудеться 

не сьогодні. Але коли ви помрете і покинете 
Землю, ви поринете в інше місце, незалежно 
від того, погоджуєтеся ви з цим чи ні, знаєте 
про це чи ні. І коли це станеться, лише на 
вас лежатиме відповідальність, оскільки вас 
попередили, навіть якщо ви знехтували цим. 
Мета цього життя не полягає в тому, щоби 
просто провести тут час, нічого не роблячи, не 
досягаючи жодних результатів. Кожна причина 
має наслідки! Ви прийшли в цей світ з певної 
причини і для певної мети, яку ви зобов’язані 
досягти! Люди не ходять в школу просто для 
того, щоб туди ходити! Люди не ходять на 
роботу, щоб працювати безкоштовно! Люди не 
будують будинок, щоб залишити його стояти 
порожнім! Люди не купують одяг, щоб ніколи 
його не вдягнути! У дитинстві люди не ростуть 
для того, щоб назавжди залишитися дітьми! 
Люди не працюють, не чекаючи нагороди! І ви не 
можете жити, думаючи, що ніколи не помрете! 
Ви не можете померти, не чекаючи заспокоєння 
в могилі! І ви не можете думати, що могила - це 
кінець. Тому що це означало би, що Бог створив 
вас без причини. Хіба ви ходили в школу, на 
роботу, робили щось, вибирали дружину і імена 
дітей без будь-якої причини? То як же ви можете 
очікувати від Бога чогось меншого, ніж від самих 
себе?

 Для того, щоб захопити уяву і переконати 
розум, Коран детально і красиво розповідає про 
океани і річки, дерева і рослини, птахів і комах, 
диких і домашніх тварин, про гори, долини, 
безкрайнє небо, небесні тіла і галактики, риб і 
підводне життя, про людську анатомію і біологію, 
людські цивілізації та історії, описи раю і пекла, 
еволюцію людського ембріона, місії всіх пророків 
і посланців, про сенс життя на Землі. Як міг 
народжений в пустелі неграмотний хлопчисько-
пастух тлумачити речі, про які він не мав 
поняття?

 Однак, самим унікальним в Корані є те, 
що він служить також для підтвердження всіх 
попередніх писань. І, після вивчення ісламу, 
ви, ймовірно, вирішите стати мусульманином 
без зміни релігії! Вам не потрібно змінювати 
релігію... Хіба ви викинете костюм, що вартує 
500 доларів, якщо схуднете? Звичайно, ні! Ви 
віднесете його до кравця і попросите його вшити 
і змінити, тому що цей костюм вам подобається. 
Схожим чином вам не потрібно змінювати і 
викидати вашу віру, честь, чесноти, любов до 
Ісуса Христа і Бога, ваші молитви, чесність і 
відданість Всемогутньому Богу! Досліджуйте всі 
ці речі! Однак, зробіть поправки на відкриту вам 
істину! От і все!

 Іслам простий: він свідчить про те, що 
немає нікого, крім Всемогутнього Бога. Якби я 
попросив вас свідчити про те, що ваш батько - 
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це ваш батько, скільки б людей сказало: «Так, 
мій батько - це мій батько, мій син – це мій син, 
моя дружина – це моя дружина, а я – це я»? 
Так чому ж ви досі сумніваєтеся про те, що 
Всевишній - один, і що немає нікого, крім нього, 
що він ваш Бог і ваш Творець? Звідки у вас ця 
гордовитість? Хіба над вашою головою світиться 
німб? Хіба у вас є щось, чого немає у Бога? Чи 
ви заплуталися? Ось те питання, яке вам слід 
задати самим собі.

 Якби у вас була можливість діяти за 
совістю та законом божим, скористалися б ви 
такою можливістю? Якби ви могли просити Бога 
прийняти ваші найкращі діяння, зробили б ви 
це? Якби у вас була можливість зробити це до 
смерті, і ви б думали, що помрете сьогодні, хіба 
ви стали б сумніватися в необхідності свідоцтва 
про віру? Якби ви думали, що помрете сьогодні, 
і перед вами був рай, а позаду вас - пекельне 
полум’я, хіба не стали б ви свідчити, що 
Мухаммед - останній посланець Бога і Печать 
пророків? Ви захотіли б свідчити про те, що 
ви один із людей, вписаних в Книгу Бога, які 
довірили себе йому!

 Але ви думаєте, що поживете ще трохи. І, 
зрозуміло, ви не готові молитися кожен день! А 
все тому, що ви думаєте, що поживете ще трохи. 
Але що означає це «трохи»? Як давно вся ваша 
голова була покрита волоссям? Як давно на 
вашій голові не було сивого волосся? Іноді вас 
мучать болі в колінах, ліктях та інших місцях? 
Чи пам’ятаєте ви той час, коли ви були просто 
безтурботно дитиною? Як давно це було? Це 
було вчора! Так. А завтра ви помрете. Як же 
довго ви збираєтесь чекати?

 Іслам - це свідчення про віру в єдиного 
Всемогутнього Бога, про його винятковість і 
відсутність інших богів. Іслам визнає існування 
янголів, які були послані в наш світ, щоби 
донести божественні одкровення до пророків. 
Щоб підкоряти собі вітри, гори, океани і забирати 
життя тих, кому Бог наказав померти. Іслам 
визнає, що всі пророки і посланці Всемогутнього 
Бога були праведними людьми. І що всі вони 
були послані Богом для того, щоб розповісти про 
Судний день усім живим істотам. Іслам свідчить, 
що добро і зло було створено Всемогутнім 
Богом. І, нарешті, іслам підтверджує, що після 
смерті прийде воскресіння.

 Іслам схожий на великий будинок. Кожен 
будинок повинен побудований на фундаменті і 
стовпах, здатних служити йому підтримкою. На 
стовпах та фундаменті. Крім того, слід будувати 
будинок за певними правилами. Стовпи - це 
правила! Необхідно дотримуватися правил, коли 
ви будуєте будинок.

 Фундаментальні обов’язки кожного 
мусульманина прості і виражені в п’яти 
зрозумілих правилах, так званих П’яти Стовпах 
Ісламу: Свідчення, Молитва, Піст, Доброчинність 
і Паломництво.

 Найважливішим правилом ісламу 
є правило монотеїзму. Воно полягає в 
недопустимості визнання будь-кого, крім Бога. 
Це означає, що можна молитися тільки Богові. 
Віруючий молиться Богу безпосередньо, без 
посередництва священиків, духовників або 
святих. Не можна говорити про Бога нічого того, 
що говорити не слід. Не можна говорити, що 
у Нього є батько, син, дочка, мати, дядько чи 
тітка. Коли ви свідчите про віру, ви виносите собі 
вирок. Ви виносите його за власним вибором. 
Вироком може бути мир і рай, а може бути 
сум’яття, розчарування, пекельне полум’я і 
покарання. Вибирайте самі.

 Запитайте себе: «Чи свідчу я про те, що 
Бог єдиний?» Після цього вам слід відповісти: 
«Так, Він єдиний». Потім задайте собі наступне 
питання: «Чи свідчу я, що Мухаммед - 
Посланець Всемогутнього Бога?» «Так». Якщо 
ви згодні з цим, то ви – мусульманин. При цьому 
вам не потрібно змінювати те, чим ви є. Вам 
лише потрібно трохи змінити свій спосіб мислити 
і вірити.

 Нарешті, задайте собі чесне і пряме 
питання: чи зрозуміли ви те, про що я вам 
розповів? Якщо ваша відповідь позитивна, 
ви готові вступити в іслам, ви готові стати 
мусульманином. Щоби стати мусульманином, ви 
повинні вимовити шахаду, «свідчення про віру» 
в єдиного Бога і прийняття Мухаммеда як його 
Пророка.
http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_ukrainian.mp4

ال إله إال هللا محمد رسول هللا

Ла илаха илла-Аллах, мухаммад расулуллах

Немає іншого Бога, крім Аллаха, і Мухаммед 
- Посланець Аллаха.

Свідчу, що немає іншого Бога, крім Аллаха.

Свідчу, що Мухаммед - Посланець Аллаха.

Подивіться також це відео:
http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_ukrainian.mp4

 Нехай благословить нас Аллах, та 
вкаже нам шлях. Я хотів би попросити всіх 
немусульман, які читають цю публікацію, бути 
чесними із самими собою. Подумайте про те, що 
ви прочитали. Прийміть це знання. Зустріньтеся 
з мусульманином і дозвольте йому розповісти 

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_ukrainian.mp4
http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_ukrainian.mp4
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вам ще про красу ісламу. Зробіть наступний 
крок!

 Коли ви будете готові прийняти іслам 
і стати мусульманином, зробіть омивання. 
Прийміть його. Вивчайте його. Практикуйте 
його. І насолоджуйтеся дарами, посланим вам 
Аллахом, адже віра - це не даність. Якщо ви 
не станете її практикувати, вона випарується 
як тонкі пахощі. Нехай вкаже Аллах вам шлях. 
Хай допоможе вам. А я вдячний за можливість 
говорити з вами за допомогою цієї публікації.

السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللِا َوبََرَكاتُهُ
Ассаламу Алейкум варахматуллахи ва баракатух

 [Арабське вітання, що означає «Мир вам, милість 
Аллаха і Його благословення».]

Якщо ви хочете прийняти іслам чи дізнатися про 
нього більше, будь ласка, напишіть нам за адресою 
info@islamicbulletin.org або відвідайте наш сайт www.
islamicbulletin.org

www.islamicbulletin.org/purpose/ukrainian/Flipping/purpose_ukrainian/index.html

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_ukrainian.mp4

http://www.islamicbulletin.org/ukrainian/ukrainian.htm

http://www.islamicbulletin.org/newsletters/issue_24_ukrainian/beliefs.aspx

http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_ukrainian.html

http://www.islamicbulletin.org/services/foreign.htm               

mailto:info@islamicbulletin.org
http://islamicbulletin.org/
http://www.islamicbulletin.org/purpose/ukrainian/Flipping/purpose_ukrainian/index.html
http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_ukrainian.mp4
http://www.islamicbulletin.org/ukrainian/ukrainian.htm
http://www.islamicbulletin.org/newsletters/issue_24_ukrainian/beliefs.aspx
http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_ukrainian.html
http://www.islamicbulletin.org/services/foreign.htm

