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Na początku nie było nic poza wielką 
pustą przestrzenią. 
Nie było ziemi ani nieba. 
Nie było ani słońca ani księżyca.
W ogóle nie było światła.
Wszystko pokrywały ciemności...

Miłosierny Allah pomyślał o stworzeniu świata. 
Powiedział: „Bądź” i świat powstał.

Allah pragnął, aby świat był piękny. Rozpostarł 
ziemię jak dywan. Postawił na niej góry, aby ją 
przytrzymały.
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Jak Allah stworzył świat 



Powiedział słońcu, aby świeciło w ciągu dnia,  
a księżycowi by świecił w nocy. Następnie rozsiał 
po niebie gwiazdy i powiedział im, aby świeciły  
jasno w nocy, pomagając podróżnym znaleźć 
drogę.
Jest wiele gwiazd na niebie. Każda z nich jest 
inna. Niektóre są duże a inne małe. Niektóre 
błyszczą delikatnie, a inne świecą bardzo mocno. 
Są jak drogowskazy, które kierują podróżnych 
do celu. 

Nad ziemią Allah stworzył niebo. Na niebie 
ustawił dwa światła: słońce i księżyc. 
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Później Allah oddzielił morza od lądu. 

Ląd pokrył zielenią: wielkimi drzewami,  
małymi krzaczkami i kolorowymi  
kwiatkami. 

Powiedział deszczowi,  
aby podlewał rośliny tak,  
żeby mogły rosnąć.
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Potem Allah stworzył wszystkie rodzaje zwierząt: 
wielbłądy, konie, owce i słonie. Później stworzył 
wszystkie rodzaje ptaków: latające wysoko orły, 
przepiękne pawie i słodko śpiewające słowiki a morza 
zapełnił rybami i innymi stworzeniami.

Świat był przepiękny. Ziemia była zielona. Niebo 
było błękitne. Morza miały wszystkie odcienie 
zieleni i niebieskiego. 
Na ziemi było bardzo dużo rodzajów zwierząt, 
na niebie wiele gatunków ptaków, a w morzach 
mnóstwo ryb.
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Anioły oberwowały, czy cały świat funkcjonuje 
prawidłowo: czy wiatr wieje, kiedy mu nakazano, 
czy z chmur pada deszcz w odpowiednie miejsca 
i czy deszcz nawadnia pola i ogrody.

Wtedy Allah zapragnął, aby świat stał się jeszcze 
piękniejszy. Stworzył anioły. 
Anioły słuchały Allaha we wszystkim. Były Jego 
wysłannikami. Roznosiły Jego rozkazy we wszystkie 
zakątki świata.
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Później z ognia bez dymu Allah stworzył dżiny. 
Niektóre dżiny są dobre, inne złe. Niektóre wierzą 
w Jednego Allaha, inne nie. 

Na samym końcu Allah postanowił 
stworzyć człowieka. Zebrał wszystkie 
rodzaje ziemi i pomieszał je jak glinę do 
wyrobu naczyń. Stworzył z niej kształt 
człowieka i tchną w niego swojego  
ducha.  Pierwszego człowieka Allaha 
nazwał Adamem. Pożniej stworzył 
pierwszą kobietę i nazwał ją Hałłą 
(Ewą).

Allah stworzył przepiękny świat.

Ofiarował go człowiekowi, aby w nim żył.
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