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PRZYJACIEL
ALLAHA

Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu

pokoloruj 

obrazki



Dawno, dawno temu, przed około 4000 lat, na odległej ziemi należącej teraz 
do Iraku...
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... w wiosce Ur narodziło się dziecko, któremu nadano imię Ibrahim (lub Abra-
ham, pokój z nim). 
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Był tak wdzięczny, miłosierny i czysty w wierze, że Allah dał mu wiedzę i dar 
rozróżnienia, kiedy był jeszcze dzieckiem.
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Allah był z niego tak bardzo zadowolony, że uczynił go prorokiem i swoim  
najlepszym przyjacielem.



Za czasów Ibrahima wielu ludzi oddawało cześć gwiazdom i innym ciałom 
niebieskim, obierając je za bóstwa. Prorok Ibrahim chciał im pokazać 
bezsensowność takiego postępowania i zaprosić do wiary w Jednego Boga.
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Postanowił posłużyć się przykładem. Pewnej ciemnej nocy, podczas grupowej 
obserwacji nieba, Ibrahim wybrał sobie gwiazdę do czczenia, tak jak czynili to 
inni ludzie i powiedział: “To jest mój Pan”.
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Ale kiedy gwiazda zniknęła z pola widzenia, powiedział z rozczarowaniem: 
“Ja nie kocham tego, co zachodzi”. Później postąpił podobnie z księżycem i 
słońcem, ale i one nie były doskonałe, po czym publicznie ogłosił:
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“O ludu mój! Ja nie jestem winien tego, że wy Jemu dodajecie 
współtowarzyszy!Oto skierowałem swoje oblicze ku Temu, który stworzył 

niebiosa i ziemię,jako prawdziwie wierzący; ja nie jestem z liczby tych, którzy 
dodają współtowarzyszy!” [Koran 6:76-83]
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Ludzie z jego miejscowości, oraz wielu innych miejsc na świecie, czcili również 
kamienie i własnoręcznie wyrzeźbione posążki, lecz Ibrahim nawet jako dziecko 
z tym się nie zgadzał.

Kiedy próbował polemizować ze swoim ojcem, Azarem, pytając jaki jest sens 
czczenia czegoś, co nie może mu w niczym pomóc ani zaszkodzić, ojciec się 
na niego złościł. Ibrahim przysiągł, że zniszczy posążki, do których modlili się 
ludzie.
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W czasie festynu, kiedy Azar i reszta mieszkańców oddaliła się z miasteczka, 
Ibrahim, wykorzystując ich nieobecność, wziął siekierę i zniszczył wszystkie 
bożki w świątyni, za wyjątkiem największego posągu. Kiedy ludzie odkryli te 
zniszczenia, zapytali: “Kto to zrobił?”

 „Zapytajcie największego z nich” - zasugerował Ibrahim ze spokojem. „Dla-
czego czcicie to, co nie potrafi nawet mówić, ani ruszać się i niczego nie ro-
zumie ?” Ludzie spojrzeli na siebie w osłupieniu, zastanawiając się nad swoją 
głupotą, lecz chwilę później stanęli w obronie swoich bożków i postanowili 
spalić Ibrahima (pokój z nim) żywcem, za znieważenie ich kultu.
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Ułożono i podpalono wielki stos drewna. Ludzie krzyczeli powtarzając: “Śmierć 
Ibrahimowi! Spalić go!” Mieli nadzieję, że spalenie swiętokradcy oczyści ich 
dusze i ochroni przed gniewem bożków. Gdy stos buchał ogniem Ibrahim nie 
odczuwał strachu. Jego wiara w Allaha była bardzo silna i wiedział, że ludzie 
się mylą.

Kiedy tylko ogień rozpalił się na dobre, chwycili Ibrahima i wrzucili w płomienie. 
Lecz Allah go nie opuścił. Allah rozkazał ogniowi: “O ogniu, bądź chłodem  
i pokojem dla Ibrahima”. Nastąpił cud i ogień zamiast spalić Ibrahima, stał 
się dla niego bezpiecznym schronieniem. Ludzie nie wierzyli własnym oczom! 
Skamieniali ze zdumienia nie mogli ani mówić ani ruszyć się z miejsca! 
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Morał z tego opowiadania jest taki, że tylko szczera wiara w Allaha może 
ocalić człowieka przed zgubą na tym świecie i w życiu przyszłym.


