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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Znaki prawdy   

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

14 luty, 2014 r.  

 
W dzisiejszym piątkowym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił wykład w 

odniesieniu do objawień Obiecanego Mesjasza (as), które są podane w jego 

pismach. W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe prawdziwym 

celem tych objawień było, dla Boga, aby poprzez Obiecanego Mesjasza (as), 

uczynić prawdę o islamie oczywistą dla świata i ukazać status Proroka (saw). 

Podczas gdy te objawienia i znaki uciszają przeciwników oraz pozostałych, są 

one równieŜ dla muzułmanów dowodami prawdziwości Obiecanego Mesjasza 

(as) ukazującymi, Ŝe w istocie jest on tym upowaŜnionym przez Boga do 

odrodzenia islamu. 

Obiecany Mesjasz (as) w swoim magnum opus, Barahin e Ahmadiyya, będący 

rejestrem swoich objawień, napisał, Ŝe wszystkie ustalenia zostały 

zrealizowane tak, aby te objawienia mogły być perfekcyjnie ujawnione tym, 

którzy szukają prawdy, Ŝe wszystkie błogosławieństwa i światło są obecne w 

islamie i doprawdy, Ŝe przekonujące dowody Allaha docierają do bezboŜnych 

ludzi tego wieku tak, Ŝe z kolei ich szatański charakter jest oczywisty dla 

kaŜdej rzetelnej osoby. Ci ludzie skłaniają się ku ciemności, mają wstręt do 

światła i odrzucają wysoki status Proroka (saw), wypowiadają w stosunku do 

niego obraźliwe słowa i czynią niesprawiedliwe zarzuty wobec 

najwybitniejszego wśród wszystkich ludzi. Co zrodzone jest z ich wewnętrznej 
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niegodziwości i skrajnego braku wiary to to, Ŝe nie mają oni świadomości, Ŝe 

tylko on jest najdoskonalszym z męŜczyzn, który przyszedł na ten świat, 

którego światło oświetla świat jak słońce i będzie nadal świecić. Tak więc 

chwała islamu jest uwidoczniona poprzez akceptację ksiąŜek Obiecanego 

Mesjasz (as) przez krytyków. Poprzez tą akceptację otwiera się równieŜ droga 

dla tych, którzy szczerze poszukują prawdy. KaŜdy, kto ma jakiekolwiek 

złudzenia otrzymuje sprawdzenie tego w rzeczywistości.  

Innym powodem do spisania tych wizji jest zwiększenie siły wiary wierzących, 

po to, aby ich serca zostały wzmocnione i zapewnione i aby mogli oni mieć 

absolutną wiarę, Ŝe właściwą drogą jest tylko sam islam. Teraz, pod niebem, 

jest tylko jeden Prorok i jedna Księga. Prorok Muhammad, Wybraniec (saw), 

który jest wyŜszy i bardziej wzniosły niŜ wszyscy inni Prorocy i jest 

najdoskonalszym z Posłańców oraz jest Pieczęcią wszystkich Proroków i 

najlepszym z ludzi, którego naśladując, znajdujemy Boga Wszechmogącego 

wszystkie zasłony ciemności są uniesione i stajemy się w tym Ŝyciu, świadkami 

znaków prawdziwego zbawienia. Tą Księgą jest Koran, który zawiera 

prawdziwe i doskonałe kierownictwo i efektywność, dzięki któremu uzyskuje się 

wiedzę i zrozumienie Boskości, a serce oczyszczają się z ludzkich słabości i 

będąc oswobodzonym od ignorancji, nieuwagi i wątpliwości, osoba przybywa 

do etapu całkowitej pewności. 

Innym powodem, aby spisać te wizje, objawienia i świadectwa ludzi innych 

religii jest to, Ŝeby muzułmanie byli zawsze wyposaŜani w mocne argumenty. I 

to, Ŝe jest to zawsze jasne i oczywiste dla ludzi, kiedy osoby złe, bezboŜne i o 

złym sercu, które nieuczciwie walczą z muzułmanami, są pokonane i uciszone. 

TakŜe poszukiwacze prawdy w tym wieku, jak równieŜ z przyszłych pokoleń, są 

chronieni przed toksycznym powietrzem niegodziwości i wprowadzania w błąd, 

które jest powszechne w obecnych dniach, poniewaŜ te rewelacje odsłonią 

wiele takich aspektów, które są przeznaczone do ujawnienia w przyszłości. Tak 

więc, gdy ten wiek przeminie i nowy świat zostanie objawiony i zobaczy sam 

prawdy napisane w tej ksiąŜce, te proroctwa będą jak najbardziej korzystne dla 

umocnienia wiary. (Baraheen e Ahmadiyya) 
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Znaczenie tego tekstu nie zostało ograniczone do czasu jego publikacji; w 

rzeczywistości, te znaki miały pojawić się równieŜ w nadchodzących czasach i 

miały dowieść prawdziwości islamu. To zdumiewające, Ŝe ludzie nie szukają 

ich, ale są szybcy, aby wnosić zastrzeŜenia. To było wolą Boga w jak wielu 

językach objawił On Swoje słowa do Obiecanego Mesjasza (as). Doprawdy 

ludzie z zewnątrz byli świadkami tych objawieniach i poprzez wiarę w te 

objawienia, udowodnili oni prawdziwość Proroka (saw). KsiąŜka Baraheen 

Ahmadiyya pozostaje dzisiaj znakiem dla tych z duchową wnikliwością i 

zarówno ta ksiąŜka jak i inne jego ksiąŜki, stają się źródłem wskazówek dla 

ludzi.  

 

Obiecany Mesjasz (as) dokonał proroctw, bo otrzymał wiedzę od Boga. W 

związku z tym mówi on w swojej ksiąŜce Kishti Nuh: 

,,Sprawy skryte, które Bóg mi ujawnił i które zostały spełnione na czas, nie są 

w ilości mniejszej niŜ dziesięć tysięcy. JednakŜe, tylko sto pięćdziesiąt z nich 

zostało zapisanych w ksiąŜce Nazulul Masih, która jest w ramach publikacji 

wraz z dowodami i relacjami świadków. śadna z danych mi przepowiedni nie 

pozostała niespełniona lub jedna z jej dwóch części nie pozostała niespełniona. 

Nawet, jeśli człowiek spędza swoje Ŝycie szukając takiego proroctwa, które 

wypowiedziałem i umiera w tym procesie, nie znajdzie jednego, o którym 

mógłby powiedzieć, Ŝe było niespełnione. ChociaŜ, z powodu zuchwałości i 

braku świadomości taki człowiek moŜe powiedzieć cokolwiek zechce. Mówię z 

przekonaniem, Ŝe tysiące bardzo oczywistych moich proroctw zostało wyraźnie 

spełnionych i setki tysięcy ludzi było tego świadkami. Jeśli patrzy się na 

przykład tego we wcześniejszych Prorokach, to nie moŜna tego znaleźć za 

wyjątkiem Proroka (saw). Gdyby moi przeciwnicy rozwiązali kwestie w oparciu 

o to, to ich oczy zostałyby otwarte przed wiekami. Byłem przygotowany dać im 

ogromną nagrodę, jeśli mogliby oni podać przykład takich przepowiedni! Co 

jeszcze moŜemy powiedzieć jak nie przypisać te niegodziwości i myślenie źle o 

innych, Ŝe jest to powiedziane jedynie z powodu chęci przyniesienia szkody lub 
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z powodu głupoty, Ŝe takie i takie proroctwo nie zostało spełnione! To nie jest 

mała kwestia, aby tysiące przepowiedni było spełnionych z dokładnością i 

tysiące Ŝywych świadków tego doświadczyło. To tak jakby widzieć Wspaniałego 

Boga. Czy ktoś zaobserwował to, oprócz, podczas czasów Proroka (saw), Ŝe 

dane były tysiące przepowiedni i wszystkie one są spełnione tak jasno jak 

jasny jest dzień i tysiące ludzi dawały świadectwo ich spełnienia! Wiem na 

pewno, Ŝe tak jak Bóg Wszechmogący manifestuje Siebie w tym wieku i jest 

coraz bliŜej i odsłania Swoim sługom setki kwestii z niewidzialnego/nieznanego, 

bardzo niewiele przykładów tego moŜna znaleźć we wcześniejszych czasach." 

(Kishti Noe, str.6 - 7) 

 

W swojej ksiąŜce, Nuzulul Masih, Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnia swoje róŜne 

objawienia: 

„O Ahmad, miłosierdzie wypływa z twoich ust. My obdarzyliśmy ciebie wielką 

mądrością." Tak więc bezspornie moje słowa były cudowne i nikt nie mógłby ze 

mną rywalizować. Opublikowałem ponad dwadzieścia ksiąŜek i czasopism w 

elokwentnym arabskim, ale nikt nie mógłby ze mną rywalizować. Bóg wziął od 

nich zarówno moc słowa jak i serca i dał je mi.” (str. 510) 

 

„Mówią, skąd miałeś ten status? To jest oszustwo. Nie zaakceptujemy cię 

chyba, Ŝe zobaczymy Boga.” Ci ludzie nie zaakceptują niczego oprócz znaku 

śmierci! Powiedz im, Ŝe śmierć, to znaczy plaga równieŜ nadchodzi, więc nie 

poganiajcie mnie. To proroctwo powstało 20 lat przed wybuchem zarazy!”  (str. 

510) 

 

,,Towarzystwo z salonu, skąd będziesz wiedzieć czym towarzystwo z salonu 

jest? Zobaczysz ich oczy zalane łzami. Będą ściągać na ciebie błogosławieństwa 

i będą błagać: Nasz Panie, słyszeliśmy Wołającego wzywającego ludzi do wiary, 

Nawołującego do Allaha i Lampę dającą światło."  
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W czasie, kiedy to proroctwo zostało opublikowane w Baraheen e Ahmadiyya, 

nie było ani salonu, ani towarzystwa salonu. Później, gdy szczerzy ludzie 

wyemigrowali do Qadian, pensjonaty i salony były dla nich przygotowane. 

ZauwaŜ, jak wspaniałe jest to proroctwo! Te kwestie zostały ujawnione w 

czasie, gdy nie moŜna było sobie nawet wyobrazić, Ŝe nadejdzie czas, gdy tacy 

szczerzy ludzie zbiorą się w Qadian i salony będą dla nich przygotowane! 

(str.501-502) 

 

Przeciwnicy będą planować, aby zgasić światło Boga oddechami ze swoich ust, 

to znaczy, oni uŜyją przebiegłości. JednakŜe Bóg udoskonali Swoje światło, 

chociaŜ niewierni będą się oburzać." To jest proroctwo o czasach, kiedy nie 

było sprzeciwu ani wrogości wobec tego ruchu. Dziesięć lat po tym proroctwie, 

nastąpił nagły wzrost wrogości; odnotowano zarzut niedowierzania, zarzuty 

morderstw zostały zarejestrowane i opublikowane w setkach ksiąŜek i 

czasopism. Prawie wszyscy maulwi stali się przeciwnikami i nie zaniechali oni 

dokonywania najniŜszych z niskich knowań, aby mnie zrujnować. Jednak wynik 

był zupełnie odwrotny i ruch ten rozwinął się nadzwyczajnie!" (s. 526-527) 

 

,„Mimo, Ŝe ludzie nie oszczędzą cię, to znaczy, będą starali się ciebie zniszczyć 

ale Bóg wygeneruje środki aby cię oszczędzić. Bóg na pewno cię oszczędzi, 

chociaŜ ludzie nie będą chcieli cię oszczędzić." ZauwaŜ jakŜe mocne i 

chwalebne jest to proroctwo! Obietnica oszczędzenia jest wykonana dwa razy i 

to zostało wyraźnie obiecane, Ŝe ludzie będą starać się ciebie zniszczyć i 

wynajdą wszystkie rodzaje knowań, ale Bóg będzie z tobą. On to zburzy 

wszelkie z tych knowań i oszczędzi cię! Pomyślcie tylko, wszystkie moŜliwe 

knowania były czynione. Wszelkiego rodzaju sztuczki zostały opracowane, aby 

mnie zrujnować i zniszczyć. Sprawy oskarŜenia o zabójstwa zostały wniesione 

przeciwko mnie i wiele poczyniono starań, aby mnie zhańbić. Knowania były 

poczynione, aby uwikłać mnie w kwestie podatkowe, podane były zarzuty 

niedowierzania, ale Bóg ukrócił je wszystkie i Ŝadne z ich oszustw nie powiodło 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  6/15 

 

się. Bóg poinformował mnie, bardzo dawno temu, o silnej burzy, która 

nastąpiła. Bójcie się Boga i mówcie prawdę! Czy nie jest to wiedza o 

niewidzialnym/nieznanym i o BoŜym ratunku! Obrona oznacza oszczędzenie od 

wielkich nieszczęść, które były prawdziwym celem wroga. Widzisz, Prorok 

(saw) miał takŜe obiecane, Ŝe będzie chroniony, choć doznał on powaŜnych 

obraŜeń w bitwie Uhad i miało to miejsce po złoŜonej mu obietnicy. Podobnie, 

Bóg WywyŜszony powiedział do Hadhrat Isa (as): (...) kiedy Ja 

powstrzymałem Dzieci Izraela od zadania ci śmierci(...) (5: 111). Choć z 

tego, co następuje w kraju jest udowodnione, Ŝe śydzi uwięzili Hadhrat Masih 

(as) i umieścili go na krzyŜu, ale ostatecznie Bóg go uratował. To jest to, co 

znaczy (...) kiedy Ja powstrzymałem(...) tak samo jak znaczy: (…) Allah 

zaś będzie cię chronić przed ludźmi (5:68), s. 427-428. 

 

To było kilka przykładów znaków Boga danych Obiecanemu Mesjaszowi (as), 

którego ksiąŜki są równieŜ znakiem. Pisze on: 

„Kiedy piszę coś w urdu lub arabskim, czuję się tak, jakby ktoś nauczał mnie 

od wewnątrz. Moje pisanie, czy to w języku arabskim, urdu czy perskim, jest 

podzielone na dwa rodzaje. Jeden typ to ten, kiedy frazeologia i jej znaczenia 

napływają do mnie, kiedy piszę. Nie muszę pracować cięŜko na tym pismem i 

frazeologia jest w obrębie mojej zdolności umysłowej. Słowa i ich konotacja 

jest taka, Ŝe jest to dla mnie moŜliwe, aby pisać je bez specjalnej łaski Boga 

Wszechmogącego i z błogosławieństwem Jego ogólnego wsparcia, które jest w 

naturze zdolności człowieka. Piszę te tematy czyniąc niewiele wysiłku i nie 

zabierając duŜo czasu. I Allach wie. Inny rodzaj mojego pisania jest po prostu 

nadzwyczajny. Na przykład, kiedy piszę wyraŜenia arabskie i składnia wymaga 

pewnych słów, których znajomości nie mam, w takich momentach objawienie 

Boga Wszechmogącego prowadzi mnie w kwestii tego wyraŜenia i Duch (tzn. 

Anioł Gabriel) (as) wkłada te słowa w moje serce jak Mutlu (turecki: 

szczęśliwy) objawienie i sprawia, Ŝe wykrztuszam je. W takich chwilach nie 

kontroluje moich zmysłów. Na przykład podczas pisania w arabskim 
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potrzebowałem dokładnego słowa, dla لا�ع �را�سب, którego nie znałem, ale 

składnia była od niego zaleŜna. Słowo ففض natychmiastowo było włoŜone do 

mojego serca, jak Mutlu objawienie, co oznacza لا�ع �را�سب. Albo na przykład, 

podczas pisania potrzebowałem słowa oznaczającego bycie cicho, gdy jest się 

oburzonym, którego nie wiedziałem i od razu zostało mi objawione słowo موجو. 

To samo jest z wyraŜeniami arabskimi. Podczas pisania w arabskim, setki 

zrestrukturyzowanych zwrotów są mi objawiane, jak Mutlu objawienia, lub 

anioł pokazuje mi zwroty napisane na kartce papieru, a niektóre z tych 

wyraŜeń są wersetami z Koranu lub podobnymi do nich, z niewielkimi 

zmianami. Czasami jest to uświadamiane mi po chwili, Ŝe taki i taki arabski 

zwrot, objawiony przez Boga Wszechmogącego, jest w takiej a takiej ksiąŜce. 

Jako Ŝe Bóg jest Panem wszystkiego, to On ma moc objawić mi piękne zdanie z 

ksiąŜki lub piękny dwuwiersz z poetyckiej kolekcji. To dotyczyło języka 

arabskiego, ale co jest jeszcze bardziej zdumiewające, to to, Ŝe otrzymuje 

pewne objawienia w językach, których nie znam takich jak angielski, sanskryt 

lub hebrajski tak jak niektóre z tych objawień są napisane w Baraheen e 

Ahmadiyya w róŜnych językach. Przysięgam na Boga, w Którego ręku jest 

moje Ŝycie, Ŝe jest to sposób postępowania Boga ze mną i to jest jeden z 

danych mi znaków. Niewidzialne/nieznane kwestie są mi objawiane w róŜnych 

formach, a mój Bóg nie troska się, czy to wyraŜenie dane mi, jako objawienie, 

jest napisane w arabskiej, angielskiej lub sanskryt ksiąŜce, poniewaŜ jest to z 

nieznanego dla mnie. Tak jak Bóg WywyŜszony umieścił wiele opowieści z Tory 

w Koranie i włączył je w kwestie niewidzialne/ nieznane, poniewaŜ te historie 

nie były znane Prorokowi (saw), choć były one znane śydom. To jest sekret 

stojący za moim wołaniem do świata, aby zmierzyć się ze mną w 

komentarzach cudownego i wymownego języka arabskiego. W przeciwnym 

razie, kim jest taki człowiek i jakie jest znaczenie syna Adama, aby arogancko 

wzywać świat do zmagania się z nim.” (Nuzulul Masih, s. 434-436) 

 

Następnie Hudhur podał kilka przykładów tego, jaki wpływ na ludzi miały 

potęŜne ksiąŜki Obiecanego Mesjasza napisane przez niego po arabsku (as). 
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Pani z Palestyny pisze, Ŝe mocno wierzyła, Ŝe Hadhrat Isa (as) Ŝyje w niebie i 

przyjdzie oŜywić islam z uŜyciem siły. Jej młodszy szwagier przedstawił jej 

DŜama'at i przeczytała ona ksiąŜki Obiecanego Mesjasza (as). Poczuła się, tak 

jakby znalazła bezcenne perły. Elokwentne arabskie pisma były jak klejnoty 

wiedzy duchowej i czuła ona, Ŝe to są takie cenne pisma, które inicjują 

połączenie człowieka z Bogiem. Kiedy była w pełni usatysfakcjonowana, 

podjęła bai`at. 

 

Ajaz Sahib z Algierii pisze, Ŝe był kompletnie rozczarowany błędnymi 

komentarzami, kiedy został wprowadzony przez znajomego Ahmadi z Jordanii, 

do ksiąŜek Obiecanego Mesjasza (as). Kiedy czytał te pisma, jego serce 

otworzyło się i moc tych pism spowodowała, Ŝe zaczął fizycznie drŜeć w 

zachwycie i był przekonany, Ŝe te pisma inspirowane były przez objawienia. 

 

Faraz Sahib z Abu Dhabi pisze, Ŝe przeczytał tyle ksiąŜek Obiecanego Mesjasza 

(as) ile tylko mógł, a takŜe zaczął oglądać programy arabskie na MTA. 

Następnie studiował on wersety Koranu oraz Ahadith i był usatysfakcjonowany. 

Miał teraz do wyboru dwie opcje: nadal czekać na wojującego Mahdi i 

pozostawać w kontakcie z błędną wiarą albo zaakceptować Hadhrat 

Ahmada(as), który przedstawił piękno islamu i jako Imam Mahdi, bronił 

Proroka (saw). Faraz Sahib szukał Boskiej pomocy, duŜo modlił się i skłaniał 

się ku DŜama'at Ahmadiyya. Kiedy przeczytał on poezję Obiecanego Mesjasza 

(as) napisaną ku chwale Proroka (saw) jego ciało drŜało, a jego oczy zaszkliły 

się i powiedział głośno, Ŝe oszczerca nie mógłby napisać takiej poezji i jak 

oszczerca mógłby mieć takie uczucia wobec Proroka (saw). UwaŜał równieŜ, Ŝe 

nie było moŜliwe bez Boskiej pomocy, aby człowiek niebędący Arabem wyraŜał 

się takim elokwentnym arabskim! 

 

Abbas Sahib, który jest Arabem i mieszka we Włoszech, pisze, Ŝe pomimo 

tego, co powiedzieli maulwi, on zwykł oglądać MTA. Raz usłyszał na MTA, 
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arabską Qaseeda Obiecanego Mesjasza (as). Słuchając jej, spojrzał na 

wizerunek Obiecanego Mesjasza (as) i spontanicznie powiedział na głos: ,,na 

Boga, kłamca nie moŜe wyraŜać takich uczuć. Ta osoba jest na pewno od 

Boga.’’ 

 

Khalid Sahib z Maroka pisze, Ŝe po tym, jak został mu przedstawiony 

Ahmadiyyat, był zdziwiony, Ŝe Imam Mahdi przyszedł i odszedł, a on dopiero 

co dowiedział się o nim! Przemyślał to i modlił się o wskazówki oraz zaczął 

czytać arabską stronę internetową DŜama'at. Filozofia nauk Islamu była 

pierwszą ksiąŜką, jaką przeczytał i przeczytał ją wiele razy. Przedmiot tej 

kwestii wysłał jego duszę w trans. Po przeczytaniu wielu innych ksiąŜek czuł, 

Ŝe znalazł skarbnicę. 

 

Hani Sahib pisze o Madah Sahib, Ŝe zadał on kilka pytań, w odpowiedzi, na 

które wyciągi z pis Obiecanego Mesjasza (as) zostały mu wysłane. Był pod 

wraŜeniem. Mówi, Ŝe pisma te otworzyły jego pierś i był zachwycony 

znalezieniem, w tym wieku, takiego duchowego materiału do czytania! 

 

Atami Sahib z Jemenu pisze, Ŝe jako dziennikarz i badacz był zaintrygowany 

znalezieniem prawdy. Przeczytał ksiąŜkę napisaną przez krytyków DŜama'at, 

która to ksiąŜka uciekała się do szkalowania. Zdał sobie sprawę, Ŝe były to 

odwieczne zarzuty i nic innego. Z drugiej strony stwierdził, Ŝe elokwentny 

arabski Obiecanego Mesjasza (as) jest cudowny. Po przeczytaniu ksiąŜek 

Obiecanego Mesjasza (as) doszedł do wniosku, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) po 

raz kolejny przedstawił prawdziwy obraz islamu. 

 

Hayat Sahib z Iranu pisze, Ŝe urodził się w rodzinie szyickiej i skłaniał się w 

stronę religii, ale nie był zadowolony z wizerunku islamu i czuł, Ŝe czegoś 

brakowało oraz był przekonany, Ŝe potrzebne jest sprostowanie. Znajomy 
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przedstawiał mu MTA. Stopniowo stawał się pod coraz większy wraŜeniem 

tego, co zobaczył na MTA. Był zdumiony, Ŝe uczeni religijni wezwali ludzi 

szyickich do debaty, ale ci tylko urągali Ahmadi, poniewaŜ nie mogli walczyć z 

ich silnymi argumentami. Kiedy usłyszał o celach napisania Baraheen e 

Ahmadiyya, był przekonany o prawdzie. Przeczytał ksiąŜki Khulafa i zdał sobie 

sprawę, Ŝe byli przywódcami islamu oraz Ŝe świat był w wielkiej potrzebie ich 

poglądów. Czuł, Ŝe wyzwanie Obiecanego Mesjasza (as) dla Arabów i nie- 

Arabów, w języku arabskim, było złotą szansą dla przeciwników, aby mogli oni 

udowodnić swoją wybitność jednak nie zdołali tego zrobić. Myśląc na temat 

tych wszystkich dowodów, powiedział, Ŝe nie miał wyboru jak tylko 

zaakceptować prawdę, a teraz uwaŜa Tabligh za swój obowiązek! 

 

Istnieje wiele takich epizodów, ale Hudhur zaprezentował dziś tylko niektóre.  

 

Obiecany Mesjasz (as) pisze o znakach:  

,,W ten sam sposób setki znaków pojawiły się jako wsparcie mnie. Czy jest 

obecnie na ziemi osoba, który moŜe przyćmić mnie w tym względzie? Wzywam 

na świadka Boga, Który jest Panem mojego Ŝycia, Ŝe do tej pory zostało, na 

moją korzyść, objawionych ponad 200 tysięcy Znaków oraz mniej więcej 10 

tysięcy istot widziało Proroka (saw) w snach i dało świadectwo na moją 

korzyść. Ponadto mędrcy o wielkiej sławie i osoby duchowo wywyŜszone, które 

posiadają bardzo duŜą liczbę zwolenników liczących do 400 tysięcy, byli 

kierowani w swoich wizjach do tego, Ŝe ja rzeczywiście pochodzą od Boga. 

Niektórzy z nich zmarli trzydzieści lat przed moim pojawieniem się; takim 

mędrcem był Gulab Shah, który mieszkał w dzielnicy Ludhiana, i który 

powiedział Mian Karim Bakhsh z Jamalpur, Ŝe w Qadain urodził się Jezus i Ŝe 

odwiedzi on Ludhiana. 

 

Mian Karim Bakhsh był prawym człowiekiem w podeszłym wieku, który mocno 
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wierzył w Jednego Boga. Przyszedł do mnie do Ludhiana i zrelacjonował mi to 

proroctwo, za które Maulłi bardzo go nękali, ale on nie zwracał na nich uwagi. 

Powiedział mi on, Ŝe Gulab Shah zwykł mówić w jego obecności, Ŝe Jezus, syn 

Marii, nie Ŝyje. On nie Ŝyje. On nigdy nie wróci do tego świata. Mirza Ghulam 

Ahmad jest dla tego narodu Jezusem, który, zgodnie z Boską mocą i 

mądrością, został stworzony na podobieństwo Jezusa i w niebie został nazwany 

Jezusem. Powtórzył on: O Karim Bakhsh, gdy ten Jezus pojawi się, zobaczysz 

jak duchowni zajadle będą się mu sprzeciwiać, ale nie odniosą sukcesu. Będzie 

on wysłany na ten świat, aby wyczyścić i upiększyć zniekształcone i wypaczone 

komentarze Koranu, które zaprezentuje on światu ponownie w ich oryginalnych 

perspektywach. W tej przepowiedni, mędrzec (Gulab Shah) wyraźnie wskazał, 

Ŝe Mian Karim Bakhsh osiągnie zaawansowany wiek i zobaczy Mesjasza (as) 

osobiście. (Tadhkirat-ush-Shahadatain, s.36-37)  

 

Następnie Hudhur zrelacjonował kilka incydentów związanych z ludźmi, którzy 

zaakceptowali Obiecanego Mesjasza (as) po ujrzeniu w swoich snach Proroka 

(saw). Relacje te dotyczą czasów Obiecanego Mesjasz (as), a takŜe czasów 

niedawnych.  

Hadhrat Mian Abdul Rasheed Sahib (ra) powiedział, Ŝe podjął bai'at będąc 

inspirowanym przez sen. Widział Proroka (saw) bardzo chorego, leŜącego na 

łóŜku i Obiecanego Mesjasza (as) opiekującego się nim. Prorok (saw) podnosi 

się z pomocą Obiecanego Mesjasza (as) i rozpoczyna wykład dotyczący 

prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as). W tym śnie Prorok (saw) powraca do 

zdrowia i jego twarz wygląda rześko. Interpretacja tego snu znaczyła, Ŝe islam 

będzie reaktywowany przez Obiecanego Mesjasza (as) i Rasheed Sahib podjął 

bai'at. 

 

Abdul Sattar Sahib pisze, Ŝe zapytał ojca o kwestię śmierci Jezusa (as). Jego 

ojciec zrelacjonował mu swój sen. Widział on dwa namioty nad rzeką Ravi. 

Jeden tych namiotów naleŜy do Proroka (saw), a drugi do Obiecanego 
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Mesjasza (as). Wchodzi on do namiotu Proroka (saw) i pyta go o świętą osobę, 

która twierdzi, Ŝe jest Mesjaszem. Prorok (saw) mówi trzy razy: On jest bardzo 

uzdolniony. To przekonało go o prawdziwości roszczenia Obiecanego Mesjasza  

(as) i zaakceptował go. 

 

Sardar Karam Dad Sahib pisze, Ŝe, przed podjęciem bai'at, miał sen. Widział 

Proroka (saw) i Obiecanego Mesjasza (as) spacerujących po drodze. Prorok 

(as) pokazuje trzy razy gestem w kierunku Obiecanego Mesjasza (as) i mówi: 

,,On jest od Boga." Później, gdy Sardar Sahib podjął bai'at w Qadian, 

zauwaŜył, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) wyglądał w rzeczywistości dokładnie tak, 

jak w jego śnie. 

 

Doprawdy, ludzie nadal doświadczają takich snów w obecnych czasach. 

Momin bin Ahmad Sahib pisze, Ŝe nigdy nie słyszał o Ahmadiyyat. Kiedyś 

widział we śnie, Proroka (saw). Prorok (saw) i on stoją na pięknym minarecie i 

Prorok (saw) gestem palca pokazuje na KsięŜyc. Jest pełnia księŜyca, który 

jest w pobliŜu, a jego światło rozprzestrzenia się daleko i szeroko, a pośrodku 

stoi minaret. Prorok (saw) gestykuluje mówiąc mu coś, czego on nie rozumie. 

Prorok (saw) jest dla niego bardzo miły i czuły, a on czuje, Ŝe słowa nie mogą 

tego wyrazić. Następnie Prorok (saw) odchodzi. Po przebudzeniu czuł się tak, 

jakby został uniesiony z ziemi i przez wiele dni nie rozmawiał wiele z ludźmi. 

Nie zrozumiał tego snu. Później, jego ojciec powiedział mu, Ŝe on takŜe widział 

we śnie Proroka (saw), który dał mu radosne wieści o narodzinach syna 

(Momin Sahib). Później, w Syrii, został on (ojciec) zaznajomiony z DŜama'at i 

uczył się o nim i zdał sobie sprawę, Ŝe przekonania DŜama’at były takie same 

jak te, o których zwykł rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi jako młody chłopak. 

Napisał on do Hudhura i powiedział, Ŝe zwykł płakać podczas czytania ksiąŜek 

Obiecanego Mesjasza (as) i kaŜde słowo zostawało zaszczepione w jego duszy. 

Nie da się wyrazić jak cenna jest wiara! UwaŜa on, Ŝe Ahmadiyya DŜama'at 

przedstawia prawdziwą wiarę islamu i czuje, Ŝe choć teraz Dama'at częściowo 
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tryumfuje to w najbliŜszej przyszłości będzie całkowicie zatryumfuje, 

InszaAllah. 

 

Przyjaciel z Damaszku, Rizwan Sahib pisze, Ŝe nauczył się religii z własnych 

badań/studiów. Po pewnym incydencie, zaczął szukać BoŜej wiedzy i w 

pierwszym śnie dana była mu wiadomość, Ŝe Koran jest skarbnicą wszelkiej 

wiedzy, a decyzję w rozwiązywaniu wszystkich problemów powinno szukać się 

w nim. Pewnej nocy, gdy wyrecytował w swoim Salat (modlitwa) werset: „o 

tych, których cała praca poszła na marne w gonitwie za Ŝyciem tego 

świata, a mimo to myślą, Ŝe spełniają dobre uczynki.”  (18:105), poczuł 

wielki strach. Właśnie wtedy dwóch młodych ludzi zapukało do jego drzwi i 

zapytało go o Qadianiyyat. Miał właśnie czytać im z ksiąŜki Qadianiyyat o 

błędnych wierzeniach, kiedy poczuł, Ŝe robi źle i powtarzałby on tym tylko 

pogłoski, więc przestał. Później został przedstawiony Ahmadi, Basit Sahib i 

pierwsza ksiąŜka, jaką czytał była zatytułowana „Filozofia nauk Islamu”, której 

nie odłoŜył aŜ do czasu, kiedy skończył ją czytać. Zdał sobie sprawę, Ŝe nie 

było to to, co słyszał i fakt kontynuacji objawień w tych czasach wywarł na nim 

największe wraŜenie.  Widział on Proroka (saw) w swoim śnie i ten powiedział 

mu, Ŝe Mirza Ghulam Ahmad był jedynym środkiem zbawienia od zła tego 

czasu. 

 

Następnie Hudhur zrelacjonował kilka incydentów z krajów afrykańskich. 

Pewnego razu nasz misjonarz udał się do miasta w celu czynienia Tabligh, ale 

tamtejsi młodzi ludzie spowodowali tam chaos i Tabligh musiał zostać 

przerwany. Następnego dnia wszyscy mieszkańcy zebrali się na program tych 

młodych ludzi, kiedy nagle zaczął wiać srogi wiatr, nadszedł ulewny deszcz i ich 

program nie powiódł się. Mieszkańcy poczuli, Ŝe burza ta była znakiem BoŜego 

gniewu, poniewaŜ program Ahmadi został wcześniej wstrzymany. W wyniku 

tego 41 osób zaakceptowało Ahmadiyyat. 
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Raport z Nigerii mówi, Ŝe pewnego razu wysiłki w Tabligh spotkały się z 

opozycją w wiosce. Jakiś czas później młody człowiek z tej wsi modlił się do 

Boga, Ŝe jeśli Ahmadi nie mieli racji w swoich wierzeniach to powinni oni 

doświadczyć kłopotów, a jeśli Ahmadi mieli rację to wtedy ich przeciwnicy 

powinni znaleźć się w tarapatach. Pięć dni później człowiek ten zobaczył, Ŝe 

dwóch przeciwników Ahmadi zachorowało i zmarło w boleściach. To przekonało 

go, Ŝe DŜama'at Ahmadiyya pochodzi od Boga. 

 

Raport Tabligh z Burkina Faso opowiada o czasie, gdy nasz misjonarz udał się 

do wsi z setką Ahmadi. Tamtejsi mieszkańcy powiedzieli mu, Ŝe nie padało u 

nich od dłuŜszego czasu i byli oni zaniepokojeni o swoje uprawy. Misjonarz 

zasugerował, aby modlić się do Boga i oferować Salat (modlitwa) Istisqa. 

Muzułmaninie niebędący Ahmadi nie przyłączyli się do Ahmadi w czasie Salat 

Istisqa. Podczas Salat misjonarz błagał Boga w imię Proroka (saw) i 

Obiecanego Mesjasza (as). Bóg wysłuchał modlitwy Ahmadi kobiet i dzieci i 

deszcz spadł. Nie-Ahmadi i chrześcijanie, którzy widzieli Ahmadi 

odprawiających Salat Istisqa, byli pod wraŜeniem i to spowodowało podjęcie 90 

bai'at. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

„Nasz DŜama'at powinien mieć prawdziwy związek z Bogiem Wszechmogącym i 

powinien być wdzięczny, Ŝe Bóg Wszechmogący ich nie opuścił, ale pokazał im 

setki znaków Jego mocy, aby wzmocnić ich wiarę do stopnia pewności.” 

Niech Bóg czyni nas tymi, którzy się z Nim łączą, niechaj pokaŜe On kaŜdemu z 

nas Swoje znaki i wzmocni nas w wierze i niech my będziemy zdolni zaszczepić 

tego ducha w naszym następnym pokoleniu. Niechaj Bóg trzyma w tym twardo 

nasze pokolenia i zwiększy ich wiarę! 

 

Następny Hudhur ogłosił, Ŝe prowadzi dwie modlitwy pogrzebowe pod 
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nieobecność zmarłych. 

Raziullah Din został umęczony 8 lutego, w Karaczi w Pakistanie, gdy wyszedł z 

domu do pracy. Dwóch nieznanych motocyklistów oddało do niego strzały. 

Został przewieziony do szpitala, ale pod wpływem obraŜeń zmarł. Miał 26 lat i 

przez 6 lat pracował w fabryce. Był opiekuńczą osobą, Ŝarliwie oddaną Khilafat. 

Miał wielki szacunek i uznanie dla Nizam e DŜama'at. Często wyraŜał swoje 

Ŝyczenie o byciu umęczonym. Był Muusi i często podejmował obowiązki w 

DŜama'at. Był jedynym Ŝywicielem swojej rodziny. Niech Bóg podnieść jego 

status i zapewni wytrwałość jego rodzicom, Ŝonie i sześciu-miesięcznej 

córeczce i zachowa ich wszystkich w Swojej ochronie. 

 

Dr Khalid Yusuf zmarł 7 lutego w szpitalu w Fazle Umer w wieku 46 lat. Był on 

Muusi i pozostawił trzy córki i jednego syna. Niech Bóg podniesie pozycję 

zmarłego i zapewni wytrwałość jego dzieciom. Był on dobrym lekarzem i miał w 

sobie pasję, aby słuŜyć. 

 
   

 


