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Pytania przed Lekturą:  

  1. Czym jest ‘Tylko Jedno Przesłanie’?  

  2. Co o nim mówi Biblia?  

  3. Co o nim mówi Kur’an?  

  4. Jakie masz zdanie na ten temat?  

                                                                  

Prosto do Celu: 

Po stworzeniu Adama, ludzkość, na przestrzeni swego istnienia, 
wielokrotnie miała przekazywane tylko jedno prawdziwe przesłanie. 

Aby przypomnieć ludziom i naprowadzić ich na właściwą drogę wielu 
proroków i wysłanników w tym: Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus i 
Muhammad, zostało wysłanych przez Jedynego Prawdziwego Boga z tym 
oto przesłaniem: 

 

Prawdziwy Bóg jest JEDEN.  

Jemu TYLKO oddawaj cześć i  

przestrzegaj JEGO przykazań!  
                                                            
 
                                                                 
 

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Prawdziwy Bóg, Stworzyciel    

 
                                              
 wysłany                                                    aby przekazać, że  

                                             

   Adam                                                           Bóg jest Jeden  

                                         

   Noe                                                               Bóg jest Jeden 

                                         

   Abraham                                                      Bóg jest Jeden   

                                         

   Mojżesz                                                        Bóg jest Jeden 

                                         

   Jezus                                                             Bóg jest Jeden 

                                         

   Muhammad                                                Bóg jest Jeden 

 

                                                                      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tylko Jedno Przesłanie! 

Bóg wysłał tych jednych z najważniejszych proroków, oraz wielu innych 
proroków i wysłanników, aby zrealizowali swe posłannictwo poprzez wiele 
zadań, niektóre z nich to:  

          1)Otrzymanie przewodnictwa od Boga i przekazanie go ludziom.  

         2)Przekazanie przesłania, że Bóg jest Jeden.  

         3)Bycie wzorem dla swego ludu.  

         4)Kształtowanie w ludziach bojaźni przed Bogiem i zachowania Jego 
przykazań.  

         5)Nauczanie swych ludzi ważnych zasad religĳnych, moralnych i spraw 
życiowych.  

         6)Pokierowanie tymi, którzy zbłądzili, nie posłuchali Boga, lub czcili inne 
bóstwa i bożków.  

         7)Powiadomienie ludzi o ich ostatecznym, przeznaczonym celu( Dzień 
Ostateczny) i o tym, co prowadzi do Raju i Piekła.  

To ten sam Bóg, stworzył i wysłał tych proroków i wysłanników. On jest 
Stworzycielem całej ludzkości, wszystkich zwierząt i rzeczy. To Jedyny 
Prawdziwy Bóg, stworzył cały wszechświat i wszystko, co w nim zawarte. On 
jest Stwórcą życia, śmierci i życia po śmierci. Jedność tego prawdziwego Boga, 
Stworzyciela jest całkowicie oczywista i łatwa do odkrycia w świętych 
pismach żydów, chrześcijan, muzułmanów i innych.  

 

 

 

Studiując pojęcie koncepcji Boga w Biblii i Kur’anie szczerze i obiektywnie, 
każdy uczciwy poszukiwacz prawdy będzie w stanie rozpoznać wyjątkowe 
cechy należące tylko do prawdziwego Boga. 

Niektóre z tych cech, które odróżniają tego jedynie prawdziwego Boga od 
innych bóstw, które twierdzą, że nim są, to: 

 
•         Prawdziwy Bóg jest Stwórcą, a sam nie jest stworzony. 
•         Prawdziwy Bóg jest Jeden, a nie w trzech osobach lub więcej! Nie 

ma pomocników i nikt nie jest Mu równy. 
•         Ten Prawdziwy Bóg jest niewidzialny, nikt nie może Go zobaczyć w 

tym życiu. Nie ukazuje się pod fizyczną postacią, ani nie przybiera 
żadnej innej formy. 

•         Ten prawdziwy Bóg jest wieczny. On nie umiera i jest niezmienny. 



•         Ten Jedyny Prawdziwy Bóg nie ma potrzeb, nie wymaga matki, nie 
potrzebuje żony, syna, jest wolny od takich potrzeb jak jedzenie, picie 
lub jakakolwiek pomoc. To my Jego potrzebujemy. 

•         Atrybuty Jedynego Prawdziwego Boga są niepowtarzalne, nikt nie 
jest jak On. Nie może być porównany do żadnej z istot ludzkich lub 
zwierząt, żadna z ich cech nie może być Jemu przypisana. 

Te kryteria i atrybuty (jak również i inne należące tylko do Niego)mogą 
posłużyć nam do analizy i odrzucenia tych roszczeń, które nie spełniają 
warunków, świadczących o byciu Bogiem. 

 
                                                                
                                                                 

Teraz pozwólcie, że powrócę do dyskusji na temat wyżej wspomnianego 
przesłania i zacytuję niektóre biblijne i koraniczne wersety potwierdzające 
Jedność Boga. 

Ale przed tym chciałbym podzielić się z wami tą myślą:  
Niektórzy chrześcijanie mogą ze zdziwieniem powiedzieć: 
”Przecież to oczywiste, że wierzymy w jednego Boga, więc jaki jest w tym 
sens?” 

Jednak opierając się głównie na przeczytaniu i przestudiowaniu materiałów 
dotyczących chrześcijaństwa jak również na podstawie rozmów z wieloma 
chrześcijanami, zrozumiałem, że w postrzeganiu tego jedynego Boga 
zawierają się takie koncepcje jak:  

1) Bóg Ojciec.  

2) Bóg Syn.  

3) Bóg Duch Święty.  

Tak więc kierując się zdrowym rozsądkiem i zwykłą logiką, szczery i 
uczciwy poszukiwacz prawdy mógłby rozumować w ten sposób: 

•         Co masz na myśli mówiąc BÓG jest JEDEN, kiedy 
jednocześnie odwołujesz się do TRZECH BOGÓW?  

•         Czy JEDEN Bóg zawiera się w TRZECH, czy TRZECH w 
JEDNYM? (1 w 3 czy 3 w 1)?!  

 
 
 
 
 



Dodać do tego jeszcze trzeba, że zgodnie z chrześcijańskimi dogmatami, tych 
Trzech “Bogów” posiada różne formy, wygląd, zadania i rolę: 

1.Bóg - Ojciec = Stworzyciel. 

2.Bóg - Syn = Zbawca. 

3.Bóg - Duch Święty = Pośrednik. 

A tak, w ogóle, jeżeli Jezus, Bóg - Syn (lub Syn Boga) jest naprawdę Bogiem 
lub częścią jednego Boga, to czy to nie stoi w sprzeczności z tym, co sama 
Biblia stwierdza, że nikt nie jest w stanie zobaczyć Boga, ani usłyszeć Jego 
głosu?  

Biblia mówi: 

•         Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie 

słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. (Jan 5: 37)  

•         Którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. (1 List do 
Tymoteusza 6: 16)  

•         I znowu rzekł: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż 

żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. 
(Księga Wyjścia 33: 20)  

W oparciu o te i inne teksty biblijne, szczerze i uczciwie pytam się: “Jak mamy 
pogodzić dogmat, że Jezus jest Bogiem i biblijny dowód stwierdzający, że nikt 
jeszcze nie ujrzał Boga lub nie usłyszał Jego głosu?”  
Czyż za czasów Jezusa, jego rodzina, uczniowie i Żydzi nie widzieli go(Boga 
Syna- tak jak niektórzy wierzą!) i czyż nie słyszeli jego głosu?  

           * Czy tkwi jakaś ukryta tajemnica czy też jakiś ukryty cel odnośnie 
prawdy o Bogu? 
 

W Biblii, prawdziwy Bóg zaświadcza, “ Ja jestem Panem, i nie ma innego.” 
(Izajasz 45: 18)  

Więc jaka jest prawda? 
Proszę przeczytaj jeszcze raz ten werset i zastanów się nad nim! 
Teraz udajmy się w podróż poszukując prawdy o jedynym prawdziwym 
Bogu w Biblii i Kur’anie. 

Chciałbym na końcu tej podróży i po szczerej, uczciwej analizie, oraz 
wnikliwym pełnym przemyśleń przeczytaniu tej książki, a szczególnie 
wersetów cytowanych poniżej poznać twoją reakcję i opinie. 
 

 
 
 



Aby być jak najbardziej obiektywnym  
cytuję te wersety bez żadnych komentarzy.  

Proszę przeczytaj poniższe wersety  
UWAŻNIE , ZASTANAWIAJĄC SIĘ 

I 
BEZ ŻADNYCH UPRZEDZEŃ.  

 

Jedyny Prawdziwy Bóg w Biblii:  

Stary Testament:  

•         Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. (Deuteronomy 6: 4) 

 

•         Czyż ów jeden nie dał przykładu, ten, którego ducha wyście 

spadkobiercami? A czegóż ten jeden pragnął? Potomstwa Bożego! 

Strzeżcie się więc w duchu waszym: wobec żony młodości twojej nie 

postępuj zdradliwie! (Malachi 2: 15) 

 

•         Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi 

sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz 

zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było 

ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma 

żadnego zbawcy. (Izajasz 43:10-11) 

  
•         Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja 

jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (Izajasz 44: 6)  

•         Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradźcie się 

wspólnie: kto zapowiedział to już od dawna i od owej chwili objawił? 

Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg 

sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do 

Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i 

nikt inny! Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi 

sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie 

wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, (Izajasz 45: 
21-23)  

 

 

 

 



TO TYLKO NIEKTÓRE WERSETY ZE STRAEGO TESTAMENTU.  
 
Czy możesz pomyśleć o jeszcze innych do nich podobnych?  

 

Jedyny Prawdziwy Bóg w Biblii:  

Nowy Testament:  

•         A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co 

dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: 

Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz 

osiągnąć życie, zachowaj przykazania. (Mateusz 19: 16-17) 

•         A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego 

Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (Jan 17: 3) 
 

•         Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz. (Mateusz 4: 10)  

•         Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, 

Pan jest jeden. (Marek 12: 29)  

•         Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a 

ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. (1List do Tymoteusza 2: 5)  
 
Czy przypominasz sobie inne wersety potwierdzające to, że BÓG JEST 
TYLKO JEDEN (NIE TRZECH!) 
 

Jedyny Prawdziwy Bóg w Kur’anie:  

•         Mów: "On - Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został 

zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy! (112: 1-4)  

•         My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie 

dalibyśmy objawienia: "Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie 

Mnie!" (21: 25)  

•         Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg to trzeci z 

trzech!" A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli 

oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, 

dotknie kara bolesna. (5: 73)  

                                                                
                                                                    

 



• On jest Tym, który uczynił ziemię miejscem stałym i utworzył w jej 

szczelinach rzeki, i utworzył na niej solidnie stojące góry, i utworzył 

między dwoma morzami przegrodę. Czy jest jakiś inny bóg obok Boga? 

Ależ nie! Lecz większość ludzi nie wie! (27: 61)  

• On jest Tym, który prowadzi was drogą prostą w ciemności, na lądzie 

stałym i na morzu, i który posyła wiatry jako radosną wieść 

zwiastującą Jego miłosierdzie. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? 

Bóg jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako 

współtowarzyszy! (27: 63)  

• On jest Tym, który daje początek stworzeniu, a potem je ponawia, i 

który daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jakiś inny 

bóg obok Boga? Przynieście więc wasz dowód, jeśli mówicie prawdę! 
(27: 64)  

 
Naprawdę, to przesłanie odnoszące się do Jedności Boga (Tauhid w j. arab.) 
jest głównym, przewodnim tematem w Kur’anie. 
 
Wnioski  

Te jak i setki podobnych fragmentów w Biblii i Kur’anie jest dowodem na 
potwierdzenie tego samego, wiecznego przesłania, że prawdziwy Bóg jest 
tylko JEDEN. 

 „Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja 

jestem Bogiem, i nikt inny!” (Izajasz 45: 22)  

 

 

Biblia nie tylko potwierdza, że Bóg jest Jeden, ale także objawia, że 
prawdziwy Bóg, Stwórca, jest jedynym Zbawicielem. „Wy jesteście moimi 

świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście 

mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga 

utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja 

istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.” (Izajasz 43:10-11)  

Tak więc, zgodnie z tym potwierdzeniem, wszyscy inni możliwi bogowie i 
bóstwa tak jak Jezus, Duch Święty, Brahma, Visznu, Shiva, Kriszna, lub 
Budda, nie są bogami, ani wcieleniami JEDYNEGO PRAWDZIWEGO 
BOGA. 

 To przez takie fałszywe wierzenia, kiedy naród żydowski czcił innych 
bożków, “... gniew Pana zapłonął przeciw niemu..” (Księga Liczb 25: 3)  

Z tego samego powodu Mojżesz zniszczył złotego cielca.  



I z drugiej strony Esseńczycy, wczesna społeczność chrześcijan unitarian, 
kiedy to odrzuciła zamianę monoteistycznej nauki Jezusa na Pawłową 
innowację – trójcę, doznała tortur i prześladowań.                                                              
  

Podsumowując, wszyscy Boży prorocy jak Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, 
Jezus, i Muhammad byli zesłani przez tego samego Boga, Stwórcę, aby 
przekazać to samo przesłanie:  

 

 

 

Prawdziwy BÓG jest tylko JEDEN. 

Jego TYLKO czcij i zachowuj Jego Przykazania.  

A skoro ci wszyscy prorocy i wysłannicy głosili to samo, jedno przesłanie, ich 
religia musi być ta sama! Tak więc jaka to jest religia tych proroków i 
wysłanników?  

Poddanie się woli Boga jest istotą przesłania tych proroków. To słowo 
PODDANIE w języku arabskim znaczy ISLAM.  

Kur’an także potwierdza, że Islam jest prawdziwą religią wszystkich 
proroków Boga i Jego wysłanników. Ta koraniczna prawda jest także do 
odnalezienia w samej Biblii!  Ale to będzie tematem dyskusji w broszurze pt “ 
Jak Bóg da!”, która wkrótce się ukaże. 

Ostatecznie warunkiem, aby uzyskać zbawienie, musi być wiara całym 
sercem i oddaniem w wyżej wymienione przesłanie. Niemniej jednak, 
uczynienie tego nie jest wystarczającym! Musimy także wierzyć we 
wszystkich prawdziwych proroków Boga (włączając Proroka Muhammada) i 
postępować według ich prawdziwych wskazówek i nauk. To jest furtka, 
przez którą przejdziemy do szczęśliwego życia wiecznego!  

Tak więc jeżeli jesteś szczerym poszukiwaczem prawdy i miłujesz zbawienie, 
to powinieneś rozważyć to TERAZ, zanim będzie za późno! PRZED 
ŚMIERCIĄ! Ona może nadejść wkrótce! Kto wie? 

Jeszcze jedna sprawa…Ostatnia myśl! 
Ci wszyscy, którzy są szczerzy, uczciwi, 

                             poważni, obiektywni, bezstronni, 
o szerokich horyzontach,  

szukający prawdy, 
 po wnikliwym rozpatrzeniu 

tego przesłania mogą zadać takie pytania: 

  



 * Jaka jest więc prawda? 

  * Co mogę zrobić? 
MOŻESZ szczerze uwierzyć w swego Jedynego prawdziwego Boga(Allah), 
uwierzyć w Jego Ostatniego wysłannika, wypowiadając następujące słowa: 

Zaświadczam, że tylko 
Jeden prawdziwy Bóg(Allah) 

jest godny czci,  
a Muhammad jest   

wysłannikiem Boga (Allah). 
 
*To oświadczenie jest pierwszym krokiem na drodze do wiecznego życia i 
prawdziwym kluczem do bram Raju. 
Jeżeli zdecydujesz się wkroczyć na tę drogę, możesz skontaktować się, ze 
swoim znajomym muzułmaninem, z najbliższym centrum islamskim lub ze 
mną (będę bardzo szczęśliwy, jeżeli będę mógł pomóc).  
Tak, możesz to uczynić! 
 
Krótkie definicje najważniejszych terminów islamskich: 

  
Allach: Prawidłowe, właściwe Imię Jednego Prawdziwego Boga, Stwórcy. Allah 
jest prawdziwym Bogiem całej ludzkości (żydów, chrześcijan, muzułmanów, 
hindusów, itd.)  
 
Muhammad: Ostatni Prorok prawdziwego Boga (Allah).  

 
Islam: Poddanie się Woli Stworzyciela, prawdziwego Boga(Allah). Tylko 
poprzez poddanie się i posłuszeństwo temu prawdziwemu Bogu, można 
osiągnąć realne szczęście i spokój umysłu. 
  
Muzułmanin: Ten, który poddaje się Woli prawdziwego Boga, Allah(Stwórcy) 
 
Kur’an: Słowo Boga objawione Prorokowi Muhammadowi  

 
Książki i prace tego samego autora: 

I. „Krok po kroku” z  serii:  „W poszukiwaniu prawdy” (podejście naukowo- 
porównawcze):  

 1. Kim ON jest?                                            J 
 2. Jaka jest Jego natura?                             U  
 3. Tylko Jedno Przesłanie!                         Ż 
 4. Co jest Prawdą?                                       W 
 5. Co się nie udało?                                     K                                             
 6. Piękno Islamu!                                         R 



 7. ABC islamu.                                              Ó 
 8.  Co jest później?                                       T 

                                                                             C 
                                                                             E 
 
II. Pozycje, które wkrótce się ukażą:  
           * Klucz do pełnego sukcesu i szczęścia!  
           * List do Janet!  
           * Dlaczego „My”?  
 
III. Inne prace:  
                        a. Cotygodniowy program TV  
                        (zastosowanie programu PowerPoint i materiałów     
internetowych).  
                        b. odcinki TV na video & audio kasetach.  
                        c. Publiczne wykłady o islamie.  
  
                                                                               

 
 

Więcej informacji, pytania, 

 sugestie, odpowiedzi lub uwagi proszę kierować do autora:  

Dr. Naji Arfaj  

www.abctruth.net  

abctruth@hotmail.com 

info@abctruth.net 

Tel +96655913113  

P. O. Box 418 

 Hofuf, Ahsa 31982  

KSA 
 


