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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Poszukujący towarzystwa 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. 

4 maja, 2012 r.     

 
Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, iŜ dzisiejsze kazanie jest oparte na 

wydarzeniach z Ŝycia niektórych towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), które 

ukazują z jak wielkim zapałem ludzie ci podróŜowali, aby tylko mogli cieszyć 

się jego towarzystwem. 

 

Hadhrat Mian Zahoor ud din sahib (ra) opowiada, jak pewnego dnia poczuł 

spontaniczną potrzebę odwiedzenia Qadian. Powiedział o tym jednemu ze 

swoich znajomych i wspomniał, Ŝe niestety nie ma funduszy na pokrycie 

kosztów tej podróŜy. Ów człowiek dał mu swoją ostatnią rupię. Mian sahib 

ponownie wspominał o zamiarze udania się do Qadian w obecności innego 

znajomego, a ten zgodził się pojechać razem z nim. Razem dotarli do Batala, a 

stamtąd ruszyli pieszo do Qadian i nie posiadali się z radości, kiedy spotkali 

Obiecanego Mesjasza (as). Przywołując dawne wspomnienia Mian sahib mówił, 

jak wspaniały był czas z nim spędzony, kiedy dla człowieka przebywającego w 

jego bliskości sprawy tego świata nie miały Ŝadnego znaczenia. Trudno opisać 

radość, jaką odczuwali z powodu spotkania z Obiecanym Mesjaszem (as), 

kiedy przez kilka dni przebywali w Qadian i dostąpili zaszczytu ofiarowania 

Salat za Obiecanym Mesjaszem (as). Mówił o wielkim szczęściu, jakim było to, 
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Ŝe dzięki BoŜej łasce w tej błogosławionej epoce mogli narodzić się tak słabi 

ludzie, jak on sam.  

 

Hadhrat Haji Muhammad Musa sahib (ra) wspominał, Ŝe przez wiele lat na 

stacji kolejowej w Batala trzymał jeden rower. W kaŜdy piątek przyjeŜdŜał z 

Lahor pociągiem do tego miasta, a potem wsiadał na rower i jechał do Qadian, 

aby uczestniczyć w Modlitwie Piątkowej, a po jej zakończeniu wracał do Lahor. 

 

Hadhrat Ghiulam Ghos sahib (ra) opowiadał, iŜ złoŜył bai`at listownie, ale w 

1901 roku pojechał do Qadian, aby złoŜyć to przyrzeczenie osobiście. Pewnego 

razu poprosił Maulłi Abdul Kareema (ra) o modlitwę wazifa (stereotypowa 

modlitwa). Ten odpowiedział mu, Ŝe taką modlitwą jest częste odwiedzanie 

Qadian. To spowodowało, Ŝe Ghos sahib pomyślał o budowie domu w Qadian, 

w którym Ŝyłaby jego rodzina i za kaŜdym razem, gdy wracałby do domu 

przyjeŜdŜałby do Qadian. W tym czasie przebywał we wschodniej Afryce, 

dlatego przesłał pieniądze Maulłiemu Abdulowi Kareemowi, aby ten postarał się 

o budowę jego domu. Jednak po jego powrocie Maulłi sahib zwrócił mu 

pieniądze i przeprosił za to, iŜ nie miał moŜliwości zająć się budową. W tym 

czasie Maulłi sahib bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat DŜama´at, 

które uzyskało znaczne dobra w Qadian. Stało się tak dzięki błogosławieństwu 

Obiecanego Mesjasza (as).  

 

Hadhrat Mian Zahoor ud din sahib (ra) opowiada, jak bardzo przeraził się, 

kiedy uświadomił sobie, Ŝe być moŜe "Mirza sahib" mówi prawdę, a on go nie 

zaakceptował. Wspomniał o tym swojemu kuzynowi i stwierdził, Ŝe musi jechać 

do Qadian. Jego krewny rzekł, Ŝeby nikomu o tym nie mówił, ale on teŜ 

pomyślał o tym samym. Z samego rana obydwaj wsiedli do pociągu. Potem 

przesiedli się do powozu ciągniętego przez konie i dotarli do Qadian w czasie 

Zuhr. Meczet Mubarak był w owych dniach bardzo mały. Siedziało w nim około 

6 osób, a Mian sahib ostroŜnie im się przyglądał, ale nikt z obecnych nie 
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przypominał tego człowieka, którego poszukiwali. Po 15 minutach przybył 

Hadhrat Maulana Nur ud din (ra). Widząc go Mian sahib uznał, Ŝe jest to 

bardzo szacowna osoba i wstał z miejsca. Hadhrat Maulana Nir ud din (ra) 

zauwaŜył jego pomyłkę i powiedział, aby jeszcze siedział, bo Hadhrat sahib 

przyjdzie dopiero za chwilę. Wkrótce otworzyły się sąsiednie drzwi i Obiecany 

Mesjasz (as) wszedł do meczetu. Zdawało się, Ŝe słońce znalazło się w zenicie. 

Mian sahib opowiadał, Ŝe postać i oblicze Obiecanego Mesjasza (as) 

przekroczył jego oczekiwania. Widząc go odczuwał całkowite 

usatysfakcjonowanie.  

 

Hadhrat Sheikh Abdul Kareem sahib (ra) relacjonuje, iŜ stał się Ahmadi w 1903 

roku dzięki pewnej osobie, która przybyła do Karaczi. W 1904 roku odwiedził 

Lahor, a przebywając w piątek w meczecie usłyszał, Ŝe ma przyjechać 

Obiecany Mesjasz (as). Kazanie wygaszał wówczas Maulłi Abdul Kareem sahib i 

on równieŜ prowadził Salat. Sheikh sahib wspomina, Ŝe poszedł tam z 

szalonym postanowieniem za wszelką cenę spotkać się z Obiecanym 

Mesjaszem (as), kiedy nagle dr Yaqub Baig sahib złapał go za rękę i wepchnął 

do pierwszego rzędu ofiarowujących Salat. Znalazł się tuŜ obok Obiecanego 

Mesjasza (as). W czasie pozycji Q´adah, kiedy jego ramię dotykało ramienia 

Obiecanego Mesjasza (as) uświadomił sobie swoje grzechy i zaczął szlochać. 

Obiecany Mesjasz (as) widząc to po zakończeniu modlitwy poklepał go po 

plecach i uspokajał. Sheikh sahib opowiadał, jak podąŜał za Obiecanym 

Mesjaszem (as), kiedy ten wracał do Qadian, a potem udał się do Gudraspur. 

Wspominał, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) rzekł, iŜ ludzie twierdzą, Ŝe kiedy go 

zobaczą i złoŜą bai`at, to, to wystarczy, aby byli zbawieni, gdy tymczasem 

istota zbawienia spoczywa w słowach: Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o 

pomoc (1:5). Powtarzał, Ŝe przyszedł jedynie po to, aby wskazać ludziom 

właściwą drogę.  

 

Hadhrat Sahib Din sahib (ra) wspomina, jak chyba w 1904 roku usłyszał, Ŝe 
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Obiecany Mesjasz (as) ma przyjechać do Lahor. Razem z innymi poszedł na 

stację kolejową, aby przygotować dla niego powóz. Kiedy Obiecany Mesjasz 

(as) zgodnie z ówczesnym zwyczajem usiadł w powozie młodzi ludzie wyprzęgli 

konie i sami chcieli pociągnąć wóz. Obiecany Mesjasz (as) rzekł wówczas, Ŝe 

przybył po to, aby ludzie mogli się rozwijać i osiągać coraz to wyŜszy poziom 

rozwoju, a nie po to, aby ciągnęli wóz upodabniając się do zwierząt. Słysząc te 

słowa, męŜczyźni zrezygnowali ze swego zamiaru i na powrót zaprzęgli konie 

do powozu. Din sahib wspomina, Ŝe w tym czasie stał z boku i trzymał parasol 

nad głową Obiecanego Mesjasza (as). Czuł się wielce zaszczycony, Ŝe został w 

tym celu wybrany. 

 

Hadhrat Chaudhry Ghulam Rasool Basra sahib (ra) opowiada, jak podczas 

DŜelsa [coroczny zjazd muzułmanów Ahmadi] w 1907 roku w czwartek 

usłyszał, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) ma zamiar wybrać się wczesnym rankiem 

na spacer. W tamtych czasach było w zwyczaju, Ŝe kiedy wokół gromadził się 

tłum ludzi Obiecanego Mesjasza (as) otaczali jego towarzysze tworząc krąg i 

trzymając się za ręce. Chaudhry sahib powiedział przyjaciołom, Ŝe rano 

powinni przyłączyć się do spaceru, a jeśli Bóg pozwoli, to będą uczestniczyć w 

tworzeniu kręgu wokół Obiecanego Mesjasza (as) i z bliska na niego spojrzeć. 

Po porannej modlitwie wszyscy czekali na ulicy na Obiecanego Mesjasza (as). 

Nikt nie wiedział, w którą stronę pójdzie, a w powietrzu wyczuwało się 

podekscytowanie. Po pewnym czasie poinformowano, Ŝe uda się w kierunku 

północnym, a Chaudhry sahib i jego przyjaciele byli juŜ przygotowani na 

utworzenie wokół niego kręgu z własnych rąk. Wkrótce zobaczyli Obiecanego 

Mesjasza (as) otoczonego licznym tłumem, który zmusił ich do odsunięcia się. 

Po spacerze Obiecany Mesjasz (as) odpoczywał pod drzewem i kaŜdemu z 

przybyłych ściskał dłoń. Powiedział wówczas, Ŝe Bóg poinformował go 

wcześniej, iŜ wiele osób przybędzie, aby się z nim zobaczyć i wcale nie jest 

znuŜony, ani zmęczony, kiedy się z nimi spotyka.  
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Hadhrat dr Umer Din sahib (ra) opowiadał, Ŝe zawsze tak bardzo pragnął 

uścisnąć dłoń Obiecanego Mesjasza (as), iŜ kiedy tylko pojawiła się okazja 

przeciskał się przez poszturchujący się nawzajem tłum i nigdy nie miał dosyć. 

 

Hadhrat dr Abdullah sahib (ra) opowiadał, Ŝe kiedyś podróŜował z Batala do 

Qadian. Po drodze spotkał starszego, niewidomego człowieka, który takŜe 

podąŜał do Qadian. Dr. sahib zaoferował mu podróŜ w swoim powozie, gdyŜ 

było w nim jeszcze wolne miejsce, ale męŜczyzna odmówił i stwierdził, Ŝe ma 

dość pieniędzy, Ŝeby podróŜować na własny rachunek. Świadczy to o tym, Ŝe 

oprócz oczywistego poczucia własnej godności ludzie uznawali te częste wizyty 

w Qadian za odŜywcze.  

 

Hadhrat Chiragh Din sahib (ra) opowiadał, Ŝe jeszcze przed złoŜeniem bai`at, 

kiedy usłyszał, iŜ Hakiim Ahmad Din sahib zamierza udać się do Lahor, aby 

zobaczyć Obiecanego Mesjasza (as) Ŝartował sobie z niego. Tymczasem Hakiim 

sahib wyraził zaskoczenie jego zachowaniem i kpinami. To go zawstydziło i 

przywołało do porządku. Kiedy Hakiim sahib zapytał, czy nie chce się do niego 

przyłączyć, Chiragh sahib wyraził zgodę. Jak wspomina w tym czasie nie 

zamierzał składać bai`at. Kiedy dotarli na miejsce, gdzie przebywał Obiecany 

Mesjasz (as) dowiedzieli się, Ŝe źle się czuje. Na zewnątrz zgromadził się tłum 

ludzi. Obiecany Mesjasz (as) podszedł do okna, aby wszyscy mogli go widzieć. 

Chiragh sahib relacjonuje, Ŝe kiedy go zobaczył wiedział, iŜ ten człowiek nie 

moŜe być kłamcą. Nieco później złoŜył bai`at.  

 

Hadhrat Malik Barkat ullah sahib (ra) opowiadał, jak w 1905 roku pocztą 

otrzymał informację, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) podróŜuje do Delhi i o tej, a o 

tej godzinie będzie przejeŜdŜał przez niedaleką stację kolejową. Jego 

obowiązkiem było poinformowanie o tym DŜama´at. Razem z przyjaciółmi 

pokonali 30 mil, aby dotrzeć na czas do wyznaczonej stacji. Miejscowi Ahmadi 

przygotowali dla nich posiłek. Pociąg, na który czekali przyjechał i odjechał, a 
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oni dowiedzieli się, Ŝe zmieniona została data podróŜy Obiecanego Mesjasza 

(as). Wszyscy byli z tego powodu bardzo smutni. Malik sahib wspominał, Ŝe 

chociaŜ wcześniej pokonał przez jedną noc tak długi dystans oczekując, iŜ 

zobaczy Obiecanego Mesjasza (as), to po otrzymaniu tej wiadomości był w 

stanie zrobić zaledwie kilka kroków. 

 

Hadhrat Munshi Qazi Mahboob Alam sahib (ra) opowiadał, Ŝe kiedy jeszcze był 

studentem 8 stopnia lubił przysłuchiwać się dyskusjom, jakie prowadzili 

muzułmanie hanafi i łahabi. Słyszał, jak ludzie łahabi mówili o Hadhracie Mirzy 

Ghulam Ahmadzie (as), Ŝe jest kafir [arab. niewierny] i to skłoniło go do 

poszukiwania informacji na temat tego człowieka. Uzyskał pewne informacje od 

jednego Ahmadi, który powiedział mu równieŜ, aby ofiarował modlitwę Istihara 

[specjalna modlitwa wykonywana przez 40 dni]. Kiedy się jej nauczył od razu 

ją wykonał. Po odmówieniu tej modlitwy, jeszcze tej samej nocy miał sen, w 

którym usłyszał, Ŝe ma usiąść, bo nadchodzi Prorok (saw). Wówczas Qazi sahib 

zobaczył kogoś w nieskazitelnie białym ubraniu, kto chwycił Obiecanego 

Mesjasza (as) za rękę, podniósł go i powiedział kilka słów po arabsku. Potem 

odszedł, a Obiecany Mesjasz (as) wskazał na siebie i powiedział po 

pendŜabsku, Ŝe został przez Boga ustanowiony Khalifem [arab. następca] i ma 

być znany jako Mahdi. Qazi sahib wspominał, Ŝe następnego rana nie poszedł 

do szkoły, ale pojechał do Qadian. Po drodze zatrzymał się w Batala, aby 

ofiarować Salat. Ludzie pytali go, kim jest i dokąd zmierza. Kiedy im 

odpowiedział zaczęli rzucać obelgi pod adresem Obiecanego Mesjasza (as), a 

gdy Qazi sahib nie odstąpił od swojego zamiaru dotarcia do Qadian, wyrzucili 

go z meczetu. Szli za nim aŜ na przystanek autobusu chcąc odwieść go od 

podróŜy. Zaproponowali mu nawet, Ŝe skoro jest studentem, to zorganizują dla 

niego prywatne lekcje u człowieka o imieniu Bara Mian i zapewnią mu 

zakwaterowanie. Qazi sahib odrzucił ich propozycję i chociaŜ nadchodził 

wieczór ruszył pieszo do Qadian. PoniewaŜ nie znał drogi zabłądził i trafił do 

złej miejscowości. W miejscowym meczecie zaoferowano mu nocleg. Zbudził 

się wcześnie rano i poprosił o wskazanie drogi, a kiedy tak się stało wyruszył 
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pieszo do Qadian. Po drodze ofiarował modlitwę faŜr [przed wschodem słońca], 

a po zachodzie słońca dotarł do Qadian. Na miejscu poprosił kogoś, aby 

wskazał mu szacownego Mirzę sahiba, a ktoś pokazał mu starszego człowieka 

(był to Mirza Nizam Din), który jeszcze był mokry po niedawnej kąpieli i 

siedział na dywanie paląc huka (fajka wodna). Qazi sahib poczuł odrazę oraz 

ogromne rozczarowanie i zawrócił. Na swojej drodze spotkał Hamid Ali sahiba, 

który zapytał go kim jest i kogo chciał tu spotkać. Odpowiedział, Ŝe jest z 

Lahor i przybył, aby spotkać się z Mirzą sahibem, ale juŜ wraca do domu. 

Hamid Ali sahib powiedział mu, Ŝe ten człowiek, którego mu wskazano nie jest 

Mirzą sahibem i zaproponował, Ŝe pomoŜe mu spotkać się z tym, kogo szuka. 

Qazi sahib poczuł wielką ulgę. Hamid Ali sahib poprosił go, aby napisał krótki 

list o tym, Ŝe jest studentem z Lahor i musi jeszcze dzisiaj wracać do domu, a 

bardzo pragnąłby spotkać się z Obiecanym Mesjaszem (as). W odpowiedzi 

otrzymał liścik od Obiecanego Mesjasza (as) informujący o tym, iŜ właśnie 

pisze ksiąŜkę i jest skoncentrowany na jej treści, a jeśli spotka się z Qazi 

sahibem, to moŜe zgubić wątek. To nie usatysfakcjonowało Qazi sahiba i 

przesłał mu jeszcze jeden list z błaganiem, Ŝe przyjechał tu pokonując wiele 

trudności w tak wczesnych godzinach i bardzo pragnie spotkać się z Obiecanym 

Mesjaszem (as). W odpowiedzi Obiecany Mesjasz (as) polecił mu udać się do 

meczetu Mubarak. Po 15 minutach posłał po niego. Qazi sahib relacjonuje, Ŝe 

zobaczył Obiecanego Mesjasza (as), jak stoi po drugiej stronie ulicy i wyglądał 

wówczas dokładnie tak samo, jak w jego śnie. Ruszył w jego stronę, a 

Obiecany Mesjasz (as) zaczął iść w jego kierunku. Qazi sahib od razu zdał 

sobie sprawę, Ŝe ma przed sobą świętego i prawdomównego człowieka ze 

swojego snu, a on go niepokoił i natychmiast zaczął łkać. Obiecany Mesjasz 

(as) pocieszał go, a kiedy się uspokoił zapytał skąd przybył. Qazi sahib odrzekł, 

iŜ jest z Lahor. Zapytany, dlaczego przyjechał odpowiedział, Ŝe chciał zobaczyć 

Obiecanego Mesjasza (as). Ten ponownie zapytał go, czy czegoś potrzebuje, a 

Qazi sahib odrzekł, Ŝe nie, chciał go tylko zobaczyć. Wówczas Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział, Ŝe niektórzy ludzie przybywają na spotkanie z nim, 

aby prosić o specjalne modlitwy, czy on teŜ ma taką potrzebę? Qazi sahib 
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odpowiedział, Ŝe niczego takiego nie potrzebuje. Obiecany Mesjasz (as) był z 

tego powodu bardzo zadowolony i powiedział Mubarak, a potem dodał, Ŝe 

przybywanie do ludzi Boga bez konkretnej potrzeby przynosi człowiekowi 

ogromne korzyści.  

 

Hadhrat Malik Ghulam Hussein sahib (ra) opowiadał, Ŝe nie miał pieniędzy na 

podróŜ do Qadian. Miał przy sobie jedynie 2 rupie. Dotarł pieszo do Jhelum i 

stwierdził, Ŝe nadal ma siłę iść dalej. Po drodze spotkał kilku Ŝołnierzy, którzy 

mieli ze sobą konie. Poprosił ich, aby poŜyczyli mu jednego, ale oni odrzekli, Ŝe 

pewnie jest z Gudźrat i moŜe go ukraść. Odpowiedział, Ŝe nie pochodzi z 

Gudźrat, ale oni nie dali się przekonać. Jednak Malik sahib został przy nich i 

szedł pieszo dalej. Po chwili pozwolili mu jechać na jednym z koni. Nakarmili go 

i spędził z nimi dwie noce. Kiedy dotarli do Lahor ich drogi się rozeszły. Z Lahor 

Malik sahib mógł jechać pociągiem, ale nadal szedł pieszo. Dotarł do kolejnego 

miasta, gdzie mógł wsiąść do pociągu, poniewaŜ jednak musiałby pewien czas 

czekać na jego przyjazd kontynuował swoją pieszą wędrówkę. To samo miało 

miejsce na dalszej stacji. W końcu Malik sahib dotarł do Armitsaru. 

Przenocował u znajomych i rano złapał pociąg do Batala. Stamtąd poszedł do 

Qadian, gdzie przebywał przez kilka dni. Kiedy odchodził powiedział 

Obiecanemu Mesjaszowi (as), iŜ jako dziecko modlił się ,,O BoŜe, uczyń nas 

Ŝołnierzami w czasach Mahdiego" i zrelacjonował przebieg swojej podróŜy. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział mu, iŜ jest bardzo odwaŜny. Zapytany Malik 

sahib przyznał, Ŝe jego jedyną umiejętnością jest przygotowywanie roti 

(chleb). Obiecany Mesjasz (as) poprosił, aby zapisał na liście swoje imię i kiedy 

będzie to potrzebne zostanie poproszony o pomoc.  

Takie były przeŜycia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), którzy bardzo 

chcieli go spotkać i pokonywali w tym celu wiele trudności. Za to otrzymali 

wiele błogosławieństw. Niech Bóg pozwoli nam nie tylko doceniać te relacje, ale 

niech sprawi, aby stały się one dla nas źródłem pozwalającym pogłębić naszą 

wiarę. 


