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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wiara i stanowczość Towarzyszy 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. 

20 kwietnia, 2012 r.     

 
Hudhur zrelacjonował, podkreślające ich stanowczość i zdecydowanie, kilka 

zdarzeń z Ŝycia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as).  

 

Mian Abdullah Khan Sahib: Pisze, Ŝe chociaŜ złoŜył „bai`at”, nie spotkał 

osobiście Obiecanego Mesjasza (as). Pewnego razu, w roku trwania plagi w 

Indiach, ktoś zapytał go czy wierzy, Ŝe Hadhrat Isa (as) jest Ŝywy, a on 

odpowiedział z punktu widzenia naukowego, Ŝe nie jest. Powiedziano mu 

wtedy, Ŝe Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad twierdzi, Ŝe jest Obiecanym 

Mesjaszem oraz Ŝe Mesjasz Izraelitów umarł.  Mina sahib natychmiast napisał 

list z „bai`at” i wkrótce potem wyjechał do Afryki. Jego ojciec nie sprzeciwiał 

się mu w czasie składania przez niego „bai`at”, ale kiedy przebywał w Afryce, 

ojciec napisał do niego, Ŝe jeśli nie porzuci wiary w Obiecanego Mesjasza 

(pokój z nim), wydziedziczy go.  W owym czasie Mian sahib był zatrudniony na 

kolei, jako zawiadowca stacji. Nie odpowiadał na ten list przez 10 dni, a potem 

wspomniał o wszystkim swojej Ŝonie. Była niewykształcona, lecz powiedziała, 

Ŝe to Bóg ich zaopatruje, a jeśli jego ojciec nie zaakceptował Obiecanego 

Mesjasza (pokój z nim), dlaczego chce, aby oni odrzucili swoją wiarę? 

Powiedziała, Ŝe jeśli sobie Ŝyczy moŜe ich wydziedziczyć.  Ojciec Mian Sahiba 
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odpowiedział, Ŝe on jest jego jedynym synem i Ŝe napisał swój pierwszy list 

podŜegany przez innych. Mian Sahib powtórzył w odpowiedzi, to co juŜ 

wcześniej napisał, o ojciec równieŜ odpowiedział w ten sam sposób. Kiedy Mian 

Sahib przyjechał do domu na urlop omówił z ojcem całą sprawę. Jego ojciec 

powiedział mu, Ŝe zna Mirza sahiba z czasów, kiedy był zatrudniony w Sialkot i 

miał wtedy dwadzieścia lub dwadzieścia dwa lata oraz Ŝe był on bardzo 

poboŜną osobą. Powiedział, Ŝe w owym czasie sam był w podobnym wieku. 

Pewien człowiek przybył do Obiecanego Mesjasza (pokój z nim), czego ojciec 

był osobiście świadkiem, i powiedział, Ŝe sądzi, Ŝe jest on Mahdim. Słysząc to 

Mian Sahib powiedział, Ŝe to był dla niego znak od Boga. Lecz ojciec 

powiedział, Ŝe nawet, jeśli Mirza sahib mówi prawdę, on go nie zaakceptuję. 

Mian Sahib wypowiedział Istighfar i wyszedł. 

 

Hadhrat Szeikh Abdul Rasziid sahib ( niech zadowolenie Boga będzie z 

nim). Napisał, Ŝe po „bai`at” jego rodzicie wyrzucili go z rodzinnego domu. 

Wtedy przyjaciel jego rodziców poradził mu, aby zobaczyli się oni z pewnym 

Maulłi, tak, aby moŜna było zrozumieć, co Rasziid Sahib ma do powiedzenia. 

Napisał, Ŝe był w owym czasie nastawiony bardzo entuzjastycznie, więc zgodził 

się. W trakcie spotkania Maulłi zrobił komentarz, dlaczego osoba ta 

przyprowadziła ze sobą Kafir [arab. niewiernego]. Słysząc to Raszid sahib 

zasmucił się, ale postanowił zostać i zakończyć sprawę. Jego znajomy 

powiedział równieŜ, Ŝe jeśli Maulłi nie moŜe wyjaśnić tej sprawy młodemu 

człowiekowi jak zatem moŜe dokonać tego wobec innych ,,Mirzai’’? Wtedy 

Maulłi zacytował pewien Hadith i przeszedł do szczegółowego jej komentarza, 

ale Rasziid Sahib powiedział, Ŝe słowa tego Hadisu udowadniają, Ŝe 

interpretacja tego moŜe być otwarta, a następnie rozpoczął sprawdzanie 

wiedzy Maulłiego co go znudziło. Hadis ten relacjonowany jest w Bukhari i 

Muslim, brzmi następująco: ,,Jak wątły będzie wasz stan, kiedy syn Marii, 

będący uosobieniem Mesjasza, nadejdzie; będzie waszym imamem i będzie 

pochodził z pośród was’’.  Hudhur wyjaśnił, Ŝe inna wersja brzmi:,, z powodu 

pochodzenie z pośród was, będzie nieść/dźwigać wasz Imamat.’’ Raszid Sahib 
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powiedział Maulłi, Ŝe nie interpretuje tego prawidłowo.  Wspierając swój 

argument zacytował werset koraniczny oraz równieŜ opowiedział kolejny Hadis 

oraz podał jego szczegółowy komentarz. Maulłi był zakłopotany oraz 

rozwścieczony i powiedział przyjacielowi jego ojca, Ŝe czyŜ nie mówił, Ŝe on nie 

usłucha go?  Przyjaciel ojca przekazał ojcu, Ŝe Maulłi nie potrafił uczynić, aby 

Rasziid Sahib zrozumiał jego punkt widzenia, ale potem zapewnił go mówiąc, ,, 

jest młodzikiem, jeszcze zrozumie’’. 

 

Hudhur powiedział, Ŝe z łaski Boga wiedza Maulłi nie moŜe dorównać nawet 

wiedzy naszej młodzieŜy, bowiem Maulłi są uparci. Saqib Zairki napisał, Ŝe 

pewnego razu zdarzyło się mu podsłuchać pewnego ,,naukowca’’ Ataullah Shah 

Bukhari mówiącego, Ŝe nawet jeśli Bóg powie mu, Ŝe Mirza Sahib jest 

prawdomówny, on tego nie zaakceptuje.  

 

Opowiadając o Hadhrat Abdul Hassan Sahib,  Ali Muhammad Sahib napisał, Ŝe 

jego przeciwnicy wyjątkowo ostro go prześladowali, ale to nie odstręczało go i 

kontynuował wykonując Tabligh [arab. szerzenie przesłania islamu]. 

 

Hadhrat Hafiz Ghulam Rasool Łazirabadi ( niech zadowolenie Boga będzie 

z nim). Napisał, Ŝe pewnego razu przybył do Qadian rozdraŜniony opozycją, a 

Obiecany Mesjasz (pokój z nim) zapytał, dlaczego był tak wzburzony? Hafiz 

sahib napisał, Ŝe wynikało z tonu głosu Obiecanego Mesjasza (pokój z nim), Ŝe 

chciał zaproponować pomoc finansową, ale Hafiz sahib chciał tylko spokoju 

umysłu.  Napisał, Ŝe udał się do Qadian, aby wzmocnić swoje serce poprzez 

potęgę świętości Obiecanego Mesjasza (pokój z nim). Napisał, Ŝe nie powinno 

udawać się po pomoc finansową do tych mianowanych przez Boga, a raczej 

naleŜy samemu przekazać ofiarę/datek. Napisał, Ŝe Obiecany Mesjasz (pokój z 

nim) bardzo duŜo modlił się za niego. 
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Hadhrat Babu Abdul Rahman Sahib ( niech zadowolenie Boga będzie z 

nim).  Napisał, Ŝe jego krewni, przyjaciele i sąsiedzi byli bardzo z niego 

zadowolenie w związku z jego pokorą, łagodnością i potulnością. Lecz po tym 

jak dowiedzieli się o jego „bai`at”, wszyscy z wyjątkiem najbliŜszych krewnych, 

którzy złoŜyli „bai`at” wraz z nim, stali się jego wielkimi wrogami. 

Hudhur powiedział, Ŝe to jest, co zdarza się z Prorokami Boga i ich 

wyznawcami. Rzekł, Ŝe pewnego razu udał się do pewnej wsi niedaleko 

Faisalabad, gdzie nie Ahmadi opowiedział mu o Szeikh Muhammad Ahmad 

Mazher Sahibie, a mianowicie, Ŝe oni jeszcze nie spotkali tak poboŜnego, 

czystego, bojącego się Boga i uczciwego prawnika jak on, który zawsze 

podejmował się właściwych spraw. Ale miał jedną wadę, a było nią to, Ŝe był 

Qadiani. 

Babu Sahib napisał, Ŝe jego krewni omijali go i równieŜ podŜegali do tego 

samego ludność Mleczarz zaprzestał dostaw i mówiło się, Ŝe kaŜdy, kto 

przejdzie przed domem Ahmadi, stanie się Kafir. JednakŜe, ironią jest to, Ŝe 

Maluło, którzy w ten sposób doradzali ludziom, jadali w domu Babu sahiba. Po 

„bai`at” zaczął oddzielnie odmawiać Salat, a sąsiedzie spierali się na ten 

temat. Zaprzestał chodzenia do meczetu i rozpoczął modlitwę zgromadzeniową 

w domu. JednakŜe, właściciel tego [wynajętego] domu poprosił, aby go 

opuścił. Babu Sahib wynajął inny i kontynuował w nim odprawianie modlitwy 

zgromadzeniowej. W międzyczasie nabyli pewną posiadłość, aby pobudować 

meczet, a Ahmadi dr Basharat Sahib przeniósł się do tej dzielnicy. Jego 

obecność dodała wielkiej siły temu miejscowemu DŜama’at. Był pasjonatem i 

otwarcie prowadził Salat.  Był zawsze zaangaŜowany w Tabligh i miał zwyczaj 

mawiania, Ŝe chciałby móc napisać pogrubionymi literami, Ŝe Hadhrat Isa (as)  

umarł i mógł ogłosić to poprzez umieszczenie tych słów na swej piersi. 

 

Hadhrat Sheikh Ataullah Sahib ( ra): Napisał, Ŝe akceptację swego „bai`at” 

wraz z pewną liczby literatury włącznie z gazetą Al Hakm otrzymał pocztą z 

Qadian. Szeikh Sahib mówi, Ŝe rozpowszechnił tę gazetę i stała się popularna, 
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ale po tym nastąpiła wyjątkowa opozycja. Zostały organizowane często wiece i 

Ahmadi zostali zmuszeni do ,, skruchy’’.  W rezultacie, kilku słabych Ahmadi, 

którzy nie mogli znieść ostrego traktowania, zaczęli wymykać się i odchodzić.  

Szeikh sahib pisze, Ŝe tylko dwaj Ahmadi i on sam pozostali wytrwali.  Jeden z 

nich, z łaski Boga, korzystał bezpośrednio z duchowego światło Obiecanego 

Mesjasza (as) w Qadian. Bóg umoŜliwił jemu samemu uzyskać oświecenie od 

niewidzialnego i Ŝadna z opozycji nie miała na niego wpływu.  W 

rzeczywistości, czym bardziej starali się go przestraszyć, tym silniej rosła jego 

wiara. 

Hadhrat Mian Abdul Majeed Khan sahib (ra): Napisał, Ŝe pewnego razu 

przeciwnicy zorganizowali wielki wiec, gdzie podjudzano przeciwko niemu. 

Podjęto przeciwko niemu wiele planów. Był poddany społecznemu bojkotowi, a 

niewykształceni ludzi byli podŜegani przeciwko niemu nazywając go zdrajcą i 

buntownikiem. Pewnej nocy Mian sahib udał się do lasu, gdzie zwrócił się do 

Qibla i w swym umyśle poprosił Obiecanego Mesjasza ( pokój z nim) o pomoc. 

Płakał w udręczeniu i Bóg wysłuchał jego łkań.  W tym miejscu Hudhur 

wyjaśnił, Ŝe stan Mian sahiba nie oznaczał Ŝadnego elementu szirk [arab. 

przypisywanie Bogu partnerów]. To był po prostu jego sposób, Ŝe miał na myśli 

Obiecanego Mesjasza (as) kiedy modlił się do Boga o uratowanie go przed 

okrucieństwem ludzi.   W rzeczywistości błagał Boga. Mian Sahib napisał, Ŝe 

zasnął i widział sen, w którym zobaczył, Ŝe ci przeciwnicy otoczyli jego dom i 

krzyczeli, Ŝe go zabiją. W trakcie, pojawił się Obiecany Mesjasz (as), chwycił 

jego ramiona i obrócił jego twarz ku niebiosom i powiedział ,, leć ku 

niebiosom’’.  Mian sahib pisze, Ŝe to z mocy świętości Obiecanego Mesjasza 

(as), wzleciał do nieba, a przeciwnicy stali patrząc w zadziwieniu.  Kiedy 

obudził się był bardzo szczęśliwy i całkowicie przekonany, Ŝe Obiecany Mesjasz 

(as) był mianowany przez Boga. Następnego ranka przeciwnicy ponownie 

zgromadzili się wokół jego domu, a Mian sahib powiedział im, Ŝe poprzez Jego 

manifestację Bóg dał mu taką siłę, Ŝe nawet, jeśli jego ciało zostanie 

przepiłowane, jego serce nie moŜe odwrócić się od prawdomówności 

Obiecanego Mesjasza (as). Następnej nocy zobaczył w śnie, Ŝe policja otoczyła 
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jego dom i mówi, Ŝe teraz rząd wywrze na nim presję, a jeśli nie zaniecha, 

zostanie zabity. Mian sahib był bardzo zaniepokojony, kiedy ponownie pojawił 

się Obiecany Mesjasz (as) chwycił go w ramiona swoimi błogosławionymi 

dłońmi, obrócił jego twarz ku niebiosom i powiedział mu aby leciał ku niebu  i 

jak poprzedniej nocy, Mian sahib wzleciał ku niebiosom. Napisał, Ŝe oba te sny 

niesamowicie wzmocniły jego wiarę. W czasie pisania, nie widział Obiecanego 

Mesjasza (as) i mówi, Ŝe w odpowiedzi na swój list otrzymał list od Obiecanego 

Mesjasza (as), w którym prosił go o szybkie przybycie do Qadian. 

Hadhrat Amiir Khan sahib (ra): Napisał, Ŝe po „bai`at” powrócił z Qadian do 

swej wsi. Pochodząca z tej wioski bardzo arogancka osoba stała się jego 

przeciwnikiem i przekraczyła wszelkie granic uŜywając w stosunku do niego 

obelŜywego języka, ale Khan sahib znosił to wszystko z cierpliwością. Był to w 

Indiach czas plagi. Rodzina tego człowieka została tym poraŜona i jeden po 

drugim wszyscy wymarli, do tego stopnia, Ŝe musiał, aby zjeść, udawać się do 

domu swojej zamęŜnej córki, znajdującego się w sąsiedniej wsi. SpoŜywanie 

posiłku w domu zięcia była dla niego gorsze niŜ śmierć. Miał około 

sześćdziesięciu lat i nie posiadał zbyt duŜego majątku. Jednego dnia, kiedy 

Khan sahib recytował w meczecie Koran po FaŜyr, ów człowiek przyszedł do 

niego i powiedział ,, popatrz w jakim jestem stanie’’, następnie obrócił się w 

stronę Qibla i powiedział, Ŝe nie nosi w sobie Ŝadnej urazy do Mirzy sahiba. 

 

Hudhur powiedział, Ŝe było to kilka przypadków stanowczości i zdecydowania 

towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). DŜama’at, jakim Bóg obdarzył go (as) 

pozostaje w dzisiejszych czasach tak samo stanowcze.  Hudhur otrzymuje listy 

i spotyka osobiście ludzi, zarówno kobiety jak i męŜczyzn, którzy opowiadają 

odnoszące się do tego zdarzenia.  Ta moc świętości Obiecanego Mesjasza (as) 

kultywowana w jego towarzyszach nadal dzisiaj dominuje.  Niech Bóg wyniesie 

pozycje tych towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), którzy go zaakceptowali 

oraz aby Bóg obdarzył stanowczością ich rodziny oraz tych, którzy dołączają 

obecnie do Wspólnoty jak i tych, którzy dokonają tego w przyszłości. 
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Następnie Hudhur zrelacjonował kilka zdarzeń z Ŝycia towarzyszy Obiecanego 

Mesjasza (as) pokazujących cudowną BoŜą ochronę ich osób. 

 

Hadhrat Barkat Ali sahib (ra): Pisze, Ŝe w trakcie trzęsienia ziemi w dniu 

4.04. 1904 został pogrzebany pod gruzami swego domu i  wyciągnięty z 

wielkimi trudnościami.  Kilka dni wcześniej przed trzęsieniem, Obiecany 

Mesjasz (as) przepowiedział je i wydrukował ulotki.  Barkat Ali Sahib w czasie 

tego proroctwa był obecny w Qadian, przyniósł więc ich ze sobą całe mnóstwo i 

rozprowadził je pomiędzy ludźmi. Pisze, Ŝe w owych czasach pracował, jako 

urzędnik i od czasu do czasu mógł zaoszczędzić trochę czasu i odwiedzić 

towarzysza Mirza Rahiim Baig. Pisze, Ŝe wszyscy Ahmadi z tego rejonu przeŜyli 

trzęsienie ziemi, chociaŜ sądzi, Ŝe na tym terenie straciło Ŝycie 90% ludności. 

Fakt, Ŝe Ahmadi przetrwali tą wielką katastrofę było wspaniałym znakiem. 

Pisze, Ŝe przyczyny przeŜycia jego rodziny jak równieŜ pozostałych są to 

wszystko indywidualne znaki. Kilka dni po trzęsieniu udał się w odwiedziny do 

Obiecanego Mesjasza (as) w Qadian i zobaczył go mieszkającego w namiocie w 

cieniu drzewa mango. Obiecany Mesjasz (as) zapytał go, w jaki sposób przeŜył, 

skoro został przygnieciony gruzami. Barkat Ali sahib powiedział, Ŝe ocaliła go 

rama łóŜka, która udźwignęła wagę wielkiej ściany. Obiecany Mesjasz (as) 

zadał podobne pytania o pozostałych Ahmadi, chociaŜ wyraźnie oświadczył w 

swej ulotce, Ŝe ani jeden Ahmadi nie utraci jej czy jego Ŝycia w tym trzęsieniu 

ziemi. Barkat Ali sahib mówi, Ŝe był pewien, Ŝe Bóg poinformował Obiecanego 

Mesjasza (as), Ŝe to nadejdzie. Był on pierwszą osobą, która zdała mu raport. 

Błogosławieni są ci, którzy wezmą lekcję z tego znaku i zaakceptują tego 

mianowanego przez Boga.  

 

Hadhrat Chaudhry Abdul Hakiem sahib (ra): Pisze, Ŝe spotkał się z pewnym 

Ahmadi, Maulłi Badr ud din sahib, który był dyrektorem szkoły podstawowej. 

Maulłi sahib dał mu do przeczytania gazetę Al-Hakam. Pisze, Ŝe pamięta, Ŝe na 
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pierwszej stronie gazety były podtytułu ,, ŚwieŜe BoŜe Objawienie’’ oraz 

,,Błogosławione wypowiedzi Imama Wieku’’. Czytając je, miewał uczucie 

wielkiego przyciągania i miłości zmuszające go do zaprezentowania się 

Obiecanemu Mesjaszowi (as). Pomimo, Ŝe inni odwodzili go od tego, 

zaakceptował Ahmadiyyat. Maulłi Badr ud din poprosił go, aby odwiedził 

Qadian.  Chandry sahib oraz Ahle Hadith Maulłi przygotowali się do podróŜy do 

Qadian. Wziął urlop w pracy, ale nie posiadał wystarczającej ilości pieniędzy, 

aby przebyć pociągiem całą drogę do Qadian. A zatem on i jego towarzysz 

zakupili takie bilety na ile było ich stać. W trakcie podróŜy, kiedy zobaczyli 

zbliŜającego się kontrolera biletów, nie mieli innego wyjścia jak modlić się do 

Boga, Ŝe jadą zobaczyć się z prawdziwym Mesjaszem i prosili, aby Bóg pomógł 

im w tej sytuacji. Bóg wysłuchał ich modlitw. Kiedy kontroler podszedł do nich, 

okazali mu bilety. Spojrzał na nie, ale zwrócił nic nie mówiąc. Chandry sahib 

pisze, Ŝe to był cud, Ŝe Bóg ich uratował od hańby i prawdomówność 

Obiecanego Mesjasza (as) stała się jeszcze bardziej wyraźna. Po przybyciu do 

Batali, podróŜowali do Qadian pieszo.  

 

Kierownik Hadhrat Allah Ditta sahib (ra): napisał, Ŝe dzięki Jego 

wyjątkowej łasce, Bóg ocalił go od tysiąca śmiertelnych sytuacji.  

 

Hadhrat nauczyciel Ładałay Khan sahib (ra): Piszę o czasie plagi, Ŝe 

pewnego dnia wrócił do domu, a jego Ŝona stojąc na zewnątrz powiedziała mu, 

Ŝe w środku znajdowały się zdechłe szczury. Powiedział jej, Ŝe nie ma, o co się 

martwić, bo DŜama’at ma być ocalone. Wymiótł wszystko z domu. Następnego 

dnia szczury powróciły, a on ponownie zapewnił swoją Ŝonę i oczyścił dom. 

Czwartego dnia, Ŝona powiedziała, Ŝe pojawił się u niej obrzęk, ale nauczyciel 

zapewnił ją, Ŝe rankiem napisze list od Obiecanego Mesjasza (as) prosząc o 

modlitwy. Uczynił tak i mówi, Ŝe prawdopodobnie list ten nie dotarł jeszcze do 

Qadian, kiedy obrzęk zniknął, a zdrowie jego Ŝony powróciło do normy. Kilka 

dni później u ich jednorocznego synka pojawił się obrzęk. Ponownie nauczyciel 
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napisał list do Obiecanego Mesjasza (as) z prośbą o modlitwy i uspokoił swoją 

rodzinę. Obrzęk u dziecka równieŜ minął. W tym czasie plaga była tak silna, Ŝe 

kaŜdego dnia umierały setki ludzi, a liczby były ogłaszane codziennie. 

 

Hudhur powiedział, Ŝe chciałby tu sprostować, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) wydał 

wyraźne instrukcje odnośnie plagi i moŜliwe, Ŝe nie dotarły one do tego 

nauczyciela, bowiem towarzysze zawsze pośpiesznie działali na podstawie 

wskazówek Obiecanego Mesjasza (as). Hudhur powiedział, Ŝe, chociaŜ 

zdarzenie to obrazuje siłę jego wiary, to instrukcja Obiecanego Mesjasza (as) 

była następująca: 

 

,, Naszą instrukcją jest, iŜ lepiej by było, jeśli przyjaciele w Lahore 

wydrukowaliby plakat z informacją, Ŝe dom, w którym są zdechłe szczury lub 

choroba znajduje się w pobliŜu, powinien być pośpiesznie opuszczony i 

uczyniona powinna być przeprowadzka do domu na obrzeŜach miasta. Jest to 

nakaz Boga, aby nie rezygnowano z oczywistych przygotowań. Zakazane jest, 

tak czy owak, Ŝyć w nieczystych, ciemnych i wąskich domach, czy plaga jest 

obecna czy teŜ nie. NaleŜy unikać wszelkiego rodzaju nieczystości; ubrania 

powinny być czyste, miejsce zamieszkania powinno być schludne, ciało 

powinny być utrzymywane w czystości.  Są to waŜne sprawy, a wraz z nimi 

człowiek powinien być zaangaŜowany w modlitwę i Istighfar.’’ 

 

Powiedział równieŜ: 

,, Plaga wybuchła równieŜ w czasach Hadhrat Umar ( niech zadowolenie Boga 

będzie z nim). Armia muzułmańska udała się do miejsc gdzie pojawił się 

wybuch groźnej plagi. Kiedy wiadomości o tym dotarły do Hadhrat Amiir ul 

Mominiin [arab. Przywódca Wiernych], wysłał on pospiesznie wskazówki, aby 

opuścić ten teren i udać się na wyniesione wzgórze. W ten sposób armia 

została ocalona. W owym czasie pewien człowiek sprzeciwił się mówiąc ,, czy 
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uciekacie od BoŜego dekretu?’’. Odpowiedział, ,, Biegnę od jednego BoŜego 

zarządzenia do drugiego BoŜego zarządzenia i czy sprawa jest w tym, Ŝe jest 

to poza dekretem Boga?’’ 

 

Hudhur powiedział, Ŝe jest to ogólna wskazówka.  Osoba nie powinna 

świadomie tworzyć sobie kłopotów. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe Bóg 

uczynił mu dwie obietnice. Jedną była ta, Ŝe Bóg ocali od plagi ludzi w jego 

domu. Druga była na temat DŜama’at, Ŝe pokój był dla tych, którzy przyjęli i 

nie zafałszowali swojej wiary jakąkolwiek niesprawiedliwością. Oni tylko są 

prowadzeni.  Powiedział, Ŝe obietnicą Boga było to, Ŝe zostaną ocaleni ci ludzie 

z DŜama’at, którzy będą działać w pełni na podstawie wskazówek Obiecanego 

Mesjasza (as), usunął brud ich wewnętrznych słabości i nie będą skłaniać się 

do zła ,,jaźni’’. Obiecany Mesjasz (pokój z nim) powiedział, Ŝe wiele ludzi 

składa „bai`at”, lecz nie działają poprawnie. Hudhur rzekł, Ŝe te dwie obietnic 

są przewodnimi światłami ochrony od kaŜdego rodzaju problemu, kaŜdej 

epidemii i z tego powodu powinniśmy pamiętać cały czas o naszej wierze. 

 

Hadhrat Maulłi Sufi Ata Muhammad (ra): Pisze, Ŝe z powodu niemoŜności 

uzyskania urlopu w pracy, było mu bardzo trudno wyruszyć i odwiedzić 

Obiecanego Mesjasza (as). Kiedyś przeczytał w gazecie, Ŝe Obiecany Mesjasz 

(as) przyjeŜdŜa do Jhelum. Następnego dnia była niedziela i Sufi sahib 

zdecydował się wyruszyć do Jhelum. Odległość 3 mil do stacji kolejowej 

przemierzał górzystym szlakiem. Droga do przejścia była trudna nawet w 

dzień, ale on zawierzył Bogu i wyruszył wieczorem.  Przez większość trasy biegł 

w ciemności, lecz przez przypadek miał światło przed sobą przez całą drogę, co 

czynił ją łatwą.  MoŜe inna osoba podróŜowała tą samą drogą.  Kiedy dotarł do 

stacji pociąg właśnie miał odjeŜdŜać. Dojechał do Jhelum i zobaczył 

Obiecanego Mesjasza (as). 

Hadhrat Ghulam Rasool Rajiki (ra): pisze, Ŝe kiedy był młody zobaczył w 

śnie, Ŝe zostaje zgnieciony pod słoniem.  Rankiem ktoś zaprosił, aby dołączył 
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do wyprawy odbywającej się na grzbiecie słonia, aby zobaczyć sztorm na 

rzecze Bayas. Rajiki sahib pisze, Ŝe sen ten zrobił na nim takie wraŜenie, Ŝe w 

związku ze słoniami, odmówił, ale pozostali przyjaciele namówili go, aby 

dołączył.  W końcu zdecydował, Ŝe pojedzie.  Wyjechali na grzbietach trzech 

lub czterech słoni. Przy rzece pewien młody człowiek skakał z posiadającego 

wiele przyczółków/ mostu do wzburzonych wód i wyłaniał się z najbliŜszego 

przyczółku mostu po drugiej stronie. Rajiki sahib był takŜe pływakiem, 

powiedział więc temu młodemu człowiekowi Ŝe wyjątkowe jest to, Ŝe zamiast 

wynurzać się z najbliŜszego przyczółka, zrobił to z oddalonego. Młody człowiek 

powiedział, Ŝe jest sztorm i trudno jest tego dokonań.  Kiedy przekonał się, Ŝe 

Rajiki sahib jest równieŜ pływakiem, sprowokował, aby pokazał, co sam 

sugerował. Rajiki sahib skoczył z mostu i wynurzył się pod łukiem. Potem 

zdecydował się skoczyć drugi raz z kolejnego punktu. Przez przypadek skoczył 

w wir i został przez niego wciągnięty. Próbował wszystkiego, co mógł, aby 

uciec, ale bezskutecznie. Zanurzył się w bardzo silne prądy i wydawało się 

niemoŜliwym wyjście z wiru. Jego energia została wyczerpana i czuł, Ŝe w kilka 

minut zginie. Jego przyjaciele patrzyli na wszystko stojąc na moście robiąc 

wrzawę, widzieli jego rozpaczliwą sytuację, ale nikt z nich nie pomyślał, aby 

zrzucić mu coś, za co mógłby się w chwycić. W między czasie sytuacja w 

wodzie zmieniła się na skrajnie rozpaczliwą i wydawało się, Ŝe za kilka chwil 

jego Ŝycie zgaśnie. Właśnie wtedy nastąpiła dramatyczna zmiana i dzięki 

cnocie błogosławieństwa Obiecanego Mesjasza (as), na podstawie, którego 

instrukcji Rajiki sahib podróŜował do tego obszaru, nadeszła manifestacja. 

Kiedy był zdany całkowicie na łaskę wiru, wynurzając się i zanurzając się w nim 

i nie posiadając juŜ własnej energii, jakby bardzo silna ręka wyrzuciła go z 

wiru. Został wyrzucony tak daleko od niego, Ŝe zatrzymał się z gałęzią drzewa 

w ręku, drzewa, które było na brzegu rzeki. Wspomagany przez gałęzie drzewa 

i przez czystą łaskę samego Boga, przyszedł nad brzeg. W ten sposób wypełnił 

się jego sen, a on zdał sobie sprawę, Ŝe zgniecenie pod słoniem w śnie 

zmaterializowało się, jako zmierzenie się z innym rodzajem nieszczęścia. Pisze, 

Ŝe zdał sobie równieŜ sprawę, Ŝe jego ucieczka z wiru zdarzyła się dzięki cnocie 
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błogosławieństw Obiecanego Mesjasza (as), bowiem przebywał na tym terenie 

na podstawie jego instrukcji, w innym przypadku taka sytuacja była zupełnie 

beznadziejna. 

 

Hudhur powiedział, Ŝe te przypadki naświetlają stan wiary jego towarzyszy 

oraz ich wiarę w Obiecanego Mesjasza (as). W innym przypadku 

materialistyczna osoba przypisałaby ucieczkę z wiru zbiegowi okoliczności. 

Wszyscy powinniśmy zaszczepiać w sobie taką wiarę. Niech Bóg nam to 

umoŜliwi.       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  


