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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Szczerość i posłuszeństwo towarzyszy Obiecanego 
Mesjasza (as) 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Sabuh we Frankfurcie w Niemczech. 

25 maja, 2012 r.     

 
Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił swoje kazanie piątkowe z meczetu Baitul 

Sabuh we Frankfurcie, w Niemczech. Odczytał fragmenty pism Obiecanego 

Mesjasza (as), w których dziękuje on Bogu za to, Ŝe obdarzył go wspólnotą 

ludzi bezinteresownych i szczerych, którzy zawsze byli chętni i gotowi 

wykonywać to, o co ich prosił. Napisał teŜ, Ŝe bezgraniczne oddanie i 

posłuszeństwo Towarzyszy Proroka (saw) oznaczało nie tylko to, Ŝe byli gotowi 

znosić dla niego wszelkie cierpienie, ale równieŜ to, Ŝe bez wahania ryzykowali 

Ŝycie dla sprawy i w ostatecznym rozrachunku to właśnie pozwoliło im odnieść 

sukces. 

 

W swojej ksiąŜce, pt. ,,Haqiqat-ul-Wahi" (Prawdziwość objawieniu) Obiecany 

Mesjasz (as) napisał, Ŝe Bóg przepowiedział mu, jak zapisał to w ,,Barahiin 

Ahmadiyya", Ŝe w serca ludzie wleje miłość do niego. To objawienie otrzymał 

jeszcze zanim ktokolwiek znał go jako Obiecanego Mesjasza (as), a przecieŜ w 

końcu Bóg powołał tysiące szczerych i oddanych jego wyznawców. Niektórzy z 

nich oddali dla niego Ŝycie, inni ponieśli ogromne straty finansowe, a jeszcze 

inni zostali wygnani z własnych domów, a pomimo to dla tych gorliwych 

wyznawców ich poświęcenie dla Obiecanego Mesjasza (as) było waŜniejsze niŜ 
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wszystko inne. 

Jeden z jego towarzyszy, Syed Mir Nasir Shah sahib napisał do niego:  ,,Moim 

największym pragnieniem jest, aby w Dniu Sądu tak, jak teraz naleŜeć do tego 

błogosławionego DŜama´at, któremu patronujesz. Bóg wie, iŜ miłość jaką jako 

skromny człowiek Ŝywię dla ciebie jest tak silna, Ŝe w jej imieniu poświęciłbym 

swój cały majątek, a nawet Ŝycie. Po tysiąckroć ofiarowałbym ci swoje Ŝycie, 

dla ciebie poświęciłbym nawet Ŝycie moich braci i rodziców. Niech Bóg sprawi, 

abym zatracił się w miłości do ciebie i w posłuszeństwie." 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih przedstawił wybrane zdarzenia z Ŝycia 

towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), którzy okazywali mu doskonałe 

posłuszeństwo, oddanie i szczerość. KaŜde z tych zajść jest dla nas pouczającą 

lekcją radości, z jaką towarzysze byli mu bezgranicznie posłuszni. To 

zachowanie powinno stanowić dla nas wzór, gdyŜ takie oddanie staje się 

źródłem coraz lepszego taqła. 

 

Hadhrat Fazl |Illahi sahib(ra) był naczelnikiem poczty. Wspominał, Ŝe kiedy 

awansował i został przeniesiony w inne miejsce Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział mu, iŜ ludzie wydają ogromne sumy, aby móc przyjechać do 

Qadian, a on chce je opuścić. Poradził mu, aby nie odjeŜdŜał i rzekł, Ŝe mu 

pomoŜe. Fazl sahib został w Qadian. 

 

Hadhrat Mufti Fazlur Rahman sahib (ra) opowiadał, jak podczas procesu 

sądowego w Gurdaspur Obiecany Mesjasz (as) zawsze chciał, aby powoził 

konnym zaprzęgiem. W powozie siedział tylko on sam. W tym czasie jego 

dziecko zachorowało na tyfus. Obiecany Mesjasz (as) często je odwiedzał. W 

dzień poprzedzający kolejną rozprawę Ŝona Mufti sahiba poprosiła go, aby 

napisał do Obiecanego Mesjasza (as) i poprosił o modlitwę. Otrzymali 

odpowiedź, Ŝe oczywiście będzie się modlił za i o ich dziecko, ale nie uda się 
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uniknąć tego, co nieodwołalne. Zasmuciło to Mufti sahiba, bo wiedział, Ŝe 

Obiecany Mesjasz (as) nie napisałby tych słów bez przyczyny. Następnego 

dnia, gdy mieli jechać do Gurdaspur Obiecany Mesjasz (as) przyszedł do jego 

domu i powiedział mu, aby został. Mufti sahib wspomina, Ŝe tylko ten jeden raz 

nie mógł towarzyszyć Obiecanemu Mesjaszowi (as) w drodze do Gurdaspur i 

bardzo nad tym ubolewał.  

 

Hadhrat Hafiz Abdul Zaki sahib (ra) opowiadał, Ŝe słyszał od Mir Muhammada 

Ismael sahiba, Ŝe kiedy ten był jeszcze studentem medycyny w Lahore 

Obiecany Mesjasz (as) poradził mu, aby nigdy nie zostawał sam w internacie. 

Mir sahib uczynił z tego pewną regułę i zawsze dzielił wynajmowany dom z 

drugą osobą.  

 

Hadhrat Malik Shadi Khan sahib (ra) opowiadał, jak przed złoŜeniem „bai`at” 

odwiedził Qadian. Miał wówczas w uszach kolczyki. Obiecany Mesjasz (as) 

widząc to powiedział, Ŝe muzułmanie nie noszą biŜuterii i poprosił go, aby je 

zdjął. Shadi sahib zrobił to, co przykazał Obiecany Mesjasz (as), a ten 

powiedział wówczas, iŜ teraz wygląda jak muzułmanin. Potem Shadi sahib 

złoŜył „bai`at”. 

 

Matka Bashir Ahmad Bhatti (ra) opowiadała, jak pewnego razu Hadhrat Amaan 

Jan (ra) ugotowała potrawę z ryŜu i podzieliła ją między wszystkie domostwa 

przekazując równocześnie wiadomość, iŜ wszyscy członkowie rodziny powinni 

zjeść trochę tego błogosławionego ryŜu. Tymczasem jej mąŜ w owym czasie 

pracował w Jammu. Posłała mu więc w liście chociaŜ kilka ziaren ryŜu, aby 

równieŜ uczestniczył w tym błogosławieństwie.  

 

Hadhrat Abdul Ghaffar sahib (ra) wspominał, Ŝe kiedy Obiecany Mesjasz (as) 

po raz ostatni odwiedzał Lahor poprosił jego ojca, aby teŜ przyjechał. 
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Tymczasem Khawaja Kamal sahib zakwestionował pobyt jego ojca. Ale ojciec 

Ghaffar sahiba pokazał mu list od Obiecanego Mesjasza (as), w którym ten 

prosił go, aby przyjechał. Gdy juŜ przybył na miejsce ogolił Obiecanego 

Mesjasza (as) i czesał jego włosy. Opowiedział mu o tym, co mówił Khawaja 

sahib, a w odpowiedzi usłyszał: ,,To ja po ciebie posłałem, więc nie przejmuj 

się tym, co mówią inni." 

 

Hadhrat Sheikh Zain ul Abideen sahib (ra) opowiadał, Ŝe kiedy Hafiz Hamid Ali 

sahib przyjechał do Qadian miał w zwyczaju palić huka (wodna fajka). W tym 

celu chodził do pewnego domu. Kiedy Obiecany Mesjasz (as) dowiedział się o 

tym, dał mu trochę pieniędzy - poprosił, aby kupił sobie własną fajkę i przestał 

chodzić do tego domu, gdyŜ było tam nieodpowiednie towarzystwo. Po 6 

miesiącach Obiecany Mesjasz (as) poprosił Hamid Ali sahiba, aby rzucił palenie, 

a ten natychmiast posłuchał.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih wyjaśnił, Ŝe to opowiadanie w Ŝadnym przypadku nie 

jest przykładem, który mógłby być przytaczany w celu udowodnienia, Ŝe 

palenie nie jest takie złe. Obiecany Mesjasz (as) powiedział wyraźnie, Ŝe gdyby 

w czasach Proroka (saw) znano tytoń, to z pewnością Prorok (saw) zakazałby 

jego uŜywania.  

 

Hadhrat Malik Ghulam Hussein Mohajir sahib (ra) opowiadał, jak pewnego razu 

pewien bogaty kupiec przyjechał do Qadian i Obiecany Mesjasz (as) wyznaczył 

Malik sahiba, aby przypilnował dwóch pracowników, którzy mieli dbać o tego 

gościa i poprosił go takŜe, aby mu pomagał. Kiedy Malik sahiba poproszono, 

przynosił zimną wodę dla gości, którzy byli w Qadian cały miesiąc. Obiecany 

Mesjasz (as) osobiście dopytywał się o owego kupca. Po jego wyjeździe 

wynagrodził Malik sahiba i obu pracowników. 
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Hadhrat Khalifatul Masih dodał, Ŝe w owym czasie wszyscy usługiwali gościom, 

którzy przybyli do Qadian, bo takie są nasze nauki. Ale powyŜsza relacja 

ukazuje, Ŝe był to nie tylko obowiązek, ale równieŜ praca wykonywana z 

miłością.  

 

Hadhrat Maulwi Aziz Din sahib (ra) opowiadał, Ŝe kiedyś Hadhrat Mufti Sadiq 

sahib poprosił Obiecanego Mesjasza (as) o pozwolenie na odjazd z Qadian, a 

ten polecił mu, aby został jeszcze jeden dzień. Następnego dnia Mufti sahib 

powiedział Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe musi wracać do pracy. Obiecany 

Mesjasz (as) odrzekł, Ŝeby nie przejmował się tak bardzo upływem czasu. W 

końcu Mufti sahib odjechał. Miał złapać w Batala pociąg, który odjeŜdŜa o 

14.00, a on dotarł na stację o 16.00. Okazało się jednak, Ŝe pociąg ma 

dwugodzinne spóźnienie i kiedy Mufti sahib przyjechał na dworzec udało mu się 

go złapać. 

 

Hadhrat Abdul Aziz sahib (ra) napisał, Ŝe Mian Chiragh Din sahib opowiadał, 

jak pewnego razu był w Qadian i poprosił Obiecanego Mesjasza (as) o 

pozwolenie na opuszczenie miasta w niedzielę, bo w poniedziałek miał iść do 

pracy. Tymczasem Obiecany Mesjasz (as) nie wyraził zgody i polecił mu 

odjechać dopiero w poniedziałek. Chiragh sahib dotarł do biura dopiero o 

godzinie 15.00. Gdy tylko usiadł w swoim krześle podszedł do niego jeden z 

pracowników i zaczął mówić o dokumentach, o których podobno była mowa o 

godzinie 12.00 tego dnia. Później przyszedł przełoŜony Chiragh sahiba i podał 

mu papier mówiąc, iŜ jest to odpowiedź na uwagi, które przesłał mu o 11.00. 

Okazało się, Ŝe wszyscy byli pewni, iŜ Chiragh sahib był w pracy cały dzień.  

 

Hadhrat Mir Mehdi Hussein sahib (ra) opowiadał, jak pewnego dnia Obiecany 

Mesjasz (as) poprosił go, aby zorganizował na wieczór opał dla langar (wspólna 

kuchnie wspólnoty). Mir sahib usiadł na dachu meczetu Mubarak modląc się do 

Boga o pomoc, bo w ogóle nie wiedział jak poradzić sobie z tym zadaniem. 
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Podczas modlitwy usłyszał zapewnienie, Ŝe paliwo samo do niego trafi. Tak 

więc pozostał na dachu i dalej się modlił. Po pewnym czasie zaczął się martwić, 

czy nie potraktował tego objawienia zbyt powaŜnie. Jedna z pokojówek 

widziała, jak po modlitwie Zuhr nadal siedzi na dachu i czeka na wypełnienie 

się przepowiedni i zarzucała mu bezczynność. Dodała, Ŝe wszystko powie 

Obiecanemu Mesjaszowi (as). Mir sahib zmartwił się, bo przecieŜ Obiecany 

Mesjasz (as) otrzymywał tak wiele objawień, a on siedział cały dzień 

bezczynnie po usłyszeniu zaledwie jednego, więc szybko się podniósł, aby 

zorganizować opał dla kuchni. Wówczas jeszcze raz poczuł BoŜe polecenie, Ŝe 

paliwo dotrze na miejsce, więc powrócił do odmawiania modlitw. Później 

usłyszał, jak ktoś woła, Ŝe jest opał i kto chce ma kupować. Mir sahib mógł 

zakupić paliwo po bardzo dogodnej cenie.  

 

Hadhrat Ghulam Rasool Rajiki sahib (ra) opowiadał, jak ktoś poprosił go ,aby 

pojechał do Kapurthala i wygłosił tam wykład oraz prowadził działalność 

Tabligh, ale Rajiki sahib odmówił chcąc pozostać w Qadian. Człowiek ten 

zapytał, co zrobiłby gdyby takie polecenie otrzymał od Obiecanego Mesjasza 

(as). Rajiki sahib odrzekł, Ŝe wówczas natychmiast pojechałby do tego miasta. 

Obiecany Mesjasz (as) otrzymał pisemną prośbę od tego człowieka, a potem 

przesłał Rajiki sahibowi wiadomość, aby udał się razem z nim do Kapurthala. 

Maulana Rajiki pozostał w mieście przez 6 miesięcy, wygłosił serię wykładów i 

prowadził działalność Tabligh[arab. szerzenie wiary]. Powiedział, Ŝe to był 

pierwszy raz, kiedy dzięki Obiecanemu Mesjaszowi (as) udał się w podróŜ 

jedynie po to, aby słuŜyć islamowi. 

 

 

Hadhrat Khair ud din sahib(ra) opowiadał o tym, jak był obecny na jednej z 

rozpraw sądowych w Gurdaspur. Wieczorem Obiecany Mesjasz (as) powiedział, 

iŜ nie ma tego człowieka, który miał być świadkiem na jutrzejszej rozprawie. 

Dopytywał się, kto z obecnych mógłby go znać. Khairud din odpowiedział, Ŝe 
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chyba zna tego człowieka. Obiecany Mesjasz (as) polecił mu niezwłocznie 

wyruszyć i dowieźć go na godzinę 9.00 rano do sądu. Khairud din sahib 

podróŜował całą noc. Z samego rana dotarł na miejsce i udał się na spotkanie z 

Maulłim sahibem, jak poprosił Obiecany Mesjasz (as). Wyjaśnił mu zaistniałą 

sytuację, a ów człowiek odpowiedział słowami Koranu: O wy, którzy 

wierzycie! Odpowiadajcie Allahowi i Posłańcowi, kiedy was wzywa, 

Ŝeby On mógł dać wam Ŝycie... (8:25) i natychmiast odjechał razem z 

Khairud din sahibem.  

 

Hadhrat Khalifa Nur ud din sahib (ra) mieszkał w Jammu w Kaszmirze. 

Opowiadał, jak pewnego razu zobaczył dwoje starszych ludzi siedzących przy 

jakimś grobie. Powiedzieli Khalifa sahibowi, Ŝe jest to grób pewnego Proroka. 

Kiedy ten okazał zdziwienie poinformowali go, Ŝe ów Prorok przybył do 

Kaszmiru z bardzo daleka. Khalifa sahib wspomniał o tym Hadhratowi Maulana 

Nur ud din sahibowi (ra), który w tym czasie równieŜ mieszkał w Kaszmirze. Po 

dość długim okresie czasu Maulana Nur ud din sahib (ra) porzucił pracę w 

Kaszmirze i odjechał do Qadian. Pewnego razu w czasie zgromadzenia, w 

którym równieŜ brał udział Obiecany Mesjasz (as) powiedział, iŜ sądzi, Ŝe 

koraniczny werset ...uczyniliśmy syna Marii i jego matkę Znakiem i 

daliśmy im schronienie we wzniesionym kraju zielonych dolin  i źródeł 

bieŜącej wody. (23:51) moŜe dotyczyć Kaszmiru. Maulana Nur ud din (ra) 

wspomniał wówczas o incydencie, o którym usłyszał od Khalifa sahiba. 

Obiecany Mesjasz (as) wezwał go natychmiast i poprosił, aby dokładnie zbadał 

tą sprawę. Badania zaprowadziły Khalifa sahiba w okolice Kaszmiru, gdzie 

zebrał około 560 opisów tego grobu od róŜnych uczonych w religii. Obiecany 

Mesjasz (as) był bardzo zadowolony z jego pracy.  

 

Hadhrat Syed Taj Hussein Bukhari (ra) opowiadał, Ŝe kiedy Obiecany Mesjasz 

(as) odwiedził Sialkot udał się tam razem ze swoim dziadkiem i złoŜył „bai`at”. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział mu, aby przyjechał do Qadian, gdzie 
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zdobędzie wykształcenie. Syed sahib był posłuszny temu poleceniu. 

 

Hadhrat Mian Sonay Khan sahib (ra) opowiadał, Ŝe miał wiele snów 

dotyczących Obiecanego Mesjasza (as), ale jakoś nigdy nie złoŜył „bai`at”. 

Nawet w swoim śnie był pytany przez jakiegoś świętego człowieka, dlaczego 

nie składa „bai`at”. W końcu Sonay sahib pojechał do Qadian i stawił się przed 

Obiecanym Mesjaszem (as), a ten rozpoznał go jako Sonay Khana, który miał 

wiele snów. Sonay sahib pozostał w Qadian przez trzy dni i złoŜył „bai`at”. 

Obiecany Mesjasz (as) dał mu pewną radę: ,,uznaj mnie za prawdomównego, 

módl się pięć razy dziennie i nigdy nie kłam". 

 

Hadhrat Fazl Illahi sahib (ra) opowiadał, jak pewnego razu Obiecany Mesjasz 

(as) i Hadhrat Amaan Jan (ra) spacerowali po wsi. W drodze powrotnej 

Hadhrat Amaan Jan (ra) poprosiła o trochę wody. Matka Illahi sahiba dała mu 

wodę, aby zaniósł ją spragnionej kobiecie. Ledwo zaczęła pić Obiecany Mesjasz 

(as) powiedział, Ŝe nie powinno się pić na stojąco. Hadhrat Amaan Jan (ra) 

natychmiast usiadła i dopiero wtedy wypiła resztę wody. 

 

Hadhrat Nizam Din sahib (ra) opowiadał, Ŝe przez pewien czas było zwyczajem 

gości gromadzenie się w specjalnym pokoju zwanym Gol Kamra, a kiedy 

wszyscy byli na miejscu przesyłano wiadomość do Obiecanego Mesjasza (as) i 

przychodził, aby spotkać się z tymi ludźmi. Pewnego razu Obiecany Mesjasz 

(as) przyszedł nieco szybciej, kiedy jeszcze nie było tam Hadhrata Maulana Nur 

ud dina. Obiecany Mesjasz (as) poprosił Nizam sahiba, aby poprosił Maulłi 

sahiba, Ŝeby przyszedł. Kiedy Nizam sahib udał się do Hadhrata Nur ud din 

sahiba (ra) ten zapytał, czy Obiecany Mesjasz (as) juŜ przybył na miejsce. Po 

otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi natychmiast wstał i pobiegł do Gol Kamra. 

Nizam sahib wspominał, Ŝe Hadhrat Nur ud din sahib (ra) zawsze siedział w 

obecności Obiecanego Mesjasza (as) ze spuszczoną głową i odzywał się tylko 

wtedy, kiedy sam Obiecany Mesjasz (as) o coś go zapytał. 
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Hadhrat Hafiz Jamal Ahmad sahib (ra) opowiadał, iŜ Maulłi Ghulam Muhammad 

powiedział mu, Ŝe kiedyś o północy do domu Hadhrata Maulana Nur ud dina 

(ra) przyszedł ktoś z domu Obiecanego Mesjasza (as) prosząc o mleko. 

Niestety Hadhrat Maulana Nur ud din (ra) nie miał w domu mleka, ale poprosił 

tego człowieka, aby zrobił wszystko, Ŝeby zorganizować mleko dla gości 

Obiecanego Mesjasza (as), bo nie chciał, aby odeszli z jego domu nie 

dostawszy tego, o co prosili. Posłaniec pobiegł i znalazł dom, którego właściciel 

miał bawoła. Na szczęście udało się go wydoić w środku nocy. Maulana Nur ud 

din (ra) był zachwycony.  

 

Opowiadał teŜ, Ŝe kiedyś poproszono Hadhrata Maulana Nur ud dina (ra), aby 

pojechał do Batala do pewnego chorego człowieka. Potem otrzymał wiadomość 

od Obiecanego Mesjasza (as), aby wrócił wieczorem do Qadian. W tym czasie z 

powodu obfitych opadów była powódź i aby dotrzeć do celu Hadhrat Maulana 

Nur ud din (ra) całą drogę brodził po kolana w wodzie. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, Ŝe naprawdę nie chciał narazić go na takie trudności, jakie musiał 

pokonać w drodze powrotnej. 

 

Hadhrat Maulwi Mian Abdul Aziz sahib (ra) opowiadał, jak kiedyś w upalny letni 

dzień Hadhrat Maulana Nur ud din (ra) siedział w szpitalu, kiedy przybył sługa 

Hadhrat Amaan Jan (ra) z prośbą, aby do niej przyszedł i upuścił jej krwi. 

Maulana Nur ud din (ra) przesłał jej odpowiedź w obecnych warunkach taki 

zabieg z punktu widzenia medycyny jest niemoŜliwy. Jeszcze raz posłała do 

niego swojego sługę, który znowu wrócił z odmowną odpowiedzią. Potem do 

szpitala przyszedł Mian Mahmood. Hadhrat Nur ud din (ra) uściskał go i 

zapytał, co go sprowadza. Ten odrzekł, Ŝe ojciec posłał go, aby załatwił 

przeprowadzenie flebotomii. Maulana Nur ud din (ra) wstał natychmiast i zrobił 

to, o co go proszono. W drodze powrotnej ktoś zapytał go, dlaczego dokonał 

tego zabiegu skoro wcześniej twierdził, Ŝe medycyna na to nie pozwala. 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                             www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  10/11 

 

Maulana Nur ud din (ra) odpowiedział, Ŝe teraz nie była to sprawa dotycząca 

medycyny, ale polecenie Obiecanego Mesjasza (as), któremu musiał być 

posłuszny. 

 

Hadhrat Mian Sharafat Ahmad sahib (ra) wspominał, iŜ Hadhrat Maulana Nur 

ud din (ra) zawsze zalecał gościom przybyłym do Qadian, aby najpierw spotkali 

się z Obiecanym Mesjaszem (as), a dopiero potem z nim. Mian sahib mówił, Ŝe 

nawet jego ojciec zawsze tego przestrzegał.  

 

Hadhrat MUhammad Zafrulla Khan sahib (ra) opowiadał, Ŝe Hadhrat Maulana 

Nur ud din (ra) nie tylko zajmował się prowadzeniem szpitala, ale takŜe 

wygłaszał wykłady dotyczące Koranu. W czasie jednego z nich ktoś powiedział, 

iŜ Obiecany Mesjasz (as) właśnie wyszedł na zewnątrz. Hadhrat Maulana Nur 

ud din (ra) natychmiast przerwał swoją wypowiedź i zaczął wiązać swój turban 

ruszając w stronę Obiecanego Mesjasza (as) oraz w biegu zapinał swoje 

sandały.  

 

Hadhrat Sufi Ghulam Ahmad sahib (ra) wspominał, jak po śmierci Obiecanego 

Mesjasza (as) wszyscy składali „bai`at” na ręce Hadhrata Maulana Nur ud din 

sahiba (ra), który powiedział, Ŝe jeszcze do wczorajszego dnia był ich bratem, 

ale teraz jest ich ojcem. Dodał teŜ, Ŝe jeśli nawet najmłodsza córka 

Obiecanego Mesjasza (as) składałaby mu „bai`at” to uznałby go.  

 

Niech Bóg pozwoli nam kroczyć śladami tych towarzyszy, niech pozwoli nam 

utrzymać wysoki poziom tej najwaŜniejszej więzi z drugą manifestacją 

ustanowioną przez Obiecanego Mesjasza (as) i trwania przy Kalifacie, niech 

pozwoli nam stać się częścią tej wspólnoty, na którą w obecnych czasach 

spływa BoŜa łaska. 
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Hadhrat Khalifatul Masih poinformował, Ŝe po modlitwie piątkowej poprowadzi 

dwie modlitwy pogrzebowe in absentia. Jedną w intencji Tariq Ahmad sahiba, 

który 17 maja poniósł męczeńską śmierć w Layyah w Pakistanie. Miał on 41 

lat. Wyszedł z domu, aby kupić jedzenie. W drodze powrotnej został porwany 

przez nieznanych sprawców. Został brutalnie pobity i zginął od strzału w głowę. 

Jego ciało włoŜono do beczki i wrzucono do kanału. Wprawdzie miejscowy 

Amiir twierdzi w swoim raporcie, Ŝe nie chodziło tu o okazanie wrogości wobec 

DŜama´at, ale Hadhrat Khalifatul Masih myśli, Ŝe to było głównym powodem 

tego nieszczęścia. Niech Bóg wywyŜszy tego męczennika i ukaŜe naszym 

wrogom ostrzegawczy znak manifestując wyraźne znaki na korzyść 

Ahmadiyyatu. Musimy zawsze pamiętać, Ŝe bez modlitw i poszukiwania tych 

znaków od Boga w takiej sytuacji nie moŜemy liczyć na to, Ŝe znaki obiecane 

nam przez Boga pojawią się same od siebie.  

 

Druga modlitwa będzie w intencji Amatul Quyyum sahiby, która zmarła w 

Rabwah 3 maja. Pochodziła z rodziny od pokoleń mieszkającej w Rabwah i 

osierociła trzy córki oraz pięciu synów. Niech Bóg ją wywyŜszy. 

 


