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Terminologia u¿yta w ksi¹¿ce. 

 
Muzuùmanie, kiedy wspominaj¹ Allaha () oraz Wysùannika 
Muhammada () i wszystkich Wysùanników (), a tak¿e 
Anioùów () i towarzyszy Wysùannika Muhammada () 
wypowiadaj¹ specjalne sùowa okazuj¹c im w ten sposób wielki 
szacunek. 
Ksi¹¿ka ta w swojej tre�ci zawiera arabskie zwroty, których 
znaczenia s¹ nastêpuj¹ce:  

 ALLAH:  Subhaanahu wa ta´ala- Chwaùa Jemu i 
              Wyniosùo�ã. 

  Wysùannik Muhammad: salla-llahu ´alaihi wa salam- 
Pokój i bùogosùawieñstwo Allaha niech bêd¹ z nim. 

  Anioùowie i Wysùannicy: ´alaihim assalam- 
Pokój z nimi. 

 Towarzysz Wysùannika Muhammada: radia-llahu   
 ´anhu- Niech Allah bêdzie zadowolony z niego. 

  Towarzysze Wysùannika Muhammada: radia-llahu 
 ´anhum- Niech Allah bêdzie zadowolony z nich.  
Ώέ  (Rabb) Zamiast tego sùowa , które oznacza Bóg, niektórzy 
wol¹ u¿ywaã sùowa Pan, poniewa¿ pierwsze sùowo(Bóg) pochodzi z 
Ewangelii i okre�la siê nim równie¿ Mesjasza za� sùowo  Pan 
tùumaczy siê jako przywódca, sêdzia, król  jednak nie oddaj¹ one 
peùnego znaczenia sùowa Bóg. 
Sùowo 'Rabb' natomiast oznacza: Stwórca, Jedyny Ýywiciel, jedynie 
On utrzymuje stworzenia przy ¿yciu i On sam decyduje o ich 
poczêciu i �mierci. 
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ϳΩϦ  (Diin) Sùowo to tùumaczone jest jako wiara, jednak w jêzyku 

arabskim oznacza ono ukierunkowanie stylu ¿ycia prywatnego i 
spoùecznego i okre�la wszystkie formy czczenia Boga oraz ¿ycie 
polityczne, a tak¿e szczegóùowe prawa i ogólne zasady 
postêpowania tak jak czysto�ã, moralno�ã i inne sprawy dotycz¹ce 
ogólnego ¿ycia.  

 

_____________________________________________________ 
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Wstêp 

Jest to zaproszenie do spostrze¿eñ, zastanowienia i 
rozwa¿enia, aby staã siê �wiadomym i pewnym, ¿e nasz¹ 
powinno�ci¹ i moralnym obowi¹zkiem jest przekazanie 
przesùania naszego Stworzyciela. 
 
W szukaniu i badaniu prawdy, nieodzownym jest po�wiêcenie 
czasu i wysiùku, aby poznaã podùo¿e i podstawy naszej wiary, 
i jako prawdziwie wierz¹cy musimy postêpowaã zgodnie z jej 
prawdziw¹ istot¹, zgodn¹ z przykùadem danym nam przez 
wysùanników Boga. 
 
Któ¿ inny mógùby wskazaã nam przewodnictwo, jak nie ci, 
których Bóg wybraù i zawierzyù im sw¹ misjê gùoszenia 
radosnej nowiny dla wierz¹cych oraz ostrze¿enia dla tych, 
którzy zbaczaj¹ z Boskiej drogi naszego Stworzyciela i dla 
tych, którzy nie chc¹ uwierzyã? 
 
                                                                     
Dla niektórych religia mo¿e byã tylko dziedzin¹ nauki, dla 
innych jest niczym innym jak tylko duchowym 
wzbogaceniem, a wielu dopasowuje j¹ w ró¿nych aspektach i 
opiniach do swych kaprysów i pragnieñ. 
 
Dla nas jednak nasza religia jest kompletn¹ drog¹ ¿ycia, 
pokazan¹ nam przez wszystkich Bo¿ych proroków (õ) i 
uosobionym wzorem ostatniego Proroka(ñ) jako drogi do 
osi¹gniêcia zbawienia. 
 
Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e to tymczasowe ¿ycie jest tylko 
okresem próby, faz¹ przej�ciow¹ do nastêpnego i koñcowego 
etapu. W zwi¹zku z tym powinno ono zapewniã ka¿demu  
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niezbêdne, wymogi, pomocne w budowaniu drogi do 
ostatecznego celu zmierzania, gdzie wiara w Jedynego 
Stworzyciela i posùuszeñstwo wobec Jego nakazów (czynienie 
dobra i zakazywanie zùa) bêdzie jedynym zaakceptowanym 
sposobem do otrzymania nagrody, jak¹ bêdzie zbawienie. 
Tak� wiêc poznanie prawdziwych nauk Bo¿ych jest 
równoznaczne z poznaniem ¿ycia! 
To jest dla nas wa¿ne! 
 
Z caù¹ miùo�ci¹ i szacunkiem dla Jezusa(õ) jako 
najpotê¿niejszego z proroków, który byù zesùany do 
zagubionego ludu Izraela, nie mo¿emy odrzuciã jego nauk, 
jakie przyniósù, by ustanowiã drogê prawdy i ¿ycia. 
 
Postrzegamy Go i akceptujemy jako prawdziwego wysùannika 
Bo¿ego, którego metody i wiara niezaprzeczalnie pokrywaj¹ 
siê z naszymi, przyniesionymi przez ostatniego Proroka(ñ) i 
wszystkich proroków(õ) przed nim. 
 
 
 
Tak, prorok Jezus (õ) nie byù chrze�cijaninem, gdy¿ nie 
przedstawiù on �wiatu chrze�cijañstwa, dowodem tego s¹ Jego 
sùowa w Ewangelii Mateusza (5: 17): 
 
Nie my�lcie, ¿e przyszedùem, aby zburzyã Prawo i proroków, 
nie przyszedùem, aby zmieniaã, ale aby dopeùniã. 
 
Wùa�nie w ten sposób Jezus (õ) potwierdziù swych 
poprzedników nauki, którymi byùo Prawo ustanowione przez 
Moj¿esza(õ). Przewodnictwo, które sankcjonowaù jest 
analogiczne z islamem. Prawo, którego my�l¹ przewodni¹ jest  
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monoteizm, nierozù¹czna opoka, na której opieraùo siê 
przesùanie i woùanie wszystkich proroków. 
 
Co wiêcej, Jezus(õ) wypowiedziaù wiêcej sùów, które dowodz¹, 
¿e jego misja nie byùa skoñczona przepowiadaj¹c nadej�cie 
jeszcze jednego Proroka, który sfinalizuje przesùanie, 
przewodnictwo i objawienie, tak mówi wg Ewangelii Jana 
(16:7-14): 
7- Jednak¿e mówiê wam prawdê: Po¿yteczne jest dla was 
moje odej�cie. Bo je¿eli nie odejdê, Pocieszyciel nie 
przyjdzie do was. A je¿eli odejdê, po�lê Go do was. 8- On 
za�, gdy przyjdzie, przekona �wiat o grzechu, o 
sprawiedliwo�ci i o s¹dzie. 9- O grzechu - bo nie wierz¹ we 
Mnie; 10- o sprawiedliwo�ci za� - bo idê do Ojca i ju¿ Mnie 
nie ujrzycie; 11- wreszcie o s¹dzie - bo wùadca tego �wiata 
zostaù os¹dzony. 12- Jeszcze wiele mam wam do 
powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znie�ã nie mo¿ecie. 13- Gdy 
za� przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do caùej 
prawdy. Bo nie bêdzie mówiù od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek usùyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszùe. 14- On 
Mnie otoczy chwaù¹, poniewa¿ z mojego weêmie i wam 
objawi. (Biblia Tysi¹clecia) 
                                                          
Ale tym, który miaù zakoñczyã przesùanie nie byù ani Duch 
Úwiêty, ani Paweù jak niektórzy chrze�cijanie wierz¹ lub 
zostaùo im to wpojone, aby tak wierzyli. Byù nim Muhammad 
(ñ), prawdziwy prorok, który byù nastêpc¹ Jezusa(õ). 
 
Muhammad (ñ) byù tym jedynym prorokiem koñcz¹cym 
przesùanie Bo¿e objawione w peùnej i ostatecznej formie. 
To Boskie objawienie jest zachowane do dzi� w formie, w 
jakiej zostaùo przekazane, rzucaj¹c wyzwanie �wiatu, bo nikt  
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nie byù w stanie uùo¿yã, choã jednego rozdziaùu podobnego do 
rozdziaùu zawartego w Kur�anie. Prowokacyjne i daremne 
okazaùo siê dla wielu tych, którzy w czasach Proroka (ñ) 
znajdowali siê po przeciwnej moralnie i duchowo stronie, jak i 
dla wielu jest do dzi�. 
Bóg (I) tak mówi w Kur�anie: 
To jest Ksiêga - nie ma, co do tego ¿adnej w¹tpliwo�ci - 
droga prosta dla bogobojnych1; Dla tych, którzy wierz¹ w to, 
co skryte, którzy odprawiaj¹ modlitwê i rozdaj¹ z tego, w co 
ich zaopatrzyli�my; i dla tych, którzy wierz¹ w to, co tobie 
zesùali�my, i w to, co zostaùo zesùane przed tob¹; oni wierz¹ 
mocno w ¿ycie ostateczne. Tacy s¹ na drodze prostej, danej 
im od ich Pana, i oni bêd¹ szczê�liwi. 

Kur�an (2;2-5) 
 

To przesùanie jest ostatnim testamentem wiary skierowanym 
do caùego �wiata, uosabiaj¹cym �wiatùo�ã i przewodnictwo jak 
równie¿ przekre�leniem grzechu, objawieniem, które Islam 
uciele�nia. Jezus(õ) przestrzega w Ewangelii wg Mateusza, 
rozdziaù 7, werset 15 o potrzebie rozró¿nienia faùszywych 
proroków od tych prawdziwych stosuj¹c przy tym specjalne  

                                                 
1 Taqwa, czasowniki i rzeczowniki z tym rdzeniem oznaczaj¹:  

1) Bojaêñ przed Bogiem 
2) Powstrzymywanie i ochrona jêzyka, rêki i serca od 

zùego  
3) W zwi¹zku z powy¿szym dobroã i prawo�ã, 

bogobojno�ã i dobre zachowanie. 
4) Wszystkie te znaczenia maj¹ zastosowanie w 

przypadku tùumaczenia, lub tylko która� z nich w 
zale¿no�ci od kontekstu 
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kryterium. Prosimy wiêc aby�cie wedùug tej samej miary 
ocenili proroka Muhammada (ñ) i jego nauki: 
 
15- Strze¿cie siê faùszywych proroków, którzy przychodz¹ do 
was w owczej skórze, a wewn¹trz s¹ drapie¿nymi wilkami. 
16- Poznacie ich po ich owocach.. (Biblia Tysi¹clecia) 
 
Dajcie sobie szansê poznania prawdziwej Religii pochodz¹cej 
od Boga i wszystkich Jego proroków i odnajdêcie ró¿nice, bo  
�tylko prawda was ocali�. Jak ju¿ zrozumiecie i 
zaakceptujecie j¹ , odzyskacie caùe swoje ¿ycie! 

*        *        * 
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Dowody zaczerpniête z Biblii potwierdzaj¹ce zgodno�ã 

islamu z religi¹ Jezusa(õ) 
 
Jest parê punktów do rozwa¿enia odno�nie osoby Jezusa (õ), 
Muhammada (ñ) i muzuùmanów, a którzy wszyscy razem 
stanowi¹ jedno�ã wedùug istoty islamu. 
Wszystkie poni¿ej wymienione wersety z obecnych wersji 
Biblii popieraj¹ to stwierdzenie. 
 
Modlimy siê o to, by te dowody ostatecznie przemówiùy do 
waszego rozs¹dku i utwierdziùy was w prawdzie i 
u�wiadomiùy wam w ten sposób pozostaùe fakty obecne nadal 
w istniej¹cych dzi� wersjach Biblii. 
 
Fakty s¹ nastêpuj¹ce: 
 
I. Wiara w Jedno�ã Boga (Allah) 
 
Jezus (õ) w bardzo sprecyzowany sposób mówiù podkre�laj¹c 
Jedno�ã Boga, a nie �Trójcê Úwiêt¹�, o której nigdy nie 
nauczaù, ani do której nie nawoùywaù w czasie caùego swojego 
¿ycia: 
1. Ewangelia wg Mateusza 4:10 �Na to odrzekù mu Jezus: Idê 
precz, szatanie! Jest, bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, 
bêdziesz oddawaù pokùon i Jemu samemu sùu¿yã bêdziesz�. 
 
2. Ewangelia wg Marka, 12:29 «Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazañ?» �Jezus odpowiedziaù: Pierwsze jest: 
Sùuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden�. 
 
3. Stary Testament, Ksiêga Izajasza 43:10-11 �....Boga 
utworzonego przede Mn¹ nie byùo ani po Mnie nie bêdzie.  
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 Ja, Pan, tylko Ja istniejê i poza Mn¹ nie ma ¿adnego 
zbawcy�. 
  
4. Ewangelia wg Jana 17:3 �A to jest ¿ycie wieczne:, aby znali 
Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posùaùe�, Jezusa Chrystusa�. 
 
 
II. Dobre Uczynki 
 
A. Wykonywanie modlitwy/Pokùon 
 
Muzuùmanie s¹ dzi� jedynymi ludêmi na caùym �wiecie, 
którzy modl¹ siê tak jak to czyniù Jezus (õ) i wszyscy prorocy: 
 
1. Ewangelia wg Mateusza 26:39 �I(Jezus) odszedùszy nieco 
dalej, upadù na twarz i modliù siê tymi sùowami: Ojcze mój, 
je�li to mo¿liwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszak¿e nie 
jak Ja chcê, ale jak Ty�. 
 
2. Stary Testament, Ksiêga Psalmów 55:17-18 �A ja woùam do 
Boga i Pan mnie ocali.  Wieczorem, rano i w poùudnie modlê 
siê i jêczê, a gùosu mego [On] wysùucha�. 
 
3. Stary Testament, Ksiêga Liczb 20:6 �Moj¿esz i Aaron 
odeszli od tùumu i skierowali siê ku wej�ciu do Namiotu 
Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazaùa siê im chwaùa 
Pana�. 
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B. Post. 
 
Zgodnie z islamem muzuùmanie zobowi¹zani s¹ po�ciã tak jak 
te¿ robiù to Jezus (õ) i wszyscy inni prorocy (õ) podczas ich 
misji na ziemi: 
 
1. Ewangelia wg Mateusza 4:2 �A gdy przepo�ciù czterdzie�ci 
dni i czterdzie�ci nocy, odczuù w koñcu gùód�. 
 
2. Stary Testament, Ksiêga Wyj�cia 34:28 �I byù tam [Moj¿esz] 
u Pana czterdzie�ci dni i czterdzie�ci nocy, i nie jadù chleba, i 
nie più wody��  
 
3. Ewangelia wg Mateusza, 6:16 �Kiedy po�cicie, nie b¹dêcie 
posêpni jak obùudnicy. Przybieraj¹ oni wygl¹d ponury, aby 
pokazaã ludziom, ¿e poszcz¹. Zaprawdê, powiadam wam: 
ju¿ odebrali swoj¹ nagrodê�. 
 
C. Dobroczynno�ã / Jaùmu¿na  
  
Islam nakazuje muzuùmanom rozdawanie jaùmu¿ny, do 
czynienia, której Jezus (õ) zachêcaù swych uczniów 
przestrzegaj¹c ich: 
 
1. Ewangelia wg Mateusza 6:3-4 �Kiedy za� ty dajesz 
jaùmu¿nê, niech nie wie lewa twoja rêka, co czyni prawa, aby 
twoja jaùmu¿na pozostaùa w ukryciu. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie�.  
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D. Pielgrzymka do Mekki. 
 
Muzuùmanie wykonuj¹ pielgrzymkê do Mekki (Had¿d¿) do 
pierwszego domu czci (Ka�ba) w Makka zwanej wcze�niej 
Baka, tak jak to czynili wcze�niejsi prorocy. Ka�ba to Dom, 
który zostaù zbudowany przez proroka Abrahama (õ), ojca 
wszystkich proroków i jego syna Ismaila (õ). 
 
1. Stary Testament, Ksiêga Psalmów 84:5-6 �Szczê�liwi, którzy 
mieszkaj¹ w domu Twoim, Panie, nieustannie Ciê 
wychwalaj¹.  Szczê�liwi, których moc jest w Tobie, którzy 
zachowuj¹ ufno�ã w swym sercu.  Przechodz¹c dolin¹ Baka, 
przemieniaj¹ j¹ w êródùo, a wczesny deszcz 
bùogosùawieñstwem j¹ okryje�.  
 
E. Pozdrowienia.  
 
Muzuùmanie pozdrawiaj¹ siê mówi¹c do siebie: Pokój z Tob¹ 
(Assalam Alejkum), w taki sam sposób, w jaki Jezus (õ) 
pozdrawiaù ludzi podczas gùoszenia swych nauk na ziemi: 
 
1. Ewangelia wg £ukasza 24:36: �A gdy rozmawiali o tym, On 
sam stan¹ù po�ród nich i rzekù do nich: Pokój wam!� 
 
2. Ewangelia wg Jana 20:19 �Wieczorem owego pierwszego 
dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi 
byùy zamkniête z obawy przed Ýydami, przyszedù Jezus, 
stan¹ù po�rodku i rzekù do nich: Pokój wam!� 
 

*        *        * 
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PODSUMOWANIE 

 
My dotrzymujemy obietnicy i przestrzegamy tego, co 
powiedziaù Bóg (I) w Úwiêtej Ksiêdze (Kur�an), ¿e je¿eli 
ktokolwiek mówi PRAWDÆ, niech poda DOWODY, tak jak 
wspomniane jest w rozdziale 2:111 (tùumaczenie brzmi): 
 
...Powiedz: Przytoczcie wasz argument, je�li jeste�cie 
prawdomówni!                                                          Kur�an (2;111) 
 
Jednocze�nie chcemy aby�cie u�wiadomili sobie, ¿e to, co 
wùa�nie przedstawili�my wam do rozwa¿enia to tylko 
niektóre z praktyk, jakie prawdziwie wierz¹cy gorliwie 
na�laduj¹. 
 
S¹ one odzwierciedleniem i reprezentuj¹ maniery oraz metody 
charakterystyczne dla prawdziwej nauki Jezusa (õ) a tak¿e 
zgodne s¹ z nauk¹ Proroka Muhammada�(ñ). 
 
Ponadto te same zwyczaje (praktyki) powinny sùu¿yã jako 
dowody pomocne w uzmysùowieniu wam prawdziwo�ci 
naszego twierdzenia, ¿e tak naprawdê istnieje jedyna droga 
prowadz¹ca do zbawienia, a jest ni¹ ISLAM. 
Tak jak Allah (I) mówi w Kur�anie, (a tùumaczenie brzmi 
nastêpuj¹co): 
 
O ludu Ksiêgi! Przyszedù do was Nasz Posùaniec, aby daã 
wyja�nienie - po pewnej przerwie miêdzy posùañcami - 
¿eby�cie nie mówili: Nie przyszedù do nas ani zwiastun, ani 
ostrzegaj¹cy! I oto przyszedù do was zwiastun i ostrzegaj¹cy. 
Bóg jest nad ka¿d¹ rzecz¹ wszechwùadny. 

Kur�an (5;19) 
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Dalej w wersecie 77, w tym samym rozdziale Allah (I) mówi: 
 
Powiedz: O ludu Ksiêgi! Nie przekraczajcie granic waszej 
religii odsuwaj¹c siê od prawdy; i nie postêpujcie za 
namiêtno�ciami ludzi, którzy ju¿ wcze�niej zabù¹dzili i 
którzy sprowadzili na manowce wielu, i którzy odeszli 
daleko z równej drogi! 

Kur�an (5;77) 
 
W miarê naszych mo¿liwo�ci przedstawili�my Pañstwu 
powy¿sze fakty jedynie w celu ich u�wiadomienia sobie, a od 
was to ju¿ zale¿y czy zrobicie nastêpny krok. 
 
Je¿eli naprawdê cenicie wysoko swoje zbawienie w przyszùym 
¿yciu i pragniecie przewagi wiecznej nagrody w przyszùym 
¿yciu nad kar¹ wieczn¹, to wybór musi byã wyraêny ju¿ teraz. 
Radzimy wam dziaùaã wystarczaj¹co wcze�nie, zanim nie 
bêdzie za póêno, gdy¿ nikt nie wie, kiedy lub gdzie umrze; 
�mierã jest jak zùodziej, co zjawia siê niespodziewanie w 
�rodku nocy! 
 
 
Przewodnika ku prawdzie powinni�cie szukaã prosto u swego 
Stworzyciela � Jednego i Jedynego, Wiekuistego, 
Nieograniczonego, który nie zrodziù i nie zostaù zrodzony. 
Szukajcie jej u Tego, któremu nikt nie jest równy i nikt do 
Niego nie jest porównywalny. 
 
Idêcie za prawd¹, która pochodzi od Tego Jedynego, który zna 
nasze intencje i to, co jest w naszych sercach, z caù¹ wasz¹ 
pokor¹, szczero�ci¹ i uczciwo�ci¹. 
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Zwróãcie sw¹ twarz do Niego, który jest w niebiosach, na 
Swym Tronie, w koñcu prosz¹c Go o pomoc i wskazówkê! 
 
Tak jak mówi¹: �Pro�cie a otrzymacie, szukajcie a 
odnajdziecie, pukajcie, a bêdzie wam otworzone�  
 
Bêdziemy niecierpliwie oczekiwaã na wasze Prawdziwe 
ZBAWIENIE!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*        *        * 
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DROGI BRACIE W LUDZKOÚCI 

 
Nie ma przymusu w zaakceptowaniu Prawdy przez 
kogokolwiek, ale zapewne jest to wstyd dla ludzkiego 
intelektu, kiedy kobieta czy mê¿czyzna nie s¹ nawet chêtni do 
poznania tej PRAWDY!  
 
Islam naucza nas, ¿e nasz Stwórca obdarzyù czùowieka 
zdolno�ci¹ do rozumowego my�lenia. To zobowi¹zuje nas, 
aby�my posùugiwali siê rozumem przy rozpatrywaniu rzeczy 
obiektywnie i planowo, zastanawiaj¹c siê, zadaj¹c pytania i 
rozmy�laj¹c. 
 
Nikt nie powinien wywieraã na was presji, aby 
zaakceptowanie przez was jakiejkolwiek z nauk islamu nie 
byùo pochopn¹ decyzj¹, gdy¿ islam naucza, ¿e ludzie powinni 
mieã dan¹ wolno�ã wyboru. Nawet wtedy, gdy jaka� osoba 
zetknêùa siê ju¿ z t¹ PRAWD¥, to nie ma przymusu, aby j¹ 
przyjêùa. 
 
Zanim zaczniecie wyrabiaã swoj¹ opiniê na temat islamu, 
zadajcie sobie pytanie czy posiadacie wystarczaj¹c¹ wiedzê na 
jego temat. Przeanalizujcie, czy êródùem tej wiedzy przez was 
uzyskanej nie s¹ osoby trzecie, które byã mo¿e miaùy styczno�ã 
tylko przypadkowo i przelotnie z naukami islamu i powinny 
jeszcze zastanowiã siê i pomy�leã obiektywnie o tej religii. 
 
Czy to jest uczciwe, ¿eby kto� wydawaù sw¹ opiniê o smaku 
potrawy tylko na podstawie zwykùej zasùyszanej pogùosce od 
osób, które byã mo¿e same jeszcze jej nie spróbowaùy? 
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Tak, wiêc powinni�cie sami dowiedzieã siê o islamie z 
wiarygodnych i pewnych êródeù i nie tylko spróbowaã, ale 
przeanalizowaã bardzo dokùadnie zanim sformuùujecie o nim 
opinie. Wtedy bêdzie to rozumowym i naukowym podej�ciem 
do PRAWDY. 
 
W nastêpnym kroku na drodze do Religii PRAWDY, islam 
bêdzie stopniowo upewniaù was, ¿e wasze prawa do wolno�ci 
wyboru i wolno�ci korzystania z danej nam przez Boga 
umiejêtno�ci posùugiwania siê rozumem i rozwag¹ bêdzie 
respektowane. Poniewa¿ ka¿dy posiada niezale¿n¹ wolê, nikt 
inny nie mo¿e wam jej odebraã i zmusiã was do poddania siê 
woli naszego Stwórcy, to wy sami musicie to odnaleêã i podj¹ã 
tê decyzjê. 
 
Niech ta wasza podró¿ intelektualna w poszukiwaniu tej 
PRAWDY bêdzie przyjemn¹... 
 
 

*        *        * 
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�Pokój i bùogosùawieñstwo Allaha (I) niechaj bêd¹ z wysùanym 

jako miùosierdzie dla �wiatów - naszym Wysùannikiem 
Muhammadem (), z jego rodzin¹, towarzyszami oraz 
wszystkimi, którzy szli jego �ladami, a¿ do Dnia S¹du 

Ostatecznego.� 
��

Prosimy Allaha, aby przyj¹ù od nas wysiùki wùo¿one w tê pracê 
Je�li osi¹gnêli�my sukces to zapewne od Allaha 

a je�li popeùnili�my bùêdy to 
od nas i od szatana. 

   
 
Drogi czytelniku! Religia islam jest religi¹ objawion¹ i 
caùo�ciow¹. Jest konstytucj¹ szczê�liwego ¿ycia doczesnego i 
wiecznego. 
Je�li zauwa¿ysz u niektórych muzuùmanów zùe zachowanie i 
niemoralne postêpowanie to wiedz, ¿e islam nie ma z tym nic 
wspólnego, a powodem nagannego zachowania niektórych 
muzuùmanów jest brak wiedzy religijnej lub sùaba wiara. Nie  
 



Wezwanie do Prawdziwego Zbawienia                                  

 20 

 
mo¿na os¹dzaã islam na podstawie nieprawidùowego 
postêpowania niektórych jego wyznawców.  
Ta podstawowa informacja stanie siê kluczem do szukania 
prawdy, której powinny towarzyszyã nastêpuj¹ce sprawy: 
-pozostawienie osobistych kaprysów i fanatyzmu religijnego 
-szczera chêã do poznania prawdy a nie wyszukiwanie i 
wytykanie bùêdów  
-niezale¿no�ã w my�leniu, aby Twój os¹d nie byù 
przywùaszczeniem cudzych pogl¹dów 
 
Je�li chc¹ Pañstwo otrzymaã dodatkowe informacje o islamie 
prosimy napisaã na nastêpuj¹cy adres mailowy:  

 

pl@islamland.com 

mailto:pl@islamland.com

