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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Cierpliwość, wytrwałość, „Istighfar” i „duruud” 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

13 kwietnia, 2012 r.     

 
 
Hudhur w swoim piątkowym kazaniu mówił o cierpliwości i zdecydowaniu 

towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe bez zdecydowania, „bai`at” (arab. 

przyrzeczenie wierności) jest niekompletne. Kiedy człowiek podejmuje kroki w 

stronę Boga, napotyka na swojej drodze wiele cierpienia i nie mógłby dotrzeć 

do celu, gdyby nie mocne postanowienie. Dodał teŜ, iŜ zdecydowania nie 

naleŜy doceniać w czasach dobrobytu, kiedy wszyscy są szczęśliwi i przyjaźnie 

nastawieni. Stałym w swoich postanowieniach jest ten, kto wytrwa na przekór 

wszystkim trudnościom, jakie go spotykają. Obiecany Mesjasz (as) nazwał 

„duruud” doskonałym źródłem zapewniającym wytrwałość i doradzał nam, 

abyśmy intensywnie angaŜowali się w jego recytację; nie traktując go jednak 

jako rytuału, ale zachowując świadomość jego piękna i bycia przysługą ze 

strony Proroka (saw) oraz pamiętając o tym, jakie sukcesy dzięki niemu 

osiągamy. W ten sposób recytowany „duruud” zapewnia nam doskonałą 

akceptację modlitwy. Obiecany Mesjasz (as) radził: „Często zagłębiajcie się w 

Istighfar, aby osiągnąć wytrwałość serca.”  



Streszczenie Kazania Piątkowego,                                                             www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  2/11 

 

Następnie Hudhur przedstawił kilka wydarzeń z Ŝycia towarzyszy Obiecanego 

Mesjasza (as) podkreślając ich cierpliwość i zdecydowanie. 

 

Hadhrat Nur Muhammad sahib (ra) opisywał, jak w 1906 roku razem z rodziną 

pojechał do Balochistanu, a imam z tamtejszego meczetu i równocześnie jego 

nauczyciel religii dowiedział się, Ŝe Nur sahib był w Qadian. Wezwał go do 

siebie i powiedział, Ŝe ksiąŜki Mirzy sahiba są dobre, ale poza sceną uczy on 

swoich wyznawców czegoś zupełnie innego. Nur sahib napisał o tym do 

Obiecanego Mesjasza (as). Otrzymał następującą odpowiedź: ,,Wszystkim 

radzimy, aby na pierwszym miejscu przed sprawami doczesnymi stawiali wiarę, 

a ci, którzy dodają lub zmieniają znaczenie czynów albo słów Proroka (saw) są 

przeklęci." Kiedy Nur sahib powiedział o tym owemu imamowi ten z przekąsem 

zapytał go, czy on teŜ miewa objawienia. Nur sahib odpowiedział, Ŝe i owszem, 

miewa. Wcześniej czytał o Obiecanym Mesjaszu (as) w jednej z gazet i modlił 

się o BoŜe przewodnictwo, a wówczas otrzymał objawienie:  ,,Zaakceptuj go, 

on jest prawdomówny." 

 

Nur sahib napisał, Ŝe w efekcie ujawnienia faktu o jego przynaleŜności do 

Ahmadiyyatu ludzie zaczęli publicznie z niego szydzić. Modlił się, aby za sprawą 

błogosławieństwa Obiecanego Mesjasza (as) jego wcześniejsze modlitwy 

zostały zaakceptowane. Systematycznie pisał do Obiecanego Mesjasza (as), bo 

jego przełoŜony był srogim przeciwnikiem. Nur sahib modlił się o przeniesienie 

i awans. Wkrótce rzeczywiście otrzymał nowe stanowisko. W nowym miejscu 

był jedynym Ahmadi, więc kaŜdego dnia posyłał do Obiecanego Mesjasza (as) 

pocztówki z prośbami o modlitwy. W ciągu roku do Ahmadiyyat wstąpiło 12 

osób, a on prawie kaŜdej nocy miał objawienia.  Wśród nowych Ahmadi był 

pewien rzeźnik o imieniu Shadi Khan. Pod namową miejscowego sardara 

(przywódcy) ludzie bojkotowali jego sklep, a jego pobili. Nur sahib zdecydował 

się oddać sprawę do sądu i otrzyma objawienie, iŜ dom Shadi Khana będzie 

bezpieczny. Poradził wszystkim przyjaciołom ( a było ich około 36), aby poszli 



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 

 

do domu Shadi Khana. Tej nocy ów rzeźnik miał sen, w którym był w duŜej sali 

sądowej, gdzie siedzieli róŜni święci, a Obiecany Mesjasz (as) stał przy 

drzwiach, gdzie znajdował się teŜ Shadi Khan z krwawiącą raną na głowie. 

Obiecany Mesjasz (as) zaprowadził go przed oblicze tego, który siedział na 

tronie i zapytał, co ma robić, gdy jego wyznawcy są traktowani w ten sposób. 

Osoba siedząca na tronie poleciła jednemu z generałów, aby poszedł z Shadi 

Khanem i cała armia prowadzona przez nich weszła do miasta. Rano Shadi 

Khan powiedział, Ŝe nie chce procesu sądowego, bo Bóg odpłaci winnym za to, 

jak został potraktowany. Później nadeszła wielka powódź, która zniszczyła 

część miasta i jedynie dom Shadi Khana ocalał.  

 

Hadhrat Jan Muhammad sahib (ra) napisał, Ŝe był pierwszym Ahmadi w Daska, 

gdzie istniała bardzo silna opozycja. Nawet roznosiciel wody i zamiatacz nie 

chcieli dla niego pracować. Jan sahib napisał do Obiecanego Mesjasza (as) 

opisując całą sytuację i stwierdził, Ŝe gdyby miejscowi przywódcy stali się 

Ahmadi byłoby to bardzo korzystne dla DŜama´at. W odpowiedzi Obiecany 

Mesjasz (as) napisał, Ŝe nie powinno zakładać się, Ŝe gdyby ten, czy ów stał się 

Ahmadi to DŜama´at rozrastałby się szybciej. Zalecał cierpliwość i modlitwy, 

dodał teŜ, iŜ ta wspólnota pochodzi od Boga i będzie się rozrastać aŜ po krańce 

ziemi, przyłączą się do niej wszyscy poboŜni ludzie, a meczety będą naleŜeć do 

Ahmadi.  

 

Hadhrat Abdullah sahib (ra) opisuje, Ŝe był obecny przy śmierci Obiecanego 

Mesjasza (as). Ludzie z zewnątrz stali pod oknami i obserwowali budynek, 

kiedy jeden z Ahmadi przepełniony smutkiem zaczął krzyczeć. Hadhrat 

Maulana Nur ud Din (ra) powiedział wówczas: ,,Hadhrat Mirza sahib odszedł 

wypełniwszy swoje zadanie. Nie czas teraz na płacz, ale na okazanie 

zdecydowania." 

 

Hadhrat Khair Din sahib (ra) napisał, iŜ jego nauczyciel religii, Maulłi Allah Dita 
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był zwolennikiem Maulłiego Muhammada Husseina Batalwiego i kiedyś 

przeczytał jego pozytywną opinię o Obiecanym Mesjaszu (as). To zainspirowało 

go do odwiedzenia Qadian. Kiedy przyjechał tam i zobaczył Obiecanego 

Mesjasza (as) stwierdził, Ŝe wyglądem przypomina on Imama Mahdiego tak, 

jak został on opisany w Hadisach. Obiecany Mesjasz (as) słysząc te słowa 

uśmiechnął się. Kiedy Maulłi Allah Dita chciał złoŜyć „bai`at” powstrzymał go 

mówiąc, Ŝe Bóg jeszcze tego nie chce. Maulłi Allah Dita wrócił do domu 

przepełniony miłością do Obiecanego Mesjasza (as). Kiedy po pewnym czasie 

Obiecany Mesjasz (as) oświadczył, iŜ nadszedł czas, aby złoŜył Bai´at, 

natychmiast to uczynił. Khair Din sahib przyznaje, Ŝe nie sprzeciwiał się 

swojemu nauczycielowi i wytrwał przy nim, ale jakoś nie śpieszył się i sam 

złoŜył „bai`at” na błogosławione dłonie Obiecanego Mesjasza (as) dopiero w 

1906 roku, kiedy to w tym celu udał się do Qadian. 

 

Hadhrat Qazi Muhammad Yusuf sahib (ra) wspominał, Ŝe przez 27 lat pracował 

w słuŜbach cywilnych i zarabiał początkowo zaledwie 15 rupi miesięcznie, a z 

czasem jego pensja wzrosła do 200 rupi, ale w tych trudnych czasach 

otrzymywał pomoc od Samego Boga. Dzięki temu z łatwością pokonywał 

trudności, jakie napotykał na swojej drodze. Przez długi czas był dręczony nie 

tylko przez obcych ludzi, ale i przez bliskie mu osoby, jednakŜe Bóg nie 

pozwolił tym, którzy go odrzucili na realizację ich zamiarów. Napisał, jak 

musiał stawić czoła takim oszczerstwom, jak to, Ŝe zniewaŜa Proroka (saw). Z 

powodu tych bezpodstawnych oskarŜeń ludziom udało się przekonać pewnego 

człowieka, aby zabił Yusufa sahiba i pewnie tak by się stało, ale z 

niewiadomego powodu pocisk umieszczony w lufie pistoletu przekrzywił się i 

broń nie wypaliła, a niedoszły morderca otrzymał dziewięcioletni wyrok. Jak 

napisał, w ten sposób wypełniło się proroctwo Obiecanego Mesjasza (as): Nie 

kierujcie na mnie ognia, bo jest on moim sługą i zaprawdę jest sługą moich 

sług. (Tadhkirah, str.476) 
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Hadhrat Mian Nizam ud din sahib (ra) opowiadał, jak na dworcu kolejowym w 

Lahor razem z przyjaciółmi widzieli męŜczyznę, który trzymając w dłoniach 

Koran głosił, Ŝe (BoŜe wybacz te słowa) Mirza zachorował na trąd. Rozdawał 

równieŜ ulotki dotyczące tego tematu. Nizam ud din sahib i jego przyjaciele 

postanowili udać się do Qadian, aby na własne oczy przekonać się o stanie 

zdrowia Mirzy sahiba. We trójkę przybyli do Qadian i zastali Obiecanego 

Mesjasza (as) w dobrym zdrowiu. Byli zdumieni i nie mogli się zdecydować, czy 

to spotkany przez nich maulłi kłamał, czy teŜ człowiek, którego widzą tak 

naprawdę nie jest Mirzą sahibem. Zostali w Qadian na noc i następnego dnia 

zapytali Hadhrata Maulana Nur ud dina (ra) jaka jest sytuacja. Odrzekł im, Ŝe 

osoba, którą widzieli, to naprawdę Obiecany Mesjasz (as). Wyjął ze swojej 

kieszeni ulotkę i powiedział, Ŝe propaganda maulłich dotarła i do niego. Dodał, 

Ŝe sami muszą rozsądzić, kto ma rację. Po modlitwie Zuhr Nizam ud din sahib 

opowiedział o wszystkim Obiecanemu Mesjaszowi (as), który roześmiał się i 

rzekł, Ŝe Hadisy wyraźnie mówią, iŜ religijni przywódcy współcześni Mesjaszowi 

będą najgorszymi ze stworzeń. Nizam ud din sahib i jego przyjaciele 

natychmiast chcieli złoŜyć „bai`at” i wyrazili oburzenie z powodu tych 

bezwstydnych kłamstw, ale Obiecany Mesjasz (as) uspokoił ich ostrzegając 

przed nierozwaŜnym działaniem i zaproponował, aby zostali z nim w Qadian 

przynajmniej przez tydzień i jeŜeli uznają jego słowa za prawdziwe będą mogli 

złoŜyć przyrzeczenie wierności. Nizam ud din sahib wspominał, Ŝe po powrocie, 

z powodu akceptacji Ahmadiyyat, został zwolniony z pracy, a wszyscy byli 

przeciwko niemu i go szykanowali. 

 

Hudhur przypomniał, Ŝe po dziś dzień stosunek ludzi wobec nas jest nadal taki 

sam. Niedawno Sąd NajwyŜszy w Lahor ogłosił, Ŝe napój Shezan jest haram 

(arab. zakazany), poniewaŜ firma, która go produkuje naleŜy do Ahmadi. 

 

Nizam ud din sahib napisał, Ŝe jeden z jego przyjaciół nie mógł znieść 

bojkotowania swojego sklepu i odszedł z DŜama´at. Tymczasem on i jego drugi 
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przyjaciel mieli ogromne problemy i całymi dniami głodowali. Udał się do 

Obiecanego Mesjasza (as), który zapewnił go, Ŝe jeśli okaŜe wytrwałość, to 

zbierze jej owoce i Bóg wkrótce sprawi, Ŝe jego Ŝycie stanie się łatwiejsze. 

Nizam ud din sahib wspominał, Ŝe nawet po roku czasu nic się nie zmieniło. 

Wtedy jeszcze raz pojechał do Obiecanego Mesjasza (as) i ze łzami w oczach 

poprosił go o pozwolenie na wyemigrowanie do Afryki. Po modlitwie Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział mu, Ŝe moŜe wyjechać do Afryki, ale poprosił, aby tam 

równieŜ mówił ludziom o DŜama´at. 

 

Hadhrat Ghulam Muhammad sahib (ra) napisał, Ŝe zanim w sprzedaŜy pojawiły 

się ,,Wykład z Lahor" autorstwa Obiecanego Mesjasza (as), a jego zwolennicy 

je promowali, ich przeciwnicy uciekali się do przemocy wobec Ahmadi. Jeden z 

maulłich wdrapał się na drzewo w pobliŜu budynku, w którym przebywał 

Obiecany Mesjasz (as) i obrzucał go obelgami.  

 

Hadhrat Hafiz Ghulam Rasool Wazirabadi (ra) opisywał, jak przyjechał do 

Qadian i powiedział Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe stracił swój dom z 

powodu fałszywych oskarŜeń i nieuczciwego procesu sądowego. Ten pocieszał 

go mówiąc, Ŝe niektórzy ludzie tracą domy z powodu małŜeństwa, czy 

obrzezania syna, a on miał to szczęście, Ŝe poświęcił swój dom dla sprawy 

Boga, a On hojnie go za to wynagrodzi. Hafiz sahib wspominał, Ŝe to mu 

wystarczyło. Osiedlił się w Qadian, tam teŜ się oŜenił i załoŜył rodzinę, a jego 

nowy dom był jeszcze lepszy niŜ ten stary. Wspominał równieŜ, iŜ po śmierci 

Obiecanego Mesjasza (as) Khawaja Kamal ud din sahib powiedział, Ŝe ci, 

którzy studiowali w Madrassa Ahmadiyya staną się mullahami, a ludzie 

chcieliby, aby on zajął się Tabligh. Dlatego Madrassa powinna zostać 

zamknięta. Słysząc to Mian Mahmood (ra) podniósł się z miejsca i stanowczo 

stwierdził, Ŝe skoro ta szkoła została załoŜona przez Obiecanego Mesjasza (as), 

to nadal będzie funkcjonować i InszAllah wyjdzie z niej wielu męŜów uczonych 

w religii. To uciszyło Khawaja Kamala ud dina. 
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Habib Ahmad sahib napisał o Hadhracie Sheikhu Abdul Wahab sahibowi (ra), 

Ŝe jako nowy muzułmanin posiadał wyjątkowego ducha rywalizacji, co 

ujawniało się w trakcie jego dyskusji z przeciwnikami wspólnoty, którym 

przeciwstawiał się z ogromną odwagą. Kiedy sytuacja stawała się zbyt 

nerwowa, a rozmówca uciekał się do obelg on milczał, wypełniając w ten 

sposób polecenie Obiecanego Mesjasza (as): „Módlcie się za tych, którzy was 

obraŜają i dodawajcie otuchy tym, których słowa was ranią.”  

 

Hadhrat Zahoor ud din sahib (ra) wspominał, iŜ po złoŜeniu „bai`at” pozostał 

jeszcze przez jeden dzień w Qadian, poniewaŜ człowiek, z którym przyjechał 

lękał się, Ŝe ktoś dowie się o tym, gdzie był i co robił, ale Zahoor sahib dzięki 

BoŜej łasce wcale nie odczuwał strachu. Ubolewał nad tym, Ŝe nie moŜe zostać 

tu na dłuŜej. Po zaakceptowaniu Ahmadiyyatu spotkało go odrzucenie i 

szykana ze strony opozycji. Odcięto mu dostawy wody i przez wiele dni cierpiał 

głód, ale dzięki BoŜej łasce wytrwał w swoim postanowieniu. 

 

Hadhrat Ghulam Ahmad Ara´in sahib (ra) opowiadał, jak jego ojciec przed 

wieloma laty powiedział mu, Ŝe czuje, iŜ nadchodzi czas Obiecanego Mesjasza i 

poradził mu, aby go zaakceptował od razu, jak tylko się pojawi. Jego ojciec 

byłby pierwszym, który by go zaakceptował. Jednak zmarł. Ara´in sahib 

wspominał, Ŝe kiedy Obiecany Mesjasz (as) ogłosił swoje przesłanie jego 

bratanek natychmiast złoŜył „bai`at”, ale on sam miał wątpliwości, bo jak 

mówił Mahdi miał pochodzić z rodziny Syed. Bratanek powiedział mu, Ŝe jeśli 

nie złoŜy „bai`at” będzie tego później Ŝałował, więc Ara´in sahib udał się do 

Qadian, aby przekonać się czy Obiecany Mesjasz (as) mówi prawdę. Został mu 

przedstawiony w meczecie Mubarak, który w tamtych czasach był niewielkim 

budynkiem. Siedział obok Obiecanego Mesjasza (as) i rzekł, Ŝe wierzy, iŜ Jezus 

(as) zstąpi w minarecie gdzieś na środkowym wschodzie, a w rodzinie Syed 

narodzi się Mahdi, który się z nim spotka. Obiecany Mesjasz (as) poprosił 

swoich towarzyszy, aby wyjaśnili te sprawy Ara´in sahibowi. Kiedy wszystko 
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mu wytłumaczono, Ara´in sahib natychmiast chciał złoŜyć „bai`at”. Po tym 

wydarzeniu zapytał Obiecanego Mesjasza (as), jak ma postąpić, gdy jego córka 

jest zaręczona z synem jego siostry? Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, Ŝe 

oddawanie tego co czyste ludziom spoza wspólnoty nie jest dobrym pomysłem, 

bo oni są naszymi przeciwnikami, a w wyniku takiego związku narodzi się 

potomstwo, które równieŜ będzie nam przeciwko. Ara´in sahib odrzekł, Ŝe 

zaręczyny miały miejsce juŜ przed 18 laty i jak ma się w takiej sytuacji 

zachować. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe juŜ rzekł, co o tym sądzi, ale 

decyzja naleŜy do Ara´in sahiba. Poinformował go równieŜ, Ŝe nie moŜe 

ofiarowywać Salat za ludźmi niebędącymi Ahmadi. W wyniku złoŜenia „bai`at” 

Ara´in sahib spotkał się z wrogością ze strony swojego szwagra, ale Ŝona stała 

po jego boku. Doprowadzi do Nikah swojej córki z jednym z Ahmadi. Dlatego 

niektórzy jego krewni go gnębili, a nawet zbili.  

 

Hadhrat Hafiz Nabi Bakhsh sahib (ra) opisał, jak zmarł jego siedmioletni syn, 

który był uczniem szkoły Taleem ul islam. W czasie choroby opiekował się nim 

Hadhrat Maulana Nur ud din, który przepisał mu pewne leki, ale po ich 

zastosowaniu chłopiec zmarł. Kiedy po raz kolejny Bakhsh sahib był w Qadian 

Hudhur zaprosił go do siebie i powiedział, Ŝe okazał wielką cierpliwość, Ŝe stale 

się za niego modli i Ŝe Bóg obdarzy go dalszymi dziećmi. 

 

Następnie Hudhur opowiedział o kilku wydarzeniach, które ukazują z jak 

wielkim szacunkiem towarzysze Obiecanego Mesjasza (as) podchodzili do 

spraw wiary.  

 

Hadhrat dr Muhammad Tufail Jan sahib (ra) napisał, iŜ chwała Obiecanego 

Mesjasza (as) była tak wielka, Ŝe ktokolwiek, kto chciał go zniewaŜyć nie 

unikną kary. Jeden z nauczycieli będący równocześnie maulłim w bardzo 

zuchwały sposób wyraŜał się o Obiecanym Mesjaszu (as) i to w obecności 

personelu szkoły. Tufail Jan sahib poszedł do dyrektora placówki, ale stwierdził, 
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Ŝe skoro jest on chrześcijaninem, to nie moŜe oczekiwać od niego zrozumienia. 

Dlatego pogrąŜył się w modlitwie i zastanawiał się, czy nadal obraŜałby 

Mesjasza (as), gdyby uświadomiono mu prawdę, a moŜe okazałby wówczas 

skruchę. Potem modlił się, aby ów człowiek otrzymał znak ostrzegawczy, ale 

tak, aby nic złego mu się nie stało. Miało to miejsce podczas jego podróŜy, 

którą odbywał wraz z rodziną, kiedy to jego nowonarodzone dziecko 

kilkakrotnie wypadło z ramion matki, ale nic się mu nie stało. Kiedy mówił o 

tym incydencie, Tufail Jan sahib wyjaśnił mu, Ŝe to on modlił się, aby otrzymał 

znak, który nie przyniesie mu ujmy i dlatego powinien docenić to, co się 

wydarzyło, ale ten człowiek stwierdził, Ŝe był to zwykły przypadek. JednakŜe 

Bóg jeszcze raz go doświadczył, kiedy to śmiertelnie zachorował. Przed 

śmiercią zdał sobie sprawę, Ŝe został ukarany za swoją bezczelność. Wówczas 

wezwał Tufail Jan sahiba i powiedział, iŜ Tufail sahib poskarŜył się na niego, 

chociaŜ rzekł, iŜ tego nie zrobi i dodał, Ŝe jego słowa były prawdziwe, a on sam 

był w błędzie.  

 

Jak opowiadał Hadhrat Roshin Ali sahib Hadhrat Hafiz Mubarak Ahmad sahib 

(ra) był znany w PendŜabie i w całym państwie. Jego studentami było wielu 

przywódców religijnych, ale pomimo swojej popularności był on bardzo 

skromny. Nie znosił, kiedy ktoś w wulgarny sposób mówił o Obiecanym 

Mesjaszu (as). Pewnego razu pewien wysoko postawiony człowiek chciał, aby 

został wychowawcą jego dzieci, ale równocześnie bezczelnie wyraŜał się o 

Obiecanym Mesjaszu (as). Słysząc to Ahmad sahib odpowiedział mu, Ŝe nie 

jest przygotowany do kształcenia jego dzieci. 

 

Hadhrat Munshi Imam ud din (ra) opisał, jak kiedyś Mirza Nizam ud din i Mirza 

Imam ud din zablokowali drogę do meczetu Mubarak w Qadian, co było 

wielkim problemem dla Ahmadi, a Obiecany Mesjasz (as) zdecydował się oddać 

sprawę do sądu i polecił, aby znaleziono wiarygodnych świadków. Podczas 

spisywania zeznań Mirza Nizam ud din uŜywał wulgarnych słów i wywoływał 
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kłótnie . W rok po tym wydarzeniu Mirza Nizam ud din spotkał Munshi sahiba i 

zapytał, dlaczego jest na niego zły. Ten odrzekł, Ŝe obraŜał jego mistrza i to go 

bardzo zraniło. Mirza Nizam odpowiedział, Ŝe szanuje Obiecanego Mesjasza 

(as) i dzięki niemu odniósł wiele korzyści oraz zaproponował pojednanie.  

 

Hadhrat Khalifa Nur ud din sahib (ra) napisał, Ŝe zanim zaakceptował 

Ahmadiyyat był przyjacielem Maulłiego Muhammada Hussein Batalwiego 

sahiba. Pewnego razu ów człowiek prowadził Salat w pomieszczeniu, w którym 

był obecny Khalifa sahib, który równieŜ się modlił. Po zakończeniu modlitwy 

Maulwi sahib z zadowoleniem stwierdził, Ŝe Khalifa Nur ud din sahib 

ofiarowywał swoją modlitwę za nim. Khalifa Nur ud din sahib wyjaśnił mu, Ŝe 

nigdy nie modliłby się za człowiekiem niebędącym Ahmadi, ani nawet nie 

prowadziłby modlitwy dla takich ludzi. To wywołało zdumienie Maulłi sahiba, 

który powiedział, Ŝe inni Ahmadi tak nie postępują. Khalifa Nur ud din odrzekł, 

iŜ kaŜdy ma swoje zwyczaje i przytoczył słowa Koranu: Nie przystoi 

Prorokowi oraz tym, którzy wierzą, aby prosili u Allaha o przebaczenie 

dla bałwochwalców, nawet gdyby ci byli ich krewnymi ... (9:113) Potem 

zapytał Maulłiego sahiba, czy jego wierzenia nie są podobne do tych 

bałwochwalczych legend? Jako imam, o co miałby się modlić dla osób nie 

będących Ahmadi, którzy razem z nim ofiarowywaliby Salat? Czy o to, aby Bóg 

wybaczył jemu i temu, kto odrzuca Jego Mesjasza? Wspominał, iŜ Obiecany 

Mesjasz (as) śmiał się, kiedy opowiadał mu o tym incydencie. 

 

Hudhur dodał, Ŝe ta historia jest bardzo pouczająca. 

 

Hadhrat Muhammad Nazir Farooqi sahib (ra) relacjonuje, iŜ około 1908 roku na 

sąsiednich terenach, które były dość specyficzne, narastała fala opozycji wobec 

Hakima Nawab Aliego sahiba. Dlatego czymś wspaniałym było to, Ŝe pozostał 

on niezłomny i nie zhańbił swojego honoru. Bóg błogosławił mu w sprawach 

finansowych, a on zawsze okazywał Mu ogromną wdzięczność. 
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Hadhrat Sheikh Zain ul Abideen sahib (ra) wspominał, Ŝe jako młodzieniec 

pojechał do Qadian. Obiecany Mesjasz (as) zapytał go, czy jest zaręczony, czy 

nie. Wówczas Abideen sahib odrzekł, Ŝe jego zaręczyny zostały zerwane z 

powodu jego sympatii wobec Ahmadiyyatu. Obiecany Mesjasz (as) uśmiechnął 

się i rzekł, Ŝe przecieŜ jeszcze nie składał „bai`at”. Młodzieniec odpowiedział, 

Ŝe ci ludzie chcieli, aby nazwał Mirzę sahiba kafirem, a on nie mógł tego 

uczynić. Rzekł, Ŝe gdyby nawet mieli dla niego 10 ofert to nadal uwaŜałby 

Mirzę sahiba za Łali Ullah (świętego człowieka). Obiecany Mesjasz (as) odrzekł, 

Ŝe stanie się to, co Bóg zechce. 

 

Hudhur modlił się, aby wywyŜszył całą starszyznę i aby zaszczepił ich ducha 

cierpliwości i wytrwałości w ich potomstwie, które dzięki temu pozostałoby 

silnie związane z Ahmadiyyat i Kalifatem. 

 

Następnie Hudhur ogłosił dwie modlitwy pogrzebowe. Jedna w intencji Amatul 

Hafeez Khanum sahiby, która zmarła 8 kwietnia w wieku 81 lat. Dopiero 

niedawno przyjechała do Wielkiej Brytanii. Wcześniej przez bardzo długi czas 

słuŜyła jako sadr Quetta  w Lahor w Pakistanie. Była bardzo pilna w Tabligh i 

chciała nauczyć się kilku słów po angielsku, aby mogła prowadzić Tabligh w 

nowym miejscu. Była poboŜną kobietą, która słuŜyła innym i okazywała wiele 

sympatii ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Miała 

wyjątkowo dobry kontakt z Kalifatem. Była muusia, a jej więź z DŜama´at i 

Kalifatem stanowiła przykład dla innych. Z BoŜą łaską jej dzieci takŜe są silnie 

związane z DŜama´at i niechaj Bóg pozwoli, aby tak było przez wiele pokoleń, 

co przyniesie pokój jej duszy. 

Druga modlitwa in absentia będzie w intencji Syed Muhammada Ahmad sahiba, 

który by synem towarzysza Obiecanego Mesjasza (as). Niech Bóg sprawi, aby 

jego dzieci pielęgnowały więź z DŜama´at. SłuŜył on jako sadr w Lahor i 

pracował nad budową kompleksu domów dla gości w strefie obronnej w Lahor 

w Pakistanie. 


