
Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  1/12 

 

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Towarzysze Obiecanego Mesjasza(as), DŜelsa Salana 
w Bangladeszu i Sierra Leone 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

8 luty, 2013 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih nawiązał do tematu związanego z incydentami 

towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), którzy kierowani byli prawdziwymi 

snami i wizjami. Powiedział on, iŜ te przypadki ilustrują związek tych ludzi z 

Bogiem i Boga z nimi, jak równieŜ postępowanie Boga wobec nich. Nawet dziś 

moŜemy wyciągnąć wnioski z niektórych z tych epizodów. 

Hadhrat Muhammad Zuhur ud Din Sahib (ra) przyjął bai`at w 1905 roku. 

Relacjonuje on: 

Pewnego dnia leŜałem głodny w łóŜku. Było południe i moja Ŝona masowała 

mnie. Zasnąłem i zobaczyłem sen, w którym kobieta w niebieskim ubraniu, 

trzymająca miskę z mlekiem wchodzi do naszego domu. Podaje mi ona to 

mleko abym wypił i mówi, Ŝe w misce jest cukier i Ŝe naleŜy go wymieszać. 

Gdy zacząłem mieszać, obudziłem się. Opowiedziałem ten sen mojej Ŝonie, a 

potem o nim zapomniałem. Chwilę później kobieta mająca na sobie niebieskie 

ubranie przyszła do naszego domu i przyniosła miskę z mlekiem. Była to matka 

jednego z moich uczniów. Podała mi miskę i poprosiła abym wymieszał mleko 

gdyŜ jest z dodatkiem cukru. Moja Ŝona obserwowała to zajście i stwierdził, Ŝe 

jest to spełnienie mojego snu w związku z listem. 
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Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe Bóg czasem spełnia sen dosłowną 

interpretacją, jak wyŜej, gdy głód poboŜnego człowieka został złagodzony. Ci, 

którzy nie wierzą w Boga, mogą stwierdzić, Ŝe był to przypadek, jednak, 

zawiadominienie od Boga przyszło wcześniej. W ten sposób manifestuje się 

Jego Moc i wkłada On ją w serce poboŜnej kobiety, aby złagodzić czyjś głód. 

 

Hadhrat Maulłi Abdul Raheem Nayyer Sahib (ra) przyjął bai`at w 1901 roku. 

Opowiada on: 

Kiedy byłem nauczycielem w szkole średniej, miałem pewne sprzeczności, na 

temat wychowania fizycznego, z Maulłi Sher Ali Sahib, który był tam 

dyrektorem, a ja byłem odpowiedzialny za departament sportu. Kiedy 

odmawiałem TahaŜŜud ujrzałem następujące słowa: ,,Nie ma turnieju, nie ma 

rozgrywek.’’ Zachorowałem i nie mogłem uczestniczyć w zawodach 

sportowych, a na dodatek, z powodu obfitych opadów deszczu, turniej został 

odwołany. Uczniowie byli zadowoleni, Ŝe Objawienie BoŜe zostało spełnione. 

Kiedy szczegóły tego zajścia opowiedziano Obiecanemu Mesjaszowi (as), 

stwierdził on, Ŝe moje objawienie zostało spełnione oraz ukazało czystość 

mojego serca. 

 

Hadhrat Sheikh Atta Muhammad Sahib (ra) relacjonuje: 

W czasie rozprawy sądowej w sprawie ściany, Obiecany Mesjasz (as) wybrał się 

do Batala. Powiedział on, Ŝe kaŜdy, kto zobaczy jakiś sen, powinien 

opowiedzieć go jemu, poniewaŜ Bóg oznajmił mu, Ŝe jest on drugim Yusuf. 

[Hadhrat Yusuf (ra) równieŜ cierpiał z rąk swoich braci tak jak Obiecany 

Mesjasz (as) -z rąk swoich kuzynów]. Opowiedziałem mój sen Obiecanemu 

Mesjaszowi (as), w którym jem słodki melon, ale kiedy daje kawałek melona 

mojemu synowi staje się on suchy. Obiecany Mesjasz (as) zinterpretował ten 

sen, iŜ będę mam kolejnego syna, który umrze. Tak się stało się- narodził mi 

się syn, który zmarł w wieku jedenastu miesięcy. 
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Hadhrat Amiir Khan Sahib (ra) przyjął bai`at w 1903 roku i miał on wiele 

snów. Opowiada: 

W 1917 roku miałem sen, w którym widziałem człowieka na galopującym 

koniu. Człowiek ten mówi mi, Ŝe on jest królem, nazywa się Ahmed Ali i prosi 

mnie, aby się za niego modlić. Oboje podnosimy ręce do modlitwy, a potem on 

dosiada swego konia i galopuje dalej. Nie odjechał on daleko, gdy napotyka 

swoje oddziały, które otoczone pyłem, pędzą w jego stronę. Jest tam teŜ armia 

przeciwnika ze swoimi oddziałami w imponującym szeregu. Ktoś we śnie mówi 

mi, Ŝe paw równieŜ wygląda bardzo imponująco, ale ucieka na dźwięk strzału 

broni. Ta armia równieŜ wycofa się. 

Odnosi się on do kolejnego snu:  

Mój starszy brat Muhammad Atta Chaudhry Sahib był zaangaŜowany w sprawę 

sądową dotyczącą gruntów. Widział on sen, w którym jego Ŝona podchodzi do 

Nikah z kimś innym. Jako spełnienie tego snu przegrał on sprawę sądową i 

stracił własność. 

Hadhrat Khalifatul Masih wyjaśnił, Ŝe sny mają róŜne interpretacje. Czasami 

ludzie w wyniku snów oddają się oskarŜeniom i stają się niespokojni. W 

wymienionym śnie, w którym Ŝona tego człowieka podchodziła do Nikah z kimś 

innym oznaczało jego przegraną w sprawie sądowej. Odnosząc się do kilku 

innych swoich snów, Hadhrat Amiir Khan Sahib kontynuuje: 

W 1912 roku miałem sen, w którym widziałem, Ŝe w mojej rodzinie urodził się 

synek. Obejmuje go i recytuje Duruud, ale dziecko jest słabe. W 1913 roku w 

mojej rodzinie urodził się chłopczyk, który, przez Hadhrata Khalifatul Masih I 

(ra), został nazwany Abdullah Khan. Dziś mając 24 lata jest on nadal słaby.  

W roku 1913 miałem sen, w którym widziałem, Ŝe choć hinduski duchowny 

cierpi na trąd, to jest fizycznie silny. Pokazuje on swoje silne ciało młodym 

ludziom, aby skłonić ich do monastycyzmu. Maluje on równieŜ miedź i 

prezentuje ją jako złoto. Kiedy pytam go, aby stworzył złoto na moich oczach, 

jego sekret jest ujawniony i mówię mu, Ŝe poinformuje innych o tym, jaka jest 

rzeczywistość. Duchowy jest zakłopotany i błaga mnie, by tego nie robić. 
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Następnie zaczynam Tabligh [arab. nauczać] do jego wyznawców, co odnosi 

pozytywny rezultat i proszą mnie oni, aby przeczytać im ksiąŜkę Mirza Sahib. 

Mówię wtedy do hinduskiego duchownego, Ŝe Bóg dał człowiekowi umiejętności 

i jeśli wykorzystuje on je w odpowiedni sposób, to będzie dla niego korzyścią. a 

jeśli nie będzie on uŜywał swoich zdolności to zaszkodzi mu to.  Tak jak Bóg 

dał człowiekowi zdolność miłosierdzia. Gdy ofiara złoŜy pozew i pragnie 

doprowadzić sprawcę do sprawiedliwości, ale nikt nie daje świadectwa w 

sprawie, poniewaŜ doprowadzenie kogoś do sprawiedliwości jest niezgodne z 

miłosierdziem, to czy byłoby to w porządku? Z pewnością nie. Następnie 

podałem przykład, związany z faktem, Ŝe Bóg dał nam oczy abyśmy 

wykorzystali je do patrzenia. JeŜeli rolnik nie wykorzysta swoich oczu w pracy, 

którą wykonuje, to będzie stratny. Farmerzy, pośród wyznawców hinduskiego 

duchowego, ze swojej własnej woli, odpowiedzieli na to, Ŝe Bóg dał człowiekowi 

zdolność do prokreacji, a jeśli człowiek nie wykorzystuje tego potencjału to 

skąd brałyby się te śliczne dzieci? Wtedy powiedziałem do nich, Ŝe jeśli matka 

hinduskiego duchowego i jego ojciec nie byli w związku, to on by się nigdy nie 

narodził. Hinduski duchowny był pod wraŜeniem i powiedział, Ŝe wcześniej 

ludzie popierali monastycyzm, ale Mirza Sahib obalił wszelki fałsz. Następnie 

wyjaśniłem, Ŝe jeśli ta sama zasada zostałaby zastosowana do bydła, to, w jaki 

sposób mielibyśmy zwierzęta, które dostarczają mleko i pomagają w 

uprawach? Kiedy skończyłem mówić to, Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) pojawił 

się w mym śnie, dając Dars [arab. lekcje] o Koranie i powiedział, Ŝe duchowa 

wiedza, jaką ludzie zyskali od niego nie byłaby poszukiwana, jeśli 

monastycyzm nie byłby praktykowany. Po przebudzeniu zostało mi wyjaśnione, 

Ŝe trąd hinduskiego duchownego był równieŜ wynikiem unikania praw natury. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih zauwaŜył: ,,Podobnie, jakiekolwiek nienaturalne akty, 

które stają przeciwko Boskiemu Prawu lub pewne takie organizacje [które] są 

formowane, a takŜe parlamenty i organy ustawodawcze zaczęły uchwalać akty 

prawne w tym zakresie. W takich przypadkach Prawo BoŜe takŜe wkracza do 

akcji i gdy juŜ zacznie działać to jest wtedy ono źródłem zniszczenia dla 
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narodów. W dzisiejszych czasach gdy Ahmadis rozproszeni są po wielu krajach 

świata, gdzie ludzie kierowani są materializmem i pragną aby kaŜdy 

nienaturalny akt był częścią ich prawa, tam Ahmadis, aby nie stać się częścią 

tego procesu, powinni połoŜyć nacisk na  Istaghfar. 

Odnosi się on dalej: 

W czerwcu 1905 roku miałem sen, w którym w czystej wodzie łapię ryby i Ŝe 

jest burza. Kiedy tylko sztorm ucichł zaczyna się trzęsienie ziemi. Padam w 

pokłonie i zaczynam się modlić, gdy następuje kolejne trzęsienie ziemi. Ludzie 

mówią, Ŝe było to tylko zwykłe trzęsienie, a w moim sercu jest przeczucie, Ŝe 

powinienem pozostać w pokłonie, poniewaŜ najgorsze jeszcze nie nadeszło. 

Wtedy nadchodzi ogromne trzęsienie ziemi, które powoduje wiele zniszczeń. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, iŜ w 1905 roku w Kangra miało miejsce 

ogromne trzęsienie ziemi. Wystąpiły teŜ trzęsienia ziemi w wielu innych 

miejscach. MoŜe to takŜe wskazywać w kierunku wojny światowej. Morał z tej 

historii jest taki, Ŝe nikt nie powinien być beztroski w związku z trzęsieniami 

ziemi i innymi klęskami Ŝywiołowymi. NaleŜy zawsze zwrócić się do Boga i 

oddać się Mu całkowicie, bo tylko wtedy moŜemy być zbawieni. Istnieje wiele 

proroctw o trzęsieniach ziemi i katastrofach naturalnych odnoszących się do 

tego wieku, który jest wiekiem Obiecanego Mesjasza (as). To teŜ wskazuje na 

fakt, Ŝe naleŜy zwrócić się do Boga i być Mu całkowicie oddanym. 

Inny sen Amiira Khan  Sahibz z 1905 roku jest następujący: 

Pada intensywny deszcz i wiatr jest bardzo burzliwy. Ludzie uciekają na pole 

spod drzewa w obawie, aby ono na nich nie spadło. JednakŜe, biedni ludzie, 

przeciwnie, zbierają się pod drzewem, aby schronić się przed burzą. Nagle ci 

na polu giną. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe morałem tutaj jest fakt, Ŝe to 

zazwyczaj biedni ludzie akceptują proroków Boga i próbują schronić się w ich 

cieniu. 

W czerwcu 1905 roku miał on inny sen: 
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Widziałam, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) wielbi Boga w moim domu. Po 

ukończeniu adoracji, wsiada on na konia i po przejechaniu niewielkiej 

odległości mówi, Ŝe Hadhrat Nur ud Din powinien być poinformowany, aby 

szybko się przygotował. Następnie pisze on notatkę mówiącą Hadhrat Nur ud 

Dinowi, aby zabrał ze sobą gotówkę, biŜuterię, itp. Ja proponuję, Ŝe dostarczę 

notatkę do Hadhrat Nur ud Din. Gdy docieramy do Mekki widzimy małe górki z 

kamyków i wapna, a między nimi płyną strumienie czystej wody. Uświadamiam 

sobie wtedy, Ŝe to jedynie za łaską Boga ta czysta woda płynie w ten sposób, i 

jeśli trzęsienie ziemi strąci te pagórki to woda będzie zanieczyszczona. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe Bóg wie, jaka jest prawdziwa 

interpretacja tego snu, ale moŜe oznaczać on, Ŝe wyznawcy prawdziwego i 

gorliwego Proroka (saw) po raz kolejny spróbują oczyścić świat za pomocą 

czyszczących i oczyszczających nauk prawdziwego islamu, te dobrodziejstwa 

będą kontynuowane pod auspicjami Kalifatu i róŜne narody będą z nich 

korzystać. 

Amiir Khan Sahib relacjonuje równieŜ swoje następujące sny: 

Kilka dni przed śmiercią Hadhrata Khalifatul Masih I (ra) widziałem we śnie 

zaćmienie słońca. Z tego snu wywnioskowałem jego odejście. 

Widziałem we śnie błogosławioną osobę Hadhrata Khalifatul Masih II (ra) 

modlącego się w towarzystwie swoich przyjaciół. Kilka dni później modlił się on 

o syna Mirza Aziz Ahmad w towarzystwie kilku znajomych. 

W roku 1912 miałem sen, w którym widziałem Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) i 

kilku przyjaciół, gdy on mówi, Ŝe nie moŜe znieść faktu, iŜ niewierni 

przekroczyli granice w poniŜaniu Proroka (saw), a my pozostaliśmy w 

milczeniu.  śyczylibyśmy sobie, aby zostali oni zniszczeni zanim zaczęli rzucać 

w niego obelgami. 

W 1913 roku widziałem we śnie Hadhrat Khalid bin Waleed i Zarar bin Azwer 

trzymających miecze i odnoszących triumfu po triumfie. Ludzie nawet 

dobrowolnie składają przed nini swoją broń, takŜe Yazid wyciąga ręce i łączy je 

przed sobą. 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  7/12 

 

W 1913 roku widziałem we śnie Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) trzymającego 

wielki kij. Brązowy byk zbliŜa się do niego, ale widząc kij, odwraca się w 

strachu. Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) dociera do miejsca, gdzie znajduje się 

sklep, w którym produkowane są pieczęcie. Tam jakiś męŜczyzna chce, aby 

wyprodukować mu fałszywą pieczęć Kalifatu. MęŜczyzna ten jest w sklepie, gdy 

przybywa Hadhrat Khalifatul Masih I (ra). Sklepikarz pyta, czy ten męŜczyzna 

jest w pobliŜu, a ja mówię mu, Ŝe tak. Sklepikarz chwyta męŜczyznę. Właśnie 

wtedy Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) jest zaproszony do czyjegoś domu, gdzie 

jest ugoszczony i uhonorowany. Kiedy wychodzi, tłumy zbierają się wokół, ale 

człowiek, który chciał mieć wyrobioną fałszywą pieczęć, zniknął. Pomimo 

poszukiwań, nie zostaje on odnaleziony. Ten sen spełnił się poprzez długą 

chorobę Hadhrata Khalifatul Masih I (ra) i jego pobyt w Villa Nawab Sahib dla 

zmiany klimatu, poprzez publikowanie rozpraw/ulotek przeciwko Kalifatowi, a 

takŜe poprzez ogromne tłumy zgromadzone na pogrzebie Hadhrat Khalifatul 

Masih I (ra) i ostatecznie poprzez opuszczenie przez Maulłi Muhammad Ali 

Qadian. 

W nocy 13 marca 1914 roku widziałem sen, w którym strumień miodu spływa z 

ula i wszyscy zgromadzeni napełniamy nim naczynia. Hadhrat Khalifatul Masih 

I (ra) mówi, we śnie, do Maulłi Sher Ali, Ŝe powinien on wykąpać jego ciało 

przed pogrzebem. Maulłi Sher Ali jest moim bardzo poboŜnym bratem.  Po 

jakimś czasie przekazałem ten sen Sahibzada Mirza Bashir ud Din Mahmood 

Ahmad. To Maulłi Sher Ali Sahib wykąpał Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) przed 

pogrzebem. Nie wiem, czy było to bezpośrednim wynikiem mojego snu czy teŜ 

nie, ale mój sen został spełniony. 

Hadhrat Mian Imam Din Saikhwani Sahib (ra) przyjął bai`at w 1899 roku. 

Opowiada on: 

Pewnego razu, gdy Obiecany Mesjasz (as) spacerował, wręczyłem mu około 

20-stu rupi. Uśmiechnął się i zapytał mnie, jak się czuję. Odpowiedziałem na 

to: ,,Hudhur widziałem sen, w którym dawałem Ci tę kwotę pieniędzy." 

Obiecany Mesjasz (as) przyjął pieniądze. 
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Hadhrat Abdul Sattar Sahib (ra), syn Abdullaha Sahib, którego bai`at jest 

datowany na rok 1892, relacjonuje: 

Moja Ŝona powiedziała mi, Ŝe miała sen, w którym Obiecany Mesjasz (as) dał 

jej 2 rupi. Kiedy sprawa sądowa została wygrana, Obiecany Mesjasz (as) dał mi 

2 rupi. Ja dałem te pieniądze mojej Ŝonie, a tym samym sen się spełnił. 

 

Hadhrat Mirza Afzal Sahib (ra), syn Mirza Muhammad Jalal ud Din Sahib, 

przyjął bai`at w 1895 roku. Relacjonuje on: 

Kiedy w 1903 Obiecany Mesjasz (as) przybył do Jhelum, ja równieŜ się tam 

wybrałem. Tłumy zebrały się, aby go zobaczyć. Wtedy Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, Ŝe społeczność Ahmadiyya to światło BoŜe i nie zostanie ono 

zgaszone przez ludzi, którzy tego próbują. Męczennik Hadhrat Sahibzada 

Lateef powiedział przy tej okazji, Ŝe Bóg powiedział mu, aby poświęcił swoją 

głowę trzy razy i on zamierza tak postąpić. 

 

Hadhrat Khair Din Sahib (ra), syn Mustaqeem Sahib, przyjął bai`at w 1906 

roku. Odnosi się on do dobrodziejstw pierwszego Kalifatu e Ahmadiyya: 

Miałem sen, w którym widziałem wspaniałego, królewskiego konia w pobliŜu, 

którego stoi posłane łóŜko. Właśnie wtedy zaczyna się burza piaskowa, która 

wydaje się być jak burza piaskowa w letnią noc. ŁóŜko jest pokryte kurzem, 

kamyczkami, itp. Zaczynam je oczyszczać i uzmysławiam sobie, Ŝe jest to łoŜe 

Hadhrata Khalifatul Masih I (ra). Kiedy napisałem o tym śnie do Hadhrata 

Khalifatul Masih I (ra), on odpowiedział: ,,Cokolwiek ja otrzymałem, część tego 

ty otrzymałeś." 

 

Hadhrat Allah Ditta Sahib (ra), syn Mian Abdul Sattar Sahib przyjął bai`at w 

1898 roku. Opowiada on: 

W błogosławionym czasie Hadhrata Khalifatul Masih I (ra) miałem wspaniałe 
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wizje. W czasie modlitwy TahaŜŜud w dniu HadŜ, widziałem dwóch 

rozmawiających ze sobą męŜczyzn. Jeden z nich mówi, Ŝe słyszał, Ŝe moŜna 

stąd zobaczyć twarze Towarzyszy Proroka (saw). Drugi odpowiada, Ŝe ludzie 

mówią, Ŝe widać je z Jhelum. Jeden z nich mówi: ,,Popatrz”. Spojrzałem we 

wskazanym kierunku i ujrzałem piękne miejsce z lustrzanym sufitem i ścianami 

(Sheesh Mahal) i Proroka (saw) i jego czterech Khulafa siedzących na 

krzesłach. To był najwspanialszy widok. Następnie zobaczyłem tylko Hadhrata 

Osmana (ra), a później tylko Hadhrat Abu Bakr (ra), w którym dostrzegłem 

odzwierciedlenie osoby Hadhrata Khalifatul Masih I (ra) i ta myśl jest w moim 

sercu. Wtedy właśnie otrzymałem objawienie, Ŝe Abu Bakr był w formie Nur ud 

Din. Napisałem na temat tego list do Hadhrata Khalifatul Masih I (ra), a on 

odpowiedział, Ŝe jest to prawdziwy sen. 

W innej wizji widziałem teŜ Hadhrat Osman (ra), który karmił mnie pilao i 

Proroka (saw), dającego mi chałwę do dystrybucji. Widzę, Ŝe oferuję Salat z i 

za Obiecanym Mesjaszem (ra) i podałem mu trochę pitnej wody. Widziałem go 

stojącego na kopcu, a siebie stojącego poniŜej. Obiecany Mesjasz (as) chwyta 

mnie, podnosi i stawia obok siebie. Widziałem Obiecanego Mesjasza (as) 

zbierającego kwiaty i ja równieŜ zebrałem kilka kwiatów i sprezentowałem je 

mu. Widziałem Mekkę gdzie odprawiałem HadŜ i po okrąŜeniu Ka'ba widziałem 

ją wypełnioną drzewami owocowymi. 

Święci ludzie równieŜ otrzymali dobre nowiny o mnie. W czasie modlitwy 

TahaŜŜud Maulana Ghulam Rasool Rajiki widział, Ŝe Viceroy przybył do Qadian i 

wśród ludzi, którzy go witają, jestem ja i przedstawiam mu Ahmadis. Maulana 

Rajiki i ja stoimy razem, lecz Viceroy czuje się zagroŜony przez Maulana. Ja 

mam przyjazne stosunki z Viceroy, więc zapewniam go, Ŝe nie powinien się 

obawiać, i Ŝe biorę za niego odpowiedzialność. 

 

Hadhrat Sheikh Muhammad Ismael Sahib (ra), syn szejka Maseeta Sahib, 

który przyjął bai`at w 1894 roku, opowiada swój sen: 

Widziałem, Ŝe cały DŜama'at gromadzi się w ogrodzie. Bogaci zbierają się po 
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jednej stronie, a ubodzy- po drugiej. Bogaci ustanowili swoim liderem Maulana 

Abdul Kareem Sialkoti, a ubodzy wyznaczyli mnie. Zdecydowano, Ŝe do 

Maulana będzie naleŜało pierwsze przemówienie, a ja będę odpowiadać. 

Maulana przedstawił argumenty na korzyść jego Kalifatu, a ja przedstawiłem 

argumenty na rzecz Kalifatu Hadhrat Nur ud Din i tym obaliłem stanowisko 

Maulana. Właśnie wtedy Maulana Sialkot podskoczył trzy razy i zaprezentował 

się przed Hadhrata Maulłi Nur ud Din i poprosił go, o przyjęcie jego bai`at , co 

Hadhrat Maulłi Nur ud Din uczynił. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe ten sen był widziany za Ŝycia 

Obiecanego Mesjasza (as). Chodzi w nim o Kalifat i Bóg zawsze pokazywał 

ludziom takie sny dotyczące Kalifatu. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe dziś rozpocznie się DŜelsa 

Salana w Bangladeszu i Sierra Leone. W tym roku mija 100 lat od ustanowienia 

Wspólnoty Ahmadiyyat w Bangladeszu jak równieŜ w Wielkiej Brytanii. Oba te 

DŜama’at organizują programy dziękczynne w związku z tym osiągnięciem. 

DŜelsa w Bangladeszu jest tych obchodów duŜą częścią. Tego roku DŜama’at w 

Bangladeszu wynajął stadion na obchody DŜelsa tak, aby wszystkie ustalenia 

mogły być dokonywane w jednym miejscu. Wszystkie przygotowania do DŜelsy 

były juŜ zakończone. Przedwczoraj tzw. przywódcy religijni zebrali swoich 

popleczników, w tym członków DŜama’at e islami. Około 2000 do 3000 ludzi 

zaatakowało miejsce spotkania, gdy policja stała oglądając całe zajście. 

Ekstremiści ci zniszczył wszystko, a następnie podpalili. Cały wynajęty sprzęt 

został zniszczony powodując straty sięgające dziesiątek milionów. To jest 

postawa tak zwanych wyznawców islamu. DŜelsa nie został odwołana; 

odbędzie się ona na terenie własnym DŜama’at, lecz przestrzeń będzie 

ograniczona. Niech Bóg zachowa wszystkich uczestników, w tym wielu 

przedstawicieli i gości, którzy przyjechali z zagranicy, w bezpieczeństwie i 

sprawi, aby DŜelsa dobiegła końca bez przykrych incydentów. Nich sprawi On, 

aby zło uczynione przez Mullahs powróciło do nich. Straty finansowe są 
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ogromne; nich Bóg pomoŜe nam zrekompensować. Powinniśmy modlić się o to 

obficie. 

RóŜnica w przywódcach religijnych w Sierra Leone jest taka, iŜ przysłali oni 

Ŝyczenia dobrej woli lub nawet uczestniczyli w DŜelsa. Są oni przynajmniej na 

tyle ludzcy, Ŝe pomimo posiadania innych opinii, przybywają oni na nasze 

zgromadzenia. Niech Bóg wynagrodzi im za to i niech otworzy ich serca na 

więcej. Powinniśmy modlić się o błogosławioną i pełną sukcesów DŜelsa w 

Sierra Leone. Niech uczestnicy poszukują jej dobrodziejstw! Dzięki Łasce BoŜej 

DŜama'at w Sierra Leone jest jednym z niezwykle serdecznych DŜama'at. Niech 

Bóg zwiększa ich serdeczność i sprawi, Ŝe reszta tego kraju i całej Afryki 

dołączy do owczarni Ahmadiyyat, prawdziwego islamu. 

 

W końcowej części kazania Hadhrat Khalifatul Masih ogłosił trzy modlitwy 

pogrzebowe. 

Karifa Konday Sahib studiował w Jamia Sierra Leone. Zmarł w dniu 31 

stycznia. Czynił on przygotowania do DŜelsa Salana i podczas Waqar e AML 

spadł z drabiny i doznał krytycznych urazów głowy. Został on przewieziony do 

szpitala i był w trakcie leczenia. Operacja była przygotowywana, lecz zmarł on 

zanim się rozpoczęła. Pochodził on z sąsiedniej Gwinei i był bardzo poboŜnym i 

pracowitym studentem. Był on jedynym Ahmadi w swojej rodzinie. W zeszłym 

roku, gdy powrócił do domu w czasie wakacji, rodzice byli pod takim 

wraŜeniem jego przemiany, Ŝe równieŜ przyjęli Ahmadiyyat. Karifa Konday 

poprosił swojego przyjaciela, aby ten modlił się, Ŝeby śmierć zabrała go tylko 

wtedy, gdy będzie Ahmadi. 

Chaudhry Bashir Ahmad Sahib zmarł w dniu 24-tego listopada 2012 w wieku 

82 lat. Był on synem towarzysza Obiecanego Mesjasza (as). SłuŜył on 

DŜama’at przez 61 lat i miał zaszczyt pracować podczas czasów trzech Khulafa. 

Był on równieŜ więziony trzy razy za swoje przekonania religijne. 

Abdul Ghaffar Dar Sahib zmarł 5-tego lutego w Rawalpindi, w wieku 97 lat. Był 

zdrowy aŜ do końca swoich dni. Jego ojciec i dziadek, obaj mieli zaszczyt być 
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towarzyszami Obiecanego Mesjasza (as).  Uzyskał on dyplom Maulłi Fazil z 

Jamia Ahmadiyya w Qadian. Jego słuŜba dla DŜama’at była długa. Miał on 

zaszczyt słuŜyć w czasach Hadhrata Khalifatul Masih II (ra), który powołał go 

na doŜywotniego członka MaŜlis e Szury. 

Niech Bóg podniesie status zmarłych! 

 
 

 


