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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Prawdziwość Obiecanego Mesjasza (as) 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

12 grudnia, 2014 r. 

 
 
 
Dzisiejsze piątkowe kazanie dotyczyło kilku incydentów z Ŝycia Obiecanego 

Mesjasza (as), jak to wyjaśnił Hadhrat Musleh Maud (ra), ukazujące z róŜnych 

perspektyw błogosławione Ŝycie Obiecanego Mesjasza (as). 

 

W Sura Yunus, Bóg określił zasadę w odniesieniu do prawdziwości Jego 

Proroków: (...) Naprawdę Ŝyłem pomiędzy wami na długo przedtem. 

CzyŜ zatem nie rozumiecie? (10:17) 

 

[Podczas panowania drugiego Kalifa Wspólnoty Ahmadiyya] Zagorzali 

przeciwnicy DŜama'at zorganizowali w Qadian wiec, podczas którego byli 

bardzo obraźliwi wobec Obiecanego Mesjasza (as). Ich celem było stworzenie 

zamieszek i z łaski Boga, nie udało im się to. JednakŜe wypowiadali obelgi. Na 

zorganizowanym później spotkaniu, Hadhrat Musleh Maud (ra) odpowiedział na 

podniesione zarzuty, a takŜe dał dowody prawdziwości Obiecanego Mesjasza 

(as). PoniŜej znajduje się niewielka część tego, o czym wspomniał w swoim 

przemówieniu. 
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Obiecany Mesjasz (as) wielokrotnie pytał Sikhów, hindusów i muzułmanów 

jego czasu, czy mogli wnieść jakieś zastrzeŜenia, co do jego przeszłości. 

Zaiste, kaŜdy był świadkiem jego dotychczasowego Ŝycia jako czystego, a 

przynajmniej nikt nie mógł podnieść Ŝadnych, na ten temat, zarzutów. Nawet 

tak zaciekły przeciwnik jak Maulałi Muhammad Hussain Batalvi wypowiedział 

się w swym magazynie na korzyść czystości Obiecanego Mesjasza (as), a inni 

mówili, Ŝe był poboŜny. Jak osoba, która była czysta przez czterdzieści lat, 

mogłaby stać się głupcem w ciągu jednej nocy? Biegli psycholodzy są zdania, 

Ŝe zło moralne przenika stopniowo, a degradacja moralna nie odbywa się 

nagle. 

 

Bóg mówi: My niechybnie pomagamy Naszym Posłańcom (...) (40:52). 

Hadhrat Musleh Maud (ra) mówi, Ŝe dokładano wszelkich starań, aby zabić 

Obiecanego Mesjasza (as). Zakładano przeciwko niemu fałszywe sprawy 

sądowe. Jednak z nich dotyczyła usiłowania zabójstwa Martyna Clarka. W tej 

sprawie sędzia był zdeterminowany, aby dostać osobą, która twierdziła, Ŝe jest 

Mesjaszem, a której nikt inny nie był w stanie dostać. Ostatecznie, ten sam 

sędzia zakończył sprawę sądową powtarzając wielokrotnie, Ŝe była ona 

fałszywa i cała sprawa została ostatecznie uchylona. 

Maulałi Umer Din Sahib, misjonarz Ahmadi, który stał się Ahmadi, po 

zapoznaniu się ze standardem prawdomówności Obiecanego Mesjasza (as), 

opowiedział, Ŝe on i inni dyskutowali, jak sprzeciwić się Obiecanemu 

Mesjaszowi (as). Jeden z nich powiedział, Ŝe Mirza Sahib ogłosił, Ŝe nie będzie 

juŜ więcej debatować. Powinniśmy przesłać mu zaproszenie do debaty. Jeśli 

przyjmie zaproszenie to moŜemy powiedzieć, Ŝe skłamał, gdy powiedział, Ŝe 

nie będzie więcej debatować, a jeśli nie zgodzi się, to moŜemy stworzyć 

pogłoski, Ŝe przegrał. Maulałi Umer Din zaproponował, Ŝe pójdzie i zamorduje 

Obiecanego Mesjasz (as). Maulałi Muhammad Hussain Batalvi powiedział mu, 

Ŝe to wszystko było juŜ wypróbowane. To umieściło w sercu Maulałi Umer Din 

myśl, Ŝe ktoś, kto jest w ten sposób chroniony przez Boga, moŜe być tylko od 
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Boga. ZłoŜył bai`at. Później, w pobliŜu dworca kolejowego Batala, spotkał 

Maulałi Muhammad Hussain, który zapytał go, co tu robi. Kiedy Maulałi Umer 

Sahib powiedział mu, Ŝe był w Qadian, aby podjąć bai`at, wtedy Maulałi 

Muhammad Hussain wyraził swoje niezadowolenie. JednakŜe Maulałi Umer Din 

odpowiedział Maulałi Muhammad Sahib, Ŝe stało się to tylko przez niego. 

W sprawie sądowej doktora Martyna Clarka, Maulałi Muhammad Hussain 

pojawił się jako świadek przeciwko Obiecanemu Mesjaszowi (as). Martyn Clark 

twierdził w sądzie, Ŝe Mirza Sahib wysłał człowieka, aby go zamordował. 

Muzułmanie wsparli go, a Maulałi Muhammad Hussain przyszedł jako świadek. 

Bóg przepowiedział Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe Maulałi Muhammad 

Hussain będzie tam, ale Ŝe zostanie skompromitowany. Pomimo objawienia o 

hańbie Maulałi Muhammad Hussain, gdy Obiecanemu Mesjaszowi (as) 

zasugerowane zostało, przez jego adwokata, Ŝe Maulałi Muhammah Hussainowi 

naleŜy zadać pewne pytanie, które by go upokorzyło, Obiecany Mesjasz (as) 

nie pozwolił na postawienie tego pytania. Pytania w sprawach sądowych są 

kierowane do ludzi w celu ustalenia faktów i kiedy radca prawny Obiecanego 

Mesjasza (as) odczytał mu listę pytań, które chciał zadać Maulałi Sahib, to 

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, Ŝe nie będzie tolerować pewnego rodzaju 

przesłuchania. Obiecanemu Mesjaszowi (as) powiedziano, Ŝe było to w jego 

interesie, aby zadać to pytanie, bo osłabiłoby to sprawę opozycji, ale Obiecany 

Mesjasz (as) nie zgodził się na to. Radca Obiecanego Mesjasza (as), Fazal Din 

miał uprzedzenia, co do kwestii religijnych, ale zawsze broniłby Obiecanego 

Mesjasza (as) i zawsze utrzymywał, Ŝe jego moralność była jak najbardziej 

doskonała oraz Ŝaden Maulałi nie mógł mu dorównać w tym zakresie. 

Z jednej strony Obiecany Mesjasz (as) otrzymał objawienie o hańbie świadka, 

a z drugiej strony nie pozwolił na postawienie świadkowi kompromitującego 

pytania. Bóg zademonstrował wysokie morale Obiecanego Mesjasza (as) i 

wzmocnił jego honor, a takŜe uŜył nadzwyczajnych środków, aby upokorzyć 

Maulałi Muhammad Hussaina. Gdy sędzia, który był zastępcą komisarza, 

zobaczył twarz Obiecanego Mesjasza (as), doznał zmiany w sercu i choć 

Obiecany Mesjasz (as) pojawił się jako pozwany, zastępca komisarza 
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zaoferował mu krzesło. Tymczasem Maulałi Muhammad Hussain przybył, aby 

obserwować (nie daj BoŜe) hańbę Obiecanego Mesjasza (as), ale zezłościł się, 

kiedy zamiast tego zobaczył Obiecanego Mesjasza (as) siedzącego na krześle. 

Powiedział, Ŝe pochodzi z szanowanej rodziny i zaŜądał, aby jemu równieŜ 

zaoferowane zostało krzesło. Powiedział, Ŝe zawsze, kiedy udawał się do 

gubernatora, oferowano mu krzesło. Zastępca komisarza odpowiedział, Ŝe 

nawet, kiedy zamiatacz idzie na spotkanie z kimś to oferowane jest mu 

krzesło, ale to jest sąd. Powiedział Maulałi Muhammad Hussainowi, Ŝe 

Obiecany Mesjasz (as) pochodził ze szlacheckiej rodziny. 

Było to dość niezwykłe dla kapitana Douglasa, angielskiego zastępcy 

komisarza, aby doznać zmiany serca po ujrzeniu twarzy Obiecanego Mesjasza 

(as). Opozycja kapitana Douglasa nie była zwykłą opozycją. W rzeczywistości 

miała ona wydźwięk religijny. 

Kilka dni przed dniem w sądzie, powiedział, Ŝe męŜczyzna z Qadian twierdził, 

Ŝe jest Mesjaszem i obraził ich boga. Kapitan Douglas zastanawiał się, dlaczego 

nikt nie zatrzymał tego męŜczyzny. Chciał wydać nakaz sądowy przeciwko 

Obiecanemu Mesjaszowi (as), ale został poinformowany, Ŝe w tej sprawie 

sądowej nakaz nie moŜe być wydany, a zamiast tego wystawione musi być 

wezwanie sądowe, które zostało wysłane do Obiecanego Mesjasza (as). Gdy 

Obiecany Mesjasz (as) przybył do sądu w wyznaczonym dniu, ten sam 

zastępca komisarza, który utrzymywał, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) obraził 

Jezusa Chrystusa, uhonorował Obiecanego Mesjasza (as) i powiedział mu, Ŝe 

moŜe siedzieć podczas odpowiadania na jego pytania. Wielki tłum zebrał się 

przed sądem. Gdy Maulałi Muhammad Hussain przybył do sądu i zobaczył 

Obiecanego Mesjasza (as) siedzącego na krześle, to zezłościł się, bo miał 

nadzieję zobaczyć go zakutego w kajdanki. To był sąd pod przewodnictwem 

angielskiego zastępcy komisarza, w którym powód był równieŜ angielskim 

księdzem, dr Martyn Clark. Powszechnie wiadomo, Ŝe Dr Clark był Anglikiem, 

choć był potomstwem Pathana, który oŜenił się z Angielką. Uczony, taki jak 

Maulałi Muhammad Hussain, pojawił się jako świadek w tej sprawie, a jednak 

wrogowie Obiecanego Mesjasza (as) przegrali i okryli się hańbą. 
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Jak wspomniano wcześniej Maulałi Muhammad Hussain równieŜ poprosił o 

podanie mu krzesła w sądzie, ale to zostało mu odmówione przez zastępcę 

komisarza. Maulałi Muhammad Hussain zaczął wykłócać się, co rozzłościło 

zastępcę komisarza, więc powiedział Maulałi Muhammad Hussainowi, Ŝeby 

poszedł i stanął z tyłu sali, gdzie były wszystkie buty. Parobek chwycił 

Muhammad Hussain za ramię i poprowadził go do miejsca, gdzie stały buty. 

Maulałi Muhammad Hussain czuł, Ŝe ludzie na zewnątrz widzieli jego zhańbioną 

pozycję. ZauwaŜył krzesło na werandzie i postanowił wymknąć się tam i usiąść 

na tym krześle. Gdy zobaczył to parobek, pomyślał, Ŝe zastępcy komisarza 

moŜe się to nie podobać, więc poprosił go o opuszczenie krzesła. Maulałi 

Muhammad Hussain wyszedł na zewnątrz, gdzie zebrali się ludzie. Niektórzy z 

nich siedzieli na prześcieradłach, które przynieśli ze sobą. Muhammad Hussain 

zauwaŜył trochę miejsca na jednym z prześcieradeł i usiadł tam. Gdy osoba, do 

której to prześcieradło naleŜało, zauwaŜyła to, powiedziała, Ŝe zabrudził ten 

materiał i poprosiła go, aby z niego zszedł. Człowiek ten skrytykował równieŜ 

Muhammd Hussaina mówiąc, Ŝe był on Maulałi, ale przyszedł dla wsparcia 

chrześcijanina. Tak więc, został skompromitowany wszędzie, zarówno 

wewnątrz jak i poza sądem. Są to (...) wyraźne Znaki (...) (2:100) Boga. 

Jak sprawił On, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) został uniewinniony przez wroga, a 

takŜe pokazał inne znaki kapitanowi Douglasowi, który pamiętał je do ostatnich 

dni. Podczas swojej podróŜy po Anglii, w 1924 roku, Hadhrat Musleh Maud (ra) 

spotkał kapitana Douglas. 

Główny urzędnik kapitana Douglasa, w czasie odbywania się w/w rozprawy 

sądowej, zrelacjonował, Ŝe wkrótce po rozprawie w sądzie, w ten sam dzień, 

kapitan Douglas poprosił go o poczynienie dla niego niezwłocznych 

przygotowań do podróŜy pociągiem do Gurdaspur. Przemierzając drogę Kapitan 

Douglas wyglądał na poruszonego. Główny urzędnik poprosił go, aby usiadł w 

poczekalni, ale kapitan Douglas chciał być sam i powiedział, Ŝe nie czuje się 

dobrze. Powiedział, Ŝe odkąd ujrzał twarz Mirza Sahiba poczuł się tak, jakby 

anioł wskazał na niego i powiedział, Ŝe jest bez grzechu i bez winy, więc 

kapitan Douglas odroczył sąd. Powiedział, Ŝe gdy przemierzał drogę i dotarł do 
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jednego jej końca to ujrzał tam twarz Mirza Sahib mówiącą, Ŝe on niczego nie 

zrobił i to wszystko było kłamstwem. Gdy kapitan Douglas szedł w innym 

kierunku i znowu osiągał koniec swej drogi, to tam takŜe pojawiała się przed 

nim twarz Mirza Sahib równieŜ mówiąca, Ŝe on niczego nie zrobił i to wszystko 

było kłamstwem. Kapitan Douglas powiedział, Ŝe czuł, Ŝe jeśli ta sytuacja się 

utrzyma, to on oszaleje. Jego główny urzędnik poradził mu, aby przeszedł do 

poczekalni i zasugerował, Ŝeby nadinspektor policji równieŜ był tam obecny. 

Kapitan Douglas zadzwonił do niego i powiedział mu, co czuje. Nadinspektor 

powiedział mu, Ŝe była to jego własna wina, gdyŜ powierzył głównego świadka 

kapłanom, którzy zindoktrynowali go i jego oświadczenia opierały się na tym, 

czego oni go nauczyli. Nadinspektor ten zasugerował, Ŝe główny świadek, 

Abdul Hameed, powinien być przekazany policji i powinno być sprawdzone jego 

zeznanie. Kapitan Douglas wydał niezbędne rozkazy i Abdul Hameed został 

przekazany policji. Początkowo trzymał się swojej historii i powiedział, Ŝe Mirza 

Sahib wysłał go, aby zamordował on dr Martyn Clerk, ale później przyznał się, 

Ŝe kłamał. Nadinspektor zdał sobie sprawę, Ŝe Abdul Hameed bał się kapłanów, 

więc powiedział Abdul Hameedowi, Ŝe pozostanie w areszcie i nie wróci do 

kapłanów. To wtedy Abdul Hameed wyznał prawdę. 

Powiedział, Ŝe kiedy kapłani uczyli go, w jaki sposób ma on dawać 

oświadczenie, na podstawie tego, co wymyślili, Abdul Hameed powiedział im, 

Ŝe zapomni nazwisk, itp. Tak więc spisali istotne informacje węglem na jego 

ręce. Za kaŜdym razem, gdy przybywał, aby złoŜyć oświadczenie, czytał z rąk 

nazwiska oraz gdzie rzekomo posłał go Mirza Sahib. Na następnej rozprawie 

kapitan Douglas uniewinnił Obiecanego Mesjasza (as). 

Wszystko to były oczywiste Znaki, a kapitanowi Douglas zostały pokazane 

dodatkowe oczywiste znaki, gdy przemierzał drogę i ujrzał Obiecanego 

Mesjasza (as) na obu końcach drogi, mówiącego mu, Ŝe jest niewinny. Kapitan 

Douglas powiedział Hadhrat Musleh Maudowi (ra), Ŝe pewnego razu, kiedy 

gościł w swoim domu osobę z Indii, która poprosił go, aby opowiedział on 

jakieś niezwykłe wydarzenie swego Ŝycia, to kapitan Douglas wspomniał ten 

incydent o Obiecanym Mesjaszu (as). Właśnie wtedy kamerdyner kapitana 
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Douglas powiedział, Ŝe ktoś chce się z nim zobaczyć. Gdy człowiek ten wszedł, 

kapitan Douglas zapytał go, kim jest. Młody człowiek odpowiedział, Ŝe kapitan 

zna jego ojca, księdza Warris Din. Kapitan Douglas powiedział, Ŝe tak, Ŝe 

właśnie o nim wspominał. Ten młody człowiek powiedział, Ŝe właśnie otrzymał 

telegram, Ŝe jego ojciec zmarł. Warris Din był księdzem, który rozpoczął 

postępowanie wymyślone w celu zadowolenia dr Martyn Clarka i który przegrał 

tą sprawę. Bóg wyjawił prawdę zastępcy komisarza i równieŜ główny świadek 

przyznał się. Jednak niesamowitym zbiegiem okoliczności było pojawienie się 

syna Warris Dina w domu kapitana Douglasa dokładnie w momencie, kiedy 

relacjonował to wydarzenie. Kapitan Douglas opowiedział to Hadhrat Musleh 

Maudowi (ra) i aŜ do swojej śmierci, opowiadał to kaŜdemu Ahmadi, którego 

poznał. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra), mówi, Ŝe kiedy w 1924 roku podróŜował po Anglii, 

kapitan Douglas był w dobrym zdrowiu. Jednak, gdy został ponownie 

zaproszony, podczas jego drugiej wizyty w 1953 roku, wysłał swoje 

przeprosiny mówiąc, Ŝe był juŜ w podeszłam wieku, zniedołęŜniały i miał 

trudności z poruszaniem. Hadhrat Musleh Maud (ra) Ŝałował, Ŝe mając do 

dyspozycji samochód, mogli wysyłać go po kapitana Douglasa lub odwiedzić go 

w 1953 roku. Zmarł on niedługo potem. 

 

Są to w istocie oczywiste Znaki, poprzez które Bóg demonstruje prawdziwość 

Swoich Posłańców. Wierzący powinien spróbować i stać się prawdziwym 

wierzącym, a Bóg na pewno przyniesie sytuacje, które odświeŜą jego wiarę, 

gdy człowiek szczerze postara się być prawdziwym wierzącym i doprawdy, nie 

ma przyjemności bez takiej wiary. Jaki cel ma wiara, która nie otwiera 

człowiekowi oczu i trzyma go w ciemności? Osoba, która ma zrozumienie w 

tym Ŝyciu, ma równieŜ zrozumienie w Ŝyciu ostatecznym. Ktoś, kto nie 

doświadcza oczywistych znaków w tym świecie nie doświadczy ich równieŜ w 

Ŝyciu przyszłym. 
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Ta sekwencja znaków trwa do dziś. Wspomniany incydent miał miejsce ponad 

sto lat temu. Znak ten teraz pojawia się ponownie - wnuk kapitana Douglasa 

przysłał wiadomość, Ŝe pragnie podjąć bai`at. Zastanawia się on, co dobrego 

zrobił jego dziadek ze strony matki, co zainspirowało go dziś tak intensywnie. 

My oczywiście słyszeliśmy historię prawnuka dr Martyn Clarka, który otwarcie 

powiedział, Ŝe jego pradziadek był w błędzie, a Obiecany Mesjasz (as) mówił 

prawdę. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe prawdziwie wierzący powinien być 

zawsze pochłonięty w modlitwie i pamięci o Bogu, aby zobaczyć ten dzień, w 

którym Bóg odsłoni mu prawdę islamu i swojego własnego istnienia oraz 

zobaczy oświetloną twarz Proroka (saw) i świetliste Oblicze Boga. Kiedy 

człowiek doświadcza tego to moŜe przechodzić przez dnie i noce oraz lata 

szczęścia lub niepomyślności, ale dla niego i tak będzie tak samo. Bez względu 

na to, co dzieje się, taka osoba jest zawsze szczęśliwa i zadowolona i nie boi 

się nikogo. 

Podczas sprawy sądowej Karam Din przeciwko Obiecanemu Mesjaszowi (as), 

której przewodniczył hinduski sędzia, Aryas podŜegali go, aby zdecydowanie 

ukarał Obiecanego Mesjasza (as), a sędzia ten obiecał to zrobić. Ahmadi byli 

tym głęboko zaniepokojeni i prosili Obiecanego Mesjasz (as), aby jakimś 

sposobem dostał się do Qadian, gdzie byłby bezpieczny. Obiecany Mesjasz (as) 

odpowiedział, Ŝe w Qadian lub gdziekolwiek indziej równieŜ nie będzie w pełni 

bezpieczny, dlatego, Ŝe nakaz jego aresztowania moŜe być wydany 

gdziekolwiek by się znajdował. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe kto moŜe 

połoŜyć rękę na lwie Boga! Sprawa sądowa została przedstawiona przed 

dwoma sędziami i obaj dostali to, na co zasłuŜyli; jeden z nich został 

zawieszony w swych obowiązkach, a syn drugiego z nich zachorował 

psychicznie i zabił się, skacząc z dachu. 

 

Kiedy człowiek staje się naleŜącym Boga, wszystko na świecie staje się jego. 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  9/11 

 

Tak jak to zostało objawione Obiecanemu Mesjaszowi (as) w języku PundŜabi: 

 Jeśli poświęcisz się Mnie, to cały świat„ . وہ ار�ت گج بس ں�ہر وہ ار�م ںوت ےج

będzie twój” [Tadhkirah, str. 609, 2009] Nic na świecie nie będzie w stanie ci 

zaszkodzić. Poświęć się Bogu i módl się, abyś pozostał w tym stanie. To 

przyniesie ci spokój, a twoje dzieci, przyjaciele i rodzina równieŜ będą Ŝyć w 

pokoju. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeśli DŜama’at nie będzie w pokoju, to jego 

członkowie nie mogą cieszyć się pokojem, a DŜama'at jest w pokoju, gdy 

wasze następne pokolenie jest równieŜ w pokoju. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) przypomina dni sprawy sądowej dr Martyn Clarka. 

Był zmartwiony, modlił się i zobaczył sen. Widział, Ŝe wraca ze szkoły do domu 

i stara się wejść do środka, ale znajduje się tam duŜo umundurowanej policji. 

Jeden z policjantów zatrzymuje go przed wejściem do domu, ale inny mówi, Ŝe 

jest członkiem rodziny i powinien zostać wpuszczony. Potem widzi piwnicę 

swego domu, którą zbudował jego dziadek. Widzi Obiecanego Mesjasza (as) 

stojącego w piwnicy, którą policja wypełnia paliwem odchodów zwierzęcych, a 

niektórzy z niech rzucają olej na łajno, aby je podpalić. Hadhrat Musleh Maud 

stara się ugasić ogień, ale policjanci łapią go i fizycznie powstrzymują. Właśnie 

wtedy widzi następujące zdanie napisane pogrubioną i piękną czcionką: Kto 

moŜe podpalić lud umiłowany przez Boga! 

 

Dla prawdziwych wierzących pokój i bezpieczeństwo istnieją na tym świecie, 

jak i równieŜ w Ŝyciu przyszłym. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe 

doświadczył dziesiątki wypadków w czasie Ŝycia Obiecanego Mesjasza (as), 

kiedy nie posiadał mocy, ale Bóg zapewnił jego bezpieczeństwo. 

 

Kapitan Douglas powiedział, Ŝe był wzburzony, Ŝe sprawa sądowa okazała się 

fałszywa, więc podjął decyzję i prawda została udowodniona. Później 

powiedział, Ŝe nie widział nikogo tak tolerancyjnego jak Obiecany Mesjasz (as), 

kiedy poinformowała go, Ŝe moŜe wnieść sprawę o zniesławianie, ale Obiecany 
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Mesjasz (as) odmówił. 

 

Był czas, gdy Ahmadi nie mieli pozwolenia, aby wejść do meczetu w Qadian. 

Zamknięto drzwi meczetu, a w ziemię wkopano słupki tak, aby ci, którzy 

próbowali pójść do meczetu, przewrócili się w ciemnościach. Ahmadi zakazano 

równieŜ chodzenia do studni wodnej. Gdzie się podziali wszyscy ci ludzie! Ich 

dzieci stały się Ahmadi, a dzieci tych, którzy pracowali nad usuwaniem 

Ahmadiyyat, są obecnie aktywne w jego rozprzestrzenianiu. Pewnego razu 

Obiecany Mesjasz (as) opowiedział swój sen, w którym Qadian rozrósł się do 

rzeki Beas, a takŜe został zaludniony daleko na północ. Miejmy na uwadze, Ŝe 

był czas, kiedy było tam tylko osiem lub dziesięć nieuprzywilejowanych rodzin 

Ahmadi. Inni przybyli jako goście. A teraz Qadian rozkwita. 

 

Dziś, z pomocą łaski BoŜej, Qadian ciągle rozwija się i wznoszone są tam 

piękne budynki zarówno prywatne jak i naleŜące do DŜama'at. Jesteśmy 

świadkami rozkwitu miasta Obiecanego Mesjasza (as). Był czas, gdy Hindus, 

którego dom znajdował się obok MasdŜid Aqsa, zwykł wykłócać się i mówić, Ŝe 

przeszkadzał mu hałas robiony przez dzieci i Ŝe gromadziło się tam zbyt wiele 

osób. Dzięki rozszerzeniu meczetu, to, co kiedyś było jego domem, jest teraz 

częścią meczetu. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe doświadczył czasu, kiedy Obiecany 

Mesjasz (as) został społecznie zbojkotowany, a ludzie wyśmiewali się z niego i 

ukamienowali go. Powiedział, Ŝe 55% osób siedzących przed nim to byli ci, 

którzy kiedyś przeciwstawiali się, lecz później dołączyli do DŜama'at. 

Powiedział, Ŝe po Hadhrat Khalifatula Masih I (ra), w DŜama'at została 

podniesiona publicznie gniew, ale co się stało z tymi ludźmi! Byli pogardliwi i 

mówili, Ŝe nie będą niewolnikami zwykłego dziecka. Ale Bóg umieścił w ich 

sercach tyle strachu przed zwykłym dzieckiem, Ŝe uciekli z Qadian i nie 

wracają. Chwalili się, Ŝe 98% DŜama'at było z nimi i tylko 2% było z Kalifatem. 
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Ale teraz nawet 2% nie pozostaje z nimi, a ponad 98% jest z Kalifatem. 

 

Dziś, w 2014 roku, kiedy wygłaszane było piątkowe kazanie, zgromadzenie w 

Londynie był większe niŜ zgromadzenie, do którego przemówił Hadhrat Musleh 

Maud (ra). W rzeczywistości, nawet zgromadzenie w MasdŜid Fazl w Londynie 

byłoby większe niŜ to, do którego przemawiał Hadhrat Musleh Maud (ra). Są to 

specjalne znaki pomocy i ratunku od Boga. Są to oznaki prawdziwości 

Obiecanego Mesjasza (as) i BoŜego wsparcia, jakim cieszy się Kalifat Boga. 

Obyśmy zawsze przywiązywali uwagę do tych kwestii i niechaj wzmacniają one 

naszą wiarę i tą naszych dzieci! 

  

 


