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Ibrahim był wielkim prorokiem. Żył bardzo, bardzo 
dawno temu na terenie dzisiejszej Palestyny.  
Chciał, aby wszyscy ludzie wiedzieli o Allahu. 
Nauczał ich wiary w Jedynego Boga i mówił,  
by modlili się do Allaha i dziękowali mu. Ale 
ludzie nie słuchali Proroka. Odwracali się  
i odchodzili. Nauki Proroka Ibrahima przyjęli  
tylko jego żona i bratanek Lot.

Pewnego dnia dwaj nieznajomi pojawili się  
w wiosce. Zatrzymali się przed  drzwiami domu 
Ibrahima i powiedzieli : „Pokój! Pokój!”.

Prorok Ibrahim również ich pozdrowił słowami: 
„Pokój niech będzie z wami!”.
 

O gościach Ibrahima  
i zagładzie dwóch miast.

Ibrahim myślał, że goście pochodzą z innej  
wioski. Szybko wprowadził ich do domu, 
poczęstował jedzeniem i piciem. Ale goście 
nic nie tknęli. Nie jedli jedzenia Ibrahima, 
ponieważ nie byli ludźmi. Byli aniołami  
przysłanymi przez Allaha.
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Prorok bardzo się przestraszył.
Aniołowie  jednak powiedzieli: „Nie
bój się. Przynosimy ci dobrą

wiadomość. Będziesz miał syna.
Będzie bardzo mądry, gdy dorośnie.”

Żona Ibrahima była już starszą panią. Nie  
bardzo wierzyła w to, co mówili aniołowie.  
Powiedziała: „Jestem za stara, żeby mieć 
dziecko”.

Aniołowie odpowiedzieli: 
„Tak chce Allah. Allah jest 
najmądrzejszy i On wie 
najlepiej”.

Ibrahim zapytał: „Dlaczego tu 
jesteście? Macie jeszcze jakieś  
inne zadania?” 

Aniołowie wyjaśnili: „Allah posłał nas, 
aby ukarać podłych ludzi, mieszkających  
w miastach nad Morzem Martwym. Tam  
właśnie się udajemy.”
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Bratanek Proroka Ibrahima - Prorok Lot - 
mieszkał właśnie nad Morzem Martwym.  
Tamtejsi mieszkańcy rzeczywiście byli bardzo, 
bardzo źli. Tylko Prorok Lot i niektórzy  
członkowie jego rodziny byli dobrzy. Aniołowie 
powiedzieli Lotowi: „Uciekaj nocą i zabierz  
swoich ludzi. Allah kazał nam zniszczyć złe  
miasta”.

Nastała noc. Nagle wszystko zaczeło się  
trząść. To było ogromne i straszne trzęsienie 
ziemi.  Zaczeło też padać. Ale to nie woda  
padała z nieba! To żywy ogień padał z nieba! 

Wszyscy podli ludzie zginęli, a z ich miast nie 
został żaden ślad.

W taki sposób aniołowie posłani przez Allaha 
ukarały złych ludzi. Tylko dobrzy zostali ocaleni 
od zagłady.
 




