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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Znaki prawdy: Obiecany Mesjasz(as) i Mahdi 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

21 marca, 2014 r.     

 

W dniu dzisiejszym Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił wykład związany z 

ksiąŜkami Obiecanego Mesjasza (as), w których ten objaśnia znaki swojej 

prawdomówności i swoich cudów.  

Najpierw jednak Hudhur wyjaśnił, Ŝe w ostatni piątek wygłosił kazanie w 

oparciu o urywki z pism Obiecanego Mesjasza (as) dotyczące znaczenia i 

osiągnięcia poznania Boga. Wśród tych ekstraktów Hudhur nawiązał równieŜ 

krótko do jednego lub dwóch trudnych fragmentów. Później, gdy Hudhur 

usłyszał początkowe tłumaczenie kazania na angielski, a takŜe, gdy zobaczył 

transkrypcję do publikacji w Al Fazl w urdu, Hudhur poczuł, Ŝe moŜe jeden 

urywek nie został dostatecznie wyjaśniony i mogło to być przyczyną trudności 

dla tłumaczy, a takŜe dla tych, którzy dokonują transkrypcji. Dlatego teŜ dziś 

Hudhur odczytał część tego urywku, a następnie w łatwy sposób objaśnił go 

tak, aby frazeologia była zrozumiała. Ekstrakt ten był następujący: 

,,Bóg zadeklarował wiedzę, jako źródło do osiągnięcia prawdziwego islamu. 

Istnieje wiele innych źródeł osiągnięcia realnego islamu, na przykład 

poszczenie i przestrzeganie Salat, modlitw i wszystkich BoŜych przykazań, 

których jest ponad sześćset. Jednak wiedza o wspaniałości Boga i wiedza o 

Jedności Boga jest uzaleŜniona od znajomości znaków Boga i znajomości Jego 
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atrybutów. Są to źródła poznania Boga w sposób, w jaki jesteśmy zobowiązani 

poznawać Go. Człowiek, który ma niedbałe serce i nie posiada zrozumienia 

Boskości, nie moŜe uzyskać siły, aby pościć, oferować modlitwę, wykonywać 

suplikacje lub dobre uczynki. Wszystkie te sprawiedliwe działania są zaleŜne od 

wiedzy o Bogu, a wszystkie inne źródła rodzą się z tego i są tego wynikiem”. 

(A'ina-e-Kamalat-e-islam, Ruhani Khaza'in, t. 5, s. 187-188, Istota islamu t. I, 

s. 203-204) 

Hudhur powiedział, Ŝe ekstrakt ten jest bardzo istotny i dlatego chciał wyjaśnić 

go dalej, aby kaŜdy mógł zrozumieć. Podstawową rzeczą, jaką objaśnia tutaj 

Obiecany Mesjasz (as) jest to, Ŝe rzeczywisty islam moŜe być zrozumiany tylko 

wtedy, gdy dołoŜone są dogłębne wysiłki, aby zrozumieć jego(islamu) nauki. 

Powiedział, Ŝe istnieje wiele źródeł osiągnięcia zrozumienia islamu, a to 

zrozumienie moŜe być dane tym, którzy je wykorzystują. Tymi źródłami są 

Salat, post, modlenie się i przestrzeganie wszystkich BoŜych przykazań 

zawartych w Koranie, których liczba w przybliŜeniu wynosi powyŜej 600. 

JednakŜe naleŜy pamiętać, Ŝe człowiek nie moŜe po prostu zrozumieć 

rzeczywistości Salat czy teŜ rzeczywistości poszczenia lub uzyskać wiedzę o 

rzeczywistości modlitwy lub osiągnąć prawdziwą wiedzę i postrzegać przykazań 

Koranicznych. Głębokie znaczenie i rzeczywistość tego wszystkiego mogą być 

osiągnięte tylko wtedy, gdy posiada się wiedzę i zrozumienie wielkości Boga, a 

takŜe wiedzę i zrozumienie Jedności Boga; silne przekonanie, Ŝe On jest 

Jedynym Bogiem. Obiecany Mesjasz (as) następnie powiedział, Ŝe istnieją 

róŜne atrybuty Boskie.  Niektóre z jego atrybutów są oparte na Jego 

Wspaniałości/ Chwale, a inne na Jego Pięknie. Dopóki człowiek nie posiada 

wiedzy i percepcji ich świeŜych manifestacji, nie moŜe praktykować BoŜych 

przykazań. Właściwe praktykowanie przykazań BoŜych moŜe zaistnieć tylko, 

gdy posiada się prawidłową percepcję Jego atrybutów. Jeśli duch i istota Salat, 

postu i innych przykazań mają być zrozumiałe, to człowiek musi zrozumieć i 

mieć wiedzę o tym jak stwierdzone jest w Koranie: (…) KaŜdego dnia On 

objawia samego siebie w innym stanie. (55:30) Zatem podstawą 

zrozumienia prawdziwości islamu, uwielbienia Boga i przykazań BoŜych, jest 
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wiedza o wielkości Boga i wiedza o Jego Jedności, jak równieŜ znajomość 

róŜnych aspektów atrybutów Chwały i Piękna Boga lub istotne jest, aby zrobić 

wysiłek, aby zrozumieć i docenić to wszystko. Nawet, jeśli ktoś nie posiada 

pełnej wiedzy i percepcji, naleŜy dokonać wysiłku, aby zrozumieć atrybuty 

Boga by być zdolnym Go czcić i wykonywać Jego przykazania, bo wszystko to 

uzaleŜnione jest od wiedzy/zrozumienia Boga. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, w jaki sposób moŜe niedbała osoba, która nie ma pojęcia o wiedzy 

o zrozumieniu Boga i Jedności Boga, wywiązywać się z obowiązków oferowania 

Salat, poszczenia, oferowania modlitwy czy teŜ dawania jałmuŜny i 

dobroczynności.  To wiedza i zrozumienie Boga inspirują człowieka do 

wykonywania dobrych uczynków. Im lepsze jest zrozumienie Boga przez 

człowieka, tym lepiej człowiek docenia ducha czci oraz dobre uczynki i 

praktykuje je. Jeśli zwrócimy uwagę na zrozumienie Boga, to będziemy 

równieŜ przyciągnięci do praktykowania przykazań BoŜych. Oczywiście, na 

początku, zrozumienie Boga jest przyznawane poboŜnym z natury ludziom, na 

mocy cechy Boga zwanej Rahmaniyyat [arab. bycie łaskawym]. To z kolei jest 

wzmocnione pięknem wiary i dobrymi uczynkami, a człowiek osiąga stan, w 

którym rozumie rzeczywistość islamu i jego serce jest oświecone wiedzą o 

Bogu. 

 Po tym objaśnieniu Hudhur powiedział, Ŝe za 2 dni, 23-ciego marca, 

InszaAllah, DŜama'at będzie upamiętniał Dzień Masih e Maud. Z tej okazji 

uczeni i mówcy przemawiają na ten temat i wspominają pomoc oraz wsparcie 

Boga dane Obiecanemu Mesjaszowi (as). To był piękny przypadek, Ŝe Hudhur 

mówił dziś, dwa dni przed tym, w odniesieniu do tego samego tematu. Hudhur 

powiedział równieŜ, Ŝe w tym roku, z okazji Dnia Masih e Maud, transmitowany 

będzie, na Ŝywo z Qadian, trzydniowy program. Ten program będzie w języku 

arabskim. Nasi Arabscy przyjaciele pojechali do Qadian, aby przedstawić ten 

program oraz wyjaśnić, z Qadian, znaczenie tego dnia i tego tematu. Jest 

nadzieja, Ŝe w niedziele, InszaAllah, Hudhur równieŜ poda wiadomość z tej 

okazji. Hudhur powiedział, Ŝe ludzie powinni próbować i szukać korzyści z tego 

programu. 
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Następnie Hudhur zaprezentował kilka fragmentów z pism Obiecanego 

Mesjasza (as). Jako pierwsze, zaprezentował fragmenty dotyczące pojawienia 

się i prawdomówności Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

,,Następujący Hadis, zrelacjonowany przez Imam Muhammad Baqir, jest 

zapisany w Sahih Dar- Qutni: 

Tłumaczenie: Istnieją dwa znaki na naszego Mahdi, i od kiedy Bóg stworzył 

niebo i ziemię, te dwa znaki nigdy nie pojawiły się w czasie Ŝadnego innego 

Wyznaczonego czy teŜ Posłańca Boga.  Jednym z tych znaków jest to, Ŝe w 

czasie Obiecanego Mahdi, w trakcie miesiąca Ramadan, będzie miało miejsce 

zaćmienie księŜyca pierwszej nocy, czyli trzynastego, podczas gdy zaćmienie 

słońca odbędzie się w połowie swoich dni, tj., w dniu dwudziestego ósmego 

miesiąca Ramadanu. Od początku świata takie zjawisko nigdy nie miało 

miejsca w czasie Ŝadnego innego Posłańca czy Proroka. Było mu przeznaczone, 

aby wystąpiło jedynie w czasie Obiecanego Mahdi. Wszystkie gazety angielskie 

i urdu oraz wszyscy astronomowie świadczą, Ŝe w moich czasach, około 12-stu 

lat temu w czasie miesiąca Ramadhan, doszło do słonecznego i księŜycowego 

zaćmienia tego konkretnego rodzaju. ”(Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza'in, t. 

22, str.202- Istota islamu, t. V, str. 166) 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział dalej:  

,,Podobnie jak mówi kolejny Hadis, zaćmienie miało miejsce dwa razy w 

miesiącu Ramadan. Po raz pierwszy w tym kraju i po raz drugi w Ameryce i 

stało się to w czasie, do którego odnosi się Hadis. Od czasu, gdy miały miejsce 

te zaćmienia, nikt na świecie, poza mną, nie twierdził, Ŝe jest Mahdi i 

Mesjaszem i nikt nie zadeklarował, Ŝe zaćmienie było oznaką, Ŝe jest on Mahdi 

tak ja to zrobiłem publikując na całym świecie setki plakatów i ulotek w urdu, 

perskim i arabskim. W związku z tym ten niebiański znak jest przeznaczony dla 
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mnie. Innym tego dowodem jest fakt, Ŝe Bóg WywyŜszony poinformował mnie 

12 lat przed manifestacją tego znaku, Ŝe on nadejdzie i zostało to 

opublikowane, w Barahin e Ahamdiyya oraz rozprowadzone wśród setek 

tysięcy ludzi przed pojawieniem się znaku". (jw) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

,,Ten Hadis jest oparty na kwestii niewidzialnego, które wypełniło się po 

tysiącu trzystu latach. Jego streszczeniem jest to, Ŝe w momencie pojawienia 

się Obiecanego Mahdiego odbędzie się, trzynastej nocy w czasie Ramadanu, 

zaćmienie księŜyca. Natomiast zaćmienie słońca będzie miało miejsce w tym 

samym miesiącu, dwudziestego ósmego dnia. Takie zjawisko nie nastąpi w 

Ŝadnym innym czasie Ŝadnego innego pretendenta prócz Obiecanego Mahdi. 

Najwyraźniej tylko Prorok moŜe przepowiedzieć coś tak wielkiego, jak to. Allah 

WywyŜszony stwierdza w Koranie: To On jest znawcą niewidzialnego i to 

On nikomu nie objawia swoich tajemnic. Z wyjątkiem Swego Posłańca, 

którego sobie wybierze.(…)(72:27-28) PoniewaŜ to proroctwo zostało 

całkowicie spełnione w świetle jego znaczenia, nie moŜna powiedzieć, Ŝe jest to 

słaby Hadis lub Ŝe słowa Imama Muhammada Baqira są tylko kiepskimi 

wymówkami. Ludzie po prostu nie chcą, aby proroctwa Proroka (saw) lub 

Koranu, spełniły się. Świat zbliŜa się do jego końca, ale według nich Ŝadne 

proroctwo Dni Ostatnich nie zostało spełnione. Jaki inny Hadis moŜe być 

bardziej autentyczny niŜ ten, jako Ŝe nie jest on nawet krytykowany przez 

Muhaddith (ekspert w wiedzy o Hadis). W rzeczywistości Hadis ten pokazał 

swoją własną autentyczność- dowiódł, Ŝe jego waŜność jest wysokiej klasy. 

Inną sprawą jest nie zaakceptowanie znaków Boga, w przeciwnym razie jest to 

wspaniały znak. Tysiące naukowców i Muhadditheen miało nadzieję na jego 

manifestację i zwykli oni stać na ambonach i płakać o niego. Ostatnim z nich 

był, w tym samym wieku Maulwi Muhammad Lukhokay, który napisał werset 

poetycki w swojej ksiąŜce ,,Ahwalul Aakharat" w odniesieniu do tego zaćmienia 

(w pundŜabi: jest to zapisane w Tradycji, Ŝe w XIII wieku, w miesiącu 
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Ramadan, będzie miało miejsce zaćmienie słońca). Kolejna święta osoba, 

której werset poetycki znany jest od wieków, pisze (w języku perskim), Ŝe gdy 

zaćmienie słońca i księŜyca odbędzie się w jednym miesiącu, w XIV wieku, 

stanie się to wraz z nadejściem Obiecanego Mahdi i DadŜal. Ten werset 

poetycki podaje prawidłowy czas zaćmienia księŜycowego i słonecznego. 

(Haqiqat -ul – Wahi, s. 204-205) 

 

PoniŜsze dotyczy związku Obiecanego Mesjasza (as) z Bogiem, zanim Obiecany 

Mesjasz (as) dokonał swojego roszczenia. Napisał on: 

,,Byłem poinformowany, Ŝe mój ojciec umrze po zachodzie słońca. Ze względu 

na ludzką naturę byłem tym zasmucony, jako Ŝe był on źródłem utrzymania 

mojej osoby. Otrzymywał on rentę od rządu brytyjskiego, a takŜe duŜą pensję, 

która napływała tak długo, jak długo Ŝył mój ojciec. Dlatego przyszło mi na 

myśl, co się stanie po jego śmierci i byłem zaniepokojony, Ŝe moŜe stanę w 

obliczu trudności i przeciwności. Cała ta myśl przyszła i poszła jak błyskawica. 

Trwała ona mniej niŜ sekundę. Właśnie wtedy ogarnął mnie lekki letarg i 

otrzymałem to objawienie: Czy Allah nie wystarczy swojemu słudze 

(…)(39:37). To BoŜe objawienie umocniło moje serce tak jak bardzo bolesna 

rana jest nagle uzdrowiona przez maść. Zostało to doświadczone wielokrotnie, 

Ŝe BoŜe objawienia mają unikalną cechę dawania komfortu i pewności. 

Korzeniem tej cechy jest wiarą, jaką człowiek ma w Boskie objawienie. Szkodą 

jest, Ŝe mimo otrzymywania objawień, niektórzy mówią, Ŝe ich objawienia są 

hipotetyczne, nie są oni pewni czy pochodzą one od Boga czy są dziełem 

szatańskim i, Ŝe takie rewelacje są bardziej szkodliwe niŜ korzystne. Jednak, 

przysięgam na Boga Wszechmogącego, Ŝe ja wierzę w te objawienia, jak 

wierzę w Koran i inne księgi Boga. Tak jak wiem, Ŝe Koran jest na pewno 

Słowem Boga Wszechmogącego, podobnie uwaŜam, Ŝe to, co mi zostało 

objawione jest Słowem BoŜym. A dzieje się tak dlatego, Ŝe widzę w nim BoŜe 

światło i jasność oraz odnajduję poprzez niego obraz władzy Boga! Krótko 

mówiąc, kiedy otrzymałem objawienie: Czy Allah nie wystarczy swojemu 
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słudze, natychmiast zrozumiałem, Ŝe Bóg mnie nie opuści. Zapisałem to 

objawienie i dałem je Hindusowi, który mieszka w Qadian. Wyjaśniłem mu 

wszystko i wysłałem go do Amritsar, aby Ŝyjący tam Hakiim Maulwi 

Muhammad Sharif Kalanoori wyrył to objawienie w kamieniu szlachetnym i 

osadził ten kamień w pierścieniu. Wybrałem do tego zadania tego Hindusa, aby 

był on świadkiem tego wspaniałego proroctwa tak jak świadkiem był równieŜ 

Maulwi Muhammad Sharif. Pierścień ten został przygotowany przez Maulwi 

Sahib kosztem pięciu rupii i nadal go mam ... To objawienie przyszło w czasie, 

gdy wszystkie moje wydatki i udogodnienia były zaleŜne od niewielkich 

dochodów mojego ojca i nikt z zewnątrz mnie nie znał. Byłem nieznanym 

człowiekiem Ŝyjąc anonimowo w odizolowanej wiosce Qadian. Później, zgodnie 

z tym proroctwem Bóg przychylił świat do mnie i zaopatrzył mnie w stałą 

pomoc finansową z takim sukcesem, Ŝe nie mam słów, aby wyrazić moją 

wdzięczność. Biorąc pod uwagę moją sytuację, nie miałem nadziei nawet na 

posiadanie miesięcznego dochodu wynoszącego 10 rupii. JednakŜe Bóg 

Wszechmogący wyciąga tego pokornego z kurzu, a tego aroganckiego 

poniewiera w kurzu... Mogę z całą pewnością powiedzieć, Ŝe do tej pory 

otrzymanych zostało 300 000 rupii lub nawet więcej. Dochód ten powinien być 

rozpatrywany w takim kontekście, Ŝe od wielu lat średnia miesięczna 

działaność Langar Khana (kuchnia społeczna) kosztuje 1500 rupii. Pozostałe, 

takie jak Madrasa, itp. oraz publikacja ksiąŜek, są oddzielnymi kosztami. 

Jasność, siła i chwała, z którymi to proroctwo: Czy Allah nie wystarczy 

swojemu słudze zostało spełnione, powinny być docenione. Czy jest to praca 

oszczercy czy są to szatańskie akty? Na pewno nie: a wręcz przeciwnie- jest to 

od Boga, w Którego ręku jest zaszczyt, poniŜenie, bieda i dobrobyt. Jeśli nie 

moŜecie uwierzyć temu, co stwierdzam, to spójrzcie na oficjalne rejestry 

pocztowe w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a zobaczycie ile w tym okresie było 

otrzymanego dochodu." ( Haqiqat -ul - Wahi, s. 219-221) 

 

Obecnie, Langar (kuchnia) Obiecanego Mesjasza(as) jest ustanowiona na 

całym świecie i na stałe operuje tutaj (w UK) ze względu na Kalifat. Jest ona 
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waŜną gałęzią misji Obiecanego Mesjasza (as). To dlatego zadaniem tych, 

którzy są odpowiedzialni za tutejszą Langar oraz Ziafat (gościnność), jest 

zwrócenie uwagi na wyŜywienie kaŜdego gościa. Nie ulega wątpliwości, Ŝe 

marnotrawstwo nie jest w porządku i powinno się w tym zakresie prawidłowo 

planować. Jednak równieŜ nie powinno być Ŝadnego rodzaju skąpstwa, 

poniewaŜ nie jest to wasza Langar, ale jest to Langar Obiecanego Mesjasza 

(as), która w dalszym ciągu funkcjonuje. Czasami przesyłane są skargi 

dotyczące zespołu Ziafat lub urzędników. Powinni oni na to zwrócić uwagę na 

całym świecie, a w szczególności tutaj, jak i w Rabwah oraz w Qadian. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał o postępie DŜama'at:  

,,W Barahin e Ahmadiyya istnieje przepowiednia o tym DŜama'at: 

[Tłumaczenie] ,,Najpierw będzie to nasienie, które zacznie kiełkować i wtedy 

stanie się mocne i grube, a następnie stanie mocno na swojej łodydze.’’ 

 To było wspaniałe proroctwo, które przed dwudziestoma pięcioma laty 

przepowiedziało rozkwit DŜama'at zanim ten jeszcze powstał. W tym czasie nie 

było jeszcze ani DŜama'at ani nikogo połączonego ze mną w odniesieniu do 

bai`at. W rzeczywistości Ŝaden z nich nie był nawet świadomy mojego imienia. 

Później, z łaski Boga Wszechmogącego, został stworzony ten DŜama'at, który 

liczy sobie obecnie ponad 300 000. Ja byłem jak sadzonka, która została 

posadzona przez rękę Boga. Pozostałem ukryty przez długi czas, a później 

miało miejsce moje pojawienie się i miałem wiele gałęzi. Tak więc to proroctwo 

wypełniło się jedynie dzięki łasce Boga Wszechmogącego."(Haqiqat-ul-Wahi, 

str. 241) 

 

Dziś, z łaski BoŜej, istniejemy w dziesiątkach milionów, a wiadomość 

Obiecanego Mesjasza (as) dociera do krańców ziemi poprzez MTA. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 
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,,Istnieje inne proroctwo równieŜ zarejestrowane w Barahin -e- Ahmadiyya: 

,,Allah osłoni cię od wszystkich nieszczęść chociaŜ ludzie nie chcą widzieć ciebie 

ocalonego od nich.’’  

To proroctwo sięga czasów, kiedy mieszkałem w zapomnieniu i nikt nie miał ze 

mną Ŝadnego związku czy to poprzez bai`at czy tez wrogiego. Następnie, kiedy 

stwierdziłem, Ŝe jestem Obiecanym Mesjaszem, wszyscy Maulavis i im 

podobni, zapłonęli jak ogień. W tych czasach duchowny, o imieniu Dr Martyn 

Clark, wszczął przeciwko mnie sprawę o zabójstwo, która ukazała mi fakt, Ŝe 

Maulavi z Punjab byli spragnieni mojej krwi oraz, Ŝe uznali mnie nawet za 

gorszego od chrześcijanina, który jest wrogiem Proroka (saw) i oczernia go. 

Niektórzy Maulavi pojawili się w sądzie i zeznawali przeciwko mnie na korzyść 

duchownego, a inni modlili się, aby ten duchowny wygrał. Wiem to dobrze, Ŝe 

modlili się w meczetach wołając: ,,BoŜe, dopomóŜ temu duchownemu i 

przyznaj mu zwycięstwo." Ale Wszechwiedzący Bóg nie słuchał Ŝadnych z ich 

błagań. Ani świadkowie nie odnieśli sukcesu w ich zeznaniach, ani suplikanci w 

swoich modlitwach. Nie tyle z powodu ulemów, tak zwanych obrońców wiary, 

ile z powodu tak zwanej ummy! Próbowali z całych swoich sił i stosowali 

wszelkie środki, którymi dysponują, aby wysłać mnie na szubienicę i popierali 

tego, który był wrogiem Boga i Jego Posłańca (saw). Tutaj naturalnie moŜe 

przyjść człowiekowi na myśl pytanie, w jaki sposób zostałem ocalony z tego 

płonącego ognia, podczas gdy wszyscy Maulavi i ich zwolennicy stali się moimi 

śmiertelnymi wrogami, a ośmiu lub dziewięciu świadków pojawiło się juŜ przed 

sądem, aby zabezpieczyć moje skazanie? Ta odpowiedź to to, Ŝe byłem 

chroniony przez Tego, Który obiecał mi dwadzieścia pięć lat temu, Ŝe chociaŜ 

mój naród nie będzie mnie chronił, a nawet będzie próbować mnie zniszczyć, 

to On mnie ochroni. Było to równieŜ zgodne z tym, co Bóg przepowiedział 

dwadzieścia pięć lat temu, a co zostało zapisane w Barahin -e- Ahmadiyya: 

,,Bóg oczyścił go z oskarŜeń wniesionych przeciwko niemu i ma on wysoką 

pozycję u Allaha."’’ (Haqiqat -ul - Wahi,Ruhani Khaza'in,t. 22, s. 242-243, 

Istota islamu, t. V, s. 128 - 130) 
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Hudhur powiedział, Ŝe ten znak został spełniony raz jeszcze niedawno, gdy 

prawnuk Martyn’a Clark’a przyznał, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) miał rację, a jego 

przodek był w błędzie.  

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

 ,,Maulwi Ghulam Dastgir z Kasur opublikował, wrogą w stosunku do mnie 

broszurę ,,Fateh Rahmani" ...zamieścił w niej przekleństwo w stosunku do 

mojej osoby w formie Mubahla (modlitwa - pojedynek)... [mówiła ona:] tak jak 

Ty [BoŜe] zrujnowałeś kłamcę i fałszywego pretendenta twierdzącego, Ŝe jest 

on Mahdi, poprzez modlitwy i wysiłek uczonego religijnego... podobnie ten 

skromny człowiek z Kasur, który słuŜy Twojej religii jak najlepiej potrafi, modli 

się i błaga Allaha, abyś Ty umoŜliwił Mirzie Qadiani i jego uczniom odŜałować 

szczerze, a jeśli nie ma się tak stać to daj im znak tych wersetów 

Koranicznych: W ten sposób ostatnia pozostałość ludu, który czynił zło, 

została odcięta i wszelka chwała naleŜy się Allahowi, Panu wszystkich 

światów. (6:46) Cała chwała naleŜy się Allahowi, który ma władzę nad 

wszystkim, i Który słucha modlitwy. Amen.   

W przypisie na stronie 26-tej wspomnianej ksiąŜki tenŜe Maulwi napisał 

odnośnie mnie: ,,on i jego zwolennicy niech zostaną zniszczeni. Z łaski Boga 

Wszechmogącego ja Ŝyję i liczba moich zwolenników podwoiła się od tego 

czasu.’’ 

 Oczywiście Maulwi Ghulam Dastgir nie był juŜ tak stanowczy, co do mojej 

prawdziwości lub nieprawdziwości po wersecie: w ten sposób ostatnia 

pozostałość ludu, który czynił zło, została odcięta i nie jest to ukryte 

przed nikim, kto posiada wiedzę, Ŝe znaczenie w/w wersetu staje się skuteczne 

względem osoby, która jest okrutna. Tak więc było istotne, Ŝe człowiek okrutny 

został zniszczony poprzez wpływ tej modlitwy. Jako Ŝe Ghulam Dastgir był 

okrutny w oczach Wszechmogącego Boga nie dostał nawet wytchnienia, aby 

zobaczyć publikację swojej ksiąŜki i umarł wcześniej, a kaŜdy wie, Ŝe zmarł 

kilka dni po dokonaniu tej modlitwy. 
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Jacyś niemądrzy Maulwis piszą, Ŝe Ghulam Dastgir nie dał wyzwania Mubahla i 

tylko wypowiedział klątwę w stosunku do okrutnego. Ale mogę powiedzieć, Ŝe 

odkąd poprosił on Boga o wyrok w postaci mojej śmierci i nazwał mnie 

okrutnym to, dlaczego spotkało go to przekleństwo? I dlaczego Bóg zabił 

Ghulam Dastgir we wraŜliwym czasie, gdy ludzie przewidywali wyrok Boski, 

natomiast Ghulam Dastgir chciał w swojej modlitwie mojej śmierci po to, aby 

mógł udowodnić światu, Ŝe tak jak fałszywy Mahdi i Mesjasz zmarł przez 

złorzeczenie Muhammad Tahira, tak ja umrę przez złorzeczenie Ghulam 

Dastgira. Dlaczego efekt jego modlitwy był odwrotny! Prawdą jest, Ŝe fałszywy 

Mesjasz i Mahdi zmarł przez przekleństwo Muhammad Tahir i było to 

kopiowaniem Muhammad Tahira, gdy Ghulam Dastgir mi złorzeczył. Warto 

zastanowić się, jaki był efekt klątwy Muhammada Tahira i jaki był efekt 

modlitwy Ghulama Dastgir! Jeśli powie się, Ŝe Ghulam Dastgir zmarł przez 

przypadek, to trzeba będzie równieŜ powiedzieć, Ŝe fałszywy Mahdi takŜe zmarł 

przez przypadek i bez dania wiary Muhammedowi Tahirowi. Niechaj 

przekleństwo Allaha spadnie na kłamców. 

Minęło około jedenaście lat od śmierci Ghulama Dastgir, który był okrutny i 

Bóg zniszczył jego i jego dom. Teraz powiedzcie uczciwie czyje korzenie zostały 

odcięte i wobec kogo wypełniła się ta modlitwa. Allah WywyŜszony stwierdza: 

(...) i czekają, aŜ spadną na was nieszczęścia. To na nich samych 

spadnie złe nieszczęście.(9:98) Tak więc, w świetle tego szlachetnego 

wersetu, sposobem działania Boga jest to, Ŝe kaŜdy, kto wypowiada klątwę na 

prawdomównego, to samo przekleństwo spadnie na wywołującą je osobę. Ten 

sposób działania Boga jest widoczny w wersetach Koranu i Hadisach. Teraz, 

powiedz czy Ghulam Dastgir zmarł w wyniku przekleństwa czy nie! Powiedz, 

jaka jest tajemnica w tym, Ŝe choć fałszywy Mesjasz umarł przez przekleństwa 

Muhammad Tahir, to ten, który przeklinał mnie, sam zmarł! Bóg przedłuŜył 

mój czas. śyję jedenaście lat, a Ghulam Dastgir nie miał danego wytchnienia 

nawet jeden miesiąc!”(Haqiqat-ul-Wahi, s. 343-345) 
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Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

,,Istnieje proroctwo w Barahin e Ahmadiyya:  

,,Zostanie przyznana ci elokwencja w języku arabskim, której nikt nie będzie w 

stanie ci dorównać (...)’’ 

 Objawienie zostało otrzymane od Boga Wszechmogącego w tej kwestii:,, 

,,Twój wykład został wykonany elokwentnie poprzez Szlachetnego Pana’’. 

PoniŜej zawarte są dane ksiąŜek arabskich, które napisałem do tej pory. 

Niektóre z nich to proza, a inne to poezja i Ŝaden z uczonych wśród naszych 

przeciwników nie moŜne im dorównać: strona 73 do 282 ,,Anjaam Aatham’’, 

strony ,,A'ina Kamalat islam’’, ,,Karamat-US-Sadiqeen’’, ,,Hamamatul Bushra’’, 

,,Seeratul Abdal’’, ,,Nurul Haq’’, część I i II, ,,Tuhfa Bughdad’’, ,,Ijazul Masih’’, 

,,Ittemamul Hujjat’’, ,,Hujjatullah’’, ,,Sirrul Khalafa’’, ,,Muwahibur Rahman’’, 

,,Ijaz e Ahmadi’’, ,,Khutbah Illhamiyya’’, ,,Al Huda’’ ... ,,Tadhkiratush 

Shahadatain’’ i ksiąŜki, które zostały napisane w języku arabskim, ale jeszcze 

nie zostały wydrukowane to: ,,Targhibul Momineen’’, ,,Lujjatun Noor’’, 

,,Najmul Huda "(Haqiqat-ul-Wahi, s. 235) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

,,Modliłem się do Boga, aby On objawił mi przemowę, która zatriumfowałaby 

ponad wszystkimi innymi wystąpieniami, które miały być wykonane na tej 

konferencji. Po tej suplikacji stwierdziłem, Ŝe została we mnie tchnięta pewna 

moc i poczułem tę niebiańską moc napędzającą mnie od środka. Moi 

przyjaciele, którzy byli obecni w tym czasie, wiedzieli, Ŝe nie napisałem 

Ŝadnego wstępnego projektu tego dokumentu. Cokolwiek napisałem, 

napisałem to bez planowania. Napisałem ten rękopis tak szybko i z taką 

zwinnością, Ŝe osoba pisząca na maszynie miała trudności, aby za mną 

nadąŜyć. Kiedy skończyłem pisanie tego dokumentu otrzymałam to objawienie 

od Boga Wszechmogącego: ,,Ten dokument przewyŜsza wszystkie inne." Tak 

więc, gdy przemowa ta była odczytana na tej konferencji, słuchacze byli w 
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ekstazie, a okrzyki uznania było słychać z kaŜdego zakątka tak bardzo, Ŝe 

hinduski dŜentelmen, który przewodniczył konferencji, nie mógł się 

powstrzymać i wykrzyknął: ,,Ten dokument przewyŜsza wszystkie inne." 

Angielski dziennik „Cywilna i Wojskowa Gazeta”, która jest publikowany z 

Lahore, równieŜ zarejestrował to świadectwo: ,,Dokument ten przewyŜsza 

wszystkie inne." Około dwudziestu gazet w urdu podało to samo oświadczenie. 

Z wyjątkiem kilku stronniczych osób, wszyscy obecni potwierdzili, Ŝe ten 

dokument prześcignął wszystkie inne. Do dziś istnieją setki ludzi, którzy nadal 

podają to samo oświadczenie. Tak więc z poświadczeniem od setek ludzi jak i 

równieŜ od gazet angielskich, moje proroctwo, ,,Ten dokument przewyŜsza 

wszystkie inne", zostało spełnione. To wyzwanie było jak te, które Prorok 

MojŜesz(as) miał podjąć przeciwko czarownikom. Na tej konferencji 

propagatorzy róŜnych szkół myślenia wygłosili przemówienia na temat ich 

religii. Niektórzy z nich byli chrześcijanami, niektórzy hindusami z Sanatan 

Dharam lub Arya Samaj, niektórzy byli Brahmu, niektórzy byli Sikami, a 

niektórzy z nich byli, sprzeciwiającymi się nam, muzułmanami. Wszyscy z nich 

przemienili swoje kije w wyimaginowane węŜe, ale kiedy Bóg uwolnił wobec 

nich róŜdŜkę prawdy islamu w formie czystego i głębokiego wykładu, ta 

zamieniała się w pytona i poŜarła wszystkie ich węŜe. Do dnia dzisiejszego 

ludzie są pełni uznania dla wykładu, który był wygłoszony z moich ust. [Chwała 

Bogu za to.]”  (Haqiqat -ul - Wahi , Ruhani Khaza'in, t. 22, s. 291-292 - Istota 

islamu , t. V. s. 59-61)  

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

„MoŜecie zauwaŜyć, Ŝe pomimo waszej silnej opozycji i waszych modlitw 

przeciwko mnie, Bóg mnie nie opuścił i bronił w kaŜdym zakresie. Chronił mnie 

On własną ręką przed kaŜdym kamieniem, który został we mnie rzucony. 

KaŜda strzała, która była wystrzelona w moim kierunku została skierowana 

przez Boga z powrotem na wroga. Byłem bezradny, a On dał mi schronienie. 

Byłem sam, a On zabrał mnie pod swoja opiekę. Byłem nikim, a On przyniósł 
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mi sławę i honor oraz spowodował, Ŝe setki tysięcy ludzi podąŜyło za mną. On 

dalej mówi w tym samym świętym objawieniu, Ŝe kiedy Moja pomoc dotrze do 

Ciebie, a moje słowa zostaną spełnione -gdy Moi słudzy zwrócą się ku tobie i 

dosięgną cię wszystkie rodzaje pomocy finansowej- wtedy będzie powiedziane 

niewiernym: „Spójrzcie, czyŜ nie wypełniło się wszystko, w związku z czym 

pokazywaliście taką niecierpliwość?” Dziś wszystkie te rzeczy nadeszły. Nie ma 

potrzeby, aby wspomnieć, Ŝe Bóg dotrzymał Swojej obietnicy i spowodował, Ŝe 

setki tysięcy ludzi zwróciły się ku mnie i dał mi takie wsparcie finansowe, które 

było poza ludzką wyobraźnią. O, moi przeciwnicy! Niech Bóg zlituje się nad 

wami i niech otworzy wasze oczy. Pomyślcie tylko- czy wszystko to moŜe być 

rezultatem ludzkiego oszustwa? Obietnice te zostały uczynione w czasie, gdy 

pisałem Barahin -e- Ahmadiyya i było absurdalne nawet mówić o tych rzeczach 

w tamtym czasie, a moja wartość nie była większa niŜ ta ziarnka gorczycy. Czy 

jest wśród was ktoś, kto moŜe uwierzyć temu oświadczeniu? Kto z was moŜe 

potwierdzić, Ŝe nawet jeden z tysiąca tych ludzi, był ze mną w tym czasie? 

Byłem zupełnie nieznany, gdy Barahin - e - Ahmadiyya zostało opublikowane. 

KsiąŜka ta była wydrukowana w drukarni w Amritsar, która była własnością 

chrześcijańskiego duchownego o imieniu Rajab’ Ali. PodróŜowałem do Amristar 

samotnie by sprawdzić próby i wracałem sam i nikt by nawet nie pytał mnie, 

kim jestem, ani nikt nie znałby mnie, ani teŜ nie cieszyłem się Ŝadnym 

zaszczytnym stanowiskiem. Nawet Aryas z Qadian byli świadkami tych rzeczy i 

jeden z nich, o imieniu Sharampat, nadal mieszka w Qadian. On czasami 

towarzyszył mi do drukarni Ojca Rajab’ Ali do Amritsar, gdzie była drukowana 

moja ksiąŜka Barahin - e - Ahmadiyya. Wszystkie proroctwa zostały 

stranskrybowane przez uczonego w piśmie pracującego dla Rajab' Ali, a on 

sam zwykł odczytywać te proroctwa, mówiąc do samego siebie i zastanawiając 

się cały czas, jak to moŜe być moŜliwe, Ŝe cały świat zwróci się w kierunku 

takiego zwykłego człowieka. Ale poniewaŜ te słowa były od Boga, a nie ode 

mnie samego, to spełniły się w swoim właściwym czasie i nadal to czynią. W 

pewnym momencie oczy ludzi traktowały je ze zdziwieniem, a w innym czasie 

ujrzały one ich spełnienie. (Barahin - e – Ahmadiyya, część 5, Ruhani Khaza'in 
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, t. 21, s. 79 - 80 - Istota islamu, t. V, s. 136 - 137) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

,,Bóg zademonstrował ponad 300.000 znaków mojej prawdomówności i w 

Ramadanie nastąpiło słoneczne i księŜycowe zaćmienie. Osoba, która nie 

wierzy w słowo Boga i Jego Posłańca(saw) i zaprzecza Koranowi oraz 

praktycznie ignoruje znaki Boga WywyŜszonego i pomimo setek ukazanych 

znaków, uwaŜa mnie za oszczercę, jak moŜe taka osoba być wierzącym? 

"(Haqiqat -ul-Wahi, str. 168) 

Te znaki, doprawdy, nadal przejawiają się. Po ich doświadczeniu tysiące weszło 

do owczarni Ahmadiyyat i podjęło bai`at prawdziwego i gorliwego wyznawcy 

Proroka (saw). Tak, Ahmadi są w obliczu trudności w niektórych miejscach, ale 

przyjdzie czas, kiedy te przeszkody zostaną usunięte i to powiększy naszą 

wiarę oraz nasze zrozumienie Boga.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Na litość Boską świadkowie powinni pomyśleć trochę w tym momencie w taki 

sposób, Ŝeby Bóg nagrodził ich za to. Bóg nie skończył jeszcze ze Swoimi 

Znakami oraz ze Swoją pomocą i ja przysięgam na Niego, Ŝe On ich nie 

zatrzyma, chyba, Ŝe moja prawdomówność będzie widoczna dla świata. O 

wszyscy ci, którzy mnie słyszycie! Bójcie się Boga i nie przekraczajcie granic. 

Gdyby to było działanie człowieka, Bóg zrujnowałby mnie i nie pozostałoby nic 

z tego ruchu.  Ale widzieliście jak pomoc BoŜa była ze mną i niezliczone znaki 

zostały ujawnione. Ilu przeciwników zrobiło ze mną Mubahla i zostało 

zniszczonych. O stworzenie Boga, pomyślcie trochę: czy tak Bóg 

Wszechmogący obchodzi się z kłamcami? "(Haqiqat-ul-Wahi, str. 554) 

 

Dziś upłynęło 125 lat i DŜama'at rośnie i pnie się w górę. Czy ci ludzie nie będą 

mieli rozsądku? Czy nasi przeciwnicy nie zaprzestaną swojego sprzeciwu? To 
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jest naszą modlitwą, aby Bóg dał im rozsądek i aby zaakceptowali oni Imama 

wieku, Obiecanego Mesjasza (as). Bo gdy kara BoŜa przychodzi to łapie 

człowieka bez względu na to, jak potęŜny moŜe taki człowiek być, rozwiewa go 

jak kurz i przemienia w popiół! Niechaj będą oni w stanie zrozumieć i 

rozpoznać prawdę. Hudhur poprosił o specjalne modlitwy za Ahmadi w Syrii, 

Pakistanie, a takŜe Egipcie, poniewaŜ przechodzą oni przez okres trudności. 

Niech Bóg usunie wszystkie ich problemy i niechaj my równieŜ staniemy się 

świadkami znaków w tym zakresie, tak, aby Ahmadi mieli swobodę 

praktykowania swojej wiary i dalej zwracali się do Boga. Niech Bóg wszędzie 

usunie wszystkie ograniczenia! 

 

Następnie Hudhur ogłosił, Ŝe prowadzi modlitwę pogrzebową pod nieobecność 

ciała zmarłej, Siostry Latifa Ilyas z Baltimore, USA, która zmarła w dniu 9 

marca w wieku 76 lat. Była Afro-amerykanką, która przyjęła Ahmadiyyat 

ponad pięćdziesiąt lat temu. Była prostym i sprawiedliwym Ahmadi oraz 

posiadała Ŝarliwą miłość do Kalifatu. Jej syn, Jamal Ilyas, jest równieŜ 

szczerym Ahmadi. 

Sadr(Prezydent) z jej DŜama'at pisze, Ŝe mimo swoich ograniczonych zasobów, 

Siostra Latifa przynosiła z domu środki czyszczące i godzinami czyściła meczet. 

Czyszcząc, chwaliła i wielbiła Boga. Podczas Ramadanu, przychodziła do 

meczetu przed Iftar, aby wyczyścić kuchnię i nigdy nie narzekała na ludzi 

zostawiających bałagan. Była uosobieniem człowieka uwaŜającego słuŜbę dla 

DŜama'at, jako łaskę Boga. Chodziła do meczetu piechotą, a jeśli ktoś z 

grzeczności zaproponował jej podwózkę, odpowiadała, Ŝe kaŜdy krok w drodze 

do meczetu zdobywa nagrodę. Zwykła była słuŜyć w ochronie, a takŜe, jako 

sekretarz ds. finansów i opieki społecznej. Nigdy nie miała Ŝadnych osobistych 

niechęci do nikogo i bardzo kochała dzieci. Była bardzo specyficzna, jeśli chodzi 

o słuchanie piątkowych kazań Hudhura i zawsze motywowała do tego innych. 

Gdy jej syn zmienił pracę, i przez jakiś czas nie mógł dostać wolnego czasu, 

aby wziąć udział w DŜummah, doradzała mu, aby nie przeoczył DŜummah. Jej 
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zasady miały wpływ na jej syna, który powiedział, Ŝe jeśli porusza się 

samochodem to upewnia się, Ŝe słucha piątkowego kazania na MTA. Ktoś 

pisze, Ŝe Siostra Latifa była pięknym znakiem prawdziwości Obiecanego 

Mesjasza (as) i była poświęcona Kalifatowi. Niech Bóg jej wybaczy! Niech ci, 

którzy nie zwracają uwagi na MTA zaczną je oglądać! Jeśli kaŜdy Ahmadi 

zaczynie uwaŜnie oglądać MTA to za łaską BoŜą standard naszego Tarbijjat 

moŜe znacznie się poprawić. Niechaj Allah umoŜliwi wszystkim tak czynić i 

niechaj podniesie On pozycję zmarłej oraz sprawi, aby jej syn był zawsze 

cnotliwy. 

 
 

 


