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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. 

19 października, 2012 r.     

 
Hadhrat Khalifatul Masih V kontynuował temat wzmacniających wiarę 

wydarzeń z Ŝycia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Hadhrat Walayat Shah sahib (ra) napisał, Ŝe z powodu swojej pracy nie miał 

zbyt wielu okazji widzieć się z Obiecanym Mesjaszem (as). ZłoŜył bai`at pod 

wpływem pewnego snu, w którym widział grupę ludzi prowadzonych przez 

bardzo dobrze odzianego męŜczyznę, który zdawał się być osobą świątobliwą, 

a na jego skroniach spoczywała korona. Wszystkie zgromadzone osoby weszły 

na dach domu Walayata Shah sahiba i ktoś przez megafon zaczął recytować 

Azan. Potem wszyscy ofiarowali Salat i ruszyli w drogę powrotną, a kiedy 

przechodzili przez jego łóŜko, ten święty człowiek powiedział mu, aby pozbył 

się ze swego domu wszystkich nieczystości. Shah sahib natychmiast 

odpowiedział: ,,Tak jest". Potem zapytał kogoś ze zgromadzenia, kim jest ten 

człowiek i usłyszał, Ŝe to jest właśnie Hadhrat Mirza sahib. Tego samego dnia 

do drzwi Walayat Shah sahiba zapukał jego znajomy i powiedział mu wprost, 

Ŝe musi stać się Ahmadi. Ten zapytał go zdziwiony, dlaczego miałby 

zaakceptować Ahmadiyyat, a gość odrzekł, iŜ miał sen, w którym widział go 

ubranego w długi płaszcz. Okazało się, Ŝe obydwaj mieli tej samej nocy sny, 

które miały im coś przekazać.  
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Po pewnym czasie Walayat sahib miał okazję pojechać ze znajomym do Qadian 

i uczestniczył w modlitwach piątkowych w meczecie Aqsa. Kiedy do środka 

wszedł Obiecany Mesjasza (as) poprosił go, aby przyjął jego bai`at. Ten z 

czułością zapał go za ręce i Walayat sahib złoŜył bai`at. 

 

Hadhrat Inayat Ullah sahib (ra) napisał, iŜ złoŜy bai`at w 1901roku, kiedy miał 

15 lat. Przyjechał wówczas po raz pierwszy do Qadian i przywiózł ze sobą 

buteleczkę perfum. JednakŜe podczas podróŜy cała jej zawartość wylała się, a 

w środku pozostała jedynie jedna kropla. Kiedy Obiecany Mesjasz (as) 

przyszedł wieczorem na dach meczetu Mubarak, Inayat sahib zaczął masować 

jego stopy i opowiedział mu o perfumach, który dla niego wiózł, a potem dał 

mu buteleczkę z jedną kroplą pachnącego płynu. Wówczas Obiecany Mesjasz 

(as) rzekł, iŜ zostanie wynagrodzony tak, jakby ta buteleczka była pełna. Tego 

wieczora po modlitwie Inayat sahib złoŜył bai`at i pozostał w Qadian przez 10 

dni.  

Wspominał teŜ, Ŝe kiedyś wracając z Qadian zatrzymał się na noc w Batala. 

Człowiek, z którym podróŜował zapytał go, czy przed odjazdem poprosił 

Obiecanego Mesjasza (as) o pozwolenie. Inayat sahib odrzekł, Ŝe nie, ale 

bardzo tego Ŝałował. W nocy przyśnił się mu Obiecany Mesjasz (as) jedzący 

chleb. Podał mu połowę i powiedział, Ŝe moŜe wyjechać z Qadian.  

 

Hadhrat Sheikh Atta Ullah sahib (ra) wspominał, jak pewnego razu Obiecany 

Mesjasz (as) wyszedł ze swego domu i zawołał go po imieniu prosząc, aby 

wrzucił do skrzynki pocztowej jeden list. Atta Ullah sahib by zachwycony tym, 

iŜ Obiecany Mesjasz (as) zapamiętał jego imię.  

Opowiadał teŜ, Ŝe kiedyś Obiecany Mesjasz(as) pił mleko wprost od kozy, a 

ktoś powiedział,  iŜ nie powinien tego robić. Wówczas odrzekł, Ŝe BoŜy prorocy 

często pili surowe mleko. 
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Atta Ullah sahib opisał teŜ, jak pewnego razu zachorował na gruźlicę. Pojechał 

wówczas do Qadian i został u Hadhrata Maulana Nur ud dina (ra), który go 

leczył. Nakazał mu specjalną dietę. Pewnego wieczoru Ullah sahib poprosił jego 

matkę, czy nie mogłaby dać mu do jedzenia czegoś bardziej aromatycznego, 

bo ma w ustach taki nieprzyjemny smak. Ta odpowiedziała, Ŝe Hadhrat 

Maulana sahib nie będzie zadowolony, ale podała mu trochę klarownego rosołu. 

Następnego rana Hadhrat Maulana ud din (ra) kontrolował jego puls i pytał, 

czy jadł coś poprzedniego wieczora. Zawstydzony pacjent odrzekł szybko, Ŝe 

nic. Hadhrat Maulana sahib odwołał lekcje [arab. dars], które prowadził, a 

kiedy w końcu dowiedział się, co Atta Ullah sahib jadł był bardzo 

zdenerwowany i powiedział o tym Obiecanemu Mesjaszowi (as), który równieŜ 

był z tego powodu bardzo niezadowolony. Atta Ullah sahib juŜ zawsze 

przestrzegał zaleceń Hadhrata Maulany. Po dwóch miesiącach, kiedy skończyło 

się jego chorobowe, wyjechał z Qadian. Hadhrat Maulana sahib dał mu 

lekarstwa i powiedział, Ŝe będzie się za niego modlił. Kiedy odbierał od 

Obiecanego Mesjasza (as) pozwolenie na wyjazd, ten poradził mu, aby modlił 

się z wielką pokorą w sercu i z głębokim uczuciem ofiarowywał Salat, a takŜe, 

aby regularnie do niego pisywał i odwiedzał Qadian. Przypomniał mu, aby był 

ostroŜny w sprawach dotyczących jedzenia i rzekł, iŜ InszaAllah Bóg wkrótce 

obdarzy go dobrym zdrowiem. W drodze powrotnej Atta Ullah sahib miał sen, 

w którym słyszał jakieś obce słowa, których nie rozumiał. Z pokorą modlił się 

do Boga i prosił, aby mógł zrozumieć ich znaczenie, kiedy jego język sam 

zaczął wypowiadać słowo ,,zdrowy, zdrowy, zdrowy". Napisał, Ŝe potem nigdy 

nie miał choćby bólu głowy, ani nie chorował i nareszcie doczekał się 

potomstwa, którego wcześniej tak mu brakowało.  

 

Hadhrat Malik Barkat Ullah sahib (ra) napisał, Ŝe chociaŜ jego ojciec był 

Ahmadi, a on urodził się w tej wierze, to sam złoŜył bai`at mając 14-15 lat. 

Wspominał, iŜ zawsze, kiedy ktoś składał bai`at inni obecni przyłączali się do 

niego, aby uczestniczyć w błogosławieństwie, jakie niosła ze sobą odprawiana 

potem modlitwa.  
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Hadhrat dr Umer Din sahib (ra) urodził się w 1879 roku, a w 1905 złoŜył bai`at 

i przystąpił do programu Łasijjat. SłuŜył w DŜama´at w Nairobi na wielu 

róŜnych stanowiskach. Pojechał tam w 1900 roku, a w tym czasie wielu 

tamtejszych mieszkańców wstąpiło do Ahmadiyyat widząc wysoką moralność 

dr Rahmata Ali sahiba. TakŜe Umer Din sahib słyszał o tych wydarzeniach i 

gorliwie modli się do Boga, aby Ten ukazał drogę, która w Jego oczach jest tą 

najwłaściwszą. Jego modlitwy zostały wysłuchane i zaczął miewać prawdziwe 

sny. Pod ich wpływem w czerwcu 1905 roku listownie złoŜył bai`at. Potem 

odnalazł w słuŜeniu Bogu ogromną radość, o której wcześniej nie miał wcale 

pojęcia. Cały czas desperacko pragnął spotkać się z Obiecanym Mesjaszem 

(as). W końcu nadszedł czas jego urlopu. Chciał zabrać ze sobą jakiś 

wyjątkowy upominek dla Obiecanego Mesjasza (as) i ostatecznie zdecydował 

się zabrać ze sobą 4 strusie jaja. Postarał się o zezwolenie na ich przewóz 

przez granicę. Kiedy przyjechał do domu w Gujrat stwierdził, iŜ jego wiara 

wywołuje sprzeciw całej rodziny. Czule się modlił. Kiedy nadszedł czas DŜelsa 

Salana jego brat i ojciec zgodzili się pojechać razem z nim do Qadian. Na 

DŜelsa byli świadkami niespotykanych zachowań, kiedy to wszyscy bardzo 

chcieli spotkać się z Obiecanym Mesjaszem (as). Wspominał, Ŝe jako podróŜny 

miał niewiele czasu, ale pomimo to bardzo chciał osobiście zobaczyć 

Obiecanego Mesjasza (as), ale zdawało się, Ŝe nie będzie to moŜliwe. 

Rozmawiał z kimś o tym, Ŝe przyjechał z bardzo daleka i chciałby spotkać się z 

Obiecanym Mesjaszem (as), ale nie wie, co ma robić. Poradzono mu, aby 

porozmawiał z pewną starą panną, która pracowała w domu Obiecanego 

Mesjasza (as). Szybko poszedł do niej i opowiedział jej swoją historię oraz 

poprosił, aby przekazała Obiecanemu Mesjaszowi (as) wiadomość. Kobieta 

natychmiast weszła do środka i po chwili wróciła z zaproszeniem. Umer Din 

sahib wziął ze sobą swego ojca, kilku przyjaciół i razem weszli do domu. 

Obiecany Mesjasz (as) powitał ich słowami Assalamo Alaikum. Pomimo swojej 

niechęci ojciec Umer Din sahiba skłonił się przed tym świątobliwym 

człowiekiem, a Obiecany Mesjasz (as) rzekł mu, Ŝe jedynie Bóg zasługuje na 
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to, aby się mu kłaniać. Umer Din sahib przekazał mu przywiezione strusie jaja, 

a Obiecany Mesjasz (as) z wielkim zainteresowaniem wypytywał go jak się ma. 

Chwycił go za ręce i powiedział, aby nie kochał tego świata zbyt mocno, 

poradził mu teŜ, aby zagłębił się w Istighfar i regularnie do niego pisywał. 

Potem Obiecany Mesjasz (as) przyjął bai`at jego ojca i przyjaciół oraz modlił 

się za nich z oczami pełnymi łez. Umer Din sahib napisał, Ŝe zawsze, kiedy 

wspomina to wzruszające przeŜycie, czuje, jakby przez jego ciało przechodził 

prąd. 

 

Hadhrat nauczyciel Abdul Rauf sahib (ra) napisał, Ŝe złoŜył bai`at w 1898 roku 

i w tym samym roku spotkał się z Obiecanym Mesjaszem (as). Kiedy jeszcze 

chodził do szkoły w Bhaira przekazywano sobie wieści, Ŝe ktoś ogłosił, iŜ jest 

Imamem Mahdim, a jego imię brzmi Mirza Ghulam Ahmad. Dopóki Rauf sahib 

był młody nie wiedział na ten temat zbyt wiele, ale jego starszy brat Ghulam 

Illahi sahib sporo czytał na ten temat i w końcu złoŜył bai`at, a jego imię jest 

wśród pierwszych 313 towarzyszy. Jego starszy brat podał przy bai`at imiona 

całej rodziny. RównieŜ Rauf sahib zaczął czytać ksiąŜki oraz ulotki i bardzo 

chciał spotkać Obiecanego Mesjasza (as). Po modlitwie Maghrib siedział przy 

moście i modlił się prosząc Boga o to, aby jeśli Obiecany Mesjasz (as) mówi 

prawdę zaprowadził go do niego. Wspominał, Ŝe osobiście był świadkiem 

zaćmienia słońca i księŜyca. W końcu jego brat zabrał go do Qadian, gdzie 

mógł złoŜyć bai`at na ręce Obiecanego Mesjasza (as), a potem wrócili do 

Bhaira. W tym czasie Hadhrat Maulana Nur-ud-din (ra) napisał do jego brata, 

aby posłał Rauf sahiba do Qadian. W 1899 Rauf sahib wrócił do Qadian i 

spotkał tam Obiecanego Mesjasza (as).  Hadhrat Maulana Nur-ud-din (ra) 

wiedział, Ŝe Rauf sahib jest wykształcony i potrzebuje pracy, więc zatrudnił go 

w szkole. W owym czasie jej dyrektorem był Hadhrat Maulwi Sher Ali sahib 

(ra). Rauf sahib kaŜdego dnia ofiarowywał 5 modlitw w towarzystwie 

Obiecanego Mesjasza(as), a prowadził je Hadhrat Maulwi Abdul Karim (ra). Po 

ich zakończeniu Obiecany Mesjasz (as) opowiadał im o swoich objawieniach i 
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wizjach, a Rauf sahib masował mu stopy. Zapisano teŜ, iŜ słuŜył on przy 

badaniach religii oraz jako kierownik szkoły średniej.  

 

Hadhrat Maulwi Muhammad Abdul Aziz sahib (ra) napisał, Ŝe złoŜył bai`at w 

1904 roku, ale zanim opowie swoją historię chciałby przedstawić wydarzenia z 

Ŝycia swego ojca, który takŜe złoŜy bai`at Obiecanemu Mesjaszowi (as), ale nic 

o tym nie napisano. UwaŜał, Ŝe syn powinien dokończyć to, czego nie mógł 

wykonać jego ojciec. Ojciec Aziz sahiba, Maulłi Muhammad Abdullah sahib 

naleŜał do Ahle Hadith i był jednym z przywódców tej organizacji. Maulłi 

Muhammad Hussein Batalwi i kilku innych członków wybrali go na rzecznika 

Ahle Hadith. Kiedy usłyszał, iŜ w małym Qadian pojawił się człowiek, który 

twierdzi, Ŝe otrzymuje objawienia od Boga, który przepowiada narodzenie się 

obiecanego syna, a tymczasem rodzi mu się córka, a potem syn, który umiera, 

zdecydował się dyskutować z nim na temat jego proroctw. W tym czasie 

Obiecany Mesjasz (as) nie ogłosił jeszcze, Ŝe jest Mesjaszem, ale pisał swoją 

ksiąŜkę Barahin-e-Ahmadiyya. Ojciec Aziz sahiba rozmawiał z nim o jego 

proroctwie dotyczącym obiecanego syna i pytał, jak to się stało, Ŝe jego 

przepowiednia się nie wypełniła. Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział mu 

pytaniem, czy proroctwo Proroka (saw) o HadŜ wypełniło się tego samego 

roku, kiedy je ogłoszono? Abdullah sahib odrzekł, Ŝe nie, Ŝe stało się to w 

kolejnym roku. Wówczas Obiecany Mesjasz (as) rzekł, Ŝe on nie mówił wcale, 

iŜ ten obiecany syn narodzi się w tym samym roku, kiedy przedstawił to 

proroctwo i dodał, Ŝe jest to proroctwo od Boga, więc z pewnością zostanie 

spełnione. Ojciec Aziz sahiba nie naciskał dalej, ale trwał na swoim. Był on 

wykształcony i posiadał wiedzę o języku arabskim, perskim, logice i wielu 

innych dziedzinach, ale nigdy jej nie wykorzystywał w nieodpowiedni sposób. 

Obiecany Mesjasz (as) dowiedział się o jego umiejętnościach i poprosił go o 

edytorską korektę Barahin-e-Ahmadiyya i powiedział, Ŝe zostanie za to 

wynagrodzony, ale wstyd się przyznać, Abdullah sahib mu odmówił. Upłynęło 

15 lat i chociaŜ ojciec Aziz sahiba nie zaakceptował Obiecanego Mesjasza (as) 
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zawsze powstrzymywał innych, kiedy mówili o nim w obraźliwy sposób. MoŜe 

dzięki temu zasłuŜył sobie na to, aby później otrzymać jego przewodnictwo. 

 

W 1902 roku ojciec Aziz sahiba przeczytał dwie ksiąŜki Obiecanego Mesjasza 

(as), których treść była odpowiedzią na większość dręczących go pytań. W jego 

umyśle pojawiły się jednak nowe wątpliwości. Dlatego przygotował listę 21 

pytań i pojechał do Qadian, aby je przedyskutować. Zdecydował się iść prosto 

do meczetu Mubarak. Podjął taką decyzję, poniewaŜ krąŜyła plotka, iŜ Mirza 

sahib ma swoich agentów, którzy wypytują ludzi o ich pytaniac, a potem 

przekazują je jemu i dzięki temu wie, o co będą go pytać odwiedzający. W ten 

sposób gościom wydawało się, Ŝe Mirza sahib jest Walli Ullah [arab. 

święty/przyjaciel Boga]. Dlatego ojciec Aziz sahiba poszedł prosto do meczetu, 

ofiarował modlitwę, a kiedy po jej zakończeniu Obiecany Mesjasz (as) 

zaszczycił swoją obecnością zgromadzenie zaczął masować mu stopy, na co 

ten zareagował słowami: ,,Źle, Ŝe sprawdzasz BoŜego Proroka". W 

rzeczywistości zachowanie ojca Aziz sahiba w tej chwili nie wynikało ze 

szczerości serca, ale miało pewien ukryty cel, a Bóg poinformował o tym 

Obiecanego Mesjasza (as) i Abdullah sahib sam to zauwaŜył. Wcześniej 

przeczytał w Hadisach, Ŝe Mesjasz i Mahdi będzie miał płaskostopie i masując 

stopy Obiecanego Mesjasza (as) chciał sprawdzić, czy tak jest naprawdę. Przy 

tym masaŜu Abdullah sahib otrzymał dwa znaki: po pierwsze stopy Obiecanego 

Mesjasza (as) rzeczywiście były dość płaskie, a po drugie jego słowa 

świadczyły o tym, Ŝe wiedział o pobudkach Abdullah sahiba. Wielu ludzi 

wcześniej masowało jego stopy, ale nikomu nie powiedział, Ŝe sprawdzanie 

BoŜego Proroka jest nie na miejscu. Ojciec Aziz sahiba powiedział mu, Ŝe ma 

kilka pytań. Przedstawił pierwsze z nich, które dotyczyło tego, Ŝe Prorok (saw) 

zawsze opowiadał swojej pielęgniarce Aiman o nowych objawieniach, a to 

sprawiało jej ogromną radość. Po jego śmierci Kalifem stał się Hadhrat Abu 

Bakr (ra). Pewnego razu odwiedził on Aiman, która widząc go zaczęła szlochać. 

Zapytał, dlaczego płacze, przecieŜ taka jest decyzja Boga i wszyscy muszą 

kiedyś umrzeć. Aiman wyjaśniła, Ŝe płacze, poniewaŜ skończyły się objawienia. 
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Ojciec Aziz sahiba zapytał Obiecanego Mesjasza (as), skoro jest to prawdą, jak 

moŜe on twierdzić, iŜ otrzymuje objawienia. Wówczas Obiecany Mesjasz (as) 

zadał mu kilka pytań. Zaczął od tego, czy zgadza się, Ŝe Koran nazywa 

muzułmanów najlepszymi z ludzi oraz stwierdza, Ŝe zarówno uczniowie Jezusa 

(as), jak i pszczoły otrzymywali objawienia. Potem zapytał go, czy lud Proroka 

(saw) jest gorszy niŜ uczniowie Jezusa (as) i pszczoły ? Dalej Obiecany Mesjasz 

(as) omawiał to zagadnienie tłumacząc, iŜ recytując Sura Al Fatiha modlimy 

się, aby Bóg ukazał nam drogę tych, których obdarzył Swymi 

błogosławieństwami, a jednym z nich są objawienia. Jak więc muzułmańska 

ummah [arab. naród] mogłaby być ich pozbawiona? Ponadto Obiecany Mesjasz 

(as) przytoczył wiele koranicznych wersetów, które potwierdzały jego 

argumentację. Ojciec Aziz sahiba odrzekł, Ŝe rzeczywiście to wszystko, co 

usłyszał dowodzi tego, iŜ błogosławieństwo objawień nie zakończyło się, ale 

dlaczego w taki razie Aiman powiedziała to, co powiedziała. Czy nie znała tych 

wszystkich koranicznych wersetów, które on przed chwilą słyszał? Obiecany 

Mesjasz (as) odpowiedział, Ŝe Aiman uŜyła terminu Al Łahi odnoszącego się do 

objawień otrzymywanych przez Proroka (saw), dzięki którym powstał Koran i 

które miały charakter prawodawczy, a ten rodzaj proroctw rzeczywiście 

zakończył się wraz z odejściem Proroka (saw). Potem ojciec Aziz sahiba nie 

przedstawił juŜ ani jednego ze swoich pytań, a Obiecany Mesjasz (as) odszedł, 

aby wygłosić przekonywujące przemówienie wypełnione logicznymi 

uzasadnieniami, którego treść była odpowiedzią na wszystkie pytania Abdullah 

sahiba, które nadal tkwiły w jego kieszeni. Był on zdumiony i pomyślał, Ŝe o ile 

Obiecany Mesjasz (as) nie otrzymał w tej sprawie objawienia, to, w jaki inny 

sposób mógłby znać tak dobrze znać jego szczegółowe pytania i wszystkie 

wątpliwości. Powiedział Obiecanemu Mesjaszowi (as), iŜ chciałby złoŜyć na jego 

ręce bai`at. Po złoŜeniu tego przyrzeczenia wiara ojca Aziz sahiba w ciągu 

jednego dnia stała się o wiele silniejsza. Kiedy wracał do domu sądził, iŜ jego 

współwyznawcy takŜe złoŜą bai`at, a tymczasem stali się oni jego zaciekłymi 

wrogami i planowali, jak go zabić. Ojciec Aziz sahiba ze zdecydowaniem bronił 
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swego stanowiska. Przez 11 lat był honorowym misjonarzem i dzięki jego pracy 

Tabligh,Ahmadiyyat zaakceptowało ponad 300 osób.  

 

Niech Bóg ześle tysięczne błogosławieństwa na tych starszych i niechaj pozwoli 

nam honorować nasze powinności wynikające ze złoŜonego bai`at. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V przekazał smutną wiadomość o kolejnym 

męczenniku, która dotarła z Karaczi z Pakistanu. Ostrzelano pewną rodzinę 

Ahmadi i młody człowiek, który jechał na motorze zginął, a jego krewni jadący 

w samochodzie zostali ranni. Powinniśmy się modlić o ich szybki powrót do 

zdrowia. Z Pakistanu dotarła jeszcze jedna wiadomość o dalszej męczeńskiej 

śmierci Ahmadi. Mówiąc otwarcie sytuacja w tym kraju jest tragiczna i 

powinniśmy obficie modlić się o jej poprawę.  

 

Potem Hadhrat Khalifatul Masih V ogłosił modlitwę pogrzebową in absentia w 

intencji Syed Amtul Rehman sahiby, która po długiej chorobie zmarła 15 

października. Była córką jednego z towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). Była 

silnie wierząca i bardzo poboŜna (muusi). Była to teściową prywatnego 

sekretarza Hadhrata Khalifatula Masiha V, Munira Javed sahiba. 

 


