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Prorok Mohammed często siedział samotnie w jaskini Hira, niedaleko  
Mekki. Modlił się tam i głęboko rozmyślał. Prosił Stwórcę niebios i ziemi,  
aby odpowedział na pytania, które mu przychodziły do głowy.
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Jaki jest prawdziwy cel życia człowieka? Czego Bóg od nas oczekuje?  
Jak powstał człowiek i gdzie uda się po śmierci? 
W samotności, otoczony przyrodą, Prorok oddawał się głębokim  
rozmyślaniom i poszukiwał odpowiedzi na te wszystkie trudne pytania.
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Pewnej ramadanowej nocy Prorok jak zwykle  
siedział sam w jaskini. Nagle ukazał mu się  
w ludzkiej postaci anioł Gabriel. Anioł nauczył  
Proroka pierwszego wersetu z Koranu. Prorok  
poczuł, że ten werset od zawsze znajdował się  
w jego sercu. 
W ten sposób Allah objawił Prorokowi  
Mohammedowi Koran. Zabrało 23 długie lata,  
aby Prorok zapamiętał wszystkie wersety Świętej 
Księgi.

.
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Koran jest prawdziwymi słowami 
Allaha w ludzkim języku. Jest 
księgą zawierającą nauki 
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dla wszystkich ludzi, 
która będzie istnieć  
po wsze czasy.
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Zawiera prawdziwe i zrozumiałe odpowiedzi na  
wszystkie najważniejsze pytania, które pojawiają  
się w umysłach osób poszukujących odpowiedzi. Służy jako  
światło przewodnie, inspirując i prowadząc pobożnego  
człowieka dobrą drogą. Wskazówki zawarte w Koranie są  
jedyne w swoim rodzaju, i są wielkim błogosławieństwem 
dla ludzi od Allaha: pokazują drogę do ostatecznego sukcesu. 
Mówi ludziom, jak się mają postępować, aby po śmierci  
wejść do Raju, który jest ostatecznym celem. Post jest  
drogą do tego celu.



Miesiąc ramadan raz w roku przypomina o  błogosławieństwach, których  
nie można przyrównać do niczego.
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Objawienia Koranu nie świętuje się w zwykły sposób. Upamiętnia się je  
poprzez nie jedzenie i nie picie, ale również w formie wdzięczności 

Wszechmogącemu okazywanego 
przez różne formy jałmużny. Post 

w tym miesiącu jest jak  
powiedzenie „Dziękujemy Ci” za 
boskie błogosławieństwo. 



Ramadan to też najlepszy moment do czytania i rozumienia Koranu. W tym czasie 
odbywają się szczególne recytowania, a także modlitwy tarałih.
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Tarałih jest tak naprawdę modlitwą tahadżud, ale zamiast odprawiać ją przed 
świtem, w ramadanie dla ułatwienia jest wykonywana po modlitwie isza..
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Koran przedstawia Allaha i pokazuje związek pomiędzy Nim a Jego stworzeniami. 
Duża część Koranu poświęcona jest opowieściom o prorokach, takich jak: Adam, 
Noe, Ibrahim, Józef, Mojżesz, Jezus i wielu innych (pokój niech będzie z nimi).  
Te opowieści uczą nas, co jest złe, a co dobre dla wierzących.
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Inne części Koranu omawiają przyszłe życie, szczegółowo 
opisują cudowności Raju i okropności Piekła. Koran  
zawiera również opisy wydarzeń historycznych, innych wierzeń  
i religii, zaleceń religijnych, boskich obietnic oraz modlitw,  
a także praw dotyczących ludzi.
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Czytając Koran w miesiącu jego objawienia, w ramadanie, tworzymy atmosferę, 
która przypomina nam o czasie, w którym boskie światło stąpiło z niebios  
na ziemię. 
Koran jest wskazówką dla ludzi, jak mają żyć. Ludzie zarabiają na utrzymanie  
zgodnie z zasadami wskazanymi w Koranie. Kąpią się w oceanie życia, aby  
oczyścić swoje dusze.

.
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Koran jest prezentem od Allaha dla Jego poddanych. Post jest jakby  
podziękowaniem za tę nagrodę. 
Przez post człowiek wyraża wdzięczność Allahowi. Jest posłuszny nakazom  
Alalha i uświadamia sobie, że Allah jest wspanialszy niż ktokolwiek  
lub cokolwiek innego.
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Po  miesiącu postu muzułmanin zdobywa 
umiejętność prowadzenia  pobożnego 
życie, takiego, jakie jest nakazane  
w Koranie.

Słowa Allaha poświęcone 
ramadanowi znajdziesz  
w Koranie 2:183-185 oraz 

96:1-5.

.




