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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. 

12 października, 2012 r.    

 

Po recytacji Sury Al Fatiha Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe zawsze, 

gdy mówi o wydarzeniach z Ŝycia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as) 

otrzymuje listy od ich potomków, którzy piszą, jak bardzo są mu za to 

wdzięczni. Proszą takŜe o modlitwy w swojej intencji, aby ich dzieci i wnuki 

godnie kontynuowały rodzinne tradycje, broniły honoru wiary i były straŜnikami 

zobowiązań, jakie spoczywają na nich z tytułu zalet ich dziadków, którzy 

zaakceptowali Obiecanego Mesjasza (as) i złoŜyli bai`at na ręce Imama wieku, 

tego, który był najprawdziwszym sługą Proroka Muhammada (saw), a którzy 

mieli to szczęście, Ŝe Ŝyli w tamtych czasach i poprzez niego otrzymali liczne 

błogosławieństwa jeszcze za jego Ŝycia.  

 

Hudhur jest zawsze zaskoczony, gdy słyszy od niektórych ludzi opinie, iŜ ich 

przodkowie postąpili źle, kiedy porzucili własnych rodziców i zdecydowali się 

Ŝyć w towarzystwie Obiecanego Mesjasza (as). Te przewrotne myśli pojawiają 

się w umysłach osób, które nie znają rzeczywistego przebiegu wydarzeń, a 

historie Ŝycia swoich przodków słyszeli jedynie od niedoinformowanych 

członków rodziny. 
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Kiedy Hudhur zaczął opowiadać o wydarzeniach dotyczących Sahaby otrzymał 

list od takiego właśnie człowieka, który podziękował mu i stwierdził, Ŝe 

nareszcie otrzymał odpowiedzi na dręczące go pytania, które dotyczyły jego 

przodka, który był towarzyszem Obiecanego Mesjasza (as). Relacjonowanie 

przeŜyć Towarzyszy pozwala wyjaśnić wiele spraw i niewłaściwie zrozumianych 

zagadnień, które wielu osobom nie dają spokoju, a w rezultacie prowadzi to do 

zbliŜenia się tych ludzi do Ahmadiyyat. 

 

Dlatego właśnie Hudhur nalegał, aby jego poprzednicy, Kalifowie, tak często 

przypominali wszystkim o konieczności zachowywania w pamięci i opowiadania 

o Ŝyciu naszych przodków - zwłaszcza Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) 

sumiennie tego przestrzegał. Owocuje to wzmocnieniem więzi pomiędzy 

DŜama´at, a nowym pokoleniem i pomaga w kształceniu młodych ludzi.  

 

Trzeba w tym miejscu wspomnieć o kilku potomkach Towarzyszy, którzy 

odeszli z DŜama´at z powodu zachowania niektórych jego członków, albo z 

powodu działań jego urzędników. Ludzie ci zaczynają potem mówić, iŜ ich 

przodkowie byli w błędzie. Hudhur radził tym wszystkim ludziom, aby zamiast 

bez końca rozczulać się nad sobą zaczęli się modlić o to, aby Allah pozwolił 

wytrwać im na właściwej drodze, aby modlili się teŜ za tych, których 

zachowanie tak bardzo ich dotknęło. Pamiętajmy zawsze, Ŝe nasi przodkowie 

zaakceptowali Ahmadiyyat po dogłębnym jego przeanalizowaniu, albo byli 

prowadzeni ku prawdzie przez Samego Boga. 

 

We współczesnym pokoleniu moŜe dochodzić do podejmowania takich błędnych 

decyzji, poniewaŜ więź tych młodych ludzi z Bogiem nie jest tak silna, jak było 

to w przypadku naszych świątobliwych poprzedników i dlatego z całą 

pewnością moŜna stwierdzić, Ŝe nasi praojcowie na pewno się nie pomylili. 

Zawsze o tym pamiętajmy. Sprawiedliwość wymaga, abyśmy zachowując 

całkowitą jasność umysłu modlili się do Wszechmogącego Allaha, aby zawsze 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  3/11 

 

nas prowadził i pozwolił nam kroczyć drogą prostą, aby nigdy nie pozwolił na 

zaistnienie sytuacji, która mogłaby przyczynić się do odciągnięcia nas od 

naszej wiary, albo od postępowania, które zapewni nam zadowolenie Allaha. 

Jeśli osoby, o których była mowa powyŜej ocenią i przeanalizują swoje 

stanowisko w tej sprawie, to dojdą ostatecznie do wniosku, Ŝe ich własne ego 

lub brak zrozumienia zmieniły sprawy trywialne w tak powaŜne, Ŝe 

spowodowało to ich odsunięcie się od wiary i religii. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V jeszcze raz powtórzył, iŜ ci wszyscy potomkowie 

Towarzyszy, którzy odłączyli się od wiary lub od nizaam (systemu) DŜama´at, 

których osobiste pragnienia, dąŜenia i sposób myślenia wpłynęły na 

podejmowane decyzje, którzy zostali pokonani przez własne ego muszą 

nieustannie się modlić o to, aby byli prowadzeni właściwą drogą. Z 

wdzięcznością powinni wspominać to, co uczynili dla nich ich świątobliwi 

przodkowie. A największym wynikającym z tego dobrodziejstwem jest to, Ŝe 

akceptując Obiecanego Mesjasza (as) ich przodkowie przyczynili się do tego, Ŝe 

w ich krwi krąŜy jego prawda. Niech Allah sprawi, Ŝeby potomstwo Towarzyszy 

zawsze niezłomnie kroczyło drogą wiary, aby chętnie się modliło, aby w ich 

sercach nie było ani odrobiny zwątpienia, co do słuszności decyzji podjętych 

przez ich przodków. 

 

W dniu dzisiejszym Hudhur po raz kolejny opowiadał o wybranych 

wydarzeniach z Ŝycia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Pierwsza relacja dotyczyła Hadhrata Muhammada Fazil sahiba, syna Noor 

Muhammada sahiba. Opowiadał on, Ŝe pewnego dnia po modlitwie Isza zapytał 

Maulłiego Sultana Hamed sahiba o twierdzenia Hadhrata Mirzy sahiba mówiące 

o tym, iŜ jest on Mahdim i Mesjaszem. Powiedział, Ŝe jeśli jego słowa są 

prawdziwe i naprawdę jest BoŜym wybrańcem, a Bóg powołał go w ich 

własnym kraju, to wypadałoby, aby chociaŜ raz go zobaczyli. Czy nie byłoby 
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właściwym postarać się pojechać do niego, spotkać z nim i zweryfikować jego 

twierdzenia? Maulłi sahib był poboŜnym i szacownym człowiekiem; odrzekł, Ŝe 

Fazil sahib moŜe udać się na spotkanie z Hadhratem Mirzą sahibem. Potem 

odszedł, a Fazil sahib połoŜył się spać. We śnie widział wielki i piękny dom, w 

którym na południe wychodziło 4 drzwi, a w kręgu siedziało ponad 100 ludzi. 

Wszyscy wyglądali bardzo dostojnie, a on usiadł przy nich. Potem otworzyły się 

drzwi z północnej strony domu i wyszedł z nich dystyngowany i bardzo 

poboŜnie wyglądający człowiek ubrany w białe szaty i biały turban. Wskazał 

palcem na Fazil sahiba i powiedział, Ŝe jego wszystkie grzechy są mu 

odpuszczone. Muhammad Fazil sahib sądził, Ŝe był to Prorok Muhammad 

(saw). Po usłyszeniu tych słów z jego oczu trysnęły łzy. Wyrecytował Duruud i 

się obudził. Potem od razu ofiarował modlitwę TahaŜŜud i pełen obaw nie mógł 

się doczekać chwili, gdy opowie ten sen Maulłi sahibowi. Kiedy wreszcie rano 

mógł mu o wszystkim powiedzieć, usłyszał od niego, Ŝe spotkało go wielkie 

szczęście.  

 

Sheikh Asghar Ali sahib mówił, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) miał wspaniały 

pomysł, jak prowadzić Tabligh. Radził, aby przed pójściem do łóŜka zrobić 

łudhu i ofiarować dwa rukaat modlitwy nałafel pytając Allaha, czy to DŜama´at 

jest prawdziwe i prosząc Go o wskazanie właściwej drogi. Dlatego kiedy jechał 

do Afryki Wschodniej w 1900 roku razem ze swoim przyjacielem Naik 

Muhammad sahibem i starał się go przekonać do zaakceptowania DŜama´at 

poprosił go, aby postępował właśnie w ten sposób. Naik Muhammad sahib 

posłuchał jego rady i wkrótce miał sen, w którym zdawało mu się, Ŝe jest w 

małym pokoju, który nagle napełnia się światłem, a potem zobaczył 

dystyngowanego człowieka, który wszedł do tego pomieszczenia. W tej chwili 

usłyszał swojego ojca, jak mówi: ,,spójrz synu, to jest Hadhrat 

Muhammad(saw)". Następnego ranka opowiedział ten sen Asghar Ali sahibowi i 

poprosił o napisanie listu, aby mógł złoŜyć bai`at. Dzisiaj jego cała rodzina jest 

Ahmadi. 
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Nauczyciel Maula Baksh sahib, syn Umar Baksh sahiba wspominał czasy, kiedy 

był dyrektorem szkoły Sat Ghoni w stanie Patala. W porze monsunowej, kiedy 

nie chodził do pracy pojechał do Qadian, aby zobaczyć Obiecanego Mesjasza 

(as) i złoŜyć bai`at. W tym czasie jego syn miał 2 latka i powaŜne problemy 

dermatologiczne, ale nawet to nie zmusiło Maulany sahiba, aby odłoŜył swój 

wyjazd. Po upływie miesiąca wrócił do domu i stwierdził, iŜ jego synek jest 

zupełnie zdrowy. Jego Ŝona opowiedziała mu, jak odstawiła wszystkie 

lekarstwa i dziecko samo wyzdrowiało. 

 

Hadhrat Qazi Mohammad Yusuf sahib opowiadał, Ŝe w 1898 roku miał sen, w 

którym stał na szczycie wysokiej góry z twarzą skierowaną na wschód. Po jego 

prawej stronie jasno świeciło słońce, a po lewej widział blask księŜyca w pełni, 

ale o trzy długości wyŜej. PoniŜej, ze wschodu w stronę góry płynęła wielka 

rzeka, a pomiędzy nimi była wspaniała zielona łąka. Swój sen zrozumiał 

dopiero po pewnym czasie. Słońce symbolizowało Proroka (saw), a księŜyc 

Obiecanego Mesjasza (as), góra była symbolem szacunku i wysokiego statusu. 

Rzeka płynąca ze wschodu przedstawiała wiedzę docierającą do świata, a 

wysokie umieszczenie księŜyca oznaczało, iŜ po trzech latach Mohammad Yusuf 

sahib zaakceptuje Ahmadiyyat. I rzeczywiście stało się tak w 1901 roku.  

 

Hadhrat Sheikh Muhammad Afzal sahib, emerytowany inspektor policji z Patala 

opowiadał, Ŝe w 1900 roku pojechał razem z Chaudhrym Hashmat sahibem do 

Qadian, Ŝeby złoŜyć bai`at. Po ułoŜeniu bagaŜy w pokoju dla gości poszli do 

meczetu Mubarak. Obiecany Mesjasz (as) wszedł do meczetu wprost ze swojej 

rezydencji. W pomieszczeniu nie było dość światła, ale Afzal sahib, kiedy 

zobaczył Hadhrata Masih-e-Mauda (as) pomyślał sobie, Ŝe na pewno jest 

zdrowy skoro korzysta do woli ze środków publicznych. Potem usłyszał kobiece 

głosy dobiegające z jego rezydencji i ulegając złym myślom stwierdził, iŜ ten 

człowiek nie jest poboŜny. W czasie modlitwy Isza modlił się do Allaha, aby 

ukazał mu właściwą drogę. Nie był usatysfakcjonowany i opuścił meczet nie 
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składając bai`at. Cały czas rozmyślał o tym, co usłyszał oraz zobaczył i nie 

pamiętał juŜ nawet, czy odprawił modlitwę Isza, czy teŜ nie. W końcu zasnął i 

przyśniło mu się, Ŝe ktoś łapie go silnie za kark i stawia na nogi, a w tym 

momencie zdawało mu się, Ŝe umiera. Potem usłyszał: ,,nie znasz Mirzy, on 

nigdy nie kłamie, jego twierdzenia są prawdziwe, nigdy nie myśl o nim w tak 

zły sposób", a potem jakaś siła rzuciła go na łóŜko. Kiedy się zbudził nadal miał 

obolały kark, jakby ktoś go za niego ścisnął. Rozpłakał się i był przeraŜony. 

Zastanawiał się, czy nadal ma wątpliwości, czy nie, a jego serce podpowiadało 

mu, Ŝe zniknęły. Rano poszedł do meczetu. Kiedy zobaczył Obiecanego 

Mesjasza (as) stwierdził, Ŝe wygląda zupełnie normalnie, a nawet przypomina 

anioła. Widząc to zaczął płakać. Pokochał go całym sercem i chciał poświęcić 

mu całe Ŝycie. Ze szczerego serca złoŜył bai`at i dziękował za to, Ŝe Allah 

ochronił go przed Szatanem.  

 

Qaim-uddin sahib opowiadał, Ŝe miał sen, w którym wracał po modlitwie z 

meczetu i widział ludzi, którzy na coś patrzyli mówiąc, iŜ jest to złe i wszystkich 

połknie. Na wszystkich farmach widział coś, co wyglądało jak czarne drzewo, 

albo robak. Prosił ludzi, aby modlili się do Allaha, bo inaczej to coś wszystkich 

zje. Zapytał tą rzecz, czy jest od Boga. Otrzymał odpowiedź potwierdzającą. 

Kilka stworzeń chwyciło go za palce i pomyślał, Ŝe nie ma juŜ dla niego 

ratunku. Zapytał teŜ czy twierdzenia Mirzy Ghulam Ahmada są prawdziwe i 

usłyszał trzykrotną odpowiedź: ,,Tak, on mówi prawdę, jeśli mu nie uwierzysz 

zostaniesz zniszczony". Następnego rana zapytał matkę, kiedy będzie piątek, a 

ona odrzekła pojutrze. Przygotował się i w ten dzień pojechał do Qadian złoŜyć 

bai`at. 

 

Hadhrat Allah Rakha sahib i jego ojciec Amiir Baksh sahib byli towarzyszami 

Obiecanego Mesjasza (as). Rakha sahib opowiadał, jak we śnie widział 

Hadhrata Masih-e- Mauda (as). PodróŜował do Narowall do Maulłiego Ahmad 

Din sahiba, aby poznać prawdę o swoim śnie. Po długiej rozmowie Ahmad Din 
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sahib pojechał razem z nim do Qadian. Udali się do meczetu Mubarak na 

modlitwę FaŜr. Po niej Maulłi sahib napisał kilka słów o Ŝyciu Proroka 

Muhammada(saw), a między innymi teŜ to, Ŝe Hadhrat Abu Bakr (ra) niósł 

Proroka (saw) na własnych plecach do Ghar-e-Thaur. Kiedy odczytał te słowa 

w obecności Obiecanego Mesjasza (as) ten rzekł: ,,Maulłi sahib, Hadhrat Abu 

Bakr nie niósł Proroka (saw) na plecach, ale szedł do Ghar-e-Thaur razem z 

nim pieszo". Potem wydał zgodę na publikację jego artykułu i odszedł do 

swojej rezydencji.  

 

Hadhrat Muhammad Fazil sahib opowiadał, jak chciał złoŜyć bai`at i codziennie 

prosił Maulana Hakim Noor-ud-dina (as), aby zapytał Obiecanego Mesjasza 

(as), czy juŜ moŜe to zrobić. Ten niezmiennie odpowiadał jutro. Fazil sahib 

opisał swoje uczucia dotyczące tego oczekiwania w jednym wierszu. Czekał 

tydzień, a potem bez pozwolenia Obiecanego Mesjasza (as) wrócił do domu 

mając wraŜenie, jakby złoŜył bai`at we śnie. Kiedy dotarł do domu odczuwał 

dziwny niepokój i w ciągu miesiąca wrócił do Qadian. Kiedy wszedł do kliniki 

Hadhrata Hakiim Noor-ud-dina (ra), ten uśmiechnął się i powiedział, Ŝe ci, 

którzy odjeŜdŜają z Qadian bez zgody Obiecanego Mesjasza (as) tak właśnie 

się czują. Fazil sahib zrozumiał, Ŝe opuszczenie tego miejsca bez zgody 

Obiecanego Mesjasza (as) nie było słuszną decyzją. Został w Qadian, ale nie 

nalegał juŜ na wydanie pozwolenia na złoŜenie bai`at. Po 22 dniach w 

czwartek, Obiecany Mesjasz (as) powiedział mu, Ŝe teraz jest gotów aby złoŜyć 

bai`at. Był to na przełomie lat 1899-1900. 

 

Mian Ghulam Muhammad Farkhanda wspominał, Ŝe był Hanafi, potem 

zaakceptował łahabizm, ale Ŝaden z odłamów nie przyniósł mu 

usatysfakcjonowania. Modlił się, aby kiedy przyjdzie Mesjasz i Mahdi mógł go 

zaakceptować. Jednej nocy zobaczył we śnie Obiecanego Mesjasza (as), a 

kiedy pojechał do Qadian i spotkał się z nim osobiście bezzwłocznie 

zaakceptował Ahmadiyyat. 
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Hadhrat Hakiim Abdur Rehman sahib opowiadał o tym, jak jego ojciec 

zaakceptował Ahmadiyyat. By on studentem Maulłiego Allauddina.  Pewnej 

nocy robili łudhu, a jego ojciec zapytał Maulłiego sahiba, dlaczego ostatnio 

widać tak wiele spadających gwiazd? Ten odrzekł, Ŝe jest to czas nadejścia 

Obiecanego Mesjasza, a to dzieje się na jego cześć. Po kilku dniach ojciec 

Rehman sahiba pojechał do Qadian i złoŜył bai`at. Kiedy ponownie spotkał 

Maulłiego sahiba powiedział mu o tym, co zrobił i zapytał kiedy on złoŜy bai`at. 

Ten odrzekł, Ŝe z pewnością to uczyni, ale teraz ma zbyt wiele spraw do 

załatwienia.  

 

Hadhrat Mian Rahim Baksh opowiadał, jak Obiecany Mesjasz (as) miał 

spotkanie z Abdulem Haque Ghaznawim w Armitsarze i modli się tak 

intensywnie, Ŝe Hakiim Noor-ud-din (ra) stracił przytomność. Kiedy Rahim 

Baksh wrócił do rodzinnej wioski opowiada wszystkim, jaki cud widział. Mówił o 

tym, Ŝe jego słowa są prawdziwe, a Obiecany Mesjasz (as) jest prawdziwym 

prorokiem. Zaakceptował Ahmadiyyat jako pierwszy, a potem przyjęła go jego 

cała rodzina.  

 

Hadhrat Choudhry Rehmat Khan sahib opowiedział nam w jaki sposób 

zaakceptował Ahmadiyyat. Pewnego dnia przyśniło się mu, Ŝe wyszedł z domu i 

widział Obiecanego Mesjasza (as) oraz Ghulam Baksh Bhatti, Inayata Hussain 

sahiba, Chaudhary Rahima, Maulłi Fazal Dina, Maulłi Alam Dina, Rehmat Khan 

Jatta i Chaudhary Maula Baksh sahiba, jak wszyscy stoją razem przed 

wejściem. Potem Chaudhary Maula Baksh sahib powiedział: ,,Chodźmy złoŜyć 

bai`at. Teraz jest na to odpowiednia pora". Wszyscy poszliśmy najpierw do 

jego studni. Tam Obiecany Mesjasz (as) poprowadził modlitwę. Potem Khan 

sahib nagle się obudził. Obraz Obiecanego Mesjasza (as) na zawsze pozostał w 

jego sercu i nigdy go nie zapomniał. Z samego rana wziął pieniądze i pojechał 

do Qadian. ZłoŜył bai`at i został tam przez trzy dni. Zdaje się, Ŝe wiele bai`at 

było wynikiem takich snów. 
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Hadhrat Maulłi Abdullah sahib opowiadał, jak w 1892 lub 1893 roku przeczytał 

Brahiin-e-Ahmadiyya i jak bardzo go to poruszyło. Potem przeczytał jeszcze 

więcej dzieł Obiecanego Mesjasza (as) i Muhammada Husain Batalwiego. 

Stwierdził, Ŝe uwagi Obiecanego Mesjasza (as) są bardzo trafne, a jego słowa 

pełne duchowości. Jego sympatia do Hadhrata Masih Mauda (as) wzrastała z 

kaŜdym dniem. Kontynuował swoje badania, kiedy zaczęły go nawiedzać sny. 

W 1897 roku miał sen, w którym patrzył na wschód, a przed nim stał Obiecany 

Mesjasz (as). Khalifatul Masih II stał po jego prawej stronie. W tym czasie miał 

8 albo 9 lat. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe pierwszy Ahmad był 

prorokiem, a obecny Ahmad jest jego następcą. Zapytał Khalifatula Masiha II 

kto jest drugim Ahmadem. Ten wskazał na Obiecanego Mesjasza (as) mówiąc: 

,,ty jesteś drugim Ahmadem". Potem Abdullah sahib napisał list, w którym 

złoŜył bai`at, a kiedy pojechał do Qadian złoŜył go osobiście na ręce 

Obiecanego Mesjasza (as). Hadhrat Nizam-ud-din sahib powiedział, Ŝe 

Assalamo Alaikum ła rahmatullah ła barakatahu przychodziło od Proroka 

Muhammada(saw) do Obiecanego Mesjasza (as) od róŜnych ludzi jak przez 

hadisy, a on odczuwał to jako zbyt wielkie. Kiedy Abdullah sahib zaczął modlić 

się w meczecie Aqsa Allah otworzył mu oczy, odnalazł prawdę i złoŜył bai`at. 

 

Hadhrat Syed Willayat Shah sahib opowiadał, Ŝe w 1897 roku uczył się w piątej 

klasie szkoły w Sialkot. Przez pewien czas mieszkał w internacie, a potem 

przeniósł się do domu Aghy Qazalbasha, gdzie pracował jako prywatny 

nauczyciel jego młodszego brata. JuŜ wtedy słyszał o twierdzeniach Hadhrata 

Masih Mauda (as), ale nie interesował się tym tematem, poniewaŜ docierało do 

niego równieŜ wiele negatywnych pogłosek o Obiecanym Mesjaszu (as) i 

dlatego go nie lubił. W tym czasie w mieście szerzyła się zaraza, na którą 

umierało wielu ludzi. Jednego dnia Willayat Shah sahib stał na ulicy i widział, 

jak przechodziły grupy ludzi niosąc swych zmarłych, a ich krewni płakali. 

Pomyślał, Ŝe to musi być jakaś zakaźna choroba i jeśli się nią zarazi, to umrze. 

Zastanawiał się, co dobrego uczynił w swoim Ŝyciu? Stwierdził, Ŝe zapomniał 

nawet, jak czytać Koran. Najpierw próbował czytać go samodzielnie, ale nie 
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miał pewności, czy robi to poprawnie. Potem pomyślał, Ŝe powinien iść do 

jakiegoś mullaha do meczetu, ale w końcu zmienił zdanie, bo wstydził się 

zacząć naukę czytania Koranu w tak późnym wieku. Wpadł na pomysł 

przyłączenia się do grupy uczestniczącej w dars [lekcjach] Koranu. Tam mógł 

nauczyć się qira´at i tłumaczenia. Dowiedział się, Ŝe dars-e-Quran odbywa się 

jedynie w meczecie naleŜącym do Ahmadiyya. Chciał jedynie słuchać Koranu, a 

ich wiara wcale go nie interesowała. Agha sahib powiedział mu, Ŝe gdy pójdzie 

do ich meczetu, to na pewno stanie się Ahmadi. Młody człowiek zapewnił go, iŜ 

idzie tam tylko po to, aby słuchać Koranu, a nie po to, aby zaakceptować 

Ahmadiyyat. Następnego dnia udał się do meczetu, gdzie Piir Hamid Shah 

sahib prowadził dars. Willayat Shah sahib chodził tam kaŜdego dnia. Kiedy 

Maulłi Abdul Karim sahib przyjechał z Qadian ( miał bardzo silną osobowość), w 

dars uczestniczyli równieŜ Maulłi nie będący Ahmadi. To spotkanie przekonało 

go i skłoniło do złoŜenia bai`at. Twierdził, Ŝe Allah obdarzył go dobrym 

wykształceniem, dobrą rodziną i dziećmi, a przede wszystkim pozwolił mu stać 

się Ahmadi.  

 

RównieŜ w tym roku kilka nowych osób przyłączyło się do naszej Wspólnoty i 

złoŜyło bai`at. Prawdą jest, Ŝe kiedy liczebność naszego DŜama´at wzrasta 

ludzie robią się zazdrośni. Chcieliby nam zaszkodzić na róŜne sposoby, czasami 

atakują DŜama´at otwarcie, a czasami skrycie. Z tego powodu musimy być 

bardzo ostroŜni i zwracać uwagę na wszystkie nikczemne próby zaszkodzenia 

DŜama´at. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V przypomniał, Ŝe zaledwie przed kilkoma dniami ktoś 

umieścił na facebook-u dwa portrety - jeden Hadhrata Baba Nanaka, a drugi 

Obiecanego Mesjasza (as). Pod zdjęciem tego pierwszego napisano kilka 

obraźliwych słów, a pod fotografią drugiego słowa chwały. Miało to wywołać 

obustronną nienawiść i podburzyć społeczność Sikhów. Zdjęcia te opublikowała 

takŜe jedna z gazet, co wywołało napiętą atmosferę wokół Qadian. Dzięki 
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błogosławieństwu Allaha przywódcy Sikhów w lot pojęli, o co w tym wszystkim 

chodzi i w rozumny sposób rozwiązali zaistniały problem oraz uspokoili swoich 

ludzi. Hudhur powiedział, Ŝe niektóre rodziny Sikhów napisały do niego listy w 

tej sprawie. My takŜe chcemy dochodzenia i wyjaśnienia tego incydentu. 

 

Hudhur oświadczył, Ŝe DŜama´at Ahmadiyya nigdy nie rani uczuć religijnych 

innych ludzi. Respektujemy nie tylko przywódców religijnych, nie obraŜamy 

nawet bóstw Ŝadnej religii. W ksiąŜkach wydawanych przez DŜama´at i w 

pismach Obiecanego Mesjasza (as) moŜna znaleźć jedynie słowa pochwały i 

uznania dla Baby Nanak sahiba. Ahmadi nigdy nawet nie pomyślałby o tym, 

Ŝeby powiedzieć coś złego na jego temat. Baba Nanak, Raja Ramchander Ji i 

Shri Krishan byli bardzo poboŜnymi ludźmi zesłanymi przez Allaha, naleŜą do 

Jego prawdziwych sług i wszyscy mają obowiązek ich szanować. Te wszystkie 

zdjęcia zostały opublikowane po to, aby wywołać nienawiść i gorycz niezgody 

pomiędzy dwiema wspólnotami, a ludzie, którzy są gotowi w tym celu obraŜać 

tak świątobliwe osoby mają moralność godną poŜałowania.  

 

Następnie Hudhur mówił o kilku zmarłych niedawno znanych członkach naszej 

Wspólnoty. Pokrótce opowiedział o ich zaletach i oznajmił poprowadzenie 

modlitwy pogrzebowej in absentia po modlitwie piątkowej. 

  

 


