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Zaczynamy w imię Allaha, 
Najlitościwszego,
Najmiłosiernego.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim. .
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        Rozejrzyj się wokół siebie.
        Co widzisz?

   Wiele rzeczy – małych i dużych. 
We wszechświecie jest wiele rzeczy, które możemy 
poznawać i badać.
Istnieje wiele rzeczy na świecie, o których możemy  
się uczyć.4 5



Widzisz, że rzeczy się RÓŻNIĄ od siebie. 
Ale czy wiesz, że one są jednocześnie PODOBNE?
Wszystkie zrobione są z materii.
Mają wielkość, pojemność i wagę.
Możemy je zmierzyć, zważyć.
Każda z nich ma początek i koniec.6 7



Rośliny potrzebują ziemi, wody i słońca.

Nic nie może powstać samo. 
Nic nie istnieje samo z siebie.
Zatem JAK się to wszystko zaczęło?
Czy coś może powstać samo z siebie?

Z czego to wszystko powstało?

Każda rzecz potrzebuje jakiejś innej,  
aby istnieć. 
Ludzie oraz zwierzęta potrzebują 
jedzenia, aby mieć siłę, wody do picia 
 i powietrza, żeby oddychać. 
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Odpowiedz: ALLAH,
Najwyższy i Wychwalony niech będzie.

Tylko ALLAH ma moc, aby wszystko powstało.
Tylko ALLAH ma moc, aby wszystko zakończyć.
Tylko ALLAH ma moc kontrolowania wszystkiego. 
Tylko ALLAH nie może zostać zmierzony.
Tylko ALLAH nie ma końca i początku!
Tylko ALLAH nie potrzebuje niczego.

Ponieważ wszystko zaczyna się i kończy, ma 
ograniczenia i potrzeby, wiemy, że pochodzi 
od ŹRÓDŁA poza wszechświatem, które nie 
ma początku, ani końca, nie jest ograniczone  
i nie ma żadnych potrzeb.
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To Źródło nazywamy po arabsku Allah,  

a po polsku Bóg. Nie możemy narysować rysunku Allaha,  Wychwalony niech będzie.Nie możemy robić posągu Allaha, Wychwalony niech będzie.
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Allah jest większy niż cokolwiek, co widzimy.
Allah jest większy niż cokolwiek, co znamy.
Allah jest większy, niż cokolwiek co umiemy sobie 
wyobrazić.

Mówimy więc: ALLAHU AKBAR. 
Allah jest Wielki!

Wiemy wiele o naszym świecie.
Możemy wykorzystywać zmysły, aby go poznawać  
i uczyć się o nim.
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Ale nasze wszystkie zmysły i cały nasz świat mówią nam o ALLAHU, Wychwalony 
niech będzie, że ALLAH istnieje, że ALLAH jest wielki.

Dlatego też ALLAH wysłał swoich Wysłanników, aby mówi nam o ALLAHU,  
Wychwalony niech będzie.
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Ostatni Wysłannik ALLAHA powiedział nam: „Zaprawdę, kiedy 
On chce czegoś, wystarczy, że powie ‘Bądź’ 
i to się dzieje!” - i tak też mówi Koran.
Ostatni Wysłannik powiedział nam: 
„ALLAH ma 99 imion. Nikt nie zasługuje, 
aby oddawać mu cześć, 
oprócz Allaha”.

Niektóre z nich to:

Najbardziej Miłosierny, 
Najbardziej Litościwy, 

Namiestnik świata, 
Święty, 

Pokój, 
Obrońca,  

Najpotężniejszy, 
Najbardziej Wyrozumiały, 

Największy.
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