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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wizje i sny towarzyszy Khalifatul Masiha II 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

15 luty, 2013 r. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe dziś przedstawi ostatnie kazanie z serii 

dotyczącej tradycji Towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). Tradycje te były 

zestawione tematycznie i przedstawione w kazaniach. Odpowiedni wydział 

został poinstruowany, aby przejrzeć zapisy po raz kolejny i jeśli jakieś tradycje 

były pominięte to będą one omówione w innym terminie. 

Wspaniałym zbiegiem okoliczności jest fakt, Ŝe omawianie tego cyklu kończy 

się w lutym i kończy się na tradycjach dotyczących Hadhrat Musleh Maud (ra). 

W zeszłym tygodniu wspomnianych było kilka takich tradycji, a dziś wszystkie 

juŜ przytoczone tradycje będą dotyczyły Hadhrat Musleh Maud (ra). Za pięć dni 

DŜama’at obchodzić będzie dzień Musleh Mauda upamiętniający spełnienie 

proroctwa Musleh Maud, które było dowodem prawdziwości Obiecanego 

Mesjasza (as). W rzeczywistości, data 20 lutego nie jest dniem urodzin Hadhrat 

Musleh Maud (ra). 

Tradycje przedstawione dzisiaj ukazują, jak ludziom dane było Boskie 

zapewnienie dotyczące Kalifatu Hadhrata Musleh Mauda (ra) i jak niektórzy z 

tych, którzy przyłączyli się do odłamu grupy Lahore, byli pokierowani i 

powrócili aby złoŜyć bai`at Kalifatowi Ahmadiyya. Hadhrat Musleh Maud (ra) 

przeszedł przez czasy wyjątkowo trudne i drastyczne. W czasie jego wyboru 
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powstały straszne kontrowersje, kiedy ci, którzy znani byli jako wielcy uczeni w 

obrębie DŜama'at i byli równieŜ blisko Obiecanego Mesjasz (as), pozostawili 

Qadian zabierając ze sobą wszystkie fundusze i inne ruchomości DŜama'at. 

Pojawiły się takŜe inne wewnętrzne i zewnętrzne kontrowersje, ale pomoc BoŜa 

była zawsze z nim i ta najbardziej rezolutna osobna poradziła sobie ze 

wszystkim bardzo dzielnie. Z łaską BoŜą DŜama'at kontynuował swój postęp i 

dziś obserwujemy jak nadal rozwija się. 

 

Hadhrat Sheikh Ismail Sahib (ra) przyjął bai`at w 1894 roku. Opowiada swój 

sen: 

Widziałem ten sen za Ŝycia Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) i dotyczył on 

Kalifatu Hadhrat Mahmood. Widziałam, Ŝe Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) jest 

kontuzjowany i popada w chorobę. Kładę rękę na dłoni Mian Mahmood i 

oświadczam, Ŝe jestem jego pierwszym wyznawcą. On odpowiada, Ŝe nie 

rozumie. Wtedy ktoś mówi, Ŝe zostałem poinformowany poprzez objawienie i 

sen: ,,Uczyniliśmy Mahmooda Kalifem”. 

 

Hadhrat Muhammad Khan Sahib Amiir (ra) przyjął bai`at w 1903 roku. Jego 

krewny napisał, Ŝe to było jego pełne nazwisko, choć w tradycji jego imię jest 

znane tylko jako Amiir Khan. Jednak ten list potwierdza pełne nazwisko. 

Relacjonuje on: 

W listopadzie 1913 roku widziałem sen, w którym duŜe wysuszone strąki fasoli, 

zwisając z drzewa szeleszczą tak głośno, Ŝe trudno jest usłyszeć cokolwiek 

innego. Właśnie wtedy zaczyna padać bardzo silny deszcz i wszystkie 

wysuszone strąki fasoli spadają z drzewa. Hadhrat Musleh Maud (ra) mówi, Ŝe 

dom szatana zostanie zniszczony, a zieleń i owoce będą rosnąć na ziemi.  Na 

pytanie, dlaczego nazwał on to domem szatana, odpowiada, Ŝe Obiecany 

Mesjasz (as) nazwał to w ten sposób. Ktoś zaczyna opowiadać donośnym 

głosem proroctwa Obiecanego Mesjasz (as), które zostały spełnione i słuchanie 

o nich ma bardzo spokojny i ekstatyczny wpływ na odbiorców. Allhamdulillah, 
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ten sen został spełniony w czasie drugiego Kalifatu, kiedy Maulłi Muhammad Ali 

i jego wspólnicy stworzyli wiele hałasu, ale potem opuścili DŜama'at i równieŜ 

odeszli z Qadian.  

W lutym 1912 roku w moim śnie widziałem, Ŝe Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) 

mówi, Ŝe proroctwem Obiecanego Mesjasza (as) było, Ŝe gdy przybędzie ten 

jedyny błogosławiony, odbędzie się jego koronacja. Zwykliśmy domniemywać, 

Ŝe dotyczyło to koronacji Króla Jerzego V. Teraz wiemy juŜ, Ŝe „jedyny 

błogosławiony” był odniesieniem do Sahibzada Mian Mahmood, a koronacja 

była odniesieniem do jego funkcji Kalifa. Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) 

wyglądał na szczęśliwego wspominając Kalifat Sahibzada Mian Mahmood i ja 

takŜe byłem szczęśliwy. Kiedyś uwaŜałem, Ŝe manifestacja obiecanego 

błogosławionego odbędzie się w odległych czasach i byłem wdzięczny Bogu, Ŝe 

mogłem tego doświadczyć. W mym śnie byłem takŜe uświadomiony, Ŝe jak 

mógłby Mian Mahmood być Khalifem jeśli był nim Hadhrata Khalifatul Masih I. 

To nastąpiło wtedy, kiedy poinformowano mnie, Ŝe nie doŜyje on bardzo 

podeszłego wieku, gdyŜ ukochani Boga nie Ŝyją do skrajnej starości. 

Kiedy Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) udał się przed swoim Kalifatem na HadŜ, 

widziałem sen, w którym muzułmanie są pod oblęŜeniem niewiernych. Jeden z 

nas leci do nieba i przynosi w dół bardzo silne stworzenie, które eliminuje 

niewiernych. Napisałem o tym śnie do Hadhrat Khalifatul Masih II, a on 

odpowiedział, Ŝe to oznaczało jego podróŜ i to, Ŝe aniołowie mogą zstąpić 

dzięki jego modlitwie. 

W 1913 roku podczas Isza Salat modliłem się, aby dane mi było zobaczyć we 

śnie Proroka (saw) i Obiecanego Mesjasza (as). Widziałem wiele świętych osób 

zgromadzonych na polu, modlących się. Jest wśród nich Hadhrat Khalifatul 

Masih II. Zachwycamy się zapachem kwiatów jaśminu, które są przed nami. 

Hadhrat Khalifatul Masih II mówi do mnie, Ŝe gdy wącha się kwiaty, naleŜy je 

trzymać z daleka od własnego nosa, aby wąchać ich zapach w elegancki 

sposób. 

W innym śnie z 1913 roku widziałem domy, które są zanurzone w morzu i 
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bliskie zniszczenia. Ten sen spełnił się odrzuceniem przeciwników Kalifatu. 

W 1930 roku widziałem sen, w którym wspinam się po schodach i Hadhrat 

Ummul Momineen (ra) idzie za mną. Widząc moją panikę, zapewnia mnie ona, 

Ŝe jestem jak jej dzieci. Wchodzę w inną klatkę schodową prowadzącą do 

innego domu, który jest równieŜ domem Obiecanego Mesjasza (as). Tam 

znajduję zatrudnienie jako osoba pracująca dla rodziny Obiecanego Mesjasza 

(as), a moja płaca jest duŜo mniejsza niŜ ta w poprzedniej pracy jako zastępca 

inspektora. Ale zgadzam się na to i ktoś pyta mnie, dlaczego zostawiłem moje 

poprzednie zajęcie, a ja odpowiadam, Ŝe ktoś mnie oszukał w tamtej pracy.  

On pyta mnie dalej, dlaczego przybyłem tak późno, na co ja odpowiadam, Ŝe 

miałem gości, którzy nie czuli się dobrze i opiekowałem się nimi. Hadhrat 

Ummul Momineen (ra) mówi, Ŝe opiekowanie się chorymi zabiera duŜo czasu. 

Wtedy zauwaŜam, Ŝe jacyś ludzie weszli do domu Hadhrata Khalifatul Masih II 

(ra) i chcą stwarzać problemy. Trzymam w ręku miecz i nakłaniam ich do 

wycofania się. Właśnie wtedy przychodzi ktoś inny wymachując swoim 

mieczem. Odcinam jego miecz swoim mieczem. Jacyś ludzie otaczają Hadhrat 

Khalifatul Masih II (ra), który wzywa mnie, a ja rozpędzam tych ludzi i staram 

się zabić osobę, która powoduję te kłopoty i odnoszę w tym sukces. Hadhrat 

Ummul Momineen (ra) i Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) podają mi do wypicia 

mleko gdy ktoś pyta, dlaczego je piję, a ja odpowiadam, Ŝe mleko jest zdrowe. 

Napisałem list do Hudhura dotyczący tego snu i otrzymałem odpowiedź z biura 

Hadhrat Khalifatul Masih mówiącą, Ŝe był to dobry sen i Ŝe Bóg pozwoli mi w 

jakiś sposób słuŜyć DŜama'at. Kilka miesięcy później, napisałem kolejny list do 

Hudhura, w którym stwierdziłem, Ŝe zło kontrowersji z Mistri i naganne 

postępowanie policji są dla mnie przytłaczające. Dalej odniosłem się do mojego 

poprzedniego listu i odpowiedzi Hudhura gdzie stwierdził, Ŝe będę miał 

moŜliwość słuŜyć DŜama'at. Powiedziałem, Ŝe pragnąłbym tego bardzo, ale nie 

mam pojęcia, jakby to miało nadejść i proszę o modlitwę, aby Bóg wkrótce dał 

mi szansę na tą słuŜbę. Siedem lat później mój sen spełnił się w dosłownym 

tego słowa znaczeniu. W 1924 roku za sugestią wysokiego rangą urzędnika 

opuściłem moją posadę, który powiedział mi, Ŝe on takŜe odchodzi jednak tego 
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nie uczynił i pozostał w swojej pracy. Moje wynagrodzenie, tak jak widziałem 

we śnie, było znacznie wyŜsze niŜ to, które obecnie dostaje z DŜama'at. 

Pracuję dla Tehrik e Jadid, który jest wyjątkowym programem Hadhrat 

Khalifatul Masiha II (ra). 

 

Hadhrat Khair Din Sahib (ra) przyjął bai`at w 1906 roku. Odnosi się on do 

następującego snu: 

Widziałam, Ŝe prawa ręka Hadhrat Musleh Maud (ra), wyrosła ogromnie i ma 

około 55-ciu metrów długości. Oznacza to, Ŝe Bóg obdarzył go niezwykłą siłą, 

której nikt nie będzie w stanie sprostać. Widziałem, Ŝe w tym stanie, siedzi on 

na murku i płacze. Pytam go, dlaczego płacze, na co on odpowiada: „bo ludzie 

zaczynają mnie czcić”. 

Widziałem teŜ sen, w którym Hadhrat Musleh Maud (ra) rozdaje ludziom listy 

zgodnie z ich niebiańską pozycją. Pytam go, czy ja teŜ mam swoje miejsce w 

niebie, na co on odpowiada, Ŝe tak. Wywnioskowałem z tego wszystkiego, Ŝe 

cokolwiek widziałem było wynikiem mocy blasku światła instytucji Proroka. 

W innym śnie widziałem Hadhrata Khalifatul Masih II (ra). Po jednej jego 

stronie stoi człowiek imieniem Yusuf, a po drugiej stronie człowiek imieniem 

Sher Muhammad. Bóg poinformował mnie, Ŝe niektórzy ludzie zazdrościli 

postępu Hadhrata Khalifatul Masih II (ra), ale niezwykła pomoc BoŜa była przy 

nim, więc nikt nie zdołał mu zaszkodzić. 

W czasie siania propagandy przez Mistris, widziałem sen, w którym Hadhrat 

Khalifatul Masih II (ra) spaceruje w niebie, co oznacza, Ŝe jego pozycja jest tak 

wysoka, Ŝe nie jest moŜliwością, aby dotrzeć do niego i nikt nie moŜe mu 

zaszkodzić. 

 

Hadhrat Khalifa Nur Din Sahib (ra) przyjął bai`at w 1891 roku. Opowiada on: 

W 1941 roku widziałem w wizji dziecko. Wszyscy są wobec tego malca bardzo 

czuli. Ja takŜe biorę go z miłością w ramiona. ChociaŜ dziecko jest malutkie 
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ludzie mówią, Ŝe ma 43 lat. Natchnęło mnie to i zrozumiałem, Ŝe Hadhrat 

Khalifatul Masih II (ra) miał 43 lata w 1941 roku i w poetyckim wersecie 

Obiecanego Mesjasza (as) w Urdu, w którym mowa jest o proroctwie syna, jest 

uŜyte słowo „aik” (jeden). Zgodnie z układem alfabetu arabskiego, słowo „aik” 

oznacza liczbę 41, gdzie kaŜda litera ma przypisaną wartość liczbową. 

Duchowa doskonałość takŜe rozpoczyna się po 40-stym roku Ŝycia, dlatego 

dziecko w mojej wizji zostało ukazane jako 43-latek. 

 

Hadhrat Rehm Din Sahib (ra), syn Jamal Din Sahib przyjął bai`at w 1902 roku. 

Relacjonuje on: 

W czasach drugiego Kalifatu e Ahmadiyya doświadczyłem następującej wizji. 

Maulłi Muhammad Ali i Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) są razem. Ciało Maulłi 

Muhammad Ali zaczyna się kurczyć do rozmiarów ciała dziecka, podczas gdy 

ciało Hadhrata Khalifatul Masih II (ra) zaczyna rosnąć tak bardzo, Ŝe staje się 

większe niŜ naturalnej wielkości i emanuje prestiŜem i majestatem. Nad ranem 

wszystkie moje wątpliwości były rozwiane i przyjąłem bai`at . 

 

Hakim Muhammad Atta Hadhrat Sahib (ra) opowiada: 

Miesiąc po przyjęciu bai`at  z rąk Hadhrata Khalifatul Masih II (ra) ktoś zabrał 

mnie aby omówić z Maulłi Muhammad Ali instytucję Proroka. Była to przyjazna 

dyskusja, która trwała około dwudziestu minut. Tej nocy modliłem się do Boga, 

Ŝeby cokolwiek Maulłi Muhammad Ali powiedział, miało dla mnie sens i 

modliłem się, aby Bóg zadbał o moje serce. W nocy widziałem sen, w którym 

Obiecany Mesjasz (as) szybko podchodzi do mnie i z zatroskaniem mówi abym 

popatrzył. Patrzę i widzę gołębia spoglądającego gniewnie na innego gołębia, 

który odszedł i usiadł na parasolu jeszcze innego gołębia. Obiecany Mesjasz 

(as) wyjaśnia, Ŝe gołębie gardzą tymi gołębiami, które siedzą na parasolu 

innych gołębi. Dlatego, teŜ nie powinienem iść do Paigham Building [ budynek 

gdzie zasiadają ci ,,Ahmadi", którzy zaprzeczają Kalifat e Ahmadiyya]. 

Odpowiedziałem, Ŝe nie pójdę. Obudziłem się i podziękowałem Bogu za Jego 
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łaskę. 

 

Hadhrat Dr Abdul Ghani Sahib (ra) przyjął bai`at w 1907 roku i opowiada: 

Ahmadis w Nairobi przyjęli bai`at z rąk Hadhrata Khalifatul Masih II (ra), ale ja 

i kilka innych osób pozbawiliśmy się tego. Później udałem się do Indii i 

wybuchła wojna, więc zatrzymałem się i tam teŜ podjąłem pracę. Zwykłem 

uczęszczać do Paigham Building, aby oferować Salat i omawiać róŜnorodne 

sprawy. Ktoś powiedział tam, Ŝe wszyscy intelektualiści byli po naszej stronie. 

Zwykłem chodzić do sklepu naleŜącego do Haji Musa Sahib gdzie często miały 

miejsce zacięte dyskusje z Munshi Mehboob Alam Sahib. Pewnego dnia zapytał 

mnie on, dlaczego poszedłem do Paigham Building, a ja odpowiedziałem mu, 

aby słuchać Dars [lekcje]. Poprosił mnie, bym dołączył w tym dniu do niego na 

DARS, więc poszedłem. W tych dniach Dars przedstawiany był przez Maulana 

Rajiki. Tego dnia jego Dars dotyczył drugiej części Koranu i były przedstawione 

w jak najbardziej uzasadniony i biegły sposób. Nigdy wcześnie czegoś takiego 

nie słyszałem. Maulana Rajiki z wyglądu przypominał prostego człowieka, ale 

jego słowa przepełnione były wiedzą duchową. Kiedy wykazałem swój zachwyt, 

powiedziano mi, Ŝe to w istocie Maulana Rajiki nauczał Maulłi Muhammad Ali 

wiedzy o Koranie. Byłem w stanie zmieszania w tych dniach i zobaczyłem sen. 

We śnie tym jestem w meczecie i chcę zrobić Łudu, ale woda jest tam 

niedostępna. Idę szukać wody i nagle znajduję się w meczecie, który wygląda 

jak Paigham Building gdzie znajduję wodę. Odkręcam kurek i najpierw woda 

jest czysta, ale potem zaczyna płynąć brudna, zawierająca algi i zatrzymuje 

się. Decyduję się wrócić do pierwszego meczetu i gdy wspinam się na ścianę, 

aby to zrobić, ktoś łapie mnie za nogę i pyta, dlaczego poszedłem do tego 

meczetu i Ŝe nie powinien tam wracać, a ja odpowiadam, Ŝe nie mam 

potrzeby, aby tam wracać. Jestem z powrotem w pierwszym meczecie i 

znajduje tam koryto czystej wody, a Maulana Rajiki przedstawia Dars z 

Hadisów. Myślę, Ŝe przy tak wielkiej ilości wody tutaj dostępnej nie wiem, jak 

mogłem ją wcześniej przeoczyć. Spostrzegam, Ŝe ktoś z mieczem stoi obok 
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mnie i wyobraŜam sobie, Ŝe Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) wysłał go, abiy 

mnie zabił, bo jestem hipokrytą. Mówię, Ŝe jestem Momim [arab. prawdziwym 

wierzącym]. Sceneria się zmienia i widzę siebie z szablą i wydaje się być to 

czas Muharram i jacyś młodzi chłopcy są biczowani. Powoduję, Ŝe oni uciekają. 

Wtedy okazuje się, Ŝe policja przybyła, aby przeszukać dom mojego syna i 

przypuszczam, Ŝe przyszli oni szukać mojego miecza, na który nie mam 

licencji. Potem jednak myślę, Ŝe przywiozłem ten miecz z Afryki. I wtedy budzę 

się. Później przyjąłem bai`at  z rąk Hadhrata Khalifatul Masih II (ra). 

 

Hadhrat Dr Nehmat Khan Sahib (ra) przyjął bai`at w 1896 roku. Relacjonuje 

on: 

Po tym, jak Hadhrat Musleh Maud (ra) został wybrany Khalifatul Masih II, 

napisałam do niego list o bai`at. Jednak znajomy napisał do mnie w tym 

czasie, aby wycofać bai`at. Był on moim bardzo dobrym znajomym, więc 

zrobiłem tak jak powiedział. 

Hadhrat Khalifatul Masih wyjaśnił, Ŝe ta osoba, Maulłi Ghulam Hussein 

Peshawari był teściem Hadhrat Mirzy Bashir Ahmad Sahib, który nie przyjął 

bai`at z rąk Hadhrata Musleh Maud na początku roku, ale zrobił to później w 

1940 roku. 

Dołączyłem do grupy Paighami, ale za łaską BoŜą, nie zmieniłem mojego 

zdania na temat rodziny Obiecanego Mesjasza (as), jak równieŜ nie uŜywałem 

względem nich niestosownego języka. Byłem z tą grupy przez długi okres. W 

1930 roku miałem sen, w którym widziałem Hawaili (dwór) stojący obok 

morza, a fale głośno rozbijają się o jego ściany. Z Hawaili wychodzi Maulłi 

Muhammad Ali. Połowa jego twarzy jest biała, a druga połowa jest czarna. 

Domyślam się, Ŝe jego sytuacja w czasach Obiecanego Mesjasza (as) była 

dobra, ale później się pogorszyła. W 1932 roku, podczas gdy moja rodzina 

wyjechała, otrzymałem list od krewnego z prośbą, Ŝebym szybko przyjechał do 

Qadian, bo on miał wyjechać do USA i chciał powierzyć mi odpowiedzialność 

nad budową domu. Pojechałem do Qadian i dom został zbudowany. Moja 
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rodzina równieŜ do mnie dołączyła. Atmosfera w Qadian była całkowicie inna. 

To miało na mnie taki wpływ, Ŝe stopniowo wszystkie moje wątpliwości zostały 

rozwiane i wypełniłem formularz o bai`at. Czułem się, jakby Bóg dał mi Ŝycie 

jeszcze raz, podczas gdy moi niegdysiejsi towarzysze utkwili w miejscu. Ich 

serca znają prawdę, ale strach przed upokorzeniem powstrzymuje ich. Dwa 

lata temu widziałem sen, w którym ozdobna, złota skrzynia przybywa z nieba i 

jest zawieszona w powietrzu. Towarzyszy jej złota, ozdobna korona, która jest 

o włos od wylądowania na skrzyni, którą pochyliłem do przodu. Jak tylko łapię 

ją, z całego świata rozbrzmiewa obwieszczenie ,,triumf islamu" i panuje taki 

hałas, Ŝe budzę się. W moim sercu została umieszczona myśl, Ŝe była to 

brytyjska korona. 

 

Hadhrat Mian Sonay Khan Sahib (ra) opowiada: 

W czasie szczytu zamieszania spowodowanego przez Ahrars zacząłem modlić 

się i wypowiadać obficie Duruud. Ukazano mi we śnie Proroka (saw). Widziałem 

trzy wielbłądy i kaŜdy z nich niesie Proroka (saw) i Hadhrat Abu Bakr (ra), a 

reszta Towarzyszy jest na wielbłądach. Prorok (saw), kaŜe mi iść powoli do 

przodu, aby nastraszyć przeciwnika. Potem mówi mi, aby przeszedł do tyłu, 

poniewaŜ moje kroki robią za duŜo hałasu. Następnie zsiada on z wielbłąda i 

idzie w kierunku Masjid Mubarak [w Qadian], a wszyscy Towarzysze podąŜają 

za nim. Pozostawia on Towarzyszy w meczecie i przechodzi przez wejście w 

meczecie i kieruje się do domu Hadhrata Khalifatul Masih II (ra). 

W czasie szczytu zamieszek Ahrar, zarzuty były stawiane równieŜ przez Mistris. 

Modliłem się wtedy z całego mojego serca i zobaczyłem sen. W śnie tym 

męŜczyzna mówi, Ŝe przybyli Maulłis i mówią, Ŝe będą oni całkowicie 

wykorzeniać Ahmadiyyat. Biorę kilku Ahmadi i idę w ich kierunku. Kiedy 

docieramy na miejsce, jest to czas Asr i prowadzę ich w modlitwie. Kilku innych 

Ahmadi równieŜ dołącza się do nas. Patrzę w niebo i widzę dwa księŜyce. Jeden 

z nich świeci jasno, ale drugi matowo. Właśnie wtedy ten matowy księŜyc takŜe 

przejmuje światło i staje się tak genialny jak ten pierwszy. Głos roznosi się, Ŝe 
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pierwszy księŜyc to Obiecany Mesjasz (as), a drugi to Hadhrat Mirza Bashir ud 

Din Mahmood Ahmad, Musleh Maud (ra). 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih poinformował krótko o strasznej sprawie 

związanej z zarzutami Mistri. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział: ,,Ostatnio 

została złoŜona przeciwko mnie sprawa sądowa o to, Ŝe wyznaczyłem ludzi aby 

kogoś zabili.  Te osoby związane są z warsztatem mechanicznym Sawyan i 

sprawa sądowa została złoŜona przez nich. Druga sprawa sądowa jest o to, Ŝe 

w przyszłości moje poręczenie nie powinno być uznane. ,,Powiedział on dalej: 

,,Morderstwo to ogromna sprawa, nigdy nawet nie modliłem się przeciwko nim. 

Jednak ci ludzie przyjęli załoŜenia o samych sobie. Ostatnio, z powodu 

pewnych przyczyn, które były opracowane w obrazowy sposób oni poczuli, Ŝe 

robię coś przeciwko min. Z powodu pewnych przyczyn, które zostały 

opublikowane w gazetach, ci ludzie podjęli wszelkiego rodzaju nieuzasadnione 

działania’’. Powiedział takŜe: ,,Ludzie, którzy upadają moralnie stają się 

zdeterminowani aby pomścić ich urazy poprzez niemoralne działania. Dlatego 

teŜ załoŜyli te sprawy, które są niczym innym jak tylko zarzutami i 

oskarŜeniami.” 

Podsumowanie o tym, co Tareekh e Ahmadiyyat (Historia Ahmadiyyat) 

przytacza o agitacji Mistri: Ze względu na sukcesy DŜama'at Ahmadiyya i 

rosnąca popularność Hadhrata Khalifatul Masih II (ra), w kaŜdej warstwie 

społeczeństwa, ci, którzy nie mogą znieść wielkości Wspólnoty i jej 

popularności, rozpoczęli intensywny sprzeciw. W tym celu uŜyci byli niektórzy 

Mistris (wykwalifikowani pracownicy) z Qadian, którzy prowadzili warsztat 

mechaniczny Sawyan. Oprócz złoŜenia sprawy o morderstwo przeciwko 

Hadhrat Khalifatul Masih II (ra), podeszli oni równieŜ do gazety zatytułowanej 

,,Mubahila" i dopuścili się nikczemnych i haniebnych ataków na jego świętą 

osobę. Swoimi naduŜyciami i podburzaniem wywołali rozruchy przeciwko 

DŜama'at. To zamieszanie było w rzeczywistości rezultatem głębokiego spisku, 

za którym pracowały elementy anty-Ahmadiyya. W celu zdyskredytowania 
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Ahmadiyyat, a w rzeczywistości zniszczenia, próbowali oni kaŜdego rodzaju 

pogardliwych postępowań. Podczas gdy odkryta została kwestia ohydnej i 

pesymistycznej mentalności krytyków Ahmadiyyat, zaprezentowała się równieŜ 

chwała jak [Hadhrat] Yusufa (as), Hadhrata Khalifatul Masih II (ra). 

Przedstawił on tak niezrównany przykład cierpliwość i otwarcie ukazał 

nienawiść i tępość oszczerców. 

Podczas DŜelsa Salana w 1927 roku Hadhrata Khalifatul Masih II (ra) 

powiedział: ,,To jest droga Boga, Ŝe Boskie Społeczności doświadczane są 

takimi wydarzeniami. Nie powinny one jednak powodować niepokoju. Naszym 

obowiązkiem jest wykonywanie naszych zadań, a nie jest naszym zadaniem 

kłopotanie się szkodą powodowaną przez nieprzyjaciela. Bóg sam udziela 

triumfu temu, kto naleŜy do Niego. Allah Wyniesiony Sam troszczy się o Swoje 

sprawy. Jeśli Wspólnota Ahmadiyya byłaby stworzona przez człowieka to, jakim 

sposobem mogła przetrwać tak długo? To jest Wspólnota Boga. On sam 

opiekował się nią wcześniej i On sam będzie to robić w przyszłości. Bóg 

poinformował mnie, Ŝe czas chwały i bezpieczeństwa, przywilejów i awansu 

wkrótce nadejdzie. Ktoś powiedział, Ŝe zadba o to, aby DŜama’at nie rozwinął 

się. Ale ja teŜ zobaczę, czy sprawdzi się słowo mojego Boga czy tej osoby!”  

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe cała ta sprawa rzeczywiście zakończyła 

się marnie dla uczestników zwracających się przeciwko sobie. Nawet dzisiaj, 

gdy ktoś planuje przeciwko nam, a pomoc rządowa jest zaangaŜowana, taka 

osoba zwraca się teŜ przeciwko rządowi. Niech Bóg zachowa DŜama'at 

bezpieczne od wszystkich rodzajów agitacji i nadal pomaga nam rozwijać się. 

Niech Bóg podniesie status wszystkich towarzyszy, którzy zostali dziś 

zacytowani i niech ich rodziny będą odbiorcami ich modlitw oraz niech podąŜą 

ich śladami. Niech wszyscy członkowie DŜama'at będą zabezpieczeni od 

wszelkiego rodzaju zła i nich Bóg pozwoli kaŜdemu zachować silny związek z 

Kalifatem Ahmadiyya. 

Hadhrat Khalifatul Masih zapowiedział modlitwę pogrzebową Sardar 

Muhammad Bharwana Sahib, który zmarł w wieku 73 lat. 


