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[Strona Tytułowa Pierwszego Wydania]  
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[Tłumaczenie Strony Tytułowej, Wydanie Pierwsze] 
 

Porada dla Prawych 
 

Otrzymałem dobrą nowinę od Niewidocznego, 
Iż jestem Reformatorem tej wiary i Przewodnikiem. 

 
Jestem Mesjaszem i obwieszczam na głos, 

Iż jestem Namiestnikiem Króla niebios. 
 

Cóż to za czas! I jakież błogosławieństwo!!! 
Jeśli pozostajecie bez wiary, jakże nieszczęśliwi jesteście. 

 
Niechaj zostanę pohańbiony, jeśli w mym sercu 

Posiadam pragnienia inne niż te należące do Umiłowanego. 
 
 

Wykład zatytułowany 
 

Islam 
 

Napisany przez 
 

Posłańca Bożego 
Obiecanego Mesjasza i Mahdiego 

Jego Ekscelencję Mirzę Ghulama Ahmada(as) z Qadian 
 

Wygłoszonego przed wielkim zgromadzeniem w Sialkot [Indie] 
 dnia  2 Listopada, 1904r. 

 
Wydany przez: Chaudhry Maula Bukhsh Sahib Ahmadi Bhatti, Na’ib 

Muhafiz, Biuro Okręgowe, Sialkot. 
Wydrukowany w Drukarni Mufid-e-‘Am, Sialkot [Indie]. 
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SKRÓTY 
 

Zostały użyte następujące skróty. Czytelnicy proszeni są, w trakcie czytania tej 
książki, o recytację pełnej wersji pozdrowień. 

SAW  - skrót dla SallAllahu Alaihi ła Sallam, oznacza ,,Niech pokój i 
błogosławieństwo Boga będzie z nim’’, jest pisane po imieniu Proroka Muhammada 
(saw). 

AS -  skrót dla Allaihissalam, oznacza ,,Pokój niech będzie z nim’’ jest pisane po 
imionach proroków innych niż Prorok (saw). 

RA - skrót dla RadijAllahu Anhu oraz RadijAllahu Anha, oznacza ,, Niech 
zadowolenie Boga będzie z nim’’ oraz ,, Niech zadowolenie Boga będzie z nią’’ jest 
pisane po imionach Towarzyszy Proroka (saw) i po imieniu Obiecanego Mesjasza 
(as). 
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O Autorze                                                

 

Hadhrat [arab. Jego Ekscelencja] Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) – Obiecany 

Mesjasz i Mahdi urodził się w rodzinie szlacheckiej w Qadian, wtedy, w Indiach.  

Od najmłodszych lat interesował się religią. Był znany ze swej uczciwości, 

życzliwości oraz zdecydowania. Z czasem pogłębiła się jego znajomość i 

zrozumienie religii oraz jej zastosowanie w społeczeństwie. 

Będąc muzułmaninem był mocno przekonany o tym, że wszystkie religie u 

swych źródeł są prawdziwe.  Z upływem czasu oddaliły się jednak od swej 

pierwotnej nauki. Podtrzymywał on godność religii i wykazywał jej znaczenie 

dla każdego człowieka. 

Jego szczera obrona religii została ostatecznie pobłogosławiona, gdy zaczął 

otrzymywać bezpośrednie objawienie od Boga – błogosławieństwo, które 

otrzymywał do końca swego życia.  

Jego misją było ożywienie prawdy, którą zawierają w sobie wszystkie religie 

oraz odrodzenie nauk islamu.  Poprzez nie chciał zjednoczyć ludzkość i 

ustanowić wieczny pokój.  

W 1889 r., pod Bożym kierownictwem, Hadhrat Ahmad założył Muzułmańską 

Wspólnotę Ahmadiyya – wspólnotę, która rośnie w swej liczbie i sile.  Pozostaje 

aktywna w przekazywaniu przesłania islamu do krańców ziemi. 

W 1891r., ogłosił, na podstawie Bożego Objawienia, że jest Obiecanym 

Mesjaszem i Mahdim, którego nadejście było oczekiwane przez wyznawców 

różnych religii, zgodnie z obietnicami zawartymi w proroctwach Bożych ksiąg: 
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Wedy, Tory, Biblii, Koranu i Pism innych światowych religii. Zapowiadały one 

przybycie „Obiecanego” pod różnymi nazwami i tytułami: hindusi czekali na 

Krisznę,  Żydzi i chrześcijanie na Mesjasza, buddyści na Buddę, a muzułmanie 

na Imama Mahdiego i na Mesjasza. Jego pojawienie się nastąpiło zgodnie z 

proroctwami wypowiedzianymi przez Proroka islamu (niech pokój i 

błogosławieństwa Boga będą z nim) o drugim przybyciu Mesjasza oraz 

pojawieniu się al-Imam [arab. przywódca duchowy] oraz al-Mahdi [arab. 

Mesjasz]. 

Pod Bożym kierownictwem, Jego Ekscelencja Mirza Ghulam Ahmad wyjawił, iż 

miał pojawić się tylko jeden taki reformator. Wszystkie cechy „Obiecanego”, 

wymieniane w największych religiach, są reprezentowane w jednej osobie. 

Jego misją miało być doprowadzenie ludzkości do owczarni jednej powszechnej 

religii, islamu. Twierdził również, że Obiecany Reformator jest podległy 

Prorokowi islamu (saw) oraz że jest jego wiernym wyznawcą.  

Hadhrat Ahmad (as) wykazał się jako szanowany pisarz. Napisał ponad 80 

książek. Jego publikacje zostały przetłumaczone na ponad 60 języków i do dnia 

dzisiejszego inspirują swoich czytelników. Jednym z jego największych dzieł 

naukowych jest ,,Filozofia Nauk islamu’’, przygotowanym w formie dokumentu 

i odczytanym na Konferencji Wielkich Religii w 1896r. Napisał też w 1899r. 

fascynujący traktat zatytułowany Jezus w Indiach, który odkrywa niezwykłe 

dowody podróży Jezusa (as) do Indii.  Obiecany Mesjasz (as) zainicjował 

również w 1902r. wydawanie magazynu ,,Review of Religions’’, omawiającego 

szeroki wachlarz kwestii religii, filozofii oraz współczesnych problemów danego 

czasu. Jest to najdłużej wychodzący magazyn w języku angielskim występujący 

w obronie islamu oraz jego wartości. 

Ludzie dołączający do jego wspólnoty odzwierciedlają jego sukces w 

przekazywaniu prawdy islamu.  Od 1889 r. do chwili jego śmierci w 1908r., 

zaakceptowały go dziesiątki tysięcy ludzi. To błogosławieństwo jest i będzie 

dalej kontynuowane poprzez jego Kalifów [arab. duchowych następców ]. 

Obecnie, w czasie Piątego Następcy, Hadhrat Mirzy Masroora Ahmada widzimy, 

że fala akceptacji jest ogólnoświatowa, a przesłanie Proroka Ahmada (as) 

rzeczywiście dotarło do krańców ziemi. 
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 O Ogólnoświatowej Muzułmańskiej Wspólnocie Ahmadiyya 
 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya jest dynamicznym, szybko rosnącym 

międzynarodowym ruchem odrodzenia w islamie. Założona w 1889 roku, 

rozciąga się na ponad 195 krajów z liczbą członków przekraczającą dziesiątki 

milionów. Jej obecna siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. 

 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya jest jedyną islamską organizacją, która 

twierdzi, że długo oczekiwany Mesjasz przybył w osobie Mirzy Ghulam Ahmada 

(as) (1835-1908) urodzonego w Qadian w Indiach. Ahmad (as) twierdził, że 

reprezentuje, w sensie duchowym, powtórne przyjście Jezusa (as) z Nazaretu. 

Jego działania kierowane są przez Boga. Jego nadejście zostało 

przepowiedziane przez proroka islamu, Muhammada (saw). Muzułmańska 

Wspólnota Ahmadiyya uważa, że Bóg posłał Ahmada (as), w podobnym celu co 

Jezusa (as), aby zakończyć wojny religijne, potępić rozlew krwi  i ponownie 

ustanowić moralność, sprawiedliwość i pokój. Nadejście Ahmada (as) 

ustanowiło bezprecedensową erę islamskiego odrodzenia. Wykluczył on z  

Islamu, poprzez energiczną obronę prawdziwych i istotnych nauk islamu, 

fanatyczne wierzenia i praktyki. Uznał on także szlachetne nauki wielkich 

założycieli religii i pobożnych ludzi, w tym Zaratusztra (as), Abrahama (as), 

Mojżesza (as), Jezusa (as), Krisznę (as), Buddę (as), Konfucjusza (as), Lao Tzu i 

Guru Nanak. Wyjaśnił również, w jaki sposób te nauki skupiają się w jednej 

uniwersalnej wierze, islamie. 

 

 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya jest wiodącą islamską organizacją 

kategorycznie odrzucającą terroryzm w każdej postaci. Ponad sto lat temu, 

Ahmad (as) zdecydowanie oświadczył, że nie ma miejsca w islamie dla 

agresywnego ,,dżihadu z użyciem miecza’’. Zamiast tego nauczał swoich 

wyznawców, aby toczyć w obronie islamu  bezkrwawy, intelektualny ,,dżihad 

poprzez pióro’’. W tym celu, Ahmad (as) napisał ponad 80 książek i dziesiątki 

tysięcy listów, wygłosił setki wykładów, zaangażował się  w dużą ilość debat 

publicznych. Jego surowa i racjonalna obrona islamu zachwiała 

konwencjonalnym sposobem myślenia muzułmanów. W ramach starań o 
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ożywienie islamu, Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya w dalszym ciągu 

rozpowszechnia nauki Ahmada (as): zasady umiaru i powściągliwości. Czyni to 

w obliczu gorzkiej opozycji ze strony świata muzułmańskiego. 

 

 

Podobnie, jest to jedyna islamska organizacja zatwierdzająca oddzielenie religii 

od państwa. Ponad sto lat temu Ahmad (as) nauczał swoich wyznawców, aby 

chronić nienaruszalność zarówno religii jak i rządu stając się sprawiedliwymi 

duszami jak i lojalnymi obywatelami. Ostrzegał przed irracjonalną interpretacją 

koranicznych wypowiedzi oraz niewłaściwego zastosowania islamskiego prawa. 

Nieustannie wyrażał obawy dotyczące ochrony praw Bożych stworzeń. Dziś 

członkowie wspólnoty nadal są zwolennikami powszechnych praw człowieka, 

ochrony mniejszości religijnych i innych mniejszości. Bronią samostanowienia i 

edukacji kobiet. Jej członkowie są jednymi z najbardziej praworządnych, 

wykształconych, zaangażowanych muzułmanów na świecie. 

 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya jest jedyną islamską organizacją 

opierającą się na zasadzie kalifatu - ciągłości  przywództwa duchowego. Ponad 

sto lat temu Ahmad (as) przypomniał swoim wyznawcom Bożą obietnicę 

zachowania przesłanie islamu poprzez kalifat (duchowa instytucja obejmująca 

spuściznę proroctwa). Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya uważa, że tylko  

ciągłość duchowego przewodnictwa może utrzymać prawdziwe wartości islamu 

i zjednoczyć ludzkość. Po śmierci Ahmada (as) w roku 1908, zostało wybranych 

kolejno pięciu duchowych przywódców. Piąty, obecny przywódca duchowy 

Mirza Masroor Ahmad mieszka w Wielkiej Brytanii.  

Pod wodzą jej duchowych przywódców, Muzułmańska Społeczność Ahmadiyya  

zbudowała do tej pory ponad 15 000 meczetów, 500 szkół i 30 szpitali. 

Przełożyła Koran na 70 języków. Propaguje prawdziwe nauki islamu oraz 

przesłanie pokoju i tolerancji poprzez dwudziesto-cztero godzinny kanał 

telewizji satelitarnej (MTA), internet (alislam.org) oraz wydawnictwo (Islam 

International Publications). Poprzez niezależną organizację charytatywną, 

Humanity First, znalazła się na czele usuwania skutków klęsk żywiołowych na 

całym świecie.  
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Od Wydawcy 
 

Wykład w Sialkot jest wykładem wygłoszonym przez Jego Ekscelencję Mirzę Ghulam Ahmada (as), 
Obiecanego Mesjasza i Mahdiego (1835-1908) w dniu 2 listopada 1904r w Sialkot  w Indiach. 
 
Wykład ten omawia szczegółowo powody pojawiania się Proroków oraz Reformatorów Bożych. 
Wyjaśnia, w jaki sposób ludzie mogą rozpoznać prawdziwość ich proroctw i czynów. Autor analizuje 
powody pojawienia się w Dniach Ostatnich Obiecanego Mesjasza, który jest też Mesjaszem 
oczekiwanym przez  Żydów i chrześcijan, a Imamem i Mahdim dla muzułmanów.  Przytacza niezbite 
dowody, z  Ksiąg największych religii na świecie, potwierdzając prawdziwość swojego oświadczenia, 
że to on jest właśnie tym Obiecanym Mesjaszem. Przytacza Boże objawienia i obietnice objawione 
mu przez Boga będące dowodami, że to on jest owym „Oczekiwanym”.  
Autor porusza dogłębnie ważności Salat (Modlitwy Codziennej), świętą zmianę jaką powoduje ona 
w osobie. Jej wpływ na rozwój duchowy i fizyczny człowieka oraz budowanie trwałego i silnego 
związku człowieka z Bogiem. 
Omawia również szerokie spektrum innych tematów rozpoczynając od szczegółowej analizy misji 
Pierwszego Mesjasza- Jezusa(as), jego ukrzyżowania oraz Drugiego Przyjścia Jezusa(as) w jego 
osobie po analizę wierzeń zawartych w Wedach, a w szczególności kwestię reinkarnacji. 
Jest to pierwsze tłumaczenie na język polski p.t. ,, Wykładu w Sialkot’’. Zostało ono przełożone z 
wersji publikowanej w języku angielskim ,, Lecture Sialkot’’. Wykład w oryginale został napisany w 

języku urdu. Na język polski został przetłumaczony przez Andrzeja Szpaca i Katarzynę Chojnowska.  
W redagowaniu i edycji książki udział wzięli Aneta Banaszak, Mahmoud Hamdan, Ayyaz 
Muhammad oraz Andżelika Nayanova. 
 
Słowa zawarte w zwykłych nawiasach() są słowami dodanymi przez Obiecanego Mesjasza(as). W 
przypadku dodania przez tłumacza, w celu wyjaśnienia, jakichkolwiek dodatkowych słów lub 
wyrażeń, stosowaliśmy nawiasy kwadratowe [ ]. 
 
Nie dokonaliśmy transliteracji słów z języków arabskiego, perskiego, urdu, które stały się częścią 
języka polskiego, tak jak np.,: islam, Mahdi, Quran, ramadan, hadis, zakat, ulema, sunna, etc. 
Wersety z Koranu w polskim tłumaczeniu zostały dodane w przypisach. Korzystaliśmy z tłumaczenia 
Koranu na język polski wydanego przez Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya, Islam International 
Publication Ltd., 1990, wydanego w Wielkiej Brytanii.  
 
         Wydawcy 
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Przedmowa 

autorstwa Maula Bukhsh Sahib Ahmadi Bhatti z Chawinda, Dystrykt Sialkot1 
 
Niech będzie pochwalone nadejście Obiecanego Mahdiego; 
Niech będzie pochwalone pojawienie się Obiecanego Mesjasza. 
 
Sialkot stanowi dziś obiekt zazdrości Raju; 
Niech Bóg pobłogosławi to wyróżnienie. 
 
Wielki Imam naprawdę nadszedł; 
Niech będzie pochwalony Sprawiedliwy i Godny Chwały Arbiter. 
 
Wybacz nam ze względu na niego, O Łaskawy Panie! 
Niech na nas wszystkich spłynie Twa łaska, litość i nagroda. 
 
Dziękujmy Bogu za to, że kraina Sialkot została wyróżniona obecnością wielu zwolenników 
Stowarzyszenia, których  serca przepełnione są prawdziwą miłością i oddaniem. 
 

 
Po udanej wizycie Obiecanego Mesjasza(as) w Lahore, Dżamaat [ przyp. 
tłumacz.  z arab. wspólnota] w Sialkot złożyło pokorną prośbę, aby Hudhur [ 
przyp. tłumacz.  z arab. Jego Ekscelencja] (as) [tzn. Obiecany Mesjasz] odwiedził 
łaskawie także i Sialkot. Hudhur (as), będąc w pełni łaskawy i miłościwy, 
wysłuchał tej prośby i wraz ze swą rodziną i wyznawcami, przyjechał do Sialkot 
pociągiem z Lahore 27 października 1904r. 
 

Członkowie miejscowych Dżamaatów gromadzili się na wszystkich stacjach 
kolejowych na trasie pociągu, aby powitać Obiecanego Mesjasza(as). Pociąg 
dojechał do Sialkot o godzinie 18:30. Malawi [ przyp. tłumacz.  z  arab. 
muzułmańscy duchowni] zaczęli już wcześniej robić zamieszanie i podjudzać 
ludzi ogłaszając im, iż ktokolwiek zjawi się, aby zobaczyć Mirzę Sahiba(as), tego 
małżeństwo zostanie unieważnione oraz stanie się odstępcą od wiary. Lecz czy 
Bóg pozwolił kiedykolwiek na sukces takiej opozycji? Ludzi przepełniało 
podekscytowanie i tak bardzo  niecierpliwili się by ujrzeć Obiecanego 

                                                           
1 [Wydawca]Przedmowa ta była częścią pierwszego wydania ,, Wykład z Sialkot’’ wydanego za życia 

Obiecanego Mesjasza(as) 
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Mesjasza(as), iż na peronie dworca kolejowego, na drogach i na bazarach 
zebrało się ich tysiące. W chwili przybycia Hudhur’a(as) panowała atmosfera 
niczym podczas karnawału. Przez około tydzień w Sialkot było więcej religijnej 
gorliwości i ferworu niż kiedykolwiek wcześniej w historii tego miasta. Kroki 
jakie poczyniło Dżamaat w Sialkot aby przyjąć gości była pod każdym względem  
godna pochwały. Było to zdecydowanie pomyślne dla Dżamaatu w Sialkot, iż 
Pobłogosławiony przez Boga Mesjasz(as) przygotował ten Wykład i wygłosił go 
w tym mieście. Błogosławieni bądźcie wy wszyscy zamieszkujący w tym mieście, 
które to Mianowany przez Boga umiłował sobie jak swój własny dom, gdyż 
przybył do was Mesjasz Boży(as) i dostąpiliście wyróżnienia zorganizowania tej 
historycznej Dżalsy [ przyp. tłumacz. arab. konferencja]. O kraino Sialkot! Bądź 
pochwalona. Raduj się i śpiewaj pieśni radości, bowiem odwiedził Cię 
Mahdi(as)! 
 

O Mesjaszu Boży(as), niechaj świat dojrzy światło twojego przewodnictwa 
poprzez błogosławieństwo twej obecności i niechaj wystąpi z otchłani 
ciemności. Amin. 
 

Maula Bakhsh Bhatti Ahmadi 
Gmina Chawinda, Powiat Zafarwal, Dystrykt Sialkot 
Zastępca wojewody miasta Sialkot, Biuro Dystryktowe, Indie 
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ISLAM 
 
Jeśli spojrzymy na świat religii, ujrzymy, że każda z nich, z wyjątkiem islamu, zawiera 
w sobie taką czy inną wadę– nie dlatego, że od początku były one fałszywe, lecz 
dlatego, iż po nadejściu islamu Bóg przestał je wspierać i stały się one niczym ogród 
bez ogrodnika, który by go podlewał i nim się opiekował. W wyniku tego w religiach 
tych zaczęły stopniowo pojawiać się wady. Wszystkie owocodajne drzewa uschły, a 
ich miejsca zajęła obfitość cierni i krzewów. Prawdziwa duchowość - podstawa religii, 
całkowicie zanikła, a pozostały jedynie puste słowa. Jednakże Bóg nie potraktował w 
ten sam sposób  islamu, gdyż życzył sobie, aby ten ogród pozostał wiecznie zielony. 
Dlatego  nawadniał go na nowo każdego stulecia i dbał by nie usechł. Kiedykolwiek 
na przełomie wieków pojawiał się Sługa Boży będący Reformatorem, ignoranci ostro 
mu się przeciwstawiali i silnie sprzeciwiali jakimkolwiek próbom naprawienia błędów, 
które stały się częścią ich nawyków i zwyczajów. Mimo to Bóg Wszechmogący nie 
porzucił Swych działań. Podczas ostatecznej bitwy pomiędzy przewodnictwem, a 
zwodzeniem w tych Dniach Ostatnich, widząc muzułmanów w stanie niewiedzy pod 
koniec XIVw. [Hiżrah] [przyp. tłumacz. według kalendarza islamskiego; wg. 
kalendarza gregoriańskiego jest to przełom wieku XIX i XX w.] oraz na początku 
ostatniego tysiąclecia, Bóg ponownie przypomniał Swe Słowo i ożywił wiarę 
muzułmanów. Żadna inna religia nie została nigdy tak ożywiona po przybyciu 
Proroka (saw). Dlatego właśnie,  zostając pozbawione duchowości, wszystkie 
podupadały. W wyniku tego, przepełnione zostały masą zaniedbań podobnie jak 
nieprany kawałek płótna chłonący w sobie kurz. Ludzie pozbawieni duchowności i 
zniewoleni przez żądzę swych podstawowych pragnień ingerowali w te religie 
zgodnie z własnymi, samolubnymi motywami, wypaczając je nie do poznania. 
Weźmy na przykład chrześcijaństwo, którego zasady były z początku tak czyste i 
nieskażone. Mimo, iż nauki Mesjasza- Jezusa(as) nie były tak doskonałe jak nauki 
Koranu - gdyż nie nadszedł wtedy jeszcze czas na tak doskonałe przesłanie, a 
ludzkie możliwości nie były wystarczająco dojrzałe, ale i tak w kontekście 
poprzedzających warunków były one najbardziej odpowiednimi naukami. Prowadziły 
ku temu samemu Bogu, co Tora. Lecz po odejściu Mesjasza - Jezusa(as), bóg 
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chrześcijan został przeistoczony w innego boga, nigdzie niewspomnianego w 
oryginalnych naukach Tory. Izraelici nie posiadali przypuszczenia istnienia takiego 
boga. Wiara w tego nowego boga zakłóciła całą dynamikę Tory, prowadząc do 
wypaczenia nauk odnoszących się do zbawienia od grzechu, uzyskania łaski i 
czystości ducha. Zbawienie od grzechu uzależnione zostało jedynie od wiary w to, iż 
Mesjasz(as) [Prorok Jezus] przyjął śmierć na krzyżu w zamian za zbawienie 
ludzkości, oraz że sam jest „Bogiem”. Wiele innych, pradawnych przykazań Tory 
zostało także złamanych, a chrześcijaństwo przeszło taką przemianę, iż sam 
Mesjasz(as), gdyby powrócił, by go nie rozpoznał. To zadziwiające, jak ludzie, którym 
nakazywano przestrzeganie praw Tory tak bezwstydnie złamali jej przykazania. Na 
przykład, w Ewangeliach nigdzie nie jest napisane, iż spożywanie wieprzowiny – 
zakazane w Torze – lecz ja [Mesjasz] czynie to dla was prawym. Lub to że Tora 
przestrzega obrzezania, ja [Mesjasz]  uchylam to przykazanie. Jakim sposobem coś 
niewypowiedziane przez Jezusa (as) mogło zostać uznane za dozwolone i 
wprowadzone do religii? Pomijając fakt, że nieuniknione było ustanowienie przez 
Boga uniwersalnej religii, konkretnie – islamu, to właśnie zepsucie chrześcijaństwa  
zwiastowało nadejście uniwersalnej wiary. 

 
Dowiedzionym faktem jest także zepsucie hinduizmu przed nadejściem islamu. 
Czczenie bożków stało się nagminne w całych Indiach. Jednym ze śladów tego 
schyłku jest wierzenie Ariów głoszące, iż Bóg polega na materii podczas tworzenia, 
podczas gdy prawdą jest, że Bóg nie musi w jakikolwiek sposób wykorzystywać 
materii, aby wykazywać się Swymi atrybutami. Idąc za tą fałszywą doktryną, musieli 
zaadoptować kolejną fałszywą i bałwochwalczą doktrynę, według której to wszystkie 
najmniejsze cząsteczki we wszechświecie i wszystkie dusze są wiekuiste i 
pozbawione momentu stworzenia. Jednak, gdyby głębiej się zastanowili nad 
atrybutami Boga nigdy nie wygłosiliby takiej tezy, ponieważ jeśli – tak jak ludzie – 
Bóg także potrzebuje materii, aby wykonywać Swój wieczny atrybut stworzenia, to 
dlaczego – przeciwnie do ludzi – nie potrzebuje on materii aby słyszeć i widzieć? 
Człowiek nie jest w stanie słyszeć bez medium jakim jest powietrze oraz widzieć bez 
światła. Czy Parmeshwar także cierpi na podobne niedogodności i potrzebuje światła 
i powietrza, aby widzieć i słyszeć? Jeśli nie potrzebuje powietrza i światła, to 
niezaprzeczalnie nie jest uzależniony od materii aby ukazywać Swoje atrybuty. 
Stwierdzenie, iż Bóg potrzebuje materii, aby manifestować Swe atrybuty, jest po 
prostu nielogiczne. Przypisywanie Bogu cech ludzkich i twierdzenie, iż stworzenie z 
nicości jest niemożliwe oraz narzucanie Mu ludzkich wad jest z pewnością wielkim 
błędem. Istoty ludzkie są ograniczone, podczas gdy Bóg jest Wszechmogący i zdolny 
do tworzenia Swą wszechmocą innych istot. Na tym właśnie polega Siła Boża! Bóg 
nie potrzebuje materii do manifestowania żadnego ze Swych atrybutów. Jeśli by 
potrzebował nie byłby Bogiem. Nic nie jest w stanie powstrzymać go od robienia 
czegokolwiek Sobie zażyczy. Jeśli, na przykład, postanowiłby w jednej chwili 
stworzyć niebo i ziemię, czyż nie byłby w stanie? Ci spośród hinduistów, którzy byli 
wykształceni i obdarowani duchowością i nie byli zniewoleni przez suchą logikę, 
nigdy nie wierzyli w to w co wierzą dziś odnośnie Parmeshwara Ariowie. Ta doktryna 
jest wynikiem całkowitego braku duchowości. 

 
I tak w religiach tych zaczęły się plenić podobne choroby, niektóre wręcz nie do 
wypowiedzenia, sprzeczne z czystością ludzkiej natury. Wszystkie one poprzedzały 
nadejście islamu. Osoba rozsądna zgodziłaby się, iż jakiś czas przed nadejściem 
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islamu wszystkie wiary zostały wypaczone i zatraciły duchowość. W oparciu o to 
nasz Prorok (saw) był Największym Reformatorem, który  przywrócił światu utraconą 
prawdę. Żaden inny Prorok nie dzieli z naszym Prorokiem(saw) tej dystyngującej 
cechy zastania świata ogarniętego przez ciemność i przywrócenia mu światła. Ani też 
dożycia chwili, w której cały lud, przed którym objawił się, nie porzucił szat szirk 
[przyp. tłumacz. z arab. przypisywanie Bogu partnerów, bożków] i nie przyodział 
stroju Tauhid [przyp. tłumacz. z arab. wiara w jedność Boga] - mało tego, wspiął się 
na wyżyny wiary. Okazał wielką szczerość, oddanie i pewność, jakiej nie można 
odnaleźć nigdzie na świecie. Żaden inny Prorok Boży nie osiągnął nigdy sukcesu 
takiej wagi i takiego stopnia, jaki osiągnął Prorok (saw). Czołowym argumentem 
przemawiającym za autentycznością proroctwa Proroka (saw) jest to, że zaszczycił 
świat Swą obecnością w tych czasach, gdy tonął on w ciemności i bardzo 
potrzebował wielkiego reformatora. Nie odszedł z tego świat dopóki setki tysięcy ludzi 
porzuciło szirk i bałwochwalstwo, przyjęło Tauhid oraz obrało właściwą drogę. Nikt, 
poza Prorokiem(saw) nie był w stanie przeprowadzić tak wielkiej reformacji. Nauczył 
ludzkich wartości tych, którzy uchodzili za barbarzyńców i zwierzęta. Innymi słowy, 
przemienił barbarzyńców w ludzi, ludzi w ludzi cywilizowanych, a ludzi 
cywilizowanych w ludzi pobożnych. Tchnął w nich duchowe wartości i spowodował, iż 
nawiązali kontakt z Prawdziwym Bogiem. Podążając Jego drogą byli wyżynani jak 
bydło i poniżani niczym mrówki miażdżone butem. Lecz dalej twardo trwali w swej 
wierze i maszerowali naprzód w obliczu każdej próby. Dzięki zasłudze ustanowienia 
duchowości na świecie, nasz Prorok (saw) był bez wątpienia Drugim Adamem (as). 
Właściwie, był on prawdziwym Adamem(as), jako że to przez niego wszystkie ludzkie 
cnoty osiągnęły swą pełnię, wszystkie siły dobra uaktywniły się w swych 
odpowiednich sferach i żadna część ludzkiej natury nie pozostała bezowocna. 
Ostateczność jego proroctwo nie polega jedynie na  byciu ostatnim, ale także na tym, 
iż wszystkie udoskonalenia proroctw osiągnęły w nim kulminację. Ponieważ był on 
doskonałą manifestacją  Bożych atrybutów, prawo, które wprowadził, zawierało w 
sobie chwałę oraz piękno. Jego dwa imiona, Muhammad i Ahmad (saw) to właśnie 
symbolizują. Jego uniwersalne, hojne proroctwo od samego początku było  
przeznaczone dla całej ludzkości. 

 
Kolejnym dowodem prawdziwości  bycia prorokiem jest fakt, iż wszystkie pisma 
wszystkich proroków oraz sam Koran wykazują, że począwszy od Adama (as), Bóg 
zarządził wiek świata na siedem tysięcy lat, z tysiącletnimi okresami naprzemiennie 
światła i ciemności. Innymi słowy, jest okres, w którym zwycięża sprawiedliwość oraz 
okres w którym triumfuje zło i kłamstwo. Zgodnie z Bożymi księgami epoki te 
podzielone są na okresy po tysiąc lat każdy. Pierwszy z tych okresów był wolny od 
bałwochwalstwa. Po nim nastał kolejny, także na okres tysiąca lat, w którym to 
namnożyło się wiele różnych bożków i szirk zalał każdą krainę. W trzecim milenium 
na nowo położono fundamenty Tauhid i rozprzestrzenił się on w świecie tak szeroko, 
jak tylko Bóg sobie tego życzył. Potem, w czwartym tysiącleciu na nowo pojawiła się 
ciemność. Izraelici zeszli z prawej drogi, a chrześcijaństwo umarło zaraz po swych 
narodzinach, tak jakby zarówno jego narodziny jak i śmierć miały miejsce w tej samej 
chwili. 

 
Następnie nastało piąte milenium, czas przewodnictwa. W tym właśnie milenium 
miało miejsce nadejście naszego Proroka (saw). Poprzez niego Bóg na nowo 
wprowadził na świat Tauhid. Sam fakt, iż przybyło ono na ziemię w tysiącleciu, 
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którego  przeznaczeniem od wszech czasów było przewodnictwo wystarczy, aby 
dowieść, iż posłał je Bóg. Nie jest to jedynie moje zdanie – wszystkie prorocze Pisma 
to potwierdzają. Fakt ten potwierdza również nazywanie siebie  Obiecanym 
Mesjaszem, ponieważ zgodnie z podziałem okresów szóste milenium jest czasem 
ciemności i zła. To tysiąclecie zaczyna się trzysta lat po Hiżrah [przyp. tłumacz. 
migracja Proroka Muhammada (saw) z Mekki do Medyny] i kończy wraz z nastaniem 
czternastego wieku [przyp. tłumacz. tzn. według kalendarza islamskiego; według 
kalendarza gregoriańskiego jest to wiek XX]. Prorok (saw) nazwał narodzonych w 
szóstym milenium, jako Faiżon Aałaż.[przyp. tłumacz. z arab. skrzywione pokolenie] 

 
Siódme milenium, w którym żyjemy, jest okresem światła i przewodnictwa. Ponieważ 
jest ono ostatnim tysiącleciem, nieuniknionym było narodzenie się na przełomie tego 
milenium Imama [przyp. tłumacz. duchowego przywódcy] Dni Ostatnich. Po nim nie 
ma już żadnego Imama i Mesjasza poza tymi, którzy przyjdą w jego imieniu, jako że 
w tym tysiącleciu, jak zapowiedzieli wszyscy Prorocy, powinien nadejść koniec 
świata. Imam, którego Bóg zaplanował jako Obiecanego Mesjasza(as) jest 
Mużaddidnem [Reformatorem] zarówno tego stulecia jak i ostatniego milenium. 
Nawet chrześcijanie i  Żydzi są zgodni co do tego, iż licząc od czasu Adama (as), 
obecne tysiąclecie jest siódmym. Bóg objawił mi, iż czas Adama(as) jest wyliczony 
na podstawie   wartości numerycznej liter  z Sury Al-‘Asr. To także dowodzi, iż 

jesteśmy teraz w siódmym tysiącleciu. Wszyscy Prorocy są zgodni co do tego, iż 
Obiecany Mesjasz powinien narodzić się na końcu szóstego tysiąclecia i ujawnić się 
na przełomie siódmego, jako że będzie ostatnim, który nadejdzie, tak jak Adam (as) 
był pierwszym. Adam(as) narodził się szóstego dnia w ostatnich godzinach piątku. 
Skoro dzień w oszacowaniu Boga odpowiada tysiącu lat na świecie, to na podstawie 
powyższego podobieństwa Bóg ustanowił czas narodzin Obiecanego Mesjasza na 
koniec szóstego milenium, co może zostać porównane do końca dnia. Jako iż istnieje 
podobieństwo między pierwszym a ostatnim, Bóg stworzył Obiecanego Mesjasza(as) 
na podobieństwo Adama. Adam urodził się bliźniakiem w piątek, jak i ja – Obiecany 
Mesjasz – urodziłem się bliźniakiem w piątek. Moje narodziny poprzedziły narodziny 
mojej siostry. Takie narodziny świadczą o dokonaniu się Łilajat [przyp. tłumacz. z 
arab. władza, błogosławieństwo od Boga]. 

. 

Wszyscy Prorocy jednogłośnie głosili, że Obiecany Mesjasz(as) pojawi się na 
przełomie siódmego milenium. Dlatego też ostatnio temat ten spowodował takie 
poruszenie świata chrześcijańskiego. W Ameryce opublikowano pewną liczbę 
rozpraw zadających pytanie, dlaczego Obiecany Mesjasz(as), który miał się pojawić 
w tym wieku nadal tego nie uczynił. Niektórzy odparli rozpaczliwie, iż ponieważ jest 
już za późno, ludzie powinni uznać Kościół za jego zastępcę. 

 
Fakt, iż pojawiłem się w tysiącleciu wskazanym przez Proroków świadczy o mojej 
prawdziwości. Gdyby nie było żadnych innych dowodów, ten jeden fakt wystarczyłby 
prawdziwemu poszukiwaczowi prawdy, a jego odrzucenie oznaczałoby odrzucenie 
wszystkich Pism. Ten argument jest jasny jak słońce dla tych, którzy znają Boże 
Księgi i rozmyślają nad nimi. Odrzucenie go oznacza odrzucenie wszystkich 
Proroctw, obalenie wyliczeń i zakłócenie Bożego planu. Błędne jest stwierdzenie, iż 
skoro nikt nie zna Dnia Zmartwychwstania, niemożliwym jest określenie wieku świata 
na siedem tysięcy lat od Adama (as) do jego końca. Tacy ludzie nigdy dobrze nie 
przestudiowali Bożych Pism. To nie są obliczenia, które sam przeprowadziłem. Od 
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dawna są one powszechnie akceptowane przez uczonych wśród Ludu Księgi, a 
nawet niektórzy wybitni  Żydowscy uczeni są zgodni co do tego. Z Koranu wynika 
także jasno, iż czas potomstwa Adama (as) – od samego Adama (as) aż do końca 
świata– stanowi siedem tysięcy lat. Wszystkie poprzednie pisma to potwierdzają. 
Można również to przeczytać w poniższym wersecie:     

 

 
22: 48 

[Wydawcy] 22: 48, Sura Al-Hajj (…) I zaprawdę, jeden  dzień u Twego Pana to czasami tysiąc lat waszego liczenia 
Wszyscy Prorocy jasno przekazali te same nowiny. Jak już wykazałem, wartość 
numeryczna liter w surze Al-‘Asr jasno wykazują, iż nadejście Proroka(saw) miało 
miejsce w piątym milenium po Adamie(as). Zgodnie z tym rachunkiem nasze 
tysiąclecie jest siódmym. Nie mogę zaprzeczyć temu, co zostało mi objawione przez 
Boga. Ani też nie widzę powodu, aby odrzucić jednogłośne świadectwo wszystkich 
Proroków Bożych. Skoro są tak silne dowody, ujawnione w autentycznym Hadisie 
[relacje z wypowiedzi i praktyk Proroka Muhammada (saw)] oraz Koranie, iż żyjemy 
w ostatniej epoce, czy pozostaje jakieś miejsce na wątpliwości co do tego, iż to 
tysiąclecie jest ostatnim? Co więcej, Obiecany Mesjasz miał się pojawić na przełomie 
ostatniego tysiąclecia. 

 
To, że nikt nie zna Dnia Sądu nie oznacza, iż nie można niczego o nim 
wywnioskować. Gdyby tak było, to wszystkie znaki wspomniane w Koranie oraz w 
autentycznym Hadisie co do Zmartwychwstania, musiałyby zostać odrzucone, gdyż 
stanowią one jedyne źródło naszej wiedzy o bliskości Dnia Zmartwychwstania. Bóg 
Wszechmogący powiedział w Koranie, iż w Dniach Ostatnich woda popłynie 
kanałami, książki i gazety będą wydawane w wielkich ilościach, a wielbłądy popadną 
w niełaskę. Okazuje się, iż wszystkie te proroctwa spełniły się w naszych czasach. 
Na przykład wielbłądy używane jako środek transportu w handlu, zostały zastąpione 
przez kolej. Możemy zatem podsumować, iż Dzień Zmartwychwstania jest już bliski. 
W wersecie: 

 

7 

cvcvc16 
Oraz w wielu innych wersetach, Sam Bóg ostrzegał nas już dawno mówiąc o 
zbliżającym  się Dniu Zmartwychwstania. Stąd Szaria [przyp. tłumacz. prawo 
islamskie] nie mówi, że czas zmartwychwstania jest absolutną tajemnicą. Wręcz 
przeciwnie – wszyscy Prorocy mówili o oznakach nadejścia Ostatniego Wieku, 
podobnie Ewangelie. Lecz prawdą jest także, że  nie jest znany dokładny dzień ani 
godzina. Bóg jest Wszechmogący i nawet po upływie tysiąca lat może dodać kilka 
stuleci. Ułamki bowiem w takich rachunkach nie liczą się. Podobnie jest z okresem 
ciąży, który czasem może się przeciągać. Weźmy pod uwagę, iż pomimo faktu, że 

                                                           
 
7 [Wydawcy] Godzina zbliżyła się – Al-Qamar, 54:2 
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większość dzieci przychodzi na świat po upływie dziewięciu miesięcy i dziesięciu dni, 
nikt nie zna dokładnej godziny pojawienia się  bóli porodowych. Podobnie, mimo iż 
może upłynąć tysiąc lat przed końcem świata, nikt nie zna dokładnej godziny 
Zmartwychwstania. Odrzucenie wskazówek danych przez Boga na rzecz Imamatu 
[przyp. tłumacz. z arab. duchowe przewodnictwo] oraz Nubułłatu [przyp. tłumacz. z 
arab. proroctwo] jest równoznaczne z odrzuceniem własnej wiary. Ujawnienie się 
jednocześnie wszystkich oznak nadejścia Dnia Ostatniego jest dość ewidentne. 
Świat przechodzi teraz wielką rewolucję. Większość znaków Dnia Ostatniego 
wspomnianych przez Boga Wszechmogącego w Koranie miało już miejsce. Ze 
Koranu wynika jasno, że wraz z przybliżaniem się Dnia Zmartwychwstania, woda 
popłynie kanałami, książki będą drukowane w wielkich nakładach, góry będą 
eksplodować, rzeki wysychać, duża część ziemi będzie uprawiana, komunikacja 
pomiędzy ludźmi stanie się łatwa i częsta, wśród mas będzie miał miejsce wielki 
religijny ferwor, a narody będą atakować religie innych narodów i próbować je 
zgładzić. W tych dniach zabrzmi niebiańska trąba i wszyscy ludzie zostaną 
zjednoczeni pod jedną religią, z wyjątkiem tych bezwartościowych, którzy nie 
zasługują na niebiańską ucztę. To proroctwo, zawarte w Koranie odnosi się do 
nadejścia Obiecanego Mesjasza(as) i  z tego powodu zostało  wymienione po 
świadectwach Gog i Magog – dwóch nacji wspomnianych także we wcześniejszych 
Pismach. Nazwano je tak, gdyż użyją w znacznym stopniu Adżidż, tzn. płomień 
ognia. Zdominują one świat i osiągną każdą wyżynę. Następnie zostanie 
przyniesiona przez niebiosa wielka przemiana i nastanie wreszcie era pokoju oraz 
harmonii. Ponadto, Koran wspomina, iż za tych dni wykopane zostanie z ziemi wiele 
skarbów i innych ukrytych rzeczy. Będzie miało miejsce zaćmienie słońca oraz 
księżyca, zaraza rozprzestrzeni się wzdłuż i wszerz, a wielbłądy staną się 
bezużyteczne, gdyż pojawi się nowy zastępujący je środek transportu. Tego właśnie 
jesteśmy dziś świadkami. W przeszłości cały handel prowadzony był przy pomocy 
wielbłądów, teraz dzieje się to za pomocą kolei. Zbliża się szybko czas, w którym 
również pielgrzymi będą podróżować do Medyny pociągiem i wypełnią proroctwo 
wspomniane w Hadisach: 

9 

sdsds17 
Podsumowując, są to oznaki Dni Ostatnich, które zostały spełnione co do słowa, 
wykazując tym samym, że obecna era jest ostatnią erą tego świata. Tak, jak Bóg 
stworzył siedem dni i przyrównał każdy dzień do tysiąca lat, ta metafora pokazuje, na 
mocy jasnego zapisu ze Koranu, że wiek świata to siedem tysięcy lat. Co więcej, Bóg 
Wszechmogący jest Łytr i kocha Łytr  [liczba nieparzysta]. Bóg, jako Jedyny, jest 
także Łytr. Tak jak stworzył siedem dni, które są łytr, również liczba „siedem tysięcy” 
jest łytr. Z tego wszystkiego możemy wywnioskować, iż żyjemy w ostatnim okresie i 

ostatniej erze świata11, na przełomie której miał ujawnić się, według Bożych pism, 

Obiecany Mesjasz(as). Nawab Siddiq Hassan Khan napisał w swej książce Hujajul 
Kiramah, iż w islamie żadna osoba z obdarowanych wizjami nie ustaliła czasu 

                                                           
 
9 I porzuci się do jazdy wielbłądy. 
11 Obiecany Mesjasz w innym miejscu (w ,,Wykładzie z Lahore’’) wyjaśnił, iż ludzka cywilizacja i dyspensacja jest 
cykliczna. Potomstwo Adama (as) również ma swój cykl istnienia wynoszący siedem tysięcy lat. Tylko Bóg wie 
jak wielu Adamów już przeminęło i ilu jeszcze nadejdzie. 
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nadejścia Obiecanego Mesjasza (as) na dalszy niż początek czternastego wieku (po 
Hiżrah) [przyp. tłumacz. według kalendarza muzułmańskiego; XXw. według 
kalendarza gregoriańskiego] 

 
Naturalnie nasuwa się pytanie, dlaczego Obiecany Mesjasz(as) miał wywodzić się z 
pośród muzułmanów. Odpowiedź można znaleźć w Koranie, w którym Allah 
Wszechmogący obiecał, iż proroctwo Proroka (saw) będzie nosiło bliskie 
podobieństwo z erą  Mojżesza (as), zarówno odnośnie jego początku jak i końca. 
Pierwsze z tych podobieństw odnosi się do pierwszej ery – ery samego 
Proroka(saw).  Drugie podobieństwo miało ujawnić się w Dniach Ostatnich. Pierwsze 
podobieństwo polega na tym, że podobnie jak Mojżesz(as) odniósł ostateczne 
zwycięstwo nad Faraonem i jego poplecznikami, tak i Prorok(saw) ostatecznie 
zwyciężył Abu Jahl’a – Faraona swoich czasów – i jego popleczników. Bóg zniszczył 
ich wszystkich i ustanowił islam na Półwyspie Arabskim. Z pomocą Boga wypełniło 
się to proroctwo: 

12 
Podobieństwo odnośnie Dni Ostatnich polega na tym, że Bóg Wszechmogący w 
Dniach Ostatnich obowiązywania Prawa Mojżeszowego zesłał Proroka, który był 
przeciwny Dżihadowi, nie mającego nic wspólnego z wojnami religijnymi, a który  
nauczał przebaczania i miłosierdzia.  Jezus (as) pojawił się w czasach, w których 
stan moralności Izraelitów znacznie się pogorszył, a ich charaktery oraz sposób 
zachowania zostały całkowicie zepsute. Stracili także swe królestwo i żyli pod 
rządami Imperium Rzymskiego. Jezus(as) pojawił się na początku czternastego 
wieku po Mojżeszu, a skoro łańcuch proroków izraelickich zakończył się na nim, 
stanowił on ostatni łącznik z  izraelickim proroctwem. W ten sam sposób Bóg posłał 
mnie w duchu i charakterze Jezusa(as), syna Marii, w tych Dniach Ostatnich epoki 
Proroka (saw) i zniósł praktykowanie Dżihadu – tak, jak było rzeczone, iż stanie się 
tak za czasu Obiecanego Mesjasza(as). Ponadto, przekazane zostały mi nauki 
przebaczenia i wyrozumiałości. Przychodzę w czasie, w którym stan wewnętrzny 
większości muzułmanów, podobnie jak u Żydów, uległ pogorszeniu. Prawdziwa 
duchowość została utracona, a jej miejsce zajęły pusta forma i rytuały. Koran już 
dawno przepowiedział taki stan rzeczy. Na przykład, używa tego samego określenia 
w odniesieniu do muzułmanów Dni Ostatnich jak i do Żydów. Koran mówi: 

13 
Co należy rozumieć, że i wam będzie dany Kalifat [ przyp. tłumacz. z arab. 
duchowa instytucja następców proroctwa] i imperium, ale w Dniach Ostatnich 
imperium to zostanie wam odebrane z racji waszych złych uczynków, tak jak 

                                                           
12 [Wydawcy] Zaprawdę, wysłaliśmy do Was Posłańca, który jest nad wami świadkiem, tak jak wysłaliśmy 
Posłańca do Faraona. – Al-Muzzammil, 73:16 
13 [Wydawcy] Wasz Pan ma właśnie (…) zobaczyć, jak będziecie postępować. – Al-A’raf, 7:130 



 19 

zostało odebrane i Żydom. Bóg jasno daje w surze Al-Nur do zrozumienia, iż we 
wszystkich swych cechach Kalifat tego umma [przyp. tłumacz. z arab. naród] 
będzie bardzo przypominał Kalifat izraelitów. Wśród izraelickich Kalifów, 
Jezus(as) był tym, który nie wyciągał miecza ani nie nawoływał  do Dżihadu. Ta 
umma została podobnie pobłogosławiona Obiecanym Mesjaszem (as) o 
podobnym usposobieniu. Spójrzmy na werset: 

14 
 
Słowa: „Tak jak uczynił Spadkobierców spośród tych, którzy byli przed nimi” są 
szczególnie warte uwagi, jako że wskazują nam, iż czas Muhammada (saw) 
przypomina czas Mojżesza (as). Skoro Prawo Mojżeszowe (as) zakończyła się na 
tym Proroku – mianowicie Jezusie(as) – który to pojawiając  się na początku 
czternastego wieku po Mojżeszu(as)  nie angażował się w żadną wojnę czy Dżihad, 
kluczowym było ażeby ostatni Kalif Prawa Muhammada (saw) pojawił się w tym 
samym duchu. 

 
W jednym spośród autentycznych Hadisów jest napisane, iż w Dniach Ostatnich, 
większość muzułmanów będzie przypominać  Żydów. Sura Al-Fatiha także odnosi się 
do tego faktu, ponieważ naucza nas modlić się: „O Boże, zbaw nas od stania się 
niczym Żydzi, którzy żyli za czasów Jezusa (as), którzy byli jego wrogami i na których 
spadł gniew Boga Wszechmogącego w tym jeszcze świecie”. Taki już jest sposób 
Boga Wszechmogącego, iż za każdym razem, jak nakazuje coś ludziom lub uczy ich 
pewnej modlitwy, oznacza to, iż jacyś spośród nich popełnią grzech, przed którym 
byli ostrzegani.  Werset: 

15 
odnosi się do  Żydów, którzy w Dniach Ostatnich obowiązywania Prawa 
Mojżeszowego sprowadzili na siebie gniew Boży odrzucając Mesjasza Jezusa (as). 
Zawiera  proroctwo mówiące, iż w Dniach Ostatnich Proroka (saw), Obiecany 
Mesjasz(as) pojawi się z tej właśnie ummy, oraz że ummy poprzez sprzeciwienie się 
mu, niektórzy muzułmanie staną się niczym  Żydzi żyjący za czasów Jezusa (as). 
Obiekcja, co do nazwania w Hadisach Obiecanego Mesjasza imieniem Jezus (as), 
                                                           
14 [Wydawcy]Allah obiecał tym z was, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, że z pewnością uczyni ich 
Spadkobiercami na ziemi, tak jak uczynił Spadkobierców spośród tych, którzy byli przed nimi. On obiecał im też, 
że z pewnością ustanowi dla nich ich religię, którą dla nich wybrał. Obiecał im, że z pewnością w zamian da im 
bezpieczeństwo i pokój w następstwie ich strachu. Będą Mnie czcić i nie będą przypisywać Mi niczego. Wtedy, 
jeśli kto po tym nie będzie wierzył, będzie buntownikiem. – Al-Nur, 24:56 
15[Wydawcy] Tych, na których jesteś zagniewany. – Al-Fatihah, 1:7 
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skoro miał się on pojawić wśród muzułmanów, nie ma podstaw, ponieważ taki już jest 
Boży sposób – nazywać jednych imionami  innych. Abu Jahl. Na przykład, dostał w 
Hadisach miano „Faraona”. Podobnie, Noemu(as) nadano imię „Drugiego 
Adama(as)”, a Janowi Chrzcicielowi(as) „Eliasz(as)” . Nikt nie zaprzeczy, że taka jest 
metoda Boga. 

 
Kolejne podobieństwo stosowane przez Boga Wszechmogącego pomiędzy 
Mesjaszem, który miał nadejść, a poprzednim Mesjaszem, polega na nadejściu 
ostatniego Mesjasza na przełomie czternastego wieku po Proroku (saw). Podobnie 
Jezus (as) nadszedł czternaście wieków po Mojżeszu (as).Obiecany Mesjasz (as) 
pojawił się w czasach, w których muzułmanie utracili swoje imperium w Indiach i żyli 
pod rządami Brytyjczyków. Podobnie Jezus (as) pojawił się w czasie, kiedy to 
królestwo Izraelitów podupadło i Żydzi żyli pod rządami Imperium Rzymskiego. 
Obiecany Mesjasz (as) tej ummy posiada jeszcze jedno podobieństwo do Jezusa 
(as) – tak jak Jezus(as) nie był w pełni izraelitą, a jedynie ze strony swej matki, tak 

też niektórzy z moich przodków ze strony matki wywodzą się z Sadat16, lecz nie ci ze 

strony mego ojca. Powód, dla którego Bóg nie wybrał izraelickiego mężczyzny na 
ojca Jezusa (as) był taki, iż Bóg Wszechmogący był wielce zawiedziony ciężarem 
grzechów Izraelitów. Ten znak został im objawiony jako ostrzeżenie – matka urodziła 
bez udziału ojca. To tak jakby Jezusowi (as) pozostawiono tylko jeden z dwóch 
korzeni koniecznych do bycia izraelitą. Wskazywało to także na pochodzenie 
następnego Proroka. Skoro świat ma się ku końcowi, moje narodziny świadczą o 
tym, iż Dzień Zmartwychwstania – które zniszczą wszelką nadzieję o Kalifacie 
Kurajszytów – są już blisko. 

 
Podsumowując, aby ukazać bliskie podobieństwo pomiędzy prawem Mojżesza (as) i 
Muhammada(saw) potrzebny był Obiecany Mesjasz(as), który spełniałby wszystkie te 
warunki, tak aby, podobnie jak prawo islamskie zaczęło się od Proroka 
przypominającego Mojżesza (as) zakończyła się na Proroku przypominającym 
Jezusa (as) oraz aby późniejsza część systemu rządów przypominała tę 
wcześniejszą. To także jest dowodem prawdziwości moich słów. Lecz przekona 
jedynie bogobojnych ludzi, którzy zastanowią się nad tym. Niech Allah okaże 
miłosierdzie muzułmanom tych czasów, ponieważ większość ich wierzeń 
przekroczyła wszelkie ramy słuszności i sprawiedliwości. Czytają w Koranie o tym, że 
Jezus (as) umarł, lecz dalej wierzą w to, że żyje. Czytają w surze Al-Nur w Koranie, iż 
wszyscy nadchodzący Kalifowie będą z tej ummy, lecz dalej czekają na zstąpienie 
Jezusa (as) z niebios. Czytają w Sahih Bukhari i Sahih Muslim, iż Jezus(as), który 
miał pojawić się działając w obrębie tego prawa [ przyp. tłumacz. tzn. prawa 
islamskiego] będzie należał do tej właśnie ummy, lecz czekają na Jezusa (as) 
wywodzącego się z Izraelitów. Czytają w Koranie o tym, że Jezus (as) nigdy nie 
powróci na ten świat, lecz nadal chcą go na ten świat sprowadzić. Mimo tego 
wszystkiego – nazywają siebie muzułmanami. Twierdzą, iż Jezus (as) został 
fizycznie wzięty do nieba, lecz nie potrafią wytłumaczyć dlaczego. Żydzi rozprawiali 
na temat jego duchowego wniebowzięcia tylko dlatego, iż wierzyli, że jego dusza nie 
została wyniesiona do nieba tak, jak dzieje się to z duszami wiernych, ponieważ 
umarł on poprzez ukrzyżowanie. A ten, który umiera na krzyżu jest przeklęty, a jego 
dusza nie trafia do nieba, tzn. do Boga. Koran musiał wydać w tej sprawie własny 

                                                           
16 Sadat: potomkowie Proroka pochodzący od jego córki Hadhrat Fatimy. 
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werdykt, jako że wskazuje błędy  Żydom oraz chrześcijanom i orzeka w ich 
dysputach. Żydzi twierdzili, iż Jezus, Mesjasz(as) nie należał do wiernych, nie 
osiągnął zbawienia i jego dusza nie została wyniesiona do Boga. Zatem sprawa, 
którą musiał rozsądzić Koran polegała na tym, czy Jezus (as), Mesjasz, był wierzący 
i prawdziwym Prorokiem Bożym oraz czy jego dusza została wyniesiona do Boga 
Wszechmogącego, tak jak  dusze prawdziwych wierzących. Jeśli werset: 

17 
oznacza fizyczne wyniesienie przez Boga Wszechmogącego Jezusa(as) do drugiego 
nieba. Jak zatem rozstrzygnięto sprawę? Wydaje się, iż sam Bóg nie rozumiał 
sprawy i wydał werdykt, który nijak miał się do tego, co twierdzili  Żydzi. Co więcej, 
werset ten jasno mówi, iż Jezus (as) został wyniesiony do Boga, a nie do drugiego 
nieba. Powstaje pytanie, czy Bóg zamieszkuje w drugim niebie oraz czy koniecznym 
do zbawienia jest wyniesienie do nieba fizycznego ciała wraz z duszą? Niezwykłym 
jest, iż w wersecie: 

18 
nie ma absolutnie żadnej wzmianki o niebie. Mówi on tylko o tym, że Bóg 
wyniósł Mesjasza (as) do siebie. Powiedzcie, czy Abraham, Izmael, Izaak, Jakub, 
Mojżesz i Prorok (pokój im i niech Allah ma w opiece ich wszystkich) zostali 
wyniesieni do jakiegoś innego miejsca, a nie do Boga? Tutaj oznajmiam, 
zwracając wszelką uwagę na moją znajomość tematu, iż przypisanie 
„wyniesienia do Allaha” jedynie Jezusowi (as) – z wyłączeniem wszystkich 
innych Proroków – jest wielkim bluźnierstwem! Nie ma większego 
bluźnierstwa, gdyż to oznaczałoby, iż żaden Prorok, za wyjątkiem Jezusa (as), 
nie został nigdy wyniesiony do Boga. Wręcz przeciwnie, Prorok (saw) sam 
potwierdził ich wyniesienie do nieba po swym powrocie z Mi’raż [ przyp. 
tłumacz. arab. wznoszenie się; nazwa słynnej wizji Proroka Muhammada(saw)]. 
Należy pamiętać, iż wyniesienie Jezusa (as) zostało wspomniane jedynie po to, 
aby obalić zarzuty  Żydów oraz jako forma nagany. Poza tym wszyscy Prorocy i 
Posłańcy oraz prawdziwi wierzący dostąpili tego wyniesienia, tak jak każdy 
wierzący zostaje wyniesiony po śmierci. To do tego wyniesienia odnosi się 
następujący werset Koranu: 

19 
Lecz niewierzący nie zostanie wyniesiony, co wykazuje ten werset: 

                                                           
17[Wydawcy] Przeciwnie, Allah wyniósł go do Siebie. – Al-Nisa, 4:159 
18 Patrz poprzedni. 
19 [Wydawcy] Oto napomnienie. A sprawiedliwi z pewnością otrzymają wspaniałe miejsce – Ogrody wieczności, 
których bramy będą przed nimi szeroko otwarte. – Saad, 38:50-51 
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20 
Tym, którzy się co do tego mylili przed mym nadejściem, zostanie wybaczone, 
ponieważ nie zostało im przypomniane lub wpojone prawdziwe znaczenie Słowa 
Bożego. Lecz teraz przypomniałem wam i nauczyłem was prawdziwych znaczeń. 
Gdybym nie przyszedł, byłaby jakaś podstawa uzasadniająca trwanie w tradycyjnych 
wierzeniach, lecz teraz takiej podstawy do uzasadnienia już nie ma. Zarówno niebo 
jak i ziemia są świadkami prawdziwości mojego twierdzenia. Nawet niektórzy święci 
tej ummy wspomnieli me imię i miejsce narodzin oraz potwierdzili moje bycie 
Obiecanym Mesjaszem(as). Niektórzy z nich odeszli  trzydzieści lat przed moim 
nadejściem. Opublikowałem już ich oświadczenia. W tychże czasach niektórzy 
spośród ludzi Boga w setkach tysięcy wiernych, uzyskawszy objawienia od Boga i 
usłyszawszy Proroka(saw) w snach, poświadczyli prawdziwość mych słów. Do tej 
pory tysiące znaków ukazało się w mojej obecności. Prorocy Boży także wskazali 
czas mego nadejścia. Jeśli tylko się nad tym zastanowicie, wasze własne ręce, nogi i 
serca poświadczą wam o prawdziwości mych słów. Wadliwość postępowania 
przekroczyła już wszelkie granice, a większość ludzi zapomniała smak słodyczy 
wiary. Wszystkie te słabości, błędy, złe doradztwa, cały ten materializm i cała 
ciemnota, wszystko co uczyniło z ludzi zakładników naturalnie wzywa kogoś kto 
podźwignie ich i pomoże im. A mimo to nazwano mnie jedynie Dażżal 
[Antychrystem]. Biada tym, którym posyła się Dażżala w tak krytycznym czasie!  
Jakże są oni pechowi, iż w czasie ich wewnętrznego rozkładu są nawiedzani 
kolejnymi klęskami z niebios. Nawet potem nie przestają nazywać mnie przeklętym i 
niewiernym. Te same słowa kierowano do Jezusa(as), a bezbożni  Żydzi do dziś dnia 
je wypowiadają. Lecz w Dniu Zmartwychwstania, ci, którym pisane jest piekło, 
zapłaczą: 

21 
cytując: co się z nami dzieje, że nie widzimy ludzi, których zwykliśmy uważać za 
nikczemnych? 
 
Świat zawsze sprzeciwiał się tym, których posyłał Bóg, ponieważ miłość do tego 
świata nigdy nie będzie iść w parze z miłością do Boskich Posłańców. Gdybyście nie 
byli zakochani w tym świecie rozpoznalibyście mnie, lecz teraz nie potraficie mnie 
rozpoznać. 

 
Poza tym, jeśli werset: 

22 
oznacza, że Jezus(as) został wyniesiony do drugiego nieba, to niech pokażą nam oni 
werset, który rozstrzyga właściwy spór. Do dziś dnia  Żydzi zaprzeczają raf’a 
[Wyniesieniu] Mesjasza(as) twierdząc, iż nie był on ani prawdziwy ani wierzący, a 
zatem – nie Bóg wybaczy – jego dusza nie została wyniesiona do Boga. Jeśli macie 

                                                           
20 [Wydawcy] Przed tymi (…) nie zostaną otwarte wrota duchowego firmamentu. – Al-A’raf, 7:41 
21[Wydawcy] Sad, 38:63 
22 [Wydawcy] Przeciwnie, Allah wyniósł go do Siebie. – Al-Nisa, 4:159 
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co do tego wątpliwości zapytajcie żydowskich uczonych. Czyż nie wierzą, iż jeśli 
osoba zostanie ukrzyżowana, jej ciało i dusza nie zostaną wzniesione do nieba? 
Takie właśnie jest ich jednogłośne wierzenie, że  każdy, kto umrze na krzyżu jest 
potępiony i nie zostaje wyniesiony do Boga. To dlatego w Koranie Bóg odrzuca 
pojęcie śmierci Jezusa (as) na krzyżu i mówi: 

23 
Tutaj Bóg dodał słowa „ nie zabili go” obok „ nie zabili go poprzez ukrzyżowanie”, by 
uczynić bardzo jasnym to, iż samo powieszenie kogoś na krzyżu nie czyni go 
potępionym. Raczej uprzednim warunkiem jest, że osoba musi być  powieszona na 
krzyżu, następnie należy połamać jej  nogi z zamiarem zabicia go i musi on zostać 
zabity. Dopiero wtedy taką śmierć można nazwać  przeklętą. Lecz Bóg uratował 
Jezusa(as) od takiej śmierci. Prawdą jest, iż został on powieszony na krzyżu, ale nie 
umarł na krzyżu, a  Żydów podstępem skłoniono do uwierzenia, iż na nim zmarł. 
Chrześcijanie także przyjęli tą iluzję, z tą różnicą, że wydało im się, iż został on 
wskrzeszony po śmierci. Prawdą natomiast jest, iż na krzyżu stracił on przytomność z 
powodu cierpienia – wskazują na to słowa: 

24 
Marham-i-Isa25 stanowi w tym kontekście cudowny dowód. Znanym jest, iż recepturę 

tą przygotowano dla Jezusa (as). Zostało to zapisane na przestrzeni wieków w 
farmakopeach Hebrajczyków, Rzymian, Greków i muzułmanów. Żałosnym jest 
faktycznie  wierzyć w to, że Bóg Wszechmogący musiał fizycznie wynieść Jezusa 
(as) do niebios, tak jakby obawiał się pochwycenia go przez Żydów. Takie pomysły 
zostały rozprzestrzenione przez nieświadomych prawdziwego sporu. Co więcej, takie 
wierzenia hańbią samego Proroka(saw).Niewierni spośród Kurajszytów [ przyp. 
tłumacz. plemię do którego należał Prorok Muhammad (saw)] nalegali uparcie, 
wymagając od niego tego samego cudu, w którym to powinien wstąpić na ich oczach 
do nieba i zstąpić na ziemię z Księgą. Dopiero wtedy byli gotowi mu uwierzyć. 
Otrzymali następującą odpowiedź: 

26 
Co znaczy, jestem jedynie człowiekiem i Bóg Wszechmogący nie wyniesie fizycznie 
żadnego śmiertelnika do nieba w sprzeczności do Swego własnego Słowa. Skoro już 
obiecał w Koranie, że wszyscy ludzie spędzą swe życia na ziemi, jak mógłby wynieść 
Mesjasza Jezusa (as) fizycznie do nieba i nie zważać na Swą obietnicę:  

27 

                                                           
23 [Wydawcy] Podczas gdy nie zabili go, ani nie spowodowali jego śmierci na krzyżu, on bowiem tak tylko 
wyglądał jak ktoś ukrzyżowany. – Al-Nisa, 4:158 
24 [Wydawcy] (…) on bowiem tak tylko wyglądał jak ktoś ukrzyżowany. – Al-Nisa, 4:158 
25 Maść Jezusa. 
26 [Wydawcy] Powiedz: „Pan mój jest Święty! Ja jestem ledwie śmiertelnikiem, wysłanym jako Posłaniec”. – 
Bani-Isra’il, 17:94 
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Niektórzy muzułmanie przyjmują iluzję, iż nie muszą wierzyć w żadnego Obiecanego 
Mesjasza(as). Mówią: „Naprawdę akceptujemy śmierć Jezusa (as), lecz jako że już 
jesteśmy muzułmanami, modlimy się, przestrzegamy postu i żyjemy zgodnie 
nakazami  islamu, to dlaczego powinniśmy potrzebować  jakiegokolwiek 
Reformatora?”. Pamiętajcie, tacy ludzie wielce się  mylą. Po pierwsze, jak mogą 
nazywać się muzułmanami skoro nie są posłuszni przykazaniu Boga i Proroka 
(saw)? Przykazanie dane im nakazywało spieszyć do Obiecanego Imama jak tylko 
pojawi się i stanąć przed nim chodźmy nawet wymagało  to od nich czołgania się w 
śniegu. Oni jednak nie zwracają na to przykazanie całkowicie uwagi. Czy to jest islam 
i czy taka jest postawa muzułmanina? Jakby tego było za mało, obrzuca się mnie 
najpodlejszymi wyzwiskami wołając na mnie kafir [niewierzący] i nazywa Dażżalem 
[Antychrystem]. Osoba, która mnie krzywdzi myśli, iż spełniła dobry uczynek godny 
nagrody, a ten kto nazywa mnie kłamcą sądzi, że w ten sposób zadowolił Boga. 

 
O drodzy ludzie, którzyście zostali pouczeni praktykować wyrozumiałość i prawość, 
jakże możecie być tacy nieufni i zapalczywi? Nie ma znaku, którego Bóg by wam nie 
ukazał, ani uzasadnienia, którego by nie stworzył, a wy nadal nie wierzycie! Z wielką 
zuchwałością zignorowaliście Boże przykazania. Z kim powinienem porównać 
oszukańczych ludzi tych czasów? Są niczym chytry towarzysz trzymający oczy 
zamknięte w biały dzień i płacząc „Gdzie jest słońce?”. O wy, którzy oszukujecie 
siebie samych, otwórzcie wpierw swe oczy, dopiero wtedy ujrzycie słońce. Bardzo 
łatwo jest nazwać Posłańca Boga kafirem, lecz o wiele trudniej jest podążać za nim 
subtelną ścieżką wiary. Dość łatwo jest określić Posłańca Boga Dażżalem, lecz 
wkroczyć przez wąską bramę jego nauk stanowi już żmudne zadanie. Ci, którzy 
mówią, iż nie obchodzi ich Obiecany Mesjasz (as), w rzeczywistości nie interesują się 
swą własną wiarą, zbawieniem i czystością. Jeśli mieliby oni jakiekolwiek poczucie 
sprawiedliwości i przeanalizowali własny stan wewnętrzny pojęliby, że bez 
odnowienia pewności wiary zesłanej z niebios poprzez Posłańców i Proroków 
Bożych, ich modlitwy są jedynie rytuałem, a poszczenie zwykłą głodówką. Na dobrą 
sprawę nikt nie jest w stanie uzyskać prawdziwego uwolnienia od grzechu, ani też 
kochać Boga czy się Go lękać, tak jak na to zasługuje, dopóki nie osiągnie się 
prawdziwej wiedzy i siły poprzez Jego własną łaskę i litość. Oczywistym jest, iż 
prawdziwa wiedza jest podstawą wielkiej bojaźni i miłości, a to nastąpi dopiero, gdy 
osoba zdobędzie wiedzę i rozpoznanie tej rzeczy, którą kocha, pragnie,  boi lub czuje 
awersję, ponieważ wtedy to ta właśnie szczególna rzecz zapuści korzenie w sercu tej 
osoby. Oczywiście nikt nie może posiąść prawdziwej wiedzy, dopóki Bóg nią nie 
obdarzy i nikt nie odniesie z niej korzyści tylko poprzez łaskę Boga. Wtedy to wiedza 
ta otwiera drzwi do odszukania i rozpoznania prawdy. Tylko przez kolejne akty Bożej 
łaski te drzwi pozostają otwarte i nie zostają później zamknięte. W skrócie, duchowa 
wiedza może zostać osiągnięta jedynie poprzez Bożą łaskę – i tylko dzięki niej może 
ona przetrwać. Boża łaska oczyszcza i oświetla wiedzę, usuwa przysłaniające ją 
zasłony i oczyszcza Nafs-e-Ammarah [arab. jaźń namawiającą do zła] ze wszelkich 
nieczystości. Nadaje duszy siłę i życie oraz uwalnia niższą jaźń od kajdan grzechu i 
oczyszcza ją ze wszelkich złych namiętności. Ta łaska ratuje także osobę od potopu 
cielesnych namiętności i powoduje w człowieku pewnego rodzaju przemianę, po 
której wytwarza on w sobie naturalną awersję do grzechu. Następnie, najbardziej 
początkowym pragnieniem odczuwanym przez duszę, poprzez Bożą łaskę, jest du’a 
[specjalna modlitwa błaganie, prośba]. Nie myślcie w taki sposób, że już teraz 

                                                                                                                                                                                     
27 [Wydawcy] Tam będziecie żyć i tam będziecie umierać, jak i stamtąd zostaniecie sprowadzeni. – Al-A’raf, 7:26 
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modlimy się przecież codziennie i że Salat [przyp. tłumacz. z arab. modlitwa 
codzienna], którą składamy jest także modlitwą. Ponieważ modlitwa postępująca za 
prawdziwą wiedzą i narodzona z Bożej łaski jest kompletnie innego koloru i karnacji. 
Taka modlitwa jest rzeczą, która pochłania. Jest niczym topiący ogień, magnetyczna 
siła przyciągająca Bożą łaskę. Jest pewnego rodzaju śmiercią, lecz ostatecznie 
dającą życie. Jest szalejącą powodzią, która w końcu zamienia się w łódź. Poprzez 
nią każda krzywda zostaje zadośćuczyniona i każda trucizna staje się wreszcie 
antidotum. 

 
Błogosławieni są więźniowie, którzy nigdy nie zaprzestają błagania, gdyż pewnego 
dnia zostaną oni uwolnieni. Błogosławieni są ślepi, którzy nie są bierni w swych 
modlitwach, ponieważ pewnego dnia przejrzą na oczy. Błogosławieni są ci leżący w 
grobach, którzy błagają Boga o pomoc i wsparcie, gdyż pewnego dnia zostaną oni ze 
swych grobów wyjęci. Błogosławieni jesteście wy, którzy nie macie dość błagania. 
Wasza dusza topi się w modlitwach. Wasze oczy spływają łzami, a ogień roznieca 
się w waszych piersiach zabierając was do ciemnych miejsc osamotnienia i pustkowi, 
abyście posmakowali odosobnienia i doprowadza was do wzburzenia i bliskiego 
szaleństwa, jako że to wy ostatecznie otrzymacie hojne, szczodre Boskie dary. Bóg, 
do którego zapraszam, jest bardzo Łaskawy, Litościwy, Skromny, Prawdziwy i 
Wierny. Zsyła Swe miłosierdzie na pokornych. Wy także powinniście być wierni i 
powinniście modlić się z pełnią szczerości i wiarą, aby również na was zesłał Swoje 
miłosierdzie. Oddzielcie się od zawieruchy tego świata i nie oddajcie religijności 
waszym samolubnym sporom. Zaakceptujcie przegraną w imię Boga, aby dostąpić 
wielkich zwycięstw. Bóg ukaże cuda tym, którzy błagają a ci, którzy proszą będą 
pobłogosławieni niezwykłą łaską. Modlitwa pochodzi od Boga i do niego wraca. 
Poprzez modlitwę Bóg staje się wam tak bliski jak wasze własne życie. 

 
Pierwszym błogosławieństwem modlitwy jest to, iż przynosi ze sobą świętą zmianę w 
osobie w konsekwencji czego Bóg także przynosi zmianę Swych atrybutów w 
stosunku do tej osoby. Jego cechy są oczywiście niezmienne, ale dla takiej 
przemienionej osoby wykazuje On inną manifestację Swych atrybutów, o których 
świat nic nie wie. Wydawać by się mogło, iż staje się on innym Bogiem, podczas gdy 
oczywiście nie ma innego Boga. Prawda jest taka, że jest to nowa Jego manifestacja, 
która przedstawia Go w całkowicie nowym świetle. Wtedy też Bóg, za sprawą tej 
wyjątkowej manifestacji czyni dla tego który doznał przemiany to,  czego nie czyni dla 
innych. Te czyny są tym, co  znane jest jako cuda. 

 
Reasumując, modlitwa jest eliksirem zamieniającym garść kurzu w szczere złoto. 
Jest wodą wypłukującą wewnętrzne zanieczyszczenia. Z taką modlitwą dusza 
topnieje i płynie niczym woda, aby rozpłynąć się u progu Pana. Staje w obliczu Boga, 
kłania mu się i pada przed nim na twarz. Salat nauczana przez islam jest jedynie jej 
odbiciem. Ta pozycja stojąca duszy, wskazuje jej gotowość do cierpienia 
jakichkolwiek niewygód i usłuchanie każdego przykazania ze względu na Boga. 
Kłanianie się duszy przed Bogiem oznacza, iż poprzez odrzucenie wszelkich innych 
miłości i relacji, zwróciła się ona w stronę Boga i należy wyłącznie do Niego. Jej 
padanie na twarz polega na upadnięciu  na próg przed Bogiem, a po odrzuceniu 
wszystkich osobistych myśli, zatracenie tożsamości swej egzystencji. To jest 
Modlitwa, która pomaga ustanowić kontakt z Bogiem. I to właśnie taką modlitwę 
przedstawia islamski Szariat w zalecanym codziennym Salat tak, aby fizyczna 
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modlitwa inspirowała duchową modlitwę. Bóg Wszechmogący stworzył człowieka w 
taki sposób, że dusza wpływa na ciało, a ciało z kolei wpływa na duszę. Kiedy dusza 
jest w stanie melancholijnym, oczy ronią łzy. A gdy dusza jest szczęśliwa, twarz  
błyszczy się ze szczęścia i osoba czuje jakby się śmiała. Podobnie, kiedy ciało 
odczuwa ból czy zagrożenie, dusza także uczestniczy w tym cierpieniu. Kiedy 
chłodna bryza ożywia ciało, dusza także to odczuwa. Zatem celem czci jest, aby 
przez wzajemną relację między duszą a ciałem, dusza mogła poruszać się w 
kierunku  Świętości  i zaangażowała się w przyjmowanie postawy stojącej i 
kłaniającej się. Ponieważ człowiek musi starać się o postęp, taka modlitwa także jest 
pewnego rodzaju staraniem. Całkiem oczywistym jest to, iż gdy dwa obiekty są ze 
sobą połączone a podniesiemy jeden, drugi także się poruszy. Lecz sama fizyczna 
postawa w pozycji stojącej, pokłonienie się, padnięcie na twarz  niczemu nie służy, 
chyba że podejmuje się wysiłek, aby i dusza brała udział w czynnościach Kijam, 
Ruku oraz Sażdah. To uczestnictwo duszy zależy od Boże łaski. Od kiedy tylko Bóg 
stworzył człowieka, Jego zwyczajem stało się, że ze Swej czystej łaski błogosławił 
swym Duchem Bożym kogokolwiek sobie zażyczy. Następnie, za sprawą tego Ducha 
Bożego, napełnia  On  taką osobę swą miłością, obdarowuje ją prawdą i 
wytrwałością, umacnia jej wiedzę różnymi znakami i usuwa jej słabości, aż osoba ta 
jest praktycznie gotowa położyć na Jego drodze swe życie. Ustanawia ona tak 
nierozerwalną relację z Wieczną Istotą, iż żadna siła nie jest w stanie jej zniszczyć, a 
żaden miecz przeciąć. Jako że jest to miłość nie oparta ani na tymczasowych 
motywach ani powiązana z dążeniem do raju czy ze strachem przed piekłem, ani też 
nie ma niczego wspólnego z fizyczną wygodą czy też na dobrą sprawę z bogactwem 
i majątkiem. Jest to raczej relacja znana jedynie Bogu. Co jest jeszcze dziwniejsze, 
jeniec takiej miłości nie jest w stanie pojąć prawdziwej istoty tej relacji, czy też pojąć 
jak ona funkcjonuje, gdyż jest to relacja nieprzemijająca. Nie jest oparta na duchowej 
wiedzy czy zrozumieniu, jako że te przychodzą później by rzucić na tę relację światło. 
Jest jak ogień, który tkwi w kamieniu, lecz iskry lecą dopiero po jego potarciu. Osoba 
taka, z jednej strony, posiada osobistą miłość do Boga Wszechmogącego, a z drugiej 
przemożne i nieprzeparte współczucie dla ludzkości oraz pragnienie jej reformacji. Z 
tego powodu, nie tylko sprawia jej przyjemność obcowanie z Boskością, która ciągle 
przyciąga ją do Boga, ale posiada także relację z ludzkością przyciągając ku niej  
gorliwe dusze. Jest niczym słońce, które przyciąga do siebie ziemię, a samo także 
jest przyciągane w jakimś innym kierunku. To samo tyczy się ludzi nazywanych w 

terminologii islamskiej Nabi [Prorok], Rasul [Posłaniec] oraz Muhaddath29. Są oni 

pobłogosławieni świętą komunikacją i rozmową z Bogiem. Cuda dzieją się w ich 
obecności, większość ich modlitw zostaje wysłuchana, a Bóg Wszechmogący często 
informuje ich o zaakceptowaniu ich próśb. 

 
Tutaj niektórzy nieoświeceni ludzie lubią się sprzeciwiać, w jaki sposób jesteśmy inni 
od Posłańców Boga, skoro także my mamy prorocze sny, nasze  modlitwy są 
czasami wysłuchiwane i czasem dostępujemy nawet objawień? Według tych ludzi, 
Prorocy Boży są oszustami albo oszukują sami siebie, szczycą się pospolitymi 
rzeczami, podczas gdy nie ma pomiędzy nimi a pospolitymi ludźmi żadnej różnicy. 
Stanowisko to ma swoje korzenie w arogancji i w tym wieku zrujnowało wielu ludzi.  
Jednakowoż, poszukiwaczowi prawdy łatwo znaleźć następującą odpowiedź na te 
wątpliwości: nie ulega wątpliwości, iż Bóg pobłogosławił część Swych sług Swą łaską 
i obdarzył ich dużą częścią Swych duchowych nagród. Pomimo faktu, iż ślepi i wrogo 

                                                           
29 Muhaddath: osoba pobłogosławiona rozmową z Bogiem. 
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nastawieni ludzie zawsze odrzucali Proroków, ci zawsze nad nimi triumfowali. Ich 
ponadnaturalne światło zawsze ujawniało się w taki sposób, iż racjonalni ludzie 
musieli przyznać, że występuje wyraźna różnica pomiędzy Prorokami a ich 
przeciwnikami. Oczywistym jest, iż żebrak bez środków do życia posiada kilka monet, 
a król także posiada takie monety, którymi wypełnione są jego kufry. Lecz żebrak nie 
jest wstanie równać się z królem. Ani też świetlik tylko dlatego, że produkuje odrobinę 
światła nie może się równać ze słońcem. Powodem, dla którego Bóg wszczepił w 
dusze pospolitych ludzi nasiona snów, wizji i objawień – co prawda w ograniczonej 
ilości – jest to aby umożliwić im rozpoznanie Proroków na podstawie ich własnych 
doświadczeń i powiadomić ich o niepodważalnym dowodzie prawdziwości Proroków, 
aby nie pozostawić im wymówek. 

 
Kolejną cechą tych wybranych przez Boga jest to, że silnie poruszają ludzi i 
przyciągają ich ku sobie. Wysyłani są na ziemię, aby ustanawiali oświecone duchowo 
pokolenia. Ponieważ przewodnictwo jakie przynoszą oparte jest na oświeconych 
wizjach, unoszą oni zasłony ciemności pomiędzy Bogiem a Jego stworzeniami. 
Wyłącznie przez nich rodzą się w sercach prawdziwa wiedza o Boskości, prawdziwa 
miłość Boża, pobożność, prawość, ochoczość i błogość. Ci, którzy przerywają tę 
relację z nimi są niczym ułamane gałęzie z drzewa. Unikalną cechą tej relacji jest to 
że -  z wymaganą zgodnością współistnienia –  wzrost duchowych zdolności  
rozpoczyna się od momentu nawiązania więzi . Także, wraz z chwilą przełamania tej 
więzi stan duchowy zaczyna się pogarszać. Wiara w to, że Boży Posłańcy i Prorocy 
nie są potrzebni jest  czystą arogancją. Takie stanowisko oznacza utratę wiary. 
Osoba taka tylko zwyczajnie siebie oszukuje mówiąc „Czyż nie ofiaruję Salat, nie 
przestrzegam postu i nie wypowiadam Kalimy?”. Mówi tak, ponieważ jest 
pozbawiona prawdziwej wiary i gorliwości. Oczywiście, to Bóg tworzy człowieka. Ale 
zauważmy, jak sprawił także, że jeden człowiek jest przyczyną narodzin kolejnego! A 
zatem, tak jak każdy fizyczny ojciec, przez którego rodzi się człowiek, jest także i 
ojciec duchowy będący przyczyną duchowych narodzin. 

 
Strzeżcie się i nie oszukujcie się podążając za pustą formą islamu. Przestudiujcie 
dokładnie Słowo Boże i zobaczcie czego On od was wymaga. Jest to tym, czego 
nauczono was w surze Al-Fatihah: 

30 
Skoro Bóg lubi, kiedy  prosimy go pięć razy dziennie o błogosławieństwa przynależne 
Prorokom i Posłańcom Bożym, jak więc jest możliwe uzyskanie tych błogosławieństw 
bez ich pomocy? Jest zatem zasadniczym dla uzyskania poziomu pewności i miłości,  
by Prorocy Boży pojawiali się nadal co jakiś czas, abyśmy otrzymywali od nich owe 
błogosławieństwa. Czy chcecie sprzeciwiać się Bogu Wszechmogącemu i 
profanować jego wieczne prawo? Czy plemnik może powiedzieć, że nie chciał się 
zrodzić z ojca? Czy uszy mogą stwierdzić, iż nie chcą słyszeć przez pośrednictwo 
powietrza? Nic nie może być bardziej niemądre od sprzeciwiania się wiecznemu 
prawu Boga Wszechmogącego. 

 

                                                           
30 [Wydawcy] Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obsypałeś dobrodziejstwami. – Al-Fatihah, 1:6-7 
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Na koniec, niech stanie się jasne, iż celem mojego przyjścia w obecnym wieku nie 
jest tylko reformacja muzułmanów, ale przybyłem, aby zreformować ludzi wszystkich 
trzech religii: muzułmanów, chrześcijan i hindusów. Tak samo jak Bóg wyznaczył 
mnie na Obiecanego Mesjasza(as) muzułmanów i chrześcijan, jestem także 
Awatarem dla hindusów. Mniej więcej przez ostatnie dwadzieścia lat  głosiłem, iż tak 
samo, jak pojawiłem się w duchu Mesjasza (as), syna Marii, w celu usunięcia 
grzechów, które wypełniły ziemię, przybyłem także jako Raja Kriszna – jednego z 
największych Awatarów  hinduizmu. Innymi słowy, na mocy duchowej rzeczywistości 
jestem tą samą osobą . Nie jest to z mojej strony żaden wymysł ani zachcianka. 
Bóg nieba i ziemi objawił mi nie raz, ale wiele razy, że dla hindusów jestem Kriszną, 
a dla muzułmanów i chrześcijan – Obiecanym Mesjaszem. Wiem, iż ignoranccy 
muzułmanie na dźwięk tych słów bezzwłocznie powiedzą, iż skoro przyjąłem imię 
tego kafira otwarcie zaakceptowałem niewiarę. Lecz to objawienie pochodzi od Boga 
i nie mam wyboru poza głoszeniem go. Dziś po raz pierwszy ogłaszam to przed tak 
dużym zgromadzeniem, jako iż ci, których posyła Bóg nigdy nie lękają się zarzutów 
krytyków. 

 
Niech będzie jasne, iż Raja Kriszna zgodnie z tym, co mi objawiono, był tak 
prawdziwie wielkim człowiekiem, iż ciężko znaleźć mu równych wśród Riszów i 
Awatarów hindusów. Był on Awatarem – tzn. Prorokiem – swych czasów, na którego 
zstąpił Duch Boży. Był on posłany przez Boga, zwycięski i prosperujący. Oczyścił on 
krainę Ariów z grzechu i był na dobrą sprawę Prorokiem swego czasu, którego nauki 
zostały później przekręcone na wiele sposobów. Był przepełniony miłością do Boga, 
przyjacielem cnót i wrogiem zła. Bóg obiecał, iż w Dniach Ostatnich pośle kogoś, 
konkretnie Awatara, na jego podobieństwo. Ta obietnica została spełniona wraz z 
mym nadejściem. Spośród innych objawień mnie dotyczących otrzymałem także to 
objawienie: 

31 
A zatem kocham Krisznę  i przybyłem na jego podobieństwo. Kolejne podobieństwo 
między nami – te same cechy, które były przypisane Krisznie (na przykład jego bycie 
pogromcą grzechu, pocieszycielem i karmicielem biednych) są także cechami 
Obiecanego Mesjasza (as). Z duchowego punktu widzenia zatem, Kriszna i Obiecany 
Mesjasz są jednym i tym samym. Różni ich tylko regionalne nazewnictwo. 

 
Teraz, w swym podobieństwie do Kriszny, ostrzegam Ariów przed niektórymi ich 
błędami. Jednym z nich, który już wymieniłem jest to, iż nie jest właściwym wierzyć, 
że wszystkie dusze i cząsteczki we wszechświecie, znane także jako Purkarti czy 
Purmano, są niestworzone i wiekuiste. Faktem jest, że nic nie jest niestworzone 
oprócz Parmeshwara nie wymagającego do Swojego istnienia absolutnie niczego. 
Czy cechy dusz są wrodzone i nikt ich nie stworzył? Jeśli tak, to ujednolicenie ducha i 
ciała także może stać się samoczynnie, tak samo jak pojawienie się cząsteczek 
materii. Jeśli by tak było, nie pozostawałby żaden racjonalny argument za wiarą w 
istnienie Parmeshwara. Jeśli rozum jest w stanie zaakceptować ideę dusz, które są 
wraz ze wszystkimi swoimi cechami samoistne, łatwo zaakceptuje także to, że 
ujednolicenie oraz oddzielenie dusz i ciał jest także samoistne. Ponieważ skoro uzna 

                                                           
31 O Kriszno, pogromco świń i obrońco krów, twa pochwała została zapisana w Gitach. 
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się za fakt samoistność, nie ma przyczyny, dla której jedna droga powinna zostać 
otwarta, a druga zamknięta. Żadna logika nie jest w stanie uzasadnić takiego 
podejścia. 

 
Ponadto, ten błąd doprowadził Ariów do kolejnego błędu działającego na ich 
niekorzyść podobnie, jak poprzedni działał na niekorzyść Parmeshwara. Ariowie 
uważają zbawienie za ograniczone i jedynie na konkretny okres czasu, a wędrówkę 
dusz za jarzmo, od którego nie ma ucieczki. Żaden trzeźwy umysł nie byłby 
kiedykolwiek w stanie przypisać takiej podłości i małoduszności Miłosiernemu i 
Litościwemu Bogu. Gdyby Parmeshwar miał moc dawania wiecznego zbawienia i był 
On Surab Shaktiman [Wszechmogący] nie da się pojąć, dlaczego dopuszcza się 
takiego skąpstwa i pozbawia Swe sługi Swej łaski. Ten sprzeciw staje się jeszcze 
silniejszy, gdy okazuje się, iż dusze, które są skazane na wieczny cykl wędrówki 
dusz – nie są tworami Parmeshwara. W odpowiedzi na to, Ariowie mówią: 

 
„Parmeshwar rzeczywiście posiadał moc dania wiecznego zbawienia, a czy nie był  
On Surab Szaktiman [Wszechmogący]? To ograniczone zbawienie zostało 
zaproponowane jedynie dlatego, aby cykl transmigracji nie został złamany. Ponieważ 
ilość dusz była stała i nie mogła zostać przekroczona. W przypadku permanentnego 
zbawienia, transmigracja nie mogłaby trwać wiecznie, jako że dusza, która wkroczyła 
w komnatę zbawienia byłaby poza zasięgiem Parmeshwara. Końcowym efektem 
takiej codziennej straty byłby brak obecności choćby jednej duszy w rękach 
Parmeshwara, która mogłaby przechodzić cykl transmigracji i prędzej czy później 
pozostawiłoby to go wiecznie bezczynnego. W powodu tych ograniczeń Parmeshwar 
ograniczył zbawienie do określonego okresu czasu.” 

 
W tym momencie pojawia się kolejne zastrzeżenie – skoro po osiągnięciu przez 
dusze zbawienia były im zmazywane grzechy, na jakiej podstawie Parmeshwar raz 
po razie wyrzucał je z komnaty zbawienia? [Według Ariów] Parmeshwar oddalił to 
zastrzeżenie tak: Każda dusza, która wkracza do komnaty zbawienia dalej nosi 
brzemię pojedynczego grzechu na podstawie którego po jakimś czasie jest ona  
wydalana z komnaty zbawienia. 

 
Tak właśnie wyglądają wierzenia Ariów. Z całym szacunkiem, jak ktoś, kto cierpi na 
takie ograniczenia może być Parmeshwarem? Jest wielce niefortunnym, że poprzez 
zaprzeczenie bardzo jasnej idei Bożego atrybutu tworzenia, Ariowie postawili się w 
bardzo absurdalnej pozycji. A przyrównując  dzieła Parmeshwara za podobne do 
swych własnych, uwłaczają także  jemu. Nie rozumieją, że Bóg różni się od swych 
stworzeń poprzez każdą ze swych cech. Ocenianie Boga według ludzkich 
standardów jest błędem, który dialektycy nazwali „fałszywą analogią”. Stwierdzenie, 
że stworzenie ex nihilo nihil[ łac. nic z niczego, nie powstaje, nie wynika] jest 
niemożliwe, oparte jest na doświadczeniu przyczyny co do ludzkich możliwości. 
Umniejszanie Boskich cech do poziomu człowieka jest czystą naiwnością. Tak samo 
jak Bóg mówi bez fizycznego języka, słyszy bez fizycznych uszu i widzi bez 
fizycznych oczu, tak też tworzy bez fizycznych środków. Wiara w to, że potrzebuje on 
materii jest równoznaczna z odmówieniem mu Boskich cech. Jest jeszcze jeden 
poważny błąd w tej doktrynie. Mianowicie czyni ona każdą cząsteczkę 
współpartnerem Boga w tym znaczeniu, że każda jest niestworzona i wiekuista. 
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Bałwochwalcy przypisywali jedynie kilku bożków za partnerów Bogu, podczas gdy ta 
doktryna stawia cały świat równym partnerem z Nim. Jako że, zgodnie z jej 
zasadami, każda cząsteczka jest  bogiem na swoim własnym prawie. 

 
Bóg Wszechmogący wie, że nie wygłaszam tego wszystkiego z powodu wrogości czy 
złośliwości. Wręcz przeciwnie, jestem przekonany, że nie mogło to być oryginalnymi 
naukami Weda. Znam wielu samozwańczych filozofów, którzy dzielili podobne 
poglądy i zostali ateistami. Obawiam się, że jeśli Ariowie nie odrzucą tej doktryny, ich 
także spotka podobny los. 

 
Reinkarnacja, która wywodzi się z tej doktryny, również poważnie godzi w Łaskę i 
Litość Boga Wszechmogącego. Dowiadujemy się na przykład, że na przestrzeni kilku 
stóp kwadratowych występować mogą miliardy mrówek, pojedyncza kropla wody 
może zawierać w sobie tysiące organizmów, a rzeczy, oceany i dżungle są tak 
przepełnione wszelkiego rodzaju zwierzętami i insektami, że liczba ludzkich istot jest 
w porównaniu do nich niczym. Jeśli doktryna Reinkarnacji jest prawdziwa, to 
chcielibyśmy wiedzieć, co Parmeshwar ma do pokazania ze Swej strony. Jak wielu 
osobom dał zbawienie i czy może być cokolwiek zaakceptowane przez Niego w 
przyszłości? 

 
Ponadto, prawo każące osobę bez poinformowania jej o jej zbrodni jest także 
niepojmowalne. Jeszcze większą tragedią jest, że zbawienie zależy od duchowej 
wiedzy, która ciągle coraz bardziej wietrzeje i nikomu nie pozostanie w pamięci 
żadna część Wedy, bez względu na to jaką formę przyjęła ich reinkarnacja i jak 
wielkimi mogli być mędrcami. Wykazuje to, iż uzyskanie zbawienia poprzez 
transmigrację dusz jest po prostu niemożliwe. Ponadto, mężczyźni i kobiety uwięzieni 
w cyklu reinkarnacji nie posiadają żadnego spisu swych poprzednich krewnych. Tak 
więc nieszczęsny ignorant może poślubić nowonarodzonego, który jest w istocie jego 
siostrą czy też matką. 

 
Co do zwyczaju Neug, powszechnego dziś wśród Ariów, mogę jedynie dalej 
nawoływać, aby odrzucili tę doktrynę. Ludzka natura nigdy nie zaakceptuje tego, 
żeby –prawowity mąż swej żony  mimo relacji istniejących między nimi  wymagał od 
swej cnotliwej małżonki, od której  zależy jego honor i godność, by spała  z innym 
mężczyzną tylko dlatego, iż pragnie on potomstwa. Nie chcę więcej pisać na ten 
temat i zostawiam to raczej do rozsądzenia sumieniom szacownych słuchaczy. 
Zadziwiające jest, iż mimo tego Ariowie nawołują muzułmanów do swej wiary! Bez 
wątpienia każdy rozsądny człowiek jest zawsze gotów zaakceptować prawdę, lecz 
nie jest żadną prawdą stwierdzenie, że Bóg, który ukazał Swe istnienie poprzez Swe 
potężne moce, miałby być pozbawiony mocy tworzenia i nie stanowić źródła 
wszystkich nagród. Taki Parmeshwar nie może być Prawdziwym Parmeshwarem. To 
przez moc Boga człowiek był w stanie go rozpoznać. Jeśli odebranoby Mu moc i – 
tak jak nam – potrzebne by mu były materialne narzędzia, nikt nigdy nie byłby w 
stanie Go rozpoznać. 

 
Co więcej, to przez Jego łaskę i dary uważany jest za godnego czci. Jeśli nie byłby 
On Stwórcą dusz i nie posiadał mocy obdarowywania swą łasku nie zasługujących 
na to ludzi, jak można by uznać takiego Parmeshwara za godnego czci? Po 
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przemyśleniu tego dochodzimy do wniosku, iż Ariowie nie przedstawili przyzwoitego 
obrazu swej religii. Uznali Parmeshwara za tak słabego i perfidnego, iż nawet po 
karaniu dusz przez miliony miliardów lat nie daruje im wiecznego zbawienia, a jego 
gniew nigdy nie zostaje załagodzony. Tą wiarą w Neug Ariowie napiętnowali także 
swą narodową kulturę nastając na honor bezbronnych kobiet. Spowodowali haniebną 
krzywdę zarówno w odniesieniu do praw Boga, jak i praw człowieka. To wyznanie 
jest bardzo bliskie ateizmowi, ponieważ przypisuje Bogu niemoc oraz w kontekście 
Neug jest bardzo bliskie klasie ludzi, których nie wypada wspominać. 

 
Z bólem serca muszę powiedzieć, że Ariowie i chrześcijanie mimo nawyku 
atakowania prawdziwych i doskonałych dogmatów islamu, kompletnie nie dbają o 
poprawę stanu ducha swych własnych religii. Religia nie uczy oczerniania ludzi 
świętych, Proroków i Posłańców. Taki czyn stanowi jasne zaprzeczenie samego celu 
religii, czyli oczyszczania się z wszelkiego zła, umożliwiania swej duszy na zawsze 
ułożenie się u progu Boga Wszechmogącego oraz stawania się tak nasyconym 
przekonaniem, miłością, prawdziwą wiedzą, prawdą i wiernością, iż powoduje to 
autentyczną przemianę i osiągnięcie już w tym świecie niebiańskiego życia. Lecz jak 
można osiągnąć prawdziwą prawość poprzez doktryny mówiące, na przykład, iż 
wystarczy wierzyć w krew Jezusa (as), aby doznać zbawienia!? Cóż to za 
oczyszczenie niewymagające od nas żadnego wysiłku? Prawdziwą czystość można 
osiągnąć jedynie wtedy gdy prawdziwie żałuje się grzesznego życia i dąży ku życiu 
pobożnemu, które spełniać musi trzy warunki: po pierwsze, wymaga ono w całej swej 
mocy dążenia do odrzucenia grzesznego życia. Po drugie wymaga modlitwy, 
nieustannej prośby zanoszonej do Boga o pozbawienie nas grzesznego życia Jego 
własną ręką i rozpalenie w naszych sercach ognia  wypalającego na popiół wszelkie 
zło, dając nam moc przezwyciężenia wszelkich cielesnych pokus. Osoba powinna 
bezustannie błagać Boga do czasu aż  Boskie światło zstąpi do jej serca, a  świetlisty 
promień upadnie na jej istotę przeganiając wszelkie zło likwidujące nasze słabości i 
zaprowadzić w niej  przemianę, jako że modlitwa niezaprzeczalnie ma wielką moc. 
Jeśli możliwe jest przywrócenie martwych do życia, to tylko poprzez modlitwy. Jeśli 
więźniowie mogą zostać uwolnieni, to tylko dzięki modlitwie. Jeśli nieczyści mogą 
zostać oczyszczone, to stać się to może jedynie poprzez modlitwę. Bowiem modlenie 
się jest podobne do umierania. Trzecim warunkiem jest pozostawanie w towarzystwie 
cnotliwych i doskonałych, jako że jedna lampa oświetla inną. 

 
Istnieją tylko te 3 sposoby wyzwolenia od grzechu. A kiedy są one spełnione, są 
pobłogosławione Bożą łaską. W przeciwnym razie jedynie oszukujemy się, iż 
osiągnęliśmy wolność od grzechu poprzez odkupienie poprzez krew Jezusa. 
Człowiek został stworzony dla o wiele wyższego celu. Zwykła powściągliwość od 
grzechu nie jest żadnym wielkim osiągnięciem. Przecież tyle zwierząt nie popełnia 
żadnego grzechu, lecz czy można je uznać za doskonałe? Czy możemy oczekiwać 
nagrody od osoby tylko dlatego że nie wyrządziliśmy jej żadnej krzywdy? Otóż nie. 
To szczerze świadczona służba czyni nas godnymi nagrody. Służba jaką musimy 
przedłożyć Bogu, to przynależenie jedynie do Niego, odrzucenie miłości do 
wszystkiego innego poza Nim i poddanie własnej woli, Woli Bożej. Koran podaje na 
to wspaniały przykład: żaden wierzący nie jest w stanie osiągnąć doskonałości 
dopóki nie zażyje dwóch eliksirów. Pierwszym jest eliksir oziębiający zamiłowanie do 
grzechu, nazwany przez Koran „Napój z Kamfory”. Drugi natomiast to eliksir, który 
wypełnia serce miłością do Boga, nazwany w Koranie „Napój z Imbiru”. 
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Szkoda, że chrześcijanie i Ariowie nie podążyli tą drogą. Ariowie uważają, iż bez 
względu na to, czy żałuje się grzechu czy też nie, należy zostać za niego ukaranym 
poprzez mękę nieskończonych cyklów transmigracji. Chrześcijańska idea zbawienia 
od grzechu została przedstawiona już wcześniej. Obydwie te grupy odeszły od 
prawdy. Pozostawiły za sobą wrota, które wydawało się, że powinne przekroczyć i 
zabłądziły głęboko w głuszy.  

 
Do tej pory wypowiedziałem się o Ariach, lecz stan chrześcijan próbujących 
rozprzestrzenić swą religię po całym świecie jest o wiele bardziej godny ubolewania. 
Podczas gdy Ariowie na chwilę obecną starają się w jakiś sposób pozbyć starej, 
politeistycznej wiary czczenia stworzeń, chrześcijanie, wręcz przeciwnie, starają się 
nawrócić nie tylko siebie, ale cały świat na czczenie człowieka. W nieuzasadniony i 
autorytatywny sposób ukazują Mesjasza Jezusa (as) jako Boga. Nie ma żadnych 
podstaw, aby twierdzić, że posiadał on jakąś wyjątkową moc, której nie posiadali inni 
Prorocy. W rzeczywistości niektórzy z nich dokonywali cudów jeszcze większych niż 
on. Jego ułomności świadczą o tym, iż był jedynie człowiekiem. Nigdy nie wygłosił 
żadnego twierdzenia, na podstawie którego można by go było uważać za 
roszczącego sobie prawo do boskości pochodzenia. Wszystkie te jego wypowiedzi, 
które przypuszcza się, że udowadniają jego boskość, są zwyczajnie wyjęte z 
kontekstu. Ponieważ tysiące podobnych sposobów wypowiedzi używane było w 
odniesieniu do innych Proroków i żadna rozsądna osoba nie będzie się sprzeciwiać, 
iż dowodzą one boskości tamtych Proroków (as). Jedynie ci, którzy lubują się w 
ubóstwianiu istot ludzkich, są do tego zdolni. Przysięgam na Boga 
Wszechmogącego, iż objawienia i Boże przekazy zaszczycające mnie zawierają 
jeszcze śmielsze określenia. Jeśli takie słowa dowodzą boskości Mesjasza, to (Broń 
Boże) ja sam miałbym prawo się takim nazywać. Pamiętajcie, to czyste oszczerstwo 
nazywać Mesjasza Bogiem. On sam nigdy, przenigdy tak siebie nie nazwał. To, jak 
siebie określał, nigdy nie przekroczyło miana „Wstawiennictwa za innych”. Nikt nie 
zaprzeczy, iż Prorocy mają prawo do takiego ,,wstawiennictwa’’. Czyż to nie 
wstawiennictwo Mojżesza (as) ratowało raz po raz żydów przed palącą chłostą? Sam 
posiadam odnośnie tego pewnie doświadczenie. Wielu spośród moich czcigodnych 
wyznawców jest doskonale świadoma tego, iż niektórzy z cierpiących choroby oraz 
inne niedogodności zostali uwolnieni od swej niedoli poprzez moje wstawiennictwo i 
otrzymali oni zawczasu dobrą nowinę. Wiara w to, iż Jezus (as) wziął na siebie 
brzemię grzechów ludzkości i został ukrzyżowany w zamian za ich zbawienie jest 
czystym absurdem, dalekim od rozsądku. Jest to też niezgodne z Bożymi atrybutami 
równości i sprawiedliwości, aby twierdzić, iż kara za grzech jednego powinna spaść 
na innego. Ta doktryna jest istną wiązką błędów! Racjonalnym ludziom nie przystoi 
poniżać Jedynego Boga, Który nie ma równych sobie i oddawać cześć jego 
stworzeniom. Wiara w trzy niezależne i doskonałe osoby w Trójcy, równe sobie mocą 
oraz chwałą i łączenie je w jednego doskonałego Boga jest logiką właściwą jedynie 
chrześcijanom. Jeszcze bardziej godnym pożałowania jest fakt, iż cel, w którym ten 
plan został uknuty, tzn. zbawienie od grzechu i uwolnienia od życia w brudzie, nigdy 
nie został osiągnięty. Wręcz przeciwnie, przed doktryną Zadośćuczynienia, uczniowie 
byli czystego ducha, nie mieli nic wspólnego z tym światem i jego bogactwami, nie 
byli splugawieni przez zło tego życia, ani też nie pożądali rzeczy doraźnych. I gdzież 
się podziały po Zadośćuczynieniu te czyste i oddane serca!? W dzisiejszych czasach 
jest jeszcze gorzej. Im bardziej naciska się na doktrynę Zadośćuczynienia i krwi 
Jezusa (as), tym większe jest oczarowanie chrześcijan doczesnością. Większość z 
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nich niczym w odurzeniu, dzień i noc  pochłonięta jest swymi doczesnymi dążeniami. 
Inne grzechy powszechne w Europie, jak alkoholizm i nieprawe stosunki seksualne, 
są zbyt oczywiste by wymagały wspominania. 

 
Zakończę moją przemowę po przedłożeniu krótkiej rozprawy na poparcie  mojego 
twierdzenia. 

 
Czcigodni słuchacze! Niechaj Bóg Wszechmogący otworzy wasze serca na 
rzeczywistość i niech natchnie was możliwością postrzegania prawdy. Pewnie wiecie, 
iż wystarczającą przyczyną, aby podążać za Prorokiem, Posłańcem czy też 
Wybrańcem Boga – wyznaczonym w celu reformowania ludzkości – jest to, że to co 
mówi jest prawdziwe, wolne od kłamstwa i oszustwa. Ludzki rozsądek nie wymaga 
cudów, aby zaakceptować prawdę. Jednak człowiek jest z natury skłonny do 
wątpliwości i podejrzewania. Może on podejrzewać, iż pretendentem powodują 
samolubne motywy lub sam jest ofiarą urojeń lub też próbuje oszukać innych. Mimo 
iż to, co mówi Posłaniec może być prawdziwe i oczywiste, ludzie czasami nie 
zwracają uwagi na niego, gdyż uważają go za przeciętną i nieistotną osobę. Czasem 
pokusa własnego uzasadnienia jest tak przytłaczająca, że nawet jeśli osoba orientuje 
się, że przesłanie jest  prawdziwe, jest tak ogarnięta nieczystymi pożądaniami 
własnego uzasadnienia, że  staje się niezdolna podążać ścieżką, którą Posłaniec i 
Apostoł chcieliby aby stąpała, a czasami powstrzymuje go jego własna wrodzona 
słabość. 

 
To dlatego Boża mądrość uczyniła koniecznym, aby tym którzy zostali wybrani przez 
Boga towarzyszyły znaki Jego wsparcia. Znaki te objawiają się w formie Bożej łaski 

oraz czasem jako Boża kara. To przez takie znaki ci wybrani znani są jako Basir32 i 

Nazir33. Lecz tylko tacy wierni czerpią korzyści ze znaków miłosierdzia, którzy nie 

okazują arogancji w obliczu Bożych nakazów i nie patrzą z góry na Posłańców Boga 
z pogardą i lekceważeniem. Rozpoznają ich dzięki nadanej im przez Boga intuicji i 
podążają szybko drogą prawości. Nigdy nie są zatwardziali. Nie odrzucają takich 
Posłańców z powodu ziemskiej pychy czy fałszywego poczucia godności. Zamiast 
tego zawierzają im, gdy zdadzą sobie sprawę że: w odpowiedniej chwili zjawiła się 
osoba działająca na wzór Proroków nawołująca ludzi do Boga z całym 
prawdopodobieństwem jej przesłanie jest prawdziwe, obecne są w niej oznaki 
Bożego wsparcia, prawości i szczerości jak również w obliczu zwyczajów 
poprzednich Proroków(as) jej słowa czy czyny nie są w żaden sposób sprzeczne. Są 
też i tacy, którzy od razu rozpoznają, iż ta osoba nie jest kłamcą ani samozwańcem. 
To tym właśnie manifestowane są znaki miłosierdzia. Poprzez ciągłe przebywanie w 
towarzystwie Posłańca, osiągając moc wiary oraz dokonując w sobie zmiany na 
lepsze, trwają w byciu światkami wiecznie świeżych znaków. Wszystkie prawdy, 
formy Bożego wsparcia jak i objawienia o niewidzialnym oraz nieznanym stanowią 
dla nich Boże znaki. Poprzez swoje zdolności rozpoznawcze, zauważają  nawet 
najbardziej zawiłe i złożone znaki Bożego wsparcia ukazane na rzecz Posłańca. W 
przeciwieństwie do nich są też jednakże inni, którzy nie są nie są tymi szczęśliwcami, 
którym dane jest doznać znaków Bożego miłosierdzia. Lud Noego (as), na przykład, 
nie czerpał  żadnej korzyści z żadnego rodzaju cudu, aż do cudu potopu, który ich 

                                                           
32 Doręczyciel dobrej nowiny 
33 Ostrzegający 
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zatopił. Lud Lota (as) także nie uzyskał korzyści z żadnego cudu dopóki ziemia nie 
popękała u jego stóp i spadł na nich deszcz kamieni. W tym wieku Bóg mianował 
mnie w ten sam sposób, lecz zauważyłem, iż większość dzisiejszych ludzi jest co do 
usposobienia niczym lud Noego (as). Wiele lat temu, dwa znaki świadczące o mojej 
prawdziwości pojawiły się na niebie, zgodnie z proroctwem relacjonowanym przez 
rodzinę Proroka(saw). Głosiło ono: „Kiedy nadejdzie Imam Dni Ostatnich, 
towarzyszyć mu będą dwa znaki, które nie towarzyszyły wcześniej nikomu innemu: 
będzie miało miejsce zaćmienie księżyca w miesiącu Ramadan w pierwszą ze 
zwyczajnych nocy zaćmienia księżyca oraz w tym samym miesiącu Ramadan, 
będzie miało miejsce zaćmienie słońca w drugi z tych trzech dni szczególnych dla  
zaćmień słońca.” Zarówno Sunnici jak i Szyici są zgodni co do tego proroctwa. Jest 
napisane, iż od stworzenia świata takie zaćmienia nie miały wcześniej miejsca w tych 
konkretnych podanych datach w obecności i podczas sprawowania posługi przez 
kogoś, kto utrzymywałby, iż jest Imamem. Lecz właśnie to miało się wydarzyć w 
czasach Imama Dni Ostatnich. Znak ten miał wyróżniać tylko jego. Proroctwo to 
zapisane jest w księgach wydanych tysiąc lat temu. Lecz kiedy te proroctwa zostały 
wypełnione po moim ogłoszeniu bycia Imamem nikt nie uznał tego i ani jedna osoba 
nie ślubowała mi wierności po byciu świadkiem wypełnienia tego chwalebnego 
proroctwa. Zamiast tego zaczęto mnie bardziej lżyć i ośmieszać bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Nazwali mnie Dażżalem [Antychrystem], kafirem, wielkim 
kłamcą, etc. To proroctwo zostało potraktowane w taki właśnie sposób, gdyż nie 
przepowiadało Bożej kary. Stanowiło raczej Bożą łaskę, która zawczasu zapewniła 
znak. Lecz ludzie nie mieli żadnej korzyści z tego znaku, a ich serca nie wykazały 
żadnego nachylenia się ku mnie, jakby nie był to żaden znak, a jedynie 
bezwartościowa przepowiednia. 

 
Później, gdy sianie niezgody i intrygi niewiernych wykroczyły poza wszelkie ramy, 
Bóg ukazał znak kary, tak jak zostało to zapisane w Księgach Proroków. Znakiem tej 
Boskiej kary jest Plaga, która trawi ten kraj przez kilka lat i przeciwko której nie 
poskutkowała żadna ludzka strategia. Zapowiedź tej Plagi jest zawarta w Koranie w 
bardzo jasnych słowach. Allah mówi: 

34 
Oznacza to, że w pewnym czasie przed Dniem Sądu Ostatecznego będzie miała 
miejsce wielka epidemia i niektóre wioski zostaną całkowicie zmiecione, podczas gdy 
inne odbudują się po cierpieniach do granic możliwości. Bóg Wszechmogący 
wypowiada się podobnie w innym wersecie, którego tłumaczenie brzmi: „I kiedy 
zapadnie wyrok przeciwko nim, wyprowadzimy im z ziemi owada, który ich ukąsi, 

albowiem lud nie uwierzył w Nasze Znaki.”35. Obydwa te wersety są obecne w 

Koranie i zawierają jasną zapowiedź Plagi.Plagę także wywołują bakteria, aczkolwiek 
wcześniejsi lekarze o tym nie wiedzieli. Lecz Bóg – który jest Znawcą nieznanego – 
wiedział, że prawdziwą przyczyną Plagi jest bakteria wychodzący z ziemi. To dlatego 
nazwano ją Dabbatul Ard, tzn. robak z ziemi. Dopiero gdy objawił się ten znak Bożej 
kary, a w Pendżabie zginęły tysiące ludzkich istnień, po czym przeraźliwe trzęsienie 
ziemi zdewastowało całą krainę, niektórzy spośród tamtejszych ludzi przejrzeli na 

                                                           
34 [Wydawcy]Nie ma takiego miasta, którego nie zniszczylibyśmy przed nadejściem Dnia Zmartwychwstania lub 
nie ukaralibyśmy go wielką karą. – Bani Isra’il, 17:59 
35[Wydawcy] Al-Naml, 27:83 
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oczy i w krótkim czasie około dwieście tysięcy osób złożyło ślubowanie wierności na 
moje ręce, a proces ten trwa dalej. Ponieważ Plaga jeszcze nie ustąpiła oraz 
ponieważ nadeszła jako znak od Boga nie ma nadziei, iż opuści ten kraj w 
najbliższym czasie, chyba że większość ludzi odmieni się na lepsze. Kraina ta, 
zatem, dość blisko przypomina krainę Noego (as). Jako że nikt nie uwierzył tam po 
staniu się świadkami znaków z nieba, podczas gdy tysiące zadeklarowało swą 
wierność po zesłaniu kary przez Boga. Poprzedni Prorocy także wypowiadali się o 
znaku Plagi. Także w Ewangeliach wspomina się o wybuchu zarazy, gdy pojawi się 
Obiecany Mesjasz(as). Napisano tam też o wojnach, które obecnie się toczą. 

 
A zatem okażcie skruchę, o muzułmanie, jako że jesteście świadkami tego, jak co 
roku Plaga oddziela was od waszych bliskich. Zwróćcie się w stronę Boga, aby i On 
mógł się do was zwrócić. Nie wiemy jeszcze jak długo Plaga będzie jeszcze trwać i 
co w końcu stanie się. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości 
moich słów i jeśli naprawdę poszukujecie prawdy wątpliwości te łatwo rozwiać, 
ponieważ prawda każdego Proroka może zostać potwierdzona na następujące trzy 
sposoby: 

 
Po pierwsze, za pomocą rozsądku: Gdy nadchodzi Prorok bądź Boży Posłaniec 
powinno się sprawdzić, czy ludzki rozsądek potwierdza potrzebę jego nadejścia w 
tym konkretnym czasie i czy powszechny wtedy stan ludzkości wymaga obecności 
Reformatora. 

 
Po drugie, poprzez proroctwa poprzednich Proroków: powinno się sprawdzić, czy  
któryś z poprzednich Proroków uczynił proroctwo popierające tego Proroka lub 
popierające każdego innego Proroka, który miał nadejść w tym konkretnym czasie. 

 
Po trzecie, poprzez Boża pomoc i wsparcie: należy przekonać się czy ten pretendent 
cieszy się wsparciem Niebios. 

 
Takie bowiem są trzy cechy, czy też wskaźniki, na które składają się ogólnie 
akceptowalne kryteria rozpoznania prawdziwego wybrańca Boga. Moi przyjaciele! 
Bóg był dla was tak Miłosierny powodując, że wszystkie te trzy oznaki objawiły się 
jednocześnie jako świadectwo mojej prawdziwości. Teraz do was należy jej przyjęcie 
bądź odrzucenie. 

 
Po racjonalnym rozważeniu przekonacie się, że ludzki rozsądek rozpacza, iż 
muzułmanie tych czasów potrzebują  Reformatora z Niebios. Ich stan jest krytyczny 
zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Wydają się stać na krawędzi głębokiej 
przepaści, czy też zaraz ma w nich uderzyć szaleńczy sztorm. Spoglądając na 
proroctwa z przeszłości przekonacie się, że Prorok Daniel (as) także prorokował o 
mnie i o czasie mego nadejścia. Prorok (saw) przepowiedział także, że Obiecany 
Mesjasz (as) narodzi się w tej właśnie ummie. Każdy, kto tego nie wie, powinien 
przestudiować Sahih Bukhari i Sahih Muslim, gdzie znaleźć można proroctwo 
mówiące, że na przełomie każdego wieku pojawi się Mudżaddid [Reformator]. Jeśli 
ktokolwiek poszukuje  w mojej sprawie dowodów Bożego wsparcia, niech będzie 
wiadome, iż tysiące znaków miało już miejsce w mojej sprawie. Oprócz nich, około 
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dwadzieścia cztery lata temu było też zapisane proroctwo w Brahin-e-Ahmadiyya, 
kiedy to nikt jeszcze nie ślubował mi swej wierności i nikt nie podróżował, aby mnie 
ujrzeć. Proroctwo to głosiło: 

 
Ten czas szybko nadchodzi, w którym wsparcie finansowe dosięgnie cię z każdej 
strony i tysiące ludzi przyjdzie cię odwiedzić.  

 
Bóg powiedział także: 

 
Oznacza: Przyjdzie do ciebie tyle ludzi, iż będziesz zaskoczony ich liczbą. Lecz nie 
wolno ci być ani dla nich niemiłym, ani też nimi zmęczony.  

 
Drodzy słuchacze! Mimo iż nie jesteście pewnie świadomi liczby ludzi 
przybywających mnie odwiedzić mnie w Qadian oraz tego jak obrazowo ta 
przepowiednia sprawdziła się, z pewnością zauważyliście przynajmniej jak tysiące 
zebrały się na dworcu kolejowym, aby mnie powitać w tym mieście i jak setki 
mężczyzn i kobiet ślubowało  mi wierność. Doprawdy, jestem tym samym 
człowiekiem, który mieszkał w tym mieście przez siedem lat przed Brahin-e-
Ahmadiyya, a nikt nie znał mnie czy moich kłopotów finansowych. Wyobraźcie sobie, 
proroctwo mające miejsce aż dwadzieścia cztery lata temu, na długo przed obecną 
sławą i rozgłosem, kiedy to niewiele znaczyłem w oczach innych ludzi. Jak już 
wspomniałem, mimo iż mieszkałem w tym mieście przez około siedem lat przed 
napisaniem Brahin-e-Ahmadiyya, jedynie garstka z was panowie mogła twierdzić, że 
mnie zna. Byłem wtedy osobą anonimową, zwyczajną, samotną duszą pośród masy, 
bez żadnego znaczenia w oczach innych ludzi. Niemniej jednak, były to dla mnie 
bardzo miłe czasy, gdyż cieszyłem się absolutnym osamotnieniem wśród mas i 
byłem jednością w różnorodności. W tym mieście żyłem jak mieszkaniec na odludziu. 
Kocham Sialkot tak samo jak kocham Qadian, ponieważ spędziłem tu część swych 
młodych lat i dużo chodziłem się po ulicach tego miasta. Hakim Hussam-ud-Din, 
szanowany dżentelmen i mój drogi przyjaciel z tamtych czasów, który nawet wtedy 
darzył mnie wielkim oddaniem, może potwierdzić te czasy, które przeżyłem oraz jak 
mało znaną osobą byłem wtedy. 

 
Teraz, pozwólcie, iż zapytam: Czy w ludzkiej kompetencji leży by taka samotnicza 
osoba ogłosiła tak potężne proroctwo i oznajmiła, że pewnego dnia stanie się taką 
wybitną osobistością, że setki tysięcy ludzi stanie się jej oddanymi wiernymi. Ludzie 
masowo będą ślubować jej swą wierność. Ich pęd ku uznaniu jej pozostanie 
niezmieniony mimo ostrego sprzeciwu ze strony przeciwników. A tyle osób przyjdzie 
spotkać się z nią, aż prawie będzie nimi zmęczona!? Czy leży to w kompetencji 
człowieka? Czy oszust może wygłosić tak chwalebne proroctwo na dwadzieścia 
cztery lata przed czasem jego spełnienia, bezradny i samotny, ogłaszając swą 
ewentualną sławę stając się najważniejszym punktem  ludzkiego uznania? Czy 
Brahin-e-Ahmadiyya, która zawiera to proroctwo jest książką nieznaną? Znają ją 
muzułmanie, chrześcijanie, nawet Ariowie jak i Rząd  tego kraju. Jeśli ktokolwiek ma 
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jakiekolwiek wątpliwości co do takiego wspaniałego znaku, niech przedstawi jakiś 
precedens z któregokolwiek miejsca na świecie. 

 
Oprócz przedstawionego znaku jest  jeszcze  wiele  dowodów równie dobrze 
znanych w tym kraju. Niektórzy nieświadomi ludzie, niemający intencji 
zaakceptowania prawdy, nie czerpią korzyści nawet z najwyraźniejszych znaków 
poszukując sposobów ucieczki poprzez bezużyteczną i absurdalną krytykę. 
Podnosząc sprzeciw przeciwko jednemu albo dwóm proroctwom zaprzeczają 
tysiącom innych absolutnie jasnym. Ani trochę nie lękają się Boga wygłaszając takie 
kłamstwa i nie zważają na Dzień Sądu przypisując mi fałszywość. Nie potrzebuję 
wdawać się w szczegóły ich bezpodstawnych oskarżeń czy też informować 
słuchaczy o ich złych uczynkach. Gdyby byli ludźmi prawymi czy też posiadali w 
swych sercach choć odrobinę lęku przed gniewem Boga Wszechmogącego, nie 
byłoby im tak śpieszno, aby odrzucić Jego znaki. Jeśli, z kolei, nie zrozumieli 
któregoś ze znaków, mogli w sposób rozsądny i cywilizowany zapytać mnie o jego 
prawdziwe znaczenie. Głównym z ich zarzutów jest to, iż Atham nie umarł w 
określonym czasie oraz że, mimo iż Ahmad Baiga zmarł zgodnie z tym proroctwem, 
jego zięć, który także został wspomniany w tym proroctwie, nie umarł. Czy to jest 
poziom ich pobożności, że nie wspominają nawet o tysiącach znaków, które wyraźnie 
wypełniły się, a w zamian wciąż powtarzają o jednym czy dwóch proroctwach, 
których nie pojęli, wywołując poruszenie na każdym zgromadzeniu? Gdyby mieli w 
swych sercach choć krztynę strachu przed Bogiem, oni także odnieśliby 
dobrodziejstwa z udowodnionych znaków i proroctw. Nie jest sposobem 
postępowania prawych nie zwracanie uwagi na widoczne cuda i sprzeciwianie  się 
tym subtelnym. Takie podejście otwiera drzwi krytyce wszystkich Proroków (as), co 
skutkuje zaprzeczeniem przez takich ludzi wszystkim Prorokom ( as). Nie ma, na 
przykład, żadnych wątpliwości, że Jezus (as) czynił cuda.  Ale złośliwy krytyk mógłby 
zarzucić, iż niektóre z jego proroctw okazały się fałszywe.  Tak jak w rzeczywistości  
Żydzi do dziś dnia uważają, iż żadne z proroctw Jezusa (as) nie spełniło się. 
Prorokował on, iż dwunastu z jego uczniów zasiądzie na dwunastu tronach w niebie, 
lecz pozostało ich tylko jedenastu, a jeden go opuścił. Podobnie, powiedział, iż jego 
rówieśnicy nie umrą, aż dotrwają do jego powrotu. Lecz stało się tak, iż wszyscy 
ludzie z ostatnich osiemnastu stuleci leżą zakopani w swych grobach, a on się nie 
pojawił. A zatem to proroctwo okazało się być za jego własnego czasu fałszywe! 
Powiedział także, iż był on Królem Żydów, lecz nie otrzymał żadnego królestwa. 
Możemy przywołać o wiele więcej takich przykładów. Są dziś pewni źli ludzie, którzy 
poprzez wygłaszanie zarzutów co do niektórych proroctw Proroka(saw), starają się 
zaprzeczyć wszystkim jego proroctwom. Niektórzy z nich wymieniają epizod z 
Hudaibiya. Jeśli ci ludzie rzeczywiście podchodzą serio do takich zarzutów, to nie ma 
się co nimi przejmować. Martwię się za to o to, iż przyjmując taką postawę mogą się 
oni nawet pożegnać z samym islamem. Faktem jest, iż moje proroctwa – podobnie 
jak proroctwa każdego innego Proroka – pozostawiają miejsce na interpretację, jakiej 
np. wymagała podróż Proroka (saw) do Hudaibiya. W wyniku pewnej jego 
interpretacji udał się tam, lecz interpretacja ta okazała się błędna. A zatem 
okazjonalny błąd w interpretacji czy też osąd w żaden sposób nie przekreśla 
wyniesionej pozycji, majestatu i honoru tego Proroka. Jeśli ktoś twierdzi, iż taki 
przypadek przekreśla rzetelność Proroka, odpowiedź na to brzmi: rzetelność Proroka 
ani odrobinę nie ucierpi z takiego powodu, biorąc pod uwagę dużą ilość proroctw 
[trafnie spełnionych]. Bywa, iż Prorok otrzymuje pojedyncze i oderwane objawienie, a 
innymi razy objawione mu zostaje coś jawnie i kilkakrotnie. Zła interpretacja 
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abstrakcyjnego objawienia wypływająca z błędu osądu nie szkodzi podstawowym i 
aksjomatycznym zasadom. Dlatego też nie przeczę, iż jeśli otrzymam odosobnione, 
abstrakcyjne objawienie, może zaistnieć pewien błąd osądu w jego zrozumieniu. Jest 
to ryzyko będące udziałem wszystkich Proroków (as). 

 

35 
Ponadto, Bóg nie jest w żaden sposób zobligowany do wypełniania proroctw, które 
zawierają ostrzeżenia. Proroctwo Proroka Jonasza (as) potwierdza to i wszyscy 
Prorocy zgadzają się, iż Wola Boska, objawiona w formie ostrzeżenia, może zostać 
odsunięta poprzez modlitwy i dawanie jałmużny. Gdyby tak nie było, to modlitwy i 
jałmużny byłyby próżnym ćwiczeniem. 

 
Podsumowując teraz swą wypowiedź dziękuję Bogu Wszechmogącemu, że pomimo 
choroby i osłabienia fizycznego, umożliwił mi napisanie tego wykładu. Modlę się do 
Boga Wszechmogącego, aby sprawił, żeby wykład ten stał się dla wielu środkiem 
przewodnictwa w wierze. Tak samo jak zjawiliście się dziś tutaj fizycznie, niech Bóg 
w ten sam sposób natchnie wasze serca wspólnym przywiązaniem i miłością oraz 
niechaj sprawi, aby wiatry przewodnictwa  wiały ze wszystkich stron. Oczy nie 
dostrzegają niczego bez niebiańskiego światła. Niech Bóg ześle nam duchowe 
światło z nieba, aby nasze oczy mogły widzieć. Niechaj stworzy powietrze z 
niewidocznego, aby uszy mogły słyszeć. Nie przybędą do nas inni poza tymi, których 
poprowadzi ku nam Bóg. A prowadzi on do nas wielu i dalej będzie tak czynił, 
przełamując niejedną barierę. Podstawą mego twierdzenia jest śmierć Jezusa (as), 
która to jest nawadniana własnoręcznie przez Boga, a Prorok (as) nią opiekuje się. 
Bóg wypowiedział się poprzez Swe Słowo, a Jego Posłaniec (saw) uczynił to poprzez 
swe czyny – w szczególności poprzez swoje naoczne zeznanie – iż Jezus (as) umarł, 
a w Nocy Mi’raż widział on(saw) go pośród umarłych. A mimo to ludzie dalej wierzą, 
iż żyje i przypisują mu taką wyjątkowość nie przyznawaną żadnemu innemu 
Prorokowi! To są właśnie te rzeczy, które nadają siłę chrześcijańskiej zarozumiałości 
dotyczącej tzw. boskości Jezusa. Wiele ograniczonych i niedojrzałych umysłów 
potyka się o takie wierzenia. Oświadczam, iż Bóg poinformował mnie o śmierci 
Jezusa (as). Przywracanie go teraz do życia stanowiłoby zgubę islamu. 
Pozostawanie przy tym wierzeniu jest czystym marnotrawstwem czasu i wysiłku. 
Pierwszy konsensus (Iżma) islamu dotyczył tego, iż żaden z Proroków z przeszłości 
nie pozostał żywy. Jasno świadczy o tym także werset: 

37 
Niech Bóg wielokrotnie wynagrodzi Abu Bakra (ra), który to rozpoczął ten konsensus 
wygłaszając ten werset z kazalnicy. Na zakończenie pragnę szczerze podziękować 
Rządowi Brytyjskiemu, który to okazał nam tak łaskawie wolność religijną. To dzięki 
tej wolności religijnej jesteśmy w stanie przekazywać niezbędne nauki naszej wiary. 
Nie jest to błaha korzyść, za którą powinniśmy być wdzięczni Rządowi jedynie przy 
                                                           
36Niechaj przekleństwo Allaha spadnie na tych, którzy kłamią. 
37 [Wydawcy] Jedynie Muhammad jest Posłańcem. Zaprawdę, wszyscy Posłańcy umarli przed nim. – Al-Imran 
3:145 
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okazji. Raczej nasza wdzięczność powinna być szczera oraz autentyczna gdyż 
gdyby ten wspaniały Rząd obdarzył nas posiadłością wartą miliony, a odmówił tej 
wolności,wartość tej nieruchomości byłaby nierówna tej wolności, ponieważ 
bogactwa tego świata ulegają łatwo zepsuciu, a wiara stanowi majątek nie znający 
śmierci. Nawołuję wszystkich członków mojego Dżamaat do szczerej wdzięczności 
wobec takiego rodzaju  Rządu. Ten, kto nie potrafi być wdzięczny człowiekowi, nie 
jest też wdzięczny Bogu. Prawym jest tylko ten, kto tak samo jak jest wdzięczny Bogu 
Wszechmogącemu jest wdzięczny człowiekowi, ponieważ to poprzez niego 
otrzymuje jakąkolwiek z nagród od Prawdziwego Dobroczyńcy. 

 
Pokój tym, którzy postępują za tym przewodnictwem. 

Mirza Ghula Ahmad z Qadian 
Sialkot 
wtorek, 1 listopada 1904r. 
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Tłumaczenie perskich wersetów: 
 
Jest to przykazanie Niebios i przekazuję je na ziemię; 
Cóż pocznę, jeśli je usłyszę, lecz nie przekażę? 
 
Jestem Wyznaczonym, jakiż mam wybór? 
Jeśli macie cokolwiek do powiedzenia, powiedzcie to Panu i Władcy. 
 
Niestety! To zgromadzenie przyjaciół mnie nie uznaje; 
Jednak uczyni to, gdy opuszczę tę ziemię. 
 
Każdej nocy cierpię tysiące udręk dla dobra mego ludu. 
O, Panie mój! Zbaw mnie od tego czasu zamieszania. 
 
Każda ścieżka, którą obierają – poza moją – wiedzie do nikąd; 
Nieszczęśliwa jest osoba, której rzecz bezwartościowa objawia się wartościową. 
 
Tuż obok Boga, jestem upojony miłością Muhammada (saw); 
Jeśli to jest niewierność, to na Boga, jestem wielkim niewiernym. 
 
Moi drodzy! Ma dusza stopniała i ucierpiała z powodu sprawy waszej wiary; 
Lecz, o dziwo, jestem w waszych oczach niewiernym. 
 
Mój Boże! Zmyj z nich ten letarg wodą z mych oczu; 
Jako iż me posłanie nasiąkło tym żalem po dziś dzień. 
 
Niechaj życie me zostanie poświęcone na ścieżce wiary Muhammada(saw); 
Takie jest zaprawdę pragnienie mego serca, jeśli tylko dane mi będzie je spełnić. 
 
                                                                                       [Wydawcy] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


