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O Autorze 

 

OBIECANY MESJASZ 
 

The worldwide Ahmadiyyah Muslim Jama‘at was founded in 

1889. Its Founder, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad [may peace 

be on him] of Qadian, India, claimed to be the Promised 

Reformer whose advent was awaited under different names 

and titles by the adherents of various religions. Under Divine 

guidance, Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas revealed that only 

one such reformer was to appear and that his mission was to 

bring mankind into the fold of a single universal religion, 

Islam. He also maintained that the Promised Reformer was to 

appear as a subordinate and follower of the Holy Prophet of 

Islam, Hadrat Muhammad [may peace and blessings of Allah 

be upon him]—in accordance with the prophecies by him 

about the second coming of Messiah and the appearance of al- 

Imam, al-Mahdi. He claimed to be the person in whom these 

prophecies were fulfiled. 
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Przedmowa 

Jesus in India is an English version of Masih Hindustan mein, an Urdu treatise 

written by the Holy Founder of the Ahmadiyya Movement in Islam, Hazrat 

Mirza Ghulam Ahmad (1835 - 1908).  

The main thesis expounded in the treatise is Jesus' escape from an 

ignominious death on the Cross and his subsequent journey to India in quest 

of the lost tribes of Israel whom he had to gather into his fold as mentioned in 

the New Testament.  

Abundant evidence has been furnished from Christian as well as Muslim 

Scriptures, old medical books and books of history, including ancient 

Buddhistic records, to illustrate the theme.  

Starting upon his journey from Jerusalem and passing from thence through 

Nasibus and Iran, Jesus is shown to have reached Afghanistan, where he met 

the Jews who had settled there after their deliverance from the bondage of 

Nebuchadnezzar.  

From Afghanistan Jesus went to Kashmir, where some Israelite tribes had also 

settled. He made this place his home and here he died. His tomb has been 

traced and found in Khanyar Street, Srinagar.  

In the section dealing with the evidence adduced from ancient Buddhistic 

records, Hazrat Ahmad has resolved a question which, owing to its difficult 

nature, has for a long time confounded many a Western writer.  

These writers have been baffled by the striking resemblance that exists 

between Christian and Buddhistic teachings and between the life events of 

both Jesus and Buddha as revealed in their respective Scriptures.  

Some of these writers hold the view that Buddhistic teachings must somehow 

have reached Palestine and been assimilated by Jesus in his own sermons. But 

there is absolutely no historical proof to support this theory.  
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A Russian traveller named Nicolas Notovitch stayed for quite some time with 

Lamas in Tibet and had their sacred books translated for him. He is of the 

opinion that Jesus must have come to Tibet before the crucifixion and gone 

back to Palestine after having imbibed Buddhistic teachings. This also is a 

mere statement unsupported by reliable historical evidence.  

Repudiating both these views, Hazrat Ahmad writes that Jesus came to India 

not before the event of the Cross but after it and that it was not he who 

borrowed Buddhistic teachings but the followers of Buddha who seem to have 

reproduced the entire picture of the Gospels in their books.  

According to Hazrat Ahmad Jesus also visited Tibet during his travels in India 

in search of the lost tribes of Israel. He preached his messages to Buddhistic 

monks, some of whom were converted Jews. The followers of Buddha were 

deeply impressed by his teachings and took him to be the manifestation of 

Buddha and their Promised Teacher. With faith in him as their Master, they 

mixed his teachings with their own records and ascribed it all to the Buddha. 

Ample evidence in support of this is furnished from ancient Buddhistic records.  

Masih Hindustan mein was written in 1899 and it marks the end of an era in 

which for centuries Muslims and Christians had believed in the ascension of 

Jesus to Heaven. It being the first book ever written on the subject with such a 

rational approach, the book produced a most profound impact.  

Its arguments were broadcast and in the past half-century it has achieved 

remarkable success in divesting Jesus of false appurtenances of divinity and in 

presenting him to the world merely as a divine prophet as he actually was.  

In Muslim circles the effect has been so marked that the Rector of the Al-Azhar 

University in Cairo issued a Fatwa (verdict) that according to the Holy Quran 

Jesus had died a natural death. Its influence on the Christian mind has also 

been greatly disturbing.  
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As stated in the Introduction and also at the end of the book, Hazrat Ahmad 

intended to write a second part in which he would have given, besides some 

additional proofs of Jesus' journey to India, a comparative evaluation of the 

teachings of Islam and Christianity with some cogent arguments in proof of the 

truth of Islam as well as of his own claim to be the Promised Messiah.  

Though no other book among his writings bears this title, yet Hazrat Ahmad 

has discussed thoroughly all these issues with many more important ones 

concerning the truth of Islam, of his own claim and of the death of Jesus in 

quite a number of books which he wrote after the above-mentioned book.  

The present English translation was made by Qazi Abdul Hamid, formerly 

editor of a weekly, The Sunrise, Lahore, in which it appeared serially during 

1938-39. It was first published in book form in 1944 by Nashr-o-Ishaat, Sadr 

Anjuman Ahmadiyya, Qadian.  

Besides others who have assisted us in any way in the production of this book, 

our thanks are due to Mr. Mauloud Ahmad Khan, a former Imam of the London 

Mosque, who went to great pains to gather relevant quotations from the 

original books which have been referred to by Hazrat Ahmad in support of his 

thesis. The quotations have been attached to the book in the form of an 

appendix.  

Vakil-ut-Tabshir, Tahrik-i-Jadid, Rabwah, Pakistan  

MAY 1962  
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W IMIĘ BOGA, MIŁOSIERNEGO, LITOŚCIWEGO. 

WIELBIMY GO  

I BŁAGAMY O JEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  

DLA JEGO SZLACHETNEGO PROROKA 

 

O Panie! Rozsądź między nami a naszym ludem w prawdzie; 

Tyś jest najlepszym z sędziów. 

 

Wstęp 

 

Napisałem tą książkę, abym dzięki przytoczeniu dowodów opartych o uznanych 

faktach, niepodważalnych świadectwach historycznych o sprawdzonej wartości 

oraz starożytnych dokumentach różnych narodów, można rozwiać całkowicie 

fałszywe koncepcje, jakie obecnie krążą wśród chrześcijan i większości 

odłamów islamu, a dotyczą wczesnego i późnego życia Jezusa. Niebezpieczne 

konsekwencje tych fałszywych idei nie tylko odsunęły w niepamięć i zniszczyły 

koncepcję Tauhid z arab. Bożej Jedności, ale też ich zdradliwy i jadowity wpływ 

odbił się na kondycji moralnej muzułmanów tego kraju. Te właśnie 

bezpodstawne mity i opowieści doprowadziły w rezultacie do takich ułomności, 

jak niemoralność, złośliwość, bezduszność i okrucieństwo, które są czymś 

prawie że oczywistym wśród większości odłamów islamu. Wartości takie, jak 

sympatia wobec istoty ludzkiej, współczucie, łaskawość, umiłowanie 

sprawiedliwości, cierpliwość, skromność, czy pokora znikają z dnia na dzień, 

jakbyśmy chcieli jak najszybciej się z nimi pożegnać. Ta bezduszność i moralna 

degradacja sprawiają, że wielu muzułmanów jedynie marginalnie odróżnia się 

od dzikich zwierząt. Dżinista, czy buddysta obawia się zabić choćby komara, 

czy muchę i nie może znieść takiego czynu, ale wielu spośród muzułmanów 
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zabijając bezkarnie niewinną osobę popełnia nieusprawiedliwione morderstwo 

bez najmniejszego strachu przed Wszechmogącym Bogiem, Który ceni życie 

człowieka o wiele bardziej niż jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Skąd więc ta 

bezduszność, okrucieństwo i brak współczucia? Dzieje się tak, ponieważ od 

wczesnego dzieciństwa mity i kłamliwe opowieści dotyczące fałszywej 

koncepcji Dżihadu są wtłaczane w ich uszy i wpajane w ich serca. W wyniku 

czego, stopniowo stają się martwi moralnie i śmią realizować te haniebne i 

odrażające czyny. Z drugiej strony, człowiek, który zamorduje 

niespodziewającą się tego osobę i zrujnuje jej rodzinę, sądzi, że wykonał 

postępek prawy i godny zasług oraz wykorzysta okazję zdobycia uznania w 

społeczeństwie. Jest to spowodowane brakiem kazań i wykładów, jakie miałyby 

być wygłaszane w naszym kraju, aby zniechęcić do takiego zła, a jeśli nawet są 

one wygłaszane, to otacza je aura hipokryzji; a ludzie na ulicy nadal uznają 

takie występki za coś pozytywnego. Dlatego, rozpaczając nad trudną sytuacją 

mego ludu napisałem książki w urdu, perskim i po arabsku, w których 

udowodniłem, że powszechna koncepcja Dżihad, jaka przeważa wśród 

muzułmanów, oczekiwanie na spragnionego krwi Imama i kultywowanie 

złośliwości wobec innych, są jedynie błędną interpretacją głoszoną przez 

krótkowzrocznych kapłanów. Przeciwnie, islam nie pozwala na 

wykorzystywanie miecza w szerzeniu wiary, z wyjątkiem wojny prowadzonej w 

samoobronie, wojen prowadzonych dla ukarania uzurpatora lub tych, które 

mają na celu zachowanie pokoju. Konieczność wojny defensywnej pojawia się 

tylko wówczas, kiedy agresja przeciwnika zagraża naszemu życiu. Jedynie w 

tych trzech sytuacjach Szariat - prawo koraniczne zezwala na Dżihad, a 

zgodnie z religią, żaden inny rodzaj wojny nie jest dozwolony. Aby podkreślić 

tą koncepcję Dżihadu, przeprowadziłem dystrybucję książek w tym kraju, w 

Arabii, w Syrii i Korasanie, ponosząc wielkie koszty. Ale teraz, dzięki Bożej 

łasce, przedstawiam argumenty wystarczająco silne, aby rozwiać te 

bezpodstawne wierzenia tkwiące w ludzkich umysłach. Znalazłem jasne i silne 

dowody oraz niepodważalne okoliczności i historyczne zapisy, w przypadku 

których światło prawdy niesie nowinę, że wkrótce po ich publikacji nastąpi 
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oczekiwana zmiana w sercach muzułmanów. Jestem pewien, że po poznaniu 

tych prawd słodkie i orzeźwiające źródła skromności, pokory i współczucia 

wytrysną z serc sprawiedliwych synów islamu. Nadejdzie czas duchowej 

przemiany, która będzie miała korzystny i dobrotliwy wpływ na cały naród. 

Jestem też pewien, że chrześcijańscy uczeni i ci wszyscy, którzy łakną prawdy 

skorzystają z tej książki. Fakt, który został właśnie stwierdzony przeze mnie, 

że prawdziwym celem tej książki jest skorygowanie błędnych wierzeń, które 

stały się częścią kreda wiary muzułmanów i chrześcijan, wymaga małego 

wyjaśnienia, które zamieściłem poniżej. 

Chrześcijanie i większość muzułmanów wierzy, że Jezus żywy wstąpił do nieba. 

Przez długi czas wierzyli oni, że wciąż żyje w niebie i w Dniach Ostatnich 

powróci na ziemię. Różnica w poglądach muzułmanów i chrześcijan jest taka, 

że chrześcijanie wierzą, iż Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił do 

nieba wraz ze swoim śmiertelnym ciałem, zasiadł po prawicy swego Ojca i 

powróci na ziemię w dniach Sądu Ostatecznego. Dalej twierdzą, że nikt inny 

tylko Jezus, Mesjasz, jest Stworzycielem i Panem świata. To on w Dniach 

Ostatnich zstąpi na ziemię w całej chwale, aby ogłosić listę nagrodzonych i 

ukaranych. Ci wszyscy, którzy nie wierzą w niego jako Boga, ani w jego matkę, 

zostaną schwytani i wrzuceni do piekła, gdzie płacz i lament będzie ich losem. 

Natomiast wspomniani muzułmanie twierdzą, że Jezus nigdy nie był 

ukrzyżowany, ani nie umarł na krzyżu. Ale, kiedy Żydzi go aresztowali 

z zamiarem ukrzyżowania, Boży anioł zabrał go wprost do nieba razem z jego 

ziemskim ciałem, wciąż tam żyje, a ich zdaniem jest to jakieś drugie niebo, 

gdzie przebywają też prorok Yahya t.j. Jan Chrzciciel. Co więcej, muzułmanie 

wierzą, że Jezus jest wielkim prorokiem Boga, ale nie Bogiem, ani Bożym 

Synem. Twierdzą także, że w Dniach Ostatnich zstąpi na ziemię, w pobliżu 

minaretu w Damaszku, albo gdzie indziej, na ramionach dwóch aniołów. Jezus i 

Imam Muhammad - Mahdi, który będzie Fatimitą i już będzie na tym świecie - 

zabiją wszystkich nie-muzułmanów i nikogo nie oszczędzą, chyba, że 

natychmiast i bez żadnej zwłoki staną się muzułmanami. Krótko mówiąc, 

prawdziwym celem ponownego przybycia Jezusa na ziemię, jak twierdzą 
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muzułmanie znani jako Ahl-e-Sunnah i Ahl-e-Hadith, znani też wśród zwykłych 

ludzi jako Łahabici, będzie podobnie jak u hinduskiego Mahadiwy, zniszczenie 

całego świata. Najpierw będzie groził ludziom, aby stali się muzułmanami, a 

jeśli pozostaną niewierni, wszyscy pójdą pod miecz.  

Twierdzą też, iż przebywa on w niebie żywy, w swoim ziemskim ciele, a gdy 

siła muzułmanów osłabnie, zstąpi z nieba i zabije nie-muzułmanów lub grożąc 

im śmiercią zmusi do przyjęcia islamu. Duchowni z wyżej wymienionych 

odłamów islamu mówią, zwłaszcza o chrześcijaństwie, że kiedy Jezus zstąpi 

z nieba, połamie wszystkie krzyże, dopuści się okrutnych czynów z mieczem w 

dłoni i zaleje ziemię krwią. Jak już wspomniałem, Ahl-e-Hadith i inni 

muzułmanie ogłaszają z radością, że krótko przed powtórnym przyjściem 

Mesjasza, pojawi się Imam, potomek Fatimy(ra), o imieniu Muhammad, Mahdi. 

Będzie on Kalifem oraz Królem tego czasu, a z powodu, że będzie wywodził się 

z Quraisz, jego prawdziwym zadaniem będzie zabicie wszystkich nie-

muzułmanów, z wyjątkiem tych, którzy z zapałem wyrecytują Kalimę 

(muzułmańskie wyznanie wiary). Jezus( pokój z nim) zejdzie, aby mu w tym 

pomagać. A chociaż sam Jezus będzie Mahdim- mało tego, wielkim Mahdim, a 

skoro tak istotne jest, aby Kalif czasu wywodził spośród Quraisz, to Jezus( 

pokój z nim) nie będzie Kalifem czasu. Będzie nim natomiast ten sam 

Muhammad, Mahdi. Idą oni jeszcze dalej w swych twierdzeniach, głosząc, że 

obaj napełnią ziemię ludzką krwią, a będzie jej tak dużo, jak jeszcze nigdy 

wcześniej w historii świata. Ta krwawa masakra ma się rozpocząć, gdy tylko 

się pojawią, ale nie będą ani głosić kazań, ani tłumaczyć, ani ukazywać 

znaków. Powtarzają też, że Jezus będzie jakby doradcą czy pomocnikiem 

Imama Muhammada, Mahdiego, a cała władza będzie jedynie w rękach 

Mahdiego, gdy Jezus będzie podjudzał i wzbudzał gniew Imama Muhammada, 

Mahdiego,  do rzezi na całym świecie i doradzał mu przyjęcie ekstremalnych 

środków, tzn. zrekompensuje humanitarne nauki, które wcześniej przyniósł 

światu, to jest ,,nie przeciwstawiać się złu’’, a uderzony w jeden policzek 

,,nadstawić również drugi’’.  
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Ogólnie rzecz biorąc, takie są wierzenia chrześcijan i muzułmanów dotyczące 

Jezusa. Oczywiście chrześcijanie ponoszą winę za ogromny błąd nazywania 

pokornego człowieka Bogiem, a także niektórzy muzułmanie, zwłaszcza Ahl-e-

Hadith, znani jako Łahabici, wierzący w Krwawego Mahdiego, jak i w krwawego 

Mesjasza. To, w tak wielkim stopniu zniszczyło ich kondycję moralną, że nie 

potrafią współżyć w pokoju, zaufaniu i z dobrą wolą z innymi ludźmi, ani nie 

mogą być lojalni wobec nie-muzułmańskiego rządu. Każdy rozumny człowiek 

zrozumiałby, że takie wierzenia, tzn., że nie-muzułmanie powinni być 

przedmiotem przemocy i albo natychmiast staną się muzułmanami, albo zginą, 

są pełne najbardziej poważnych zarzutów. Ludzkie sumienie spontanicznie 

odczuwa, że wielce dyskusyjne jest nawracanie człowieka przemocą, grożąc 

mu śmiercią i nie dając mu możliwości zrozumienia prawdy o Wierze oraz bez 

zapoznania go z nauką moralną i zaletami tej religii. W ten sposób, zamiast 

wspomagać rozwój religii, daje się przeciwnikom możliwość wytknięcia jej 

defekty. W ostatecznym rozrachunku zasada taka powoduje pozbawienie serca 

sympatii wobec drugiego człowieka. Sprawiedliwość i współczucie, które 

stanowią fundamentalne ludzkie wartości, stają się martwe, a złośliwość i 

wrogość rozkwitają; pozostaje tylko brutalność, wymazując wszystkie zalety 

moralne. Jest to aż zbyt oczywiste, że takie nauki nie mogą pochodzić od 

Boga, Który karze jedynie po przekazaniu Jego wiadomości ludziom.  

Pomyślmy, czy byłoby uzasadnione zabijanie człowieka, który nie zaakceptował 

prawdziwej wiary, jeśli nawet jej nie zna i jest nieświadomy jej prawd, jej 

szlachetności oraz wspaniałej nowiny? Zamiast odpowiadać na jego odmowę 

mieczem, czy bronią, należy mu współczuć, delikatnie i uprzejmie pouczyć go o 

prawdzie, pięknie i duchowej doskonałości tej Wiary. Dlatego utrzymywana 

przez ten odłam opinia o Dżihadzie, jego wierzenia w nadchodzący czas, kiedy 

to pojawi się krwawy Mahdi o imieniu Imam Muhammad, kiedy Mesjasz zstąpi 

na ziemię z nieba, aby mu pomagać, kiedy obaj będą mordować wszystkich 

nie-muzułmanów, którzy będą negować islam, jest całkowicie przeciwna 

naszemu moralnemu poczuciu. Czy ta wiara nie odrzuca wszelkich dobrych 

ludzkich cech oraz moralności, a rozbudza jedynie zwierzęce pasje? Ci, którzy 
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w to wierzą muszą prowadzić wśród innych ludzi życie przepełnione hipokryzją 

i to w takim zakresie, że nawet nie mogą być lojalni wobec własnych zasad. 

Wsparcie, o którym mówią jest kłamstwem. Dlatego, niektórzy członkowie Ahl-

e-Hadith, o którym mówiłem, żyją pod władzą rządu brytyjskiego w Indiach 

podwójnym życiem. Przed zwykłymi ludźmi skrywają swoje nadzieje na 

nadejście krwawych dni spragnionego krwi Mahdiego i Mesjasza, i takie są ich 

kazania, ale wobec rządzących zachowują się jak pochlebcy, zapewniając ich, 

że wcale nie popierają takich idei. Gdyby byli szczerzy, dlaczego nie napiszą o 

swojej dezaprobacie, dlaczego z taką niecierpliwością oczekują nadejścia 

krwawego Mahdiego i Mesjasza, jakby już stali u drzwi chętni do dołączenia do 

nich?  

Z powodu tych wierzeń fundamenty moralne owych duchownych są  bardzo 

zepsute. Nie są już zdolni nauczać o pokoju i współczuciu. Z drugiej strony 

uważają, że ich podstawowym religijnym obowiązkiem jest mordowanie ludzi. 

Cieszyłbym się, gdyby którakolwiek sekta Ahl-e-Hadith była temu przeciwna, 

ale stwierdzam z żalem, iż wśród Ahl-e-Hadith1 są pojedynczy Łahabici, 

wierzący w krwawego Mahdiego i popularną wersję Dżihad. Wierzą w to, co 

jest niezgodne z prawdziwą wiarą, a jeśli nadarzy się okazja, to uznają za 

cnotliwe mordowanie ludzi innego wyznania. Jednakże prawdą jest, że 

mordowanie innych w imię islamu, przepowiednie o krwawym Mesjaszu, czy 

pragnienie rozszerzenia islamu poprzez rozlew krwi i groźby, jest całkowicie 

sprzeczne z Świętym Koranem i oryginalnymi Hadisami. Nasz Święty Prorok 

(niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim) znosił  z rąk niewierzących 

ogromne cierpienia w Mekce. Trzynaście lat, jakie tam spędził były pełne 

nieszczęść i cierpienia. Na samo wspomnienie tych przeżyć do oczu napływają 

łzy. Ale nie wzniósł miecza przeciw swym wrogom, ani w żaden sposób nie 
 

 

1 .[autor] Niektórzy z Ahl-e-Hadith piszą niesprawiedliwie i z impertynencją w swoich książkach, iż bliskie 
są narodziny Mahdiego, że wrzuci on brytyjskich władców Indii za kraty, a król chrześcijański stanie przed 
nim jako więzień. Takie książki jeszcze można znaleźć w domach Ahl-e-Hadith. Jedną z nich jest Iqtiraab-
us-Sa´ah, której autorem jest znany uczony z Ahl-e-Hadith. Patrz strona 64 tej pozycji, gdzie można 
znaleźć takie zapisy. 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             13 

odpowiadał na ich złośliwości, choć wielu jego uczniów i przyjaciół zostało 

bezlitośnie zamordowanych, a on sam znosił wszelkie rodzaje prześladowań. 

Wiele razy był starano się go otruć. Przeprowadzano też wiele nieudanych 

zamachów na jego życie.  

Kiedy jednak mekkańczycy i ich przywódcy zdecydowali jednogłośnie, że ten 

człowiek, ten Święty Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z 

nim)powinien zostać bezzwłocznie pozbawiony życia, nadeszła Boża odpłata. W 

tym czasie Bóg, Który jest Opoką Swych umiłowanych, prawdomównych i 

sprawiedliwych powiedział mu, że w tym mieście nie ma już nic oprócz zła, a 

ludzie zdecydowali się go zamordować i dlatego powinien natychmiast opuścić 

to miasto. Posłuchawszy Boskiego przykazania, migrował on do Medyny. Ale 

nawet tam wrogowie nie pozostawili go w spokoju; śledzili go i za wszelką cenę 

starali się zniszczyć islam. Kiedy ich arogancja przekroczyła wszelkie granice, a 

mordowanie niewinnych ludzi sprawiło, że byli godni jedynie kary, muzułmanie 

otrzymali pozwolenie na prowadzenie wojny w samoobronie. Bo ci ludzie i ich 

pomocnicy zasłużyli na karę za zamordowanie wielu niewinnych, zagrabienie 

ich majątku, i to w nierównej walce, czy bitwie, ale z czystego okrucieństwa. 

Ale pomimo tego wszystkiego, kiedy Mekka padła, nasz Święty Prorok (niech 

pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim)przebaczył wszystkim. Jest więc 

oczywistym błędem i niesprawiedliwością przypuszczenie, że Święty Prorok 

(niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim) lub jego Towarzysze 

walczyli kiedykolwiek, aby rozpowszechnić Wiarę, czy zmuszali kogokolwiek 

siłą do przyłączenia się do owczarni islamu.  

 

Warto zauważyć również, że w owym czasie wszystkie narody były uprzedzone 

do islamu. Jego wrogowie planowali, jak go zniszczyć, bo był nową religią, a 

jego wyznawcy stanowili nic nieznaczącą mniejszość i każdy chciał jak 

najszybciej być świadkiem zniszczenia lub rozproszenia muzułmanów tak, aby 

nie zostawić żadnej najmniejszej możliwości ich dalszego wzrostu i rozwoju. 

Dlatego spotykali się oni na każdym kroku z wrogością, a ktokolwiek 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             14 

z jakiegokolwiek plemienia, kto zaakceptował islam był albo od razu zabijany 

przez członków swojego plemienia, albo żył w nieustannym zagrożeniu utraty 

życia. W związku z tym, Wszechmogący Bóg ulitował się nad nawróconym na 

islam, a na fanatyczne rządy nałożył karę, a mianowicie, że powinne stać się 

one służalcze i pomocne dla islamu, a tym samym otwierając drzwi wolności 

dla islamu. Stało się tak, aby z drogi pragnących zaakceptować tą Wiarę 

zostały usunięte wszelkie przeszkody; było to znakiem Bożego współczucia 

wobec ludzkości  i nikogo to nie skrzywdziło.  

Jest oczywiste, że w dniu dzisiejszym nie-muzułmańskie zasady nie kolidują 

z wolnością religijną muzułmanów. Nowonawróconych muzułmanów, 

wywodzących się z lokalnej ludności nikt nie morduje, nie wsadza do więzienia, 

ani nie torturuje. Dlaczego więc islam miałby popierać podnoszenie na nich 

miecza? Zwłaszcza, że islam nigdy nie popierał stosowania przymusu w religii. 

Jeśli dokładnie przestudiujecie Koran, księgi Hadisów i zapisy historyczne oraz 

głęboko się nad nimi zastanowicie, stwierdzicie, że zarzuty, iż islam zawsze 

używał miecza do rozpowszechniania wiary jest jedynie bezpodstawnym i 

bezwstydnym pomówieniem. Takie zarzuty są wysuwane przeciw islamowi 

przez ludzi, którzy nie są w stanie przeczytać Koranu, Hadisów ani 

oryginalnych kronik z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności, za to 

dowolnie interpretują plotki i oszczerstwa. Wiem, że wkrótce nadejdzie czas, 

kiedy spragnieni prawdy zobaczą, jakim kłamstwem są takie zarzuty. Jak 

można opisywać islam jako religię przemocy, kiedy jego Święta Księga, Święty 

Koran jednoznacznie przykazuje:  

W religii nie ma przymusu (2:257) 

Oznacza to, że po prostu nie wolno nawracać ludzi siłą. Czy możemy więc 

oskarżać wielkiego Proroka Muhammada(niech pokój i błogosławieństwo Boga 

będzie z nim) o używanie przemocy, skoro przez trzynaście długich lat w 

Mekce bezustannie napominał swych Towarzyszy, aby nie odpłacali złem za 

zło, ale odpuszczali i przebaczali? Kiedy zło przekroczyło wszelkie granice, a 

wszystkie siły połączyły się, aby wymazać islam z powierzchni ziemi, 
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Zazdrosny Bóg postanowił, że ten, kto walczy mieczem od miecza ma zginąć. 

Z wyjątkiem tej sytuacji, Koran w ogóle nie pochwala przemocy. Gdyby 

przymus byłby zaakceptowany przez islam, Towarzysze naszego Świętego 

Proroka (niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim) w momentach 

próby nie zachowaliby się jak ludzie o szczerej i prawdziwej wierze. Ponieważ 

lojalność Towarzyszy naszego Mistrza, Świętego Proroka (niech pokój i 

błogosławieństwo Boga będzie z nim) jest sprawą, co do której nie mam 

wątpliwości, a nie jest też tajemnicą, że byli oni niepowtarzalnym przykładem 

przestrzegania prawdy i oddania, jakiego nie można znaleźć w historii innych 

narodów. Ludzie ci nie okazywali najmniejszego zawahania, ani braku 

wytrwałości nawet w obliczu zagrożenia życia. Ta niezłomna wytrwałość 

okazywana w towarzystwie Świętego Proroka (niech pokój i błogosławieństwo 

Boga będzie z nim) jest cechą wręcz nieludzką, chyba że czyjeś serce jest 

przepełnione światłem wiary bez skazy. Krótko mówiąc, w islamie nie ma 

miejsca na przemoc. Wojny muzułmańskie można podzielić na trzy kategorie: 

i.  wojna obronna - prowadzona w celu samoobrony; 

ii. wojna karząca - krew za krew; 

iii. wojna mająca zachować wolność - aby pokonać tego, kto zabija 

nawracających się  na   islam.  

Skoro, więc islam nie zezwala na nawracanie siłą, czy przez grożenie utratą 

życia, jest absurdem oczekiwanie pojawienia się krwawego Mahdiego i 

Mesjasza. Jest niemożliwe, aby na przekór naukom Świętego Koranu, pojawił 

się ktoś, kto będzie nawracał ludzi siłą. Nie jest to nic, co opierałoby się 

zdolności pojmowania, czy było trudne do zrozumienia. Przy takich wierzeniach 

może trwać jedynie ignorant i to z powodu własnego samolubstwa. Większość 

naszych duchownych wydaje się ulegać fałszywemu wyobrażeniu, że wojna 

wszczęta przez Mahdiego przyniesie im tak wielkie bogactwa, że nie będą w 

stanie ich unieść. Ponieważ większość maulwich i muzułmańskich duchownych 

znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, z niecierpliwością oczekują 
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pojawienia się Mahdiego, który, jak sądzą, zaspokoi ich niskie zachcianki. Dziwi 

mnie jedynie, dlaczego ci ludzie zwracają się przeciw każdemu, kto nie wierzy 

w pojawienie się takiego Mahdiego. Taką osobę natychmiast uznają za 

apostatę i wyrzucają poza granice islamu. Z tego powodu, ja także jestem w 

ich oczach Kafir(apostata), bo nie wierzę w nadejście krwawego Mahdiego i 

Mesjasza oraz czuję obrzydzenie wobec takich absurdalnych wierzeń. 

 

Nie jest to jedyny powód ogłoszenia mnie Kafir (arab.apostata). Oczywiście nie 

wierzę w nadejście wyimaginowanego Mesjasza i Mahdiego. Dodatkowym 

powodem jest to, że ogłosiłem publicznie, iż zostałem poinformowany przez 

Boga poprzez objawienie, że prawdziwym Obiecanym Mesjaszem, który jest 

też Mahdim, o którego pojawieniu się mówi Biblia i Święty Koran oraz którego 

przyjście jest obiecane w Hadisach, jest nikt inny tylko ja sam. Jednak 

przybyłem bez miecza, czy broni. Nakazano mi, abym zapraszał  ludzi z pokorą 

i łagodnością ku Bogu, Który jest prawdziwym Bogiem, Wieczny i 

Niezmiennym, Który posiada doskonałą Świętość, doskonałą Wiedzę, 

doskonałe Miłosierdzie i doskonałą Sprawiedliwość. 

Jestem światłem tego wieku ciemności. Ci, którzy idą za mną będą uchronieni 

od pułapek przygotowanych przez Złego dla kroczących w ciemności. Zostałem 

posłany przez Boga, aby prowadzić ludzkość tego świata  poprzez pokorę i 

pokój ku prawdziwemu Bogu, aby odnowić rządy wartości moralnych w 

islamie. Bóg obdarzył mnie znakami z nieba dla usatysfakcjonowania 

poszukujących prawdy i uczynił cuda, aby mnie wesprzeć. Objawił mi sekrety 

niewidzialnego i przyszłości, co zgodnie z zapisami, stanowi kryterium 

identyfikujące ubiegającego się o ten Boski urząd. Obdarzył mnie prawdziwą 

wiedzą i umiejętnością rozpoznawania prawdy. Dlatego dusze, które 

nienawidzą prawdy, a miłują ciemność zwracają się przeciwko mnie. Ale 

zdecydowałem być współczujący wobec ludzkości – tak dalece jak tylko mogę. 

Dlatego w tym wieku, największe współczucie w stosunku do chrześcijan jest 

takie, że chcę skierować ich uwagę ku prawdziwemu Bogu, Który jest wolny od 
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takich wad jak narodzin, śmierci, bólu i cierpienia. Stworzył On całą 

elementarną materię i cząstki nadając im kształty sferyczne, zaznaczając w ten 

sposób tą nierozłącznie związaną z naturą wiadomość, że  jak każdy kształt 

sferyczny jest On Jednością. Nie należy do żadnego wymiaru. Żadne z Jego 

ekspansywnych ciał nie zostało stworzone w oparciu o trójkąt. Wszystko, co 

Bóg stworzył na początku: ziemia, niebo, słońce, księżyc, gwiazdy i inne 

elementy mają kształt sferyczny; oznacza to Jedność i Jedność Stworzyciela. 

Z tego powodu nie może być bardziej szczerej współczucia i miłości wobec 

chrześcijan, niż zaproszenie ich ku Bogu, Którego dzieła uwalniają Go od idei 

trójcy.  

Największym współczuciem, jakie można skierować do muzułmanów jest to, że 

powinni oni przejść przemianę moralną. Powinien być uczyniony wysiłek aby 

rozproszyć fałszywe nadzieje związane z pojawieniem się krwawego Mahdiego i 

Mesjasza. Takie oczekiwania są całkowicie sprzeczne z naukami islamu. 

Wspomniałem już, że współczesne idee niektórych muzułmańskich 

duchownych o pojawieniu się krwawego Mahdiego, który rozpowszechni islam 

używając miecza, są niezgodne z naukami koranicznymi i są jedynie wynikiem 

pobożnych życzeń. W przypadku właściwie rozumującego i miłującego prawdę 

muzułmanina, aby odrzucił takie wierzenia, wystarczającym powinno być 

dokładne przestudiowanie Świętego Koranu, zatrzymanie się, zastanowienie się 

i rozważenie, że Święte Słowo Boga silnie przeciwstawia się grożeniu śmiercią 

ludziom, jeśli nie przyłączą się do owczarni islamu. Sam ten argument jest 

wystarczający do obalenia tych fałszywych wyobrażeń. Jednak, nie biorąc pod 

uwagę uczucia sympatii, zdecydowałem się obalić wyżej wymienione fałszywe 

poglądy poprzez jasne i jednoznaczne dowody historyczne i pochodzące 

z innych źródeł.  

Postaram się udowodnić w tej książce, że Jezus ani nie umarł na krzyżu, ani 

nie wstąpił do nieba, ani nie powinniśmy przypuszczać, że jeszcze kiedyś zstąpi 

na ziemię. Przeciwnie, faktem jest, że zmarł w wieku 120 lat w Srinagarze, w 

Kaszmirze, gdzie po dziś dzień w dzielnicy Khan Yar znajduje się jego 
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grobowiec. Aby to udowodnić podzieliłem tą pracę na dziesięć rozdziałów i 

epilog następująco: 

1.Świadectwa z Ewangelii 

2.Świadectwa ze Świętego Koranu i Hadisów 

3.Świadectwa z literatury medycznej 

4.Świadectwa z zapisów historycznych 

5.Świadectwa z tradycji werbalnych, przekazywane z pokolenia na pokolenie 

6.Świadectwa oparte na różnorodnych poszlakach 

7.Świadectwa oparte na logicznych argumentach  

8.Świadectwa oparte na nowych objawieniach, jakie otrzymałem od Boga 

To stanowi osiem rozdziałów. W rozdziale 9 przeprowadzę porównanie 

chrześcijaństwa i islamu, przedstawiając argumenty na korzyść tego drugiego. 

W rozdziale 10 zamieszczę dość dokładne wyliczenie celów i zadań, których 

realizację mi powierzono. Zamieszczę tam dowody potwierdzające, że jestem 

Obiecanym Mesjaszem, i że zostałem posłany przez Boga. Na końcu, w epilogu 

przedstawiłem pewne ważne wskazówki.  

Wierzę, że czytający tą książkę będą czynić to dokładnie i nie odrzucą, 

z powodu uprzedzeń, zawartej w niej prawdy. Chciałbym przypomnieć, że to 

badanie nie jest pobieżne i powierzchowne; dowody zawarte w tej książce stały 

się dostępne dzięki wyczerpującym i starannym poszukiwaniom. Modlę się do 

Boga, aby zechciał wspomóc mnie w tym przedsięwzięciu i prowadził mnie 

poprzez Swoje specjalne objawienia i inspiracje ku Światłu prawdy, bo tylko 

prawdziwa Wiedza i jasne Postrzeganie zsyłane przez Niego oraz jedynie za 

Jego przyzwoleniem może prowadzić ludzkie serca ku Prawdzie. Amen!  Amen! 

                                                        Mirza Ghulam Ahmad, 

                                                       Qadian,  25 kwietnia, 1899r.  
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W Imię Allacha Miłosiernego, Litościwego. 

 

Rozdział I 

                            

       Chrześcijanie wierzą, że Jezus(pokój z nim) po aresztowaniu, po zdradzie 

Judasza Iskarioty i ukrzyżowaniu oraz zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba. 

Święta Biblia ukazuje jednak, że wierzenie to jest całkowicie fałszywe. Mateusz 

(rozdział 12, wers 40) porównuje przypowieść dotyczącą pobytu proroka 

Jonasza(pokój z nim) trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, do 

złożenia Jezusa(pokój z nim) w grobie. Podobnie Syn Człowieczy będzie trzy 

dni i trzy noce w łonie ziemi. Oczywiste jest, że Jonasz nie umarł w brzuchu 

ryby, popadł jedynie w omdlenie lub rodzaj śpiączki. Święte księgi Boga dają 

świadectwo, że Jonasz(pokój z nim), dzięki Łasce Bożej, przeżył we 

wnętrznościach ryby i wyszedł z niej żywy, a jego lud ostatecznie go 

zaakceptował. Jeżeli więc Jezus(pokój z nim) umarłby w brzuchu ryby, jakie 

podobieństwo mogłoby być pomiędzy martwym, a człowiekiem, który przeżył; 

jak przeżycie jednego mogłoby być porównywane ze śmiercią drugiego? 

Właściwą raczej jest interpretacja, że Jezus(pokój z nim), będąc prawdziwym 

prorokiem wiedział, że Bóg, Którego był ukochanym, uratowałby go przed tak 

przeklętą śmiercią.  Ujawnił proroctwo, jakie objawił mu Bóg w formie 

porównania. Proroctwo, w którym Bóg zapewnił Jezusa(pokój z nim), że nie 

umrze na krzyżu, ani nie wyda ostatniego tchnienia na przeklętym drzewie. 

Przeciwnie, tak, jak prorok Jonasz(pokój z nim), Jezus(pokój z nim) będzie 

jedynie w stanie omdlenia. W tym porównaniu istotnym jest, że Jezus(pokój z 

nim), podobnie jak Jonasz(pokój z nim), wyjdzie z wnętrza ziemi i dołączy do 

ludzi, którzy go zaakceptują. To proroctwo również spełniło się. Jezus wyszedł 

z brzucha ziemi i powędrował do swych plemion na wschodzie, 
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zamieszkujących tereny Kaszmiru i Tybetu. Było to 10 plemion Izraelitów, 

które 721 lat2 przed Jezusem(pokój z nim) zostały wzięte do niewoli z Samarii 

przez Salmanasara V, króla Assyrii, i zostały przez niego przesiedlone. 

Ostatecznie przywędrowali oni aż do Indii i osiedlili się w różnych częściach 

kraju. Jezus(pokój z nim) musiał odbyć tą podróż, ponieważ celem 

wyznaczonej mu przez Boga misji było odnalezienie zagubionych plemion 

żydowskich, osiadłych w różnych częściach Indii. Celem proroctwa 

Jezusa(pokój z nim) było nawrócenie tego ludu, jako że te stracone owieczki 

Izraela wyrzekały się wiary ojców, a wielu z nich przechodziło na buddyzm 

popadając stopniowo w czczenie bożków. Dr Bernier, uznany za współczesny 

autorytet naukowy, wysunął w swojej książce Podróże, hipotezę, że 

mieszkańcy Kaszmiru, to w rzeczywistości Żydzi, którzy migrowali do tego 

kraju w czasach politycznej niestabilności za panowania króla Assyrii3. 

 W każdym razie, niezbędnym było odnalezienie przez Jezusa(pokój z nim) 

zagubione plemiona żydowskie, które po przybyciu do Indii wymieszały się z 

lokalną ludnością. Powinienem teraz przedstawić dowody na to, że Jezus(pokój 

z nim) rzeczywiście przybył do Indii, a potem stopniowo kierował się w stronę 

Kaszmiru, gdzie pomiędzy buddystami odnalazł stracone owieczki Izraela, 

które ostatecznie go zaakceptowały podobnie jak prorok Jonasz(pokój z nim) 

został zaakceptowany przez swój lud. Przodującym dowodem są same słowa 

Jezusa(pokój z nim), który wielokrotnie wspomina, że został posłany, aby 

odnaleźć zagubione owceIzraela. 

  

 Niezależnie od tego, kolejnym argumentem jest to, że prorok Jezus(pokój z 

nim), aby potwierdzić autentyczność swojego proroctwa i misji, musiał uniknąć 

śmierci na krzyżu. Święte Pisma (Tora, Biblia) nauczają, że ktokolwiek zawisł 

 

 

2 Oprócz nich, więcej Żydów zostało przeniesionych do krajów wschodu z powodu działań Babilończyków 
3 Dr.Bernier, Podróże tom II, str. 99, zobacz Appendix 
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na drzewie jest przeklęty. W takim razie, przypisywanie wyklęcia osobie tak 

znakomitej jak Jezus(pokój z nim), Mesjasz, jest okrutnym i niesprawiedliwym 

bluźnierstwem. Ponieważ, zgodnie z punktem widzenia wszystkich, którzy 

znają język arabski, znaczenia słowa ,,klątwa’’  la´nat, odnosi się do stanu 

serca danej osoby. Mówi się, że osoba jest ,,przeklęta’’, jeśli jej serce jest 

zamknięte na Boga, pogrążając się w ciemności.  ,,Przeklęta’’ osoba posiada 

serce pozbawione Boskiej Łaski i Miłości, absolutnie pozbawione Jego wiedzy, 

ślepe, przesycone trucizną niewiary, najmniejszego promyka Boskiej Miłości i 

Zrozumienia. Taki stan określa człowieka, którego lojalność została złamana, a 

przepaść między nim, a Bogiem jest tak ogromna, że nienawiść, pogarda, 

złośliwość i wrogość są odczuwane tak intensywnie, że stają się naturalnymi 

stanami człowieka.  Jest to stan człowieka, w którym Bóg jest nim znużony, a 

on jest znużony Bogiem. Krótko mówiąc, osoba taka staje się spadkobiercą 

wszelkich cech Szatana – dlatego sam Szatan jest określany jako przeklęty4. 

 

 Znaczenie słowa Mal´un,  z arab.  ,,przeklęty’’ jest tak złe i nieczyste, że nigdy 

nie może być ono stosowane w  odniesieniu do osoby prawej, której serce ma 

w sobie miłość do Boga. Chrześcijanie najwidoczniej nie rozważyli tego 

znaczenia, postulując taki dogmat. Okropnym wydaje się zastosowanie tak 

bluźnierczego słowa w odniesieniu do tak prawego człowieka, jakim był 

Jezus(pokój z nim). Czy moglibyśmy powiedzieć, że  serce Jezusa(pokój z nim) 

było zamknięte na Boga? Że on sam zaprzeczał Jego egzystencji, nienawidził 

Go i stał się Jego wrogiem? Czy można sobie w ogóle wyobrazić, że 

Jezus(pokój z nim) czuł w swym sercu, iż jest oddzielony od Boga? Że jest 

Jego wrogiem? Że jest całkowicie zagubiony w ciemności niewiary i 

zaprzeczenia?  

 

 

4 Zobacz słowniki : Lisan-ul-Arab, Sihah Jauhar, Qamus, Muhit, Taj-ul-Arus, etc. 
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Jeśli jednak odrzucimy powyższą bluźnierczą hipotezę i założymy, że umysł 

Jezusa(pokój z nim) nigdy nie znajdował się w takim stanie, a jego serce było 

zawsze pełne światła Boskiej Miłości i Zrozumienia, wówczas, wy mądrzy 

ludzie, zastanówcie się, jak można w ogóle mówić, że nie jedna, ale tysiące 

klątw Boga objąć mogło tak wspaniałego człowieka? Niemożliwym zdaje się 

wypowiadanie takich oszczerstw.  Jak możemy bowiem mówić, Boże wybacz, 

że Jezus(pokój z nim) był przeklęty? Przykrym jednak wydaje się być fakt, że 

nawet ludzie, którzy uświadamiają sobie absurd takiego założenia, w obliczu 

prawdy nie są w stanie zmienić swoich przyzwyczajeń. Pragnienie osiągnięcia 

zbawienia, o ile opiera się na fundamentach prawdy, jest godne pochwały. 

Jednakże, gdzie jest sens pragnienia zbawienia, które zabija prawdę i powiela 

koncepcję zakładającą, że prorok, człowiek bliski perfekcji, przeszedł przez 

stan całkowitego oddalenia od Boga, przez który zamiast jedności serca i 

upodobań ze swym Stwórcą, powstało w nim wyobcowanie, alienacja,  wrogość 

i nienawiść wobec Boga, a zamiast światła, ciemność wypełniła jego serce? 

 Pamiętajmy, że takie założenie nie tylko umniejsza dostojności proroczej i 

apostolskiej misji Jezusa(pokój z nim), ale uwłacza również przypisywanej mu 

duchowej znamienitości, świętości, miłości i znajomości Boga - cnotom, którym 

daje świadectwo w swoich kazaniach. Wystarczy zajrzeć do Biblii, gdzie 

Jezus(pokój z nim) wyraźnie stwierdza, że jest Światłem dla świata, że jest 

Przewodnikiem, a jego związek z Bogiem opiera się na wielkiej miłości. 

Jezus(pokój z nim) głosi, że został pobłogosławiony poprzez czyste narodziny i 

że jest ukochanym Synem Boga. Jak więc w świetle tych czystych i świętych 

więzi mogą zostać przypisane Jezusowi(pokój z nim) atrybuty przeklętego? 

Zgodnie z taką interpretacją, jest to niemożliwe. Tym samym nie może być 

najmniejszej wątpliwości, odnośnie kwestii ukrzyżowania i śmierci 

Jezusa(pokój z nim). Był on, bowiem osobą zbyt szlachetną by umrzeć 

śmiercią krzyżową. Nie będąc ukrzyżowanym oszczędzone zostały mu również 

nieczyste konsekwencje wyklęcia. Takie założenie odrzuca również koncepcję 

wniebowstąpienia, nadającemu charakter całej idei ukrzyżowania.  Innymi 

słowy, takie przedstawienie faktów dowodzi, że skoro Jezus(pokój z nim) nie 
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mógł być człowiekiem wyklętym, nie znajdował się w piekle przez trzy dni, ani 

nie doświadczył wówczas śmierci, nie mógł również doświadczyć 

wniebowstąpienia. Potwierdzenie prezentowanego przeze mnie schematu, 

znajduje dowody w Biblii.  

Przykładem jest wypowiedź Jezusa(pokój z nim):  Ale, kiedy znowu powstanę, 

pójdę do Galilei przed wami(Mateusz 26:32). Ten fragment wyraźnie ukazuje, 

że Jezus(pokój z nim) po wyjściu z grobu wykutego w skale, poszedł do Galilei, 

a nie do nieba. Jego słowa ,,gdy powstanę’’, nie oznaczają powrotu do życia po 

śmierci; użył ich mając na uwadze punkt widzenia przeciwnych mu Żydów i 

zwykłych ludzi, którzy pragnęli wierzyć, że faktycznie doprowadzili do jego 

śmierci. Wypowiadając takie słowa, Jezus(pokój z nim) wyprzedza społeczne 

nastroje wśród przeciwnych mu ludzi, którzy na pewien czas pozostaną w 

przekonaniu, ze odnieśli sukces i faktycznie uśmiercili Jezusa(pokój z nim). 

Zwrot ,,gdy powstanę’’ może jednak również być traktowany dosłownie. 

Człowiek poddany tak ogromnym cierpieniom, przybity do krzyża, z 

gwoździami wbitymi w ręce i stopy, w stanie omdlenia z powodu ogromnego 

cierpienia, rzeczywiście może wyglądać na martwego. Jeśli jednak, taki 

człowiek zostaje uratowany z opresji i dochodzi do siebie, nie będzie przesadą 

twierdzić, że powrócił do życia. Bez wątpienia, po tak wielkim cierpieniu, 

ucieczka Jezusa(pokój z nim) przed śmiercią była cudem, a nie przypadkowym, 

powszechnym wydarzeniem. Uznanie śmierci Jezusa(pokój z nim) jest jednak 

błędem.  Co prawda księgi Nowego Testamentu jednoznacznie wskazują na 

fakt śmierci Jezusa(pokój z nim); jest to jednak jeden z wielu błędów 

(intencjonalnych lub przypadkowych), które ewangeliści popełnili w odniesieniu 

do historycznych faktów. Badacze biblijni, dzielą księgi Nowego Testamentu na 

dwie części:  

1.  nauki duchowe, otrzymane przez uczniów bezpośrednio od Jezusa(pokój z 

nim), esencja nauk Ewangelii;  

2. tło historyczne i geografia, np. genealogia Jezusa(pokój z nim), jego 

aresztowanie i tortury, istnienie w jego czasach cudownego stawu, itd.. 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             24 

Powyższe treści były jednak umieszczane w Księgach według uznania samych 

pisarzy, zgodnie z ich własną pomysłowością i emocjonalnym stosunkiem. 

Informacje zawarte w Nowym Testamencie nie są Objawionym Słowem Bożym.  

Miejscami znajdujemy w nich rażące przesadności, jakby nie zapisanie 

wszystkich cudów i czynów Jezusa(pokój z nim) w księgach miałoby 

spowodować, że ziemia nie byłaby w stanie tych ksiąg przyswoić. Jak 

wyolbrzymione jest takie stanowisko!  

 Niezależnie od częściowej nadinterpretacji faktów, trafny jest jednak 

ewangeliczny obraz ogromnego nieszczęścia, jakie dotyka Jezusa(pokój z nim).   

Kiedy człowiek przejdzie przez życie doświadczając bliskości śmierci, ludzie 

często opisując taka sytuację używając idiomatycznego zwrotu ,,otrzymał 

nowe życie’’.   

Kolejną kwestią wartą uwagi jest też fakt, że w Ewangelii Barnaby, (pozycja 

dostępna m.in. w Bibliotece Londyńskiej), jest napisane, że Jezus(pokój z nim) 

ani nie był na krzyżu, ani na nim nie umarł. Oczywistym wydaje nam się 

również powód odrzucenia tej księgi z oficjalnych treści Nowego Testamentu. 

Nie ma wątpliwości, co do autentyczności tego dzieła. Istnieją liczne dowody, 

że pozycja ta została napisana za czasów starożytnych, współczesnych 

powstawaniu innych Ewangelii. Czy możemy więc traktować dzieło Barnaby 

jako wiekową kronikę i korzystać z niej, jak z historycznego dokumentu? Czy 

możemy wnioskować na jej podstawie, że już w czasach, kiedy miało miejsce 

ukrzyżowanie ludzie nie byli jednomyślni, co do śmierci krzyżowej 

Jezusa(pokój z nim)?Pomimo tych niejasności, w czterech, uznanych przez 

Kościół Katolicki ewangeliach, pojawiają się metafory opisujące zmarłego 

Jezusa(pokój z nim), jako osobę uśpioną. Uzasadnionym staje się wiec 

przypuszczenie, że stan śpiączki lub omdlenia w przypadku Jezusa(pokój z 

nim) mógł zostać opisany jako śmierć. Jak już wspomniałem, prorok, jako 

osoba umiłowana przez Boga, nie jest zdolny do kłamstwa. W Biblii, 

Jezus(pokój z nim) porównuje trzy dni spędzone przez niego w grobowcu do 

trzech dni proroka Jonasza(pokój z nim) spędzonych w brzuchu ryby. Już samo 
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takie porównanie dowodzi, że skoro Jonasz(pokój z nim) spędził trzy dni w 

brzuchu ryby jako żywy człowiek, Jezus(pokój z nim) musiał również pozostać 

żywy trzy dni w grobowcu. Żydowskie grobowce z tamtych dni w niczym nie 

przypominały współczesnych; były przestronne jak komnaty, z wejściem 

zabezpieczonym wielkim kamieniem.  

A teraz udowodnię, że grób Jezusa(pokój z nim), który niedawno odkryto w 

srinagarze, w Kaszmirze  jest dokładnie taki sam, jak ten, w którym złożono 

go, gdy był w stanie omdlenia po zbrodni ukrzyżowania. Wers cytowany przeze 

mnie powyżej wskazuje, że Jezus(pokój z nim) po wyjściu z katakumb, udał się 

w stronę Galilei. Ewangelii Marka poświadcza, że po wyjściu z grobu, widziano 

go na idącego droga w tym kierunku. Ewangelia naucza również, że po tym 

wydarzeniu, Jezus(pokój z nim) udał się ze swoimi jedenastoma uczniami na 

ostatni posiłek w ich gronie. Nauczyciel pokazał im wówczas swoje dłonie i 

stopy z otwartymi ranami, a oni sądzili, że jest duchem. Rzekł wtedy do nich: 

To jestem ja; dotknijcie mnie i zobaczcie, że duch nie miałby ciała i kości jak 

ja.5 

Potem wziął kawałek pieczonej ryby i plaster miodu i jadł na ich oczach.6 

Najbardziej logicznym i oczywistym przesłaniem tych fragmentów Ewangelii 

jest pogląd, że Jezus(pokój z nim) nigdy nie powędrował do nieba; raczej 

wyszedłszy z katakumb i udał się do Galilei jako zwykły  człowiek – w ludzkim 

ciele - odziany w fizyczne szaty. Jeśliby jednak przyjąć koncepcję 

zmartwychwstania Jezusa(pokój z nim) po śmierci, jak byłoby możliwe, aby 

jego duchowe ciało wciąż miało ślady po ranach zadanych mu na krzyżu? Po co 

miałby jeść? A jeżeli wówczas potrzebował jedzenia, to czy również dziś 

odczuwa potrzebę pożywiania się? Czytelnicy nie powinni mieć żadnych 

wątpliwości: żydowski krzyż nie wyglądał, jak współczesna szubienica, z której 

 

 

5 Łukasz 24:39 
6 Łukasz 24:42,43 
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uwolnienie się jest praktycznie niemożliwe. Na krzyżu ofierze nie zakładano na 

szyję pętli, ani nie usuwano jej spod nóg drewnianej deski, aby zawisła. 

Zamiast tego umieszczano ją na krzyżu, a  jej ręce i nogi przybijano do niego i 

było wielce prawdopodobne, że po ukrzyżowaniu danej osoby i wbiciu w jej 

ciało gwoździ decydowano - w ciągu jednego lub dwóch dni - o łasce i 

oszczędzeniu jej życia. Zdarzało się, że ukrzyżowana osoba była ściągana z 

krzyża żywa, zanim połamano jej kości, gdy uznano, że odbyta kara była 

wystarczająco okrutna. Jeżeli zdecydowano o zabiciu skazańca, był on 

trzymany na krzyżu około trzech dni; nie pozwalano podawać mu jedzenia, ani 

wody i pozostawiano go na słońcu przez trzy lub więcej dni, a następnie 

łamano mu kości. W wyniku takich długotrwałych tortur, ostatecznie umierał. 

Łaska Wszechmogącego Boga oszczędziła Jezusowi(pokój z nim) tych tortur. 

Uważna lektura Ewangelii ujawnia, że Jezusa(pokój z nim) nie został 

pozostawiony na krzyżu przez trzech dni.  Nie musiał on również cierpieć głodu 

ani pragnienia; nie połamano mu kości. Przeciwnie, pozostał on na krzyżu 

jedynie przez dwie godziny, a łaska i Boże miłosierdzie sprawiły, że 

ukrzyżowanie odbyło się w późniejszej części dnia, w piątek, krótko przed 

zachodem słońca. Następnym dniem był Szabat, żydowskie święto Paschy. 

Zgodnie z żydowskim obrzędem, pozostawienie skazańców na krzyżu w 

Szabat, lub w noc je poprzedzającą, jest bezprawiem i niechlubnym 

wykroczeniem.  Żydzi, podobnie jak muzułmanie, stosują kalendarz lunarny 

(księżycowy), zgodnie z którym dzień rozpoczyna się zachodem słońca. Z 

jednej strony były to szczęśliwe okoliczności wynikające z ziemskich zasad, z 

drugiej jednak Wszechmogący Bóg stworzył Swoje okoliczności, tzn., gdy 

wybiła szósta godzina rozpoczęła się burza piaskowa, która pogrążyła ziemię 

ciemnościach na trzy godziny7. Godzina szósta po południu jest czasem 

zbliżającego się wieczora. Tego dnia, Żydów przeraziła niespodziewana 

ciemność, zaczęli martwić się, że w takich okolicznościach noc Szabatu ich 

 

 

7 Marek 15:33 
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zaskoczy; naruszenie świętości Szabatu zgodnie z prawem jest karane. Pod 

wpływem sytuacji, pośpiesznie ściągnęli Jezusa(pokój z nim) i obu złodziei z 

krzyży. 

 Trzeba dodać, że w związku z ukrzyżowaniem Jezusa(pokój z nim), 

wystąpiła tu jeszcze jedna Boska interwencja. Zgodnie z nauczaniem Biblii, 

kiedy Piłat przewodniczył sądowi skazującemu Jezusa(pokój z nim), jego żona 

przesłała mu wiadomość: Nie miej do czynienia z tym prawym człowiekiem 

(tzn. nie pozwól, aby go zabito). Kobieta usilnie twierdziła, że miała tej nocy 

sen, który bardzo ją zaniepokoił.8 Tym samym, anioł, którego żona Piłata 

widziała we śnie, pozwala nam i wszystkim jasno myślącym ludziom wierzyć, 

że z całą pewnością Bóg nigdy nie miał zamiaru doprowadzić do śmierci 

Jezusa(pokój z nim) na krzyżu. Od samego stworzenia nigdy nie zdarzyło się, 

aby Boskie objawienia nie dopełniły się w rzeczywistości. Przykładowo, 

ewangelia Mateusza mówi, że anioł od Boga objawił się we śnie Józefowi i 

powiedział: 

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci 

powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby je zgładzić.9 

 Czy ktokolwiek jest w stanie wyobrazić sobie, że Jezus(pokój z nim) mógłby 

zostać zabity w Egipcie? Podobnie sen żony Piłata był częścią Boskich znaków, 

które nie mogą zostać zignorowane. Tak samo jak śmierć Jezusa(pokój z nim) 

podczas podróży przez Egipt byłaby niezgodna z obietnicą Boga, tak samo 

niedopuszczalnym jest pogląd, że anioł Wszechmogącego Boga objawił się 

żonie Piłata, tak, że śmierć Jezusa(pokój z nim) oznaczałaby dla niej wielkie 

nieszczęście. Absurdalnym wydaje się jakoby, pojawienie się anioła miałoby 

pójść w zapomnienie, a Jezusowi(pokój z nim) pozwolono by cierpieć śmierć na 

krzyżu. Czy gdziekolwiek na świecie znajdziemy taki przypadek niejasności 

Boskiego planu? Nigdzie. Ludzie dobrej woli z czystym sumieniem, 
 

 

8 Mateusz 2:19 
9 Mateusz 2:13 
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dowiedziawszy się o śnie żony Piłata bez wątpienia poświadczą, że 

rzeczywistym celem tego snu było stworzenie podstaw dla uratowania życia 

Jezusa(pokój z nim). Z drugiej strony, każdy ma prawo odrzucać absolutną 

prawdę; pozbawiony uprzedzeń rodzących się z jego wyznania, może odmówić 

jej zaakceptowania, ale uczciwość nakazuje nam wierzyć, że sen małżonki 

Piłata to fragment ważnych dowodów na poparcie teorii o uniknięciu przez 

Jezusa(pokój z nim) śmierci krzyżowej.  

Ewangelia Mateusza, pierwszego i głównego ewangelisty, potwierdza 

przywołany przeze mnie pogląd. Mocne dowody, które przedstawię w tej 

książce obalają równocześnie teorie o boskości Jezusa(pokój z nim) i doktrynę 

o zadośćuczynieniu, a uczciwość i umiłowanie prawdy wymagają, aby w 

akceptowaniu faktów nie ulegać poglądom swych bliskich, rodziny, czy 

obowiązującej religii. Od dnia stworzenia człowieka po dzień dzisiejszy, 

ograniczony ludzki umysł przypisywał boskość wielu obiektom, czczono nawet 

koty i węże. Niemniej jednak mądrzy ludzie, z Boską pomocą, byli zawsze 

bezpieczni przed złem wierzeń politeistycznych. Pomiędzy dowody 

ewangeliczne potwierdzające, że Jezus(pokój z nim) uniknął śmierci na krzyżu, 

można zaliczyć też podróż do odległego miejsca, do Galilei, w którą udał się po 

wyjściu z katakumb. W niedzielę rano pierwszą osobą, która widziała 

Jezusa(pokój z nim) była Maria Magdalena, która natychmiast poinformowała 

apostołów, że ich nauczyciel żyje. Uczniowie Jezusa(pokój z nim) nie byli w 

stanie od razu uwierzyć w ten cud. Jednakże, nauczyciel w krótkim czasie po 

opuszczeniu katakumb, był widziany przez dwóch innych uczniów 

spacerujących poza miastem. Ostatecznie ukazał się jedenastu ze swych 

apostołów podczas ich wspólnego posiłku. Przy tej okazji, zaprotestował 

przeciw ich słabości i niestabilności wiary10. Dwoje spośród uczniów, 

wspomnianych wcześniej w teksie, spotkało swojego nauczyciela podczas 

podróży do Emmaus, miejscowości oddalonej 3,75 mil od Jerozolimy. 
 

 

10 Mateusz 16:9-14 
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Jezus(pokój z nim) dotrzymał im towarzystwa podczas całej drogi, a gdy 

zbliżali się do celu podróży, wyszedł naprzeciw i chciał odejść zostawiając 

apostołów własnym planom. Mężczyźni nie pozwolili mu jednak na to mówiąc, 

że tą noc powinni być razem. Nauczyciel spożył więc z nimi posiłek, a potem 

wszyscy spędzili noc w miejscowości zwanej Emmaus.11 W obliczu tych faktów, 

niemożliwym i absurdalnym jest twierdzenie, że Jezus(pokój z nim) robił to 

wszystko mając niematerialne ciało (przy założeniu, że taka jest natura ciała 

po śmierci).Jedynie fizyczne, ludzkie ciało jest w stanie wykonywać takie 

czynności, jak jedzenie, picie, spanie i przemieszczanie się (przebycie dystansu 

z Jerozolimy do Galilei, około 70 mil). Faktem jest, że zapisy ewangeliczne 

różnią się od siebie w zależności od indywidualnych preferencji ich twórców. 

Ich teksty jednak, jasno wskazują, że Jezus(pokój z nim) spotkał się z 

uczniami w swym śmiertelnym ludzkim ciele i odbył pieszo długą podróż do 

Galilei. Podczas wieczerzy w towarzystwie uczniów, pokazał im swe rany – 

świadectwo tortur i siły wiary, jadł i spał w ich towarzystwie.  

 

Teraz powinniśmy rozważyć, czy Jezus(pokój z nim), po otrzymaniu 

nieśmiertelnego, wiecznego, duchowego, ciała, wolny od konieczności jedzenia, 

picia, zmęczenia i fizycznego bólu – zgodnie z doktryną chrześcijaństwa – 

siedząc po prawicy Boga Ojca, odczuwał niektóre z ziemskich przymiotów 

fizycznego ciała. Jezus(pokój z nim), według nauczania dzisiejszego 

chrześcijaństwa, cieszy się Wieczną Chwałą Wiecznie Istniejącego Boga. Jak 

wiec z tym dogmatem utożsamia się prawda o świeżych ranach, nowych 

krwawiących i bolesnych śladach po gwoździach z krzyża, opatrzonych po 

złożeniu w grocie okładami z mirry.  

Kontynuując dalszą analizę stanowiska Kościoła, Jezus(pokój z nim) nawet po 

zmartwychwstaniu, czyli po otrzymaniu idealnego, nieskazitelnego, 

 

 

11 Łukasz 24:13-31 
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nieśmiertelnego ciała, o wiecznym zdrowiu, nadal cierpi. Sam Jezus(pokój z 

nim) pokazał swoim uczniom fizyczne ciało z krwi i kości oraz dzielił się z 

towarzyszami poczuciem głodu i pragnienia – podstawowymi potrzebami ciała 

śmiertelnego. W innym przypadku, co mogło być celem okazywania podczas 

podróży do Galilei tak błahych nieśmiertelnemu bytowi potrzeb jak sen czy 

potrzeba jedzenia i picia? Bez wątpienia głód i pragnienie, odczuwane w tym 

świecie są bolesne dla śmiertelnego ciała, a ich brak może być fatalny w 

skutkach. Nie ma wątpliwości, że Jezus(pokój z nim) nie umarł na krzyżu i nie 

otrzymał nowego, duchowego ciała. Znajdował się jedynie w letargu, stanie 

nieprzytomności i głębokiego wycieńczenia, które mogło mylnie przypominać 

stan śmierci. Zgodnie z Wolą i Łaską Boga miejsce, w którym złożono 

Jezusa(pokój z nim) w niczym nie przypominało dzisiejszego grobu.  W czasach 

współczesnych Jezusowi(pokój z nim), zwyczajem Żydów było budowanie 

przestronnych, otwartych grobowców podobnych do obszernej komnaty. Takie 

miejsca przygotowywano z wyprzedzeniem, a jeśli sytuacja tego wymagała, 

składano w nich martwe ciała. Ewangelie dają mym słowom  oczywiste 

świadectwo:  

W pierwszy dzień tygodnia poszły [mowa o kobietach] skoro świt [więc było 

jeszcze ciemno] do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu 

zastał odsunięty [po prostu to rozważmy!]i weszły, a nie znalazły ciała Pana 

Jezusa.12  

Samo wyrażenie „I weszły” sugeruje nam, że grobowiec Jezusa(pokój z nim) 

musiał być przestronny. Przecież człowiek może jedynie wejść do miejsca, o 

względnie dużych rozmiarach i wysokości, do którego prowadzi wejście.  

Pragnąłbym jeszcze w tej książce zaznaczyć, że grób Jezusa(pokój z nim) 

odkryty ostatnio w srinagarze, w Kaszmirze ma takie samo wejście, jak 

 

 

12 Łukasz 24:1-3 
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opisywany biblijny grobowiec. Jest to istotną uwagą, która prowokuje wiele 

analiz i ciekawych wniosków wśród współczesnych badaczy.  

Wśród dowodów ewangelicznych są też słowa Piłata zapisane przez apostoła 

Marka:  

Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed Szabatem, 

przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał 

królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat 

zdziwił się, że już skonał.13 

Powyższy fragment Biblii wskazuje, że podejrzenia dotyczące śmierci 

Jezusa(pokój z nim) pojawiły się już w chwili ukrzyżowania. Co więcej, 

wątpliwości miała osoba, która doskonale wiedziała jak długo umiera się na 

krzyżu, i na ile czasu tortur był skazany Jezus(pokój z nim). 

Inne świadectwa Ewangelii ukazują: 

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na 

krzyżu w Szabat –ów bowiem dzień Szabatu był wielkim świętem – Żydzi 

prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli 

więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim 

byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie 

łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast 

wypłynęła krew i woda.14 

Powyższy fragment jest historyczną wskazówką, że w czasach starożytnych na 

porządku dziennym było trzymanie skazańca na krzyżu przez kilka dni. 

Powszechną praktyką było również łamanie nóg, aby skazany konał we 

większych cierpieniach. Tymczasem, nogi Jezusa(pokój z nim) celowo nie 

zostały złamane, i zdjęto go z krzyża żywego. Przestępcy ukrzyżowani i 

 

 

13 Marek 15:42-44 
14 Jan 19:31-34 
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konający przy Jezusie(pokój z nim) zostali jednak potraktowany w tradycyjny 

sposób, zgodny z powszechnym rytuałem.  Krew sącząca się z przebitego boku 

Jezusa(pokój z nim) jest kolejnym argumentem zaprzeczającym śmierci 

Jezusa(pokój z nim). W ciele martwego człowieka, zatrzymany zostaje obieg 

krwi, w rezultacie krew krzepnie i nie wypływa w momencie otworzenia ciała.  

Powyższe okoliczności świadczą jednoznacznie, że okoliczności ukrzyżowania 

Jezusa(pokój z nim) składały się na logiczny, wcześniej przemyślany i 

zaplanowany zbieg zdarzeń. Kluczową postacią w tym miejscu jest Piłat. Był on 

człowiekiem dobrego serca, prawym i bojącym się Boga. Nie mógł jednak 

otwarcie uznać niewinności Jezusa(pokój z nim) i ocalić go, ze względu na 

obawę przez Cezarem, przeciwko któremu Jezus(pokój z nim), w świetle 

oskarżeń wniesionych przez Żydów, wzniecił rebelię. Piłat, ze względu na 

pełnioną funkcje państwową, był jednak w stanie wspomóc położenie 

Jezusa(pokój z nim), człowieka, którego uważał za niewinnego i którego 

pragnął ocalić od kary tłumu.  Lektura Ewangelii pozwala nam jasno 

wywnioskować, że Piłat kilkakrotnie podejmował próby uwolnienia 

Jezusa(pokój z nim), jednak każdorazowo Żydzi grozili mu, że uniewinnienie, 

które zamierza zatwierdzić, będzie traktowane jako akt nielojalności względem 

Cezara.  Oskarżyciele zarzucali bowiem Jezusowi(pokój z nim), że jest on 

rebeliantem roszczącym sobie prawo do tytułu króla (Ewangelia wg Jana 

19:31-34). Kolejnym wydarzeniem, które umocniło nieoficjalny stosunek Piłata 

wobec skazanego, był wcześniej już wspomniany sen jego żony. Ci bogobojni 

ludzie, najzwyczajniej obawiali się o własne dusze i dalecy byli od sprzeciwienia 

się Woli i Znakom Boga. Nienawiść Żydów wobec nieuznanego Mesjasza oraz 

szantaż i deklaracja przed Piłatem, że jeśli nie spełni on ich oczekiwań wobec 

oskarżonego, poinformują o wszystkim Cezara, skłoniły Piłata do bardziej 

subtelnego i przemyślanego postępowania.  Pierwszym krokiem podjętym 

przez Piłata było wyznaczenie dnia ukrzyżowania na piątek, zaledwie kilka 

godzin przed zachodem słońca, przed nocą Szabatu. Wiedział on, bowiem 

bardzo dobrze, że Żydzi zgodnie z obowiązującym ich prawem, będą mogli 
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pozostawić skazańca na krzyżu jedynie do wieczora nocy Sabatu, a 

zatrzymanie kogokolwiek na krzyżu dłużej byłoby bezprawiem.  

Tym samym Jezus(pokój z nim) został zdjęty z krzyża przed wieczorem. Jest 

wysoce nieprawdopodobnym, że dwaj złodzieje ukrzyżowani w tym samym 

czasie co Jezus(pokój z nim), w momencie zdejmowania z krzyża byli wciąż 

żywi, a tymczasem Jezus(pokój z nim) zmarł w przeciągu dwóch godzin. Było 

to raczej świadomym zamierzeniem mającym uchronić go przed połamaniem 

nóg, umożliwiającym przeżycie. Dla inteligentnej osoby fakt, że towarzyszący 

Jezusowi(pokój z nim) mężczyźni zostali ściągnięci ze swych krzyży żywi jest 

wystarczającym dowodem, że Jezus(pokój z nim) również znajdował się w 

podobnym stanie. Zdejmowanie żywych skazańców z krzyża było 

powszechnym wydarzeniem; umierali oni jedynie kiedy połamano im kości lub, 

gdy pozostawali na krzyżu kilka dni bez jedzenia i picia. Tymczasem 

Jezus(pokój z nim) nie doświadczył żadnej z powyższych sytuacji:– nie wisiał 

na krzyżu przez okres kilku dni, również jego kości po wcześniejszym 

ściągnięciu z krzyża nie zostały mu połamane. Złożenie w grobie i traktowanie 

Jezusa(pokój z nim) jak martwego było celowym zachowaniem, mającym 

uspokoić nastroje wśród Żydów, odwrócić ich uwagę i wyciszyć całą sprawę. 

Natomiast złodzieje zostali zamordowani w przepisowy sposób – połamano im 

nogi i pozostawiono konających. Taka interpretacja nie miałaby racji bytu, 

gdyby zostało powiedziane, że przynajmniej jeden ze złodziei był również 

martwy i pozostawiono go tak jak Jezusa(pokój z nim) bez łamania kości. Co 

więcej, Józef, skryty zwolennik Jezusa(pokój z nim), bliski przyjaciel Piłata i 

powszechnie szanowana w społeczeństwie osoba, zjawił się w odpowiedniej 

chwili. Przypuszczam, że został przywołany z polecenia Piłata. Gdy 

Jezusa(pokój z nim) uznano za martwego, jego ciało powierzono opiece Józefa 

Był on ważnym człowiekiem, z którym Żydzi nie mogli się sprzeczać. 

Pojawiwszy się w odpowiednim czasie, zadbał, by usunięto Jezusa(pokój z nim) 

z publicznego miejsca i traktowano jego ciało, jakby było zwłokami. W 

rzeczywistości Jezus(pokój z nim) był w stanie głębokiego omdlenia. W bliskiej 

odległości od miejsca tych wydarzeń, znajdował się przestronny dom, 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             34 

zbudowany zgodnie z ówczesnymi obyczajami na wzór grobowca z jednym 

wejściem.  Na polecenie Piłata właśnie tam umieszczono Jezusa(pokój z nim).  

Te wydarzenia miały miejsce około czternaście wieków po śmierci proroka 

Mojżesza(pokój z nim); Jezus(pokój z nim) był Odnowicielem prawa Izraelitów 

w tym czternastym wieku. Również Żydzi, opierając się na zapowiedziach 

wcześniejszych proroków oczekiwali wówczas, w czternastym wieku, 

Obiecanego Mesjasza. Wielka szkoda, że żydowscy kapłani, zbyt aroganccy i 

przepełnieni sprawami życia doczesnego, nie rozpoznali właściwie czasu i pory, 

a Obiecanego Mesjasza ogłosili oszustem. Co więcej, uznali go za Kafir, z arab. 

apostatę, odstępcę, wydali na niego wyrok śmierci i zaciągnęli do sądu. 

Dowodzi to, że Bóg w tym czternastym wieku spiętrzył wpływy, które uczyniły 

ludzkie serca bezdusznymi, a kapłanów świeckimi, ślepymi, wrogami prawdy. 

Istnieje jeszcze jedno porównanie warte zwrócenia Waszej uwagi. Opierając się 

na Świętych Księgach judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, zgodnie stwierdzimy, 

że faktyczna odległość czasowa miedzy czasami współczesnymi prorokowi 

Mojżeszowi(pokój z nim), a czasami współczesnymi życiu Jezusa(pokój z nim), 

wynosi 1400 lat. Również od czasów Świętego Proroka Islamu(niech pokój i 

błogosławieństwo Boga będzie z nim) minęło 1400 lat, gdy narodziła się 

kolejna osoba, która ogłosiła się Obiecanym Mesjaszem(niech zadowolenie 

Boga będzie z nim). W obu tych przypadkach byli to ludzie głoszący, że są 

Wyczekiwanymi Mesjaszami zapewniając, że ich twierdzenia są prawdziwe, 

oparte na Woli Boga. Faktem jest też, że większość ludzie współczesnych im 

obu, szczególnie z ich własnego ludu, wyrażała ogromną niechęć i sprzeciw 

słowom przez nich głoszonym. Obu mężczyzn ogłoszono również Kafir, 

nazywając niewiernymi i Dażżal oraz ogłoszono Fatła( z arab. decyzja) śmierci 

przeciw nim. Obaj byli również postawieni przed sądem - w jednym przypadku 

rzymskim, w drugim brytyjskim. Ostatecznie jednak obaj zostali uratowani, a 

plany i wrogość kapłanów w obu przypadkach – Żydów i muzułmanów – 

zostały pokonane. Bóg zamierzał powołać wielkie społeczności dla obu 

Mesjaszy i skazać na klęskę wrogich im ludzi. Zarówno więc, wiek XIV po 

Mojżeszu(pokój z nim), jak i wiek XIV po Proroku Muhammadzie(niech pokój i 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             35 

błogosławieństwo Boga będzie z nim) był czasem, w którym dwóch 

szlachetnych wiernych zostało powołanych z Woli Boga na Mesjaszy. W obu 

przypadkach, mężczyźni doświadczyli podobnych przeciwności, jednak za 

swoją wytrwałość i wiarę, zostali w późniejszym, czasie jednak wyróżnieni i 

błogosławieni na Ziemi.   

Kolejnym świadectwem potwierdzającym pogląd, że Jezus(pokój z nim) został 

uratowany od męczeńskiej śmierci na krzyżu, są słowa Mateusza, zawarte w 

Biblii(26:36-46).  Relacjonuje on, że kiedy Jezus(pokój z nim) dowiedział się, 

za sprawą objawienia, o zbliżającym się aresztowaniu spędził całą noc modląc 

się do Boga, z pochyloną twarzą, płacząc do Boga szczerymi łzami, a modlitwa 

składana z taką pokorą i poświęceniem czasu, nigdy nie zostaje przez Boga 

odrzucona. Bóg nigdy nie odwraca się od płaczu swych wybrańców, którzy 

szukają pocieszenia i ratunku u swojego Stwórcy w czasie nieszczęścia i 

cierpienia. Jak więc modlitwa Jezusa(pokój z nim), Mesjasza powołanego z 

Woli Boga, mogłaby pozostać niewysłuchaną, skoro z przepełnionym bólem 

sercem i w cierpieniu poświęcił jej całą noc? Jezus(pokój z nim) nauczał: 

Ojciec, który jest w niebie mnie słyszy. Tym samym, skoro jego modlitwa 

kierowana do Boga w stanie takiego cierpienia nie byłaby wysłuchana, jak 

można by twierdzić, że Bóg wysłuchiwał jego modlitw? Ewangelie ukazują 

również, że Jezus(pokój z nim) był głęboko przekonanym o akceptacji tej 

modlitwy. Z pewnym sercem oddawał się Bogu, pokładając w niej całkowitą 

wiarę i nadzieję. Dowodem całkowitej ufności Bogu jest również chwilowe 

zaskoczenie Jezusa(pokój z nim) w chwili aresztowania i przybicia do krzyża. W 

obliczu okoliczności, których się nie spodziewał i w świetle których, zamiary 

Boga wydały mu się bardzo dalekie i niezrozumiałe, zawołał mimowolnie „Eli, 

Eli, lama sabachthani”, co znaczy „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił?”. Jednoznacznie słowa te wskazują, że Jezus(pokój z nim) nie 

oczekiwał takiego obrotu wydarzeń. Nie był w stanie pojąć, w jaki sposób może 

Bóg ocalić jego życie, gdy sprawy posunęły się tak daleko, a on sam faktycznie 

został ukrzyżowany. Nie mógł pogodzić się z lękiem, że Bóg go opuścił i 

pozwoli mu umrzeć na krzyżu. Nie rozumiał zdarzeń, których zmuszony był 
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doświadczać, jednocześnie głęboko wierząc, że jego modlitwa została 

wysłuchana. Ewangelie wielokrotnie wspominają, o tym jak Jezus(pokój z nim) 

nauczał swoich uczniów o istocie modlitwy, zapewniając, że całonocne wołania 

i szczere, pokorne prośby zawsze zostaną wysłuchane przez Boga. Żywy 

kontakt człowieka z Bogiem poprzez modlitwę był jednym z najważniejszych 

przesłań Jezusa(pokój z nim) do swoich uczniów. Jedną z przypowieści, którą 

Jezus(pokój z nim) przedstawił swoim uczniom, była historia pewnego 

sędziego, który nie obawiał się ani Boga, ani ludzi. Celem tej nauki było 

uświadomienie uczniom, że Bóg z całą pewnością odpowiada na modlitwy. 

Przed ukrzyżowaniem Bóg objawił Jezusowi(pokój z nim), że doświadczy 

wielkiego nieszczęścia. Wywołało to najbardziej oczywiste ludzkie emocje w 

takiej sytuacji; Jezus(pokój z nim), jak każdy prawy człowiek, szukał ukojenia 

dla swojego strachu i słabości w Bogu. Jego silna wiara pozwalała mu ufać, że 

nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych, i że to Bóg decyduje o każdym 

wydarzeniu. Tym samym, jeżeli modlitwa samego Jezusa(pokój z nim), 

nauczyciela, nie zostałaby wysłuchana, mogłoby zachwiać to wiarę jego 

uczniów. Jakim jednak celem byłoby przedstawienie uczniom przykładu 

niszczącego ich wiarę. W sytuacji, w której wierni Jezusowi(pokój z nim) 

uświadomiliby sobie, że nawet modlitwa tak znakomitej osoby jak ich prorok, 

poświęcona Bogu w tak piękny sposób, nie została przyjęta, ich wiara 

doświadczyłaby bolesnej próby. Niezrozumiałym również jest, dlaczego w 

obliczu takich wydarzeń, Bóg zignorowałby modlitwą Jezusa(pokój z nim).  Jest 

pewnym, że modlitwa ofiarowana w gaju oliwnym została przyjęta.  

W kontekście rozważanego tematu, pojawia się dodatkowa kwestia.  Analizując 

treści religijnych skryptów odnajdujemy kolejne podobieństwa. Jezus(pokój z 

nim) był tak niewygodną osobą dla swoich przeciwników, że w pałacu 

najwyższego kapłana, Kajfasza, odbyło się zgromadzenie najważniejszych 

przywódców żydowskich, zjednoczonych chęcią uśmiercenia Mesjasza. 

Zawiązał się również podobny spisek wśród ludu, aby zamordować 

Mojżesza(pokój z nim) i podobnie również były tajne narady w Mekce, w 

miejscu zwanym Dar-ul-Nadwa, aby zamordować Świętego Proroka 
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Muhammada(niech pokój i błogosławieństwo Boga będą z nim). 

Wszechmogący Bóg ocalił obu wielkich proroków, Mojżesza(pokój z nim) i 

Muhammada(niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim) przed 

okrutnymi zamiarami ich przeciwników.   Spisek przeciw Jezusowi(pokój z nim) 

miał miejsce w okresie pomiędzy dwoma pozostałymi prorokami. Dlaczego 

więc mielibyśmy przypuszczać, że Jezus(pokój z nim), wyjątkowo, nie został 

uratowany, choć modlił się gorliwiej niż dwaj pozostali. Dlaczego modlitwa 

Jezusa(pokój z nim) nie zostałaby wysłuchana przy założeniu, że Bóg 

wysłuchuje modlitw wszystkich ze Swoich umiłowanych wiernych?  Każdy, kto 

stara się żyć blisko Boga, wie z własnego doświadczenia, że modlitwa 

zrozpaczonego i dotkniętego nieszczęściem jest szczególnie akceptowana. Co 

więcej,  godzina rozpaczy w przypadku prawego człowieka jest godziną znaku. 

Poświadczam, że sam osobiście tego doświadczyłem. Dwa lata temu doktor 

Martin Clark, pewien chrześcijanin, zamieszkały w Amritsarze w Pendżabie, 

skierował przeciwko mnie fałszywe oskarżenie do sądu okręgowego w 

Gurdaspur, o dokonanie próby morderstwa. Rzekomo miałem posłać 

mężczyznę o imieniu Abdul Hamid, aby zamordował wyżej wymienionego 

doktora. Stało się tak, że zostałem przeciwstawiony tej sprawie kilku knującym 

osobom należącym do trzech społeczności: hinduskiej, chrześcijańskiej i 

muzułmańskiej. Próbowano wszystkiego, aby udowodnić mi domniemany 

zarzut morderstwa. Chrześcijanie mieli do mnie pretensje, bo próbowałem i 

próbuję uratować ludzkość przed fałszywymi teoriami, jakie głoszą o 

Jezusie(pokój z nim), a to był dopiero przedsmak traktowania, jakiego od nich 

doświadczyłem. Hindusi byli rozdrażnieni moją osobą, bo za zgodą Pundita 

Lekh Ramy wyprorokowałem okoliczności jego śmierci, a proroctwo spełniło się 

w oznaczonym czasie, co było strasznym znakiem od Boga. Także muzułmanie 

są mi przeciwni, bo głoszę nauki negujące ich wyobrażenia krwawego Mesjasza 

i doktrynę Dżihadu w takiej formie, jaką oni wyznają. Tak więc kilka ważnych 

osobistości z owych trzech społeczności postawiło sobie za wspólny cel 

udowodnić mi zarzut morderstwa. I doprowadzić do tego abym został skazany 

na więzienie lub powieszony. W oczach Boga byli to bez wątpienia ludzie 
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niesprawiedliwi. Zgodnie z Jego Wolą, dowiedziałem się o przygotowywanym 

spisku oraz otrzymałem dowody pozwalające mnie uniewinnić. Jednak nie tylko 

ja doświadczyłem błogosławieństwa objawień. Łącznie ze mną setki osób 

otrzymały podobne zapewnienia od Boga. Gdy otrzymałem ostrzeżenie przed 

trudnościami, modliłem się: „Panie! Ochroń mnie przed tym nieszczęściem” .W 

odpowiedzi zostało mi objawione, że Bóg ochroni mnie i oczyści z fikcyjnych 

zarzutów, które przeciwko mnie zostaną wniesione. Ta sama wiadomość 

została objawiona ponad trzystu osobom, spośród których wielu jeszcze żyje. 

Moi wrogowie powołali przed sąd wielu fałszywych świadków z wymienionych 

wyżej trzech społeczeństw i bliscy byli osiągnięcia zamierzonych celów. 

Wypełniła się Wola Boga i w konsekwencji cała prawda została ujawniona. 

Sędzia kapitan W. Douglas, Deputowany Komisarz Gurdaspuru jeszcze przed 

zakończeniem procesu posiadał wystarczające dowody, świadczące o mojej 

niewinności.  Doktor Martin Clark, chrześcijański misjonarz, oddalił pozew 

przed oficjalnym zakończeniem procesu. Moje dowody opierały się na 

autorytecie Boskich objawień ukazanych setkom ludzi. Trudności i spiętrzone 

niebezpieczeństwa obróciły się w sprzyjające okoliczności, które w rezultacie 

pozwoliły umocnić wiarę wielu ludzi. Jednakże ta sprawa nie była wyjątkiem. 

Przeciwko mnie wysuwano znacznie więcej bezpodstawnych oskarżeń, a na ich 

podstawie wnoszono pozwy do sądów. Przed rozpoczęciem procesów,  Bóg 

informował mnie o źródle i zakończeniu każdej sprawy. W każdym przypadku 

również, bez względu na zawiłość i charakter roszczenia, udowadniałem swoją 

niewinność.  

Pozwolę sobie przywołać po raz kolejny świadectwo Ewangelii wg. Mateusza 

(23:35-36):  

Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od 

krwi Abla sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego 

zamordowaliście między przybytkiem, a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: 

Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. 
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Analizując dokładnie powyższe wersy, stwierdzimy, że Jezus(pokój z nim) 

wyraźnie mówi, że mordowanie proroków przez Żydów skończyło się na 

proroku Zachariaszu(pokój z nim). Następnie, Bóg odbierze władzę Żydom, 

uniemożliwi im dalsze zbrodnie i obiecuje chronić wszystkich swoich kolejnych 

proroków. Słowa te są bardzo ważnym proroctwem, które dowodzi, że 

Jezus(pokój z nim) nie mógł zostać zabity przez ukrzyżowanie. Obietnica 

złożona przez Boga i ujawniona poprzez słowa Jezusa(pokój z nim) potwierdza, 

że musiał on raczej zostać ocalony od krzyża i umrzeć ostatecznie śmiercią 

naturalną w wyznaczonym przez Boga czasie. Gdyby jednak Jezus(pokój z 

nim) miał tak, jak prorok Zachariasz(pokój z nim) doświadczyć śmierci z rąk 

swoich przeciwników, określiłby również swoich morderców w powyższych 

wersach. Również, w sytuacji gdyby doszło do faktycznego zwycięstwa 

oponentów Jezusa(pokój z nim) i doprowadzenia do śmierci Mesjasza, 

naturalnym byłoby żądać zadośćuczynienia za jego śmierć. Twierdzenie to, z 

przedstawianych przeze mnie powodów, trudno byłoby jednak obronić, dlatego 

u Jana (19:11) Jezus(pokój z nim) wyraźnie zaznacza, że Żydzi byli winni 

wielkiego grzechu – intencji zamordowania Mesjasza.  Podobnie w wielu innych 

miejscach w Nowym Testamencie znajdują się jednoznaczne wskazówki, że w 

oczach Boga przeciwnicy Jezusa(pokój z nim) zasłużyli na karę za decyzję, 

jaką podjęli wobec Jezusa (Ewangelia wg Mateusza 26:24). 

Kolejnym fragmentem Biblii, który pragnę przytoczyć podczas moich rozważań, 

pochodzi z Ewangelii Mateusza (16:28):  

Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, 

aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim. 

Oraz w Jan 21:22: 

Odpowiedział mu Jezus: ,,Jeżeli chcę, aby (uczeń Jan) pozostał (w Jeruzalem), 

aż przyjdę, co tobie do tego? Który właściwie oznacza: „Jeżeli zechcę, Jan nie 

umrze dopóki ja nie powrócę”.  
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Fragmenty Nowego Testamentu, do których się odwołałem, wyraźnie wskazują, 

że Jezus(pokój z nim) kilkakrotnie składał obietnicę, że niektórzy ludzie z jego 

otoczenia będą wciąż żywi, kiedy on powróci, między innymi wskazywał na 

Jana. Zatem spełnienie tej obietnicy było nieuchronne. Chrześcijanie jednak, 

również zaprzeczają, że proroctwo to można uznać za wypełnione. Słowa 

wypowiedziane przez Jezusa(pokój z nim) wskazują, że miał on powrócić w 

czasie, kiedy niektórzy z jego uczniów jeszcze będą żyli. Był to warunek 

wypełnienia proroctwa zgodnie z obietnicą Mesjasza. Kościół potwierdza, że po 

ukrzyżowaniu, Jezus(pokój z nim), zgodnie z obietnicą, był w Jerozolimie w 

czasie jej zniszczenia. Tam również spotkał sędziwego Jana. Koniecznym jest 

jednak sprostowanie, że według nauczania chrześcijan, Jezus(pokój z nim) w 

Jerozolimie wcale nie zstąpił z nieba w otoczeniu przepowiedzianych znaków. 

Chrześcijańscy kapłani zakładają tymczasem, że Mesjasz objawił się Janowi 

jako pewnego rodzaju wizja tak, aby wypełniło się proroctwo Mateusza 

(16:28). Ja jednak twierdzę, że takie wspominanie wizja nie byłoby 

wypełnieniem proroctwa. Jest to nieudolna próba interpretacji, której celem 

jest uniknięcie sprzeczności zawartych w tym proroctwie. Taka interpretacja 

jest tak mylna i nie do przyjęcia, że nawet nie trzeba jej obalać, bo proroctwo 

o pojawieniu się Jezusa(pokój z nim) w czyimś śnie lub wizji byłoby 

niedorzeczne15. Jakąkolwiek interpretację jednak przyjmiemy, Jezus(pokój z 

nim) ukazał się po ukrzyżowaniu również Pawłowi, na długo przed powyższym 

wydarzeniem. Najlogoczniej przyjąć należy, że proroctwo zawarta w Ewangelii 
 

 

15 Widziałem w niektórych książkach interpretacje wersu Ewangelii wg Mateusza 16:28 

autorstwa muzułmańskich duchownych, które są jeszcze bardziej niezdarne niż 

chrześcijańskie; twierdzą oni, że skoro Jezus(pokój z nim) oznajmił, iż znakiem jego nadejścia 

będzie to, że niektórzy z ludzi jego pokolenia jak i jego uczniowie będą wciąż żywi, to owi 

uczniowie koniecznie muszą żyć aż po dzień dzisiejszy, bo Mesjasz jeszcze nie nadszedł. Tym 

samym uważają oni, że uczniowie ukrywają się gdzieś w górach, oczekując na powtórne 

przyjście Jezusa(pokój z nim)! 
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wg Mateusza (16:28) wywołało panikę wśród kapłanów, którzy nie byli w 

stanie podać racjonalnego wytłumaczenia jego treści, tak, aby byłe ona zgodne 

z ich własnymi interesami i wierzeniami. Nie byli oni przecież w stanie 

powiedzieć, że Jezus(pokój z nim) w chwili upadku Jerozolimy, zstąpił z nieba 

w chwale, a wówczas, jak promienie rozświetlające całe niebo, był widziany 

przez wszystkich. Niemożliwym było także zignorowanie oświadczenia, że 

„Niektórzy spośród stojących tutaj nie zaznają smaku śmierci, dopóki nie ujrzą 

Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim”. Dlatego, w wyniku 

niezdarnej interpretacji wierzyli w wypełnienie się proroctwa w postaci wizji. 

Przyjęta przez nich interpretacja nie jest jednak prawdą. Sprawiedliwi słudzy 

Boga zawsze pojawiają się w wizjach wybrańców, ale wcale nie jest 

koniecznym, aby pojawiali się jedynie we śnie; można ich zobaczyć też na 

jawie; ja sam również doświadczyłem takiego błogosławieństwa.  

 

Wiele razy widziałem Jezusa(pokój z nim) oraz innych proroków podczas Kashf 

(z arab. wizja na jawie),  będąc całkowicie świadomy. Wielokrotnie widziałem 

również naszego Wodza, Mistrza i Przywódcę Proroka Muhammada(pokój i 

błogosławieństwo Boga niech będą z nim) w stanie pełnej świadomości, a 

nawet z nim rozmawiałem – zachowując taką przytomność umysłu, że nie 

może być mowy o śnie lub drzemce. Spotykałem też martwych przy ich 

grobach, czy też w innych miejscach i rozmawiałem z nimi będąc przytomnym. 

Z własnego doświadczeni dobrze wiec wiem, że spotkania z zmarłymi na jawie 

są możliwe; nie tylko możemy ich zobaczyć, ale też z nimi rozmawiać lub 

nawet podać rękę. Podczas takiego doświadczenia, nie ma różnicy pomiędzy 

stanem świadomości,  a zwykłym stanem trzeźwości umysłu. Człowiek wciąż 

jest w realnym świecie, ma swój słuch, wzrok i mowę;  jedynie głębokie 

zamyślenie odsłania inny świat. Nasz codzienny, materialny świat nie może 

zrozumieć tego typu doświadczeń, bo pozostaje w stanie obojętności. Przeżycie 

takie jest błogosławieństwem od Boga, dla tych, których wyposaża w 

dodatkowe zmysły. Jest to fakt – prawdziwy i rzeczywisty. Poruszam ten temat 
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by udowodnić, że nawet gdyby Jan faktycznie doświadczył wizji, podczas której 

zobaczył Jezusa(pokój z nim), jest to zjawisko zbyt powszechne wśród 

wiernych żyjących blisko Boga aby płodności je do rangi proroctwa. Takie 

fenomeny często mają miejsce w naszym świecie. Nawet teraz, jeżeli poświęcę 

temu trochę uwagi, dzięki Łasce Boga mogę na jawie zobaczyć Jezusa(pokój z 

nim) lub innego świętego proroka. Takie spotkanie jednak nie może być 

traktowane jako wypełnienie proroctwa zapisanego w Ewangelii Mateusza w 

wersie 16:28. Słowa Jezusa(pokój z nim) tymczasem świadczą, że Mesjasz 

wiedział, że zostanie uratowany od śmierci krzyżowej i wyemigruje do innego 

kraju. Wszechmogący Bóg nie pozwoli mu umrzeć, ani nie zabierze go z tego 

świata tak długo, dopóki Jezus(pokój z nim) nie zobaczy zniszczenia Żydów na 

własne oczy; dopóki jego Królestwo nie zaowocuje wyjątkowym 

uduchowieniem zesłanym z nieba. Jezus(pokój z nim) przekazał proroctwo 

swym uczniom, że zobaczą na własne oczy, że ten, kto podniósł przeciw 

Mesjaszowi miecz, zginie od miecza jeszcze za jego życia i w jego obecności. 

Tak więc, jeśli są dla chrześcijan jakieś wartościowe dowody, to na pewno nie 

są ważniejsze niż ten, że Jezus(pokój z nim) osobiście przepowiedział, że 

niektórzy z nich jeszcze za swego życia doczekają się jego powrotu. 

Pamiętajmy, że Ewangelie zawierają dwa rodzaje proroctw o przyjściu Jezusa. 

Pierwsze proroctwa dotyczą obietnicy jego przyjścia w ostatnich dniach, 

określają jego przybycie w sensie duchowym, i przypominają przyjście Eliasza 

w czasach Jezusa(pokój z nim). Tak, jak Eliasz, Obiecany Mesjasz zjawił się już 

w tym czasie. Jestem nim ja, autor, sługa ludzkości, który pojawił się w imię 

Jezusa(pokój z nim). Jezus(pokój z nim) zapowiedział moje przyjście w 

Ewangelii. Błogosławiony, kto wychodząc z miłości do Jezusa(pokój z nim) 

pokornie i niewzruszenie akceptuje moje przybycie, a tym samym chroni sam 

siebie przed zbłądzeniem. Drugi rodzaj proroctw dotyczy powtórnego przyjścia 

Jezusa(pokój z nim).  Ujawniają to Ewangelie,  uważane za dowód życia jakie, 

dzięki Bożej łasce, pozostało nienaruszone po doświadczeniach przeżytych na 

krzyżu. Odnoszą się one do proroctwa mówiącego, że Bóg uratował swego 

wybranego sługę od śmierci krzyżowej. Chrześcijanie mylą się mieszając oba 
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konteksty, to czyni całą interpretację bardzo niejasną i z tego powodu 

konieczne jest pokonywanie zaistniałych sprzeczności. Prezentuję kolejny 

biblijny fragment, który stanowi bardzo ważny dowód ucieczki Jezusa(pokój z 

nim) przed śmiercią na krzyżu. Pomiędzy świadectwami ewangelicznymi 

znajduje się również następujący wers z Ewangelia wg. Mateusza (24:30):  

 

Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać 

wszystkie narody ziemi;i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na 

obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.  

Poprzez te słowa Jezusa(pokój z nim) naucza nas, że nadejdzie czas, kiedy z 

nieba wskutek Boskiej interwencji spłynie taka wiedza, argumenty i dowody, 

że upadną fałszywe doktryny o boskości Mesjasza(pokój z nim), o jego śmierci 

na krzyżu, wniebowstąpieniu i powtórnym przyjściu. Wtedy niebo wyda 

świadków przeciw kłamstwom tych, np. spośród Żydów, którzy odrzucili 

świadectwo Jezusa(pokój z nim), traktując go z powodu ukrzyżowania, jako 

przeklętego. Również fakt, że nie cierpiał śmierci krzyżowej oraz nie był 

przeklęty zostanie jasno potwierdzony. Wskutek tego, wszystkie narody ziemi, 

zarówno te, które wyolbrzymiają i pomniejszają status duchowy Jezusa(pokój z 

nim), poczują ogromny wstyd z powodu swoich błędów. W tym również  

czasie, ludzie doświadczą metaforycznego zstąpienie Jezusa(pokój z nim).  

Obiecany Mesjasz(niech zadowolenie Boga będzie z nim), który przybędzie w 

tych dniach w sile i duchu Jezusa(pokój z nim), pojawi się w otoczeniu 

wszystkich chwalebnych znaków, z niebiańskim poparciem, siłą i chwałą, które 

łatwo będzie rozpoznać. Jak wyjaśniałem już wcześniej, ten wers oznacza, że z 

woli Boga osoba Jezusa(pokój z nim) i wydarzenia z jego życia skłaniają 

jednych ludzi do wyolbrzymiania, a innych do pomniejszania jego znaczenia. 

Są wśród nich tacy, którzy umieścili Jezusa(pokój z nim) ponad ludzkimi 

kategoriami do tego stopnia, że twierdzą, iż wciąż żywy zasiada w niebie. Są tu 

też ludzie, którzy posunęli się dalej w swoich interpretacjach, stwierdzając, że 

Jezus(pokój z nim) umarł na krzyżu i zmartwychwstał, potem wstąpił do nieba 
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i otrzymał wszystkie oznaki boskości, co więcej, sam jest Bogiem. Błądzącymi 

są też Żydzi, którzy twierdzą, że Mesjasz(pokój z nim) został zabity na krzyżu i 

tym samym (proszę Boga o wybaczenie za te słowa) jest przeklęty na wieki; 

jest skazany na wieczny gniew Boga, który spogląda na niego jak na 

znienawidzonego wroga. Ludzie ci twierdzą, że Jezus(pokój z nim) jest kłamcą, 

oszustem i ( proszę Boga o wybaczenie za te słowa) Kafir z arab. jednym z 

niewierzących, odsuniętych od Boga. Te wyolbrzymienia i umniejszenia 

Jezusowi(pokój z nim) były tak niesprawiedliwe, że oczyszczenie z nich przez 

Boga Jego prawdziwego proroka wydaje się być oczywiste. Wspominany 

wcześniej wers Ewangelii odnosi się do tych faktów. Stwierdzenie, że wszystkie 

narody ziemi będą żałować sugeruje, że wszystkie grupy, plemiona, narody 

będą tego dnia rozpaczać, bić się w piersi i płakać, a ich żal będzie wielki. 

Chrześcijanie powinni rozważyć ten wers i proroctwo wynikające z jego treści z 

pokora i z uwagą. Skoro słowa Jezusa(pokój z nim) wskazują, że wszystkie 

narody będą bić się w piersi, jak jest możliwe, iż chrześcijanie mieliby pozostać 

poza zasięgiem tej rozpaczy? Czyż nie są narodem? Skoro, zgodnie z treścią 

tego wersu, chrześcijanie również należą do tych, którzy pogrążą się w żalu, 

dlaczego nie zastanawiają się nad możliwością ratunku? Analizowany wers 

jednoznacznie wskazuje, że kiedy znaki Jezusa(pokój z nim) pojawią się na 

niebie, wszystkie narody zamieszkujące ziemię będą rozpaczać. Ktokolwiek 

twierdzi, że jego ludzie nie będą pogrążeni w żalu i zagubieniu, sprzeciwia się 

naukom  Jezusa(pokój z nim). Z kolei ludzie, którzy stanowią mniejszość i 

którzy dopiero powstali i rozbudowują swoją wspólnotę od podstaw, nie mogą 

być zaliczani do ludzi, o których mówi proroctwo. Jest ich bowiem zbyt mało, 

aby mogli zostać określeni mianem narodu. Tymi ludźmi jesteśmy my; 

należymy do społeczności będącej poza sensem i zasięgiem tego proroctwa, a 

naukom przez nas głoszonym są przeciwne wszystkie narody. Liczba naszych 

zwolenników tymczasem jest niewielka, nie można określić jej mianem narodu 

lub plemienia. Jezus(pokój z nim), opierając się na Boskich objawieniach, 

nauczał, że kiedy pojawią się szczególne znaki na niebie, wszyscy ludzie na 

świecie, którzy ze względu na swą liczebność mogą być określeni terminem 
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plemienia lub narodu, będą bić się w piersi; nie będzie wyjątków oprócz tych, 

których jest niewielu i nie można określić ich mianem narodu. Innymi słowy, 

ani chrześcijanie, ani muzułmanie, ani Żydzi, czy inni ludzie zaprzeczający 

prawdzie nie mogą uniknąć skutków tego proroctwa. Jedynie nasz Dżama’at (z 

arab. społeczność) jest poza jego zasięgiem. Zostaliśmy, bowiem powołani 

przez Boga i rozsiani jak nasiona. Proroctwa Boga zawsze osiągają spełnienie. 

Jeśli słowa te zawierają jednoznaczną wskazówkę, że wszystkie narody 

zamieszkujące ziemię będą pogrążone w ciemnościach smutku, którzy z tych 

ludzi ma prawo twierdzić, że są poza zasięgiem tego proroctwa? Jezus(pokój z 

nim) w tym wersie odrzuca możliwość wyjątków. Jedynie grupa, która jeszcze 

nie osiągnęła rozmiarów narodu czy plemiona może stać się wyjątkiem, ja 

oznajmiam, że wyjątkiem tym jest nasz Dżama’at. Proroctwo to wyraźnie 

wypełniło się w obecnych dniach, a prawda dotycząca Jezusa(pokój z nim), 

która teraz została odsłonięta, bez wątpienia stanie się przyczyną rozpaczy 

wszystkich narodów. Trudno jest, bowiem zaakceptować własne błędy i 

odrzucić powielaną z pokolenia na pokolenie tradycję przeszłych pokoleń. 

Wrzawa i krzyk chrześcijan o boskość Jezusa(pokój z nim) obróci się w cień 

goryczy i żalu; upór muzułmanów, co do wniebowstąpienia żywego 

Jezusa(pokój z nim) zamieni się w rozpacz i histerię; Żydzi przepełnieni 

nienawiścią i pogardą dla Jezusa(pokój z nim) stracą wszystko.   

 

Koniecznym jest jednak wyjaśnienie, że w przytoczonym wersecie, słowo 

ziemia oznacza Balad-i-Szam (Palestyna i Syria ). Fragment wskazuje więc na 

ziemię, z którą trzy wielkie narody są ściśle związane: Żydzi – dla nich jest ona 

źródłem pochodzenia i miejscem kultu, chrześcijanie – ziemie, na których 

urodził się Jezus(pokój z nim) oraz, na których rozwijały się najwcześniejsze 

społeczności chrześcijańskie oraz muzułmanie –  miejsce narodzin Islamu.  
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Kolejnym fragmentem Biblii, który pragnąłbym poświęcić uwagę jest 

udostępniona nam poprzez Ewangelie,  relacja z Ewangelii wg Mateusza 

(27:52):Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I 

wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta 

Świętego i ukazali się wielu.  

Dla człowieka trzeźwo myślącego, nie ma najmniejszej wątpliwości, że historia 

opisana w tym fragmencie nie jest oparta na żadnych historycznych faktach. 

Powstanie części świata zmarłych z grobów i ukazanie się światu doczesnemu, 

podobnie jak zmartwychwstanie Jezusa(pokój z nim) byłoby Dniem Sądu. 

Jednakże przyjmując taka hipotezę, odsłonięcie Oblicza Boga, ukazanie 

niewidzialnego, duchowego świata wszystkim ludziom stoi w całkowitej 

sprzeczności z koncepcją wiary i ufności Bogu. Wiara przestałaby być wiarą, a  

na oczach wszystkich wierzących i niewierzących, natura nowego świata 

stałaby się rzeczywistym i oczywistym faktem, podobnie jak istnienie księżyca, 

słońca oraz kolejne następstwa dnia i nocy. Dalsze wyrzeczenia wiernych oraz 

bunty pragmatyków nie miałyby racji bytu. Nikt nie zasługiwałby na nagrodę, 

ani na karę, ponieważ w obliczu oczywistej prawdy, nie było by wyborów.  

Jeżeli naród oraz przeszli prorocy Izraela (podpierając się analizą Świętych 

Pism, ich liczba zawiera się w milionach), rzeczywiście powróciliby po 

ukrzyżowaniu Mesjasza do życia, powstali z martwych i naprawdę wkroczyliby 

żywi do miasta, a ten cud udowadniałby dogmat dzisiejszego chrześcijaństwa i 

boskość Jezusa(pokój z nim) - Żydzi mieliby wspaniałą okazję zapytać swych 

proroków, przywróconych do życia i innych  świętych, jak i własnych przodków, 

czy faktycznie Jezus(pokój z nim) (wcześniej przez nich odrzucony i skazany 

na śmierć), uważający się za Boga, jest nim rzeczywiście. Dlaczego bowiem 

mieliby zmarnować taką okazję? Pamiętajmy, że kwestia Jezusa(pokój z nim) 

dotyczyła ich bezpośrednio. Żydzi również są bardzo skrupulatni w 

kompletowaniu zapisów opierających się na wiadomościach ze świata 

zmarłych. Skoro więc, setki tysięcy ludzi powstałoby z grobów i tłumnie 

weszłoby do miasta, jak Żydzi mogliby przepuścić taką sposobność? Mieliby 
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przecież możliwość zapytać nie jednego, czy dwóch ludzi, ale tysiące osób 

głoszących zwycięstwo Jezusa(pokój z nim).  Przyjmując również, że poniekąd 

część zmartwychwstałych była by bliskimi żyjących jeszcze ludzi, powracający 

zmarli wywołaliby wielkie emocje i zamieszanie. W każdym domu zapanowałby 

wielkie podniecenie i każdy pytałby bezpośrednich świadków Oblicza Boga 

(zmartwychwstałych zmarłych) o boskość Jezusa(pokój z nim). Od tych wielce 

hipotetycznych wydarzeń minęłoby blisko XXI wieków, Żydzi wciąż nie uznają 

Jezusa(pokój z nim) Mesjaszem, tym bardziej nie jest on dla nich Bogiem. Ich 

serca nie zmiękły, przeciwnie, wciąż uparcie tkwią we wcześniejszej zażartej 

negacji nauk Jezusa(pokój z nim). Drążąc dalej ten czysto hipotetyczny pogląd, 

uznany przez Kościół, wydaje się więcej niż prawdopodobne, że zmarli nie 

powiedzieli ani jednego dobrego słowa o Jezusie(pokój z nim). Musieli udzielić 

bez wahania odpowiedzi, że ten człowiek uczynił fałszywe  twierdzenie o swojej 

Boskości i że wypowiada kłamstwa przeciwko Bogu. Wydaje się to być 

powodem dlaczego Żydzi nie zaprzestali niegodziwości pomimo, że setki 

tysięcy proroków i apostołów zostało przywróconych do życia. ,,Zabiwszy’’ 

Jezusa, usiłowali zabić innych. 

Jednakże, jak można wierzyć, że setki tysięcy świętych, spoczywających w 

pokoju w grobach ziemi świętej od czasów Adama(pokój z nim) po czasy Jana 

Baptysty(pokój z nim) –obudzili się tłumnie i udali do miasta głosząc kazania, 

propagując i zaświadczać przed tysiącami ludzi, że Jezus(pokój z nim), 

Mesjasz, jest Synem Bożym – nie-Samym Bogiem! Jak można wierzyć, że 

zmartwychwstali głosili, że tylko on jeden ma być czczony, a ludzie mają 

zmienić swe wcześniejsze wierzenia, bo w przeciwnym razie pójdą do piekła, 

które ci święci widzieli na własne oczy! Oraz jak można w świetle tej wizji fakt, 

że- tak wspaniałe dowody i taka liczba relacji wychodzących z ust naocznych 

świadków – setek tysięcy zmarłych świętych i proroków, nie nawróciły Żydów! 

Osobiście nie mogę w to uwierzyć. Jeżeli setki tysięcy zmarłych z przeszłości: 

świętych,  proroków i apostołów rzeczywiście miałoby powrócić do życia i 

odwiedzić miasto i poświadczyć prawdzie, bez wątpienia byłoby to 

niepodważalne świadectwo. Jednakże koncepcja, że Żydzi pozostali jeszcze 
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bardziej zatwardziali w swojej niewierze po wysłuchaniu świadectwa zmarłych, 

nie może być interpretowana, jako potwierdzenie boskości Jezusa(pokój z 

nim). Według poglądów duchownych Kościoła, Jezus(pokój z nim) chciał, aby 

niewierni uwierzyli w jego boskość, ale oni jednak z powodu tego świadectwa 

odrzucili nawet to, że był prorokiem. Krótko mówiąc, wiara i twierdzenie, że 

setki tysięcy zmarłych, czy jacykolwiek zmarli zostali ponownie powołani przez 

Jezusa do życia odnoszą wysoce szkodliwy i zły skutek. Dodatkowo, 

przywrócenie umarłych do życia nie służyłoby żadnemu celowi. Osoba, która 

odwiedziła dalekie kraje i wraca do swego rodzinnego miasta po kilku latach 

nieobecności wprost pali się do opowiadania innym o swych niesamowitych 

przeżyciach, chce zrelacjonować im wspaniałe historie o kraju, który widziała; 

kiedy osoba spotyka swych bliskich po długim okresie rozłąki nie może milczeć 

o wydarzeniach z czasu jej nieobecności w domu rodzinnym. Nie, w tym czasie 

także domownicy nie mogą się doczekać, aby wysłuchać tego, który powrócił i 

zapytać o dalekie miejsca Jeśli analogicznie, do tych ludzi dotarłaby biedna i 

skromna osoba, zachowująca się pokornie, głosząca jednak,, że jest władcą 

większym rangą od wszystkich innych władców, a jego królestwo jest krajem, 

ze stolicy którego właśnie powrócił ich bliski, ludzie ci nie zapytaliby o tego 

króla, a podróżujący nie odpowiedziałby najlepiej jak potrafi? Dlatego 

przywrócenie przez Jezusa(pokój z nim) martwych do życia byłoby, jak już 

zaznaczyłem, wysoce mało prawdopodobne bo odpowiedź, której całkiem 

naturalnie musieliby udzielić zapytani, nie przyniosłaby żadnego widocznego 

efektu; przynajmniej nie wystarczająco trwałego by doczekać czasów nam 

współczesnych.  

To jeszcze nie wszystko. Zgodnie z przypuszczeniem, że zmarli powrócili do 

życia jesteśmy zmuszeni założyć, że nie dali oni pozytywnego świadectwa o 

Jezusie(pokój z nim), które pozwoliłoby uwierzyć opozycji w jego prawdę. 

Wręcz przeciwnie, dostarczyli raczej dowodów, które powieliły już istniejące 

wątpliwości. Gdyby przynajmniej stwierdzono, że do życia przywrócono 

zwierzęta, a nie prawdziwe istoty ludzkie! Oszczędziłoby to wielu trudności. 

Przykładowo, gdyby zostało powiedziane, że Jezus(pokój z nim) przywrócił do 
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życia kilka tysięcy wołów, byłoby to wystarczająco sensowne, w momencie 

pojawienia się wątpliwości. Negujący domniemany cud nie byłby w stanie 

wymagać dowodu, ponieważ woły nie posiadające zdolności ludzkiej mowy nie 

stanowiłyby nigdy świadectwa. W świetle krytykowanej przeze mnie 

interpretacji, Jezus(pokój z nim) jednak przywrócił do życia istoty ludzkie.  

Przypuśćmy, że zapytano by kilku Hindusów, którzy doświadczyli bytowania ze 

swoimi przywróconymi do życia przodkami, o opinie w sprawie jedynej słusznej 

religii. Zapewne nie mielibyśmy wątpliwości, co do słuszności wskazanej przez 

nich wiary. Tym samym możemy być pewni, że nie ma na całym świecie 

człowieka, który trwałby w niewierze i zaprzeczeniu po takim przeżyciu. Co za 

szkoda, że w wymyślaniu takich historii o wiele lepsi od chrześcijan są 

mieszkający w naszym kraju Sikhowie. Dali oni dowód swojej bogatej 

wyobraźni, że ich guru – Bawa Nanak – przywrócił do życia zdechłego słonia. 

Trudno jest udowodnić absurd tego cudu, każdy argument przeciwników 

spotyka się bowiem, z uwagą Sikhów, że słoń nie ma języka, aby mógł 

świadczyć za lub przeciw Bawa Nanakowi. Krótko mówiąc, nie trudno tego, kto 

pragnie bezwiednie powielać wierzenia i tradycje ojców, zaspokoić takim 

wytłumaczeniem. Człowiek bardziej dociekliwy czułby się jednak wręcz 

zawstydzony podpierając własne wierzenia tak powierzchownym zapewnieniu; 

odczuwałby również smutek w odniesieniu do bliskich mu osób, ślepo 

powierzających fałszywy pogląd.  

Sam odczuwam w stosunku do Jezusa(pokój z nim) współczucie i miłość, 

podobnie jak chrześcijanie. Nie, czuję się z nim raczej jeszcze silniej związany, 

bo chrześcijanie nie znają człowieka, którego wychwalają, a ja znam tego, 

którego chwalę; miałem przyjemność doświadczyć jego obecności osobiście.   

Przystąpię teraz do odsłaniania prawdziwej natury treści zawartych w 

Ewangelii- takich jak zapis, że w czasie Ukrzyżowania, wszyscy zmarli święci 

zostali przywróceni do życia i przybyli do miasta. 

 Dlatego też chciałbym aby było to jasne zrozumiałe, że zapisy jak te, mają 

naturę Kashf(arab.) czyli wizji, widzianych przez niektórych świętych ludzie po 
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Ukrzyżowaniu – że zmarli święci powstają do życia i przybywają do miasta, 

gdzie spotykają się z ludźmi. Jednak wizje, podobnie jak sny, posiadają swoje 

niezmienne interpretacje opisane nawet w Świętej Księdze Boga – na przykład  

sen Józefa miał swoją interpretację – analizowana powyżej wizja również 

musiała posiadać własną interpretację. A tą interpretacją było, że  Jezus(pokój 

z nim) nie umarł na krzyżu; że Bóg uratował go od śmierci na krzyżu. Jeśli 

zadane by było pytanie skąd uzyskałem taką interpretację, odpowiedź jest 

taka, że twierdzą tak główne autorytety sztuki interpretacji snów, a wszyscy 

interpretatorzy doszli do tego poprzez swoje doświadczenie. Podając taki 

pogląd opieram się na interpretacji głównego starożytnego autorytetu w sztuce 

interpretacji snów, t.j. autora T’atirul-Anam.  

W książce pod tytułem T´atirul-Anaam fi T´abirul-Manaam, autorstwa Qutb-

uz-Zaman Sheikh Abdul Ghani Al-Nablisi, str. 289, możemy znaleźć 

interpretację, że jeśli ktoś ma sen lub wizję natury Kashf, która dotyczy 

zmarłych wychodzących z grobów i wracających do domów, Kashf tłumaczy 

się, że pewien więzień zostanie uwolniony z jego niewoli oraz że będzie 

uratowany z rąk swoich oprawców. Kontekst wizji ukazuje, że więzień jest 

wielką i znaną postacią. Teraz powinniśmy zastanowić się, jak dokładnie ta 

interpretacja pasuje do sytuacji Jezusa(pokój z nim). Łatwo można już 

zrozumieć, że wizja powracających do życia świętych i ich wędrówka do 

miasta, w tym kontekście zdarzeń, miała być wskazówką dla ludzi myślących, 

że Jezus(pokój z nim) został uratowany od śmierci krzyżowej. 

Podobnie, wiele innych uwag zawartych w Ewangelii wyraźnie wskazuje na 

fakt, że Jezus(pokój z nim) nie umarł na krzyżu. W Biblii można znaleźć 

świadectwa potwierdzające jego cudowne ocalenie i emigracje do odległego 

kraju. Sądzę, że to, co do tej pory stwierdziłem jest wystarczające dla osób 

wolnych od uprzedzeń.  

Możliwe jednak, że niektórzy goszczą w swoich sercach sprzeciw, bo przecież.  

Ewangelia przecież kilkakrotnie, w różnych miejscach, zaznacza, że 

Jezus(pokój z nim) faktycznie zmarł na krzyżu, a po zmartwychwstaniu wstąpił 
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z ciałem do nieba. Kilkakrotnie już udzielałem odpowiedzi na te zastrzeżenia 

powyżej, ale mogę je powtórzyć: 1) spotkanie Jezusa(pokój z nim) z uczniami 

po ukrzyżowaniu; 2) podróż do Galilei; 3) jedzenie chleba, mięsa i spożywanie 

napojów; 4)ukazywanie ran na swym ciele; 5) nocy wraz z apostołami w 

Emmaus; 6) osobiste zaangażowanie Piłata i jego żony;  7) charakterystyczna 

dla historii proroków emigracja. Wszystkie te fakty są dowodami na to, że 

Jezus(pokój z nim) nie zmarł na Krzyżu; iż jego ciało utrzymało swój ziemski 

charakter oraz że nie przeszło żadnych zmian. 

 

Co więcej, w Ewangelia nie znajdziemy żadnych sprawozdań naocznych 

świadków potwierdzających, że Jezus(pokój z nim) faktycznie wstąpił do nieba. 

I chyba prawdą jest stwierdzenie, że nawet gdyby takie stwierdzenie istniało, 

nie miałoby wielkiej wiarygodności. Nadinterpretacja i wplatanie własnych 

wyobrażeń i odczuć na stronnice Nowego Testamentu było zwyczajem 

ewangelistów. Przykładowo, jeżeli jednemu z autorów zdarzyło się zrobić 

uwagę, że Jezus(pokój z nim) jest Synem Bożym, to inny ustanawiał go już 

pełnoprawnym Bogiem, trzeci natomiast przypisywał mu moc panowania nad 

wszechświatem, a czwarty bez zastanowienia stwierdzał, że Jezus(pokój z nim) 

jest wszystkim i nie ma innego Boga poza nim. Taka przesada zawiodła ich 

zbyt daleko. Jeśli uznamy wizję, w której zmarli powstają z grobów i kierują się 

do miasta, trzeba być świadomym, że wizji tej  przypisano wyolbrzymioną i 

dosłowną interpretację. Zapewne faktycznie twierdzono, że zmarli naprawdę 

powstali z grobów, przyszli do Jerozolimy, gdzie odwiedzali swych bliskich. Jest 

to smutny przykład przeinaczania, stwarzania z pióra całego kruka, całe 

miliony kruków! Nie można odkryć prawdy, skoro rzeczywistość jest tak 

wyolbrzymiana. Warto też przypomnieć, że ewangelie zwane Księgami Boga 

zawiera tak niedorzeczne twierdzenia jak określenie, że gdyby spisać wszystko, 

czego dokonał Jezus(pokój z nim), to cały świat nie pomieściłby owych ksiąg! 

Jak taka przesada może być uznana za uczciwość i prawdę? Jeżeli bowiem 

czyny Jezusa(pokój z nim) byłyby tak nieograniczone i przekraczałyby wszelkie 
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granice, że niemożliwym byłoby je spisać w księgach całej ziemi, jak cuda te 

mogłyby zmieścić się w ograniczonym czasie trzech lat. Inny problem związany 

z Ewangelią polega na tym, że jej odniesienia do wcześniejszych ksiąg są w 

dużej sprzeczności, często bardzo błędne; nie podaje ona nawet prawidłowej 

genealogii Jezusa(pokój z nim). Z ewangelii wynika, że osoby te nie rozumiały, 

co się właściwie wokół nich działo, do tego stopnia, że niektórzy z nich 

traktowali Jezusa(pokój z nim) jako ducha. We wcześniejszym okresie 

Ewangelia była otwarcie krytykowana, że jej autorzy nie byli zdolni do 

zachowania czystości swych tekstów. Krytyce podlegał również fakt, 

odrzucania niektórych ewangelii przez Kościół. Dlaczego bowiem prawda 

powinna być separowana i dozowana. Wątpliwym jest również to, kto miał 

prawo sądzić o fałszu świadczonym przez odrzucone Ewangelie, i słuszności 

wyolbrzymień ukazywanych przez cztery pozostałe. Zaskakuje najbardziej to, 

że z jednej strony ich treści mówią o Jezusie(pokój z nim) jako o prawym 

człowieku, o charakterze bez skazy, z drugiej jednak strony wysuwają przeciw 

niemu zarzuty, jakby nie zasługiwał na miano uczciwego człowieka. 

Przykładowo prorocy Izraela, zgodnie z nauką Tory, mieli bez wątpienia setki 

żon każdy, aby mogła dzięki temu powstać cała generacja ludzi 

sprawiedliwych, ale nigdy nie usłyszycie, aby któryś prorok dla dania przykładu 

wolności, pozwalał rozwiązłej i lubieżnej kobiecie, znanej w mieście grzesznicy, 

dotykać swego ciała, wmasowywać sobie we włosy olej – na kupno którego 

zarobiła grzechem – i osuszać stopy jej włosami; żeby zezwalał. Ewangelia w 

pewnym fragmencie sugeruje, że Jezus(pokój z nim), pozwalał aby to wszystko 

było robione przez młodą, niecnotliwą kobietę. Jedynie dzięki bezgranicznemu 

zaufaniu w dobroć Jezusa(pokój z nim), jesteśmy dalecy od dawania wiary 

podejrzeniom, jakie naturalnie pojawiają się przy czytaniu takich rzeczy. Nie 

mniej ten przykład nie jest dobry dla innych. Krótko mówiąc, Ewangelie te są 

pełne materiałów wskazujących na to, że nie została zachowana ich oryginalna 

forma albo, że ich autorami nie byli jedynie uczniowie. Przykładowo, czyż 

stwierdzenie z Ewangelii wg. Mateusza: ,,ta pogłoska między Żydami trwa aż 

do dnia dzisiejszego’’ nie zostało prawdopodobnie przypisane Mateuszowi? 
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Czyż nie wskazuje to, że autorem ewangelii Mateusza był ktoś inny, kto żył 

wtedy, gdy Mateusz dawno już umarł? Ta sama Ewangelia Mateusza mówi: ,,Ci 

zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: 

Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy 

spali’’. Należy tu zaznaczyć, jak irracjonalne i bez sensu są takie zapisy. Jeżeli 

oznacza to, że Żydzi chcieli ukryć fakt powstania Jezusa(pokój z nim) z 

martwych i przekupili żołnierzy, aby ten wielki cud nie stał się powszechnie 

znany, to dlaczego również sam Jezus(pokój z nim), którego obowiązkiem 

powinno być rozgłaszanie tego cudu wśród Żydów, zachowywał go w sekrecie i 

zakazał też innym go ujawnić? Jeżeli powodem byłaby obawa przed 

schwytaniem, to powiedziałbym, że jeśli wyrok Boga zapadł nad nim raz i na 

zawsze, a on po wycierpieniu śmierci powrócił do życia, otrzymując wspaniałe 

duchowe ciało, jakie mógł mieć jeszcze obawy przed Żydami - z pewnością nie 

mieli nad nim już mocy; znajdował się teraz poza i ponad śmiertelną 

egzystencją? Obserwuję z ubolewaniem sprzeczne stwierdzenia. Z jednej 

strony zostało powiedziane, że Jezus(pokój z nim) został przywrócony do życia 

i otrzymał duchowe ciało, spotkał uczniów i wędrował do Galilei, a następnie 

wstąpił do nieba. Pomimo to Mesjasz obawiał się ze strony Żydów banalnych 

wręcz rzeczy i pomimo swego wspaniałego ciała uciekał w skrytości z kraju, 

aby oni go nie odnaleźli. Odbył podróż 70 mil do Galilei w celu zachowania 

życia i co jakiś czas ponawiał prośby, aby bliscy mu ludzie nie wspominali o 

tym innym. Czy są to oznaki i sposoby zachowywania się we wspaniałym ciele? 

Nie, prawda jest taka, że jego ciało nie było ani nowe, ani wspaniałe - było to 

to samo poranione ciało, które Bóg uratował od śmierci; a skoro wciąż obawiał 

się Żydów, przyjął wszystkie niezbędne środki ostrożności i opuścił kraj. 

Jakiekolwiek inne twierdzenia byłyby absurdalne - tak, jak to, że Żydzi 

przekupili żołnierzy, aby głosili, iż to uczniowie wykradli ciało, kiedy oni spali. 

Jeżeli żołnierze spali, mogliby równie dobrze zostać zapytani skąd wiedzą, że 

ciało Jezusa(pokój z nim) wykradziono. Czy z tego zwykłego faktu, że 

Jezusa(pokój z nim) nie było w grobowcu ktokolwiek może wysnuć wniosek, że 

wstąpił do nieba? Czy nie było innych powodów, dla których grobowce mogły 
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pozostać puste? Podczas wstępowania do nieba nie było dla Jezusa(pokój z 

nim) ważne, czy spotka kilkuset Żydów i Piłata. Przed kim miałby odczuwać 

strach mając tak wspaniałe ciało zmartwychwstałego Boga? Nie dbałby chyba o 

to, aby swym oponentom dostarczyć choćby drobnego dowodu. Jednakże, 

Jezus(pokój z nim) wręcz przeciwnie, zląkł się i zbiegł do Galilei. Z tego 

powodu wierzymy, iż prawdą jest, że opuścił on grobowiec będący komnatą z 

wejściem; prawdą jest, że potajemnie spotkał się z uczniami. Nie możemy 

jednak uznać, że otrzymał nowe, cudowne ciało. Było to, to samo ciało, te 

same rany i ta sama obawa w jego sercu, że dokładnie ci sami Żydzi mogą go 

powtórnie aresztować. Wystarczy dokładnie przestudiować Mateusza (28:7-

10). Wersy te jasno mówią, że kobiety, którym powiedziano, że Jezus(pokój z 

nim) jest żywy i wyruszył do Galilei,  mają poinformować o tym jego uczniów, 

były bez wątpienia szczęśliwe słysząc to, ale odchodziły z sercami pełnymi 

strachu - wciąż obawiały się, że Jezus(pokój z nim) może zostać złapany przez 

jakiegoś niegodziwego przeciwnika. Wers 9 mówi, że kiedy kobiety ruszyły, 

aby zawiadomić pozostałych uczniów, spotkały po drodze Jezusa(pokój z nim), 

który je pozdrowił. Wers 10 mówi, że Jezus(pokój z nim) powiedział im, aby się 

nie obawiały, że go pochwycą; poprosił je, aby rzekły jego braciom, że wszyscy 

powinni udać się do Galilei, gdzie go spotkają. W tym miejscu Jezus nie 

pocieszał kobiet słowami, że powstał z nowym wspaniałym ciałem, że teraz 

nikt nie ma nad nim władzy. Krótko, nie dostarczył dowodu na posiadanie 

wspaniałego ciała; raczej wyeksponował swoje ciało i kości, a przez to 

udowodnił, że posiada zwykłe, śmiertelne ciało. Krótko mówiąc, jeśli 

Jezus(pokój z nim) naprawdę powrócił do życia po swej  śmierci i otrzymałby 

cudowne ciało, mógłby dostarczyć dowodów swej nowej egzystencji Żydom. 

Wiadomym jest jednak, że tego nie uczynił. Jest absurdalne zarzucać Żydom, 

że próbowali zataić dowody powrotu Jezusa(pokój z nim) do życia. 

Przynajmniej nie wówczas, gdy sam Jezus(pokój z nim) nie dał najmniejszego 

dowodu na swe zmartwychwstanie; a raczej poświadcza, że nie umarł na  
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Rozdział II 

Zawierający dowody ze Świętego Koranu i 
oryginalnych przekazów, potwierdzające uratowanie 

Jezusa(pokój z nim) od śmierci krzyżowej. 

 

Argumenty, które mam zamiar teraz przedstawić mogą wydawać się 

chrześcijanom mało znaczące, ponieważ nie odczuwają oni więzi z tym, co 

mówią na temat Jezusa(pokój z nim) Święty Koran i Hadisy. Zdecydowałem się 

jednak wspomnieć o tych źródłach, bo pragnę zapoznać chrześcijan z cudem 

Świętego Koranu i Świętego Proroka(niech pokój i błogosławieństwo Boga 

będzie z nim). Chciałbym aby wiedzieli, że prawdy odkrywane teraz po setkach 

lat, zostały już wcześniej wypowiedziane przez Proroka Muhammada(niech 

pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim) i Objawiony Mu Święty Koran. 

Mam zamiar przypomnieć teraz niektóre z nich.   

Śledząc nauki zawarte w Świętym Koranie: Wszechmogący Bóg wskazuje, że 

Żydzi ani nie zamordowali Jezusa(pokój z nim), ani nie zabili go na krzyżu; oni 

jedynie przypuszczali, że Jezus(pokój z nim) umarł na krzyżu; nie mieli jednak 

dowodów, które mogłyby ich przekonać i usatysfakcjonować.  

Wszechmogący Bóg w powyższych wersach mówi, że chociaż doszło do 

ukrzyżowania Jezusa(pokój z nim), a jego przeciwnicy faktycznie zamierzali go 

zabić, to interpretacja, zarówno Żydów jak i chrześcijan, jest błędna. Prawdą 

bowiem jest, że Bóg spowodował taki układ zdarzeń i wynikających z siebie 

okoliczności, że ocalił Jezusa(pokój z nim) od śmierci krzyżowej. Jeżeli 
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jesteśmy uczciwi, to musimy przyznać, że to, co Święty Koran mówi przeciw 

Żydom i chrześcijanom, ostatecznie wydaje się być prawdą. Współczesne, 

niezależne badania udowodniły, że Jezus(pokój z nim) został rzeczywiście 

ocalony od śmierci krzyżowej. Przestudiowanie zapisów udowodniło, że Żydzi 

nigdy nie byli w stanie wyjaśnić jak było możliwe, że Jezus(pokój z nim) umarł 

w ciągu 2-3 godzin, zwłaszcza, że nie miał połamanych kości.  

To sprowokowało Żydów do wymyślania innych wyjaśnień, przykładowo, że 

zabili Jezusa(pokój z nim) mieczem. Jednak starożytna historia Żydów nie 

wspomina, aby Jezusowi(pokój z nim) w taki sposób próbowano odebrać życie. 

W celu uratowania Mesjasza interweniowała Boska Siła i Majestat. Dzięki Łasce 

Boga, w odpowiednim momencie zapanowanie ciemność oraz trzęsienie ziemi. 

Żona Piłata została również doświadczona proroczym snem. Zbliżała się noc 

Szabatu, w którą bezprawiem byłoby pozostawienie ukrzyżowanego złoczyńcy 

na drzewie. Sędziowie z powodu okropnego snu otrzymali dyspozycje 

uwolnienia Jezusa(pokój z nim). Splot korzystnych wydarzeń spowodowanych 

przez Boga uchronił Jezusa(pokój z nim). A sam Jezus popadł w omdlenie, 

które mogło zostać uznane za śmierć. Z powodu strasznych znaków, takich jak  

trzęsienie ziemi, między Żydami szerzyło się tchórzostwo i przerażenie. Zaczęli 

obawiać się kary z nieba. Towarzyszyła im również obawa przed 

pozostawieniem ciał na krzyżach w trakcie nocy Szabatu. Ponownie, Żydzi 

widząc omdlałego Jezusa(pokój z nim), uznali go za zmarłego. Było ciemno. 

Trzęsła się ziemia i panowało ogólne podekscytowanie. Ludzie pogrążeni w leku 

i niepokoju, martwili się o swoje domy i dzieci, pogrążone w płaczu i 

przerażeniu z powodu ciemności i wstrząsów. W sercach Żydów pojawił się 

strach, bo skoro ten człowiek był kłamcą i Kafir, jak sądzili, to dlaczego 

zamanifestowały tak potężne znaki w chwili jego cierpienia - znaki nie 

pojawiające się wcześniej. Zaskoczyło to dosadnie Hebrajczyków, którzy nie 

byli w stanie ostatecznie potwierdzić, czy Jezus(pokój z nim) rzeczywiście 

zmarł i w jakim dokładnie znajdował się stanie. To, co się stało było znakiem 

od Boga mającym ochronić Jezusa(pokój z nim). Wskazuje na to następujący 

wers: ,,Żydzi nie zabili Jezusa, ale Bóg sprawił, że uwierzyli, iż go 
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zamordowali’’. Okoliczności te zachęcają uczciwych do pokładania wielkiej 

ufności w Bogu i do wiary w to, że może On uchronić Swe sługi jeśli tylko 

zechce. 

W Świętym Koranie czytamy: ,,Jego imię będzie Mesjasz, Jezus, syn Marii, 

szanowany na tym świecie i w świecie przyszłym, a jest spośród tych, którzy 

cieszą się bliskością Boga’’. 

Oznacza to, że Jezus(pokój z nim) będzie sławny i uhonorowany nie tylko w 

oczach ludzi z tego świata, ale również będzie się cieszył wywyższeniem w 

życiu przyszłym. Jest oczywistym, że Jezus(pokój z nim) nie był osobą 

szanowaną w kraju Heroda i Piłata. Przeciwnie, był znieważany. Sugestia, że 

będzie uznawany podczas swego ponownego przyjścia na ziemię jest 

bezpodstawna. Jest niezgodna ze Świętymi Pismami i wiecznym, Boskim 

Prawem Natury. Poza tym, nie ma na to dowodu. Jednakże prawdą jest, że 

Jezus(pokój z nim) uciekając od niebezpieczeństwa i swoich zdeterminowanych 

przeciwników, zaszczycił swoją obecnością ziemię Pendżabu. Bóg obdarzył go 

wówczas wielką sławą – tu spotkał dziesięć zagubionych plemion Izraela. 

Wydaje się, że większość Izraelitów przyjęła buddyzm, a niektórzy całkowicie 

porzucili religię monoteistyczną i oddali się pogańskim wierzeniom. Jednakże 

wraz z przyjściem Jezusa(pokój z nim) większość z nich powróciła na właściwą 

drogę; w związku z tym, że nauki Jezusa(pokój z nim) zawierały nawoływanie 

do wiary w przyjście innego proroka, wszystkie dziesięć plemion, znanych w 

swojej ziemi pod nazwą Afgańczycy i Kaszmirczycy, ostatecznie stało się 

muzułmanami. Jezus(pokój z nim) przybył do tego kraju z wielkim szacunkiem. 

Ostatecznie odnaleziono właśnie w Pendżabie monetę z imieniem Jezusa(pokój 

z nim) zapisanym w języku Pali. Moneta ta pochodzi z czasów współczesnych 

Jezusowi(pokój z nim). Dowodzi to faktu, że Jezus(pokój z nim) przybył do tej 

ziemi, i doświadczał tam królewskich honorów. Moneta musiała zostać wybita 

przez króla, który stał się wyznawcą Jezusa(pokój z nim). Inna moneta 

obrazuje postać Izraelity. Zdaje się, że to także jest postać Mesjasza.  Święty 

Koran zawiera też wers stwierdzający, że Jezus(pokój z nim) był błogosławiony 
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przez Boga gdziekolwiek się udał. Monety w takim razie są idealnym 

potwierdzeniem tego, że otrzymał od Boga wielkie uznanie i że nie umarł 

dopóki nie został uhonorowany jak władca. 

 

Poza tym, Święty Koran zawiera fragment: O Jezusie! oczyszczę cię z owych 

oskarżeń; udowodnię twą niewinność, wyjaśnię wszystkie zarzuty kierowane 

pod twoim adresem przez Żydów i chrześcijan. Jest to więc wspaniałe 

proroctwo, które oznacza, że Żydzi utrzymywali, że Jezus(pokój z nim) będąc 

ukrzyżowanym stał się  przeklętym (niech Bóg wybaczy te słowa). Z tego 

powodu Jezus(pokój z nim) stracił Bożą miłość, a jego serce odwróciło się od 

Stwórcy, którego znienawidził. Jego serce pogrążyło się w głębokiej ciemności. 

Zaczęło wielbić zło i gardzić dobrem. Oderwało się od Boga i poddało władzy 

Szatana. Między nim, a Bogiem istniała ogromna wrogość. Podobny zarzut o 

tym, że Jezus(pokój z nim) stał się przeklętym, przedstawiali też chrześcijanie. 

Chrześcijanie jednak próbowali dodatkowo naiwnie połączyć dwie sprzeczne 

koncepcje. Twierdzili, że Jezus(pokój z nim) jest Synem Bożym, a z drugiej 

strony mówili o nim, że jest przeklęty. Dodatkowo, zaprzeczali, że ktoś będący 

przeklętym jest synem ciemności i diabła, czy samym Diabłem. To są owe 

nieczyste zarzuty przeciw Jezusowi(pokój z nim). Proroctwo  zawarte w 

Świętym Koranie jednak zaznacza, że nadejdzie czas, kiedy Bóg oczyści 

Jezusa(pokój z nim) od tych oskarżeń. Teraz nadszedł ten czas. 

Bez wątpienia, niewinność Jezusa(pokój z nim) została umocniona w oczach 

ludzi rozsądnych, poprzez świadectwo naszego Świętego Proroka(niech pokój i 

błogosławieństwo Boga będzie z nim), a także świadectwo Świętego Koranu. 

Poświadczone bowiem zostało, że oskarżenia wniesione przeciw Jezusowi(pokój 

z nim) są całkowicie bezpodstawne. Dowody okazały się jednak zbyt subtelne i 

trudne do zrozumienia, aby przekonały zwykłych ludzi. Boska sprawiedliwość 

wymagała więc, aby tak jak ukrzyżowanie Jezusa(pokój z nim) stało się 

wydarzeniem powszechnie znanym, jego oczyszczenie również zostało 

zademonstrowane w sposób dla wszystkich widoczny. Niewinność Jezusa(pokój 
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z nim) nie została oparta na wielu argumentach, ale została zademonstrowana 

w najbardziej ewidentny sposób. Setki tysięcy ludzi widziało na własne oczy, że 

grób Jezusa(pokój z nim) znajduje się w srinagarze, w Kaszmirze. Podobnie, 

jak został on ukrzyżowany na Golgocie, tzn. na miejscu zwanym sri, tak  jego 

grób również znaleziono w miejscu sri, tzn. w srinagarze.  Słowo sri (czaszka) 

występujące, w nazwie obu miejsc nie może być tylko zbiegiem okoliczności.  

Miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa(pokój z nim) nazywano Gilgit (Golgota) lub 

sri (Czaszka); również miejsce gdzie w późnych latach XIX wieku odkryto 

grobowiec Jezusa(pokój z nim) nosi nazwę Gilgit lub sri. Zdaje się, że miejsce 

określane w Kaszmirze terminem sri przypomina Gilgit. Prawdopodobnie 

miasto to było założone w czasach Jezusa(pokój z nim), a żeby upamiętnić w 

tym miejscu wydarzenie ukrzyżowania nazwano je Gilgit bądź sri. Podobnie 

Lhasa, którego nazwa oznacza,, miasto jednego godnego czci/wielbienia’’; 

słowo to pochodzi z języka hebrajskiego i sugeruje, że miasto to założono w 

czasach Jezusa(pokój z nim). 

Świadectwa Hadith wskazują, że Święty Prorok(niech pokój i błogosławieństwo 

Boga będzie z nim) potwierdzał, że Jezus(pokój z nim) dożył sędziwego wieku 

125 lat. Oprócz tego, wszystkie odłamy Islamu wierzą, że Jezusa(pokój z nim) 

charakteryzują dwie unikalne cechy, których nie można znaleźć u innych 

proroków. Mianowicie: 1)dożył sędziwego wieku, tj. 125 lat; 2)wiele 

podróżował do różnych części świata i dlatego mówiono o nim ,,podróżujący 

prorok’’. Jest to oczywiste, że gdyby w wieku 33 lat wstąpił do nieba, to zapis 

twierdzący, że żył 125 lat nie mógłby być prawdą, ani też nie zdążyłby tyle 

podróżować żyjąc jedynie 33 lata. W wiarygodnych księgach Hadisów nie tylko 

te raporty odnaleziono.  Były tak dobrze znane wśród wszystkich odłamów 

muzułmanów, że nie sposób wskazać coś innego, co byłoby wśród nich bardziej 

powszechne.  

W Kanz-ul-Ummal (tom 2, str. 34) będącej kompletnym zbiorem Hadisów,  

znajduje się Hadis od Abu Huraira. Bóg zwraca się do Jezusa(pokój z nim): O 
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Jezu! Idź z jednego miejsca do drugiego -  idź od jednego kraju do innego, 

abyś nie został rozpoznany i prześladowany.  

Ponownie, w tej samej książce, sprawozdanie Jabara, spotykamy Hadis (tom 2, 

str. 71) mówiący, że Jezus(pokój z nim) wciąż wędrował; szedł z kraju do 

kraju, gdziekolwiek znalazł się gdy zapadał zmrok, miał zwyczaj spożywania 

leśnych owoców i picia świeżej wody. 

Ponownie, w tej samej książce, znajduje się relacja Abdullaha bin Umara (tom 

4, str. 51): Święty Prorok(niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim) 

powiedział, że ulubionymi ludźmi w oczach Boga są biedni.  Zapytano go, co 

oznacza biedny? Czy są to ludzie, którzy jak Jezus(pokój z nim),  Mesjasz, są 

zmuszeni uciekać ze swego kraju, aby zachować swą wiarę? 
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Rozdział III 

 

Dowody zaczerpnięte z literatury medycznej 

 

We wielu medycznych dokumentacjach opisano przypadek ocalenia 

Jezusa(pokój z nim) od śmierci krzyżowej. Dokumentacja ta zawiera m.in. 

wskazówki przygotowania i opis działania Marham-i-Isa, czyli "Maści Jezusa". 

Niektóre z pism zostały opracowane przez chrześcijan, inne przez mędrców 

wschodu lub Żydów, a jeszcze inne przez muzułmanów. Większość z nich jest 

bardzo stara.  Badania wskazują, że na początku, sposób przygotowania maści 

bazował na tradycji przekazywanej ustnie przez wiele pokoleń.  Z czasem, 

sprawdzona receptura została spisana. Za życia Jezusa(pokój z nim), wkrótce 

po ukrzyżowaniu, została opracowana praca medyczna w języku łacińskim 

zawierająca opis przygotowania maści wraz z oświadczeniem, że ten lek był 

przygotowany w celu leczenia ran Jezusa(pokój z nim). Potem przetłumaczono 

łacińskie opracowanie na kilka innych języków, a w czasach Mamun-al Rashida 

także na język arabski. 

Dzięki Bożej interwencji, wybitni lekarze wszystkich wyznań, (chrześcijanie, 

Żydzi, mędrcy wschodu i muzułmanie) opisują ten przepis w swojej literaturze, 

potwierdzając, że specyfik ten był przygotowany dla Jezusa(pokój z nim) na 

zamówienie jego uczniów. Przestudiowanie różnych ksiąg farmaceutycznych 

wskazuje, że opisywana recepta jest bardzo użyteczną przy zranieniach 

odniesionych wskutek rękoczynów czy upadku, powodując natychmiastowe 

zatamowanie krwawienia, a jeżeli zawiera też i mirrę, to rany pozostają 

aseptyczne. Maść ta jest też przydatna w przypadku zarazy; jest też dobra na 

wszelkiego rodzaju ropiejących ran i wrzodów. Jednakże nie do końca jest 

jasne, czy maść ta została przygotowana przez samego Jezusa(pokój z nim) po 

tym, jak został poddany cierpieniom na krzyżu, jako rezultat Boskiego 

Objawienia, czy też przygotowano ją po konsultacji z jakimś lekarzem. 

Niektóre z jej składników są dość specyficzne, a w szczególności mirra, o 
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której wspomina też Tora. Jakkolwiek by nie było, rany Jezusa(pokój z nim) 

zagoiły się dzięki używaniu tego specyfiku w przeciągu kilku dni W ciągu trzech 

dni Jezus(pokój z nim) powrócił do zdrowia na tyle, że był zdolny przejść 

pieszo 70 mil z Jerozolimy do Galilei. W związku z tym, skuteczność tego 

preparatu sprawdziła się, gdy Jezus(pokój z nim) uzdrawiał innych, oraz w 

tedy gdy była potrzebna w jego przypadku! Książek, które zarejestrowały ten 

fakt jest ponad 1000. Zabrałoby zbyt wiele czasu wymienienie ich wszystkich. 

Ponieważ jednak przepis ten jest najbardziej znany wśród lekarzy stosujących 

starożytną grecką medycynę, nie widzę potrzeby przedstawiania tytułów 

wszystkich książek;  wymieniam jednak kilka z tych, które są dostępne u nas. 

     

   Lista książek zawierających wzmiankę o Marham-i-Isa i poświadczających, że 

maść ta została przygotowana w celu leczenia ran Jezusa(pokój z nim). 

1. Qaanun  Sheikh-ul-Rais Bu Ali Sina, tom III, strona 133; 

2. Sharah Al-Qaanun Allama Qutb-ud-Din Shirazzi, tom III; 

3. Kaamil-us-Sana´ah Ali Bin-al-Abbas Al-Majoosi, tom II, strona 602; 

4. Majmu´ah Al-Baqaa´i  Mahmud Muhammad Ismail, Mukhatib z Khaqan, 

znany jako ojciec Muhammada Baqaa Khana, tom II, strona 497; 

5. Tazkirah ul-ul-Albaab  Sheikh Daud Al-Zareer Al-Antaaki, strona 303; 

6. Qaraabadin-i-Rumi  wydana w czasach bliskich Jezusowi i przetłumaczona za 

panowania Maamun al-Rasheeda na arabski,pt. Choroby skóry. 

7. Umdat-ul-Muhtaaj  Ahmad Bin Hasan al-Rasheedi al-Hakeem.W tej książce 

zanotowano, że  Marham-i-Isa i inne recepty zostały przepisane z książek, 

których liczbę określono na ponad 100 , a wszystkie one były w języku 

francuskim. 
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8. Qaraabadeen napisana w języku perskim przez Hakeema Muhammada 

Akbara Arzaani(Choroby skóry) 

9. Shifa-ul-Asqaam, tom II, strona 230 

10. Mir´at-ush-SHifaa Hakeem Nathu Shah - manuskrypt "Choroby skóry" 

11. Zakhira-i-Khawarzam Shahi -Choroby skóry. 

12. Sharah Qaanun Gilaani, tom III 

13. Sharah Qaanun Qarshi, tom III  

   

14. Qaraabaadeen  Alwi Khan - ,,Choroby skóry" 

15.Ilaaj-ul-Amraadh Hakeem Muhammaad Sharif Khan, strona 893 

16. Qaraabaadeen, Grek - ,,Choroby Skóry" 

17.Tuhfat-ul-Mo´mineen, na marginesie Makhzan-ul-Adwiyah, strona 713 

18. Muheet fi-Tibb, strona 367 

19. Ikseer-i-A´azam, Hakeem Muhammad A´azam Khan, alias Naazim-i-

Jahan, tom IV, strona 331 

20. Qaraabaadeen Ma´sumi-ul-Masum bin Karim-ud-Din Al-Shustri Shiraazi 

21.Ujaala-i-Naafiah Muhammad Sharif Dehlavi, strona 410 

22. Tibb-i-Shibri, znana też jako Lawami Shibriyyah autorstwa Syed Hussain 

Shibr Kaazimi, strona 471 

23. Makhzan-i-Sulaimaani, tłum. z Iksir-i-Arabi, Muhammad Shams-ud-Din z 

Bahawalpur, strona 599 

24. Shifaa-ul-Amraadh tłumaczona przez Maulana Al-Hakim Muhammad Noor 

Karim, strona 282 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             64 

25. Al-Tibb Dara Shaukohi  Nur-ud-Din Muhammad Abdul Hakeem,Ain-ul-Mulk 

Al-Shiraazi,str.360 

26. Minhaaj-ud-Dukaan bi-Dastoor-ul-Aayaan fi A´amaal wa Tarkib al-Naafiah 

lil-Abdaan według  Aflaatoon-i-Zamaanah i Rais-i-Awaanah Abdul-Minaa Ibn 

Abi Nasr-il-Attaar Al-Israeli Al-Harooni (tzn.Żyd), strona 86 

27. Zubdat-ul-Tibb Syed-ul-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Hasanul-Hussaini Al-

Jurjaani, strona 182 

28. Tibb-i-Akbar Muhammad Akbar Arzaani, strona 242 

29. Mizaan-ul-Tibb Muhammad Akbar Arzaani, strona 152 

30. Sadidi Rais-ul-Mutakallimeen Imam-ul-Mohaqqiqeen Al-Sadidul-Kaazrooni, 

tom II, strona 283 

31. Haadi Kabir  Ibn-i-Zakariyaa - ,,Choroby skóry" 

32. Qaraabaadeen  Ibn-i-Tilmeez - ,,Choroby skóry" 

33. Qaraabaadeen Ibn-i-Abi Saadiq - ,,Choroby skóry" 

   

Te książki wymieniam jedynie jako przykład. Naukowcy, zwłaszcza lekarze, 

dobrze znają większość z nich. Z czasem stały się one istotnymi pozycjami w 

rozwoju nauki w cywilizacji Islamu, studiowali je również europejscy uczeni. 

Jest to fakt i nie ma tu najmniejszej przesady, gdy powiem, że w każdym 

stuleciu były miliony ludzi, którzy zapoznali się z tymi książkami; setki tysięcy 

przestudiowało je od początku do końca. Zapewniam z całą stanowczością, że 

każdy spośród wykształconych obywateli Europy czy Azji, choć raz słyszał 

nazwisko autora przynajmniej jednej z książek z powyższej listy. Kiedy istniały 

uniwersytety w Sapin, Qastamonii i Shantrin, wspaniałe Qanun Bu Ali Siny 
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(Avicenna)16, wielkie dzieło medyczne, w którym zawarto receptę na Marham-

i-Isa oraz inne księgi takie, jak Shifa, Isharat, czy Basharat z zakresu nauki 

astronomii, czy filozofii były z zapałem studiowane przez Europejczyków. 

Podobnie oryginalne prace naukowców, takich jak Abu Nasr Farabi, Abu 

Raihan, Israel, Thabit bin Qurrah i Hunain bin Is´haq oraz inni, a także 

tłumaczone przez nich prace Greków, były również wykorzystywane jako 

podręczniki. Przekłady ich opracowań po dzisiejszy dzień znajdują się w 

Europie. Jako, że muzułmańscy władcy byli gorliwymi mecenasami medycyny, 

przygotowywali tłumaczenia dobrych greckich opracowań. Olbrzymi autorytet 

Kalifatu pozostawał przez długi czas w rękach władców, którzy przyczyniali się 

bardziej do rozrastania się wiedzy, niż do poszerzania swego własnego 

materialnego dziedzictwa. Dlatego też, nie tylko tłumaczyli greckie księgi na 

język arabski, ale zapraszali też uczonych Punditów z Indii, aby tłumaczyli 

pozycje, również z zakresu medycyny. Jednym z największych długów 

wdzięczności wobec tych poszukiwaczy prawdziwej wiedzy jest to, że 

przetłumaczyli na język arabski z tłumaczeń łacińskich i greckich te pozycje 

medyczne, które zawierały zapis dotyczący "Maści Jezusa", i które ukazały i 

utrwaliły, prawie jak epitafium fakt, że ta maść przygotowano w celu uleczenia 

ran Jezusa(pokój z nim). Kiedy uczeni z czasów muzułmańskich tacy, jak 

Thabit bin Qurrah i Hunain bin Is´haq, którzy oprócz medycyny, dobrze 

zaznajomieni byli też w innych naukach i filozofii, tłumaczyli Qarabadin 

(Farmakopea), która zawiera wzmiankę  o Marham-i-Isa,  rozsądnie zachowali 

w przekładzie grecki termin Shailikha [przyp. tłumacz.dwanaście] bez 

dosłownego tłumaczenia na arabski, jako przypomnienie, że książka była 

 

 

16 .[przy. tłumacz]Odnośnie Qanun Avicenny (Al-Qanun Fi Al-Tibb Abu Ali Ibn-e-Siny, tom III, rozdz.4 o 

maściach)- Maść Jezusa była też znana jako Marham Dashlikha, Marham-ul-Hawariyyin i Marham-ur-

Rusol,a zawierała 12 składników. 
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tłumaczona z greckiego farmaceutycznego opracowania. Dlatego też termin 

Shailikha wciąż pojawia się prawie we wszystkich książkach. 

      Warto też odnotować, że choć stare monety są bardzo wartościowe w 

rozliczaniu wielkich zagadek historii, to starożytne księgi poznawane przez 

wieki przez miliony ludzi i studiowane w wielkich centrach nauki, ciągle służą 

temu celowi i są tysiąc razy bardziej wartościowe niż monety, czy inskrypcje. 

W przypadku monet, czy inskrypcji istnieje zawsze możliwość oszustwa. 

Tymczasem podręczniki zawsze, od początku ich kompilacji były znane 

milionom ludzi, konserwowane i chronione przez wszystkie narody i wciąż są 

strzeżone, bo zawierają fragmenty zapisów historycznych, o  wiele cenniejsze 

niż te na monetach czy inskrypcjach. Czy ktokolwiek zna jakąś monetę czy 

inskrypcję, która osiągnęła taką sławę, jak Qanun autorstwa Bu Ali Siny 

(Avicenny)? Krótko mówiąc, Marham-i-Isa znana jako Maść Jezusa(pokój z 

nim) stanowi bardzo ważne świadectwo dla poszukujących prawdy. Jeżeli mu 

nie uwierzymy, to jakiekolwiek historyczne dowody straciłyby swoją 

wiarygodność. Poza tym, ilość książek zawierających wzmiankę o Marham-i-Isa 

przekracza tysiąc albo i więcej, a te pozycje i ich autorzy są znani milionom 

ludzi. Kto nie akceptuje tego oczywistego, jasnego i pewnego dowodu musi 

odczuwać awersję w stosunku do wszystkich historycznych dowodów. Czy 

mógłby ignorować tak pewny dowód? Czy możemy wątpić w tak 

niepodważalne świadectwo, które dotarło do całej Europy i Azji, a które jest 

rezultatem połączenia się dowodów pochodzących od znanych filozofów 

żydowskich, chrześcijańskich, mędrców wschodu i filozofów muzułmańskich? 

 

Teraz pozwólmy przyłączyć się bezstronnym badaczom. Dopuśćmy ich do tego 

wspaniałego świadectwa i pozwólmy im je rozważyć. Czy tak wyraźny dowód 

zasługuje na ignorowanie? Czyż nie powinniśmy otrzymać życia z tego słońca 

prawdy? Bezstronni naukowcy śpieszcie się zaakceptować to wspaniałe 

świadectwo. Słuchajcie o sędziowie, jest to dowód zbyt godny podziwu, aby go 

ignorować. Czyż nie byłoby stosowne dla nas szukać oświecenia w tej 
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Prawdzie, która jest jasna jak słońce? Sugestia, że Jezus mógł odnieść jakieś 

rany przed Powołaniem, czy krótko po tym, w czasie swego kapłaństwa, a nie 

jako efekt ukrzyżowania jest niczym innym, jak absurdem i bezsensowną 

historyjką. Po prostu absurdalne jest twierdzenie, że jego ręce i stopy mogły 

zostać poranione z innego powodu, że może spadł z dachu, a maść była 

przygotowywana dla leczenia odniesionych wtedy ran. Jest to absurdalne, bo 

przed jego powołaniem nie było uczniów, a fragmenty mówiące o maści 

wspominają też o uczniach. Termin Shailikha, będący greckim słowem, wciąż 

powtarza się w owych księgach. Przed swym powołaniem Jezus nie był 

uznawany za tak ważną osobę, aby zapisywano wydarzenia z jego życia. Jego 

kapłaństwo trwało jedynie 3,5 roku, a w tym czasie nie zdarzył się żaden 

wypadek, czy zranienie (oprócz jego cierpień na krzyżu), które zostałoby 

zarejestrowane. Jeśli jednak komuś wydaje się, że Jezus odniósł te obrażenia 

w innej sytuacji, to na nim spoczywa obowiązek dostarczenia dowodu na to. 

Wydarzenie, do którego my się odwoływaliśmy, zostało udowodnione i uznane 

tak bardzo, że ani Żydzi, ani chrześcijanie temu nie zaprzeczają( wydarzeniu 

na krzyżu). Dodatkowo, pomysł, że Jezus(pokój z nim) został zraniony w 

wyniku jakiegoś innego wydarzenia, nie jest poparty żadnymi zapisami 

historycznymi. Przyjęcie takiego założenia oznacza więc celowe i świadome 

odstępstwo od drogi prawdy. Jednak dowód przez nas przedstawiony nie jest 

tak bezpodstawny, aby mógł zostać odrzucony na podstawie tak absurdalnych 

obiekcji. 

 Jeszcze dziś egzystują manuskrypty i nawet ja jestem w posiadaniu spisanej w 

owych czasach kopii Qaanun autorstwa Bu Ali Siny. Tym samym byłoby wielce 

niesprawiedliwe, a może nawet równoznaczne z jawnym morderstwem prawdy, 

odrzucenie tak oczywistych dowodów. Przemyślcie to jeszcze raz, zastanówcie 

się głęboko, bo te książki są wciąż w posiadaniu Żydów, mędrców wschodu, 

chrześcijan, Arabów, Persów, Greków, Włochów, Niemców i Francuzów, a 

można je też znaleźć w wiekowych bibliotekach Europy i Azji. Czy jest 

właściwym odwrócić się od dowodu, którego blask oślepia? Gdyby księgi te 

zostały skompilowane jedynie przez muzułmanów i znajdowały się jedynie w 
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rękach spadkobierców Islamu, mogliby  pojawić się tacy, którzy doszliby do 

konkluzji, że muzułmanie sfałszowali te fakty i zapisali je w swych księgach w 

celu zaatakowania wiary chrześcijańskiej. Ale w związku z dowodami, które 

krótko omówię, to wyobrażenie jest bezpodstawne, ponieważ muzułmanie nie 

mogliby nigdy stać się winnymi tego rodzaju fałszerstwa, bo tak, jak 

chrześcijanie muzułmanie też wierzą, że po ukrzyżowaniu Jezus(pokój z nim) 

wstąpił do nieba. Co więcej, muzułmanie nie wierzą, że Jezus(pokój z nim) 

został umieszczony na krzyżu, czy też cierpiał z powodu odniesionych wówczas 

ran. Jak więc świadomie mogliby oni wytworzyć zapis sprzeczny z ich własnymi 

wierzeniami? Oprócz tego w czasie, kiedy owe medyczne zapisy powstały i 

rozpowszechniły się pomiędzy setkami tysięcy ludzi w łacinie i w grece, Islam 

jeszcze nie istniał. Książki te zawierają przepis przygotowania Maści 

Jezusa(pokój z nim) oraz wyjaśnienie, że specyfik ten został przygotowany dla 

Jezusa(pokój z nim) na zamówienie jego uczniów. A ludzie, tzn. Żydzi, 

chrześcijanie, muzułmanie, jak i mędrcy wschodu, byli przeciwnikami pod 

względem religii. Dlatego fakt, że wszyscy wspominają tą maść w swych 

książkach, nie zważając na szacunek wobec swych wierzeń, udowadnia ponad 

wszelką wątpliwość, że jej przygotowanie było tak znanym faktem, iż nie 

mogło go zanegować żadne społeczeństwo, czy naród. Taka jest prawda, ale 

do czasu przyjścia Obiecanego Mesjasza, nikt spośród tych ludzi nie wpadł na 

pomysł wykorzystania historycznej doniosłości owej maści, której istnienie było 

zarejestrowane w setkach ksiąg i znane milionom ludzi różnej narodowości. Nie 

mamy wyboru, musimy potwierdzić istnienie tego powiązania, bo tak chce Bóg, 

taki był Jego zamiar, że ta ostra i olśniewająca broń oraz ten kluczowy i 

rozstrzygający dowód, który miał zniszczyć dogmat krzyża mają zostać 

ujawnione światu przez Obiecanego Mesjasza(niech zadowolenie Boga będzie z 

nim), bo Święty Prorok(niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z 

nim)przepowiedział, że wiara krzyża ani nie zaniknie, ani nie zwolni się jej 

rozwój dopóki Obiecany Mesjasz nie pojawi się na świecie. Jego ręce przyniosą 

"złamanie się krzyża". Należy tu podkreślić, że proroctwo mówi, iż w czasach 

Obiecanego Mesjasza(ra) Bóg stworzy warunki, które pozwolą odkryć 
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prawdziwe okoliczności ukrzyżowania Jezusa(pokój z nim). Wówczas nastąpi 

koniec, a "Wyznanie krzyża" straci rację bytu, ale  nie poprzez wojnę, czy 

przemoc tylko właśnie dzięki niebiańskim ustanowieniom, które ukażą się 

światu w formie naukowych dowodów i argumentów. Takie jest znaczenie 

Hadisów wspominanych przez Bukhari i innych. Było to nieuniknione, że 

niebiosa zataiły tak oczywisty dowód i niepodważalne zapisy, dopóki nie 

przyszedł Obiecany Mesjasz(ra). Musiało się tak stać. Od czasów Obiecanego 

Mesjasza powinno otwierać się coraz więcej oczu i myślący ludzie powinni 

zacząć zastanawiać się nad tym zagadnieniem. Bo pojawił się Mesjasz zesłany 

przez Boga. Teraz muszą wyostrzyć się umysły; serca muszą być uważne; 

trzeba z wigorem chwycić za pióra i powstać. Sprawiedliwe dusze otrzymają 

zrozumienie, a każdemu poszukującemu, dane będzie poznanie przyczyn. Bo 

cokolwiek błyszczy w niebie musi też oświetlić ziemię. Błogosławieni i 

szczęśliwi są ci, którzy mają swój udział w tym świetle. Jak owoce dojrzewają 

w odpowiednim czasie, tak światło zstąpi w czasie oznaczonym; nikt nie może 

przyspieszyć jego przyjścia przed oznaczonym czasem, ani nikt nie może go 

zatrzymać, kiedy zstąpi. Muszą istnieć różnice i kontrowersje. Ostatecznie 

jednak musi zwyciężyć prawda, ale nie zasługą człowieka; nawet syn 

człowieczy nie ma w tym udziału - to Bóg jest tym, który zmienia pory roku, 

włada czasem, zmienia noc w dzień a dzień w noc. On stworzy ciemność, ale 

miłuje światło. Pozwala nawet , aby Szirk (arab. ustanawianie równych Bogu) 

pojawiły się na świecie, ale miłuje Tauhid (z arab.Jedność). Nie lubi, gdy Jego 

chwałę przypisuje się komuś innemu. Od narodzin człowieka, aż po czas gdy 

zniknie z tego świata,  Boskie prawo jest takie, że Bóg potwierdza  Swą 

Jedność -Tauhid. Zadaniem wszystkich wysyłanych przez Niego proroków było 

wykorzenienie oddawania czci ludziom, czy innym istotom i umocnienie kultu 

Boga w świecie.  

Ich obowiązkiem było doprowadzić do stanu, gdy słowa Nie ma Boga oprócz 

Allacha zabłysną na ziemi tak, jak błyszczą w niebie. Dlatego największym z 

nich jest ten, który uczynił najwięcej, aby te słowa błyszczały jak diament; 

który pierwszy zdemaskował niemoc fałszywych bożków i udowodnił brak ich 
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znaczenia na podstawie rozsądnych dowodów i wytrwałości, a wówczas, kiedy 

dowiódł prawdy pozostawił jako symbol swego ostatecznego zwycięstwa tą 

formułę: Nie ma Boga opróczaAllacha, a  Muhammad jest jego Posłańcem. Nie 

wypowiedział słów Nie ma Boga nad Allacha jako pustej formuły. Nie, on 

pierwszy to udowodnił i ujawnił błędy fałszywych wierzeń, a potem wezwał 

ludzi, aby zobaczyli, że nie ma boga poza Tym, Który złamał ich potęgę i 

roztrzaskał ich dumę. W ten sposób, jako przypomnienie tego udowodnionego 

faktu, uczył błogosławionej formuły: Nie ma Boga oprócz Allacha, a 

Muhammad jest Jego Posłańcem.  
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Rozdział IV 

Dowody z książek historycznych 

 

     Ponieważ poniższy rozdział zawiera różne rodzaje dowodów, dla zachowania 

przejrzystości  podzieliłem go na kilka podrozdziałów, co widać poniżej. 

 

 

  Podrozdział I 

  Dowody z literatury muzułmańskiej zawierające wzmiankę o podróży Jezusa 

 

     Na stronie 130-135 "Rauzat-us-Safaa", bardzo znanej książki historycznej 

napisanej w języku perskim znajduje się relacja, która w tłumaczeniu brzmi: 

      Jezus (pokój z nim) był zwany Mesjaszem, ponieważ był wielkim 

podróżnikiem. Nosił wełnianą chustę na głowie, a okrywał się wełnianą 

peleryną. Trzymając w  dłoni  laskę  zwykł  wędrować z kraju do kraju i z 

miasta do miasta. Spał tam, gdzie zastała go noc. Jadł  owoce  lasu i pił czystą 

wodę, wędrował pieszo. Jego towarzysze w jednej z podróży kupili  dla  niego 

konia; jechał na nim jeden dzień, ale nie mógł zarobić na jego wyżywienie, 

więc go zwrócił. Podróżując dotarł ze swego kraju do Nasibainu, który 

znajdował się w odległości kilkuset mil od jego domu. Towarzyszyło mu kilku 

jego uczniów, których  posłał  do  miasta, aby głosili kazania. Jednakże w 

mieście rozgłaszano  fałszywe  i  bezpodstawne  plotki o Jezusie (pokój z nim) i 

jego matce. Gubernator miasta aresztował  jego  uczniów  i  wezwał  Jezusa. 
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Jezus w cudowny sposób uzdrowił kilku ludzi i uczynił też inne cuda. W 

rezultacie czego, władca  terenu  okalającego  Nasibain  wraz ze swą  armią  i  

podwładnymi  stał się jego wyznawcą. Legenda o zesłaniu pokarmu, zapisana 

w Świętym Koranie miała miejsce także  w czasie jego podróży." 

  Tak, pokrótce, brzmi raport zawarty w "Rauzat-us-Safaa". Autor książki opisał 

też wiele absurdalnych i irracjonalnych cudów dokonanych przez Jezusa, 

których postanowiłem nie przytaczać, aby zachować  swoje sumienie wolnym 

od fałszywych i bezsensownych wyolbrzymień. Zwracam się raczej w stronę   

realnych wydarzeń, które prowadzą do wniosku, że Jezus(pokój z nim) w swej 

wędrówce dotarł do Nasibain. Jest to miejsce pomiędzy Mosulem a Syrią, które 

w angielskich mapach otrzymało nazwę Nasibus. Jeżeli podróżujemy z Syrii do 

Persji natrafimy na Nasibain, który znajduje się w odległości 450 mil od 

Jerozolimy. Mosul jest oddalony od Nasibain około 48 mil, a do Jeruzalem jest 

z Mosulu jest 500mil.Granice Persji leżą w odległości około 100 mil od Mosulu. 

Oznacza to, że Nasibain znajduje się w odległości  150 mil od granic Persji. 

Wschodnia granica Persji styka się z miastem Herat w Afganistanie. Leży ono  

na zachodniej granicy Afganistanu, w kierunku terytorium perskiego i jest 

oddalone od zachodniej granicy  Persji  około 900 mil. Z Heratu do Khyber 

Pass´u jest około 500 mil. Ta mapa ukazuje drogę przebytą przez Jezusa. 

Ta mapa ukazuje trasę, jaką wybrał Jezus podróżując do Kaszmiru. Celem jego 

wędrówki było spotkanie z Izraelitami, których król Salmanaser V zabrał do 

Medii jako jeńców. Należy odnotować, że na mapie opublikowanej przez 

chrześcijan Media jest umieszczona na  południe od morza Khizar (Azowskiego) 

tam, gdzie dziś znajduje się Persja. Oznacza to, że była ona z całą pewnością 

częścią kraju, do którego teraz należy Persja. Wschodnia granica Persji 

sąsiaduje z Afganistanem; na południu znajduje się morze a na zachodzie 

imperium tureckie. Jeśli raport zawarty w "Rauzat-us-Safaa" jest poprawny 

oznacza to, że podróżując do Nasibainu Jezus zamierzał iść do Afganistanu 

przez Persję, aby zaprosić do Prawdy zagubionych Żydów, znanych jako    

Afgańczycy. Zdaje się, że słowo Afgan ma swe źródło w języku hebrajskim i 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             73 

pochodzi od słowa odważny.  Prawdopodobnie u szczytu swych zwycięstw oni 

sami wybrali sobie to imię.17 

          Krótko mówiąc, Jezus przywędrował do Punjabu przez Afganistan z 

zamiarem podążania do Kaszmiru, po poznaniu Punjabu i Hindustanu. 

Powinniśmy zanotować, że Kaszmir od Afganistanu oddzielają Chitral i pas 

Punjabu. Podróżując z Afganistanu do Kaszmiru przez Pundżab trzeba pokonać 

odległość około 80 mil, czyli około 135 kilometrow.  

       Jednak Jezus mądrze wybrał drogę przez Afganistan tak, aby zagubione 

plemiona Izraela znane jako Afgańczycy mogły skorzystać z jego obecności. 

Wschodnia granica Kaszmiru dosięga Tybetu. Z Kaszmiru bardzo łatwo mógł 

dotrzeć właśnie do Tybetu. Po przybyciu do Punjabu nie sprawiła mu trudności 

wędrówka przez ważne miejsca Hindustanu, jeszcze zanim dotarł do Kaszmiru, 

czy Tybetu.Dlatego, jak potwierdzają pewne stare historyczne zapisy tego 

kraju, jest bardzo prawdopodobne, że Jezus mógł przebywać w Nepalu, 

Benaresie i innych miejscach. Wówczas musiałby podążać do Kaszmiru   przez 

Jammu lub Rawalpindi. Kiedy znalazł się w zimnym kraju jest pewne, że 

pozostawał w tej części  jedynie przez okres zimy, a z końcem marca, czy na 

początku kwietnia wyruszył do Kaszmiru. Jako, że  Kaszmir przypomina Szaam 

( Syria i okoliczne kraje),musiał zadecydować o zamieszkaniu tam na stałe. 

Jest też możliwe, że przez  pewien czas mieszkał w Afganistanie, a może nawet 

w tym kraju się ożenił.  Jedno z   plemion afgańskich jest znane jako Isa Khel i 

nie byłoby niespodzianką, gdyby okazało się, że są to  potomkowie Jezusa. 

Szkoda jedynie, że historia Afganistanu jest strasznie zagmatwana i dlatego 
 

 

17 W Torze obiecano Żydom,  jeśli uwierzą w "ostatniego" proroka, to po wielu cierpieniach otrzymają 
własnego monarchę i władcę. Obietnica ta została spełniona, gdy dziesięć plemion Izraela przyjęło Islam. 
Dlatego wśród Afgańczyków i mieszkańców Kaszmiru byli wielcy królowie.(Autor) 
W 14 sekcji rozdziału pierwszego greckiej historii,pt. Wyznania Euzebiusza, tłumaczonej przez 

londyńczyka o imieniu Heinmer w roku 1650 A.D.zapisano, że król o imieniu Abgeru zaprosił Jezusa z 
kraju za Eufratem do swej ziemi. List wysłany rzekomo przez Abgerusa do Jezusa i odpowiedź cytowane 
w owej książce są pełne wymysłów i wyolbrzymień. Jednakże samo to wydarzenie zdaje się być 
prawdziwe, ponieważ ów król poinformowany o okrucieństwie Żydów zaprosił Jezusa chcąc udzielić mu 
schronienia. Władca ten najprawdopodobniej wierzył, że jest on prawdziwym prorokiem.(Autor) 
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trudno  jest uzyskać jakąkolwiek pewność przy studiowaniu kronik 

plemiennych. Nie ma jednak wątpliwości, że  Afgańczycy są Izraelitami tak, jak 

obywatele Kaszmiru.  Autorzy reprezentujący w swych książkach odmienne 

poglądy wielce się mylą; pewnie nie poświęcili ani minuty przestudiowaniu 

odpowiednich materiałów. 

 Afgańczycy zaprzeczają, że są potomkami Qais, a Qais należy do Izraela. 

Jednakże dyskutowanie nad  tym problemem nie jest tu potrzebne. Uporałem 

się już z nim w całej jego rozciągłości w jednej z moich książek. Tu opisuję 

podróż Jezusa przez Nasibain, Afganistan, Punjab do Kaszmiru i Tybetu. Z 

powodu tej długiej podróży był on nazywany "Podróżującym prorokiem", a 

nawet "Przywódcą podróżników". Muzułmański uczony, Ibn-al-Walid Al-Fahri  

Al-Tartooshi Al-Maaliki, który jest znany poprzez swe nauki, rzekł o Jezusie, na 

6 stronie swej książki Siraj-ul-Maluk,opublikowanej przez  Matba Khairiya w 

Egipcie w 1306 roku muzułmańskim:Gdzie jest Jezus, Ruhullah i Kalimatullah, 

przywódca prawych i największy z podróżników?, chcąc zaznaczyć, że Jezus 

jest martwy i że nawet  tak wielki człowiek, jak on musiał odejść z tego świata. 

Należy odnotować, że ten naukowy autorytet nazywa Jezusa nie podróżnikiem, 

ale największym z  podróżników. 

   Tak samo, na stronie 431 w  Lisan-ul-Arab zapisano:Jezusa nazywano 

Mesjaszem, bo wciąż podróżował, a nie zostawał na jednym miejscu. Te same 

słowa zapisano w Tajul-Urus Sharah Qamus. Zaznaczono tam również, że 

Mesjasz to ten, który został pobłogosławiony wrodzoną prawością i 

pobożnością tak bardzo, że nawet jego dotyk jest błogosławiony, i takie imię 

otrzymał Jezus, bo Bóg nadaje to imię według własnego uznania. Jego 

przeciwieństwem jest inny Mesjasz, którego  dotyk był złem i przekleństwem, 

tzn. jego natura jest oparta o wyklęcie i zło tak silnie, że jego dotyk przynosi 

ciemność pełną zła i klątw. Takie imię było dane Mesjaszowi, który jest  Dajjal 

(Antychryst) i wszystkim podobnym do niego. Dwa imiona-Mesjasz Podróżnik i 

Mesjasz Błogosławiony, nie są antagonistyczne. Jedno nie wyklucza drugiego. 

Bo Boskim zwyczajem jest, że wyznacza człowiekowi więcej niż jedną drogę, a 
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wszystkie imiona z tym związane prawnie mu przynależą. Pokrótce, w 

przypadku Jezusa jego bycie podróżnikiem zostało tak dobrze udowodnione 

przez muzułmańską historię, że gdybym cytował wszystkie wzmianki odnośnie 

tego tematu zawarte w owych księgach, to  obawiam się, że powstałby 

olbrzymi tom.Dlatego to, co tu zamieściłem powinno wystarczyć. 

 

 

Podrozdział II 

Dowody pochodzące z zapisów buddyjskich 

 

    Wyjaśnijmy, że starożytne księgi buddyjskie udostępniły nam różnorakie 

dowody, które w ujęciu całościowym są wystarczajce, aby umożliwiły nam 

udowodnienie, że Jezus(pokój z nim) musiał odwiedzić Punjab, Kaszmir i inne 

miejsca. Usystematyzowałem owe dowody tak, aby bezstronny czytelnik 

najpierw mógł je przestudiować, a potem sam połączył je w całość dochodząc 

samodzielnie do konkluzji, którą przedstawiłem w tej książce. Oto te 

dowody.Po pierwsze : tytuły nadawane Buddzie są bardzo podobne do tytułów, 

jakie nadawano Jezusowi. Nawet wydarzenia z życia Buddy przypominają te z 

życia Jezusa. Odniesienia te występują w buddyźmie pochodzącym z terenów 

graniczących z Tybetem takich, jak Leh, Lhasa, Gilgit i Hams , co do których 

udowodniono, że zostały odwiedzone przez Jezusa. Odnośnie podobieństw w 

tytułach wystarczy zaznaczyć, że tak, jak Jezus(pokój z nim) w swych naukach 

nazywał siebie Światłem, tak Gautamę w literaturze buddyjskiej nazwano 

Buddą, co w sanskrycie oznacza właśnie światło.¹Jeżeli Jezus był nazywany w 

Ewangelii Mistrzem, to tak też nazywano Buddę - Sasta czy Mistrz, jeśli w 

Ewangelii nazywano Jezusa Błogosławionym, tak też zwano Buddę Sugt - 

Błogosławiony. Jeśli Jezusa zwano Księciem, to Buddę także. Jezus był 

opisywany w Ewangelii jako ten, który wypełnił cel swego przybycia, a Buddę 
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w starożytnych buddyjskich księgach zwano Siddharthą - tym, który wypełnił 

cel swego przyjścia. Jezusa zwano także w Ewangelii ucieczką zmęczonych i 

strapionych, a Buddę nazywano w księgach buddyjskich Asarn Sarn - ucieczką 

będących bez wyjścia. Ewangelia nazywa też Jezusa Królem, co interpretowano 

jako władca Królestwa Niebieskiego i tak samo Królem nazywano Buddę. 

Zostało także potwierdzone podobieństwo wydarzeń  związanych z ich 

osobami. Jezus był kuszony przez Szatana bogactwem i królestwami świata, 

które ten chciał mu dać, o ile Jezus się przed nim ukorzy; tak samo Budda był 

kuszony przez  Diabła, który powiedział, że da mu sławę i splendor przynależny 

władcom, jeżeli tylko porzuci ascetyczne życie i wróci do domu. Jednakże 

zapisano, że  Budda tak, jak Jezus nie pokłonił się Diabłu. Wspomina o 

 tym Buddyzm T.W.Rhys Davidsa² i Buddyzm Sir Moniera Williamsa. ³ 

 

_______________________________________________________________

_______________________ 

 ¹Sir M.M.Wiliams, Buddhism,strona 23 

²Strona 94 

 ³Zobacz Chiński buddyzm Edkinsa, Budda Oldenberga tłum. przez W.Hoey; 

Życie Buddy tłum.przez 

    Rockhilla.(Autor) 

 

     Ukazuje to, że te same tytuły, którymi Jezus określał siebie w Ewangelii, 

został przypisane Buddzie w starych buddyjskich księgach, które zostały 

kompilowane dużo później; księgi owe twierdzą, że tak, jak Jezus był kuszony 

przez Diabła, był też kuszony i Budda; lista pokus, jakim oparł sie  Budda , jak 

twierdzą księgi, była nawet dłuższa niż lista pokus opisanych przez 

chrześcijańskie Ewangelie w przypadku Jezusa. Zapisano, że kiedy Diabeł 
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zaoferował mu pokusę bogactwa i królewskiej sławy, Budda poczuł chęć 

powrotu do domu. Mimo to nie uległ temu pragnieniu. Ale sam Diabeł spotkał 

się z nim pewnej nocy, przyprowadzając ze sobą swoje potomstwo i próbował 

zastraszyć go przybierając straszne  kształty. Ukazywał się Buddzie jako 

ziejący ogniem wąż. Zaczął wyrzucać na niego ogień i truciznę, ale ta zamieniła 

się w kwiaty, a ogień uformował aureolę wokół Buddy. 

 

       Diabeł nie mogąc go pokonać przywołał 16 swoich córek i nakazał im 

odsłonić swe wdzięki przed Buddą, który pozostawał niewzruszony.  Diabeł 

został powstrzymany. Stosował wiele innych trików, ale był bezradny wobec 

niezachwianej postawy Buddy, który kontynuował swą podróż wciąż wyżej i 

wyżej,do kolejnych poziomów duchowej świadomości,a po długiej nocy, po 

kilku przedłużających się próbach zwyciężył swego wroga - Diabła. Światło 

Prawdziwej Wiedzy rozbłysło nad nim i gdy nastał dzień, kiedy tylko próby 

dobiegły końca, Budda wiedział wszystko. Dzień tej wielkiej bitwy był dniem 

narodzin buddyzmu. Gautama miał 35 lat, kiedy zaczęto nazywać go Buddą lub 

Światłem, a drzewo pod którym  siedział w owym czasie jest znane jako 

Drzewo Światła.Teraz, jeśli otworzycie i przeczytacie Biblię, zauważycie jak 

bardzo kuszenie Buddy przypomina kuszenie Jezusa; do tego stopnia, że nawet 

wiek Buddy jest prawie identyczny z wiekiem Jezusa. Z literatury buddyjskiej 

wynika, że Diabeł nie ukazał się Buddzie w formie cielesnej i widzialnej. Była to 

wizja widziana jedynie przez Budde, a rozmowa z Diabem była szatańską 

inspiracją. Diabeł, kiedy się pojawił zasugerował Buddzie,że powinien porzucić 

kierunek,w którym podąża i ruszyć za nim, a jeśli to uczyni, otrzyma całe 

bogactwo świata. Podobnie uczeni chrześcijańscy wierzą, że Diabeł pojawiający 

się przed Jezusem nie przyszedł w swej cielesnej postaci, jako ludzka istota, 

przemierzająca na oczach Żydów ulice w fizycznym ciele i mówiąca do Jezusa 

tak, że słyszeli go obecni. Przeciwnie, spotkanie było swego rodzaju wizją 

widzianą jedynie przez Jezusa. Także rozmowa była pewnego rodzaju sugestią 
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umieszczoną w jego sercu. Ale Jezus jej nie zaakceptował i  odrzucił wszystkie 

diabelskie pokusy. 

 

       Warto się zastanowić skąd tak dużo podobieństw między Jezusem a 

Buddą. Arjowie twierdzą, że Jezus, wybacz mi Boże, zapoznał się z 

buddyzmem podczas swych podróży przez Indie, mając dzięki temu 

odpowiednią wiedzę o faktach z życia Buddy włączył je do Ewangelii po 

powrocie do swego kraju; twierdzą, że Jezus sformułował swe moralne zasady 

naśladując nauki Buddy i tak, jak on nazywał siebie Światłem i Wiedzą oraz 

używał innych tytułów,  uznając je za własne, do tego stopnia, że 

przywłaszczył sobie też długą historię o kuszeniu Buddy. Jednakże te 

twierdzenia są sfabrykowane przez Arjów. Nie jest prawdą, że Jezus był w 

Indiach przed ukrzyżowaniem, bo w owym czasie nie istniała potrzeba 

podejmowania takiej podróży;  Jezus musiał podjąć taką podróż po tym, gdy 

Żydzi z Judeii go odrzucili, i jak wierzyli, ukrzyżowali go. Jednak mądra Boska 

interwencja uratowała go. Straciwszy jednak swoją sympatie dla  Żydów i 

ochote do głoszenia im kazań, gdy z powodu swojej złej natury ich serca stały 

sie zatwardziałe i niezdolne do zaakceptowania Prawdy, Jezus będąc 

poinformowanym  przez Boga o istnieniu dziesięciu plemion żydowskich, które 

wyemigrowały do Indii, skierował się w tamte  strony. Jako, że niektórzy Żydzi 

zaakceptowali buddyzm dla tego prawdziwego proroka nie istniała  alternatywa 

- musiał zwrócić swą uwagę ku wyznawcom buddyzmu. Kapłani buddyjscy w 

owym kraju oczekiwali pojawienia się Mesjasza-Buddy. Z powodu tytułów 

Jezusa, a także niektórych jego nauk i wszystkich znaków, takich jak : miłuj 

swego wroga, nie walcz złem przeciw złu, a także jego jasnej cery, opisanej w 

przepowiedni Gautamy Buddy, kapłani uznali go za Buddę. Jest całkiem 

możliwe, że niektóre z owych praw i nauk oraz faktów z życia Jezusa 

świadomie lub nieświadomie zostało przypisanych w owym czasie Buddzie; 

Hindusi nigdy nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do objektywnego 

zapisywania faktów historycznych. Wydarzenia z czasów Buddy nie były 
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spisane, aż do czasów Jezusa. Tym samym buddyjscy kapłani mieli okazję 

przypisać Buddzie to wszystko, co chcieli. Wygląda na to, że kiedy poznali 

fakty z życia Jezusa i jego nauki o moralności połączyli je z wieloma własnymi 

ulepszeniami i przypisali Buddzie.¹ 

Teraz powinienem udowodnić, że te biblijne nauki moralne, tytuł Światła, itp., 

które dotyczą zarówno Buddyjak i Jezusa, a także historia kuszenia przez 

Szatana, zostały zapisane w buddyjskich ksiegach po przybyciu Jezusa do tego 

kraju  po ukrzyżowaniu. 

_______________________________________________________________

_____________________ 

¹ Nie możemy zaprzeczyć temu, że religia buddyjska już od czasów 

starożytnych, zawierała ogromną dawkę nauk moralnych;ale rownocześnie  

muszę wspomnieć, że ich część, która jest zgodna z naukami Ewangelii - 

przypowieści i inne przedruki z Biblii -  bez wątpienia została dodana do ksiąg  

buddyjskich w czasie, kiedy Jezus przebywał w tym kraju.(Autor) 

 

 

 

        Pomiędzy Jezusem, a Buddą jest jeszcze inne podobieństwo; buddyjskie 

kroniki mówią, że Budda będąc kuszonym pościł, a jego post trwał czterdzieści 

dni. Czytający Ewangelię wiedzą, że Jezus także przeszedł przez 

czterdziestodniowy post. 

 

    Jak właśnie stwierdziłem, widać tak wielkie podobieństwo między naukami 

moralnymi Buddy  i Jezusa, że znający obu czują się zaskoczeni. Przykładowo, 

Ewangelia uczy, aby nie przeciwstawiać się złu, kochać swych  wrogów, żyć w 

ubóstwie i unikać dumy, fałszu oraz chciwości. Taka sama jest nauka Buddy.¹ 
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Buddyjskie nauki kładą na to tak większy  nacisk, bo nawet zabicie chociażby 

mrówek, czy insektów jest uznawane za grzech. Główną zasadą buddyzmu jest 

sympatia dla całego świata, poszukiwanie dobra w całej ludzkości i we 

wszystkich zwierzętach, propagowanie ducha jedności i wzajemnej miłości. 

Taka też jest nauka Ewangelii. Tak, jak Jezus posłał swych uczniów do różnych 

krajów - sam udając się do jednego z nich - tak też uczynił i Budda. W 

Buddyzmie autorstwa Sir Moniera Williamsa  zapisano, że Budda posłał swych 

uczniów, aby głosili kazania i skierował do nich te słowa:"Ruszajcie w świat i 

przemierzajcie każdy zakątek bez  

współczucia dla świata i dla dobra bogów oraz ludzi. Ruszajcie w różnych 

kierunkach. Głoście doktrynę (Dharham), jej pożyteczność (Kalayana) na 

początku, w środku i na końcu, w jej duchu(Artha) i w jej pismach (Vyanjana). 

Proklamujcie życie w całkowitej abstynencji, pobożności i celibacie. Ja także 

udam się głosić tą doktrynę (Mahavagga I.II.I)². Budda udał się do Benaresu i 

wykonał na tym terenie wiele cudów; na wzgórzu wygłosił imponujące kazanie 

tak, jak Jezus wygłaszał swoje kazanie na górze. Ta sama książka twierdzi 

jeszcze raz, że Budda nadawał większości swych kazań formę przypowieści; 

wyjaśniał zjawiska duchowe poprzez analogie do znaczeń fizycznych. 

_______________________________________________________________

____________________ 

¹Strona 95 

²Buddyzm autorstwa Sir Monier Monier Wiliamsa ( John Murray, Londyn 1889), 

strona 45 

 

  Przypomnijmy, że takie nauki moralne i ten sposób ich głoszenia - mówienie 

przypowieściami - to metody Jezusa. Ów tryb kazań i nauki moralne połączone 

z innymi okolicznościami sugerują natychmiast, że  było to naśladowanie 

Jezusa. Jezus był w Indiach; wszędzie głosił kazania; spotkali go wyznawcy 
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buddyzmu i uznali za osobę świętą, która czyni cuda, co zapisali w swoich 

księgach; co więcej, uznali go za Buddę,  bo częścią ludzkiej natury jest chęć 

posiadania rzeczy dobrych, gdziekolwiek to możliwe, tak wielka, że ludzie 

próbują utrwalić i zapamiętać każdą mądrą uwagę uczynioną przez osoby 

przed nimi. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że wyznawcy religi  

buddyjskiej powielili w swoich książkach cały obraz z Ewangelii, jak 

np.czterdziestodniowy post Jezusa i Buddy; kuszenie obu przez Szatana; ich 

narodziny bez udziału ojca; ich nauki o moralności; to, że każdy z nich nazywał 

siebie Światłem, Mistrzem, a swych towarzyszy uczniami.  Tak, jak Mateusz w 

rozdziale 10, wers 8 i 9 zapisał:"Nie gromadźcie złota, ani srebra, ani mosiądzu 

w waszych sakiewkach" , tak samo Budda nakazywał postępować swym 

uczniom; nauki Buddy, tak samo jak Ewangelia zachęcają do celibatu; tak 

samo, jak po ukrzyżowaniu Jezusa nastąpiło trzęsienie ziemi, tak też trzęsienie 

ziemi miało miejsce w czasie śmierci Buddy. Wszystkie te podobieństwa 

wynikają  z  faktu wizyty Jezusa w Indiach, co było szczęściem dla wyznawców 

religii buddyjskiej, bo przez pewien czas pozostawał on wśród nich, a dzięki 

temu buddyści osiągnęli solidną wiedzę o faktach z jego życia i  poznali jego 

wspaniałe nauki. W konsekwencji nieuniknionym było, że część jego nauk i 

ceremonii znalazło swe miejsce w buddyjskich zapisach, bo Jezus był wielce 

poważany i uznany przez buddystów za Buddę. Dlatego właśnie ci ludzie 

zapisywali jego wypowiedzi w swych księgach i przypisywali je Buddzie. 

 

Zaprawdę, wydaje się być cudem, iż Budda tak, jak Jezus miałby nauczać 

swoich uczniów za pomocą przypowieści - zwłaszcza tych, jakie znajdujemy w 

Ewangelii. W jednej z nich Budda mówi:  

"Tak samo, jak chłop siejąc nasienie nie może powiedzieć, że ziarno dziś 

napęcznieje, a jutro wykiełkuje, tak też jest z uczniem; musi on przestrzegać 

zasad, praktykować medytacje, studiować doktryny; nie jest w stanie 

powiedzieć, że dziś lub jutro zostanie wybawiony". ¹ 
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Odnotujmy tu,  że jest to ta sama przypowieść, jaka po dziś dzień egzystuje w 

Ewangelii. Budda opowiada też inną przypowieść: 

Kiedyś stado jeleni żyło  w lesie , przyszedł człowiek, który wskazał im złą 

drogę i jelenie znosiły cierpienia, a przyszedł  inny , ukazujący im bezpieczną 

drogę i jelenie prosperowały; tak też, kiedy człowiek  żyje wśród przyjemności 

przychodzi zły i otwiera fałszywą ośmioraką ścieżkę wiary 

właściwej...(P.Oldenberg, 191-192). 

 Budda uczył także: 

Prawość to skarb bezpieczny, którego nikt nie może ukraść. Jest to skarb, jaki 

towarzyszy człowiekowi nawet po śmierci; skarb, który jest źródłem wszelkiej 

Wiedzy i Perfekcji.² 

 

   Należy odnotować, że dokładnie taka sama jest nauka Ewangelii.Starożytne 

buddyjskie zapisy o tej nauce należą do okresu niezbyt odległego od czasów 

Jezusa - nie, jest to ten sam okres. Ponownie, na stronie 135 tej samej książki 

występują słowa, w których Budda mówi o swojej nienaganności, iż nikt nie 

może wskazać choćby pojedynczej plamki w jego charakterze. To również jest 

bardzo podobne do wypowiedzi Jezusa. Buddyzm na stronie 45 twierdzi: 

 "Nauki moralne Buddy są uderzająco zbieżne z naukami chrześcijaństwa". 

  Zgadzam się; nie, potwierdzam to; obaj mówią : Nie kochajcie świata, ani 

jego bogactw; nie nienawidźcie swych wrogów; nie czyńcie zła; zwalczajcie zło 

dobrem; czyńcie  drugim tak, jak chcecie aby wam uczyniono - to wszystko 

wskazuje na tak uderzające podobieństwo między Ewangelią a nauką Buddy, 

że nie jest konieczne  zagłębianie się w dalsze szczegóły. 

      Zapisy buddyjskie wskazują na to, że Gautama Budda przepowiedział 

przyjście drugiego Buddy, zwanego Metteyya. Proroctwo to jest zawarte w 
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Laggawatti Sutatta -  pisma buddyjskie. Wspomniano o tym na stronie 142 

książki Oldenberga. Proroctwo to brzmi:³ 

Będzie on przywódcą grupy uczniów liczonych w setkach tysięcy,  jak ja 

przewodzę grupie uczniów liczonych w setkach. 

_______________________________________________________________

_______________________ 

¹sir M.M.Wiliams, Buddhism, strona 51 

²Sir M.M.Wiliams, Buddhism,strona 51 

³Dr.Herman Oldenberg, Buddha 

 

     Trzeba tu odnotować, że hebrajskie słowo Masiha oznacza to samo, co 

Metteyya w języku pali.Należy zdawać sobie sprawę, że kiedy słowo jest 

przenoszone z jednego języka do drugiego, wówczas bardzo często ulega 

zmianom; również angielskie słowo przenoszone do innego języka ulega  

zmianie: przykładowo, Max Muller w spisie podanym na stronie 318 tomu 11 

Świętych Ksiąg Wschodu stwierdza, że angielskie th w ...języku perskim, czy 

arabskim... staje sie s. Biorąc pod uwagę te zmiany łatwo zrozumieć, że słowo 

Mesjasz  uległo zmianie na Metteyya w pali, a to oznacza, że przyszłym 

Metteyyą przepowiedzianym przez Buddę był w rzeczywistości Mesjasz- nikt 

inny. Ta idea jest poparta faktem, że Budda przepowiedział, iż religia, którą 

założył nie przetrwa w świecie dłużej niż 500 lat; że w tym czasie, gdy 

podupadną jego zasady i nauki, przybędzie do tego kraju Metteyya i na nowo 

je umocni  w świecie. Teraz wiemy, że Jezus pojawił się 500 lat po Buddzie, 

dokładnie w tych ramach czasowych, jakie Budda wyznaczył mówiąc o zaniku 

swojej religii, gdy buddyzm w oznaczonym czsie istotnie popadał w stan 

upadku. Wówczas to, po ucieczce od krzyża, Jezus przybył na tereny;  

buddyści  rozpoznali go i traktowali z wielką czcią. Nie ma wątpliwości, że 

nauki o moralności i ćwiczenia duchowe, których nauczał Budda zostały 
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przywrócone do życia przez Jezusa. Chrześcijanie przyznają, że kazanie Jezusa 

na górze zrelacjonowane w Ewangelii i reszta jego nauk moralnych są 

identyczne, jak  kazania głoszone światu przez Buddę 500 lat wcześniej. 

Twierdzą też, że Budda nie tylko nauczał zasad moralnych, ale też innych 

wielkich prawd. W ich mniemaniu tytuł Światła Azji   przypisywany Buddzie jest 

bardzo odpowiedni. Teraz, w powiązaniu z proroctwami Buddy, po 500 latach  

pojawia się Jezus, i jak zgadza się z tym większość chrześcijańskich uczonych, 

jego nauki były takie same, jak nauki Buddy. Nie ma więc wątpliwości, że 

pojawił się w duchu Buddy. 

  W książce Oldenberga, opartej na Laggawati Sutatta czytamy, że wyznawcy 

Buddy patrząc w przyszłość pocieszali się ideą, iż uczniowie Metteyyi zaznają 

rozkoszy zbawienia. Byli pewni,  że Metteyya nadejdzie, a oni poprzez niego 

dostąpią zbawienia w oparciu o słowa Buddy, które dały im nadzieję na 

przyjście Metteyyi, sugerując, że jego uczniowie spotkają się z nim. 

Wypowiedzi zawarte we wspomnianej już książce umacniają przekonanie, że 

dla  poprowadzenia tych ludzi Bóg stworzył dwojakie okoliczności: po pierwsze 

z racji tytułu Asaf wspominanego w księdze Genezy rozdział 3, wers 10, który 

to oznacza tego,który skupia wokół siebie ludzi,  Jezus nie tylko mógł, ale 

odwiedził kraj, w którym osiedli Żydzi; po drugie w związku z proroctwem  

Buddy było konieczne, aby jego wyznawcy spotkali Jezusa i wynieśli z tego 

spotkania korzyści duchowe.  Zważywszy  oba te punkty prawie pewnym 

wydaje się być,że Jezus musiał odwiedzić Tybet. Fakt, że chrześcijańskie nauki 

i rytuały tak bardzo wpłynęły na tybetański buddyzm zmusza nas do wiary w 

to, że Jezus odwiedził mieszkańców Tybetu. Tak, czy tak sam fakt,że zagorzali 

wyznawcy buddyzmu, jak zostało to  zapisane w buddyjskich pismach, zawsze 

oczekiwali spotkania z nim, głośno wołając, że to ich gorące pragnienia 

przyczyniły się do wizyty Jezusa w owym kraju. W obliczu tych faktów nikt, 

będący objektywnym, nie musi przeszukiwać buddyjskich zapisów dla 

potwierdzenia teorii, że Jezus naprawdę przybył do Tybetu. W związku z 

proroctwem Buddy, pragnienie jego ponownego pojawienia się było tak silne, 

że samo to proroctwo przyciągnęłoby Jezusa do Tybetu. Trzeba odnotować, że 
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słowo Metteyya, tak często wspominane w buddyjskich księgach, bez wątpienia 

znaczy Mesjasz. Na stronie 14 książki Tybet,Tataria, Mongolia autorstwa 

H.T.Prinsepa znajduje się fragment dotyczący Metteyyi-Buddy, którym tak 

naprawdę był Mesjasz, mówiący, że pierwsi chrześcijańscy misjonarze, kiedy 

usłyszeli i zobaczyli na własne oczy warunki panujące w Tybecie doszli do 

wniosku, że w starożytnych księgach Lamów można odnaleźć ślady religii 

chrześcijańskiej. Ponownie, na tej samej stronie zapisano, że nie ma 

wątpliwości co do tego, że owe starożytne autorytety wierzyły, iż nauki 

chrześcijańskie dotarły do tego miejsca jeszcze za życia uczniów Jezusa. Na 

stronie 171 wspomina się o tym, że nie ma wątpliwości,  iż w owych czasach 

panowało przekonanie, że pojawi się  wielki Zbawiciel, o którego przybyciu 

Tacyt powiedział, że nie tylko Żydzi, którzy byli odpowiedzialni za te wierzenia, 

ale sam buddyzm stworzył ku temu podstawy  przepowiadając przyjście 

Metteyyi. Co więcej, autor angielskiego opracowania dodaje w nocie:"Książki 

Pitakkatayan i Atha Katha zawierają wyraźną przepowiednię dotyczącą 

pojawienia się kolejnego Buddy, które miał nastąpić  1000 lat po czasach 

Gautamy lub Sakhiya Muni.  Gautama twierdził,że jest 25-tym Buddą i że 

Bagawa Metteyya dopiero nadejdzie, tzn. po jego odejściu nadejdzie ten, 

którego imię będzie  Metteyya, a który będzie człowiekiem o jasnej ,,skórze". 

Angielski autor idzie dalej i twierdzi, że słowo Metteyya jest uderzająco 

podobne do słowa Mesjasz. 

Krótko mówiąc, Gautama Budda wyraźnie stwierdza w tym proroctwie, że w 

jego kraju, wśród jego ludzi i jego wyznawców pojawi się Mesjasz. To 

stanowiło podstawę uporczywych wierzeń jego  wyznawców  w nadejście 

Mesjasza. Budda w swojej przepowiedni nazywa go  Bagwa Metteyya, bo 

Bagwa w sanskrycie oznacza biały, a Jezus będąc mieszkańcem syryjskiego 

terytorium miał jasną skórę. 

 

Natomiast mieszkańcy kraju, z którego proroctwo pochodzi, tzn.lud Magadh, 

gdzie znajduje się Bajagriha, byli ciemnoskórzy. Sam Gautama Budda był 
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ciemnoskóry.Opowiedział swoim wyznawcom o dwóch niepodwazalnych 

znakach dotyczących przyszego Buddy; (1) że będzie Bagwa, czyli jasnoskóry i 

(2) że będzie Metteyya, tzn. podróżnik i przybędzie z obcego kraju. Dlatego 

ludzie ci nieprzerwanie wypatrywali owych znaków , aż do chwili, gdy zobaczyli 

Jezusa. Każdy buddysta  musi zadeklarować wiarę w to, że 500 lat po Buddzie 

w ich kraju naprawdę pojawił się Bagwa (biaky) Metteyya. Nie powinno więc 

być zaskoczeniem, że książki traktujące o religii buddyjskiej wspominały o 

przybyciu Metteyyi, tzn. Masiha do ich kraju i o wypełnieniu się jego proroctwa. 

Przypuśćmy, że nie byłoby takiej wzmianki, nawet wówczas żaden buddysta 

znający tę przepowiednię niemógłby zaprzeczyć przybyciu do tego kraju Bagwa 

Metteyyi, zwanego też  Masiha, bo Budda przekazał swym uczniom nadzieję na 

przybyciu do ich kraju Bagwa Metteyyi w oparciu o Boskie Objawienie, a 

niewypełnienie się tego proroctwa oznaczałoby nieprawdziwość ich wiary. Jeśli 

to proroctwo, dla którego został ustalony czas wypełnienia się, a które 

Gautama Budda  wciąż powtarzał swym uczniom, nie wypełniło się w 

oznaczonym czasie, wyznawcy Buddy zwątpiliby w jego prawdę, a w księgach 

zapisanoby, że to proroctwo nie wypełniło się. Innym argumentem na poparcie 

teorii o dokonaniu się owego proroctwa jest to, że w Tybecie odnaleziono w VII 

wieku naszej ery księgi zawierające słowo Messiah, tzn. wspominały imię 

Jezusa (pokój z nim) zapisane jako Mi-Shi-Hu. Opracowywujący ten spis, jaki 

zawiera słowo Mi-Shi-Hu jest buddystą. Zobacz  Zapisy religii buddyjskiej 

według I.Tsinga, tłumaczone przez G.Takakusu. Ów Takakusu jest 

Japończykiem, który tłumaczył książkę I.Tsinga, a I.Tsing to chiński podróżnik 

- w przypisach i w dodatku do książki Takakusu twierdzi, że pewna starożytna 

księga wymienia imię Mi-Shi-Hu (Masih). Księga ta pochodzi mniej więcej z VII 

wieku; została niedawno przetłumaczona przez Japończyka, o imieniu 

G.Takakusu, a opublikowana przez Clarendon Press, Oxford.¹  Jakkolwiek 

książka ta zawiera słwo Masih, co z całą pewnością świadczy o tym, że nie 

zostało ono zapożyczone przez zwolennikow religii buddyjskiej spoza religii; 

zaczerpnięto je raczej z przepowiedni Buddy i zapisywano czasami jako Masih, 

a czasami jako Bagwa Metteyya. 
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_______________________________________________________________

____________________________ 

¹Zobacz strona 169 i 223 książki Tsinga ( strona 96) 

 

      Wśród świadectw, jakie mamy z zapisów buddyjskich, w książce Buddyzm 

autorstwa Sir Moniera Williamsa, na stronie 45 napisano, że szóstym uczniem 

Buddy był człowiek o imieniu "Yasa". To późniejsze słowo  

wydaje się być skróconą formą "Yasu". Jako, że Jezus pojawił się 500 lat po 

śmierci Buddy, czyliw VI wieku,  został nazwany szóstym uczniem. Należy 

wspomnieć, że prof.Max Muller, w Dziewiętnastym Wieku,¹ na stronie 517 

wydania z października 1894 roku, potwierdza powyższe twierdzenie mówiąc, 

iż znani autorzy wiele razy wskazywali na to, że Jezus był pod wpływem zasad 

buddyzmu i nawet dziś czyni się starania, aby odkryć podstawy historyczne, 

które pozwolą udowodnić, że  podstawowe zasady wiary buddyjskiej mogły 

dotrzeć do Palestyny już za czasów Jezusa. Potwierdzają to księgi religi 

buddyjskiej, w ktorych napisano, że Yasa był uczniem Buddy, a gdy 

chrześcijanie o tak wysokiej pozycji jak profesor Max Muller przyznają, iż 

zasady buddyzmu miały wpływ na Jezusa, to nie byłoby więc błędem 

powiedzieć, że sprowadza się to do bycia jego uczniem. Pomimo to uważam, że 

ze względu na szacunek wobec Jezusa (pokój z nim) używanie takich słów jest 

pozbawione respektu i impertynenckie. 

Odnalezione w literaturze buddyjskiej twierdzenie, że Yasu był uczniem Buddy 

jest jedynie przykładem starego zwyczaju buddyjskich kapłanów mówienia o 

wielkich osobowościach, które pojawiły się na świecie w późniejszym czasie 

tak, jakby byli uczniami swoich poprzedników. Jednak niezależnie od tego, jak 

już zaznaczyliśmy, są wielkie podobieństwa pomiędzy nauką Jezusa i Buddy, 

więc nie byłoby błędem mówić o ich relacji jako o mistrzu i uczniu, choć 

mogoby to być równoznaczne z brakiem poszanowania. Ja jednak nie 

pochwalam sposobu, w jaki badacze europejscy chcą udowodnić, że zasady 
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buddyzmu dotarły do Palestyny za życia Jezusa. Nieszczęściem  jest, że po 

odnalezieniu  imienia Jezusa i wzmianek o nim w starych buddyjskich księgach 

owi badacze obrali wątpliwy kierunek, próbując znaleźć ślady religii Buddy w 

Palestynie. Dlaczego nie mogą szukać błogosławionych śladów stóp Jezusa na 

kamieniach i ziemi w Nepalu,Tybecie i Kaszmirze? Wiem jednak, że nie 

możemy oczekiwać odkrycia przez tych badaczy prawdy, która była ukryta pod 

tysiącami tajemnic ciemności; było to raczej dzieł Boga, który z nieba widział, 

jak czciciele człowieka przekraczają wszelkie granice, jak rozprzestrzeniają się 

po świecie, jak czczenie krzyża i prawdobodobna ofiara ludzkiej istoty 

prowadzą do wyobcowania serc milionów ludzi wobec Boga, Który w zazdrości 

posłał do świata Swego sługę w imieniu Jezusa z Nazaretu, aby  zniszczył 

wyznanie krzyża. A zgodnie ze starymi obietnicami pojawił się on jako 

Obiecany Mesjasz.Bo nadszedł czas, aby złamać krzyż, tzn. czas kiedy błąd 

wielbienia krzyża został zdemaskowany i jak kawałek drzewa rozłamany na 

dwie części. Teraz nadszedł czas, kiedy Niebiosa  otworzyły drogę do 

zniszczenia krzyża, aby spragnieni prawdy mogli przejżeć na oczy i ją 

odnaleźć. Idea Jezusa wstępującego do nieba, była błędem, a pomimo to była 

znacząca, mianowicie, mesjanistyczna rzeczywistość została zapomniana i 

zrównana z ziemią, jak ciało skryte w niej w grobie;tą mesjasnistyczną 

rzeczywistością była wiara w istnienie istoty ludzkiej w niebie w formie 

fizycznej.Tym samym było nieuniknione, że ta rzeczywistość powinna w 

późniejszych dniach zstąpić na ziemię. Zstąpiła na ziemię w tej epoce jako 

żyjąca ludzka istota; to złamało krzyż; a zło zakłamania i czczenia nieprawdy, 

które nasz Święty Prorok (saw) w Hadith w odniesieniu do krzyża porównał do 

świni, zostało pocięte na kawałki razem ze złamaniem krzyża tak, jak miecz 

przecina świnie.  

_______________________________________________________________

______________ 

¹Strona 97 
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To jest zapisane w Hadith nie znaczy jednak, że Obiecany Mesjasz będzie 

zabijał niewiernych i łamał krzyże;  łamanie krzyża oznacza raczej, że w tym 

czasie Bóg Nieba i Ziemi objawi ukrytą prawdę, co nieoczekiwanie rozbije całą 

strukturę krzyża.Zabijanie świń nie jest równoznaczne z zabijniem ludzi, ani 

świń, ale z zabijaniem świńskich cech - jak trwanie w zakłamaniu i jego 

uporczywe prezentowanie innym, co jest jak spożywanie brudu. Tymczasem 

tak, jak martwa świnia nie może jeść brudu, tak nadejdzie czas -nie, on już 

nadszedł - kiedy złe charaktery zostaną powstrzymane od spożywania tego 

rodzaju brudu. Muzułmańska Ulema źle zinterpretowała to proroctwo. 

Prawdziwe znaczenie słów o łamaniu krzyża i zabijaniu świń jest takie, jak 

stwierdziłem powyżej. Jednakże w czasach Obiecanego Mesjasza zakończą się 

wojny religijne; a niebo odbije oślepiającą prawdę tak, że każdy zobaczy 

promienną różnicę pomiędzy prawdą a kłamstwem. Nie myślcie jednak, że 

przyszedłem z mieczem. Nie, przyszedłem, aby schować wszystkie miecze do 

ich pochew. Świat przez długi czas walczył w ciemnościach. Wielu atakowało 

tych, którzy naprawdę byli im życzliwi, raniło serca sympatyzujących z nimi 

przyjaciół i raniło swych bliskich. Teraz nie ma już ciemności. Minęła noc i 

rozpoczął się dzień. Błogosławiony ten, kto nie jest już upośledzonym! 

 

                Pomiędzy świadectwami zawartymi w zapisach buddyjskich znajduje 

się dowód, o którym mowa na stronie 419 Buddyzmu Oldenberga. W książce 

tej, opierając się na autorytecie książki Mahawaga strona 54, rozdział I,  

zapisano, że spadkobiercą Buddy stanie się człowiek zwany Rahula, opisywany 

też jako uczeń; nie, raczej jako syn. Jestem przekonany, że Rahula z 

buddyjskich zapisów to przekształcona forma Ruhullah, co jest  jednym z 

tytułów przypisywanych Jezusowi. Historia, że Rahulta był synem Buddy, który 

go porzucił w niemowlęctwie ruszając na wygnanie i zamiarem odejścia na 

dobre od swojej żony, pozostawił ją śpiącą nie mówiąc jej nic, ani się z nią nie 

żegnając i że uciekł do innego kraju, jest kompletnym absurdem, bezsensem i 

uwłacza wielkości Buddy. Taki okrutny człowiek o zatwardziałym sercu, który 
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nie ma litości dla swojej biednej żony, Który pozostawia ją śpiącą bez 

najmniejszego słowa pocieszenia oddalając się chyłkiem, jak złodziej;  który 

całkowicie zignorował obowiązki spoczywające na nim jako na mężu - ani się z 

nią nie rozwiódł, ani nie pytał o pozwolenie na rozpoczęcie niekończącej się 

podróży; który zadał jej silny cios w serce znikając nagle, który zadał jej ból i 

nawet nie wysłał jej listu dopóki syn nie dorósł i nie stał się mężczyzną, i 

którynie ulitował się nad niemowlęciem - taki człowiek, który nie szanował 

nauk moralnych, jakie sam głosił nie mógłby być osobą sprawiedliwą. Moje 

sumienie odmawia zaakceptowania tego tak, jak odmawia zaakceptowania 

ewangelicznej opowieści mówiącej, że pewnego dnia Jezus nie okazał szacunku 

swej matce, kiedy to nie zwrócił na nią uwagi, gdy go zawołała i wypowiedział 

ją obrażające. 

 Pomimo, że obie historie o zranionych uczuciach matki i żony są w pewien 

sposób zbieżne, nie możemy opisywać historii, które implikują spadek 

zwykłych standartów charakterów Jezusa, czy Gautamy Buddy. Jeżeli nawet 

Budda nie kochał swojej żony, to czy nie czuł litości nad biedną kobietą i jej 

cierpicym dzieckiem? Byłoby to tak równoznaczne z poważną wadą charakteru; 

tak wielką, że byłym zmartwiony myślą o tym nawet po upływie setek lat. 

Niesposób zrozumieć, dlaczego to wszystko zrobił. Bycie niedbałym w stosunku 

do własnej żony wystarczy, aby być złym człowiekiem - chyba, że byłaby 

pozbawiona moralności, nieposłuszna, czy niewierna i wrogo nastawiona do 

męża. Ale i tak nie możemy przypisywać tak obraźliwego zachowania Buddzie; 

byłby ono niezgodne z jego własnymi naukami. Wszystkie okoliczności 

wskazują na to, że ta opowieść jest błędna. W rzeczywistości Rahula wskazuje 

na Jezusa, którego inne imię brzmi Ruhullah. Słowo Ruhullah w hebrajskim jest 

zbliżone do Rahula, a Rahula, czy Ruhullah zwano ucznia  Buddy, ponieważ, 

jak już wspomniałem, Jezus przyszedł po nim przynosząc nauki podobne do 

nauk Buddy i dlatego wyznawcy religii buddyjskiej stwierdzili, że źródłem tych 

nauk był Budda a Jezus był jednym z jego uczniów. Nie powinno być 

zaskoczeniem, jeśli Budda na podstawie Bożego Objawienia określił Jezusa 

jako swego syna. Inną ważną poszlaką jest zawarty w tej książce zapis 
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mówiący, że kiedy Rahula został oddzielony od swej matki  kobieta o imieniu 

Magdaliyana, będąca wyznawczynią Buddy pełniła rolę posłańca. Należy tu 

zaznaczyć,że imię Magdaliyana jest w rzeczywistości zniekształconą formą 

imienia Magdalena, imienia kobiety wyznawczyni Jezusa, o której wspomina 

Ewangelia. 

 

        Wszystkie te dowody, jakie zostały zapisane wiodą bezstronnych ludzi do 

konkluzji, że Jezus musiał odwiedzić ów kraj, a oprócz tych wszystkich jasnych 

dowodów, żadna inteligentna osoba nie może zaprzeczyć podobieństwom, jakie 

występują pomiędzy naukami i obrzędami buddyzmu i chrześcijaństwa, 

zwłaszcza w Tybecie. Nie, są one tak uderzające podobne, iż większość 

badaczy chrześcijańskich wierzy, że buddyzm jest chrześcijaństwem wschodu, 

a chrześcijaństwo buddyzmem zachodu.¹ Czyż nie jest dziwne, że Budda 

powiedział to samo, co Jezus:"Ja jestem Światłem i Drogą"; tak, jak Ewangelia 

nazywa Jezusa Zbawicielem, sam Budda też nazywa siebie Zbawicielem 

(zobacz Lalta Wasatra). W Ewangelii zapisano, że Jezus nie miał ojca, to samo 

zostało napisane w odniesieniu  do Buddy, że w rzeczywistości urodził się bez 

udziału ojca²; najwyraźniej tak, jak Jezus miał ojca Józefa, tak też ojca miał 

Budda. Podobnie zapisano też, że przy narodzinach Buddy pojawiła się 

gwiazda; jest tu jeszcze historia o Salomonie nakazującym rozcięcie dziecka na 

dwie części i oddanie każdej z nich jednej z dwóch kobiet, którą można znaleźć 

w Jataka  Buddy. To, oprócz tego, że wskazuje iż Jezus dotarł do  tego kraju 

ukazuje też , że Żydzi , którzy przybyli na te ziemie nawiązali bliskie stosunki z 

buddyzmem. 

_______________________________________________________________

_________________________ 

¹strona 96 

²strona 94 
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    Opowieść Genesis zapisana w księgach religii buddyjskiej jest bardzo 

podobna do tej samej historii  zapisanej w Torze. Zgodnie z Torą mężczyzna 

jest uważany za lepszego od kobiety i tak samo w religii Buddy mnich jest 

uważany za lepszego niż mniszka. Można zauważyć, że chociaż Budda wierzył 

w wędrówkę dusz, ale jego pogląd na transmigrację nie kłóci się wcale z 

naukami ewangelicznymi. Według Buddy istnieją trzy rodzaje transmigracji: 

1.Kiedy działania i osiągnięcia umierającego wymagają przejścia w inne ciało; 

2.Rodzaj wędrówki dusz, w który wierzą Tybetańczycy, charakterystyczny dla 

Lamów, tzn. pewna część ducha któregoś Buddy czy Buddy Satwy odradza się 

w Lamie podczas jego życia, co oznacza, że jego siła, usposobienie i zalety 

duchowe zostały przeniesione do Lamy i że jego duch zaczyna później ożywać; 

3.Wiara, że człowiek we własnym życiu przechodzi różne wcielenia -  może 

zdarzyć się, że będzie na przykład bykiem; jeśli będzie chciwy i zły stanie się 

psem; pierwsza egzystencja umiera, pozwalając powstać innej zgodnej z 

właściwościami zachowania danej osoby; wszystkie te zmiany odbywają się w 

tym życiu. Ten rodzaj wiary nie kłóci się z nauką Ewangelii. 

            Wspominałem już, że Budda wierzył również w egzystencję Diabła, a 

także w niebo i piekło, w Anioły i w Dzień Sądu. Zarzut,że Budda nie wierzył w 

Boga jest czystym wymysłem. Nie wierzył w Vedantę i w ucieleśnienia 

hinduskich bóstw.Silnie krytykował Vedy. Nie wierzył w ich egzystencję.Uważał 

je  za zdeprawowane i przerwane. Okres, w ktrym był hindusem i wyznawcą 

Ved wspomina jako czas grzesznych narodzin. Robi przykładowo aluzję, że 

przez jakiś czas był małpą, a potem słoniem, jeleniem, psem, kilka razy 

wężem, potem wróblem, żabą, dwa razy rybą, dziesięć razy tygrysem, cztery 

razy sową, dwa razy świnią, a raz zającem, a kiedy był zającem nauczał 

małpy, szakale i foki; znowu wspomina, że był raz duchem; raz kobietą, 

tancerzem i  Diabłem. Wszystkie te wspomnienia oznaczają fazy jego życia 

pełne tchórzostwa, zniewieściałści, nieczystości i prymitywności, 
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marnotrawności, obżarstwa i przesądów. Wydaje się, że w ten sposób 

nawiązuje do czasów, kiedy był wyznawcą Ved, ale po ich odrzuceniu nie daje 

już żadnej wskazówki, że jakikolwiek ślad tego złego życia jeszcze w nim  

pozostał. Z drugiej strony czyni wielkie oświadczenie; mówi, że stał się 

manifestacją boga i osiągnął Nirwanę. Budda twierdzi więc,że człowiek 

opuszczający świat w towarzystwie  złych czynów jest wrzucany do piekła, 

piekelni strażnicy wloką go do władcy piekła, zwanego Yamah, i przeklęty jest 

pytany, czy nie widział kolejnych pięciu wysłańców, których zadaniem było 

ostrzec go: dzieciństwo - starość -choroba - karanie w tym życiu za popełione 

winy, jako dowód kary w życiu przyszłym - martwe ciała ukazujące 

zniszczalność świata.  Przeklęty odpowiada, że był głupcem i nie rozmyślał 

nad żadną z tych spraw. Straż piekielna zawlecze go wówczas do komnaty kar 

i przywiąże go tam żelaznym łańcuchem rozgrzanym do  czerwoności. Budda 

mówi jeszcze, że piekło ma kilka stref, gdzie będą zrzucani grzesznicy różnych 

kategorii. Krótko mówic, wszystkie te nauki wręcz krzyczą, że religia buddyjska 

w ogromnym stopniu zawdzięcza swój wygląd osobistemu  wpływowi Jezusa.  

 

Nie robię tego, ale mimo to proponuję kontynuowac tą dyskusję. Tu zakończę 

ów podrozdział, bo skoro istnieje jasne proroctwo zapisane w księgach 

religijnych buddyzmu o przyjściu Jezusa do tego kraju - proroctwo, któremu 

nikt nie może zaprzeczyć - kiedy przypowieści i nauki moralne Ewangelii 

można odnaleźć w religijnych księgach buddyzmu opracowanych za czasów 

Jezusa - połączenie owych obu faktów nie pozostawia żadnych wątpliwości, co 

do przybycia Jezusa do tego kraju. Dowody, które omówiliśmy czyniąc 

poszukiwania w zapisach buddyjskich zostały całkowicie ujawnione – dzięki 

Bogu Wszechmogącemu.  
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Podrozdział III 

 

O dowodach z książek historycznych ukazujących, żeprzyjście Jezusa do 

Punjabu i na tereny z nim sąsiadujące było nieuniknione.  

 

Naturalnie pojawia się pytanie, dlaczego Jezus po ucieczce z krzyża przybył do 

tego kraju, co go skłoniło do podjęcia tak długiej podróży? Koniecznym jest 

odpowiedzieć na to pytanie dość szczegółowo. Wprawdzie już co nieco o tym 

powiedziałem, nie mniej jednak, sądzę, że będzie użytecznym przedstawić w 

tej książce cały temat. Odnotujmy, że było to wyjątkowo konieczne, że jako 

Boży posłaniec Jezus (as) musiał podróżować do Punjabu i jego okolic, z 

powodu dziesięciu plemion Izraela, zwanych w Ewangelii straconymi 

owieczkami Izraela, którzy emigrowali do tego kraju, co jest faktem, któremu 

nie zaprzecza żaden historyk. Dlatego było konieczne, aby Jezus (as) udał się 

do tego kraju i po odnalezieniu straconych owieczek przekazał im swoje Boże 

posłanie. Gdyby tak nie uczynił, nie zostałoby wypełnione jego zadanie, bo 

jego misją było głosić  kazania zagubionym owieczkom Izraela; jego odejście z 

tego świata bez odnalezienia tych zagubionych owieczek i bez nauczania ich po 

tym fakcie drogi prowadzącej do zbawienia, możnaby porównać do sytuacji 

człowieka wyznaczonego przez króla, aby udał się do dzikich plemion z 

zadaniem wykopania studni i zaopatrzenia ich w wodę, a on zamiast tego 

poszedłby w inne miejsce, spędził tam trzy lub cztery lata i nie podjął żadnych 

starań w celu odnalezienia tego plemienia. Czy taki człowiek wypełniłby 

polecenie króla? Nie, w najmniejszym stopniu; taki człowiek nie dba o to 

plemię, ale bardziej troszczy się o własne wygody.Jeśli zapytanoby, jak i 

dlaczego można przypuszczać, że dziesięć plemion Izraela przybyło do tego 

kraju, odpowiedzią jest stwierdzenie, że istnieją jasne dowody potwierdzające 

to wydarzenie, co do których nawet osoba o słabszym intelekcie nie może mieć 

wątpliwości; bo ogólnie wiadomo, że ludzie jak Afgańczycy i oryginalni 

mieszkańcy Kaszmiru są z pochodzenia Izraelitami. Przykładowo, ludzie z 
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pagórkowatych terenów Alai, które są oddalone dwa lub trzy dni drogi od 

regionu Hazara,od niepamiętnych czasów nazywają sami siebie Bani Izraeli; 

także mieszkańcy Kala Dakah, innego górzystego obszaru w tym rejonie, są 

dumni ze swego Izraelskiego pochodzenia. W okręgu Hazara jest też plemię, 

które samo przypisuje sobie Izraelskie pochodzenie. Podobnie ludzie 

górzystych rejonów, pomiędzy Chalas i Kabulem zwą siebie Izraelitami. Co do 

ludzi z Kaszmiru, pogląd wyrażony przez dr Berniera w oparciu o autorytet 

pewnych angielskich uczonych, w drugiej części jego książki  Podróże po 

imperium Moghul ¹, jest uzasadniony; mianowicie, pogląd, że ludzie z 

Kaszmiru są potomkami Izraela; ich stroje, ich rysy i niektóre ich zwyczaje 

niezbicie wskazują na fakt, że mają oni izraelski pochodzenie. Pewien Anglik, o 

imieniu George Foster, stwierdził w swojej książce ², że podczas pobytu w 

Kaszmirze sądził, że znajduje się wśród jakliegoś żydowskiego plemienia. W 

książce zatytułowanej  Rasy Afganistanu ³, autorstwa H.W.Bellewsa 

C.S.I.,(Thacker Spink & Co., z Kalkuty) wspomniano, że Afgaańczycy przybyli z 

Syrii. Nebuchadnezzar uwięził ich i osiedlił w Persji i Medii, skąd po pewnym 

czasie wywędrowali na wschód i osiedli na  

wzgórzach Ghaur, gdzie byli znani jako Beni Izrael. Na potwierdzenie tego 

istnieje proroctwo Proroka Idris (Enoch), mówiące, że dziesięć uwięzionych 

plemion Izraela uciekło z niewoli i znalazło schronienie na terenach zwanych 

Arsartat, co zdaje się być nazwą obszaru znanego dziś jako Hazara, należącego 

do rejonu zwanego Ghaur.  W Tabaqat-i-Nasri , w którym Genghiz Khan 

wylicza zwycięstwa Afganistanu, zapisano, że za czasów dynasti Shabnisi żyło 

tam plemie zwane Bani Izrael, a niektórzy jego członkowie byli dobrymi 

kupcami. Około roku 622 n.e., gdy nasz Święty Prorok Muhammad(saw)ogłosił 

swoje wezwanie, ludzie ci zajmowali terytorium na wschód od Heratu. 

Przywódca Quraishów,  o imieniu Khalid bin Walid, zaniósł im nowinę o 

przybyciu Proroka z zamiarem wprowadzenia ich pod sztandar Boskiego 

Posłańca(saw). Pięciu, czy sześciu wodzów przyłączyło się do niego, a ich 

przywódcą był Qais, którego drugie imię brzmiało Kish. Po przyjęciu islamu 

ludzie ci dzielnie walczyli za jego sprawę i odnieśli wiele zwycięstw, a Święty 
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Prorok (saw) hojnie ich obdarował po ich powrocie, błogosławiąc ich i 

przepowiadając, że ci ludzie osiągną dominację. Święty Prorok (saw) rzekł, że 

przywódcy tych plemion będą zawsze znani jako Malikowie. Qaisa nazwał 

Abdul Rashid i obdarzył go tytułem "Pathan". Pisarze afgańscy mówią, że jestto 

syryjskie słowo oznaczające ster. Jako, że nowonawrócony Qais był 

przewodnikiem swego plemienia, jak ster statku, więc otrzymał tytuł "Pathan". 

_______________________________________________________________

__ 

¹strona 99 

²strona 99 

³strona 99 

 

Niemożliwe jest określenie czasu, w jakim Afgańczycy z Ghaur się jeszcze 

bardziej rozwinęli  

i osiedlili się na terytorium otaczającym Kandhar, które po dziś dzień jest ich 

domem. Stało się  

to prawdopodobnie w pierwszym wieku kalendarza islamskiego. Afgańczycy 

twierdzą, że Qais  

poślubił córkę Khalid bin Walida, z którą miał trzech synów o imionach 

Saraban, Patan i  

Gurgasht. Saraban miał dwóch synów zwanych Sacharj Yun i KArsh Yun, 

którego potomkami  

są Afgańczycy, czyli Bani Izrael. Mieszkańcy Azji Mniejszej i historycy 

muzułmańscy z  

zachodu, nazywają Afgańczyków "Sulejmanami".  W Cyklopedii Indii, 

Wschodniej i Południowej  
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Azji ¹ , autorstwa E.Balfoura, w tomie III, zapisano, że lud żydowski 

rozprzestrzenili się po  

centralnych, południowych i wschodnich rejonach Azji. Wcześniej ogromna 

liczba tych ludzi  

osiedliła się w Chinach; mieli świątynię w Yih Chu, stolicy okręgu Shu. Dr Wolf 

², który przez  

długi czas wędrował w poszukiwaniu dziesięciu zagubionych plemion Beni 

Izrael jest zdania,  

że jeśli Afgańczycy są potomkami Jakuba, to pochodzą z plemienia Yahudy i 

Bin Yamina. Inny  

raport podkreśla, iż Żydzi byli wygnani do Tatarii; wielu zostało odnalezionych 

na terytoriach  

wokół Bukhary, Merv i Khivy. Imperator Konstantynopola,  John Prester, pisząc 

o swoim  

dominium, mówi, że za rzeką (Amu) znajduje się dziesięć plemion Izraela, 

którzy choć  

twierdzą, że rządzi nimi ich własny król, są w rzeczywistości jego poddanymi i 

wasalami.  

Badania dr Moora ³ ukazują, że tatarskie plemiona zwane Chosan mają 

żydowskie  

pochodzenie i można wśród nich odnaleźć ślady starożytnej wiary żydowskiej; 

przykładowo,  

przestrzegają zwyczaju obrzezania. Tradycja Afgańczyków twierdzi, że to oni 

są dziesięcioma 

 zagubionymi plemionami Izraela. Po złupieniu Jeruzalem król Nebuchadnezzar 

uwięził ich i  

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             98 

przesiedlił do kraju Ghaur, w pobliżu Bamiyar. Przed przyjściem Khalid Bin 

Walida  

podtrzymywali oni konsekwentnie wiarę żydowską.  

_______________________________________________________________

____ 

¹ strona 100 

²strona 101 

³strona 103 

 

 

           Wyglądem Afgańczycy pod każdym względem przypominają Żydów.Jak 

oni młodszy  

brat poślubia wdowę po starszym bracie.Francuski podróżnik, o imieniu L.P. 

Ferrier, przejeżdżając przez Herat, stwierdził, że na tym terytorium znajduje 

się wielu Izraelitów mających całkowitą swobodę w przestrzeganiu swoich 

zwyczajów religijnych. Rabbi Bin Jamin z Toleda ( Hiszpania), w XII wieku n.e. 

podjął się poszukiwania zagubionych plemion. Stwierdził,że Żydzi ci osiedli w 

Chinach,Iranie i Tybecie.Jozefus ¹, który spisał starożytną historię Żydów w 93 

roku n.e. w jedenastu księgach, podczas opisywania Żydów, którzy wraz z 

Prorokiem Ezrą uciekli z niewoli, stwierdza,że owe dziesięć plemion osiadło za 

Eufratem już w owym czasie, i nie sposób ich zliczyć. Mówiąc "za Eufratem" 

miał on na myśli Persję i wschodnie terytoria. Święty Jeremi, żyjący w V wieku 

n.e. pisząc o proroku Hoseim, w odniesieniu do tego tematu, stwierdził na 

marginesie, że od tego dnia dziesięć plemion (Izraelitów) pozostawało pod 

panowaniem króla Parthyi czyli Parasa i nie zostali oni wypuszczeni z niewoli. 

W I tomie tej samej książki zapisano,że Count Juan Steram pisze na stronie 

233-234 swej książki,że Afgańczycy zgadzają się z tym,że Nabuchodonozor po 
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zniszczeniu świątyni w Jeruzalem wysiedlił ich na terytorium Bamijanu ( 

przylegające do Ghor w Afganistanie). W książce Relacja z wizyty w 

Ghuzni,Kabulu i Afganistanie autorstwa G.T.Vigne, wydanej przez F.G.S. 

(1840), na stronie 166 ², zapisano,że jeden Mullah Khuda Dad czytał na głos 

książkę Majma-ul-Ansab mówiącą,że najstarszym synem Jakuba był 

Yahuda,którego synem był Usrak;synem Usraka był Aknur;synem Aknura był 

Maalib;Malibaa Ka-Farlai;Farlaia Qais;Qaisa Talut;Taluta Armea, a synem 

Armea był Afghan,którego potomkami są Afgańczycy i od którego przejęli swą 

nazwę. Afghan był współczesny Nabuchodonorozowi, był zwany  potomkiem 

Izraela i miał czterdziestu synów. W  34 generacji , po około 2000 lat urodził 

się Qais, żyjący w czasach Muhammada (Świętego Proroka (saw)) Jego 

potomkowie rozmnożyli się aż w 64 generacji.Najstarszy syn Afghana , zwany 

Salm, wyemigrował ze swego domu z Syrii i osiadł w Ghaur Mashkoh, w 

pobliżu Heratu. Jego potomkowie rozrośli się w Afganistan. 

 

     W  Encyklopedii Geografii ³ Jamesa Bryce´a,F.G.S.(Londyn,1856),na 

stronie 11  

zapisano,że Afgańczycy doszukują się swej genealogii od Saula, króla Izraela i 

nazywają 

 siebie potomkami Izraela. Alexander Burns mówi,że Afgańczycy twierdzą,iż 

mają żydowskie  

źródła pochodzenia; że król Babul pojmał ich i osadził na terytorium Ghoru 

leżącym na pn-zach  

od Kabulu;że do roku 622 n.e. zachowywali oni własną religię żydowską, ale 

wówczas Khalid  

bin Abdulla (błędne  Walid) poślubił córkę przywódcy plemienia i doprowadził w 

tym roku  
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do zaakceptowania przez nich Islamu. 

_______________________________________________________________

______________________ 

¹strona 104 

²strona105 

³strona105 

 

        Na stronie 39 książki Col.G.B.Malleson´a  Historia Afganistanu ¹, 

opublikowanej w   

Londynie (1878) zapisano,że Abdullah Khan z Heratu, francuski podróżnik Friar 

John, a  

także Sir William Jones (znany orientalista), zgadzają się co do tego,że naród 

afgański  

pochodzi od Beni Izrael, że są to potomkowie "dziesięciu zagubionych 

plemion". 

 Książka Historia Afganów  autorstwa L.P.Ferriera tłumaczona przez 

kpt.W.M.Jasse i  

opublikowana w Londynie (1858)², stwierdza już na pierwszej stronie,że 

większość  

historyków Orientu jest zdania, iż naród afgański wywodzi się z dziesięciu 

plemion Izraela,  

co więcej tego samego zdania są Afgańczycy. Ten sam historyk na 4 stronie 

swej książki 
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 mówi,że Afgańczycy są w posiadaniu dowodów,że w Peszawarze, podczas 

inwazji indyjskiej,  

Nadir Shah został obdarowany przez przywódców plemion Yusaf-Zai Biblią 

napisaną w języku  

hebrajskim, a także innymi przedmiotami przechowywanymi przez tą rodzinę z 

powodu  

wykonywania rytuałów religijnych związanych z ich starą wiarą.W obozie Nadir 

Shaha byli też 

 Żydzi.  Widząc owe przedmioty od razu je rozpoznali.Jeszcze raz ten sam 

historyk na stronie  

4 swej książki stwierdza,że w jego opini pogląd Abdullaha Khana z Heratu jest  

wiarygodny. 

Teorię tą możnaby zapisać tak: Malik Thalut (Saul) miał dwóch synów - Afgana 

i Jaluta.Afgan 

 był patriarchą tego narodu.Po panowaniu Dawida i Salomona plemiona 

izraelskie zaczęły 

 walczyć między sobą a w rezultacie każde oddzielił się od pozostałych i taka 

sytuacja trwała 

 aż do czasów Nebuchadnezzara. Nebuchadnezzar rozpoczą inwazję i zabił 70 

000 Żydów. 

Złupił miasto i zabrał wspomnianych już Żydów ze sobą jako jeńców do 

Babel.Po tej 

 katastrofie dzieci Afgana uciekły przerażone z Judeii do Arabii i pozostały tam 

przez długi 
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 czas. Ale gdy brakowało wody i ziemi,a ludzie i zwierzęta cierpieli z powodu 

trudnych 

 warunków,zdecydowali się oni emigrować do Indii.Część Abdalis pozostała w 

Arabii i podczas  

Kalifatu Hadhrata Abu Bakra jeden z ich przywódców umocnił poprzez 

małżeństwo ich  

powiązanie z Khalid bin Walidem...Kiedy Iran zwyciężył Arabię ludzie ci 

wyruszyli z  Arabii 

 i osiedli w irackich prowincjach Faras i Kirman.Pozostali tam aż do czasu 

inwazji Czyngis 

 Chana. Abdalowie byli bezbronni wobec okrucieństwa Czyngis Chana. Przybyli 

do  

Indii przez Makran,Sindh i Multan.Ale tam także nie mogli zaznać 

spokoju.Ostatecznie  

przybyli do Koh Sulaiman i tam osiedli. Dołączyli tam  do nich również inni 

członkowie  

plemienia Abdalów. Składali się z 24 plemion -  potomków Afgana,który miał 3 

synów,  

mianowicie: Saraband (Saraban), Arkash (Gargasht) i Karlan (Batan).  Każdy z 

nich miał 

 8 synów, którzy rozrośli się w 24 plemiona, a każde z nich przyjęło nazwę od 

imienia  

owych synów.Poniżej podane zostały imiona synów i nazwy ich plemion: 
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  Synowie Sarabanda                                        Nazwa  plemienia 

             Abdal                                                               Abdalowie 

             Babur                                                                Baburowie 

             Wazir                                                                Wazirowie 

             Lohan                                                               Lohanowie 

             Barch                                                                Barchowie 

             Khugiyan                                                           Khugiyanowie 

             Sharan                                                                Sharanowie 

 

   Synowie Gargashta (Arkash)                                Nazwa plemienia 

             Khilj                                                                 Khiljowie 

             Kakar                                                               Kakarowie 

             Jamurin                                                            Jamurini 

             Saturiyan                                                          Saturiyanowie 

             Peen                                                                  Peenowie 

             Kass                                                                 Kasowie 

             Takan                                                                 Takanowie 

             Nasar                                                                Nasarowie 

 

  Synowie Karlana                                                    Nazwa plemienia 

             Khatak                                                               Khatakowie 
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             Afrid                                                                    Afridowie 

             Toor                                                                       Toorowie 

             Zaz                                                                       Zazowie 

             Bab                                                                       Babowie 

             Banganesh                                                            Bangashowie 

             Landipoor                                                            Landipoorowie 

_______________________________________________________________

________________________ 

¹strona 106 

²strona 107 

Książka  Makhzan-i-Afghani  autorstwa Khawaja Nimatullaha z Heratu 

,napisana w 1018  

roku Hidżry, w czasach króla Jahangira została przetłumaczona przez 

prof.Bernharda Dorana 

 z Uniwersytetu w Kharqui  (Londyn, 1836) i zawiera ona w wymienionych 

poniżej rozdziałach 

 następujące oświadczenia. 

W rozdziale pierwszym znajduje się historia Jakuba Izraelity,od której zaczyna 

się genealogia 

 tych ludzi (  Afganów). 

 W rozdziale drugim mamy historię króla Taluta, a rodowód Afganów wiedzie 

do Taluta. 
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 Na stronie 22-23  zapisano, że Talut miał dwóch synów: Barkhiya i 

Armiyaha.Barkhiya miał  

syna Asafa,a Afghan miał 24 synów i nikt spośród Izraelitów nie mógł się 

równać potomstwu  

Afghana. Na stronie 65 zapisano,że Nebuchadnezzar okupował cały Sham 

(Syrię),itd.,wygnał  

plemiona Izraela i posłał je, aby osiedli w Ghaur,Ghazni,Kabulu,Kandhar i Koh 

Firoz, które  

potomkowie Asafa a zwłaszcza Afghana, uznali  za swoje miejsce 

zamieszkania. Na stronie 37 i 38 tej samej książki, w oparciu o autorytet 

twórcy Majma-ul- Ansab i Mastaufiego, 

 autora Tarikh Buzidah stwierdza się,że za życia Świętego Proroka (saw) Khalid 

bin Walid  

zaprosił tych Afgańczyków,którzy po inwazji Bokhtnassera zamieszkali na 

terytorium Ghaur,  

aby przystąpili do Islamu.Przywódcy Afgańczyków pod wodzą Qaisa, będącego 

w 37 

 generacji potomkiem Taluta, przybyli do Świętego Proroka (saw).  (Tu 

genealogia Abdula  

Rashida Qaisa jest wyprowadzana od Taluta-Saula). Święty Prorok (saw) nadał 

też  

 przywódcom tytuł Pathan, który to oznacza "ster statku".Po pewnym czasie 

wodzowie  

ci powrócili na swe ziemie i zaczęli głosić Islam. 
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  W tej samej książce Makhzan-i-Afghan na stronie 63 zapisano,że Farid-ud-Din 

Ahmad  

w książce Rasalah Ansab-i-Afghaniyah odnośnie tytułów Beni Afghanah lub 

Beni Afghan  

stwierdził co następuje: po tym jak Nebuchadnezzar , Magian podbił Izraelitów 

i terytoria  

Sham oraz złupił  Jeruzalem, wziął jeńców izraelskich i wygnał ich jak 

niewolników.  Zabrał 

 ze sobą kilka plemion,które podążały drogą Prawa Mojżeszowego i nakazał im 

wyprzeć się  

wiary przodków oraz oddawać cześć jemu ,a nie Bogu,  lecz oni odmówili.W 

konsekwencji 

 Nebuchadenezzar uśmiercił 2000 najbardziej inteligentnych i najmądrzejszych 

spośród  

nich, a pozostałym nakazał opuścić swoje królestwo i terytorium Syrii.Niektórzy 

odeszli z 

 ziem Nebuchadnezzara  i wraz z przywódcą dotarli do wzgórz Ghaur.Ich 

potomkowie  

osiedlili się na tym terenie rosnąc w liczbę, a ludzie zaczęli nazywać ich jako 

Beni Izrael,  

Beni Asaf i Beni Afghan. 

 

  Na stronie 64 ten sam autor mówi,że wiarygodne zapisy, jak Tarikh-i-Afghani, 
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Tarikh-i-Ghauri,itp.zawierają twierdzenie,że Afgańczycy są w większości Beni 

Izrael,  

a niektórzy z nich mają pochodzenie koptyjskie.Tak, czy tak Abul Fazl 

stwierdza,że niektórzy  

Afgańczycy sądzą,iż mają egipskie pochodzenie ,a jako dowód podają,że kiedy  

Beni Izrael  

wrócili z Jeruzalem do Egiptu,to to plemię (tzn. Afgan) migrowało do Indii. Na 

stronie 64 

 Farid-ud-Din Ahmad mówi o nazwie "Afghan": "Co do nazwy  Afghan, 

niektórzy odnotowali, 

że po wyemigrowaniu (z Syrii) ludzie ci zazwyczaj "użalali się i płakali"(faghan) 

 wspominając swe domostwa.Dlatego zostali nazwani Afgańczykami.Tego 

samego zdania  

jest Sir John Malcolm - Historia Persji, tom I, strona 101. 

 

   Na stronie 63 podano opinię Mahabata Khana :Tak, jak są następcami i 

krewnymi  

Salomona (as),tak też są stylizowani przez Arabów jako Sulejmanowie. 

  Na stronie 65 zapisano,że badania większości historyków orientu ukazują,iż 

pogląd 

 ludności afgańskiej na własne pochodzenie skłania się ku źródłom żydowskim. 

Niektórzy  

ze współczesnych historyków zaakceptowało ów pogląd i chyb uznało go za 

prawdę . 
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Nie ma niczego, co potwierdzałby pogląd tłumacza Bernharda Dorana, że 

przyjmowanie  

przez Afganów imion żydowskich jest spowodowane przyjęciem przez nich 

islamu. W  

półocnym i zachodnim Punjab są plemiona o hinduskim  pochodzeniu, które 

stały się  

muzułmanami, ale ich imiona nie przypominają imion żydowskich, co jasno 

ukazuje,że  

stając się muzułmanami ludzie nie muszą koniecznie przyjmować imion 

żydowskich. 

 

W rysach Afgańczycy są uderzająco podobni do Żydów, a ten fakt akceptują 

nawet ci 

 uczeni, którzy w ogóle nie podpisują się pod twierdzeniem, że Afgańczycy są  

żydowskiego pochodzenia. Jest to być może jedyny dostępny dowód ich 

żydowskich 

 korzeni. W związku z tym Sir John Malcolm zauważa : 

Pochodzenie plemion afgańskich, jakie zamieszkują rejony górskie między 

Khorasan  

i Indusem jest rozmaicie wyznaczane przez różnych historyków. Niektórzy 

twierdzą,  

że pochodzą oni w lini prostej od plemion żydowskich, uwięzionych przez  
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Nebuchadnezzara, a główni przywódcy mówią, że ich rodziny wywodzą się od 

Dawida i  

Saula. Chociaż ich prawo do tego dumnego pochodzenia jest bardzo wątpliwe, 

z ich  

osobistego wyglądu i wielu zwyczajów wynika ewidentnie,że są rasą odmienną 

niż  

Persowie,Tatarzy i Indowie, ale jedynie to zdaje się dawać pewną 

wiarygodność 

tym twierdzeniom,którym w innym przypadku zaprzecza wiele faktów,a którym 

brak  

bezpośrednich dowodów. 

 

Jeśli podobieństwo rysów twarzy pomiędzy ludźmi może coś znaczyć, to 

Kaszmirczycy 

 ze swymi żydowskimi rysami z całą pewnością zostaliby uznani za 

pochodzących od  

Żydów.Wspominał o tym nie tylko Bernier, ale i Forster oraz inni naukowcy. 

Chociaż  

Forster nie akceptuje opini Berniera, to przyznaje,że kiedy przebywał  wśród  

Kaszmirczyków był gotów sądzić, iż znajduje się wśród ludności żydowskiej. 

 

Odnośnie słowa Kaszmirczycy  na stronie 250  Słownika Geograficznego  

A.K.Johnstona napotykamy na słowa: 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             

110 

strona 250, pod hasłem CASHMERE: Naród o wysokiej, robustnej budowie 

ciała,  

z mężnymi rysami - kobiety o pełnej figurze i ładne, z wyraźnie zarysowanym 

nosem 

 i rysami; przypominają Żydów. 

 

 W czasopiśmie  Civil and Military Gazette (z 23 listopada 1898, strona 4), pod 

nagłówkiem  

 Sawati and Afridi, przedrukowuje bardzo wartościowy i interesujący artykuł 

zaprezentowany 

 wydziałowi antropologicznemu British Association na jednym z jego ostatnich 

spotkań,  

który zostanie ponownie odczytany na jego zimowej sesji przed Komitetem 

Badań  

Antropologicznych. W artykule czytamy: 

 

Poniżej umożliwiono nam zamieścić kompletny tekst o wielkiej wartości i 

będący  

interesującym artykułem przedstawionym Wydziałowi Antropologii na  

aktualnym  

spotkaniu British Association, a który będzie jeszcze odczytywany w Instytucie  

Antropologii na jednym z zimowych spotkań. 
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   Rodowici Pathani czy Paktani,zamieszkujący zachodnie rubieże Indii są znani 

już od  

bardzo dawna,  wiele z tych plemion  było  wspominanych  przez  Herodotusa  i  

historyków   

Aleksandra. W czasach  średniowiecza ta dzika, górska  kraina, gdzie  żyli  była  

nazywana   

Roh, a  jej  mieszkańcy  Rohilami; tu  powstają  pewne  wątpliwości, bo 

większość  owych   

wczesnych  plemion  Rohilów, czy   Pathanów zamieszkiwała owe tereny na 

długo zanim  

doszło do zaludnienia przez plemiona Afganów. Jakkolwiek wszyscy Afgańczycy 

zaliczają się  

obecnie do Pathanów, ponieważ  wszyscy  mówią ich  językiem pasztu, ale nie 

przyznają się  

jednak do  bezpośredniego pokrewieństwa twierdząc o sobie, że są Beni Izrael 

- potomkami  

tych plemion, które zostały jako  jeńcy przemieszczone do Babilonu   przez  

Nebuchadnezzara. Wszyscy  oni  jednakże  przyswoili  sobie język pasztu i 

stosują ten sam 

kodeks Pathanów przez laików zwany Paktanwali,który pod wieloma 

względami,co jest  

wyjątkowo sugestywne, jest zgodny zarówno ze starym prawem Mojżeszowym, 

jak i ze  

starożytnymi zasadami rasy Radżputów. 
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                                                  Ślady izraelskie. 

     Zatem Pathani,którymi byliśmy tak zaabsorbowani mogli rozdzielić się na 

dwie duże  

społeczności,tzn.plemiona i klany znane jako 

Wazyrowie,Afridowie,Orakzajowie,itd.mające  

indyjskie korzenie i na te będące Afghanami,którzy twierdzą,iż są Semitami i 

reprezentują  

rasę przeważającą na całej tej granicy;ostatecznie wydaje się być możliwe,że 

Paktanwali  

będący niepisanym kodeksem uznawanym przez wszystkich, może opierać się 

o bardzo  

mieszane źródła. Można w nim odnaleźć zasady prawa Mojżeszowego 

przeszczepione do tradycji Radżputów i zmodyfikowane przez muzułmańskie 

obyczaje.Afgańczycy, którzy nazywają siebie Duranami, a którzy czynili tak już 

od czasów założenia Imperium Durańskiego przed około 150 laty, mówią, że 

wywodzą swe pochodzenie od izraelskiegoplemienia poprzez swego przodka 

Kisha (Qais),któremu Prorok Mahomet nadał imię Pathan (oznaczające w 

języku syryjskim "ster"), ponieważ wprowadził on swój lud na drogę Islamu. 

Właśnie zanotowaliśmy,że narodowość Paktan czy Pathan jest o wiele starsza 

niż Islam. Trudno  jest  wyjaśnić powszechne  stosowanie  imion  izraelskich  

wśród  Afgańczyków ,  bez  uwzględnienia  pewnych wcześniejszych  

powiązańz  narodem  izraelskim. Jeszcze  trudniejsze  do wyjaśnienia są pewne 

zwyczaje,  jak  np. kultywowanie  Święta  Przemijania  ( które  jest  wyjątkowo  

dobrze naśladowane przezrase Afgańczyków)  czy  wytrwałość  z jaką nawet 

najmniej wykształceni  Afgańczycy  podtrzymują tą tradycję, bez jakichkolwiek 

oryginalnych podstaw jej prawdziwości. Bellew sądzi, że  te  powiązania  z  

Izraelitami mogą być prawdziwe, ale zaznacza, że  jedno z ostatnich trzech 
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wielkich odgałęzień  afgańskich rodzin tradycyjnie pochodzi od Kisha,a jest 

zwane Sarabaur, co w języku pasztu jest pewną formą nazwy starożytnej 

solarnej rasy Radżputów, których kolonie są znane z migracji na tereny 

Afganistanu po porażce z Czandrabami ,rasą lunarną, w wielkiej potyczce, o 

czym mówią najwcześniejsze Indyjskie zapisy w Mahabharacie. Zatem 

Afgańczycy mogą być Izraelitami wchłoniętymi przez starożytne plemię 

Radżputów,a to zdaje się być najbardziej wiarygodnym rozwiązaniem problemu 

ich pochodzenia.Jakkolwiek współczesny Afgańczyk stoji na stanowisku, w 

oparciu o tradycję, że są jedną z ras wybranych, potomkami Abrahama i tylko 

on rozpoznaje pokrewieństwo z innymi Pathanami za pośrednictwemwspólnego 

języka i wspólnego kodeksu zwyczajów plemiennych. 

Wszystkie powyższe cytaty pochodzą z pism znanych autorów, a kiedy 

weźmiemy je wszystkie pod uwagę, to mogą one przekonać osobę 

sprawiedliwą, że Afgańczycy i Kaszmirczycy, których można odnaleźć´w 

Indiach, przy granicy i w jej okolicach, są w rzeczywistości Beni Izrael. W 

drugiej części tej książki,dzięki Bożej Woli, zamierzam jeszcze bardziej 

szczegółowo udowodnić, że ostatecznym celem podjętej przez Jezusa długiej 

podróży do Indii było to, mógł wypełnić obowiązek głoszenia kazań wszystkim 

plemionom Izraela, do którego to faktu uczynił aluzję w Ewangelii.Tym samym 

nie jest zaskoczeniem, że musiał przybyć do Indii i Kaszmiru. Z drugiej strony, 

byłoby doprawdy zaskakujące, gdyby bez wypełnienia swych obowiązków 

wstąpił do nieba. Tu zakończę obecną dyskusję. Niech pokój będzie z tymi, 

którzy są prowadzeni prosto.  

 

                                                              Mirza Ghulam Ahmad 

                                                                        Obiecany Mesjasz 

                                                                     Qadian,okręg Gurdaspur 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             

114 

 

Appendix 

Oryginalne fragmenty książek cytowanych przez autora publikacji „Jezus w 

Indiach”. 

 

Buddyzm (Stowarzyszenie Promowania Nauki Chrześcijańskiej , Londyn, 

1887), T.W. Rys Davids, M.A. Ph.D.  

Jest powiedziane, że matka Buddy była dziewicą. Strona 183. Jego matka była 

najlepszą i najczystszą spośród córek człowieczych. 

 

Uwaga: W stopce strony 183, Davids cytuje Św. Hieronima 

 

Święty Hieronim mówi ( Contra Sovian, księga I): Jest przekazywane jako 

tradycja pośród Digambarów (pewnych starożytnych filozofów Indyjskich, 

którzy odrzucali ubranie i jedzenie, mianowicie, że Budda, założyciel ich 

systemu,  został zrodzony przez dziewicę. 

 

 

Indyjski Buddyzm T.W. Rhys Davis, (Wykłady Hibberta 1881): 

Williams&Norgate: Londyn, 1881 

Str. 147: “Wszelka prawda zależy od punku widzenia. Takie stwierdzenie 

najprościej oddaje filozofię nauk Buddyzmu, która wyklucza istnienie Bóstwa 

stojącego u szczytu wszelkiego stworzenia. Jest to bardzo zbliżony pogląd do 

tego reprezentowanego przez Chrześcijan wierzących, że Jezus jest dosłowną 
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manifestacją Boga: Logos – Synem Bożym, Drugą Osobą Trójcy Świętej, 

Słowem Bożym, które stało się ciałem, Chlebem Życia. Nie jest jedynie 

przypadkiem, że dla wyznawców tych dwóch odmiennych religii z czasem 

pojęcie statusu Jezusa i Buddy stały się przejawem ich wypaczonych wierzeń. 

Przypadkiem jest jedynie to w jaki sposób ludzkie umysły obu tych 

niezależnych wyznań zostały sprowokowane do zainicjowania ewolucji 

poglądów tak bardzo odrębnych od oryginalnego przekazu. Siddhartha 

Gautama Budda cieszył się zbliżoną opinią wśród pierwszych buddystów do tej 

jaka charakteryzowała pierwszych następców Jezusa. W obu przypadkach, 

odrębne koncepcje przenikają się, pokrywają i uzupełniają wzajemnie. Oba 

wierzenia głoszą zbliżone podstawy wiary na tyle na ile tło historyczne im to 

zbieżności umożliwia. Ideologia u stóp, której znajduje się osoba Buddy, 

podobnie jak ideologa skupiona wokół Mesjasza Chrześcijan, posiadają 

zasadniczy wpływ na rozwój myśli i kreowanie wizerunku Stwórcy przez 

współczesnym Buddzie i Jezusowi wiernych. Analizując życie tych obu wielkich 

osobistości, dochodzimy do wniosku, że sposób nauczania, prezentowana 

filozofia oraz stosunek do Istoty Najwyższej w obu przypadkach jest taki sam. 

Różnice można odynaleźć jedynie w szczegółach. Ewolucja myśli i rozwój 

ruchów społecznych bazujących na życiu tych dwóch osobistości również jest 

niezwykle zbliżony.”   

 

Buddyzm – jego ścisłe powiązanie z Brahanizmem i Hinduizmem, oraz różnice 

względem Chrześcijaństwa: 

Sir Monier Monier-Williams, K.C.I.E., drugie wydanie, John Murray: Londyn 

1890  

Str. 134 – 135 „Powiedział sam o sobie (Maha-vagga 1.6,8) – ‘jestem 

wszystkim – wszystko mi podlega (Sabbabhibhu), wszechwiedzącym, bez 

skazy, z własnego bytu czerpię wszelką wiedzę, nikt nie jest mi rywalem 
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(Patipuggalo), duchowym stanem jestem na Arhat (najdoskonalszy stan 

Nirwany) – jestem najdoskonalszym z nauczycieli, sam jedyny jestem 

absolutną mądrością (Sambuddha), ostatecznym zwycięzcą (Jina), ognie 

wszelkich żądz znalazły we mnie ukojenie, osiągnąłem Nirwanę (nibbuto).’  

Str. 135 (przypis) „Właściwie Gautama (Budda Siakjamunim) pozostał Bodhi-

sattva (Bodhisattwa: istota oświecona) do osiągnięcia wieku trzydzieści cztery 

lub trzydzieści pięć lat, do momentu, w którym osiągnął całkowite oświecenie, 

perfekcje i stan buddy.” 

Str. 126 „ 1. nie zabijaj żadnej żywej istoty; 

2. nie kradnij; 

nie cudzołóż; 

nie kłam; 

nie pij tego co zaburza świadomość; 

spożywaj o wyznaczonych porach; 

wyrzekaj się wieńców, ozdób, perfum; 

nie korzystaj z szerokiego, wysokiego łoża, spij na macie ułożonej 

bezpośrednio na ziemi; 

wyrzekaj się tańca, muzyki, śpiewu, ziemskiej rozrywki; 

nie posiadaj złota, srebra ani nie przyjmuj żadnego bogactwa. 

(Maha- vagga 1.56). [Przykazania Buddyzmu (Dasa sila) są odmiennymi od 

tych prezentowanych w Dekalogu Mojżeszowym].” 

Str. 45-47 „Pierwsi naśladowcy Buddy nie wywodzili się z biednego ludu, 

poniekąd szóstym przyjętym do Buddyjskich mnichów (Sangha) był wysoko 

urodzony młodzieniec nazywany Yasa…. 
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Adresując sześciu mnichów zalecał im głoszenie objawionej mu nauki: 

Jestem wybawionym z wszelkich pęt, ludzkich i boskich. Wy również, o mnisi, 

jesteście wyzbyci i wolni od  tych kajdan. Rozejdźcie się i wędrujcie wszędzie, 

przepełnieni współczuciem dla świata i niech prowadzi was troska o 

powszechne dobro bogów i ludzi. Idźcie naprzód, po kolei, we wszystkich 

kierunkach. Głoś moją prawdę (Dharmam), zbawienie (Kalyana) u swego 

początku, końca i wnętrza, w swoim duchu (Artha) i teoretycznej formie 

(Vyanjana). Zachęcaj do życia w całkowitej wstrzemięźliwości, czystości, 

umiarze (brahmacariyam). Ja również idę głosić objawioną mi prawdę. (Maha-

vagga I.II.I.) ” 

Kiedy jego misjonarze wyruszyli szerzyć przekazaną im ideologię, Gautama 

Budda również rozpowszechniał swoją filozofię, docierając aż do Mara (str. 41). 

Opuszczając Benares,  udał się pierwotnie w podróż do Uruvela, blisko Gaya. 

Tam pierwszych 30 bogatych, młodych mężczyzn przyjęło jego prawdę, a 

następnie stu ortodoksyjnych Brahmans wraz z guru Kasyapa oraz jego 

dwojgiem braci oddających cześć podtrzymując święty ogień zaakceptowało 

przesłanie Buddy (Brahmanism str. 364). Komnata Brahmans, w której 

znajdował się święty ogień, została nawiedzona przez demona ognistego węża, 

Budda poprosił o możliwość spędzenia nocy w uświęconej, przeklętej świątyni. 

Pokonał i uwięził węża, a następnie dokonał jeszcze wielu innych cudów 

(polegając na ludowych wierzeniach, cudów było ok 3500). 

Na wzgórzu Gayasisa (Brahma-yoni), blisko Gaya wygłosił „ogniste” kazanie do 

swoich mnichów: (Maha-v I.21) „Wszystko, o mnisi, płonie 

(Adittam=Adiptam). Oko płonie i obraz widziany przez nie też płonie. Wrażenie 

powstałe poprzez obserwację otaczających nas rzeczy również płonie – płonie 

ogniem żądzy, pragnienia, wrogości i złudzenia (Ragaggina Dosaggina 

Mohaggina), poprzez narodziny, zepsucie (Jaraya), śmierć, smutek, 

opłakiwanie, ból, przygnębienie (Domanassehi), rozpacz (Upayasehi). Ucho 

płonie, dźwięki płoną; nos płonie, wszelaki zapach płonie; język płonie, smaki 
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płoną; ciało płonie, zmysły płoną. Umysł płonie, myśli płoną. Wszystko płonie 

ogniem namiętności i żądzy. Baczcie na to, o mnisi, mądry i szlachetny wierny 

stanie się wyczerpany (lub zniesmaczony) okiem, wyczerpany obserwowanymi 

obiektami, wyczerpany uchem, wyczerpany usłyszanymi dźwiękami, 

wyczerpany zapachami, wyczerpany smakami, wyczerpany ciałem, wyczerpany 

umysłem. Stając się całkowicie wyczerpanym uwolni się od żądz i pragnień. I 

kiedy jako wolny byt, uświadomi sobie, że istota jego bytu została spełniona, 

że żył życiem przepełnionym cnotą i samodoskonaleniem, a jego powtórne 

narodziny dobiegły końca.” 

Powszechnie twierdzi się, że to „ogniste” kazanie Buddy – które jest 

kluczowym dla zrozumienia istoty stanu Nirwany – było poprzedzone 

ceremonialnym pożarem.  Zwyczajem Gautama Buddy było skupianie uwagi 

swoich uczniów i zauroczenie ich głoszoną prawdą poprzez widowiskowe 

spektrum swojej przemowy. Wielki nauczyciel porównywał wszelkie życie do 

płomienia; istotą jego kazania było ugaszenie płomienia pożądania, oraz 

rozpalenie ognia wszelkiej egzystencji skupionej w życiu wiernego, cnotliwego 

mnicha.  

Zbieżność charakteru chrystusowego kazania wygłoszonego na wzgórzu do 

tłumu (nie mnichów) zawarta jest w słowach: „Błogosławieni są ci o czystych 

sercach, tacy dojrzą Boga”.  

Następnie Budda i jego wyznawcy udali się do Rajaghriha.  

 

Prinsep T., Henry „Tybet, Tartary i Mongolia: Społeczne i Polityczne 

Uwarunkowania oraz Religia Boodh” drugie wydanie, Wm. H. Allen & Co. 

Londyn:1852 

Str. 12-14 „Najwcześniejsza podróż do Tybetu, o której mogą poświadczyć 

wiarygodne źródła, została odbyta przez Ojców Jezuitów, Gruebera i Dorvilla, 
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którzy w 1661 Roku Pańskiego wrócili z Chin właśnie przez Wyżynę 

Tybetańską, zaledwie 400 lat po wyprawie Marco Polo do Indii. Gruebera i 

Dorvilla są pierwszymi Chrześcijanami z Europy, którzy odbyli podróż do 

zaludnionej części Tybetu a relacje z tych obserwacji zostały udokumentowane. 

Bazując na źródłach Oxusu, podróż Marco Polo objęła jedynie północno-

zachodnie tereny Tybetu, z tego względu nie jest dla nas tak cenną bazą 

informacji o społeczno-politycznych uwarunkowaniach tego terenu. Ojciec 

Grueber był niezmiennie zaskoczony i pod ogromnym wrażeniem zbieżności i 

podobieństw jakie odnalazł pomiędzy doktryną, wierzeniami i obrzędem  w 

religii Buddystów z Lassa, oraz jego własną wiarą, której centrum był Rzym. 

(1) Pierwszą kwestią, która zwróciła uwagę duchownego był strój Lamassów, 

który był niemal identyczny z ubiorem Apostołów, o którym czerpiemy wiedzę 

ze starożytnego malarstwa.  (2) Drugą zbierznością była samodyscyplina i 

zwyczaje wspólnot religijnych podobne zarówno w Lamass, jak i w klasztorach 

znanych Jezuicie. (3) Następnie,  pojęcie inkarnacji było znane w obu 

okręgach, również głębokie zrozumienie istoty i wiara w raj i czyściec. (4) 

Grueber był również zaskoczony faktem, że w społeczeństwach tybetańskich 

powszechnym był zwyczaj głosowania, jałmużny, modlitwy i poszanowania dla 

zmarłych, tak jak w Chrześcijańskim Kościele Rzymskim. (5) Podobny był 

również charakter domów modlitwy; Tybetańczycy posiadali blisko 30,000 

klasztorów, głownie blisko Lassa,  miejsce stałego bytowania braci zakonnych i 

mnichów, z pośród których każdy składał śluby ubóstwa, czystości  i 

całkowitego poddaństwa, podobne do tych składanych przez rzymskich 

duchownych. (6) Zaskakującym był również fakt obecności w społeczeństwie 

tybetańskim spowiedników, rekrutujących się ze starszyzny Lamas bądź 

kapłanów upoważnionych do odprawienia obrzędu, nałożenia pokuty, 

udzielenie odpuszczenia. Co więcej, Jezuici zaobserwowali zwyczaj używania 

wody święconej, szeroki zakres pieśni religijnych wykonywanych podczas 

uroczystości lub pogrzebów, i niezaprzeczalne podobieństwo stroju wśród 

duchowej części społeczeństwa Lamas oraz starszyzny kapłańskiej do kanonu 
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panującego wśród rzymskich duchownych. Zbliżona okazała się również 

hierarchiczność relacji w duchowej części społeczeństwa Lamas. Tak więc, już 

jedni z pierwszych jezuickich misjonarzy z Europy, na podstawie dokonanych 

obserwacji, zdecydowani byli stwierdzić, że starożytne księgi Lamasu 

stanowiące fundament ich praktyk i wiedzy religijnej, zawierały znamienne 

ślady Chrześcijaństwa. Zdaniem misjonarzy był to nieodzowny dowód na to, że 

Wyżyna Tybetańska doświadczyła ewangelizacji już za czasów Chrystusowych 

Apostołów.” 

Następnie, w swojej książce „Tybet, Tartary i Mongolia” H. T. Prinsep rozważa 

przyjście Zbawiciela: 

Str.171 „powszechne oczekiwanie narodzin wielkiego proroka, Odkupiciela czy 

Zbawiciela, już akceptowane i zawarte w pismach Tacitus, poprzedzając czas, 

w którym narodził się założyciel Chrześcijaństwa, bez żadnych wątpliwości jest 

również nieodzownym elementem ideologii Buddyzmu i w żadnym wypadku nie 

ogranicza się jedynie do nauk i wierzeń wyznawców Judaizmu i nie zostało 

przepowiedziane jedynie w ich świętych pismach.” 

W dalszym przypisie do str. 171, autor pisze: 

„Przyjście kolejnego Buddy tysiąc lat po Gotamie lub Sakhya Muni jest 

wyraźnie przepowiedziane w proroctwach zawartych w Pitakattayan i 

Atthakatha. Gotama sam siebie określił jako dwudzieste piąte przyjście Boodh i 

przekazał nam dalsze wskazówki: ‘Bagawa Metteyo jest oczekiwany, a jego 

przyjście jest pewne’. Użyte przez Gotamę określenie ‘Metteyo’ niesie w sobie 

zadziwiające podobieństwo do określenia ‘Mesjasz’ ang. Messiah.” 

 

 

Tajemnica Wieków, Sir, M. Monier Williams, 1887 

Buddyzm jest Chrześcijaństwem Wschodu 
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Buddhism is the Christianity of the East and as such even in better conservation than is 

Christianity, the Buddhism of the West. (Strona 541, przypis).  

 

 

I-Tsing Religia Buddyzmu; zbiór praktyk z Indii i Archipelagu Malajskiego tłum. 

B.A. Ph.D. J. Takakusu: Clarendon Press: Oxford 1896 

Str. 223- 224 „Jest to doprawdy zadziwiające odkrycie odnaleźć proroctwa 

dotyczące przyjścia Mesjasza w skryptach Buddyzmu, pomimo, że imię wydaje 

się być dość przypadkowym. Książka nazywa się ‘Nowy spis pism Buddyzmu 

skompletowany  okresie Cheng Yuan’(785-804 n.e.) wydanie Japońskie 

„Książki o Chińskim Buddyzmie” (Biblioteka Bodleian Jap. 65 DD P.73; brak w 

katalogu Nanjo). 

Ponadto, Sangharama z Sakaya i klasztor z Ta-chi’n (Syria) różnią się od siebie 

znacząco w swojej tradycji i zwyczajach, a ich praktyki religijne są całkowicie 

odmienne. King-ching (Adam) miał za zadanie poświadczyć i rozpropagować 

nauki Mesjasza, a Sangharama miał za zadanie rozpowszechnić Sutrę Buddy.” 

  

Dziewiętnasty Wiek: Miesięczny Przegląd Prasy, edycja James Knowles, tom 

XXXVI lipiec-grudzień 1894; Sampson Low: Martson&Co. Londyn: 1894 

Str. 517 “Ale M. Notovitch, pomimo, że nie przyniósł oryginalnych 

manuskryptów do Francji, powrócił z podróży do Tybetu ze skrupulatnie 

przetłumaczonym i opracowanym odpisem Świętych Ksiąg. Zawierały one 

świadectwo wszystkich istotnych wydarzeń, świąt i obrzędów religijnych 

powszechnych w społeczeństwie tybetańskim. Po zakończeniu swoich badań i 

po powrocie do Francji, opublikował siedemdziesiąt stron swoich badań w Vie 

inconnue de Jesus-Christ. Na bazie jego publikacji, jasno można stwierdzić, że 

M. Notovitch był przygotowany na odkrycie śladów Jezusa Chrystusa, wpływów 
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jego życia i nauk wśród Buddystów. Podobieństwa pomiędzy Buddyzmem, a 

Chrześcijaństwem były rozważane bardzo często, a teza, że nauki i działalność 

Jezusa zostały ukształtowane przez doktrynę Buddyzmu, była stawiana przez 

wielu znanych publicystów. Dotychczas problem polegał na odkryciu realnego 

połączenia, drogi która Buddyzm mógł w czasach Chrystusa dotrzeć do 

Palstyny. M. Notovich podaje w jego mniemaniu prostsze i bardziej logiczne 

wytłumaczenie. Mianowicie, zwraca on uwagę na okres w życiu Jezusa 

(pomiędzy piętnastym, a dwudziestym dziewiątym rokiem życia), o którym 

brak jakichkolwiek konkretnych informacji i znaczących życiowych wydarzeń. 

Odkrywca, wysuwa hipotezę, jakoby Jezus poświęcił ten czas na duchowu 

rozwój i naukę w Indiach. Opinia ta zakłada, że Chrystus, w czasie spędzonym 

w Tybecie studiował Sanskrit i Pali, oddawał się nauce Wedy i filozofii 

Buddyzmu, a następnie powrócił przez Persję do Palestyny głosić Ewangelię. 

Jeśli właściwie zinterpretujemy pogląd Notovitcha, dzieje Chrystusa zostały 

spisane przez Żydowskich kupców, którzy przybyli do Indii tuż po 

ukrzyżowaniu Jezusa (str.237). Zostało to spisane w Pali, świętym języku 

Buddystów z południa; zwój następnie wędrował z Indii do Nepalu i Makhady 

(Magadha) około 200 r n.e. (str. 236), i z Nepalu do Tybetu, gdzie został 

starannie zachowany w pismach Lassa. Tłumaczenia tekstu Pali na język ludzi 

Tybetu został odnaleziony we wielu Buddyjskich klasztorach, miedzy innymi w 

Himis. To właśnie w Himis, tybetańskie manuskryptu zostały przetłumaczone i 

wręczone M. Notovitcha, w czasie jego pobytu w klasztorze. Odkrywca trafił 

tam, szukając pomocy i opieki po złamaniu nogi podczas jego podróży. Na 

podstawie tych właśnie odpisów, Notovitch opublikował swoje badania we 

Francji, opisując zaskakujący punkt widzenia na dzieje Jezusa Chrystusa. 

Warto wspomnieć, że planowane jest przetłumaczenie jego badan na język 

angielski w najbliższym czasie.”  
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Dr. Hermann Oldenberg,(tłum. William Hoey), Budda: Jego Życie, Filozofia i 

Przesłanie: M.A. D. Lit Williams&Norgate, Londyn: 1882 

Str. 142 (przypis) „Proroctwo przedstawione przez Buddę, dotyczące Metteyya 

– kolejnego Buddy, którego przyjście na Ziemię jest oczekiwanym faktem dla 

wiernych, i ma nastąpić w odległej przyszłości – również zawiera dalsze 

wskazówki: ,,Będzie on przewodził rzeszy wyznawców – obejmujących setki 

tysięcy, podobnie jak ja teraz przewodzę setkom’ – Cakkavattisuttanta.” 

 

Str. 419 „W związku z żoną i bezpośrednim potomstwem Buddy, przewodnim 

źródłem jest Mahavagga i.54: ,,Rahulla kilkakrotnie pojawia się w tekście Sutta 

jako syn Buddy, jednak żadna znacząca rola nie jest mu przypisywana; na 

podstawie starożytnej tradycji, niczym nie wyróżniał się on spośród innych 

towarzyszy i wyznawców Buddy’. 

Str.103 „On (Budda) mówi: Rahulla został ze mnie zrodzony, moje pęta 

okazały się fałszywe.” 

Str. 103 (przypis) „W imieniu Rahulla wydaje się być zawarte odniesienie do 

Rahu, czyli Słońca i Księżyca ujarzmiających swą mocą (przyćmiewających) 

demona.” 

 

 

 

Podróże w Imperium Mogołów, Francois Bernier, (Constable, Londyn, 1891).  

W tym kraju znajduje się wiele wzmianek na temat Judaizmu. Wchodząc do 

tego Królestwa po przecięciu gór Peer-Punchal, wydawało mi się, że 

mieszkańcy przygranicznych wiosek przypominali Żydów. Ich twarze i 

zachowania, nie do opisania cechy szczególne wyglądu, które pozwalają 
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podróżnikowi rozróżnić mieszkańców innych narodów, wszystko to wydawało 

się, że należy do tych starożytnych ludzi. Nie można przypisywać tego co ja 

mówię tylko czystej wyobraźni, żydowski wygląd tych wieśniaków był już 

zauważony na długo przez moim przybyciem do Kaszmiru przez naszego Ojca 

Jezuitę oraz kilku innych europejczyków ( Str. 930-932) 

 

 

Listy z podróży od Bengalu do Anglii, George Forster, (Faulder, Londyn, 1808).  

Widząc po raz pierwszy Kaszmirczyków w ich własnym kraju, wyobraziłem 

sobie na podstawie ich stroju, z natury ich twarz, która było długa i o 

poważnym wyglądzie oraz kształtu ich brody, że oto znalazłem się pośród 

narodu Żydów( Tom II, str. 20) 

 

  

Rasy Afgańczyków H. W. Bellews, krótkie sprawozdanie wiodących ludów 

zamieszkujących ziemie Afganistanu, C. S. I. Thacker, Spink & Co., Kalkuta, 

1880, MDCCCLXXX 

Str.15: „Tradycje narodu Afgańczyków wywodzą się z terenów Syrii, jako kraju 

ich zamieszkiwania, z tego względu, że za czasów rządów Bukhtunasara 

(Nabuchodonozora), część mieszkańców tego państwa, jako niewolnicy, została 

przymusowo przemieszczona do różnych części Persji i Medii, gdzie została 

osiedlona  jako osadnicy mający zaludnić nowo nabyte terytoria. Wraz z 

upływem czasu, część kolejnych pokoleń dawnych niewolników, w wyniku 

naturalnej emigracji przemieściła się na wschód, na górzyste tereny Ghur, a 

tam przez rdzenną ludność zostali nazwani ‘Bani Afganami’ oraz ‘Bani Israil’ lub 

‘Afgańskimi dziećmi’ oraz ‘Izraelskimi dziećmi’. Potwierdzeniem tego jest 

świadectwo proroka Esdrasza, twierdzącego, że dziesięć plemion Izraela, 
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wziętych do niewoli, stopniowo odzyskiwało wolność dzięki ucieczce do 

państwa Arsareth, które najprawdopodobniej jest dzisiejszym Hazara, dawną 

częścią Ghur. O tych wydarzeniach wspomina również Tabacati Nasiri – 

historyczne dzieło, zawierające między innymi szczegółowy opis podbojów tych 

ziem przez Czyngis Hana – świadczy, że w czasach rdzennej dynastii Shansabi, 

żyli w państwie ludzie nazywani ‘Bani Israil’, oraz że część z nich 

specjalizowała się w handlu z ościennymi krajami.  

  

Encyklopedia Indii oraz Wschodniej i Południowej Azji, Edward Balfour, Główny 

Lekarz, Trzecia Edycja (Bernard Quaritch, 1885). 

Pod hasłem ,,Afganistan’’ str. 31: Pasztuni są właściwie krajową nazwą 

Afgańczyków; lecz Afgańczycy i Pasztulowie nazywają siebie również Bani 

Izrael ( Dzieci Izraela). Pasztun to jedna osoba, a Pasztunowie to wspólna 

nazwa Afgańczyków. Słowo to wzięte oryginalnie z języka hebrajskiego(Ibrani), 

chociaż niektórzy z nich mówią, że posiada syryjskie(Siurani) źródła i oznacza 

dostarczony/wydany oraz uwalniać. Również mówi się, że termin Afgańczyk 

posiada to samo znaczenie. Istnieje pewna tradycja, że pewna matka Afgana 

kiedy ten urodził się wykrzyknęła ,,Afgan’’, tzn. jestem wolna i dałam mu tak 

na imię; kolejna tradycja mówi, że w bólach porodowych krzyczała, Afgan, 

Afgan lub Figan, Figan, słowa które w perskim oznaczały, biada, żal, niestety! 

Afgan jest określany  tylko jako oznaczenie potomków Kaisa. 

Jest powiedziane, że termin Pathan jest zaczerpnięty z Pithan, tytularnej nazwy 

rzekomo przyznanej przez Muhammeda pewnemu Afgańczykowi nazywanemu 

Kais. 

Ich pochodzenie nie jest przejrzyste, ale kilku pisarzy uważa ich za potomków 

jednego z dziesięciu plemion Izraele, jest to również opinia niektórych z 

samych Afgańczyków. Nieliczni autorzy uważają, że ten naród nie jest 
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pochodzenia żydowskiego, ale pośród tych, którym przedstawiono religię 

Muhammeda, znajdowali się Żydzi, którzy zmienili wiarę.  

 

Następnie na str. 34, ze źródła pracy Elphinstona p.t. ,, Królestwo Kabulu’’ ( 

str. 182-185) jest napisane: 

Pośród Yusufzai, żaden mężczyzna nie zobaczy swojej żony aż do czasu 

zakończenia ceremonii zaślubin, u wszystkich Bardurani istnieje wielka rezerwa 

w czasie okresu czasu pomiędzy narzeczeństwem a małżeństwem. Niektórzy z 

nich żyją u ich przyszłych teściów, pracując na swój chleb, jak to robił Jakub 

kiedy chciał poślubić Rachel, nawet bez ujrzenia obiektu zainteresowania. 

Pomiędzy Afgańczykami, tak jak pomiędzy Żydami, jest to zamysł brata 

zmarłego aby ożenić się z wdową po nim, a jest śmiertelnym afrontem dla 

brata, aby jakakolwiek inna osoba poślubiła wdowę po jego bracie, i jest to 

również śmiertelnym afrontem dla tej innej osoby poślubić wdowę bez zgody 

brata zmarłego(t.j. męża wdowy) 

 

 

Relacja z Misji do Bukhary w latach 1843-1845, w dwóch tomach, Rev. Joseph 

Wolff, D.D. LL.D. (John W. Parker, Londyn, 1845) Tom I, Edycja II. 

Strona 9: Z różnych rozmów z Afgańczykami w Khorasan i gdzieindziej, 

dowiedziałem się, że  niektórzy z nich są dumni z pochodzenia od dzieci 

Izraela, ale wątpię w prawdziwość tej części tradycji. 

Strona 13: Wszyscy Żydzi w Turkistanie twierdzą, że Turkistańczycy są 

potomkami Togarmaha, jednego z synów Gomara, wspomnianego w Księdza 

Rodzaju 10:3. 
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Strona 14: Liczba Żydów w Bukharze wynosi 10 000. Główny Rabi zapewnił 

mnie, że Buchara jest Habor oraz Balkh Halah Dwóch Króli 18:6, lecz w czasie 

rządów Czyngis Hana stracili wszystkie ich zapisane zwoje. W Balkh, 

muzułmańscy mułłowie zapewnili mnie, że został zbudowany przez syna 

Adama, którego pierwsze imię brzmiało Hanakh( tzn. Henoch), a potem Halah, 

chociaż później pisarze nazywali go Balach lub Balch. Żydzi, zarówno z Balch 

oraz Samarkandy zapewniali mnie, że Turkistan jest Ziemią Noda, gdzie 

pewnego dnia zatrzymał się Nod. 

Strona 15: Jest pewna stara tradycja w Bukcharze, że niektóre z Dziesięciu 

Plemion znajdują się w Chinach. Wypróbowywałem tutaj Żydów w różnych 

punktach biblijnej interpretacji, szczególnie tej ważnej w Księdze Izajasza 

7:14- dotyczącej dziewictwa. Oni tłumaczą to tak jak my Chrześcijanie to 

robimy i są w całkowitej niewiedzy tego poważnego sporu pomiędzy Żydami i 

Chrześcijanami, dotyczącego tego punktu.  

Strona 16: Po tym bardzo interesującym pobycie uzyskałem paszport od Króla, 

następnie przekroczyłem Opus i po kilku dniach przybyłem do Balch, a z tego 

miasta, gdzie również rozmawiałem w rozproszonymi Żydami, udałem się do 

Muzaur.  

Niektórzy Afgańczycy uważają siebie za potomków Izraela. Według nich Afgana 

był bratankiem Asapa, syna Berakia, który zbudował świątynię Salomona. 

Potomkowie tych Afgańczyków, będących Żydami, zostali sprowadzeni do 

Babilonu przez Nabuchodonozora, skąd zostali przeniesieni w góry Ghur w 

Afganistanie, ale w czasie Muhammada zostali muzułmanami. Wystawiają na 

pokaz pewną księgę Majmooa Alansab, lub zbiór drzew genealogicznych, 

napisaną w perskim. 

Strona 17: Stąd przeszedłem do Peszawaru. Tutaj również pokazano mi 

pojedyńczą książkę pochodzącą od Afgańczyków, pasztuńską Księgę Khan 

Iehaun Loote. Zapisek w tejże księdze zgadza się z tym podanym w MSS, 
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Teemur Nameh oraz Ketaub Ansbee Muhakkek Toose. Sądziłem, że ogólna 

fizjonomia nie jest żydowska, ale byłem cudownie zaskoczony, że 

Youssufszeye oraz Khalibaree dwa z plemion przypominają widokiem Żydów. 

Kaffreseeah Poosh, jeśli to Afgańczycy, to znacznie różnią się od reszty 

narodu. Wielu podróżników myślało o nich jako o potomkach Armi Aleksandra 

Wielkiego, ale oni tego nie potwierdzają. 

Strona 18: Zawsze myślałem, że Kaffr Seeah Poosh byli potomkami Izraela, 

również kilku uczonych Żydów z Samarkandy podziela moją opinię. 

Strona 19-20. Kapitan Riley, co mnie zaskoczyło,  patrzył na Afgańczyków jako 

pochodzenia Żydowskiego. 

Strona 58: Spędziłem kilka dni z dziećmi Rachab(Bani Arbal, plemie Arbal).  Z 

nimi były dzieci Izraela z plemienia Dan, którzy zamieszkiwali blisko Terim iw 

Hatramawl, którzy powszechnie oczekiwali wraz z dziećmi Rachab, szybkiego 

przybycia Mesjasza na chmurach z Nieba. Tom II, str. 131  

Jest to bardzo niezwykłe, że prorok Ezekchiel w dwódziestym siódmym 

rozdziale, czternastym wersecie, podaje dokładny opis handlu prowadzonego 

przez Turkmeńczyków z mieszkancami Bukhary, Chiwy[miasto w zach. 

Uzbekistanie] oraz Kokand[miasto w wsch. Uzbekistanie]. Prorok powiedział, ci 

z domu Togomara(t.j. Turkmeńczycy) handlują na ich targach z końmi, 

jeźdźcami i mułami. Do dziś dnia Turkmeńczycy, podobnie jak żydowscy 

strażnicy,  są najemnikami i wynajmują siebie za kilka tanga za dzień. Jest 

również niezwykłe, że często słyszałem, że Turkmeńczycy zwą siebie 

Toghrama, a Żydzi nazywają siebie Togarma. 

Widząc karawany wielbłądów przychodzące z kupcami z Kaszmiru, Kabulu, 

Kokandu, Keetay oraz Orenbough, przywodzi na myśl fragment z Księgi 

Izajasza 9:6: tłumy i wielbłądy okryją cię, dromadery Madianitów i Efah, 

wszyscy oni przybędą z Saby i przyniosą złoto oraz kadzidło. Wspominając 
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złoto, nie wolno mi zapomnieć, że blisko Samarkandy znajdują się kopalnie 

złota i turkusów.   

Strona 236: Kilka słów na temat dzieci z gór Kurdystanu. Te dzieci, jak 

zaobserwował ostatnio nieodżałowany Dr. Grant, są pochodzenia żydowskiego, 

chociaż nie mogę wybiegać tak daleko i potwierdzić, że są one tymi 

Dziesięcioma Plemionami, ponieważ oni sami nie znają swoich korzeni. 

Obecnie, są oni w większości Chrześcijanami. 

Najbardziej przypominają protestantów z Niemiec i Anglii, ponieważ nie 

posiadają ani obrazów ani zakonów, a ich duchowni są ożenieni. Jednakże, 

godności biskupie są dziedziczne, tak jak te Patriarchy, a w czasie kiedy matka 

Patriarchy jest w ciąży unika picia wina oraz jedzenia mięsa. W przypadku, jeśli 

urodzi się syn jest Patriarchą, a jeśli córka jest zobowiązana do przestrzegania 

wiecznego dziewictwa. 

 

Zaginione plemiona, autor  Dr. George Moore 

Na stronie 143: Zostaliśmy przyprowadzenie do kraju o wielkiej ważności w 

aspekcie dzisiejszego Wschodu, co bardziej interesujące dla nas, mianowicie 

Afganistan oraz ościenne kraje, znajdujemy tam pewne ludy, które wyznają, że 

są Beni Izrael( Dziecmi Izraela) lub potomkami tych Dziesięciu Plemion,. 

Na stronie 145: Głównymi powodami myślenia, że pewne klasy ludności 

Bukchary oraz Afganistanu są pochodzenia żydowskiego są następujące: 1. Ich 

zewnętrzne podobieństwo do Hebrajskiej rodziny. Tak więc, Dr. Wolff, 

żydowski misjonarz mówi ,, Byłem cudownie zaskoczony podobieństwem 

Youssoufszye ( plemię Józefa) oraz Khybere, dwóch z pośród ich plemion, do 

Żydów’’. Moorcroft również mówi o Kyberytach ,, Są oni wysocy o wybitnie 

żydowskich kształtach rysów’’. 2. Od niepamiętnych czasów sami siebie 

nazywali Bani Izrael- Dzieci Izraela. 3.  Nazwy plemion są żydowskie, 

szczególnie te Józefa, które zawiera Efraima oraz Manassesa. W Księdze 
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Objawienia plemię Józefa oznacza Efraima(Obj. 7:6-8). W 36:5 Mojżesz mówi 

do Manasseha jako plemienia synów Józefa, tak więc jest jasnym, że obaj 

Manasseh  i Efraim byli znani pod nazwą plemienia Józefa. 4.  W Afganistanie 

Hebrajskie nazwy miejsc i osób występują o wiele częściej niż można by 

zanotować te związane z muzułmanami; i rzeczywiście, te nazwy istniały zanim 

Afgańczycy zostali muzułmanami. 5. Wszystkie zapisy zgadzają się, że 

zamieszkiwali oni góry Ghur od  czasów bardzo odległej starożytności. Jest 

pewne, że Książęta Ghur należeli do afgańskiego plemienia Suurii oraz że ich 

dynastii zezwolono na istnienie w bardzo odległych czasach nawet w XI wieku. 

Wydaje się, że wcześniej objęli w posiadanie góry Soliman lub Salomona 

obejmując wszystko w południowych górach Afganistanu(Elphinstone). 6.  

Afgańczyk jest imieniem nadanym przez innych, imieniem nadanym przez nich 

samych ich narodowi jest Pasztuni, a Dr. Garey oraz Marshman zapewniają, że 

język pusztuński zawiera więcej hebrajskich korzeni, niż jakikolwiek inny język. 

Strona 147: Antyczność imienia stolicy kraju Kabul lub Kabool została 

ustanowiona później; wykazano również, że niektóre szczególne ludy znane 

jako ,, Plemiona’’ , ,,Szlachetne Plemiona’’ zamieszkiwały tam od bardzo 

odległych czasów. Dlatego też jest to dobry dowód, iż obecni mieszkańcy 

Kabulu mogą być usprawiedliwieni w zapewnieniach, że od najwcześniejszego 

okresu historii, oni oraz ich przodkowie zamieszkiwali Kabul oraz, że od 

niepamiętnych czasów znani byli jako Plemiona, tzn.  Żydowskie Plemiona, tak 

jak teraz przyjmują siebie za nich. Według Sir W.Jones wschodnio-perskie 

władze zgodziły się z nimi w ich twierdzeniach co do ich pochodzenia. 

Mieszkańcy oraz odpowiednie władze, takie jak Sir John Malcolm oraz 

misjonarz Mr. Chamberlain, po przeprowadzeniu pełnego dochodzenia, 

zapewniło nas, że wielu spośród Afgańczyków są bez wątpienia z nasiona 

Abrahama.  
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Józef Flawiusz, Starożytności, przetłumaczone przez Żyda W. M. Whitsona 

(Hurst, Rees, Orme & Brown: Londyn).  

Co: Czy rozciągacie swoje nadzieje poza rzekę Eufrat? Czy ktokolwiek z was 

myśli, że wasze bratnie plemiona przyjdą wam z pomocą z Adiabene[ z 

aramejskiego  Hadyab, starożytna nazwa obszaru wchodząca w skład Asyrii]? 

A nawet, jeśli chcieliby, Partowie [ dynastia rządząca tym obszarem]nie 

udzielili by im pozwolenia( XI, V.2) 

Jest to cytat z Jesih King(Agrippa) do Żydów aby poddali się Rzymianom i nie 

patrzyli na Żydów z za Eufratu. 

Józef żył za panowania Wespazjana, w ostatniej części pierwszego 

chrześcijańskiego wieku. 

 

Osobista relacja z wizyty w Chuzin, Kabul w Afganistanie G. T. Vigne F.R.G.S. 

(Londyn: Whittaker, 1840).  

Strona 166-167: Tata Moolah Chuda, uczona osoba w historii swego ludu, 

przeczytała mi z Mujmul-unsal( Zbiór Rodowodów) następujący krótki zapisek 

o ich pochodzeniu. Mówią oni, że najstarszy z synów Jakuba, Juda, którego 

najstarszym synem był Osruk, który był ojcem Okour, ojciec Moslib, ojciec 

Farlai, ojciec Kysa, ojciec Talut, ojciec Ermiaha, ojca Afgańczyków, skąd nazwa 

Afgańczyków. Był on współczesny Nabuchodonozorwi, nazywał siebie Bani 

Izrael i miał czterdziestu synów, których imiona nie ma okazji do włączenia. 

Jego 34 potomkiem w prostej linii, po okresie dwóch tysięcy lat był Kys.  Od 

czasów Kysa, który żył w czasach Proroka Muhammad, upłynęło 60 pokoleń. 

Sulum, najstarszy syn Afgana, który żył w Sam(Damaszku) opuścił to miejsce i 

udał się do Ghura Miszkon, krainy blisko Heratu, a jego potomkowie stopniowo 

rozpowszechniali się po kraju znanym dzisiaj Afganistanie. 

 

http://www.ahmadiyya.pl/


                                                                                                                  Jezus w Indiach                                                                       

   

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya www.ahmadiyya.pl                                             

132 

 

Encyklopedia Geografii autorstwa James Bryce, M.A., LL.D., F.R.S.E. i Keith 

Johnson F.R.G.S., Wydanie Drugie (William Collins, Sons & Co, Londyn & 

Glasgow, 1880).  

W dziale ,,Afganistan’’ strona 25, Historia i Stosunki… imię Afgan nie jest 

używane przez sam lud; oni nazywają siebie Pasztunami, w liczbie mnogiej, 

Pasztuni, od czego być może pochodzi nazwa Puten, nada im w Indiach. Śledzą 

swoje pochodzenie od Szawła, Króla Izraele, nazywając siebie Beni Izrael. 

Według Sir, A. Burnes, jest ich tradycją, że zostali przeniesieni przez Króla 

Babilonu z Ziemi Świętej do Ghur, leżącego na zachód od Kabulu, [przyp. 

tłumacz.]w centralnej części dzisiejszego Afganistanu] i żyjąc jako Żydzi do 

682 r. n.e., kiedy to zaakceptowali islam dzięki pewnemu Arabowi, Wodzowi 

Khaled-ibn-Abdalla, który ożenił się z córką afgańskiego wodza. Żadne 

historyczne dowody nie zostały kiedykolwiek przedstawione na poparcie tego 

pochodzenie i być może jest to pewien wynalazek utworzony na podstawie 

faktów wspomnianych w Drugiej Księdze Królewskiej XVIII-II. Jednakże mogło 

tak być, wszyscy podróżnicy zgadzają się, że ten lud uderzająco różni się od 

sąsiadujących narodów i posiada jedno wspólne pochodzenie. Mówi się, według 

niektórych, że bardzo przypominają Żydów w kształcie i cechach wyglądu oraz 

że są podzieleni na kilka plemion, zamieszkujących oddzielne terytoria i 

pozostają prawie niezmieszanymi. 

 

Historia Afganistanu, autorstwa pułkownika G. Malleson, C.S.I. (W.H. Alien, & 

Co, Londyn, Urząd Indii, 1878).  

Strona 39: Przejdę teraz do narodu Afganistanu, do plemion zamieszkujących 

ten kraj i zarządzających przejściami. Przedmiot ten został potraktowany 

bardzo szczegółowo przez Mountstuart Elphinstone oraz Ferrier – którzy 
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czerpią cytaty w dużej mierze od Abdullah Khan z Heratu, autorstwa Bellews 

oraz wielu innych. 

Postępując za Abdullah Khanem oraz innymi afgańskim pisarzami, Ferrier jest 

skłonny wierzyć, że Afgańczycy reprezentują te zaginione dziesięć plemion 

oraz twierdzi, że są potomkami Szaula, Króla Izraela.  Pośród innych pisarzy 

przyłączających się do tego punktu widzenia można wymienić zaszczytne imię 

Sir Williama Jonesa. Z drugiej strony Profesor Dorn z Charkowa, który 

szczegółowo zbadał ten temat, odrzuca tą teorię. Mountstuart Elphinstone  

klasyfikuje ją w tej samej kategorii jak teoria pochodzenie Rzymian od 

Trojańczyków.  Uwagi co do punktu widzenia Abdullaha Khana zostały ostatnio 

wyrażone , stosownie i skutecznie w liście do the Times przez Profesora 

Dowsona. Jeśli, pisze ten pan, byłoby to warte rozważania, jest to cały czas 

sprzeczne z poglądem, iż Afgańczycy są potomkami tych dziesięciu zaginionych 

plemion. Szaul był z plemienia Benjamina, a to plemię nie było jednym z 

dziesięciu zaginionych. Pozostaje zatem pytanie dotyczące cech wyglądu 

zewnętrznego.  Bez wątpienia posiadają one swoją wagę, ale nie mogą 

przeważać nad najważniejszym pytaniem w sprawie języka. Profesor Dowson 

przeszedł następnie do wykazania, że język afgański nie ma żadnych oznak 

hebrajskiego w sobie oraz podsumował poprzez wypowiedzenie pewnego 

przypuszczenia, mianowicie, za ,, zbyt niewiarygodne’’ iż wraz z upływem 

czasu, cała rasa Afgańczyków mogłaby zmienić swój język  

Historia Afgańczyków,  L. P. Ferrier, przetłumaczona przez W. M. Jesse. (John 

Murray, Londyn, 1858).  

Strona 4: Kiedy Nadir Szah, maszerował aby podbić Indie, przybył do 

Peszawaru. Wódz plemienia Yuuzuuf Zyes podarował mu pewną Biblię 

napisaną w języku hebrajskim oraz kilka innych przedmiotów, które były 

używane w ich starożytnym kulcie, a które zachowali. Przedmioty te 

natychmiast zostały rozpoznane przez Żydów, którzy szli za obozem. 
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Na stronie 1, w przypisie, pisze:  Autor manuskryptu o historii Afgańczyków 

stwierdza, że niektórzy wywodzą nazwę Afgan od jego perskiego znaczenia  

,,Opłakiwanie’’, ponieważ te plemiona opłakiwały ich wygnanie z Judei. Inni 

mówią, że Afgan był wnukiem Szaula i był zatrudniony przez Salomona w 

budowie świątyni. Autor ten odnosi się do dwóch historii tego narodu: Tarikh-

Afghanah oraz Tarikh Ghour, tzn. Historia Afgańczyków oraz Historia Ghur. 

Okazuje się, mówi, z tych prac, że Afgańczycy uważają siebie za częściowo 

potomków Koptów z Egiptu, a częściowo od Izraelitów; ale nic nie jest 

przedstawione dla poparcia tej tezy. 

Zostało nam przekazane przez jednego z pisarzy Nabuchodonozora, że po 

skazaniu wielu więźniów na śmierć, pozostałych wygnał w góry  Ghour, gdzie 

bardo pomnożyli się razem z Żydami z Arabii; a kiedy ci zmienili swoją religię 

na tą Muhammeda, odebrany został pewien list od nawróconego Żyda zwanego 

Kalus, informując ich o pojawieniu się Nowego Proroka oraz nawołując ich do 

dołączenia do jego świętego standardu. Kilku szlachetnie urodzonych 

Afgańczyków wyruszyło do Arabii, głównym z nich był Keis, który, jesteśmy 

poinformowani przez afgańskich autorów, wywodził swoje pochodzenie poprzez 

czterdzieści siedem pokoleń od Szaula oraz poprzez pięćdziesiąt pięć od 

Abrahama( Historia Afgańczyków, perski manuskrypt)     

Prawie wszyscy pisarze muzułmańscy potwierdzają to pochodzenie od 

Afgańczyków, a ja byłem przez jakiś czas w posiadaniu genealogicznej tabeli, 

w których uczyniono wysiłek aby udowodnić, że wszystkie główne rodziny 

Afgańczyków pochodzą bezpośrednio od Królów Izraela. 
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Okładka-Tył 

Ucieczka Jezusa od śmierci na krzyżu i podróż do Indii 

Jezus w Indiach 

Jest to tłumaczenie na język polski rozprawy w języku Urdu napisanej przez 

Założyciela Ruchu Ahmadiyya w Islamie, Jego Świątobliwość Mirzę Ghulama 

Ahmada (1835-1908). Tematem jest ucieczka Jezusa od śmierci na krzyżu 

oraz jego podróż do Indii w poszukiwaniu zaginionych plemion Izraela. 

Chrześcijańskie jak również muzułmańskie Święte Księgi oraz stare medyczne i 

historyczne książki zawierają starożytne buddyjskie zapisy dostarczające 

dowody na temat tej podróży.  Ukazano Jezusa docierającego do Afganistanu, 

spotykającego Żydów osiadłych tam po uwolnieniu się z niewoli 

Nabuchodonozora. Z Afganistanu Jezus udał się do Kaszmiru, gdzie osiedliły się 

inne plemiona izraelskie. To miejsce uczynił swoim domem i tam też umarł. 

Jego grób został odnaleziony w mieście Srinagar.  
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