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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Prorok (saw), jego Mesjasz (as) i towarzysze 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

25 styczeń, 2013 r.     

 

Bóg zesłał Obiecanego Mesjasza (as) w celu ugruntowania chwały i wysokiej 

rangi Proroka (saw). Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

„Bóg Wszechmogący nie powstrzymuje się od eksponowania roszczenia na 

temat Proroka (saw). Pojawił się On jak słońce i objawił swe światło z kaŜdego 

punktu widzenia. Ten, kto odwraca się od tego prawdziwego słońca, nie dąŜy 

do niczego dobrego. Nie moŜemy ufać, Ŝe ktoś taki posiada dobrą wiarę. Czy 

ktoś, kto jest dotknięty trądem i kogo kończyny są zaafektowane, stwierdzi, Ŝe 

jest zdrowy i nie wymaga leczenia? Jeśli jednak tak oświadczy, to czy moŜemy 

uznać, Ŝe taki człowiek jest dobrej wiary? JeŜeli osoba nalega, Ŝe nie moŜe 

dotrzeć do prawdy islamu, pomimo posiadania dobrej wiary i mimo wszelkich 

wysiłków, które wykazuje ona w swoich ziemskich przedsięwzięciach, to wtedy 

jej los spoczywa w rękach Boga. Nie spotyka się ludzi, a wręcz uwaŜa się, Ŝe 

jest to niemoŜliwe, aby ludzie rozumni i mający poczucie sprawiedliwości, 

wybierali inna wiarę niŜ islam. Nierozsądni i nieświadomi ludzi przyjmują 

stanowisko zgodnie z nakazami niŜszych jaźni, wierząc, iŜ sama wiara w 

jedność Boga jest wystarczająca, i Ŝe nie jest koniecznością naśladowanie 

Proroka (saw). Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe to Prorok jest matką wiary w 

Jedność, która rodzi się z niego i wskazuje na istnienie Boga. Kto zna 
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ekspozycję prawdy lepiej od samego Boga Wszechmogącego? To On wypełnił 

niebo i ziemię znakami, udowadniającymi nam prawdziwość Proroka (saw) a 

teraz, w tych czasach, posłał mnie i pokazał tysiące znaków spadających jak 

obfity deszcz, które dowodzą prawdziwości Proroka(saw). Czego zatem brakuje 

pełnemu naświetleniu prawdy?” (Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza’in, tom. 22, 

str. 180-181, Istota islamu, tom I, str. 10 - 11) 

Pomimo, Ŝe w dzisiejszych czasach nadal jesteśmy świadkami BoŜych znaków, 

to bezpośrednich dobrodziejstw doświadczyli towarzysze Obiecanego Mesjasza 

(as). Otrzymywali oni wytyczne w swoich snach. Niektórzy z nich widzieli sny, 

w których Prorok (saw) i Obiecany Mesjasz (as) pojawiali się w jednej osobie. 

Dzisiejsze kazanie oparte jest na prawdziwych doświadczeniach niektórych 

towarzyszy, którzy w swych snach kierowani byli przez Proroka (saw) do 

zaakceptowania Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Hadhrat Mirza Muhammad Afzal Sahib (ra) przyjął bai`at w 1895 a osobiście 

spotkał Obiecanego Mesjasz (as) w 1904 roku. Opowiada on, Ŝe kiedy był 

jeszcze bardzo młody, jego ojciec Hadhrat Munshi Jalal ud Din Sahib, który był 

wśród 313-stu towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), widział pomyślny sen 

przez trzy noce. W rezultacie tego, powierzył on swego młodego syna 

przyjacielowi i udał się w poszukiwaniu Mahdi [arab. osoba, która jest na 

dobrej ścieŜce i wiedzie do niej takŜe innych]. Qadian było wtedy dość 

nieznanym miastem, ale jego ojciec zdołał w jakiś sposób dotrzeć do miasta 

Batala. Tam z kolei ktoś odciągnął go od myśli o dalszej podróŜ do Qadian, 

więc powrócił on do domu. Później, gdy wstąpił do wojska, został wysłany do 

Kabulu. Po powrocie do domu, dość zakłopotany, udał się on do Qadian i kiedy 

został przedstawiony Obiecanemu Mesjaszowi (as), zapytał: ,,Czy to Ty jesteś 

tym samym Munshi Jalal ud Din, który zwykł pisać z Kabulu?” 

Hadhrat Muhammad Abdullah Sahib (ra) przyjął bai`at w 1902 roku, a w 1903 

osobiście spotkał Obiecanego Mesjasza (as). Opowiada on, Ŝe cokolwiek 

posiada, jest wynikiem błogosławionej modlitwy Obiecanego Mesjasz (as), 
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którego błogosławioną twarz ujrzał on we śnie, kiedy był dzieckiem. W tym 

właśnie śnie widzi on, Ŝe leci, jak ptak, w kierunku wschodnim. Później 

zauwaŜył świętą osobę, której włosy i broda były pofarbowane henną. 

Relacjonuje on dalej, Ŝe kiedy w 1903 roku zobaczył on Obiecanego Mesjasza 

(as), okazało się, ze to Jego twarz widział we śnie. 

Hadhrat Rahmat Ullah Sahib(ra) przyjął bai`at listownie w 1901 roku. 

Opowiada on, Ŝe kiedyś, gdy zbliŜała się DŜalsa, modlił się on bardzo 

intensywnie, a takŜe odmawiał Istichara.  Gdy oddawał się modlitwie nagle 

poczuł senność i wypowiedział słowa:. „O młodzi ludzie, spróbujcie, ta religia 

jest wzmocniona’’. Dalej relacjonuje, iŜ po tym doświadczeniu uczęszczał na 

kaŜdą DŜalsa w towarzystwie Obiecanego Mesjasza (as). 

Hadhrat Khanzada Amiir Ullah Khan Sahib (ra) przyjął bai`at w 1904 roku, a 

osobiście widział Obiecanego Mesjasza (as) w 1906 roku. Opowiada on, iŜ 

przed wizytą w Qadian, widział sen, w którym on i dwóch innych Ahmadi stoją 

w kolejce. Obiecany Mesjasz (as) i Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) stoją przed 

nimi. Obiecany Mesjasz (as) wyciąga rękę i wskazuje do klatki piersiowej 

Khanzada Sahiba i mówi do Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) następujące słowa: 

„On jest z Raju”. Później zwraca się on do innego Ahmadi i powtarza te same 

gesty, jednak nie mówi nic o trzecim Ahmadi.  Następnie lokalizacja we śnie 

zmienia się i Khanzada Sahib widzi siebie siedzącego z czterema innymi 

Ahmadi i kaŜdy z nich mówi: ja jestem jastrzębiem lub ja jestem gołębiem lub 

ja jestem kuropatwą. Wtedy Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) przychodzi i mówi, 

Ŝe nie byli oni stworzeni, aby mówić, Ŝe są tym lub tamtym ptakiem, a raczej 

powinni powiedzieć: La Ilaha illallah Muhammadan Rasulullah (nie ma nikogo 

godnego czci oprócz Allaha, a Muhammad jest Jego Posłańcem) i powtórzyć to 

trzy razy. Relacjonuje on dalej, Ŝe gdy następnego roku wybrał się do Qadian, 

widząc twarze Obiecanego Mesjasza (as) i Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) 

uświadomił sobie, Ŝe dokładnie te same postacie widział on wcześniej we 

swoim śnie. 

W czasach pierwszego Kalifa Ahmadiyya, udał się on do Qadian i był tam 
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leczony przez Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) przez 22 dni, a takŜe odwiedził 

innych lekarzy. Zasugerowano mu operację. Właśnie wtedy widział on w swym 

śnie, stojącego przy jego łóŜku Obiecanego Mesjasza (as), który odradzał mu 

operację. Kiedy Khanzada Sahib opowiadał ten sen Hadhrata Khalifatul Masih I 

(ra), ten odparł, Ŝe słusznie- operacja nie była potrzebna. Po raz trzeci widział 

on sen po śmierci Obiecanego Mesjasza (as). W śnie tym przygotowywał się on 

do DŜalsa następnego dnia i Obiecany Mesjasz (as) powiedział do niego, aby 

dbał o Hamid Ali. Kiedy dotarł on do Qadian na DŜalsa dał trochę pieniędzy 

Hamid Ali Sahib oraz napisał do niego, Ŝe został pouczony przez Obiecanego 

Mesjasz (as), aby dbał o Hamid Ali. Hamid Ali Sahib był tym poruszony i 

powiedział, Ŝe Prorocy Boga są tak miłosierni, Ŝe troszczą się nawet o swoich 

pracowników. 

Hadhrat Mian Meeran Bakhsh Sahib (ra) przyjął bai`at w 1900 roku. Opowiada 

on, Ŝe został on zainspirowany, aby stać się Ahmadi, gdy jego brat Ghulam 

Rasool, który był niewykształcony, przeszedł na Ahmadiyyat. We wczesnych 

dniach ich dyskusji o wierze zwykł on nazywać swojego brata kłamcą, ale gdy 

wracał do domu zastanawiał się, Ŝe choć brat nie był wyedukowany to jego 

wypowiedzi były przekonujące. Pewnego razu jego brat dał mu do przeczytania 

pewne ulotki, które zrobiły na nim wielkie wraŜenie. Modlił się on duŜo. Pewnej 

nocy ujrzał sen, w którym widzi świętą osobę czytającą ksiąŜkę tuŜ przed jego 

domem. Osoba ta mówi, iŜ jest to ksiąŜka naleŜąca do Mirza Sahib, którą 

przywiózł on dla Meeran Bakhsh Sahib. Gdy święty człowiek podaje mu 

ksiąŜkę, zauwaŜa on, Ŝe czcionka ksiąŜki jest mała, podczas gdy większość 

ulotek Mirza Sahib jest napisana duŜa czcionką. Słyszy on, Ŝe tą ksiąŜkę Mirza 

Sahib opublikował w małej czcionce. Następnego dnia mijał on księgarnię 

naleŜącą do Ghulama Rasool i zobaczył człowieka siedzącego i czytającego 

ksiąŜkę i zapytał, co to za ksiąŜka. Ghulam Rasool wziął ksiąŜkę od męŜczyzny 

i podał ją Meeran Bakhsh Sahib i powiedział, Ŝe przywiózł ją właściwie dla 

niego. Na co Meeran Bakhsh Sahib odpowiedział, Ŝe on otrzymał juŜ swoją 

ksiąŜkę ostatniej nocy podczas snu. Meeran Bakhsh Sahib przeczytał obie 

części ksiąŜki ,,Izala Auham" i nie miał Ŝadnych wątpliwości, więc w związku z 
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tym napisał list o bai`at. 

 

Hadhrat Muhammad Fazil Sahib (ra) przyjął bai`at w 1899 roku. Opowiada on, 

Ŝe jego szwagier podarował mu ksiąŜeczkę zatytułowaną ,,Shahdat ul Qur’an’" 

(napisaną przez Obiecanego Mesjasza (as)). Następnego dnia po porannej 

modlitwie Fazil Sahib poszedł do jednego z pokoi w swoim domu i połoŜywszy 

się na łóŜku zaczął czytać. Gdy przeczytał trzy strony ogarnęła go senność i 

ujrzał on Obiecanego Mesjasza (as) siedzącego na jego łóŜku. W swym śnie 

widzi on, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) wyjmuje ślinę z jego błogosławionych ust i 

wkłada ją do ust Fazil Sahib. Fazil Sahib połyka ślinę, a to z kolei napełnia go 

uczuciem rozkoszy i budzi się. To doświadczenie wzmocniło jego wiarę i 

pogłębiło w jego sercu miłość do Obiecanego Mesjasza (as), a wszystkie 

wątpliwości zostały usunięte. 

 

Hadhrat Sheikh Muhammad Atta Sahib (ra) relacjonuje, Ŝe widział sen, w 

którym Obiecany Mesjasz (as) spacerując na ulicy Batala podaje Atta Sahib 

jednego rupi i przekreśla wizerunek Królowej na nim mówiąc do Atta Sahib, 

aby zachował monetę. Później, interpretując ten sen Obiecany Mesjasz (as) 

oznajmił, Ŝe królowa nie zaakceptuje islamu. 

 

Hadhrat Mian Abdul Aziz Sahib (ra) przyjął bai`at w 1892 roku. Opowiada, Ŝe 

przed zaakceptowaniem Ahmadiyyat Chaudhry Abdul Rahim Sahib widział sen, 

w którym dany mu jest do naprawy zegarek czy teŜ zegar naleŜący do Proroka 

(saw). Później przypadkowo dostał on do naprawy zegarek lub zegar, który 

faktycznie naleŜał do Obiecanego Mesjasza (as) tak jak w jego śnie. 

 

Hadhrat Amiir Khan Sahib (ra) przyjął bai`at w 1903 roku. Opowiada on, Ŝe w 

1902 roku miał sen, w którym widział MasdŜid Mubarak w postaci okrągłej 

fortecy wypełnionej ludźmi. KaŜdy człowiek trzyma w ręku małą czerwoną 
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flagę, a najświętsza osoba wśród nich stoi na podwyŜszeniu i trzyma duŜą 

czerwoną flagę. Ktoś pyta go, czy wie, kim jest ten człowiek. Kiedy on 

odpowiada, Ŝe nie wie wtedy ktoś mówi, Ŝe to jego brat z Kabulu. Wały fortu 

wyposaŜone są w otwory, przez które ci, którzy są na zewnątrz mogą być 

namierzeni, ale ci wewnątrz-nie. Na zewnątrz fortu jest wiele smogu i pyłu. 

Widoczność jest ograniczona. Osły i muły tworzą atmosferę grozy wydając 

specyficzne dźwięki. Kiedy Amiir Khan Sahib wychodzi z fortu, widzi martwe 

ciała, które są wnoszone do wewnątrz fortu. Biorąc pod uwagę niepokojące 

hałasy na zewnątrz, stara się on powrócić do środka, ale nie moŜe znaleźć 

drzwi. Jest tam jeszcze inna osoba, która równieŜ stara się dostać się do 

wnętrza fortu i takŜe szuka drzwi. Nagle dowiaduje się on, Ŝe Prorok (saw) 

prowadzi Salat na najwyŜszym tarasie fortu. Oboje oni pragną dołączyć do 

modlitwy i w swej trwodze Amiir Khan sahib zaczyna intonować ,,Allahu", tak 

jak je wtedy znał. Dzięki błogosławieństwu tej intonacji oboje są w stanie latać 

i przyłączyć się do Salat po prawej stronie Proroka (saw). Na znak swej 

potęŜnej wdzięczności Khan Sahib płacze obficie w pozycji padnięcia na twarz. 

W tym momencie obudził się cały czas intonując „Allahu”. Jego oddech był 

cięŜki, a łzy spływały po jego policzkach.  Był on całkowicie poruszony tym 

doświadczeniem i po krótkim okresie przyjął on bai`at. 

 

Hadhrat Mian Ibrahim Sahib (ra) widział Obiecanego Mesjasza (as) we śnie, a 

osobiście spotkał go w 1903 roku. Relacjonuje on, Ŝe zanim odwiedził Qadian 

widział sen, w którym on i jego młodsza siostra są sami w domu, gdy nagle 

ktoś puka do drzwi. Na progu stoją dwie osoby, które Mian Sahib zaprasza na 

dziedziniec, aby usiedli. Następnie prosi siostrę o zrobienie herbaty. Jego 

siostra wchodzi na poddasze, aby przynieść paliwo na herbatę. Gdy wspina się 

ona po drabinie nagle do domu wchodzi duŜy, czarny byk i widzą tych dwóch 

gości, odwraca się i zaczyna równieŜ wspinać się po drabinie. Mian Sahib 

zaczyna krzyczeć, w obawie, Ŝe byk zabije jego siostrę. Słysząc to, pierwszy 

gość z czarną brodą wstaje, jednak drugi gość z czerwoną brodą mówi tak: 

,,Powierzyłeś to zadanie mnie, dlatego ja je wykonam." I tak i on i Mian Sahib 
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wspinają się na górę.  Siostra Mian Sahib zostaje ocalona i ma tylko kilka 

zadrapań. Byk zmienia się na dachu w maszynę. Gość uderza go pałką i rozbija 

w drobny mak. Wszyscy schodzą na dół i goście piją herbatę. Kiedy szykują się 

oni do wyjścia Mian Sahib pyta, kim są, aby mógł powiedzieć swojemu ojcu. 

Przybysze uśmiechają się i gość z czarną brodą mówi, Ŝe ma na imię 

Muhammad, a druga osoba ma na imię Ahmad. Usłyszawszy to Mian Sahib 

ściska Proroka (saw) i prosi go, by mu doradzić. Prorok (saw) mówi coś po 

arabsku, co Mian Sahib rozumie, iŜ ma to oznaczać, Ŝe niektóre dni jego Ŝycia 

spędzi on w komforcie. Następnie goście odchodzą. Mian Sahib zrelacjonował 

ten sen swemu ojcu i powiedział, Ŝe zalecono mu, aby opisać ten sen w liście i 

wysłać go do Obiecanego Mesjasza (as). W odpowiedzi Obiecany Mesjasz (as) 

napisał, aby przywieść Mian Sahib na DŜalsa. W Qadian Obiecany Mesjasz (as) 

powitał Mian Sahiba gorąco i poprosił go, aby opowiedział swój sen. 

 

Hadhrat Syed Saif Ullah Sahib (ra) przyjął bai`at w 1906 roku i osobiście 

spotkał Obiecanego Mesjasza (as) w 1908 roku. W wieku 12 lub 13 lat widział 

on sen gdzie tysiące ludzi zgromadziło się wokół meczetu naleŜącego do 

Ahmadiyyat. Widzi on osobę siedzącą na wysokim na sześć metrów wale a 

przechodzący ludzie pozdrawiają ją. Ktoś mówi Saif Sahib, Ŝe to Prorok (saw). 

Saif Sahib wspina się na wał i przekazuje Prorokowi (saw) swój Salam, a Ten 

go z odwzajemnia. Saif Sahib siada przed Prorokiem i spostrzega, Ŝe to jest 

najlepsze i najwyŜsze miejsce, w jakim mógłby być. Mówi on do Proroka (saw), 

Ŝe pragnie przyjąć bai`at. Prorok (saw) prosi Saif Sahib by wyciągnął ręce 

przed siebie i chwyta jego prawą rękę swoja błogosławioną prawicą. Prorok 

prosi Saif Sahib, aby powtórzył następujące słowa: „Allahu Rabbi” i Saif Sahib 

powtarza. W tym momencie obudził się on Ŝałując, Ŝe stało się to za szybko. 

Dalej Saif Sahib stwierdził, Ŝe święte oblicze pozostało utrwalone w jego 

pamięci. Ostatecznie, dłuŜszy czas później Saif Sahib miał szanse wybrać się 

do Qadian i zobaczyć Obiecanego Mesjasza (as). Kiedy oczy Saif Sahib 

spoczęły na blogosławionej twarzy Obiecanego Mesjasza (as) ujrzał w Nim 

oblicze Proroka (saw), które widział we widział we śnie. 
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Hadhrat Chaudhry Ghulam Ahmad Khan (ra) relacjonuje, Ŝe spotkał 

Obiecanego Mesjasza (as) osobiście w 1908 roku, ale nie przyjął wtedy bai`at. 

Nastąpiło to natomiast w 1909 roku kiedy przyjął on bai`at z rąk Hadhrata 

Khalifatul Masih I (ra). Relacjonuje on, Ŝe kiedy był studentem widział sen, w 

którym spaceruje on ze szkolnego boiska do pensjonatu. Po drodze, zauwaŜa 

na ulicy, Proroka (saw). Podchodzi do niego, przekazuje mu swój Salam i 

ściska jego dłoń. Prorok (saw) ma na sobie prosty, biały turban, długi czarny 

płaszcz i białe, luźne spodnie. Odcień jego skóry jest jasno brązowy, ma on 

szerokie czoło, prosty nos, piękne oczy, a jego błogosławione włosy są czarne i 

proste. Jest on średniego wzrostu, a jego twarz jest olśniewająca. To spotkanie 

z Prorokiem (saw) we śnie wypełnia Ghulam Ahmad Sahib uczuciem radości i 

ekstazy, które czuł nawet po przebudzeniu. W rzeczywistości, kiedy podniósł 

się z tego snu, nadal wypełniało go uczucie zachwytu. Otrzymał on Tabligh i 

zaakceptował Obiecanego Mesjasza (as), ale z jakiegoś powodu po raz kolejny 

stał się krytykiem i to tak bardzo, Ŝe Obiecanego Mesjasza (as) we własnej 

osobie widział dopiero po przeszło dwóch latach po swoim śnie. Kiedy ten 

moment nadszedł, Ghulam Ahmad Sahib zauwaŜył, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) 

wyglądają dokładnie tak, jak Prorok (saw), którego widział we śnie, nawet jego 

ubranie było dokładnie takie same. Obiecany Mesjasz (as) wyciągnął dłoń do 

Ghulam Ahmad Sahib. Jednak, poniewaŜ między nimi było kilka osób Ghulam 

Sahib nie mógł dosięgnąć dłoni Obiecanego Mesjasza (as) i wtedy ten podniósł 

się z kolan, aby uścisnąć jego dłoń. 

Hadhrat Abdul Aziz sahib (ra) opowiada, Ŝe przyszedł do niego Mirza Ayub Baig 

Sahib, aby opowiedzieć mu sen, który widział tego ranka. Powiedział on, Ŝe był 

podczas porannej modlitwy, gdy jego stan się zmienił. Widzi on Proroka (saw) 

Ŝwawo spacerującego. Zatrzymuje się On przy Mirza Ayub Baig, który pyta Go, 

dokąd tamten zmierza. Prorok (saw) odpowiada, iŜ idzie do Qadian, aby strzec 

Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ayub Baig zastanawiał się później, co działo się 

tego dnia w Qadian. Wieczorem okazało się, Ŝe tego dnia dom obiecanego 

Mesjasza (as) został przeszukany przez policję, w związku z zabójstwem Lekh 

Ram. 
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Syed Muhammad Shah Sahib (ra) relacjonując ten sam sen opowiada, Ŝe dni 

po morderstwie Lekh Ram policja prowadziła poszukiwania. Jednego dnia Amiir 

Khan Sahib wraz z innymi oferowali Salat FaŜr prowadzoną przez Mirza Ayub 

Baig. Kiedy modlitwa zakończyła się Mirza Ayub Baig powiedział do 

zgromadzenia, iŜ w czasie prostracji widział Proroka ubranego w wojskowy 

strój, trzymającego miecz w ręku, dokądś spieszącego. Zapytany, dokąd się 

spieszy, odpowiedział, Ŝe dziś dom Mirza Ghulam Ahmada zostanie 

przeszukany, więc idzie do Qadian, aby go chronić. 

 

Hadhrat Amiir Khan Sahib (ra) opowiada, Ŝe w styczniu 1915 roku widział sen, 

w którym królowie, zwracając się do Ahmadi mówią, Ŝe nie mogą być oni 

królami juŜ dłuŜej i Ŝe chcą oddać swe królestwa w ręce Ahmadis, jednakŜe 

Ahmadis powinni najpierw poprzez Tabligh spróbować zachęcić lud aby zaczął 

myśleć podobnie jak oni. We śnie zaczyna on swój Tabligh z Hindusami 

przedstawiając im historyczne fakty z uzasadnieniem i opowiadając im 

metaforycznie, jak w czasie Kriszna, miała miejsce niebezpieczna wojna i 

przyniosła wiele zniszczenia. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, iŜ ten fakt obowiązuje nawet do dziś, Ŝe 

wszelką siłę albo triumf moŜemy osiągnąć tylko przez Tabligh i modlitwę. 

 

Hadhrat Dr Muhammad Tufail Khan Sahib (ra) przyjął bai`at w 1896 roku. 

Opowiada on, Ŝe po debacie ,,Jang e Moqaddas", które miała miejsce pomiędzy 

chrześcijanami a Obiecanym Mesjaszem (as), liczne grupy osób gromadziły się 

wokół jego ojca i następowały dyskusje. Pod koniec debaty Obiecany Mesjasz 

(as) wypowiedział proroctwo o Abdullaha Atham. Kiedy pozostało tylko kilka do 

terminu wypełnienia proroctwa, krytycy zaczęli mówić jak urzędnik wysokiej 

rangi taki jak Atham moŜe być traktowany w ten sposób. Ojciec Tufail Sahib 

uwaŜał takie przypuszczenia za bardzo nieprzyjemne i zasugerował, Ŝe Ŝadne 

hipotezy nie powinny być zakładane przed upłynięciem określonego czasu. Gdy 

pozostał tylko jeden dzień, ojciec Tufail Khan Sahib stał się bardzo niespokojny 
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o to, Ŝe proroctwo dotyczące triumfu islamu nie spełni się. Zaczął on modlić się 

i zapadł w sen, w którym widział on ludzką postać pokrytą trawą i pyłem do 

tego stopnia, ze nie mógł zidentyfikować tej osoby. Na przeciwko tej osoby 

siedzi inna postać i z ogromną miłością i troską zdejmuje, za pomocą noŜa, 

trawę z jej twarzy. Po pewnym czasie twarz ta staje się czysta i promienieje 

jak słońce. Ojciec Tufail Sahib w swym śnie jest poinformowany, Ŝe był to 

Prorok (saw), a osoba usuwająca trawę to Obiecany Mesjasz (as). Następnego 

ranka cynicy przybyli do ojca Tufail Sahib i stwierdzili, Ŝe Atham nadal Ŝyje i Ŝe 

przepowiednia ,,Mirza” nie spełniła się. Ojciec Tufail Sahib odpowiedział na to, 

Ŝe Atham z pewnością umarł dla swoich współwyznawców i krewnych (jako, Ŝe 

zaprzestał on dokonywania swoich zapewnień jak to zwykł robić). Jego ojciec 

oznajmił im, Ŝe dopóki wszystkie fakty nie zostaną ujawnione, powinni oni 

powierzyć swoje wątpliwości i obawy Bogu. Powiedział im równieŜ, Ŝe gdyby 

widzieli to, co on widział zeszłej nocy to zdaliby sobie sprawę z wysokiej rangi 

człowieka, któremu tak uwłaczają. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) bronił islamu i 

Proroka (saw), podczas gdy muzułmanie i ich duchowni byli po stronie 

pozostałych. Dziś organizują oni wiece dla upamiętnienia narodzin Proroka 

(saw), podczas gdy prawdziwe szczęście leŜy w szerzeniu jego przesłania i 

wypowiadaniu błogosławieństw i pozdrowień za Niego (Duruud). Śmierć 

Abdullaha Atham nie nastąpiła od razu, bo w pewien sposób okazał on skruchę. 

Zmarł on po kilku latach. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał o Proroku (saw): ,,Zawsze zastanawiam się, jak 

wysoki był status tego arabskiego Proroka, który miał na imię Muhammad, 

(tysiące błogosławieństw i pokój z Nim). Nikt nie moŜe osiągnąć tak wysokiego 

statusu jak on i nie jest on dany człowiekowi dla poprawnego oszacowania jego 

duchowej wartości. Szkoda, Ŝe jego pozycja nie została rozpoznana tak jak 

powinna była być rozpoznana. On był mistrzem, który przywrócił światu 

ideologie jedności Boga, która zanikała. On ekstremalnie kochał Boga, a jego 
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dusza topniała z sympatii dla ludzkości. Dlatego Bóg, który znał tajemnicę Jego 

serca, wywyŜszył Go ponad wszystkich proroków; z tych wszystkich pierwszych 

i z tych wszystkich ostatnich i obdarzył go w Ŝyciu doczesnym wszystkim, 

czego pragnął. On jest źródłem wszelkiej łaski i osoba, która wykazuje 

wyŜszość bez uznania jego świetności nie jest człowiekiem, lecz nasieniem 

szatana, a jest tak, poniewaŜ Prorokowi (saw) został przyznany klucz do kaŜdej 

egzaltacji i dany mu został skarb zrozumienia wszystkiego. Ten, kto nie dostąpi 

tego przez niego jest pozbawiony tego na zawsze. Jestem niczym i nie 

posiadam nic. Byłbym bardzo niewdzięczny, jeśli nie przyznałbym, Ŝe to od 

tego Proroka nauczyłem się o prawdziwej jedności Boga. To poprzez tego, 

doskonalego Proroka i jego światło osiągnęliśmy zrozumienie o śywym Bogu. 

Honorem rozmowy z Bogiem, przez którą widzimy jego oblicze, zostałem 

obdarzony za pośrednictwem tego wielkiego Proroka. Ten promień słońca jego 

przewodnictwa pada na mnie, a ja kontynuuje iluminację tak długo jak ono na 

mnie pada.”(Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza'in, Vol. 22, str. 118-119 – Istota 

islamu, tom I, str. 197 -. 198) 

 

Tak wzniosła była postawa Proroka (saw), jak to opisał Obiecany Mesjasz (as). 

Powinniśmy wszyscy być pochłonięci recytacją Duruud i kontynuować w tym 

swój postęp. Powinniśmy równieŜ pójść śladami Proroka i doskonalić się w 

byciu lepszymi. W dzisiejszych czasach inni organizują wiece, ale nie 

prezentują na nich tych błogosławionych nauk. W Rabwah zgromadzenia takie 

są zwoływane tylko prawdopodobnie po to by rzucać obelgami w Obiecanego 

Mesjasza (as) i DŜama’at. Z jednej strony jest to jak traktują nas nasi 

przeciwnicy, a z drugiej jest łaska BoŜa, która spłynęła na towarzyszy, gdy Bóg 

pokazał im Obiecanego Mesjasza (as) i Proroka (saw) jako jedną istotę dając 

im tym samym zapewnienie. Na tych, którzy mają czyste zamiary, Bóg dalej 

zsyła takie doświadczenia w wyniku, których przyłączają się oni do DŜama’at. 

Adoptują oni prawdziwą słuŜebność Proroka (saw) poprzez przyjęcie bai`at 

Obiecanego Mesjasza (as).  
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Niech oczy naszych przeciwników zostaną szeroko otwarte i zamiast bycia tak 

zwanymi muzułmanami, staną się oni prawdziwymi muzułmanami i wsłuchają 

się w głos Boga. 

 
 
 


