CHRZEŚCIJAŃSTWO A ISLAM
Na naszych plakatach Czego naprawdę naucza Islam?
Islam oznacza poddanie się woli Allaha.
Dlaczego wyznawców Islamu nazywamy muzułmanami?
Otóż słowo "muzułmanin" znaczy "ten, który jest poddany". Czemu poddany? Prawu Boga
Allacha, które zostało objawione w jego świętych księgach czyli w Hadisach (życiorys
Mahometa) oraz w Koranie.
Prawo oparte na wymogach tych ksiąg nazywane jest Prawem Szariatu. Każdy aspekt życia finanse, małżeństwo, sposób życia, ubierania się poddane jest pewnym regułom. Jeśli ktoś z
muzułmanów nie jest im posłuszny to najczęściej grozi kara śmierci.
Czym różni się Islam od biblijnego chrześcijaństwa?
1. INNY BÓG
W Islamie Allach to zupełnie inny Bóg niż Bóg Biblii.
Bóg Biblii posyła swojego Syna, aby zapłacił pełną karę za grzechy świata (J 3,16).
Allah nie ma syna i potępia wszystkich, którzy uważają inaczej (Sura 18,4-6; 23,91).
Allah jest bogiem w jednej osobie (Sura 4,171);
Bóg biblijny jest Bogiem w trzech Osobach. (m.in.Izajasza 48:12-17; Ew.Mat.28:19)
2. INNY JEZUS
Isa (Jezus) ukazany w Koranie nie jest Bogiem, jest tylko prorokiem Allaha (Sura 4,171).
Jezus biblijny jest Bogiem, który stał się człowiekiem (J 1,1-4; J 10,33). Allah gardzi
Żydami (Sura 5,59-60,64); Bóg nazywa synów Izraela „źrenicą swego oka" (5 Mojż 32,910). Hadisy (wypowiedzi Mahometa, które otrzymał on rzekomo od Allaha) zapowiadają, że
Dzień Sądu Allaha nie nastanie, dopóki skały i drzewa nie zaczną wołać do muzułmanów,
aby zabijali Żydów, którzy się za nimi poukrywali (Sahih Muslim Księga 041, hadisa 69814). Oto antysemityzm w najgorszej postaci.
3. INNE ZBAWIENIE
Koran głosi, że Jezus nigdy nie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W Surze 4:157
czytamy: "Nie zabili go, ani nie ukrzyżowali, lecz jedynie tak im się wydawało". Na krzyżu
umarł zamiast Jezusa Judasz, który wygląd tak podobnie, że nawet Maria i apostołowie dali
się oszukać.
Dlaczego chrześcijaństwo nie może zrezygnować z fundamentalnego nauczania o
ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa? Otóż przez przelaną krew Chrystusa nastąpiło
odpuszczenie grzechów świata (Ew.Mat.26:28). Człowiek zostanie oczyszczony z grzechów
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przez wyznanie ich w modlitwie przed Bogiem oraz oddanie panowania nad swoim życiem
Chrystusowi:
I List św. Jana 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści
nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
List do Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w
sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Sura 4:111 czy sura 2,2-5 głosi, że człowiek osiągnie wieczne szczęście przez bogobojność,
modlitwę, własne staranie się. W jaki sposób? Otóż przez stosowanie tzw."Pięciu filarów
wiary.":
a. Wyznanie wiary - że nie ma Boga oprócz Allaha
b. Modlitwa - 5 razy dziennie w kierunku Mekki
c. Jałmużna - oddawanie 1/40 swoich dochodów na potrzebujących
d. Ramadan - w dziewiątym miesiącu muzułmańskiego roku należy pościć w ciągu dnia (ale
w nocy można ucztować).
e. Pielgrzymka do Mekki - raz w życiu osobiście lub w przypadku braku możliwości
posłanie kogoś w zastępstwie.
4. INNA KSIĘGA ŚWIĘTA
W islamie: Koran (zbiór prawd i zasad) i Hadisy (opis życia Mahometa)
W chrześcijaństwie biblijnym: Biblia czyli Stare Przymierze (Boga z Izraelem) i Nowe
Przymierze (Boga z Kościołem). Do Bożego objawienia zawartego w Biblii nie można nic
dodawać ani ujmować. Na końcu Biblii czytamy w Objawieniu 22:18-19:
18. A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeźliby kto przydał
do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze;
19. A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi
żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.
5. INNY WZÓR DO NAŚLADOWANIA
W Islamie: Mahomet „al-insan, al-kamil”, czyli człowiek doskonały.
W chrześcijaństwie: Jezus Chrystus (I list Piotra 2:21)
Przyjrzyjmy się zatem tylko kilku faktom z życia Mahometa, muzułmańskiego wzoru do
naśladowania:
- Mahomet wygnał wszystkich Żydów z Arabii Saudyjskiej, a dokładnie trzy zamieszkujące
je plemiona: Banu Nadir, Banu Qurayzar i Banu Qaynuqa.
- Mahomet kazał ściąć głowy Żydom z Banu Quanza, a kobiety wziąć jako nałożnice. Chłopcy mający już włosy łonowe byli na rozkaz Mahometa zabijani. - Kinan al-Rabi z
rozkazu Mahometa był torturowany: wydłubano mu oczy, był przypalany, aby wydobyć z
niego zeznania,gdzie Żydzi schowali swoje dobra.
„Wtedy ludzie z plemienia Qurayza poddali się i Apostoł uwięził ich w Medynie. Po czym
Apostoł wyszedło na targ w Medynie i zaczął kopać rowy. Po czym posłał po nich i ścinał
im głowy, wrzucającje do rowów, gdy przyprowadzano ich partiami. Było ich wszystkich
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600 lub 700 choć niektórzy uważają, że aż 800 lub 900.” P464, „SiratRasul Allah”,
Muhammad bin Ishaq, tłum. Alfred Guillaume (773 r. n.e.)
albo weźmy Hadisy:
„Prorok obciął dłonie i stopy mężczyznom z plemienia Urania i nie przyżegał ich
krwawiących kończyn, aż nie umarli” (SahihAl-Bukhari, Volume8, Book 82, Hadith
795)„Apostoł Allaha rzekł: „Otrzymałem rozkaz od Allaha by walczyć z ludźmi dotąd, aż
powiedzą: „Nikt nie może być czczony oprócz Allaha”” (Sahih Al-Bukhari Vol 4, Book 52,
Hadith 196)„Żydzi przyprowadzili do Proroka kobietę i mężczyznę, którzy popełnili
cudzołóstwo. Rozkazał, by oboje ukamienować na śmierć, obok miejsca za meczetem, na
pogrzebowe modlitwy”.(SahihAl-Bukhari, Vol 2, Book 23, Hadith 413)„Prorok podpisał
kontrakt małżeński z Aiszą kiedy miała sześć lat. Skonsumował małżeństwo kiedy miała
dziewięć lat. Żyła z nim przez dziewięć lat (tj. aż do jego śmierci).”(Sahih Al-Bukhari,Vol 7,
Book 62, Hadith 88) - tu przy okazji pojawia się zagadnienie pedofilii w islamie, która jest
dozwolona, za przykładem Proroka. Ale to inny już temat...
... niezły wzór do naśladowania.
6. INNY PLAN POSTĘPOWANIA WOBEC INNOWIERCÓW
Część Koranu napisana w Mekkce zachęca do pokoju z Żydami i Chrześcijanami.
Druga część Koranu napisana w Medynie wzywa do świętej wojny i prześladowań
innowierców.
Wersety z obu części są przemieszane, ponieważ ułożone są nie chronologicznie, zgodnie z
czasem powstania a co do długości rozdziałów.
Mahomet w Medynie zyskał na popularności, stał się bogaty, poczuł się wpływowy i silny i
przestał być pokojowo nastawiony wobec innowierców. Wówczas zmienił nauczanie, pisząc
tą drugą część Koranu tłumacząc, że sam Allah przez Archanioła Gabriela nakazał mu
zapisać tę zmianę swojego zdania. Wówczas te pokojowe wersety z pierwszej części stały się
nieaktualne.
W Koranie, Allah mówi: „Kiedy znosimy (unieważniamy) jakiś znak albo skazujemy go na
zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Bóg jest
nad każdą rzeczą wszechwładny?!” (2:106).
Mamy zatem w Koranie obok siebie sprzeczne ze sobą nakazy, jak na przykład ten z 614
roku: „Nie ma przymusu w religii(...)” (Koran 2:256) oraz ten z 627 roku: „A kiedy miną
święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich,
oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą
odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest
przebaczający, litościwy!”(9:5).
Inaczej mówiąc wszystkie "pokojowe wersety" (nawet występujące w różnych częściach
Koranu z racji nie chronologicznego ich zapisu) zostały anulowane i zastąpione "wersetami
miecza"
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Z racji wspomnianego niechronologicznego uporządkowania rozdziałów w Koranie, wersy
pokojowe można spotkać zarówno na początku, jak i w końcowych partiach księgi.
Natomiast, powtórzmy, z dwóch sprzecznych ze sobą wersów, gdzie jeden pochodzi z
okresu mekkeńskiego, zaś drugi medyńskiego, obowiązującym jest ten,który został wydany
później (czyli w powyższym przykładzie w Medynie).
Dlatego 9-ta sura Koranu jako ostatnią z objawionych Prorokowi. Jest ona w zasadzie cała
poświęcona zagadnieniu: jak muzułmanin powinien postępować w stosunku do
niewiernych? W tej właśnie surze znajdują się sławne „wersy miecza”, jak chociażby ten
cytowany powyżej, albo:
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga (w Allaha) i w Dzień Ostatni, który nie zakazują
tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy - spośród tych,
którym została dana Księga - dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną
upokorzeni.” (9:29)
ale również w innych surach, jak chociażby:
„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na
ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę
naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i
kary bolesnej w życiu ostatecznym.” (5:33)
„Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich
całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo
żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam
zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. A co do tych,
którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi.” (47:4)
W tej drugiej świętej księdze Islamu czyli opisie życia Mahometa czytamy:
„Towarzysz Proroka, Il kalif Umar, wysłał muzułmanów do wielkich krajów, aby walczyli z
poganami.(...) Kiedy dotarliśmy so kraju wroga, przedstawiciel Khosrau (Persji) wyszedł ku
nam z 40 000 wojowników. Tłumacz wystąpił do przodu i rzekł: „Niech jeden z was
rozmawiaze mną!” Al-Mughira odparł: „Nasz Prorok, wysłanik naszego Pana rozkazał
nam, abyśmy walczyli z wami, dopóki nie zaczniecie wyznawać Allaha lub nie złożycie
daniny. Nasz Prorok przekazał nam słowa naszego Pana: Ktokolwiek z nas zginie jako
męczennik, pójdzie do Raju i będzie wiódł życie w luksusie, jakiego nigdy nie widział, a ci z
nas, co zostaną żywi, będą nad wami panować””. (Sahih Al-Bukhari,Volume 4, Book 53,
Hadith 386)
„Apostoł Allaha rzekł: „Otrzymałem rozkaz od Allaha by walczyć z ludźmi dotąd, aż
powiedzą: „Nikt nie może być czczony oprócz Allaha””(Sahih Al-Bukhari Vol 4, Book 52,
Hadith 196)
POKOJOWI MUZUŁMANIE?
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Jak to zatem jest możliwe, że tak wielu muzułmanów zachowuje się i żyje, jakby
powyższych zasad i nakazów nie znało. Istnieją zasadniczo dwa wytłumaczenia: albo Ci
pokojowi islamiści nie znają do końca dobrze nauki islamu, albo udają i świadomie kłamią,
twierdząc i wmawiając ludziom zachodu, że islam to pokojowa religia. Jeśli chodzi o
pierwszy przypadek, to - no cóż - takie prawdopodobieństwo zawsze istnieje. Czyż wśród
katolików nie ma grupy tzw.otwartych, czy liberalnych, którzy głoszą rzeczy niekiedy nawet
sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Jeśli chodzi natomiast o drugą możliwą grupę, to ów
świadome kłamstwo jest jeszcze bardziej prawdopodobne, bo o nim naucza sam Mahomet.
„Prorok powiedział „Wojna jest oszustwem”” (Sahih Al-Bujkhari vol 4,bk 52, Hadith 269)
„Apostoł rzekł (…) „kto pozbędzie się dla mnie Ibnula Asharafa?”
Mahomet bin Maslama, brat Bani Abdul-Ashal'a powiedział: „Ja się nim zajmę dla ciebie, o
Apostole Boży, ja go zabiję”. Apostoł rzekł: „więc zrób tak, jeśli możesz” (…) Powiedział:
„O Apostole Boży, będziemy musieli skłamać”. Apostoł odparł: „Powiedzcie co chcecie,
macie wolną rękę”” P367, „Sirat Rasul Allah”, Muhammad bin Ishaq, tłum. Alfred
Guillaume (773 r. n.e.)
Kłamstwo, generalnie, jest zabronione w islamie, ale są pewne sytuacje, kiedy muzułmanin
może kłamać, kiedy jest to akceptowane, a nawet zalecane. Nazywa się to „al-tagyyja”, co
oznacza „zapobiegać”. Muzułmanin może więc kłamać, aby zapobiec szkodzie własnej, lub
islamu, by ochronić własną religię:
„Prorok rzekł: „Przez Allaha i Jego wolę, jeśli złożę śluby, lecz później znajdę coś lepszego,
zrobię to co jest lepsze, i odpokutuje moje śluby” (Sahih Al-Bukhari vol. 7, bk 67, Hadith
427)
Czyż nie jest to przyzwolenie do krzywoprzysięstwa, czy nie jest to przyzwolenie do
zmiany, w imię Allaha oczywiście, stanowiska i postawy? Jeśli zatem w danym momencie
jestem pokojowym muzułmaninem, bez żadnego problemu natury moralnej czy teologicznej
mogę zamienić się, jeśli uznam to za lepsze, w muzułmanina siłą (czyli zgodnie z „wersami
miecza”) nawracającego niewiernych.
Mało tego, wydaje się, że ów "pokojowi" muzułmanie, nawet nie zdają sobie sprawy, albo
kłamią, by chronić swoją religię, że nie wolno im nawet utrzymywać za bardzo blisch
kontaktów z żydami, czy chrześcijanami:
„Owy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są
przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród
nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!” (5:51)
W oryginale użyte jest słowo „auliya” - co oznacza przyjaciel, pomocnik, opiekun. Tak więc
zgodnie z Koranem, muzułmanin nie może mieć wśród chrześcijan i Żydów żadnych
przyjaciół, ani opiekunów, ani pomocników... itd!
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Na koniec, należy jeszcze pamiętać, że islam od samego początku to nie tylko religia, ale
również projekt geopolityczny i system rządów. Islamski kalendarz, na ten przykład, nie
datuje się od momentu narodzin Mahometa, czy od pierwszego objawienia mu się Boga, ale
od momentu kiedy Mahomet został dowódcą armii i zarządcą Medyny. W zasadzie nie może
tu być podziału na władze świeckie ireligijne. Nawiasem mówiąc przypominają się
nowotestamentowi żydzi, którzy oczekiwali, włącznie z Judaszem, że Mesjasz nie tylko
będzie przywódcą religijnym, ale i politycznym, że Królestwo, jakie przyniesie i ustanowi,
będzie Królestwem Bożym nie tylko w Niebie, ale i na ziemi, że w końcu będzie to
wyzwolenie dusz, ale i ciał spod jarzma Rzymskiego, że odrodzi się politycznie Królestwo
Izraela. Ci spośród żydów, którzy nie przyjęli Objawienia Chrystusa, zapewne byliby bardzej
zadowoleni z działalności Mahometa – watażki podbijającego stopniowo okoliczne ziemie.
3. Biblijny stosunek chrześcijanina do Islamu i Jego wyznawców?
Aby muzułmanin mógł zostać chrześcijaninem, musi się wyprzeć fałszywego boga islamu:
Allacha i fałszywej ewangelii o zbawieniu z uczynków. Niestety, chrześcijanie głosząc
Ewangelię muzułmanom często idą na kompromis i starają się ją czynić dla nich atrakcyjną.
(Podobnie jak na Zachodzie, gdzie staramy się czynić Ewangelię atrakcyjną dla każdego).
Wielu „nawróconych” na chrześcijaństwo nie ma tak naprawdę zrozumienia Ewangelii i nie
uwierzyło w to, co jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy” (Rz 1,16).
Ewangelia zdecydowanie nie jest w Koranie, a mimo to zakłada się, że muzułmanie mogą
zostać zbawieni przez słuchanie Koranu. Autor książki Building Bridges: Christianity and
Islam (Budowanie mostów: chrześcijaństwo i islam; NavPress, 1997) podaje świadectwo
„nawróconego muzułmanina” z Pakistanu (s. 27): „Kiedy słuchałem Qur'anu czytanego
przez radio dzień po dniu, usłyszałem, że Chrystus jest bardzo wywyższony [...] i zajmuje
miejsce tuż koło Boga. Pomyślałem sobie wtedy: Jeśli chciałbym, żeby ktoś wstawiał się za
mną u Boga, to któż byłby lepszy niż ktoś taki jak Chrystus? I pomodliłem się: Panie Iso
[Jezu], przybądź mi, proszę, na pomoc. Za twoim pośrednictwem chcę oddać siebie Bogu. A
ponieważ jesteś wywyższony i zasiadasz koło Niego, możesz to zrobić”. Autor książki
dodaje: „Po tych słowach poczuł się jak całkiem inny człowiek, znacznie szczęśliwszy niż
dotąd...”
Nie chcemy mówić o stosunku Kościoła Katolickiego albo Protestanckiego do
Muzułmanów, ale biblijnego chrześcijanina.
Czyli najpierw warto zdefiniować kim jest biblijny chrześcijanin?
Otóż słowo chrześcijanin oznacza należący do Jezusa.
Jeżeli więc mam więc chrześcijański stosunek do Islamu muszę najpierw zadać sobie
podstawowe pytanie: czy należę do Jezusa czyli czy jestem chrześcijaninem?
Dla biblijnego chrześcijanina stosunek Jezusa do muzułmanów jest jego stosunkiem.
A jak Jezus postrzega muzułmanów?
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1. Bóg nie akceptuje złych czynów, których dopuszczają się w historii ludzie - czy to
konserwatywni muzułmanie obecnie czy też tzw. chrześcijanie w historii poprzez
wyprawy krzyżowe, czy też każdy z nas.
Każdy muzułmanin podobnie jak każdy tzw. chrześcijanin musi sobie uświadomić, że Bóg
jest sprawiedliwością i miłością jednocześnie.
Mamy wybór być osądzonymi za grzechy i na wieki być w jeziorze ognistym albo przyjąć
Boże zmiłowanie oddając Jemu swoje grzechy i czyniąc Go Panem życia.
Boże Słowo mówi, że każdego z nas Bóg osądzi:
Psalm 7:9a Pan sądzić będzie ludy.
12 Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.(Rzymian 12:19)
Przyjdzie czas, że Bóg osądzi terrorystów, tak samo jak hipokrytów, kłamców,
cudzołożników i sami nie powinniśmy się mścić, ale co czynić?
Przypowieści Sal.25:
21 Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą,
22 Bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci.
2. Bóg nienawidząc złych czynów, kochał i kocha każdego z muzułmanów i każdego z nas
niezależnie od czynów.
My po ludzku nie umiemy z jednej strony nienawidzić złych czynów muzułmanów a z
drugiej kochać ich i życzyć im zbawienia w Chrystusie!
A jak czyni Chrystus, którego prawdziwy chrześcijan chce naśladować?
Bóg kocha Ezech. 33:11: Powiedz im: Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - nie mam
upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył.
Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?
Ewangelia św. Mateusza 5:44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i
módlcie się za tych, którzy was prześladują.
Ewangelia św. Łukasza 6:28 Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych,
którzy was krzywdzą.
Bóg Biblii nienawidzi grzechu i wiary muzułmanów tak samo jak nienawidzi grzechu i naszej
wiary, jeśli nie jest wiarą zbawiającą.
Czy chcę naśladować Chrystusa?
3. Bóg postrzega muzułmanów jako grzeszników podobnie jak każdego z nas.
Co tzn.?
7

Patrząc na konserwatywnych muzułmanów, którzy dopuszczają się haniebnych czynów
uważamy często, że my przed Bogiem jesteśmy lepsi i przez to Bóg nas przyjmie kiedyś
do nieba.
Czy rzeczywiście?
Czy jestem gotów wierzyć samemu Bogu, że choć mogę popełniać mniej haniebnych
czynów to nie czyni mnie to wystarczająco dobrym, aby trafić do nieba?
Psalm 14:1-3: Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne
czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
2 Pan spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga.
3 Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.
(Rzymian 3:10-12)
Psalm 143:2 Nie pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących nie okaże się
sprawiedliwym przed tobą!
List do Kolosan 1:21 I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a
uczynki wasze złe były,
4. Bóg nie chcąc, aby muzułmanie podobnie jak my byli sądzeni, kochając ich i wiedząc, że
nikt z nich i nas nie zbawi się przez dobre czyny posyła Zbawiciela, który za wszystkich
umarł.
Izajasza 28:16 Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień,
kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się
nie zachwieje.
Ew.Mateusza 21:42 Rzecze im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który
odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i to jest cudowne
w oczach naszych?
45 A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi.
ks.Izajasza 53:9 I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę,
chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach.
10 Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy
potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
11 Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa
wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.
12 Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował
na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił
się za przestępcami.
A prawda o ofercie zbawienia dla wszystkich we fragmentach Nowego Testamentu?
Np. Rzymian 5:18 A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na
wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi
usprawiedliwienie ku żywotowi.
8

5. Winniśmy życzyć każdemu muzułmaninowi i sobie zaprzestania wiary w zbawienie przez
własne uczynki czy religijność, ale przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
Bóg w księdze Proroka Izajasza rzekł:
Izajasza 45:
22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem
Bogiem i nie ma innego.
23 Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną
będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język,
24 Mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do niego przyjdą ze wstydem wszyscy,
którzy się na niego gniewali.
A sam Jezus w Ewangeliach oraz w listach wskazał, że to proroctwo było o Nim i to do
Niego mamy się zwrócić w modlitwie, aby być zbawionym.
Gdzie czytamy o wypełnieniu tych proroctw w Jezusie?
- Ew.Mat.11:28 , Ew.Mat.28:20, I list Jana 2:1, Filipian 2...
Na koniec więc pytanie podsumowujące - czy mam jako chrześcijanin biblijny, Boży
stosunek do muzułmanów i do siebie?
Czy ustami w modlitwie powiedziałem już Chrystusowi, że mimo dobrych uczynków jestem
grzesznikiem, że proszę Go o wybaczenie, że chcę, aby był On Panem mojego życia?
SPRZECZNOŚCI W KORANIE
Koran także sam sobie zaprzecza. Allach stworzył wszystko „w mgnieniu oka” (54,49-50),
„w ciągu dwu Dni” (41,9.12), „w ciągu czterech Dni” (41,10), „w ciągu sześciu dni” (7,54;
10,4; 32,4); a „Dzień” równa się „tysiąc lat” (32,5), a także „pięćdziesiąt tysięcy lat”
(70,4). Jezus nie jest Synem Bożym (4,171), ale również nim jest (19,17-21). To tylko kilka
przykładów.
Koran i Hadisy na Temat Seksu
Qur'an i hadisy na temat seksu

ميحرلا نمحرلا هللا

بسم

„Wasze żony są dla was polem uprawnym; przychodźcie więc na wasze pole jak chcecie,
lecz czyńcie pierwej jakiś dobry czyn dla swojej duszy; i bójcie się Allaha i wiedzcie, że się
spotkacie z Nim i głoście radosną wieść dla tych, którzy wierzą.” Qur’an, Sura 2:223
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„Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbliżać się do waszych żon. One są ubiorem dla
was a wy jesteście ubiorem dla nich.” Qur’an, Sura 2:187
„O wy, którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy, które Allah uznał za dozwolone
dla was i nie przebierajcie miary.” Qur’an, Sura 5:87
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Kiedy muzułmanin zamierza obcować ze swoją żoną, Allah
zapisuje mu 20 dobrych uczynków a wymazuje 20 złych. Kiedy łapie ją za rękę, Allah
zapisuje mu 40 dobrych uczynków a wymazuje 40 złych. Kiedy ją całuje, Allah zapisuje mu
60 dobrych uczynków a wymazuje 60 złych. Kiedy w nią wchodzi, Allah zapisuje mu 120
dobrych uczynków a wymazuje 120 złych. Kiedy później wstaje by dokonać ablucji, Allah
pokazuje go aniołom i mówi: ‘Spójrzcie na mojego sługę. Wstaje w chłodną noc aby zmyć z
siebie nieczystość szukając zadowolenia swego Pana. Oświadczam, że mu przebaczyłem.”
(Maybudi)
Imam Muhammad al-Baqir rzekł: „Najlepsze kobiety spośród was to te, które tracą swą
skromność gdy rozbierają się dla swego męża, a odzyskują ją gdy ponownie się ubierają.”
(‘Amali)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Kiedy kobieta spędza noc z dala od swojego męża, aniołowie
przeklinają ją aż do czasu kiedy do niego przyjdzie.” (Muslim)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Kiedy ktoś chce odbyć stosunek ze swoją żoną nie powinien
jej ponaglać. Kobiety również mają swoje potrzeby [które muszą zostać spełnione].”
(‘Amili)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Kiedy któryś z was odbywa stosunek ze swoją żoną, nie
powinien tego czynić jak ptak; powinien raczej być powolny i opóźniający.” (‘Amili)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Żaden spośród was nie powinien uprawiać seksu ze swoją
żoną tak jak czynią to zwierzęta. Powinien być między wami posłaniec.” Gdy zapytano
Proroka (saws) o tego posłańca, wyjaśnił: „Mam na myśli pocałunki i słowa.” (Kashani)
Imam Dzafar as-Sadiq (as) rzekł: „Powinna nastąpić między nimi wzajemna gra wstępna
ponieważ to czyni seks lepszym.” (‘Amili)
Imam Dżafar as-Sadiq (as) oraz Imam ‘Ali al-Riza (as) obaj powiedzieli: „Kobieta jest
źródłem przyjemności dlatego nie można jej krzywdzić.” (‘Amili)
Imam Dżafar as-Sadiq (as) rzekł: „Prorok zabronił kobietom aby były ascetyczne i nie
dopuszczały do siebie mężów.” (‘Amili)
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Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Te trzy rzeczy uważam za niegrzeczność: towarzyszenie
komuś w podróży bez pytania go o nazwisko, odmówienie zaproszenia na posiłek, lub
przyjęcie takiego zaproszenia lecz odmówienie jedzenia; oraz rozpoczęcie stosunku z żoną
bez gry wstępnej.” (‘Amili)
Wchodząc do domu Umm Salamy, Posłaniec Allaha (saws) poczuł silny zapach perfum.
Zapytał: „Czy al-Hawla jest w domu?” Umm Salama odparła: „Tak, jest tu i skarży się na
swego męża.” Al-Hawla wyszła i powiedziała Prorokowi (saws): „Mój mąż mnie
zaniedbuje.” „Mów dalej” powiedział Prorok (saws) a ona odrzekła: „Używam tak dużo
perfum a on wciąż mnie nie zauważa.” On odparł: „Gdyby tylko wiedział co zyskałby
zbliżając się do ciebie.” Zapytała: „Co by zyskał zbliżając się do mnie?” „Kiedy mężczyzna
zbliża się do swej żony, towarzyszą mu dwaj aniołowie i jest on jak wojownik walczący za
sprawę Allaha. Kiedy odbywa z nią stosunek, jego grzechy spadają z niego jak liście z
drzewa a gdy dokonuje większej ablucji, jest oczyszczony z grzechów.” (‘Amili)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Kiedy zaspokajacie swoje pragnienie wraz z żonami, jest to
wam policzone jako akt zasługujący na nagrodę.” Ci, którzy go słuchali zapytali: „Jak
możemy być nagrodzeni za zaspokojenie swojej żądzy?” Posłaniec Allaha (saws) odparł:
„Czy nie byłoby grzesznym gdybyście zaspokajali swoje żądze w zakazany sposób? Tak też,
gdy zaspokajacie żądze w sposób dozwolony, jest za to nagroda.” (Buchari i Muslim)
Jeden z towarzyszy Imama ‘Alego al-Ridy (as) opowiedział, że pewnego razu ujrzał Imama
z rozjaśnioną brodą. Zapytał go o to a Imam odpowiedział: „Tak. Upiększanie się zwiększa
skromność i niewinność kobiet. Porzucają one skromność i niewinność gdy ich mężowie
porzucają dbanie o swój wygląd. Czy chciałbyś widzieć swoją żonę tak jak ona ciebie , bez
upiększania?” Towarzysz odpowiedział przecząco a Imam dodał: „Oto masz odpowiedź.
Tradycją proroków jest być czystym, używać perfum, przystrzygać włosy i regularnie
zbliżać się do swej żony.” (‘Amili)
Posłaniec Allah (saws) rzekł: „Młodzieńcy! Zalecam wam uprawiać seks.” (‘Amili)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Gdy któryś z was widzi piękną kobietę, niech idzie do swej
żony. Tamta nie ma nic czego nie miałaby jego żona.” (‘Amili)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: "Wśród najgorszych ludzi przed Allahem podczas Dnia Sądu
jest mężczyzna, który współżyje ze swoją żoną, a później opowiada o jej sekretach."
(Ahmad, Abu Dawud, Bazzar)
Pewnego razu Posłaniec Allaha (saws) prowadził modlitwę, a kiedy skończył zwrócił się do
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mężczyzn mówiąc: „Nie wstawajcie jeszcze. Czy jest pośród was mężczyzna, który
przychodzi do swej żony, zamyka drzwi i zaciąga zasłony, a potem wychodzi i opowiada o
tym mówiąc ‘Robiłem to i to z moją żoną’?” Wszyscy zachowywali milczenie. Wtedy
zwrócił się ku kobietom i zapytał: „Czy spośród was któraś opowiada takie rzeczy?” Pewna
dziewczyna podniosła się na kolana aby Posłaniec Allaha (saws) mógł ją ujrzeć i usłyszeć co
mówi. Powiedziała: „Tak, na Allaha, mężczyźni o tym mówią i kobiety też.” Wtedy prorok
(saws) powiedział: „Wiecie jacy są ludzie, którzy to robią? Są jak diabeł i diablica, którzy
spotykają się przy drodze i zaspokajają swoje żądze na oczach ludzi.” (Sunan)
Posłaniec Allaha (saws) rzekł: „Twoje ciało ma nad tobą prawo, twoje oczy mają nad tobą
prawo i twoja żona ma nad tobą prawo.” (Buchari)
Imam as-Sadiq (as) rzekł: „Ktoś z was może uprawiać seks ze swoją żoną i zaspokoić swoje
pragnienie (bez osiągnięcia szczytu przez kobietę). (To pozostawi ja w takim stanie, że) jeśli
napotkałaby na swej drodze choćby niewolnika, zaspokoiłaby z nim swoje potrzeby. Dlatego
jeśli chcecie kochać się ze swymi żonami, lepiej będzie gdy dojdzie między wami do gry
wstępnej.” (Sh’iah hadith)
JAK POSTĘPOWAĆ Z KOBIETAMI ZGODNIE Z KORANEM
Ciekawe wersety, które przeczytałem.
Sura 4;3 (dopuszcza wielożeństwo, choć nie zaleca go)
Sura 4;20 (prawo zamiany żony na inną i zabronienie odbierania poprzedniej kobiecie,
danej jej znacznej sumy pieniędzy „Kintar” )
Sura 4;24 (pozwolenie poszukiwania żon i dawania im wynagrodzenia za doznane od nich
przyjemności)
To prawo dotyczy tzw. małżeństwa czasowego (zawieranego na miesiąc, tydzień czy też
dzień). Wówczas czasowy mąż po skonsumowaniu takiego małżeństwa powinien dać kobiecie
„wiano” czyli wynagrodzenie. Małżeństwo czasowe zostało zniesione prawdopodobnie w
latach 634-644. Zwyczaj ten zachował się jednak w islamie szyickim.
Sura 4;34 (prawo stosowania kar cielesnych wobec nieposłusznych kobiet. Zalecane jest
stosować je wówczas, kiedy zawiodą inne środki persfazji)
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