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Wiecie już, Kim jest Allah. Teraz wyjaśnimy sobie słowa islam  
i muzułmanin.

Czym jest islam?
Islam to arabskie słowo. To nasza droga życia.

Co oznacza islam?
To podporządkowanie się Allahowi - słuchanie jego rozkazów. 
Jeśli będziemy posłuszni Allahowi, będziemy spokojni.
Dlatego też islam oznacza również pokój.
Islam uczy nas dobrego życia na ziemi. Uczy nas, jak żyć, jako 
dobrzy ludzie. Mówi nam, że Allah jest naszym Stwórcą i Władcą. 
Islam pokazuje najlepszą drogę. Jeśli podążymi za islamem, 
będziemy szczęśliwi i będziemy żyć w pokoju. Dlatego 
islam jest wielkim dla nas błogosławieństwem.

W jaki sposób możemy poznać islam?
Możemy poznać go dzięki prorokom  
i wysłannikom Allaha. Później dowiemy 
się o nich trochę więcej.
Allah objawił islam pierwszemu 
Adamowi, a  ostatniemu 
Mohammedowi.
Mohammed był ostatnim 
wysłannikiem Allaha 
na ziemi.

Islam i muzułmanie



Kim są muzułmanie?
Muzułmanin to osoba, która żyje zgodnie z islamem. Jeśli 
przestrzegamy zasad islamu, Allah daje nam spokój  
i szczęście.
Muzułman zawsze stara się postępować dobrze. Mówi prawdę 
i nie kłamie. Nie robi innych złych rzeczy. Pomaga innym. Dba 
o osoby starsze i potrzebujące. Słucha rodziców i troszczy się 
o nich. Jest miły i szanuje każdą żywą istotę. Zawsze usiłuje 
przypodobać się Allahowi.
Muzułmanin jest dumny i cieszy się, będąc muzułmaninem. Sam 
Allah mu takie imię - powiedział w Koranie:

On nazwał was muzułmanami, niegdyś i obecnie.     
(Koran 22:78)

Panie, spraw abyśmy byli dobrymi muzułmaninami i daj nam
szczęście.



Nasi rodzice są darem od Allaha. Troszczą się o nas  
i pomagają, gdy dorastamy. Kochają nas. Dbają komfort 
i szczęście swoich dzieci. Dlatego i my powinniśmy dbać  
o rodziców. Powinniśmy zawsze być mili dla nich i słuchać ich. 
Rodzice zawsze chcą dla nas tego, co najlepsze. 
A teraz opowieść o opiece nad rodzicami.

Dawno, dawno temu żył wielki człowiek, nazywał się  
Szarfuddin Jahia. Kiedy był chłopcem bardzo dbał o swoich 
rodziców, słuchał ich i był dla nich miły.
Pewnej nocy mamie Szarfuddina bardzo chciało się pić  
i poprosiła syna, aby przyniósł jej szklankę wody. Kiedy 
Szarfuddin przyszedł do niej z piciem, zobaczył, że mama 
znowu zasnęła. Wiedział, że nie jest zbyt mądre budzić  
teraz zmęczoną mamę. Stał zatem ze szklanką w ręku czekając, 
aż mam znowu się obudzi.
Kiedy mama po kilku godzinach otworzyła znowu oczy 
zobaczyła Szarfuddina stojącego obok niej ze szklanką  
w ręku. Zapytała: „Kochany sunku, czy stałeś tutaj przez cały ten 
czas?”
Szarfuddin odpowiedział: „Tak mamo, czekałem aż się obudzisz, 
aby dać ci trochę wody.”
Mama Szarfuddina była wzruszona zachowaniem syna. 
Modliła się do Allaha, aby stał się wielkim człowiekiem. 
I rzeczywiście: Szarfuddin wyrósł na wspaniałego  
i poważanego mężczyznę.

Kochani! Powinniście dbać o swoich rodziców tak, jak  
Szarfuddin. Rozmawiając z nimi nie używajcie ostrych słów. 
Słuchajcie ich i bądźcie grzeczni. Uczcie się dobrze. Wtedy wasi 
rodzice będą szczęśliwi, a dzięki temu Allah również będzie  
z was zadowolony.



Allah mówi nam, abyśmy byli dobrzy dla naszych rodziców. 
Mówi nam: 

I postanowił twój Pan (...) dla rodziców - dobroć 
(Koran 17:23)

Dobry muzułmanin jest dobry dla swoich rodziców. Zawsze 
się o nich troszczy.



Odpowiedz na pytania:

11. Kim jest muzułmanin?
2. Co muzułmanie starają się robić?
3. Kto nazwał nas muzułmanami?
4. Czego muzułmanie nie powinni robić?

 

 

Uzupelnij brakujace slowa:

a. Islam jest słowem .................... .
b. Islam jest .................... naszego .................... .
c. Islam oznacza ................... Allahowi i ...................... 

Jego rozkazom.
1d. Islam wskazuje nam .................... .................... zycia.
e. Jesteśmy .................... będąc .................... .
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