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Dawno dawno temu, w małej wiosce  Ur urodził  
się chłopiec. Rodzice nazwali go Ibrahimem 
lub Abrahamem. Ibrahim był bardzo dobrym  
dzieckiem. 
Kochał Allaha ponad wszystko na świecie. Kiedy 
dorósł, Allah uczynił go wielkim prorokiem.

O Proroku Ibrahimie  
i zimnym ogniu.

Mieszkańcy wioski, w której mieszkał Ibrahim 
nie kochali Allaha. Nie kłaniali Mu się. Nie 
modlili się do Niego. Zamiast modlić się do  
Allaha, modlili się do posągów i kamieni.  
Urządzili im nawet specjalne pomieszczenie.
Prorok Ibrahim nienawidził posągów. Mówił  
ludziom: „Módlcie się do Allaha”, jednak nikt nie 
chciał go słuchać.
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Pewnego dnia mieszkańcy wioski udali się na 
targ. 
Prorok Ibrahim został sam. Pomyślał: „Nikogo  
nie ma w wiosce. Jestem sam. Teraz mogę  
pozbyć się bożków. Wtedy wszycy będą kłaniać 
się Allahowi. I wszyscy będą się do Niego 
modlić.”

Prorok Ibrahim wszedł do komnaty, gdzie  
stały wszystkie kamienna posągi. Wziął 
do ręki młotek i rozbił wszystkie po kolei. 
Kiedy mieszkańcy wrócili do wioski, nie  
zobaczyli nic poza rozbitymi kamieniami. 
Bardzo się zezłościli na Ibrahima i zaczęli na  
niego krzyczeć. Złapali go za za ręce i nogi  
i wrzucili do ognia.
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Allah bardzo kochał Proroka Ibrahima. Jak 
mógłby pozwolić, żeby źli ludzie wyrządzili 
szkodę Ibrahimowi! Allah powiedział do ognia: 
„Bądź zimny!”. Ogień posłuchał Allaha i stał 
się zimny. W ogóle nie poparzył Ibrahim. W ten 
sposób Prorok został ocalony!

Po tym wszystkim Prorok Ibrahim stał się  
jeszcze śmielszy. Wiedział, że Allah jest po jego 
stronie. Kazał ludziom zapomnieć o posągach  
i pokłonić się Allahowi. Podróżował od wioski do 
wioski i mówił wszystkim o Allahu.

 

Na początku tylko kilka osób wierzyło w to,  
o czym mówił Prorok Ibrahim. Jednak z czasem 
coraz więcej i więcej osób przyłączało się niego. 
Allah opiekuje się ludźmi, którzy Go kochają.  
On prowadzi ich we wszystkim. On zawsze z nimi 
jest.

Morałem tej opowieści jest fakt, że wiara  
w Allaha jest jedyną rzeczą, która może ocalić 
wierzącego na tym świecie i w przyszłym.




