




Dawno, dawno temu nie istniała ziemia 
ani niebo, nie było słońca ani księżyca. 
Wszędzie panowała ciemność. 
Allah pomyślał o stworzeniu pięknego 
świata: świata zbudowanego zgodnie  
z Jego zamysłem. 
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Allah powiedział słowo „bądź”. 
Powstała Ziemia 

i niebo z jasnym Słońcem,  
lśniącym Księżycem  

i migoczącymi gwiazdami.



Na Ziemi powstały suche lądy, głębokie morza i wysokie góry. 
Tylko wypowiadając słowo: „bądź” Allah stworzył to wszystko.
Allah stworzył Ziemię w dwa dni.
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W ciągu kolejnych dwóch dni Allah stworzył niebo z siedmioma poziomami niebios.  
Na najniższym poziomie nieba Allah zawiesił błyszczące gwiazdy i posłał lśniące 
komety, aby przelatywały pomiędzy nimi.



Allah sprawił, że Ziemia wiruje wokół Słońca. 
Dzięki  temu mamy dzień, noc i cztery pory roku.
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Allah wypełnił cały ogromny wszechświat 
tysiącami gwiazd i planet, kręcących się 
bardzo szybko, ale nie zderzających się ze 
sobą.
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Allah stworzył kwiatki: 
róże i bratki, 
łubiny i dzwonki,
malwy i stokrotki. 

Skąd się wszystkie wzięły kwiaty? 
To Allah je stworzył.
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On stworzył wszystkie rzeczy duże i małe: 
robaczki i mrówki dreptające po ziemi oraz 
pszczółki latające od kwiatka do kwiatka, 
by zebrać nektar na miód.



Allah stworzył soczyste owoce: 
mango, pomarańcze i wiśnie, 
chrupiące jabłka,  
słodkie winogrona i miękkie banany. 

Skąd się wzięły owoce? 
To Allah je stworzył.
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Allah stworzył zwierzęta, niektóre mieszkają w lasach: 
wielkie słonie, 
grube hipopotamy,  
chytre lisy,  
dzikie tygrysy,  
pasiaste zebry,  
wysokie zyrafy,  
puszyste króliczki,  
silne konie,  
pasące się krowy i owce.

To Allah stworzył je wszystkie.
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Allah stworzył piękne ptaki na niebie, 
machające skrzydłami: 
zielone papugi i białe kaczki,  
wielobarwne koguty i śmigające wróble,  
 dumne pawie i trajkoczące przepiórki, 
nurkujące zimorodki i ćwierkające skowronki 
oraz wiele, wiele innych. 

Skąd się wzięły ptaki?  
To Allah je stworzył.
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Allah stworzył ogromne oceany i wielkie morza,  
spokojne jeziora i długie rzeki,  które pokryły ziemię wodą. 
Allah stworzył morskie olbrzymy:  
grube wieloryby duże jak góry,  
straszne rekiny tygrysie z ostrymi zębami,  
i wszystkie inne ryby.
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Allah stworzył kraby,  
homary i krewetki,  
wijące się węgorze i ośmiornice,  
mieczniki, meduzy  
i wszystkie inne żyjątke wodne.
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Allah dał nam deszcz i słońce, 
chłodne bryzy wiartu  
i przepływające obłoki. 

Dziękuję Ci, Allah  
za stworzenie tak pięknego świata.


