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To wydarzyło się dawno, dawno temu. Pewnego 
dnia Allah podjął decyzję, aby stworzyć świat.
Stworzył lądy, morza i niebo.

O pierwszym człowieku  
i pierwszym Proroku Allaha.

Powstały drzewa i kwiatki - rosły wszędzie.
Powstały przepiękne rzeki.
Powstało niebieskie niebo.
Nie było tylko ludzi.
Allah popatrzył na ląd.
Popatrzył na morza.
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Później popatrzył na niebo. 
Ten przepiękny świat wyglądał pusto.
Allah zebrał trochę gliny i stworzył człowieka. 
Nazwał go Adamem. 

Allah stworzył również kobietę. Nazwał ją Hałłą 
(lub Ewą). Adam i Ewa mieszkali w przepięknym 
ogrodzie. Rosło tam mnóstwo owoców. 
Kiedy  tylko Adam i Ewa byli głodni, mogli jeść  
przepyszne owoce.
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Na środku ogrodu rosło wielkie drzewo. Było inne 
od pozostałych drzew. Jego owoce były większe 
i piękniejsze niż owoce na innych drzewach.
 

Allah powiedział Adamowi i Ewie, aby nie  
podchodzili do tego drzewa. Adam i Hałła byli  
w ogrodzie bardzo szczęśliwi.



Kiedy byli głodni zrywali owoce z drzew i jedli 
je. Nigdy nie zbliżali się do tego szczególnego 
drzewa w ogrodzie.

W tym samym ogrodzie mieszkał również  
Szatan. Szatan był bardzo zazdrosny  
o Adama i Ewę. Chciał, aby Allah zezłościł się  
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na nich. Nie chciał, aby żyli szczęśliwie  
w przepięknym  ogrodzie.

Szatan podburzył Adama i Ewę, aby  
postąpili wbrew rozkazowi Allaha  
i zjedli owoce z zakazanego drzewa. 

Po zjedzeniu niedozwolonego owocu 
Adam i Ewa zaczęli się bać.

 

Nie posłuchali Allaha. 

Zjedli owoc z drzewa, którego  
mieli nie dotykać. I mogli zostać  
za to ukarani.
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Allah był bardzo zły. Ale kochał Adama i Ewę. 
Nie chciał ukarać ich zbyt srogo. Rozkazał im  
opuścić ogród i wysłał ich na dół, aby  
zamieszkali na ziemi.

Opowieść o Proroku Adamie uczy nas, że  
zostaliśmy stworzemi przez Allaha  
i dlatego wszyscy jesteśmy równi. Powinniśmy 
szanować siebie nawzajem, i nigdy nie uważać 
się za lepszych, ani nie obrażać innych.
Wszyscy jesteśmy dziećmi pochodzącymi od 
tego samego przodka – Proroka Adama.




