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Dlaczego wierzę w islam? 

 

PoniŜszy tekst jest urywkiem z pracy Mirzy Hadhrat Bashiruddin 

Mahmooda Ahmada (ra), Drugiego Następcy Obiecanego Mesjasza i 

Mahdiego oraz Obiecanego Reformatora.  

 

Zostałem poproszony abym przedstawił, dlaczego wierzę w islam. Zadając 

sobie to pytanie otrzymałem odpowiedź, a mianowicie, Ŝe jest tak z tego 

samego powodu, dla którego wierzę w cokolwiek innego, to znaczy, 

poniewaŜ jest to Prawda. Mówiąc bardziej szczegółowo, w moim pojęciu 

główną doktryną wszystkich religii jest istnienie Boga oraz związek 

człowieka z Nim, tak więc religia, która ustanawia prawdziwą relację 

pomiędzy Bogiem a człowiekiem musi być prawdziwa. A 

prawdziwość wiary jest z pewnością wystarczającym powodem w 

uwierzenie w nią.  

 

Islam twierdzi, Ŝe Stworzycielem wszechświata jest Ŝywy Bóg, który w ten 

sam sposób objawia się w dzisiejszych czasach swoim stworzeniom, w jaki 

miał zwyczaj w przeszłości. To stwierdzenie moŜe być sprawdzone na dwa 

sposoby. Albo Bóg moŜe ukazać swoje znaki wprost osobie poszukującej 

Go albo poszukujący moŜe dojść do wiary w Niego poprzez studiowanie 

Ŝycia osoby, której Bóg objawił się. Tak jak przy łaskawości Boga, 

przypadkowo jestem jednym z tych, którym Bóg przy wielu okazjach w 

nadnaturalny sposób objawił się. Nie mam więc lepszych powodów aby 

wierzyć w islam, ponad te, które doświadczyłem na własnej osobie. Na 

rzecz ludzi, którzy nie mają podobnych doświadczeń, przystąpiłem do 

zreferowania podstaw, które w dodatku do moich osobistych doświadczeń, 

stały się przyczyną mojej wiary w islam.  
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Po pierwsze 

Wierzę w islam z powodu tego, Ŝe nie zmuszając mnie do zaakceptowania 

jedynie ze względu na autorytet wszystkiego tego, co nazywane ogólnie 

jest religią, dostarcza przekonujących argumentów na poparcie swoich 

doktryn istnienie Boga i naturę Jego atrybutów, aniołów, Modlitwy i jej 

efektów, BoŜe wyroki i ich zakres, oddawanie czci i jej potrzeba, BoŜe 

Prawo i jego korzyści, objawienie i jego waŜność, zmartwychwstanie i 

Ŝycie po śmierci, niebo i piekło w odniesieniu do wszystkich powyŜszych, 

islam podaje szczegółowe wyjaśnienia i ustanawia ich prawdziwość 

popierając silnymi argumentami satysfakcjonującymi ludzki umysł. 

 

Zatem islam wyposaŜa mnie nie tylko w wiarę, ale takŜe pewność wiedzy, 

która satysfakcjonuje mój intelekt i zmusza do uznani potrzeby religii.  

 

Po drugie 

 Wierzę w islam, jako Ŝe nie opiera się na doświadczeniu ludzi, którzy 

odeszli, ale zaprasza wszystkich do osobistych doświadczeń tego czego 

uczy i gwarantuje. Twierdzi, Ŝe kaŜda prawda, w ten czy inny sposób, 

moŜe być sprawdzona na tym świecie, w ten sposób satysfakcjonując mój 

powód. 

 

Po trzecie 

Wierzę w islam, który naucza, Ŝe nie moŜe być konfliktu pomiędzy słowem 

Boga a dziełem Boga, w ten sposób rozwiązując przypuszczalny konflikt 

pomiędzy nauką a religią. Nie sprowadza mnie to do ignorowani prawd 

natury i wiary w rzeczy, które są im przeciwne. Przeciwnie, nawołuje do 

studiowania praw natury i czerpania z nich korzyści. To uczy mnie, Ŝe 

skoro objawienie pochodzi od Boga, a On takŜe je Stworzycielem 

wszechświata, nie moŜe być konfliktu pomiędzy tym co O czyni a tym co 

mówi. Zaprasza mnie to zatem, w celu zrozumienia Jego objawienia, do 
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studiowania Jego dzieła, a aby zdać sobie sprawę z Jego dzieła, do 

studiowania Jego słowa, w ten sposób satysfakcjonując moją intelektualną 

tęsknotę.  

 

Po czwarte 

Wierzę w islam, który nie usiłuje zniszczyć moich naturalnych pragnień, 

ale prowadzi je właściwymi kanałami. Nie czyni ze mnie, poprzez zupełne 

zgniecenie naturalnych pragnień, kamienia. Ani teŜ nie sprowadza mnie, 

poprzez pozostawienie ich nieopanowanych, do poziomu zwierzęcia. Ale 

jak inŜynier od nawadniania, który zaprzęga niekontrolowane wody i 

zmusza je do płynięcia nawadniającymi kanałami przynosząc dobrobyt 

pustynnym obszarom, podobnie islam przemienia moje naturalne 

pragnienia, poprzez właściwą kontrolę i kierownictwo, w wysokie moralnie 

zalety.  

 

Nie przemawia do mnie: Bóg dał ci kochające serce, ale zabronił ci 

wybrania towarzysza Ŝycia lub Ŝe wyposaŜył cię w zmysł smaku i zdolność 

doceniania smakowitego poŜywienia, ale zabronił ci spoŜywania pewnego 

rodzaju Ŝywności. Przeciwnie, uczy mnie kochać w czysty i odpowiedni 

sposób, co ma zapewnić mi poprzez moich potomków nieśmiertelność 

wszystkich moich dobrych postanowień. Pozwala na uŜywanie czystego 

poŜywienia, ale w odpowiednich granicach, to znaczy np. nie być sytym 

gdy sąsiad jest głodny. W ten sposób, przemieniając moje naturalne 

pragnienia w wysoki moralnie zasady, satysfakcjonuje moje poczucie 

człowieczeństwa.  

 

Po piąte 

Wierzę w islam z powodu tego, Ŝe postępuje czysto i kochająco nie tylko 

ze mną, ale z całym światem. Uczy mnie wywiązywania się z obowiązku 

nie tylko wobec siebie samego, ale obstaje przy rzetelnym wywiązywaniu 
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się z obowiązku z kaŜdą inną osobą i rzeczą oraz wyposaŜył mnie przy tym 

w odpowiednie przewodnictwo do tego celu.  

Na przykład, zwraca uwagę na prawo rodziców oraz obowiązki dzieci 

wobec nich. Zachęca dzieci do zachowywania się posłusznie i czule w 

stosunku do swoich rodziców i czyni tych pierwszych spadkobiercami tego, 

co ci drudzy mogą pozostawić. Z drugiej strony nakazuje rodzicom miłość i 

uczucie do swoich dzieci, nakłada na nich obowiązek dobrego wychowania, 

uczenia poŜytecznych rzecz i opiekowania się ich zdrowiem oraz czyni 

dzieci spadkobiercami swoich rodziców. 

  

Podobnie, nakazuje najlepsze stosunki między męŜem i Ŝoną oraz wymaga 

od jednego okazywania naleŜnych względów, potrzebom i pragnieniom 

drugiego. Przedstawione to zostało przepięknie przez ZałoŜyciela islamu, 

który powiedział:  

„ Osoba, która źle traktuje swoją Ŝonę za dnia, a kocha ją w nocy, 

postępuję w całkowitej sprzeczności z pięknem ludzkiej natury.’’ 

 

Powiedział takŜe:  

,, Najlepsi z pośród was są ci, którzy najlepiej traktują swoje Ŝony.’’ 

 

Powiedział jeszcze: 

 ,, Kobieta jest delikatna jak szkło, dlatego męŜczyźni powinni traktować 

ją z delikatnością i czułością, jakby obchodzili się z przedmiotem 

wykonanym ze szkła.’’ 

 

Islam połoŜył szczególny nacisk na wykształcenie i szkolenie dziewcząt. 

Prorok (saw) powiedział: 
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,, Osoba, która dobrze wychowuje swoją córkę, umoŜliwia jej naukę i 

wykształcenie, niechybnie zasługuje na Raj.’’ 

 

Islam uczynił córki spadkobiercami rodziców na równi z synami.  

 

Ponadto, ustanowił czyste reguły, którymi powinni kierować się rządzący i 

rządzeni. Zwracając się do rządzących mówi, iŜ władza im przypadająca 

nie jest ich prywatną własnością, ale odpowiedzialnością, z której powinni 

wywiązywać się do granic moŜliwości oraz rządzić jak prawi i uczciwi 

ludzie, wydając decyzje w konsultacji z narodem. Zwracając się do 

rządzonych mówi, iŜ moŜliwość wyboru rządzących jest im dana w darze 

przez Boga, dlatego teŜ naleŜy być ostroŜnym i udzielać pełnomocnictwa w 

rządzeniu tylko takim osobom, które w pełni na to zasługują. Po 

przekazaniu im władzy, powinniście w pełni współpracować z nimi, nie 

buntując się przeciwko nim, bo jeśli czyni się tak, po prostu niszczy się to 

co zostało zbudowane własnymi rękoma.  

 

Reguluje takŜe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Zwracając się 

do pracodawcy mówi: musisz wypłacić pracownikowi całość jego 

naleŜności zanim „obeschnie pot z jego ciała” i nie powinieneś patrzeć z 

góry na tych, którzy pracują dla ciebie, bowiem oni są twoimi braćmi, nad 

którymi Bóg powierzył ci opiekę, a którzy są prawdziwą podporą twojego 

dobrobytu. Dlatego teŜ nie powinieneś być na tyle głupi, aby próbować 

zniszczyć to, co stanowi twoją własną podporę i podstawę twojej siły. 

Zwracając się do pracownika mówi: kiedy jesteś zobowiązany do 

wykonania jakiejś pracy dla kogoś, powinieneś wywiązywać się z 

obowiązku uczciwie oraz z naleŜnym staraniem i pilnością.  

 

Zwraca się do tych, którzy zostali obdarzeni obfitością zdrowia fizycznego i 

siły, aby nie zachowywali się opryskliwi wobec słabych, ani teŜ traktowali 
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pogardliwie tych, którzy cierpią z powodu jakiś fizycznych wad, bowiem 

powinni wzbudzać ludzkie współczucie aniŜeli pogardę. 

 

Zwracając się do bogatych mówi: został wam powierzony obowiązek 

opiekowania się biednymi. Powinniście odkładać kaŜdego roku 1/40 

waszego majątku, co mogłoby posłuŜyć w niesieniu pomocy cierpiącym 

niedostatek, nędzę oraz ku poparciu tych, którym brak środków. Naucza, 

aby nie powiększać niemocy biednych poprzez poŜyczanie im pieniędzy na 

procent, ale pomagać im poprzez nieodpłatne dary i poŜyczki, zwracając 

uwagę przy tym, iŜ bogactwo nie jest dane człowiekowi po to, aby mógł 

spędzać Ŝycie w luksusie i rozpuszczać je, ale po to, aby uŜywał je dla 

postępu całej ludności, w ten sposób zasługując sobie na najlepszą 

nagrodę teraz i w śyciu Przyszłym.  

 

Z drugiej strony zwraca się do biednych, aby nie patrzyli z wrogością i 

pragnieniem na to, co zostało dane innym ludziom, poniewaŜ uczucia te 

stopniowo zaciemniają umysł, uniemoŜliwiając osobie rozwijanie tych 

dobrych zalet, którymi on sam został obdarzony. Dlatego teŜ nawołuje się 

biednych, aby kierowali swoją uwagę na rozwijanie tych talentów, którymi 

postępując dobroczynnie, ich Bóg obdarzył. Ukierunkowuje rządzących, 

aby dla tegoŜ postępu dostarczali wyposaŜenie biedniejszej części 

społeczeństwa oraz aby nie pozwalali na gromadzenie bogactwa i władzy 

w kilku zaledwie rękach. 

  

Przypomina tym, których przodkowie zdobyli godność i honor jako w 

wyniku ich szlachetnych starań, iŜ ich obowiązkiem jest utrzymywanie tej 

godności i honoru za pomocą swoich własnych dobrych działań. Ostrzega 

ich przed patrzeniem z góry na tych, którzy nie zostali pobłogosławieni w 

ten sam sposób, jako Ŝe Bóg, który obdarował ich honorem moŜe zesłać 

większy honor na innych, więc jeśli niewłaściwie wykorzystują pozycję, do 
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której zostali powołani i występują przeciwko tym, którzy nie zostali 

podobnie obdarowani, staną się w przyszłości celem ataków tych, 

przeciwko którym teraz występują. Dlatego teŜ nie powinni szczycić się 

rozgłaszając swoją własną wielkość, ale powinni szczycić się w pomaganiu 

innym stać się wielkimi. Bowiem prawdziwa wielkość naleŜy tylko do tego, 

który próbuje wznieść swoich upadłych braci do wielkości. 

  

Islam naucza, Ŝe Ŝaden naród nie powinien występować przeciwko innemu 

narodowi, ani teŜ Ŝaden stan nie powinien występować przeciwko innemu. 

Narody i stany powinny współdziałać ze sobą dla korzyści całej ludzkości. 

Zabrania narodom i stanom lub indywidualnym jednostkom łączenia się w 

celu konspirowania przeciwko innym narodom, stanom lub indywidualnym 

jednostkom. Z drugiej strony uczy, Ŝe powinni oni zawierać porozumienia 

między sobą, aby powstrzymywać się nawzajem od agresji i 

współpracować w posuwaniu naprzód tych, którzy są zacofani. 

  

W skrócie, dochodzę do wniosku, Ŝe islam dostarcza warunków mojemu 

spokojowi i komfortowi oraz wszystkim tym, którzy pragnęliby iść ścieŜką 

wskazaną przez islam, kimkolwiek by byli, jacykolwiek by byli, 

gdziekolwiek by byli. W jakiejkolwiek sytuacji umieszczam się, przekonuję 

się, Ŝe islam jest w równym stopniu uŜyteczny i dobroczynny dla mnie jak 

i dla moich sąsiadów dla ludzi, których nie znam i nawet nigdy o nich nie 

słyszałem, dla męŜczyzn i kobiet, dla starszych i młodszych, dla 

pracodawcy i pracownika, dla bogatych i biednych, dla wielkich i małych 

narodów, dla internacjonalistów i nacjonalistów. To właśnie ustanawia 

bezpieczny i pewny związek pomiędzy mną i moim Stworzycielem. 

 

Wierzę w to wszystko i jak zaprawdę mógłbym to porzucić i uwierzyć w 

zamian w coś innego. 


