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Allah jest naszym Panem i Stworzycielem. Dał nam wszystko, co mamy, 
aby nas uszczęśliwić.

Dlaczego Allah nas stworzył?
Allah stworzył nas, byśmy się do Niego modlili byli Mu posłuszni.

W jaki sposób Allah przekazał nam, byśmy się do Niego modlili byli 
Mu posłuszni ?
Allah powiedział nam o tym poprzez Swoich proroków i wysłanników. 

Kim są prorocy i wysłannicy Allaha?
Prorocy i wysłannicy to osoby wybrane przez Allaha. Allah przekazał 
im Swoje rozkazy przez anioła Gabriela.

Co prorocy i wysłannicy nam przekazali?
Mówili i pokazywali, jak modlić się i być posłusznym Allahowi.

Dlaczego musimy słuchać Allaha i modlić się do Niego?
Musimy to robić, aby Mu się przypodobać. Jeśli Allah będzie  
z nas zadowolony, uszczęśliwi nas w czasie życia na ziemi. Po śmierci  
nagrodzi nas Rajem. Powinniśmy być mu posłuszni i modlić się do Niego, 
ponieważ to On nas stworzył i On dał nam wszystko, co posiadamy. 
Jedynym sposobem sprawienia przyjemności Allahowi jest 
postępowanie zgodnie z wytycznymi przekazanymi nam przez  
proroków i wysłanników.
Nabi oznacza w języku arabskim ‘prorok’, a rasul to ‘wysłannik’. 
Wysłannik to szczególny prorok, któremu została objawiona księga 
Allaha.  Wszyscy prorocy i wysłannicy nowoływali ludzi 
do modlitwy i słuchania jedynie Allaha.

Wysłannicy Allaha



Kto był pierwszym prorokiem?
Pierwszym prorokiem był Adam. To on był pierwszym człowiekiem na 
ziemi.

Kto był ostatnim prorokiem?
Ostatnim prorokiem i wysłannikiem był Mohammed. Pomiędzy 
Adamem a Mohammedem było wielu proroków i wysłaników.  

Wszyscy oni byli posłuszni jedynie Allahowi i nauczali innych, aby 
robili to samo. Nigdy nie uczyli oddawania czci komuś innemu niż  
Allah.

Czy Allah zesłał proroków lub wysłanników każdemu narodowi na 
ziemi?
Tak, Allah zesłał proroków lub wysłanników do każdego 
narodu na ziemi. Wszystkim prorokom i wysłannikom Allah 
objawiał zawsze to samo przesłanie. 

Jakie było to przesłanie?
Przesłanie brzmiało: 
Nie ma boga poza Allahem.

 La illaha il Allah

Wiadomo więc, że każdy prorok nawoływał ludzi do oddawania czci 
i posłuszeństwa tylko wobec Allaha.

Dlaczego Allah zesłał tak wielu proroków?
Allah zesłał proroków do każdego narodu. Kiedy ludzie zapominali  
o przesłaniu Allaha, On posyłał kolejnego proroka, aby przypomnieć 
im o obowiązkach wobec Siebie.

Allah zakończył przesłanie wraz z Mohammedem. Po jego śmierci nie 
zostanie zesłany żaden następny prorok. Mohammed jest ostatnim 
prorokiem i wysłannikiem Allaha na ziemi.

Ostatecznym przesłaniem, które Allah przekazał Mohammedowi jest 
islam. To jest dokładna wskazówka dla wszystkich ludzi obowiązująca 
do końca świata.
Będziemy sczęśliwi i znajdziemy spokój, jeśli podążymy za islamem.

Panie! Wspomóż nas i prowadź, abyśmy żyli zgodnie z islamem.



 

 

Uzupełnij brakujace słowa:

a. W języku arabskim ................. znaczy ‘prorok’.
b. Allah zesłał .................... lub .................... do każdego 

.................... na ziemi.
c. Będziemy ................... i znajdziemy ................... jeśli 

................... za islamem.

`

Odpowiedz na pytania:

11. Kto był pierwszym prorokiem Allaha?
2. Wymień imiona sześciu proroków?
3. Kto był ostatnim prorokiem Allaha?
4. Jakie było przesłanie wszystkich proroków  

i wysłanników?
5. Czego nauczali prorocy i wysłannicy?

Prorocy Allaha wymienieni w Koranie:

pokój niech będzie z nimi

  Jonasz Zachariasz    Jan       Jezus  Mohammed

 Ezechiel    Dawid   Salomon   Eliasz     Elizeusz

   Józef       Jetro       Hiob    Mojrzesz   Aaron

 Abraham   Izmael    Izaak        Lot       Jakub

   Adam    Henoch     Noe 


