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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Towarzysze 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. 

2 listopada, 2012 r.     

 

Hadhrat Muhammad Shah sahibj (ra) opowiadał, Ŝe kiedyś uwaŜał, iŜ osoba 

z rodu Syeda nie musi nikomu składać bai`at [arab. przysięga]. W rezultacie 

pomimo, Ŝe zaakceptował prawdomówność Obiecanego Mesjasza (as) nie 

złoŜył bai`at. Zawsze, kiedy przy nim ktoś wychwalał Obiecanego Mesjasza 

(as) z zainteresowaniem słuchał jego słów, ale gdy ktoś wyraŜał się o nim 

nieprzychylnie natychmiast opuszczał jego towarzystwo. Pewnego razu usłyszał 

wypowiedź jakiegoś człowieka i pod jej wpływem zaczął się zastanawiać, Ŝe 

brak duchowego mentora moŜe być wielkim minusem, a przecieŜ on nigdy 

Ŝadnego nie miał. Od dobrych ludzi nauczył się ogólnie znanej modlitwy, którą 

regularnie odmawiał w intencji odnalezienia duchowego przewodnika z linii 

Syeda. W tym celu wiele podróŜował i powtarzał swoją modlitwę zarówno na 

odludziu, jak i w świętych miejscach, a nawet przez 40 dni wykonywał 

rygorystyczne ćwiczenia duchowe, ale nic nie skutkowało. Potem miał sen, w 

którym jakiś święty człowiek powiedział mu: ,,synu, duchowy mentor, którego 

znajdziesz będzie przewyŜszał wszystkich pozostałych". W 1905 roku miał 

drugi sen. Zobaczył w nim wielkie, oczyszczone pole, na którym wzniesiono 

duŜe podwyŜszenie godne króla, a ktoś rzekł, iŜ tu odbędzie się zgromadzenie 

proroków, a Prorok (saw) posadzi na tronie swojego umiłowanego syna. 
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Wkrótce wokół zaczęły pojawiać się nieskalane, pełne duchowości twarze 

zwrócone w górę. Shah sahib równieŜ spojrzał w tym kierunku i zobaczył coś 

na kształt ozdobnych, przepięknych kolebek niosących ludzi. W niektórych 

siedziały kobiety w innych męŜczyźni. Shah sahib rozpoznał w nich BoŜych 

proroków, a wśród kobiet na przykład Hadhrat KhadidŜę. Wszyscy ci ludzie 

usiedli i czekali. Wtedy z góry spłynęła dalsza kolebka, która była najpiękniej 

ozdobiona. Wysiedli z niej Prorok (saw) i Obiecany Mesjasz (as), a potem zajęli 

miejsca obok siebie na dwóch eleganckich siedziskach ustawionych na owym 

podwyŜszeniu. Kolejno pozdrowili Shah sahiba - najpierw Prorok (saw) rzekł do 

niego Salaam, a potem Obiecany Mesjasz (as). Prorok (saw) wygłosił 

przemówienie, w którym powiedział, Ŝe posadzi na tronie swojego syna, 

którego wszyscy znają. Właśnie wtedy Shah sahib zrozumiał znaczenie słowa 

Syed i z samego rana napisał list do Obiecanego Mesjasza (as), w którym 

złoŜył bai`at. 

 

Hadhrat Muhammad Ali sahib (ra) wspominał, Ŝe to jego ojciec jako 

pierwszy w rodzinie złoŜył bai`at. Potem miał sen, w którym widział trzy 

gołębie schwytane w sieć. Ten sen został zinterpretowany jako wiadomość, Ŝe 

jego trzej synowie równieŜ będą ahmadi i tak się stało. 

 

Hadhrat Maulłi Sher Ali sahib (ra) opowiadał, jak w 1906 roku złoŜył bai`at. 

Po trwających 40 dni modlitwach usłyszał ,,jego twierdzenia są prawdziwe". 

PoniewaŜ w tym czasie było więcej ludzi, którzy twierdzili, Ŝe są BoŜymi 

posłańcami nie potrafił stwierdzić, do którego z nich odnosiły się te słowa. 

Kolejnej nocy usłyszał: ,,ten, który wygłosił to twierdzenie jest prawdomówny", 

a trzeciej nocy otrzymał decydujące przesłanie : ,,ten, który wygłosił to 

twierdzenie w Qadian jest prawdomówny". Tak więc złoŜył bai`at. 

 

Hadhrat Sheikh Muhammad Hayat sahib (ra) opowiadał, jak złoŜył bai`at w 

1903 roku. Stało się to dzięki pracy Tabligh Maulłiego Nur Muhammada sahiba. 
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Sheikh sahib zobaczy we śnie przyjemne oblicze i usłyszał, iŜ jest to ,,Ahmad z 

Qadian". Wspomniał o tym śnie Maulłiemu Nur sahibowi i dodał, Ŝe nadal nie 

jest pewien. Ten odpowiedział mu, Ŝe wszystko oprócz tego snu pochodzi od 

Szatana, a wówczas Sheikh sahib zdecydował się i złoŜył bai`at. 

 

Hadhrat Abdul Kareem Bootmaker sahib (ra), Ŝe jego wuj ze strony matki i 

jego synowie zaakceptowali Ahmadiyyat. Kariim sahib uczył się u swego wuja 

Koranu, a ten powtarzał mu, Ŝe jest dla niego tak samo waŜny jak jego właśni 

synowie. Powiedział mu takŜe, Ŝe pomimo tego, iŜ ludzie dyskredytują ,,Mirzę 

sahiba" jego wspólnota się rozrasta. Porównał to do sytuacji, w której im 

więcej nawozu wyrzuci się na pole, tym lepsze będą uzyskane z niego plony. 

Kariim sahib nawet po wielu latach często wyraŜał swoją wdzięczność za to, Ŝe 

mógł przebywać w takim towarzystwie i dzięki temu stał się ahmadi. 

Opowiadał, jak pewnego razu chciał odwiedzić Qadian. Jego wujek powiedział, 

Ŝe kiedy uzbiera połowę sumy potrzebnej na pokrycie kosztów podróŜy, to on 

zapłaci resztę. Kariim sahib wspominał, Ŝe co tydzień dostawał niewielkie 

kieszonkowe, które w całości przeznaczał na ten cel i nic nie kupował. Nie 

pamiętał ile dokładnie zaoszczędził, ale po kilku miesiącach jego wuj pokrył 

resztę kosztów wyjazdu i udali się do Qadian. Kariim sahib mówił, Ŝe 

,,prawdziwym muzułmaninem stał się po przybyciu do Qadian". 

 

Hadhrat Abdul Sattar sahib (ra) wspominał, Ŝe kiedyś powiedział swojemu 

ojcu, iŜ nie rozumie kwestii śmierci Jezusa (as) i wie jedynie, Ŝe on Ŝył. Ojciec 

opowiedział mu sen, w którym widział dwa namioty rozbite nad rzeką. Jeden 

był Proroka (saw), a drugi Obiecanego Mesjasza (as). Wszedł do namiotu 

Proroka (saw) i zapytał o tego świętego człowieka, który głosił swoje 

twierdzenia. Prorok (saw) odrzekł: ,,jest najzdolniejszy, jest najzdolniejszy, 

jest najzdolniejszy". Jego ojciec powiedział, Ŝe po tym śnie był pewien, Ŝe 

słowa Obiecanego Mesjasza (as) są prawdą i nie odczuwał potrzeby 

roztrząsania kwestii Ŝycia i śmierci Jezusa (as) tylko po prostu złoŜył bai`at. 
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Hadhrat Chaudhry Nazam Din sahib (ra) opowiadał, jak z powodu strachu 

przed zarazą pewne kobiety w zimnie i deszczu podróŜowały do Qadian, aby 

złoŜyć bai`at Obiecanemu Mesjaszowi (as). Widząc ich opłakany stan Obiecany 

Mesjasz (as) bardzo im współczuł i postarał się, aby mogły się przebrać oraz 

przykazał, aby rozpalono ogień, poniewaŜ były zziębnięte. Kiedy kobiety 

odpoczęły powiedziały mu, Ŝe przyjechały, bo chciałyby złoŜyć bai`at. 

Obiecany Mesjasz (as) przyjął ich przyrzeczenie. Jedna z kobiet przekazała mu 

Salaam od Proroka (saw). Obiecany Mesjasz (as) był tym zachwycony i 

stwierdził, Ŝe nikt przed nią, kto składał bai`at nie przekazał mu tego 

przesłania od Proroka (saw).  

 

Hadhrat Chaudhry Karam Din sahib (ra). Jego syn, Haji Ayaz sahib, 

opowiadał o swoim ojcu, Ŝe kiedy rozniosło się, iŜ Obiecany Mesjasz (as) 

odwiedzi Jhelum Ŝona Karam Din sahiba miała sen, Ŝe człowiek, który odwiedzi 

to miasto jest prawdomówny. Rano powiedziała swojemu męŜowi, Ŝe byłoby 

dobrze, gdyby mógł się z tym człowiekiem spotkać i złoŜyć bai`at. W dniu, w 

którym oczekiwano przybycia Obiecanego Mesjasza (as) na stacji kolejowej 

zgromadziły się tłumy ludzi i niemoŜliwym wydawało się zbliŜenie się do niego. 

Pomimo tego w dniu rozprawy, na którą Obiecany Mesjasz (as) musiał się 

stawić Karam Din sahib z samego rana pieszo wyruszył do Jhelum. Z 

trudnością przecisnął się do wejścia do sądu, gdyŜ przyszło wielu ludzi 

chcących zobaczyć błogosławione oblicze Obiecanego Mesjasza (as). Poza 

sądem zobaczył kilku maulłich ahmadi głoszących kazania i mówiących 

ludziom, iŜ przybył prawdziwy Mahdi i powinni go zaakceptować. Zaledwie 

Obiecany Mesjasz (as) wszedł do sądu, a juŜ wrócił i rozległ się okrzyk: 

,,Hudhur został uwolniony!". Obiecany Mesjasz (as) wsiadł do powozu i 

pojechał na stację. Karam Din sahib zastanawiał się, w jaki sposób ma dotrzeć 

do Obiecanego Mesjasza (as) i złoŜyć bai`at. Pobiegł na dworzec. Obiecany 

Mesjasz (as) wsiadł do pociągu. Policja starała się wyprowadzić tłum z peronu, 

a w rezultacie jak daleko moŜna było sięgnąć okiem tuŜ za barierkami stała 

masa ludzi. Karam Din sahib zauwaŜył swojego znajomego, który pracował 
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jako zwrotniczy. Poprosił, aby pomógł mu uniknąć wyprowadzenia z peronu. 

Kolega dał mu do ręki chorągiewkę, a sam chwycił drugą i obaj zaczęli chodzić 

po peronie zachowując się jak pracownicy kolei. Na peronie zostało tylko kilka 

osób, a reszta znalazła się za barierkami.  

Tymczasem Karam Din sahib odrzucił trzymaną chorągiewkę i poszedł do 

przedziału Obiecanego Mesjasza (as). Ten właśnie zerknął na swój zegarek i 

powiedział: ,,mamy 10 minut do odjazdu, powiedzcie ludziom, Ŝe jeśli ktoś 

chce złoŜyć bai`at moŜe przyjść". Kiedy tylko Karam Din sahib usłyszał słowo 

bai`at skoczył do przodu. Maulłi sahib wyszedł, Ŝeby przekazać ludziom słowa 

Obiecanego Mesjasza (as), a Karam Din sahib wsuną po chwili głowę do 

przedziału. Obiecany Mesjasz (as) zapytał go, czy chce złoŜyć bai`at, a on 

odpowiedział: ,,tak panie". Obiecany Mesjasz (as) chwycił jego dłonie i 

zamknął je w swoich. W międzyczasie maulłi sahib przywołał ludzi, którzy 

równieŜ chcieli złoŜyć bai`at, a ci przeskakiwali barierki i po chwili peron znowu 

był pełen. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, aby pozostali połoŜyli dłonie na 

ramionach Karam Din sahiba, ale zebrała się taka masa ludzi, Ŝe po chwili 

rzekł, aby zrobili to ci, którzy stoją najbliŜej, a stojący dalej niech połoŜą ręce 

na ramionach osób przed nimi. Ręka Karam Din sahiba cały czas pewnie 

spoczywała w dłoni Obiecanego Mesjasza (as), którego oczy były przymknięte, 

a na jego głowie lśnił biały turban. Po bai`at Obiecany Mesjasz (as) spojrzał na 

zegarek i powiedział, Ŝe została juŜ tylko minuta do odjazdu pociągu, a potem 

poprosił wszystkich o opuszczenie peronu, aby nie doszło do wypadku. Karam 

Din sahib nadal trzymał otwarte drzwi przedziału i patrzył tęsknie na 

Obiecanego Mesjasza (as), kiedy pociąg ruszył. Ten nachylił się do przodu, 

poklepał go po plecach i powiedział: ,,W porządku, niech Bóg będzie twoim 

Obrońcą". Karam Din sahib wysiadł z pociągu. Wspominał, Ŝe to było 

najcudowniejsze doświadczenie w całym jego Ŝyciu. Kiedy rozejrzał się wokół 

wszędzie było pełno ludzi, nawet na drzewach.  

 

Hadhrat Maula Dad sahib (ra) wspominał, jak kiedyś jego brat miał gorączkę 
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i chorował, a leczył go pewien maulłi, który był wyjątkowo wrogo nastawiony 

wobec DŜama´at. Często słyszano od niego nieuprzejme uwagi o Obiecanym 

Mesjaszu (as). Brat Maula Dad sahiba w końcu powiedział, Ŝe nie chce, aby ten 

człowiek dalej go leczył. W późniejszym czasie temu maulłiemu nie udało się 

uniknąć zarazy. Dla brata Maula Dad sahiba szukano alternatywnego sposobu 

leczenia, ale nie znaleziono odpowiedniego leku. Napisano list do Obiecanego 

Mesjasza (as), który odpisał, aby się nie martwić, bo przecieŜ Bóg daje Ŝycie 

umarłym. Napisał teŜ, iŜ będzie się modlił i o to samo poprosił całą rodzinę 

chorego. Następnego dnia gorączka ustąpiła, a wówczas Maula Dad sahib 

powiedział bratu o otrzymanym liście i obietnicy modlitwy w jego intencji. Brat 

odrzekł, Ŝe teraz na pewno nie umrze. 

 

Hadhrat Sufi Nabi Bakhsh sahib (ra) wspominał, Ŝe kiedy po raz pierwszy 

zobaczył Obiecanego Mesjasza (as) natychmiast w nim rozpoznał tego 

świętego człowieka, który pojawiał się w jego snach, kiedy jeszcze był 

studentem i twierdził, Ŝe było to niezapomniane doświadczenie.  

 

Hadhrat Imam Din Faiz sahib (as) opowiadał, Ŝe kiedy pierwszy raz widział 

się z Obiecanym Mesjaszem (as) powiedział mu, Ŝe objawienia otrzymują 

jedynie prorocy. Ten odrzekł, iŜ objawienia otrzymują nawet pszczoły, a takŜe 

świątobliwi i święci ludzie. Wówczas Imam Din sahib powiedział, Ŝe nie chce 

wdawać się w dyskusje i uwierzy tylko wtedy, gdy sam będzie miał proroczy 

sen, otrzyma objawienie lub zobaczy Proroka (saw). Obiecany Mesjasz (as) 

poradził mu, aby w tym celu robił Istakhara. Imam Din sahib zapytał, jak ma 

to robić. Obiecany Mesjasz (as) odrzekł: ,,tak, jak czynił to Prorok (saw)". 

Imam Din sahib wspominał, Ŝe te dwie rzeczy przekonały go, iŜ ten człowiek 

nie oszukuje. Zaczął ofiarowywać Istakhara, a po 4 miesiącach miał sen. 

Zdawało mu się w nim, Ŝe przyszedł do meczetu na poranną modlitwę, po 

której odprawieniu zobaczył siedzącego w meczecie wspaniale wyglądającego 

Obiecanego Mesjasza (as)i powiedział mu, Ŝe szuka potwierdzenia 
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prawdziwości wygłaszanych przez niego twierdzeń. Tymczasem Obiecany 

Mesjasz (as) głośno odrzekł: ,,ten, kto miał przyjść przyszedł". Imam Din sahib 

wspomina, Ŝe te słowa usłyszane we śnie wbiły się w jego serce i uwierzył, iŜ 

ten człowiek naprawdę jest Obiecanym Mesjaszem. Wspominał, Ŝe wielokrotnie 

podczas Istakhara pokornie się modlił i usprawiedliwiał przed Bogiem, Ŝe nie 

widział jednoznacznych znaków, a jeśli będzie przesłuchiwany w Dniu Sądu 

powie, Ŝe kiedy prosił o wskazanie prawdy nie została mu ona jasno wskazana. 

Potem Imam Din sahib zaczął korespondować z Obiecanym Mesjaszem (as) i 

otrzymał od niego wiele upomnień. W końcu poprosił o przyjęcie jego bai`at, 

informując równocześnie, Ŝe w przeszłości złoŜył juŜ podobne przyrzeczenie 

komuś innemu i czy to nie wystarczy? Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, Ŝe 

tamta obietnica dotyczyła czegoś innego, a prawdziwe bai`at będzie to, które 

złoŜy jemu. Imam Din sahib wspominał, jak złoŜył bai`at na ręce Obiecanego 

Mesjasza (as).  

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V poinformował zebranych o śmierci Fazlur 

Rahman sahiba, amira z rejonu Rawalpindi, który zmarł 29 października w 

Wielkiej Brytanii. Przyjechał on na DŜelsa, a Hudhur poprosił go, aby został. 

Fazlur Rahman sahib był z wykształcenia inŜynierem i pracował na wysokich 

stanowiskach. Za swoich studenckich czasów zorganizował spotkanie 

studentów z Hadhratem Khalifatulem Masihem II(ra), który w tym właśnie 

czasie był zajęty. Jednak po sfinalizowaniu spraw organizacyjnych zgodził się 

przybyć na to spotkanie. Nawet ówczesny amir z Lahore dowiedział się o tym 

spotkaniu, jako jeden z ostatnich. 

Fazlur Rahman sahib słuŜył DŜama´at na wiele róŜnych sposobów, a w 1998 

roku Hadhrat Khalifatul Masih IV (as) mianował go amirem rejonu Rawalpindi. 

Rahman sahib bardzo miłował Kalifa i cały system DŜam´at, a swoim dzieciom 

zawsze radził być posłusznymi wobec Kalifatu. DuŜo się modlił i był bardzo 

poboŜny. Nawet, kiedy przebywał w szpitalu w chwilach pełnej świadomości 

mówił o modlitwach. Ci, którzy z nim pracowali złoŜyli mu szczere wyrazy 
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uznania. Z ogromną czułością traktował wszystkich członków swojego 

DŜama´at. Kiedy zaczął słuŜyć jako amir w Rawalpindi, tamtejszy DŜama´at 

zaliczał się do grona najlepiej funkcjonujących. Fazlur Rahman sahib słuŜył 

DŜama´at przez ponad 50 lat. DŜama´at z Rawalpindi miało przyjemność 

opublikować pamiątkowy artykuł z okazji rocznicy istnienia naszego Kalifatu, a 

było to zasługą Rahman sahiba, który osobiście się o to zatroszczył.  

Kiedy Hadrat Khalifatul Masih V był Nazirem-e-Ala w Pakistanie, ówczesny Kalif 

poprosił go, aby podał mu imię człowieka, który mógłby stać się amirem w 

Rawalpindi. Hudhur wymienił jedynie imię Fazlur Rahman sahiba, a Hadhrat 

Khalifatul Masih IV(ra) natychmiast je zaakceptował i powiedział, Ŝe wie, iŜ jest 

to człowiek szczery i doskonały pracownik. 

Fazlur Rahman sahib pełnił swoje obowiązki do samego końca. Kiedy Hadhrat 

Khalifatul Masih V poprosił go, aby został po DŜelsa w Wielkiej Brytanii odrzekł 

jedynie ,,InszAllah". Takie było przeznaczenie - modlitwa pogrzebowa w jego 

intencji miała być prowadzona przez Hadhrata Khalifatula Masiha V. Dr Noori 

sahib napisał o nim, Ŝe był to człowiek wielu zalet, pełen BoŜej bojaźni, który 

ufał Bogu w pełnym tego słowa znaczeniu. Ludzie opisują go jako uprzejmego, 

wytrwałego, niezłomnego i pełnego wdzięczności, jako osobę będącą 

uosobieniem dawania pierwszeństwa sprawom wiary przed sprawami 

doczesnymi. Członkowie jego DŜama´at wspominają, Ŝe był on wobec nich 

bardziej czuły niŜ własny ojciec. Traktował głównych urzędników DŜama´at z 

naleŜnym szacunkiem. Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe w Ŝadne z 

tych pochwał i wyrazów uznania nie są wyolbrzymianiem jego zasług.  

 

Hudhur poinformował, Ŝe druga modlitwa pogrzebowa będzie w intencji 

zmarłego w wieku 84 lat Mohsin Mahmood sahiba, który był afroamerykańskim 

ahmadi i zmarł 19 października. ZłoŜył bai`at w 1998 roku i z tego powodu 

musiał stawić czoła wielu trudnym sytuacjom. Przez 15 lat słuŜył jako sadr 

DŜama´at w Nowym Jorku. Z pasją poświęcał się pracy Tabligh. Był 

człowiekiem o wysokiej moralności, sumiennym w Salat, Ŝyczliwym, 
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kochającym i szczodrym. Był bardzo oddany Kalifatowi i z wielką uprzejmością 

traktował misjonarzy. KaŜdego roku sadził kwiaty w Baitul Zafar w Nowym 

Jorku i dbał o nie nieustannie. Jego ofiarność finansowa była większa niŜ jego 

majętność. Kiedy w 2005 roku Hadhrat Khalifatul Masih V zaapelował do 

DŜama´at, aby jak najwięcej osób przyłączyło się do programu Łasijjat, Mohsin 

sahib zapytał jakie obowiązki się z tym wiąŜą. Kiedy usłyszał, Ŝe trzeba 

oddawać 1/10 dochodów odrzekł, Ŝe on i tak oddaje 20-25% swoich dochodów. 

Pomimo tego, chcąc być posłusznym Kalifowi bezzwłocznie wstąpił do 

programu Łasijjat. Był na emeryturze, ale jego czanda była wyŜsza niŜ w 

przypadku większości członków. 

 

Niech Bóg wybaczy obu zmarłym ich przewinienia i zapewni im Raj oraz niech 

ich wywyŜszy. Hadhrat Khalifatul Masih V poprosił o modlitwy w intencji 

rodziny Mohsin sahiba oraz rodziny Fazlur Rahman sahiba, aby ich więź z 

Kalifatem nie osłabła. 

 


