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Działo się to około roku 250, za czasów panowania rzymskiego króla Decjusza, 
kiedy nauki Proroka Jezusa rozprzestrzeniały po świecie się dzięki pierwszym  
pokoleniom jego naśladowców.
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Wielu ludzi czciło bożki, uznawano księżyc za boga, wielbiło go i modło się 
właśnie do niego.
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Siedmiu młodzieńców z pewnej bardzo dobrej rodziny przyjęło nową religię. 
Pochodzili z Efezu, miasta położonego na zachodnim wybrzeżu obecnej Turcji, 
którego ruiny można oglądać do dziś. Ale Decjusz prześladował wszystkich 
nowych wyznawców religii Jedynego Boga.

Młodzieńcy byli nieustraszeni w swojej wierze i na prawdę byli gotowi oddać 
wszystko, byle pozostać na właściwej drodze. Dzięki temu byli bardzo blisko 
Allaha – to ogromny zaszczyt.
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Kiedy młodzi neofici zorientowali się, że są śledzeni i ścigani przez żołnierzy 
króla, którzy chcą ich pojmać, uwięzić i zabić, uciekli z miasta. W jaskini na 
odludziu znaleźli schronienie przed okrutnym władcą.
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Uciekając modlili się do Allaha: „Panie nasz! Okarz nam swoje miłosierdzie  
i ocal nam życie!”. Biegli przez pustynię, aż znaleźli ciemną grotę.
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Bardzo ostrożnie weszli do środka. Mieli nadzieję, że nikt nie odgadnie, gdzie 
się schronili. Cicho popłakiwali i prosili Allaha o pomoc.
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Allah słyszał ich prośby i kiedy młodzieńcy położyli się spać stał się cud.  
Allah posiada władzę nad życiem i śmiercią - sprawił, że zasnęli na ponad  
300 lat. Nie obudzili się ani razu. Nic nie jedli, ani nie pili, nie wydawali żadnych 
dźwięków.
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W czasie snu przewracali się tylko z boku na bok. Nawet ich pies, Kutmir, 
twardo spał z nimi rozciągnięty w poprzek wejścia do jaskini. Grota była tak 
położona, że nie docierało do niej światło słońca. Allah uczynił to miejsce 
przerażającym, więc jeśli ktoś się do niej zbliżył, wpadał w panikę i uciekał.  
To był jeden z cudów Allaha.

Czas płynął swoim rytmem i miasto, z którego uciekli zmieniło się nie do  
poznania. Okrutny król umarł, a nowy uwierzył w Allaha i żył zgodnie z naukami 
proroka Jezusa. Ludność i ich władcy wierzyli w Allaha i odrzucili bożki.  
W takich właśnie czasach Allah obudził śpiących młodzieńców. Kiedy wstali  
i rozprostowali kości, zaczęli się zastanawiać, jak długo spali.
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Doszli do wniosku, że mogli spać dzień lub część dnia. Zupełnie nie  
zdawali sobie sprawy z tego, że spali prawie trzy wieki! Byli bardzo głodni,  
więc jeden z nich wyszedł z jaskini, żeby zdobyć coś do jedzenia. Doszedł  
do miasta i wstąpił do sklepu, żeby coś kupić. Zapłacił sprzedawcy srebrną 
monetą.

Sklepikarz był bardzo zaskoczony, widząc tak starą monetę i zaczął  
podejrzewać, że klient znalazł jakiś skarb sprzed wieków. Zaprowadził 
młodzieńca do króla, który od razu zorientował się, że musi mieć do  
czynienia z jednym z ludzi, którzy zaginęli w tajemniczych okolicznościach 
ponad dwieście lat temu.

12 13



Doszli do wniosku, że mogli spać dzień lub część dnia. Zupełnie nie  
zdawali sobie sprawy z tego, że spali prawie trzy wieki! Byli bardzo głodni,  
więc jeden z nich wyszedł z jaskini, żeby zdobyć coś do jedzenia. Doszedł  
do miasta i wstąpił do sklepu, żeby coś kupić. Zapłacił sprzedawcy srebrną 
monetą.

Sklepikarz był bardzo zaskoczony, widząc tak starą monetę i zaczął  
podejrzewać, że klient znalazł jakiś skarb sprzed wieków. Zaprowadził 
młodzieńca do króla, który od razu zorientował się, że musi mieć do  
czynienia z jednym z ludzi, którzy zaginęli w tajemniczych okolicznościach 
ponad dwieście lat temu.

12 13



Wiedział o tym, ponieważ na rozkaz Decjusza imiona zaginionych i inne  
szczegóły z nimi związane zostały wyryte na kamiennych płytach 
przechowywanych w skarbcu. Z tego powodu mówiło się o nich, jako  
o „ludziach tablic”. Kiedy odnaleziono tablice, potwierdzono, że młodzieńcy 
rzeczywiście byli uciekinierami sprzed ponad dwóch wieków.

Młodzieńcy z groty natychmiast stali się centrum zainteresowania ludzi.  
Nawet nowy król Teodor osobiście i pieszo pofatygował się, żeby się  
z nimi zobaczyć i prosić o wstawiennictwo u Allaha. 
Kiedy młodzieńcy zestarzeli się i w końcu zmarli nieopodal ich jaskini, jako 
pamiątkę, wzniesiono świątynię.
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Dzięki tej historii wiemy, że

ci, którzy z całego  

serca ufają Allahowi,

zawsze otrzymają od Niego 

pomoc. 

Na jej podstawie wiadomo 

też, że na pewno istnieje 

życie po śmierci.
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