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Wiemy już, że Allah zesłał proroków i wysłanników, aby pokazać 
nam prawdziwą drogę. 
Nasz Umiłowany Stwórca zesłał nam również Księgi jako  
przewodniki. Przekazał je swoim wysłannikom.

Nazywamy je Księgami Allaha (kutubuAllah w języku arabskim).

W jaki sposób Allah zesłał Księgi wysłannikom?
Allah zesłał Księgi poprzez anioła Gabriela. Księgi zesłane przez 
Allaha nazywane są również księgami objawionymi. Objawienie  
w języku arabskim to ‘łahi’.

Księga zesłana ostatniemu Prorokowi Mohammedowi nazywa się  
Koran. W Koranie znajdziemy również nazwy pozostałych ksiąg, 
które zostały przekazane przez Allaha prorokom żyjącym przed  
Mohammedem.

Księga przekazana Prorokowi Ibrahimowi nazywa się Suhf Ibrahim – 
Pismo Ibrahima.

Prorok Mojżesz otrzymał Tałrah           (Torę).

Prorok Dawid otrzymał Zabur            (Psalmy).

Prorok Jezus otrzymał Indżil            (Biblię).

Księgi przekazane prorokom żyjącym przed Mohammedem zagineły 
lub ich treść została zmieniona przez ich późniejszych naśladowców. 
Pismo Ibrahima do tej pory nie zostało odnalezione. Treść Tory, Psalmów 
i Biblii została zmieniona przez następców. Pomieszali własne słowa 
ze słowami Allaha. Dlatego nie możemy poznać wcześniejszych Ksiąg 
Allaha w ich pierwonym brzmieniu.

Koran jest pełna Księgą – przewodnikiem od Allaha. Jest teraz  
z nami bez żadnych zmian, bez dodatków lub zamieniania słow. Jest 
ostatnią Księgą, która została zesłana ludziom przez Allaha. 

Jeśli chcemy być szczęśliwi na tym świecie i życiu wiecznym, musimy 
postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Koranie.

Ksiegi Allaha
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Wiemy, że pewnego dnia umrzemy. Każdy kiedyś umrze. Po śmierci 
Allah przywróci nas do życia i zapyta, jak zachowywaliśmy się 
żyjąc na ziemi. Ci ludzie, którzy słuchali zaleceń Allaha zostaną  
nagrodzeni. Ci którzy nie słuchali, zostaną ukarani.

Pewnego dnia, cała ziemia, niebo i wszystko inne zostanie zniszczone 
na rozkaz Allaha. Nikt, oprócz Allaha nie wie, kiedy to się wydarzy. 
Nasze życie na ziemi jest krótkie. Prawdziwe życie, które nie ma końca, 
to życie po śmierci. Nazywa się ono ahirah w języku arabskim.

Pierwszym dniem życia po śmierci będzie Dzień Sądu Ostatecznego. 
W tym dniu ludzie dowiedzą się, kto zostanie nagrodzony,  
a kto ukarany. Osoby, które są dobre i słuchają Allaha udadzą 
się do Raju (w języku arabskim al Dżannah) - miejsca szczęścia  
i radości. Osoby, które nie słuchały Allaha i robiły złe rzeczy zostaną  
straszliwie ukarane. Zostaną wysłane do Piekła (w języku arabskim 
al Dżahannam) - miejsca bólu i cierpienia. Będą tam tylko źli ludzie. 
Piekło jest miejscem pełnym nieszczęścia i strasznym.

Aby być w Raju musimy starać się żyć zgodnie ze wskazówkami Allaha.

Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu ostatecznym 
dobro! I uchroń nas od kary ognia!

(Koran 2:201)

Zycie po smierci
i Dzien Ostateczny

Uzupełnij brakujace słowa:

a. Księgi ................. w języku arabskim nazywają się  
.................................. .

b. Allah zesłał .................... poprzez .................... .
c. Objawienie w języku arabskim to ................... .

1d. Prorok Mojżesz otrzymał ................... .
e. Księga zesłana ostatniemu Prorokowi  .................... 

nazywa się .................... .
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Odpowiedz na pytania:

11. W jaki sposób Allah zesłał Księgi swoim 
wysłannikom

2. Jaka Księga została zesłana Prorokowi Dawidowi?
3. Jak w języku arabskim nazywa się życie po 

śmierci?
4. Jak w języku arabskim nazywa się Raj i Piekło?
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