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Dawno, dawno temu, kiedy Allah stworzył światm zdecydował również stworzyć 
istoty ludzkie. Stworzył pierwszego człowieka - Adama, a następnie pierwszą 
kobietę - Ewę, jako towarzystwo i pomoc dla Adama.
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Prorok Adam i jego żona Ewa żyli na dziewiczej ziemi.
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Spróbuj wyobrazić sobie, jaka wtedy była. Nie było innych ludzi poza nimi. Nie było zanieczyszczeń. Nie było hałasów. Nie było tłumów na ulicach. 
Wszędzie panowała cisza i harmonia.
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Prorok Adam i Ewa zostali pobłogosławieni dwoma synami: Kainem i Ablem. 
Kiedy obaj dorośli młodszy Abel został pasterzem. Wypasał owce, kozy i inne 
zwierzęta. Starszy brat, Kain, pracował na roli uprawiając pola.
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Pewnego dnia obaj postanowili złożyć ofiarę Allahowi, aby sprawić mu 
przyjemność. Abel wybrał najlepszą owcę ze stada, a Kain najlepszą część 
swoich zbiorów.
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Zwykle zostawiali ofiary na wzniesieniu. Jeśli ogień z nieba spopielał je, 
znaczyło to, że Allah jest z nich zadowolony. Tym razem błyskawica uderzyła 
w ofiarę Abla i spaliła ją. Oznaczało to, że Allah przyjął ofiarę Abla, ale odrzucił 
ofiarę Kaina.
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Niepowodzenie Kaina wzbudziło w nim nienawiść i zazdrość o młodszego  
brata. Poczuł, że to z winy Abla został zawstydzony. Abel starał się wytłumaczyć 
Kainowi, dlaczego jego ofiara nie została przyjęta: „W twoim sercu nie ma 
bojaźni przed Allahem. Oto dlaczego Allah nie przyjął twojej ofiary.”
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Jednak zamiast żałować za swój błąd i pogodzić się z nim, Kain czuł się 
znieważony i w niełasce. Jego twarz pociemniała z gniewu, a serce stało się 
twarde. „Nie” - krzyczał - „Zabiję cię!”. Na groźbę ze strony starszego brata, 
Abel nie odkrzyknąl, ale odpowiedział spokojnie: „Jeśli nawet wyciągniesz rękę 
ku mnie, aby mnie zabić, to ja nie wyciągnę ręki ku tobie, aby ciebie zabić. 
Zaprawdę, ja lękam się Allaha, Pana światów!”.

Ale słowa młodszego brata wcale nie uspokoiły Kaina. Wzbił się w pychę, 
a zazdrość i złość zupełnie go zaślepiły. Furia przejęła kontrolę nad Kainem  
i zabił swojego niewinnego brata Abla.
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Popełniwszy ten straszliwy czyn, Kain zaczął odzyskiwać kontrolę nad sobą. 
Widząc krew i ciało swojego zamordowanego brata Kain uspokoił się. Zaczęło 
do niego docierać, że zrobił coś potwornego. Postąpił gwałtownie i podle, 
a teraz, myśląc o tym strasznie żałował.

Cztery godziny siedział obok, zawstydzony i pogrążony w żalu, patrzył na ciało 
swojego młodszego brata. „Zabiłem własnego brata” - powiedział do siebie 
zrozpaczony Kain – „Co powinienem teraz zrobić z jego ciałem?”.
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Allah zesłał kruka, który przysiadł na ziemi nieopodal ciała Abla. Ptak zaczął 
drapać łapą w ziemi, aby pokazać Kainowi, że powinien pochować swojego 
brata w ziemi.

„O biada mi!” - płakał Kain - „Czyż ja nie mogę być podobnym do tego kruka 
i ukryć zwłok mego brata?” Kain czuł się bardzo, bardzo źle, ponieważ nawet 
kruk był w stanie udzielić mu lekcji.
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Morał z tej historii jest taki, że dwóch wierzących nigdy nie powinno ze sobą 
walczyć. Nawet jeśli jeden z nich szuka zaczepki, drugi, tak jak posłuszny 
Abel, nie powinien oddawać. Allah mówi w Koranie: 
„Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia 
na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do życia 
człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi.” 

(Koran 5:32)


