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Czas na rozpoczęcie podróży.

Poznasz życie kilku najwspanialszych ludzi, 

jacy kiedykolwiek żyli na świecie.

Są to mężczyźni posłani przez Allaha.

Dowiesz się: 

dlaczego zostali posłani,

do kogo zostali posłani

i czego możemy się od nich nauczyć.

Są Prorokami.

Pierwszym z nich był Adam,

ostatnim zaś Mohammed.

3



Jak w przypadku każdej podróży, musisz wiedzieć

dokąd zmierzasz. Mapa na pewno będzie w tym

pomocna. Na następnej stronie znajdziesz mapę, na

której wymienione są imiona Proroków wymienionych

w Koranie. Przyjrzyj się mapie uważnie i znajdź

te imiona, o których wcześniej słyszałeś.
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Spośród wszystkich tych Proroków

pięciu wymienionych jest w Koranie

(sury: Al aḥzab, Asz szura

i Al aḥaqaf), jako Prorocy

przymierza. Są to: Noe, Ibrahim,

Mojżesz, Jezus oraz Mohammed.

Powinniśmy szczegółowo poznać

życie Mohammeda, dlatego też

jemu poświęcona jest osobna seria.

Teraz poznamy historię czterech,

spośród wymienionych wyżej

Proroków, jak również Adama, który

był pierwszym Prorokiem.

Spójż na mapę znajdującą się

na następnej stronie....
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Z tytułu tej książki na pewno już domyśliłeś

się, że teraz poznamy opowieść o Adamie.

Historie innych Proroków możesz poznać

dzięki z innym książeczkom z tej serii.

Przed podróżą musisz zapoznać się

z kilkoma podstawowymi informacjami. Bez

nich, zgubisz się i nie dotrzesz do celu

swojej podróży. Naucz się następujących

symboli, aby dowiedzieć się, czego

spodziewać się podczas podróży.

Zanim zaczniesz jakąkolwiek wyprawę,

musisz wiedzieć dokąd zmierzasz

i dlaczego. Biorąc pod uwagę wszystkie

opowieści w tej książce, Twój cel podzielony

jest na trzy części. Musisz być w stanie

przeczytać samemu to opowiadanie,

opowiedzieć później główne wydarzenia

i ustawić je w poprawnej kolejności.

Powinieneś być wstanie zrozumieć drobnie

szczegóły, które przedstawione w tej

opowieści. Na koniec dobrze by było, abyś

był w wstanie zrozumieć powody, dla

których pewne sytuacje, wymienione

w opowiadaniu, zdarzyły się. Będziesz mógł

sprawdzić, czy osiągnąłeś swoje cele

– na końcu każdej części będziesz mógł

postarać się przezwyciężyć trudności, które

napotkasz na swojej drodze.

Jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz

zrobić przed jakąkolwiek podróżą - musisz

się przygotować. Pakowanie bagaży

wymaga pamiętania znaczenia niektórych

podstawowych słów-kluczy, które są

wymienione w opowiadaniu.
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Kiedy tylko zaczniesz podróż, będziesz

musiał aktywnie myśleć o tym, czego się

uczysz.

Refleksja może pojawić się w połowie

opowiadań i spowoduje, że zastanowisz

się bardziej nad pewnymi wydarzeniami.

Kiedy skończysz czytanie, zasłużyłeś na

odpoczynek w Miejscu odpoczynku.

Wykonasz proste ćwiczenia, które

upewnią cię, czy dobrze zrozumiałeś

słowa użyte do opowiedzenia historii.

Skorzystaj z możliwości udowodnienia

sobie, ile się nauczyłeś. Musisz wykonać

zadania, które są za każdym razem

trudniejsze. Po wypełnieniu każdego

z nich, upewnisz się, że osiągnąłeś cel

swojej podróży. Na początku musisz

Przeskoczyć przez płotek, aby

udowodnić sobie, że wystarczająco

znasz wydarzenia z tego opowiadania.

Kolejne wyzwanie jest troszeczkę

trudniejsze. Przekroczenie rzeki

oznacza sprawdzenie, czy poznałeś

drobne szczegóły dotyczące tego,

co naprawdę wydarzyło się w tej

opowieści.

Ostatni i zarazem najtrudniejszy

sprawdzian nazywa się Wejdź na

szczyt. Tutaj będziesz musiał wykazać

się zrozumieniem, dlaczego to wszystko

się wydarzyło, o czym opowiada ta

historia.
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Zanim przejdziesz do kolejnej części książki, upewnij się, 

czy podałeś odpowiedzi w Uwagach na pożegnanie,

które znajdują się na końcu tej książki.

To wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz!

Teraz jest czas, abyś rozpoczął swoją podróż.

Bismillah.
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Poniżej wymienione są niektóre słowa, które pojawią

się w opowieści. Zastanów się, które z nich znasz.

Na samym końcu pobawimy się troszkę

tymi i innymi wyrazami.

ALLAH

ANIOŁY

CZYSTY

GRZECH

DŻINY
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Dawno temu istniał tylko Allah.

Nie było innego  

i nie było nikogo, kto istniałby przed Nim.

Nie było słońca, które świeci,

nie było orzeźwiającej wody.

Nie było ptaków, które latają,

ani wysokiego nieba.

Nie było rzek, które płyną

ani wiejącego wiatru.

Skąd to wszystko się wzieło?
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Allah wypowiedział: „Bądź”.

Tak po prostu.

Stworzył to wszystko, co widzimy.

Allah wypowiedział: „Bądź”.

Tak po prostu.

Stworzył to wszystko, czego nie możemy zobaczyć.

Allah stworzył Anioły

różnych rodzajów, które są czyste.

Stworzył Dżiny.

Allah stworzył wiele więcej rzeczy.
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Wszelka chwała dla Allaha! Czy kiedykolwiek pomyślałeś,

co Allah stworzył? Allah stworzył wiele rzeczy, których nie

możemy zobaczyć. W tym opowiadaniu Anioły i Dżiny są takimi

przykładami. Czy możesz podać inne przykłady?
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Allah stworzył kształt człowieka.

Zrobił go z gliny.

Allah wypowiedział: „Bądź”!

Tak po prostu.

Człowiek został powołany do życia.

Allah nazwał go Adamem.

Adam był pierwszym człowiekiem.

Niech Allah błogosławi Adama

- alajhi salam.
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Allah stworzył żonę dla Adama.

Nazywał ją Ewą.

Niech Allah błogosławi Ewę - alajhi salam.

Adam i Ewa mieli cel w życiu:

mieli robić to, co sprawia Allahowi przyjemność.

Allah również stworzył Raj (dżannah).

Było to miejsce dobre i czyste.

W Raju było wszystko, czego można pragnąć 

i wiele więcej, i więcej.
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W raju rosło drzewo.

Allah powiedział Adamowi, aby on 

i Ewa nie podchodzili do niego.

To było tylko jedno drzewo.

W Raju było jeszcze wiele innych drzew.

Wtedy pojawił się Szatan.

Był złym dżinem.

Chciał, aby Adam popełnił grzech.

Powiedział mu, że jest lepszy od niego.

Szatan powiedział Adamowi kłamstwo...
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Co za niesamowita historia, nieprawdaż? W czytając tę opowieść

poznaliśmy wiele słów. Niektóre z nich wymieniono poniżej.

Napisz, proszę, zdania używając ich.

ALLAH

Kim jest Allah? Kim są Anioły?

GRZECH

Czym jest grzech? Zdanie:

CZYSTY

Co znaczy czysty? Zdanie:
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ANIOŁY



DŻANNAH

Co oznacza dżannah?

ADAM

Kim  był Adam?

EWA

Kim była Ewa?

24

SZATAN

Kim jest Szatan? Kim są Dżiny?

DŻINNY



Poniższy tekst to próba streszczenia najważniejszych

wydarzeń tej opowieści. Musisz znaleźć teraz najlepiej

pasujący wyraz, który wpiszesz w puste miejsce. Na następnie

stronie odnajdź wyrazy, które wybrałeś.
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P H S Z E

O I W N O

E Z A L M

N A A I E

U T R B C

........................... stworzył wszystko, co nas

otacza. On stworzył .................... i Dżiny. Allah

również stworzył Adama z ............................

i stworzył dla niego miejsce, w którym mógł żyć.

To miejscce nazywa się ......................... Posiada

wszystko, czego potrzebujesz i istnieje na zawsze.

Zwróć uwagę, jak wyrazy są ukrytew

podanym przykładzie. Jak tylko odszukasz

wyraz, zapisz na kartce, a następnie

porównaj ze swoim wpisanym w puste

miejsce poniżej kwadratu. Upewnij się, że

wyraz, który odszukałeś jest taki sam, jak

wcześniej w pisałeś do tekstu.
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P H T O Y

O I G N O

W Z A L N

N A A I E

G T Y N C

D A S Y Ł

I I N N O

G Z A I M

A B A I E

U T R B C

U H B Z L

O I O N O

H Z A L N

N A A L E

U T H B O

P H D Z E

M I R N O

E Z A L M

N J A I E

R T R B C



Teraz troszeczkę trudniejsze zadanie. Przeczytaj podane niżej

pytania i dopasuj je do odpowiedzi znajdujących się na następnej

stronie. Przyporządkuj numery pytań do literek odpowiedzi i podaj

rozwiązanie w bąbelkach. Jedno zadanie zostało już za ciebie

rozwiązane.
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1 Kto stworzył słooce, rzeki i niebo ?

2 Kto stworzył Anioły i Dżiny?

3 Jakie są Anioły?

4 Z czego został stworzony Adam?

5 Jaki cel w życiu miał Adam?

6 Gdzie na początku  mieszkał Adam?

7 Opisz, jak wygląda Dżannah.

8 Jak miała na imię żona Adama?

9 Czego zabronił Allah robid Adamowi w Raju?

6f
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A Dobre i czyste miejsce.

B Musiał zrobid to, co sprawia Allahowi 
przyjemnośd.

C Nie podchodzid do pewnego drzewa.

D Z gliny.

E Allah, Stwórca wszystkiego.

F Miejsce zwane dżannah.

G Miłe i czyste.

H Ewa.

I Allah stworzył wszystko, również to, czego nie 
możemy zobaczyd.



Wspinając się na górę będziesz musiał trochę bardziej wytężyć

się. Przeczytaj poniższe pytania i napisz odpowiedzi.

1. Dlaczego Szatan chciał, aby Adam popełnił grzech?

2. Dlaczego Szatan powiedział Adamowi kłamstwo?
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Nadszedł czas, aby jeszcze raz się przygotować do

wyprawy! Spójż na słowa wymienione poniżej. Mam

nadzieję, że spotkałeś się z nimi wcześniej.

Popracujemy nad tymi i innymi wyraza na końcu

rozdziału.

PROROCY

WYBACZYĆ

ISLAM
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Szatan powiedział Adamowi kłamstwo, 

że jeśli zje owoc z zakazanego drzewa,

nigdy nie umrze.

Ale to było kłamstwo.

Adam podszedł do drzewa.

Zobaczył owoce

i zjadł.

To był błąd.
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Jak myślisz, jak poczuł się Adam po zjedzeniu owocu

z zakazanego drzewa? Napisz swoje przemyślenia i powróć

do opowiadania, aby przekonań się, czy miałeś rację.
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Adam poczuł wielki smutek.

Zaczął się modlić.

Allah przebaczył mu.

Ale również odesłał go.

Adam musiał opuścić dżannah.

Allah wysłał go na ziemię.

Ziemia znajdowała się bardzo daleko.

Adam musiał tam już zostać.
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Adam i Ewa mieszkali wspólnie na ziemi.

Mieli wiele dzieci.

My jesteśmy jednymi z nich.

Ale szatan był ciągle w pobliżu.

Miał bardzo złe zamiary.

Chciał, aby ludzie odeszli od islamu.
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Allah też miał Swój plan.

Zesłał wielu Proroków.

Oni mówili, co jest prawdą:

„Módlcie się tylko do Allaha.

Róbcie to, co sprawia przyjemność Allahowi.”

To jest cel w naszym życiu.
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Allah uczynił Adama Prorokiem.

Adam był pierwszym Prorokiem na ziemi.

Niech Allah błogosławi Adamowi - alajhi salam.

Upłyneło trochę czasu.

Adam umarł.

Allah zesłał kolejnych Proroków.

Wszyscy oni podążali tą samą drogą.

Prorocy byli najlepszymi ludźmi.

Opowieści o nich również są najlepsze.

Poznajmy inne.

Wszystkie te opowieści są prawdziwe.
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Możesz się nauczyć jeszcze więcej z tej opowieści! Upewnij się,

że rozumiesz wszystkie słowa. Napisz znaczenie poszczególnych

słów i użyj je w zdaniach, jeśli zostaniesz o to poproszony.

PROROK

Kim są Prorocy? Czym jest islam?

WYBACZENIE

Znaczenie: Zdanie:

ZIEMIA

Czym jest ziemia? Zdanie:
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ISLAM



Napisz brakującą literę oraz wydarzenie. Następnie uporządkuj

literki wydarzeń w odpowiedniej kolejności i wpisz w kółkach

poniżej. Jaki wyraz tworzą te literki?
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Allah zesłał Proroków, aby ludzie pamiętali o Nim.

Allah wybaczył Adamowi, ale zesłał go na ziemię.

Szatan powiedział Adamowi kłamstwo.

Adam poczuł smutek i zaczął się modlić.

Allah powiedział, aby Adam nie podchodził do drzewa.



Jest wiele pytań o to, co wydarzyło się w tej historii. Aby ułatwić ci

zadanie, podaliśmy odpowiedzi. Wybierz jedna prawidłową

odpowiedź spośród podanych. Wpisz literkę odpowiedzi w puste

kwadraty poniżej. Jaki wyraz tworzą?
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R Jeśli popatrzy na drzewo, nigdy nie umrze.

N Jeśli zje owoc z drzewa, będzie mógł latać.

P Jeśli zje owoc z drzewa, nigdy nie umrze.

Z Jeśli popatrzy na drzewo, będzie mógł latać.

Jakie kłamstwo powiedział Szatan Adamowi?

O Adam poczuł złość.

U Adam poczuł się chory.

I Adam poczuł zmęczenie.

R Adam poczuł smutek.

Jak poczuł się Adam po zjedzenia owocu z drzewa?
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P Allah wybaczył Adamowi, ale wysłał go na ziemię.

N Allah wybaczył Adamowi i pozwolił mu pozostać w Raju.

O Allah nie wybaczył Adamowi i wysłał go na ziemię.

L Allah nie wybaczył Adamowi, ale pozwolił mu pozostać 

w Raju.

Co zrobił później Allah?

Y Sprawić, aby ludzie pozostali muzułmanami.

R Sprawić, aby ludzie odeszli od islamu.

P Sprawić, aby ludzie pokochali Allaha.

N Sprawić, aby ludzie dziękowali Allahowi.

Jaki plan miał Szatan?

S Rób cokolwiek, co uważasz za właściwe.

A Módl się tylko do Allaha i rób to, na co masz ochotę.

I Rób cokolwiek sprawia ci przyjemność.

O Módl się tylko do Allaha i rób to, co sprawia Allahowi 

przyjemność.

Co głosili Prorocy?
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S Aniołami.

C Prorokami.

O Bogatymi ludźmi.

N Znanymi ludźmi.

Kim są najlepsi z ludzi?

Y Wszystkie są prawdziwe.

I Większość z nich jest prawdziwa, ale niektóre nie.

U Niektóre są prawdziwe, ale większość nie.

A Wszystkie są takie same.

Co jest wyjątkowego w historiach o Prorokach?



Dotarłeś teraz na szczyt góry. Wszystkie wypowiedzi są

nieprawdziwe. Popraw je i napisz prawidłowe w przygotowanych

prostokątach.
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Każda podróż musi się kiedyś skończyć, niezależnie od tego,

jak jest długa. Dotarłeś do końca podróży przez życie Proroka

Adama. Jednym ze sposobów zmierzenia sukcesu, jest

sprawdzenie, jak dobrze dałeś sobie radę z pokonaniem

przeszkód, które napotkałeś na swojej drodze. Na następnej

stronie znajdziesz proponowane odpowiedzi na zadane

wcześniej pytania. Zachęcam cię teraz do sprawdzenia efektów

swojej pracy.

Jest jeszcze coś innego, niż pokonywanie przeszkód, co może

zmierzyć twój sukces. Jedną z najcenniejszych miar są twoje

własne przemyślenia dotyczące tego, czego się nauczyłeś lub

co najbardziej cię zainteresowało. Mam nadzieję, że

zapamiętasz tą opowieść i w przyszłości dowiesz się jeszcze

więcej na ten temat. Następny rozdział daje ci możliwość

przekonania się, jakie są według ciebie najważniejsze wnioski

z poznanej historii.



Na końcu podróży zawsze dobrze jest zatrzymać się

na chwilę i przemyśleć, czy z niej skorzystałeś. Zastanów się,

jakiej najważniejszej rzeczy nauczyłeś się podróżując. Pomyśl

i wybierz jeden wniosek lub myśl, który najbardziej

zapamiętałeś ze swojego dzisiejszego doświadczenia.

50



Dział Odpowiedź Uwagi

Odpowiedzi mogą zawierać słowa: Raj, Piekło lub inne 

przykłady ze świata niewidzialnego.

Allah: Pan światów

Anioły:   dobre i niewidzialne stworzenia Allaha 

Grzech:  nieposłuszeństwo wobec Allaha

Czysty:   bez zanieczyszczeń

Dżannah: miejsce, w którym wszyscy są szczęśliwi

Adam:     imię pierwszego Proroka

Ewa:       żona Adama

Szatan:  dżin, który życzy ludziom źle

Dżin:      stworzenie Allaha, które może być dobre albo złe

To są tylko 

proponowane 

odpowiedzi.

Na nagrodę 

zasługuje każdą  

inna poprawna 

odpowiedź.

Allah

Anioły 

gliny

Raj

na zawsze

1e    2i    3g    4d    5b    6f    7a    8h    9c

• Myślał, że jest lepszy niż Adam.

• Spowodował, że Adam opuścił Raj.

Podane

odpowiedzi 

są bardzo krótkie. 

Twoja odpowiedź 

może być 

znacznie dłuższa.
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Dział Odpowiedź Uwagi

Adam czuł się źle przez swój postępek i żałował go.

Prorok: człowiek posłany przez Allaha.

Islam:             religia ludzi posłusznych Allahowi.

Grzech:          nieposłuszeństwo wobec Allaha

Wybaczenie: nie gniewanie się na kogoś za 

nieposłuszeństwo.

Ziemia:           miejsce, gdzie mieszkają ludzie i zwierzęta.

To są tylko 

proponowane 

odpowiedzi. Na 

nagrodę 

zasługuje każdą  

inna poprawna 

odpowiedź.

Wyraz:                    DRZEWO

Brakujące zdanie:    Adam zjadł owoc z drzewa.

Brakujące literki:   R   E

PROROCY

• Adamowi było przykro, że zjadł owoc z drzewa, chociaż 

Allah zabronił mu tego.

• Adam nazywany jest naszym „ojcem”, ponieważ był 

pierwszym mężczyzną i wszyscy ludzie są dziećmi jego 

dzieci.

• Adam zdjadł owoc z drzewa, ponieważ szatan 

powiedział mu kłamstwo.

• Ludzie odchodzą od islamu, ponieważ wypełniaja plan 

szatana.
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