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Dawno, dawno temu żył Prorok o czystym, wrażliwym i pełnym wiary ser-
cu. Nazywał się Ibrahim. Jego rodzina mieszkała w dolinie znanej dziś jako  
Mekka.
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Pewnej nocy Ibrahim śnił, że ofiarowuje Allahowi swojego syna Ismaila. 
Zrozumiał to jako nakaz Allaha.
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Chociaż Ismail był jeszcze dzieckiem, Prorok Ibrahim opowiedział mu swój 
sen.

Ismail był dzielnym chłopcem, gotowym na wypełnienie woli Allaha, który go 
stworzył.
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Bez wahania powiedział: „Rób to, co Ci nakazano ojcze. Z woli Allaha, nie 
będę się temu opierał“.
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Ibrahim z synem udali się w miejsce ofirary. Kiedy dotarli do doliny znane 
dziś jako Mina, miejsca niedaleko Mekki, ukazał im się Szatan. Próbował ich 
powstrzymać przed wypełnieniem nakazy Allaha.
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Prorok Ibrahim podnosił kamyczki i rzucał nimi w Szatana.
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To samo robił Ismail i jego mama, Hagar.
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Ibrahim delikatnie położył syna na ziemi, przewiązał sobie oczy opaską, by nie 
patrzeć na ukochanego Ismaila wypełniającego wolę Allaha. 

W chwili, gdy Ibrahim podniósł nóż Allah posłał do niego anioła Gabriela  
z jagnięciem.
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Gabriel rozkazał Ibrahimowi: „Ofiaruj jagnię, nie syna”. Allah był bardzo zadowolony z Ibrahima i jego gotowości do poświęcenia tak 
kochanego syna. Do tego stopnia, że ustanowił ten dzień Świętem Ofiarowania  
(Id al adha).
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Każdego roku, by upamiętnić zaufanie i wiarę w Allaha Ibrahima, muzułmanie 
składają ofiary ze zwierząt. 

Ta historia jest przypomnieniem dla wierzących o postawie Ibrahima, który był 
gotów oddać Allahowi swojego ukochanego syna.
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Muzułmanie powinni być gotowi do poświęcenia tego, czym zostali obdarzeni 
i swojego majątku, jeżeli wymaga tego islam. O tym właśnie mówi Koran: 
„Zaprawdę moja modlitwa i moje praktyki religijne, moje życie i moja śmierć - 
należą do Boga, Pana światów!”. (Koran 5:32)


