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Prorok Mohammed

W 571 roku miało miejsce wielkie wydarzenie. 
Właśnie w tym roku urodził się Prorok Mohammed.

Gdzie się urodził?
Urodził się w Mekce na terenie obecnej  

Arabii Saudyjskiej.



Jako mały chłopiec Mohammed doświadczył wielu łamiących 
serce sytuacji. Jego ojciec, Abdullah, umarł jeszcze zanim 
Mohammed się urodził, a jego matka, Amina, zmarła kiedy 
Mohammed miał 6 lat. Później opiekował się nim dziadek 
- Abdul Mutalib, ale i on umarł, kiedy Mohammed miał  
8 lat. Od tej chwili Mohammedem opiekował się nim jeden  
z wujków - Abu Talib.

Dorastający Mohammed był bardzo dobrym chłopcem  
o delikatnej naturze, co sprawiło, że był bardzo popularny 
pośród rodziny i przyjaciół. Był bardzo rozważny i troskliwy. 

Będąc jeszcze chłopcem Mohammed pracował jako pasterz. 
Kiedy wypasał owce, rozmyślał o świecie, który go otacza  
i o mieszkańcach Mekki, w której mieszkał.

Mohammed wyrósł na wspaniałego człowieka, który 
był szanowany przez mieszkańców Mekki. Nazywali go 
„Godnym zaufania” – al Amin – oraz „Prawdomównym”  
– as-Sadiq. 

Kiedy Mohammed miał 25 lat ożenił się ze wspaniałą kobietą 
o imieniu Hadidża i żyli razem bardzo szczęśliwie.

W tamtych czasach mieszkańcy Mekki mieli wiele złych 
przyzwyczajeń. Bardzo się kłócili, często się bili i dochodziło 
nawet do rozlewu krwi. Mohammed zastanawiał się,  
dlaczego musi być tak dużo krwi przelewanej wśród jego 
współtowarzyszy. Wiedział, że są oni odważni i waleczni 
ale czuł wobec nich współczucie, ponieważ robili tak wiele 
rzeczy, których Allah nie lubi. Oni zapomnieli o Allahu  
i zaczęli oddawać cześć bożkom.

W głębi serca Mohammed litował się nad nimi. Zastanawiał 
się intensywnie, co zrobić, aby mieszkańcy Mekki porzucili 
złe zwyczaje i złe walki. Chciał, aby byli dobrzy.

Kiedy był starszy, Mohammed miał w zwyczaju chodzić na 
górę Nur niedaleko Mekki, gdzie siedział w grocie zwanej 
Hira’. Tam mógł być sam i mógł rozmyślać w ciszy o rzeczach 
otaczających go i tym, co dzieje się z mieszkańcami Mekki.
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Pewnego dnia, kiedy siedział 
w grocie, ukazał mu się Anioł Gabirel.

Anioł kazał Mohammedowi czytać. 
Mohammed odpowiedział: „Nie umiem 
czytać”. Anioł uścisnął go i powtórzył, aby 
czytał. Mohammed ponownie mu powiedział: 
„Ale ja nie umiem czytać.” Anioł uścisnął go 
mocniej i powiedział raz jeszcze, aby czytał. 
Później Mohammed został ściśnięty jeszcze 
mocniej po raz trzeci. 

Anioł wypuścił go z uścisku, powiedział Mohammedowi:

„Czytaj w imię Pana, który Cię stworzył”

Mohammed powtórzył słowa, które powiedział Anioł. Poczuł, 
jakby były one od dawna zapisane w jego sercu.
To był początek objawienia. W ten sposób Mohammedowi 
została przekazana wiadomość od Allaha, że od tej pory 
jest prorokiem. Miało to miejsce w 610 roku. Mohammed 
miał 40 lat.
Przez następne 23 lata Mohammed nawoływał ludzi, aby 
czcili jedynie Allaha i przestali traktować fałszywych bogów 
jako towarzyszy Allaha. Prosił ich, aby przestali czcić bożki. 
Bożkami były kamienne posągi, które nie mogły mówić ani 
poruszać się, oraz nie mogły nic zrobić dla ludzi, którzy je 
czcili.
Większość mieszkańców Mekki nie chciała zaakceptować 
posłania do Allaha. Starali się bardzo powstrzymać  
Mohammeda. Robili różnego rodzaju sztuczki. Nawet jego 
naśladowcy byli nękani i torturowani. Pomimo to Mohammed 
nadal z niesamowitą cierpliwością nauczał posłania Allaha.



Liczba naśladowców Proroka zaczęła rosnąć. Jego wrogowie 
byli wściekli i planowali go zabić. Allah jednak ocalił swojego 
Proroka. Powiedział poprzez Anioła Gabriela, aby wyjechał 
z Mekki. Prorok opuścił więc Mekkę i udał się do Medyny, 
położonej 450 km na północ od Mekki.
Podczas gdy mieszkańcy Mekki byli nieprzyjaźni i źle  
traktowali Proroka, mieszkańcy Medyny byli gościnni  
i przyjacielscy. Powitali Mohammeda i zaakceptowali jako 
przywódcę. Po jakimś czasie Prorok powrócił do Mekki jako 
zwycięzca i wybaczył swoim wrogom. Jego wielkoduszność 
tak ich urzekła, że większość z nich stała się muzułmanami.
Mohammad robił wszystko, aby pokazać, że prawda 
zawsze wygrywa, a kłamstwo jest pokonane. Był bardzo 
dobrym człowiekiem o bardzo miłym sposobie bycia. Kłaniał 
się, mówiąc „salam alejkum” wszystkim, których spotkał. Był 
wielkim człowiekiem.
Prorok bardzo kochał dzieci. Kiedykolwiek je spotkał, 
rozmawiał z nimi, poklepywał i bawił się z nimi. Dlatego, 
kiedy dotarł do Medyny, mali chłopcy i dziewczynki witali 
go razem z dorosłymi. Dziewczynki śpiewały piosenkę na 
powitanie. Prorok był bardzo szczęśliwy, a dzieci razem  
z nim – przecież był z nimi wielki człowiek: Prorok. 
Mohammed miał bardzo dobre serce i dbał o ludzi. Ktokol-
wiek go spotykał, mówił potem, że jest bardzo miłą osobą. 

Ponieważ Prorok szczególnie ukochał dzieci, gdy pewnego 
dnia, spotkał grupę dzieci, zaczął rozmawiać z nimi i bawić 
się. Dzieci były bardzo zadowolone mogąc przebywać  
z Prorokiem. Przyszedł jakiś mężczyzna i przyglądał się 
dzieciom bawiącym się z Mohammedem i śmiejącym się. Był  
bardzo blady i wyglądał na nieszczęśliwego. Prorok  
zauważył go i zapytał, dlaczego jest taki smutny. 
Mężczyzna odpowiedział: „Mam dziesięcioro dzieci i nigdy 
ich nie pocałowałem”. Prorok współczuł temu człowiekowi. 
Powiedział mu, że miłość i troska o dzieci są błogosła-
wieństwem od Allaha.
Innym razem, kiedy było bardzo zimno, pewien mężczyzna 
rozpalił ognisko, aby się ogrzać. Niedaleko ognia było 
mrowisko. Prorok zobaczył ogień i mrówki i był bardzo  
zaniepokojony widząc mrówki w niebezpieczeństwie. 
Poprosił, aby mężczyzna zgasił ognisko, a on spełnił prośbę 
Proroka. Dopiero kiedy rozejrzał się w koło, zobaczył  
mrówki. Wtedy zrozumiał, dlaczego Prorok poprosił go  
o zgaszenie ognia. Prorok powiedział mu wtedy:  
„Zostaniesz nagrodzony przez Allaha za ten akt dobroci 
wobec żyjących stworzeń Allaha”.
Mohammed mówił do mających kamienne serca  
mieszkańców Mekki, aby jeszcze raz zastanowili się, przesta-
li czcić bożki i powrócili do czczenia jedynie Allaha. Musiał 
bardzo ciężko pracować nad tym, by mieszkańcy Mekki stali 
się muzułmanami. Był w stanie to zrobić, ponieważ Allah był 
razem z nim i wspierał go.



Mohammed 
był ostatnim Prorokiem i Wysłannikiem. 
Z końcem jego życia Allah zakończył 

pouczanie ludzi. Islam to jest ostateczną 
wskazówką.

Mohammed
wielki przywódca i ostatni Wysłannik 
Allaha, żył 63 lata. Umarł w Medynie  

w 632 roku. Zostawił nam Koran  
i swoja sunnę, jako wytyczne, 

jak postępować.

Odpowiedz na pytania:

11. Kiedy urodził się Prorok Mohammed?
2. Co wiadomo o ojcu Mohammeda?
3. Kiedy zmarła matka Mohammeda?
4. Kto opiekował się Mohammedem po śmierci matki?
5. Gdzie był Mohammed, kiedy objawił się mu Anioł 

Gabriel?
6. W którym roku Mohammed stał się prorokiem?
7. Kiedy zmarł Prorok Mohammed?
8. Co pozostawił ludziom jako wskazówkę?
9. W jaki sposób Mohammed postępował wobec 

dzieci?
10. Jakie pierwsze zdanie Koranu zostało objawione 

Mohammedowi?


