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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

śarliwa miłość Towarzyszy do 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. 

5 maja, 2012 r.     

 
W tym Piątkowym Kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih zrelacjonował zapisy o 

niektórych towarzyszach Obiecanego Mesjasza (as) uwydatniające ich Ŝarliwą 

miłość do niego. 

W dziesiątym warunku „bai`at” Obiecany Mesjasz (as) oświadczył, Ŝe 

niezbędnym jest, aby więź braterstwa i oddania z nim przewyŜszała wszystkie 

pozostałe ziemskie związki.  Jest to konieczne, poniewaŜ w tym wieku tylko on 

jest prawdziwym i Ŝarliwym wielbicielem Proroka (saw), który zgodnie z 

proroctwem Proroka (saw) przyniesie wiarę z powrotem z Plejad na ziemię, 

usunie szkodliwe innowacje w religii i jeszcze raz przedstawi dziewicze nauki 

islamu. W ten sposób zidentyfikował prawdziwą pozycję Proroka (saw) i 

połączył człowieka z Bogiem. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,, Wiem to z mojej prawdziwej i kompletnej 

wiedzy, Ŝe bez podąŜania za Prorokiem (saw) Ŝaden człowiek nie moŜe dotrzeć 

do Boga ani nie moŜe otrzymać doskonałej duchowej wiedzy.’’ 

 

Jego kompletne oddanie i poddanie się Prorokowi (saw) stało się źródłem jego 
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bliskości z Bogiem. Z kolei, Bóg równieŜ uznał to za konieczne utrzymanie z 

nim więzi braterstwa i oddania. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe kiedy człowiek prawdziwie kocha Boga, 

On teŜ kocha tą osobę. Rozpowszechnia się akceptacja dla tej osoby na ziemi, 

a prawdziwa miłość do niego jest włoŜona w tysiące serc i zostaje mu 

przyznana moc przyciągania. Zostaje zesłane mu światło, które zawsze z nim 

pozostaje. 

 

Hadhrat Allah Yar Sahib ( ra): relacjonuje, Ŝe ze względu na swoją głęboką 

oddaną miłość do Obiecanego Mesjasza (as) przeniósł się do Qadian i rozpoczął 

pracę w swoim zawodzie stolarza.  Jego oszczędności wyczerpały się i aby 

zarobić na Ŝycie zaczął sprzedawać świeŜo przygotowaną chałwę. Ustawił 

stoisko bezpośrednio pod mieszkaniem Obiecanego Mesjasza (as). Słysząc jego 

nawoływania do kupna, Hadrat Amman Jan (ra) głośno zastanawiał się przy 

Obiecanym Mesjaszu (as) o wybranym przez niego nowym zajęciu i zadumał 

się nad tym, jaka inna praca byłaby moŜliwa do wzięcia przez niego. Obiecany 

Mesjasz (as) wyjaśnił ograniczenia, jakie posiadał Allah Yar sahib. W 

międzyczasie Allah Yar sahib podsłuchał z dołu tą rozmowę. Później, Obiecany 

Mesjasz (as) złoŜył u niego zamówienie na 20 łóŜek, które miały być wykonane 

z dowolnego, dostępnego drewna. 

 

Hadhrat Malik Khan Sahib (ra): opowiada, Ŝe przybył do Qadian wraz z 

Sahibzada Abdul Atif shahiid (ra) i prawdopodobnie w dzień po przybyciu złoŜył 

swoje „bai`at”. Miało to miejsce po modlitwie Zuhr [po południu]. Najpierw 

Sahibzada szahiid wyciągnął swoją rękę, a następnie Malik sahib. Później, 

spędzili kilka dni w Qadian, po czym Sahibzada szahiid powiedział mu, aby 

wracali do domu, inaczej władzy Khost będą go nękać. Malik sahib powiedział, 

Ŝe Sahibzada szahiid miał zwyczaj mówić, Ŝe z łaski samego Boga, nie spotkał 

większego naukowca [przyp. tłumacz. muzułmańskiego] niŜ on sam, a jeśli 
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byłby takiego spotkał, ucałuje jego stopy. Malik sahib mówi, Ŝe po złoŜeniu 

„bai`at” zobaczył na własne oczy, Ŝe Sahibzada szahiid całuje błogosławione 

stopy Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Hadhrat Maulłi Sakandar Ali sahib (ra): opowiada, Ŝe w trakcie jednej z wizyt w 

Qadian zanim się tam przeprowadził, poszedł z Obiecanym Mesjaszem (as) na 

poranny spacer. Pamięta, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) mówił, Ŝe ten, który nie 

jest w stanie porzucić małych spraw, które nie zasmucają nikogo, takich, jak 

tytoń lub inne uŜywki, w jaki sposób będzie w stanie uczynić tak z 

powaŜniejszymi sprawami, które spowodowałyby obrócenie się przeciwko 

niemu jego najbliŜszych. Maulłi sahib pisze, Ŝe w owym czasie miał zwyczaj 

palenia Huukah (fajka wodna) ciągle postanawiając to rzucić. To miłość i 

oddanie do Obiecanego Mesjasza (as) uczyniły moŜliwym porzucenie tego. 

 

Hadhrat Shukr Elahi Ahmadi (ra): opowiada o czasie, kiedy miał dwanaście lub 

trzynaście lat i był całkowicie nieświadomy religii.  Obiecany Mesjasz (as) miał 

zwyczaj uczęszczania na rozprawy sądowe w miejscu w pobliŜu jego szkoły. 

Shukr Sahib omijał szkołę i chodził, aby spojrzeć na błogosławioną twarz 

Obiecanego Mesjasza (as). Był zadziwiony jednym z towarzyszy, który trzymał 

w ręku wielki wachlarza i z wigorem, jakby był elektryczny, wachlował nim 

Obiecanego Mesjasza (as).  Jako dziecko zastanawiał się nad tym magicznym 

sposobem, z jakim ten towarzysz z takim oddaniem jedną ręką wachlował 

Obiecanego Mesjasza (as). Napisał, Ŝe teraz zdał sobie sprawę, Ŝe to Ŝarliwa 

miłość do Obiecanego Mesjasza (as) spowodowała, Ŝe ten towarzysz słuŜył mu 

w taki sposób. 

 

Hadhrat Mada Khan sahib (ra): opowiada, Ŝe dopiero co wstąpił do armii i jego 

wielkim Ŝyczeniem było odwiedzenie Qadianu zanim zacznie swoją pracę oraz 

aby złoŜyć „bai`at” osobiście, bo jego wstępna przysięga zostało wysłana 

listownie. Obawiał się, Ŝe jeśli wyjedzie do pracy, moŜe juŜ nie mieć okazji 
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zobaczyć Obiecanego Mesjasza (as). Po przybyciu do Qadian i zobaczeniu 

błogosławionej twarzy Obiecanego Mesjasza (as) ciągle czuł, Ŝe nawet, jeśli 

dane by mu było całe państwo Kaszmir, nie porzuciłby Qadian. Po zobaczeniu 

tej błogosławionej twarzy, było mu bardzo trudno opuścić Qadian. Zapomniał o 

wszystkim i czuł, Ŝe jeśli by zapłacono mu ,, na zewnątrz’’ pensję tysiąca rupii, 

lecz nie zobaczyłby tej duchowej, rozświetlonej twarzy, nie byłoby warto. 

Pomyślał, Ŝe jeśli podczas pobytu w Qadian spotkałaby go śmierć, Obiecany 

Mesjasz (as) poprowadziłby jego modlitwę pogrzebową i w ten sposób 

uzyskałby swój cel. KaŜdego dnia pozostawiał kopertę Obiecanemu Mesjaszowi 

(as), ale nie czuł pewności, Ŝe robi właściwie. Pewnego dnia Obiecany Mesjasz 

(as) odpisał, Ŝe to był dobry pomysł, aby przypominać mu regularnie o 

modlitwach.  Napisał, Ŝe modlił się za Khan sahiba i będzie tak czynił w 

przyszłości. 

 

Hadhrat Muhammad Ismail sahib (ra): opowiada, Ŝe miał dwadzieścia lat, 

kiedy Obiecany Mesjasz (as) przybył do Gurdaspur, aby wysłuchać pewnej 

rozprawy sądowej. Ismail sahib poszedł i zobaczył, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) 

przybył, a jego własny ojciec jest wśród ludzi go otaczających. Ismail sahib 

zaczął wachlować Obiecanego Mesjasza (as). Obiecany Mesjasz (as) 

uśmiechnął się, spojrzał na ojca Ismail sahiba (ra) i powiedział ,, Mian Ismael 

równieŜ bierze udział w thałab.’’ Ismail Sahib opowiada, Ŝe za kaŜdym razem, 

kiedy przypomina sobie ten incydent, czuje wzruszenie i dumę. 

 

Hadhrat Sheikh Asghar Ali sahib (ra): pisze, Ŝe zazwyczaj w trakcie odwiedzin 

przyjaciół prosili oni o pozwolenie opuszczenia Qadian. Obiecany Mesjasz (as) 

radził im częste odwiedzanie. Innym razem, kiedy czuł, Ŝe ludzie mogą zostać 

o kilka dni więcej, miał zwyczaj proszenia ich o to. KaŜdy gość opuszczał 

Qadian po uprzednim pozwoleniu na wyjazd i po uściśnięciu dłoni Obiecanego 

Mesjasza (as).  Czasami kolej na uściśnięcie dłoni przyszła tak późno, Ŝe 

moŜna było spóźnić się na pociąg, ale wiele razy to pociąg spóźniał się.  Asghar 
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sahib opowiada, Ŝe to przydarzyło się równieŜ i jemu. Szli raźnie do pociągu, a 

nawet biegli, aby zdąŜyć na czas, ale przekonywali się, Ŝe w rzeczywistości to 

pociąg spóźnił się. 

 

Hadhrat nauczyciel Nazir Hussein sahib (ra): pisze, Ŝe to było jego rutynowym 

działaniem, Ŝe kiedykolwiek miał moŜliwość znaleźć się w błogosławionym 

towarzystwie Obiecanego Mesjasza (as), miał ze sobą notes i ołówek, aby 

zapisywać sprawy, w których trzeba działać oraz inne dobroczynne rzeczy. 

 

Hadhrat Allah Ditta sahib (ra): opowiada, Ŝe w roku 1901 lub 1902 nałab sahib 

przybył wraz z parą swoich pracowników na leczenie do Hadhrat Maulana Nur 

ud Dina (ra). W międzyczasie otrzymali wiadomość, Ŝe ten teren odwiedzi 

wicekról. Nałab sahib chciał, aby jak tylko będzie wracał do domu, zabrać ze 

sobą Hadhrat Maulana Nur ud Dina (ra), ale ten odpowiedział, Ŝe jego Ŝycie nie 

naleŜy do niego, Ŝe ma on mistrza, którego naleŜy o to zapytać.  Pracownicy 

nałaba udali się z prośbą do Obiecanego Mesjasza (as), który odpowiedział, Ŝe 

bez wątpienia, jeśliby wrzuciłby ,,Maulłi sahib’’ w ogień, on by to zaakceptował, 

a jeśli wrzuciłby pod wodę, zaakceptowałby równieŜ i to. Lecz był bardzo 

potrzebny w Qadian, gdzie leczył pokrzywdzonych przez los i mających 

mniejsze prawa, a jeśli nałab sahib potrzebuje jego porady musi pozostać. 

Hadhrat Maulana Nur ud Dina (ra) był bardzo zadowolony słysząc co Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział o nim. Powiedział, Ŝe z powodu tego, Ŝe jego mistrz 

myśli o nim w tych kategoriach, był tak szczęśliwy, Ŝe nie mógł mówić.  

 

Hadhrat Master Ładałay Khan sahib (ra): opowiada, Ŝe opowiadano mu, Ŝe 

pewnego razu w Qadian Obiecany Mesjasz (as) wskazał na Hadhrat Maulana 

Nur ud Dina (ra) i powiedział ,, ta osoba jest moim prawdziwym i Ŝarliwym 

zwolennikiem.’’  

 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  6/10 

 

Hadhrat Master Maula Bakhsh sahib (ra): opowiada, Ŝe pewnego razu odwiedził 

Qadian w czasie semestralnych wakacji.  W trakcie swojej drogi powrotnej, nie 

chciał jechać i usiadł na polu szlochając i płacząc.  Następnie wrócił do Qadian i 

wyjechał po zakończeniu swoich semestralnych wakacji. 

 

Hadrat Maulłi Mohib sahib (ra): opowiada, Ŝe pojechał z ojcem do Qadian w 

1899 roku.  Jak tylko powóz zatrzymał się przed domem dla gości, ojciec 

wyskoczył z powozu i wszedł do środka. BagaŜ i etc. zostały powierzone 

Hafizowi Hamidowi Ali sahibowi, który wyszedł z budynku. Następnego dnia, po 

FaŜyr, ojciec i on udali się do domu Obiecanego Mesjasza (as), który osobiście 

otworzył im drzwi. Siedział na dywanie otoczony ksiąŜkami. Ojciec Mohib 

sahiba i Obiecany Mesjasz (as) długo rozmawiali. Ojciec powiedział, Ŝe 

przywiózł Mohib sahiba w celu „bai`at”. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe 

jego „bai`at” zostało złoŜone, ale ojciec powiedział, Ŝe chciałby, aby złoŜył 

osobiście „bai`at”, aby mógł być ujęty w modlitwach. Mohib sahib opowiada, 

Ŝe złoŜył swoje „bai`at” po Maghreb. To wtedy zdał sobie sprawę, dlaczego 

poprzedniego dnia jego ojciec wyskoczył z powozu. To rzeczywiści jego Ŝarliwa 

miłość do Obiecanego Mesjasza (as) zachęciła go do tego. 

 

Hadhrat Haji Musa sahib (ra): opowiada, Ŝe pewnego razu jego czteroletni syn, 

nalegał, aby przytulić Obiecanego Mesjasza (as). Był taki uporczywy, Ŝe 

następnego dnia Musa sahib wyjechał z nim pociągiem do Qadian. Wtedy 

została wysłana wiadomość do Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe pewne dziecko 

chce go uściskać.  Kiedy ten pojawił się, dziecko to objęło jego nogi i 

powiedziało w miejscowym języku, Ŝe czuje ulgę/komfort! 

 

Hadhrat Abdul Ghaffar sahib (ra): opowiada, Ŝe pewnego razu, kiedy był wraz 

ze swym ojcem w klinice Hadhrat Maulana Nur ud Dina (ra), zobaczył 

Obiecanego Mesjasza na Ahmadiyya chowk [wiejski plac].  Powiedział swemu 

ojcu, Ŝe jest tam Obiecany Mesjasz (as). Jego ojciec powiedział mu, aby mówił 
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spokojniej, inaczej zbierze się tłum i nie będą mieli okazji znaleźć się blisko 

Obiecanego Mesjasza (as) i posłuchać go. Udali się w górę do niego i uścisnęli 

jego dłoń. Obiecany Mesjasz (as) w ujmujący sposób poprosił ojca Ghaffara 

sahiba, aby opowiedział coś o Amristarze. Jego ojciec powiedział Obiecanemu 

Mesjaszowi (as), Ŝe ludzie mają tendencję do przerywania swoją własną 

rozmową, ale Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe tylko ojciec Ghaffar sahiba 

będzie mówił.  W trakcie spaceru, ktoś powiedział ojcu Ghaffar sahiba, aby 

przestał mówić, ale Obiecany Mesjasz (as) powiedział ,, dzisiaj tylko Ghulam 

Rasool będzie mówił i nikt więcej.’’ 

 

Hadhrat Sheikh Zainul Abidiin sahib (ra): opowiada, Ŝe jego brat, uczeń ósmej 

klasy, zachorował. Kiedy stracono wszelką nadzieję na jego wyzdrowienie jego 

rodzina zabrała go do Qadian. Obiecany Mesjasz (as) miał objawienie, Ŝe 

będzie prowadził modlitwę pogrzebową dziecka i pomyślał, Ŝe będzie to jedno z 

jego własnych dzieci.  W trakcie pobytu w Qadian brata Zainul Abidiin sahiba, 

Obiecany Mesjasz (as) miał kolejne objawienie, Ŝe chłopiec nie przeŜyje i Ŝe 

powinien być odwieziony z powrotem.  Zostały poczynione przygotowania, aby 

zabrać go do domu, ale odmówił powrotu i powiedział, Ŝe chce być blisko 

Obiecanego Mesjasza (as).  Kiedy powiedziano o tym Obiecanemu Mesjaszowi 

(as), ten uśmiechnął się i powiedział, Ŝe w porządku moŜe zostać, ale 

poinformował jego rodzinę, Ŝe chłopiec będąc na chodzie umrze. Pewnego 

wieczoru wrócił do domu i powiedział swojej matce, Ŝe lampa ma zamiar 

zgasnąć. Jego matka objęła go, a on odszedł przytulony do swojej mamy.  

Obiecany Mesjasz (as) poprowadził modlitwę pogrzebową.  Została tak 

wydłuŜona, Ŝe wyczerpała ludzi. 

 

Hadhrat Mian Budr Razzaq sahib (ra): opowiada, Ŝe kiedy Obiecany Mesjasz 

(as) pewnego razu odwiedził Jhelum, aby uczestniczyć w słynnej rozprawie 

sądowej, zgromadziły się tłumy ludzie, aby go zobaczyć i bardzo Ŝarliwie 

wszyscy oni chcieli chociaŜ spojrzeć na niego. Policja ostatecznie poradziła 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/10 

 

sobie z tłumem.  Mian sahib opowiada, Ŝe ich główną obawą było to, aby 

Obiecany Mesjasz (as) dotarł bezpiecznie do miejsca zamieszkania. 

 

Hadhrat Mian Wazir Muhammad Khan sahib (ra): opowiada, Ŝe kiedy pierwszy 

raz spojrzał na błogosławioną twarz Obiecanego Mesjasza (as) jego zmysły 

zostały oszołomione. Oferował Salat w trakcie DŜuma [modlitwa piątkowa] 

obok Obiecanego Mesjasza (as) i zauwaŜył, Ŝe ten przyglądał się mu uwaŜnie.  

To tak go poruszyło, Ŝe bardzo płakał w trackie Salat jak równieŜ po niej. 

 

Hadhrat Dr Ghulam Ghaus Sahib (ra): pisze, Ŝe pewnego razu Mir Mahdi 

Hussain został wysłany po lód z Qadianu do Amristar.  W drodze powrotnej 

wyglądając z okna pociągu zwiało mu jego muślinową czapeczkę. Kiedy 

powrócił Mir Nasir Nałab zapytał go czy ktoś go pobił, bo jego głowa była 

odkryta. Ten opowiedział, co się stało.  Mir Nasir Nałab opowiedział to 

Obiecanemu Mesjaszowi (as), który odpowiedział, Ŝe on da mu czapkę.  Mir 

Mahdi sahib nie czynił Ŝadnej takiej prośby i nabył sobie zwyczajną czapkę.  Po 

około sześciu miesiącach Obiecany Mesjasz (as) dał mu czapkę wraz z bardzo 

pięknym wełnianym płaszczem i obuwiem. Nosił czapkę i płaszcz, a buty oddał 

ojcu. W czasie drogi do domu, ktoś powiedział mu, Ŝe jego czapka wygląda na 

znoszoną i oni podaruje mu nową z Amristaru.  Mir Mehdi sahib odpowiedział, 

Ŝe czapkę, jaką ma na głowie nie moŜna znaleźć w niebiosach i na ziemi, 

bowiem była ona kilka lat noszona przez Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Hadhrat Maułi Aziz Din sahib (ra): opowiada, Ŝe spotkał się z Obiecanym 

Mesjaszem (as) około sześćdziesięciu, siedemdziesięciu razy. Mówi, Ŝe za 

kaŜdym razem przed samym spotkaniem z nim, zdejmował swój turban i 

następnie kładł obie dłonie Obiecanego Mesjasza (as) na swojej głowie i dopóki 

nie przestał, Obiecany Mesjasz (as) nie zabierał swoich dłoni. Aziz sahib pisze, 

Ŝe w wyniku tego osiągnął wiek 81 lat i nigdy nie chorował. 
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Hadhrat Sheikh Muhammad Ismail sahib (ra): opowiada, Ŝe kiedy Obiecany 

Mesjasz (as) podnosił się po ukończonym Salat, w meczecie Mubarak kaŜdy był 

podniecony. Chcieli pilnie posłuchać o sposobach pochodzących z duchowej 

wiedzy, które usunęłyby korozję z ich serc. Opowiada, Ŝe spoglądali chętnie i 

gorliwie w twarz swego ukochanego mistrza, aby mogli bardo dobrze 

zrozumieć, o czym mówi. Nigdy nie byli zmęczeni słuchaniem go, a Obiecany 

Mesjasz (as) nigdy nie powstrzymywał ich od zadawania pytań.    

 

Hadhrat Chiragh Bibi sahiba (ra): była córką jednego z uczniów Sahibzada 

Abdul Latif szahiida.  Badr du Din Ahmad sahib piszę o niej, Ŝe ona opowiada, 

Ŝe pewnego razu Obiecany Mesjasz (as) wyszedł na spacer, a ona jako dziecko, 

podąŜała za nim. Z miłości do Obiecanego Mesjasza (as) wkładała swoje stopy 

w ślady stóp Obiecanego Mesjasza (as). Opowiada, Ŝe wiedziała, Ŝe w 

czynieniu tego było błogosławieństwo. Słysząc odgłos jej stóp, Obiecany 

Mesjasz (as) obrócił się, spojrzał na nią, po czym wznowił swój spacer. 

 

Hadhrat Muhammad Zahoor ud din sahib (ra): opowiada, Ŝe trzy do czterech 

miesięcy po swoim powrocie z Qadian usłyszał wiadomości, Ŝe Obiecany 

Mesjasz (as) odszedł w Lahore.  Napisał, Ŝe w smutku, oprócz niego, był 

pogrąŜony jego teść. Udali się na stację, aby wysłać telegram do Lahore w celu 

przekonania się czy te wiadomości są prawdziwe. Widząc ich tak poruszonymi 

wielu nie Ahmadi wyśmiało i szydziło z nich. Opowiada, Ŝe to był najbardziej 

bolący epizod. Kiedy wybrano Hadhrat Khalifatul Masih I, wysłali swoje listy z 

„bai`at”, a później uczestniczyli w DŜelsa Salana. Miejsce, które kiedyś 

zaszczycił Obiecany Mesjasz (as) wyglądało na opuszczone i to ich zasmuciło. 

W trakcie DŜelsa Mian Mahmoud (ra) [syn Obiecanego Mesjasza (as)] wygłosił 

przemowę, w której powiedział, Ŝe łzy Izraelitów wylane z powodu 

prześladowań faraona utworzyły rzekę, która pochłonęła faraona.  Ta 

przemowa pozostawiła wszystkich w stanie oczarowania. Następną była 

przemowa Hadhrat Khalifatul Masih I (ra), ale zanim ją wygłosił, powiedział, Ŝe 
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Mian Mahmood, mówił na taki temat, który nawet nie przeszedł mu przez myśl. 

 

Hadhrat Sheikh Muhammad Ismail sahib (ra): opowiada, Ŝe w trakcie 

oferowania Salat w meczecie Mubarak [w Qadian] jest się duchowo 

poruszonym miłością i bojaźnią BoŜą, ale mówi, Ŝe będąc pozbawionym 

,,światła Boga’’ [Obiecanego Mesjasza (as)] napełnił się smutkiem, a 

pamiętając jego błogosławione towarzystwo jego serce odczuwało ból.  Tylko 

przez patrzenie na ,,światło Boga’’ zapomina się o własnych problemach, a 

przebywając w jego towarzystwie ma się uczucie jakby było się w raju. 

Opowiada, Ŝe byli tak wypełnieni miłością do Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe 

jako młodzi ludzie po ofiarowaniu Salat chętnie uczestniczyli w kolejnym Salat 

mając nadzieję, Ŝe uzyskają miejsce z jego lewej strony i w ten sposób 

uzyskując moŜliwość przebywania blisko niego. Jego osoba była tak 

błogosławiona, Ŝe byli obojętni wobec reszty świata. On pokazał im próg Boga. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih modlił się abyśmy my równieŜ mogli wypełniać 

obowiązki „bai`at” i nadal wzmacniali naszą więź miłości i oddania z 

Obiecanym Mesjaszem (as), tak abyśmy mogli być całkowicie 

podporządkowani Prorokowi (saw) i w ten sposób uzyskali miłość Boga. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih ogłosił, Ŝe poprowadzi in absentia modlitwy 

pogrzebowe za dwie wybitne panie z Qadian. Rashiida Begum sahiba miała 85 

lat. Była Ŝoną derwisza z Qadian i córką towarzysza Obiecanego Mesjasza (as). 

SłuŜyła przez sześć lat jako Sadr LaŜna w Indiach. Pozostawiła trzech synów, 

jeden z nich umarł. Nazar un Nisa sahiba miała 75 lat i była Muusia. 

Pozostawiła trzech synów, którzy wszyscy są Łaaqfiin Zindagi. Niech Bóg 

wyniesie status umarłych i niech umoŜliwi ich dzieciom podąŜać ich śladami. 

 

 


