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NAJCZCIGODNIEJSZA 
Z KOBIET

Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu

pokoloruj 

obrazki



Około 700 lat przed narodzeniem Proroka Muhammada, w Jerozolimie 
mieszkała pewna pobożna kobieta. Na imię było jej Hanna, a jej mężem miał 
na imię Imran.
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Hanna prosiła Allaha o dziecko i przysięgła, że odda je w służbę Bogu. Allah 
usłyszał jej modlitwy i urodziła śliczną dziewczynkę, którą nazwała Marią.
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Powiedziała: “Panie mój! Oto złożyłam ją - istotę żeńską.” [Koran 3:36] - 
obawiając się, że nie będzie mogła dopełnić danej przysięgi. 
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Zgodnie z żydowskim obrządkiem, jedynie chłopiec mógł służyć w świątyni. 
Było tak od zawsze. Lecz Allah przyjął ją przyjęciem pięknym i sprawił, że 
wyrosła wzrostem pięknym. [Koran 3:37]



A kiedy Maria, zgodnie ze ślubami swojej matki, rozpoczęła służbę w świątyni
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kapłani podziwiali jej głębokie oddanie Allahowi i każdy chciał zostać jej 
opiekunem. 
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Aby rozstrzygnąć, kto powinien zostać jej opiekunem i zażegnać spór, ciągnęli 
losy z piór trzcinowych.
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Za każdym razem, kiedy losowano, wybór padał na proroka Zachariasza. Zakariasz był wujem Marii i jednym z najważniejszych kapłanów w Świątyni 
Jerozolimskiej. W ten sposób Maria znalazła się pod czułą opieką wuja.
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Kiedy Zachariasz odwiedzał Marię w jej kwaterze, dziwił się znajdując u niej 
świeżą żywność, niedostępną w danej porze roku, aż w końcu zapytał:

 

„O Mario! Skąd to przychodzi do ciebie?”  
Ona powiedziała: „To jest od Boga.” [Koran 3:37]
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Zaprawdę, Bóg daje zaopatrzenie, komu chce - bez żadnego rachunku!  
[Koran 3:37]

W takich warunkach Maria wyrosła na bogobojną i szczerze oddaną służebnicę 
Allaha.
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Maria spędzała większość swojego czasu na moditwie i dobrych uczynkach. 
Wkrótce stała się znana jako bardzo dobra i czysta osoba. Allah był z niej 
zadowolony i wysłał do niej anioły, które powiedziały: 

O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie 
ponad kobietami światów. [Koran 3:42]


