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Dawno, dawno temu w Jemenie było miasto  
zwane Iram. Iram było bardzo dużym miastem. 
Budynki były bardzo wysokie, ogrody przepiękne, 
a ludzie bardzo bogaci.

O Proroku Hudzie  
i strasznej wichurze.

Mieszkańcy Iram byli bardzo dumni. 
Byli dumni ze swego miasta i ze swoich ogrodów. 
Zapomnieli, że to Allah dał im to wszystko.  
Zapomnieli, jak należy modlić się do Allaha.
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W Iram mieszkał człowiek, który nazywał 
się Hud. Był prorokiem.  Kochał Allaha  
i modlił się do Niego. Chciał, 
aby inni także kochali Allaha  
i modlili się do Niego. Ale ludzie nie  
słuchali tego co mówił Hud.  
Odwracali się do niego plecami. Byli  
bardzo dumni i byli strasznymi  
arogantami.

Prorok Hud wiedział, że Allah nie lubi  
arogantów. Wiedział, że Allah ukarze  
tych, którzy nie chcą się zmienić. 
Wiedział, że Allah ukarze mieszkańców 
Iram, jeśli nie staną się dobrzy.

Ale mieszkańcy Iram  
nie chcieli się zmieniać. 
Myśleli, że nic złego nie 
może im się przytrafić.

Allah zesłał straszliwą suszę, aby ich 
ukarać. Wysły wszystkie źródła i nie było 
wody w kanałach.  Zielone dotąd pola zrobiły 
się żółte. Liście uchły i opadły z drzew.  
Kwiaty w ogrodach spusciły główki,  
a zwierzęta ryczały z pragnienia.

Prorok Hud znowu ostrzegł ludzi. Mówił 
im: „Allah właśnie ukarał was suszą!  
Przestańcie być niesprawiedliwi! Allah 
ukarze was jeszcze bardziej, jeśli się nie 
nawrócicie!”
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Ludzie nadal nie słuchali Huda. W końcu Allah 
zesłał straszliwy wiatr, aby znowu ich ukarać.

Ten straszliwy wiatr przyniósł wielkie i ciężkie 
chmury. Ludzie widzieli, jak nadciągają coraz 
bliżej. Myśleli, że zacznie padać z nich deszcz. 
Zaślepiła ich duma! Nie wiedzieli, że z chmurami 
nadciąga straszna wichura.

Nie rozumieli, że są w błędzie. Nie chcieli przyjąć 
do wiadomości, że są źli. Nie rozumieli, że Allah 
nie lubi ich niegodziwości!

Straszliwy wiatr wiał siedem nocy i osiem dni. 
Wyrywał drzewa z korzeniami, zniszczył domy 
i ogrody. Ludzie umierali. Nic nie pozostało  
z dawnej świetności miasta!

Allah ocalił tylko Proroka Huda i ludzi, którzy 
go posłuchali. Allah zawsze ocala tych, którzy  
w Niego wierzą!

 

Ta opowieść uczy nas, że każdy powinien być 
pokorny, nawet jeśli osiągnął już sukces. 
Powinniśmy dziękować za to, co osiągneliśmy  
Allahowi, ponieważ jest to Jego 
błogosławieństwo. W przeciwnym razie, nasze 
szczęście może z zostać zniszczone, tak 
samo, jak wspaniałe domy ludu Ad zostały  
zniszczone przez wichurę zesłaną przez Allaha.


