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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. 

30 listopada, 2012 r.     

 
W dzisiejszym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih V przedstawił pogłębiające 

wiarę wydarzenia z Ŝycia niektórych towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). 

Ukazują one ich wielką wiarę w niego oraz to, jak po przeczytaniu ksiąŜek jego 

autorstwa została im ukazana droga prawdy i jak wpłynęła na nich ta lektura.  

 

Hadhrat Sheikh Zain ul Abideen sahib (ra) opowiadał, Ŝe kiedyś jego 

bratowa powaŜnie zachorowała i rodzina doszła do wniosku, Ŝe jedynym 

ratunkiem będzie wizyta w Qadian. Jego matka, brat i chora bratowa udali się 

w podróŜ. Po drodze pouczono młodą kobietę, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) 

pewnie skieruje ją na leczenie do Hadhrata Maulana Nur-ud-Dina (ra), ale ona 

powinna nalegać, aby on sam ją leczył. Kiedy przybyli do Qadian, rzeczywiście 

tak się stało. Młoda kobieta prosiła, aby leczył ją sam Obiecany Mesjasz (as). 

Ten wypisał receptę i dał jej jeszcze trzy butelki miodu ze swojego domu. 

Powiedział, Ŝe następnego dnia odjeŜdŜa do Ludhiana, a poniewaŜ jej choroba 

była powaŜna chciał, aby informowano go na bieŜąco o jej stanie. Później, 

kiedy rodzina pokazała receptę Hadhratowi Maulanie Nur-ud-Dinowi (ra) ten 

stwierdził, Ŝe przepisany lek jest w przypadku danej choroby szkodliwy i miałby 

dla pacjenta fatalne skutki, ale skoro został przepisany przez Obiecanego 
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Mesjasza (as), to z całą pewnością pomoŜe. Rzeczywiście, po kilku dniach 

młoda kobieta poczuła się lepiej.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V dodał, Ŝe to ukazuje, jak wielka była wiara w 

Obiecanego Mesjasza (as) i to nie tylko ze strony Hadhrata Maulana Nur-ud-

Dina (ra), ale takŜe ze strony owych ludzi, którzy zaakceptowali przepisany lek 

bez zastrzeŜeń wierząc, Ŝe pomoŜe on wrócić tej kobiecie do zdrowia. I tak się 

stało. 

 

Hadhrat Muhammad Sharif Kashmiri sahib (ra) opowiadał, jak pewnego 

razu był w Qadian ze swoim przyjacielem, Mian Jamal-ud-Dinem i siedzieli 

razem z Obiecanym Mesjaszem (as) na dachu meczetu. Jego przyjaciel 

przedstawił go Obiecanemu Mesjaszowi (as), a równocześnie poprosił o 

modlitwy, gdyŜ w miejscu jego zamieszkania wybuchła zaraza. Obiecany 

Mesjasz (as) zwrócił się do Sharif sahiba i zapytał, w jaki sposób ludzie 

zaraŜają się tą chorobą. Ten odrzekł, Ŝe przenoszą ją martwe szczury. 

Wówczas Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, Ŝe jest to ostrzeŜenie od Boga. 

Sharif sahib wyjaśnił, Ŝe kiedy u chorego pojawiały się czerwone czyraki, to 

wracał do zdrowia, a jeśli były one Ŝółtego koloru, to czekał go marny koniec. 

Obiecany Mesjasz (as) zapytał, czy był na terenach, gdzie pojawiła się zaraza i 

dodał, Ŝe byłoby lepiej, gdyby ich unikał. Powiedział teŜ, Ŝe ta choroba nie jest 

zagroŜeniem dla nikogo, kto ma silną wiarę. Wówczas Sharif sahib rzekł, Ŝe 

jego Ŝona zmarła właśnie na tą chorobę. Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, 

Ŝe widocznie jej wiara w niego nie była dość silna. Gdyby tak było, nie 

zmarłaby na tą chorobę. Sharif sahib stwierdził, Ŝe rzeczywiście nawet nie 

złoŜyła bai`at. Obiecany Mesjasz (as) polecił mu jak najczęściej powtarzać 

Istaghfar. Sharif sahib wspominał, Ŝe częste Istaghfar jego całej rodziny 

pozwoliło wrócić im do zdrowia.  

 

Jego przyjaciel, Jamal-ud-Din sahib zastanawiał się: skoro królowie mogą 
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uzyskać błogosławieństwo poprzez samo dotknięcie szaty Obiecanego Mesjasza 

(as) (zgodnie z BoŜym objawieniem), to dlaczego on miałby być tego 

pozbawiony. Opowiadał, Ŝe jego oczy nieustannie łzawiły, więc pewnego razu 

przetarł je odwiązanym końcem materiału z turbanu Obiecanego Mesjasza (as) 

i zostały one uleczone. Wówczas Sharif sahib powiedział, Ŝe stale cierpiał na 

zapalenie spojówek i wyleczył się z tej dolegliwości, kiedy postąpi tak samo, 

jak jego przyjaciel.  

 

Hadhrat Mian Muhammad Din sahib (ra) opowiadał, Ŝe pod wpływem 

słuchania wykładów wygłaszanych przez hinduistów i ateistów w swoim Ŝyciu 

coraz bardziej oddalał się od islamu, aŜ pewnego razu miał okazję przeczytać 

ksiąŜkę autorstwa Obiecanego Mesjasza (as), pt. ,,Barahin e Ahmadiyya". 

Wspominał, jak w trakcie czytania dotarł do strony, na której przedstawione 

zostały dowody egzystencji Boga i nagle jego ateizm zniknął. W swoim 

opowiadaniu podał te strony, ale Hadhrat Khalifatul Masih V poprawił je, gdyŜ 

nie były poprawne. Chodzi tu o przypisy numer 4 na stronie 78 pierwszego 

tomu Ruhani Khazain i przypisy numer 11 na stronie 153 tego samego tomu.  

Muhammad Din sahib opowiadał, Ŝe dopiero czytając te słowa otworzył oczy i 

poczuł się, jakby się zbudził ze snu, albo jakby wstał z martwych. Była to 

północ pewnej bardzo mroźnej styczniowej nocy, kiedy przeczytał słowa 

,,powinien być" i ,,jest" (Barahin e Ahmadiyya, tłumaczenie angielskie, strona 

92) i nagle poczuł wielką skruchę. Na dziedzińcu jego domu stał nowy dzban 

pełen lodowatej wody. Zaczął omywać nią swoje znoszone ubranie. Hałas 

zbudzi jego słuŜącego, który był zaskoczony tym widokiem i zaoferował, Ŝe 

sam wyczyści jego ubranie. JednakŜe Muhammad Din sahib był jakby w 

duchowym transie i nawet nie mógł się odezwać. Zawiązał w pasie swoje 

mokre i zimne ubranie i zaczął ofiarowywać Salat. Był tak zaabsorbowany i 

pochłonięty tą czynnością, Ŝe nie zwracał uwagi na upływający czas, a jego 

sługa w końcu poszedł spać. Muhammad Dina sahib opowiadał, Ŝe do 

ofiarowywania tej modlitwy skłoniła go lektura Barahin e Ahmadiyya i nigdy 

więcej nie opuszczał juŜ Ŝadnego Salat. Powtarzał, Ŝe to dzięki zaletom 
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Obiecanego Mesjasza (as) powróciła do niego jego utracona wiara. Tamtego 

wieczora był jeszcze kafir (arab. niewierzący), ale, gdy nadszedł poranek stał 

się muzułmaninem. Nie był juŜ tym samym Muhammadem Dinem. Wspominał, 

Ŝe miał wrodzoną nieśmiałość, ale przebywając w towarzystwie ludzi 

poświęcających swój czas hulankom utracił tą cechę. Dzięki BoŜej łasce i 

błogosławieństwu Obiecanego Mesjasza (as) znowu został obdarzony 

skromnością. RozwaŜał chwałę poniŜszych koranicznych wersetów: I 

wiedzcie, Ŝe wśród was jest Posłaniec od Allaha. Gdyby on miał 

poddawać się waszym Ŝyczeniom w wielu sprawach, niechybnie 

wpadlibyście w tarapaty. Allah jednak wiarę uczynił wam miłą, jak i to, 

Ŝe jest ona piękna dla waszych serc, niewiarę zaś, niegodziwość i 

nieposłuszeństwo uczynił On dla was pełnymi odrazy. Takimi 

rzeczywiście są ci, którzy idą właściwą drogą. Dzięki łasce i 

miłosierdziu Allaha. A jest Allah Wszechwiedzący, Mądry. (49:8-9) 

 

Opowiadał, Ŝe wkrótce po zaakceptowaniu wiary jego serce przepełniła miłość i 

szacunek do Koranu. Głęboko poruszony i z entuzjazmem zdobywał wiedzę o 

Szariat. Zakończył pierwsze czytanie ksiąŜki Barahin e Ahmadiyy, którą czytał 

zazwyczaj po TahaŜŜud. Potem zaczął lekturę innej pozycji autorstwa 

Obiecanego Mesjasza (as) zatytułowanej A´ina Kamalat Islam. Napisał list, w 

którym złoŜył bai`at i w październiku 1894 roku otrzymał odpowiedź, Ŝe duŜe 

znaczenie ma składanie tego przyrzeczenia osobiście. Dlatego 5 czerwca 1895 

roku złoŜył go na ręce Obiecanego Mesjasza (as) w meczecie Mubarak. 

 

Mian Muhammad Din sahib martwił się, Ŝe ma zbyt małą wiedzę religijną i jak 

powinien się zachować, kiedy będą go nękać maulłi. Czuł się zakłopotany, 

kiedy miał zadać to pytanie. Jego dylemat został wkrótce rozwiązany, a 

Obiecany Mesjasz (as) udzielił mu odpowiedzi, zanim o cokolwiek go zapytał. 

Kiedyś, w meczecie Mubarak masował jego stopy, gdy nagle Obiecany Mesjasz 

(as) odwrócił się od Muhammada Din sahiba. Właśnie wtedy przez głowę 
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przebiegła mu ta myśl. Obiecany Mesjasz (as) natychmiast się do niego 

odwrócił i bardzo głośno majestatycznym głosem powiedział: ,,Ten, kto czyta 

moje ksiąŜki nigdy nie poniesie poraŜki".  

 

Hadhrat Fateh Muhammad sahib (ra) opowiadał, jak jego bratu przyśnił się 

sen, w którym Obiecany Mesjasz (as) prosił go o pieniądze. Razem z bratem 

udali się do Obiecanego Mesjasza (as), aby przekazać mu pewną kwotę, a on 

powiedział im, Ŝe ten sen przyczyni się do uzyskania przez nich wiedzy. 

Wskutek tego bracia zaczęli studiować Koran i czytać ksiąŜki napisane w urdu. 

Muhammad sahib opowiadał, jak pewnego razu, kiedy we wsi pojawiła się 

zaraza sprzedali drzewo figowca pagodowego (uznawane za święte przez 

hindusów i buddystów). Uzyskane w ten sposób fundusze przekazali 

Obiecanemu Mesjaszowi (as), kiedy ten był na spacerze. Obiecany Mesjasz 

(as) zboczył z drogi i udał się do ich wsi, gdzie zaczął się modlić. W rezultacie 

choroba zniknęła z ich miejscowości.  

 

Hadhrat Fazl Din sahib (ra) opowiadał, Ŝe był człowiekiem liberalnym, ale pod 

wpływem znajomych zaangaŜował się w ruch Naqshbandi ( mistyczne 

sunnickie bractwo sufickie załoŜone przez ChwadŜa Baha' ad-Din Muhammada 

Ibn Muhammada Nakszbanda). Wymagano od niego, aby regularnie 

ofiarowywa Salat, pościł i przestrzegał TahaŜŜud. Powiedziano mu równieŜ, aby 

nikomu nie opowiadał swoich snów. Miał ich wiele, ale zachowywał je dla 

siebie. W międzyczasie przeprowadził się razem z Ŝoną do Armitsaru, gdzie 

otrzymał pracę. Pewnego razu pogrąŜony w modlitwie zasnął po TahaŜŜud. 

Przyśniło mu się, Ŝe z nieba zstępuje armia aniołów i siada wokół niego. Jeden 

z nich w stopniu generała usiadł obok niego. Wówczas z nieba spłynęły bogato 

zdobione trony, a wszystkie anioły powstały okazując szacunek 

nowoprzybyłym. Zobaczył dwóch świętych ludzi, którzy byli bardzo do siebie 

podobni, a przez których przenikało duchowe światło. Zapytał kim oni są i 

usłyszał, Ŝe ten po prawej stronie to umiłowany przez Boga Prorok (saw), a ten 
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po lewej to umiłowany przez Proroka (saw) syn Marii. Fazl sahib zapytał, czy to 

jest Jezus (as) i usłyszał, Ŝe nie, bo Jezus (as) umarł, a to jest umiłowany 

przez Proroka(saw) syn Marii. W tym momencie Prorok (saw) przekazał 

generałowi, aby ogłosił, Ŝe bardzo waŜnym jest, aby wszyscy byli posłuszni 

temu synowi Marii, kiedy juŜ przybędzie, a ci, którzy nie będą mu posłuszni nie 

naleŜą do Proroka (saw). W tej chwili Ŝona Fazl sahiba obudziła go na modlitwę 

FaŜr. Był bardzo poirytowany, Ŝe zbudziła go w tak waŜnym momencie. 

Następnego rana opowiedział ten sen swojemu duchowemu mentorowi, który 

rzekł, Ŝe miał szczęście, Ŝe mógł zobaczyć we śnie Proroka (saw) i dodał, Ŝe 

zaprawdę nadszedł czas przyjścia Mesjasza. 

 

Fazl sahib zmienił pracę i miał wiele snów, ale nikomu o nich nie opowiadał. Po 

15-20 latach pracy powrócił do swojej miejscowości. Spotkał tam znajomego 

maulłiego, który wkroczył na ,,drogę ahmadi" i chciał z nim porozmawiać, ale 

Fazl sahib nie był zainteresowany. Chciał porozmawiać o swoich snach z 

własnym duchowym mentorem, ale kiedy do niego poszedł dowiedział się, Ŝe 

ten zmarł przed kilkoma miesiącami. To bardzo go zmartwiło. Tymczasem 

maulłi ahmadi zasugerował mu, Ŝe powinien przeczytać kilka ksiąŜek. Dał mu 

jedną z nich, a kiedy ją przeczytał poŜyczył mu Barahin e Ahmadiyya. Ta 

lektura bardzo poruszyła Fazl sahiba, który pomyślał, Ŝe jeśli autor tej ksiąŜki 

mówi prawdę i złoŜyłby mu bai`at, to złoŜyłby go właściwej osobie. Ale z 

drugiej strony martwił się, Ŝe ten człowiek nie mówi prawdy. Tymczasem 

upłynęły dwa miesiące.  

Pierwszego dnia ramadanu Fazl sahib z pokorą i czułością płynącą z głębi serca 

modlił się do Boga prosząc, aby Ten dał mu we śnie albo na jawie jakiś znak, 

czy Mirza sahib mówi prawdę i przyszedł od Niego. Po 15 dniach rzeczywiście 

przyśnił się mu pewien sen, w którym razem ze swoim przyjacielem znajdowali 

się pod wysokim murem wspaniałego ogrodu. Przypominał on Raj pełen 

szemrzących strumieni, ale jego potoki były płytkie. Fazl sahib razem ze swoim 

przyjacielem próbowali wdrapać się na mur i przedostać się do środka, ale to 
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im się nie udało. Byli zdecydowani wejść do środka, więc zaczęli obchodzić ów 

mur dookoła szukając bramy. Obeszli go z trzech stron i nadal nie odnaleźli 

wejścia. Potem ruszyli w kierunku wschodniej ściany, gdzie zobaczyli jakiegoś 

świętego siedzącego pod drzewem. Kiwał na nich, jakby mówił, Ŝe jeśli nie 

podejdą do niego, to nigdy nie znajdą bramy do tego ogrodu. W czasie tego 

snu Fazl sahib przypomniał sobie o swoich dawnym śnie, w którym widział 

jakiegoś człowieka siedzącego na tronie obok Proroka (saw). Zapytał go kim 

jest. Usłyszał odpowiedź: ,,Jestem synem Marii, a tu jest wejście do ogrodu". 

Obaj męŜczyźni weszli do środka i przechadzali się po ogrodzie. Czuli 

pragnienie, ale woda w strumieniach była zbyt płytka. Tymczasem podszedł do 

nich 10 - 12-letni chłopiec z owalną czarką i podał ją Fazl sahibowi. Ten wypił 

połowę i podał naczynie przyjacielowi. Chłopiec szybko zabrał mu owo naczynie 

i powiedział, Ŝe to nie jest udziałem tego człowieka. Przyjaciel Fazl sahiba 

poczuł się zakłopotany i zasugerował, aby odeszli. Właśnie w tym momencie 

syn maulłiego go obudził mówiąc, Ŝe jest czas na modlitwę FaŜr, a jego ojciec 

oczekuje go w meczecie. Fazl sahib opowiadał, Ŝe Mirzę sahiba widział jedynie 

w swoich snach, ale nigdy nie spotkał go, ani nie widział jego fotografii na 

jawie. Opowiedział swój sen maulłiemu, a ten wyjaśnił mu jego znaczenie. 

Powiedział, Ŝe ten ogród z pałacami to Szariat, a wyschnięte strumienie to 

uczeni we wierze owych czasów, którzy są płytcy i pozbawieni naleŜytej wiedzy 

religijnej. Te pałace, jak i kształt czarki oznaczały nasze czyny, które tak, jak 

ich kształt nie są właściwe. Wskazanie w tym śnie na wschód było znakiem, Ŝe 

tam właśnie leŜy Qadian, gdy określa się jego połoŜenie według ich wsi lub było 

to odniesieniem do Hadisów. Ten święty człowiek, którego opisał Fazl sahib, to 

Mirza Ghulam Ahmad, Obiecany Mesjasz (as). Jego gesty wskazywały na to, Ŝe 

dopóki jego wspólnota się nie zjednoczy nie uda im się odnaleźć właściwej 

drogi do Szaraiat i do Raju. Po wytłumaczeniu Fazl sahibowi jego snu maulłi 

poinformował go, Ŝe w piątek wybiera się do Qadian i zapytał, czy nie chce 

pojechać razem z nim, aby przekonać się na własne oczy, czy Obiecany 

Mesjasz (as) jest człowiekiem z jego snów.  

 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/9 

 

Kiedy przyjechali do Qadian Fazl sahib zaczął gorączkować. Dowiedziawszy się 

o tym Obiecany Mesjasz (as) powiedział maulłiemu, Ŝe nie powinien pozwalać 

pościć mu podczas podróŜy. Przesłał teŜ leki, które miały złagodzić jego 

temperaturę. W gorączce Fazl sahib widział Obiecanego Mesjasza (as), ale nie 

był w stanie go rozpoznać. Następnego dnia był piątek i Fazl sahib oraz maulłi 

poszli do meczetu, gdzie zajęli miejsca w pierwszym rzędzie. Kiedy przyszedł 

Obiecany Mesjasz (as) Fazl sahib natychmiast rozpoznał w nim człowieka ze 

swoich snów. W tej chwili maulłi by właściwie pewien, Ŝe Fazl sahib z własnej 

woli złoŜy bai`at. JednakŜe Fazl sahib spotkał swojego przyjaciela, który 

równieŜ pojawiał się w jego snach, a ten obudził w nim zwątpienie mówiąc, Ŝe 

te jego sny były po prostu wynikiem lektury ksiąŜek napisanych przez Mirzę 

sahiba. Fazl sahib wspominał, Ŝe miał zbyt słabą wolę i następnego dnia 

odjechał razem ze swoim znajomym. Po drodze maulłi wypytywał go o bai`at, 

a Fazl sahib odrzekł, Ŝe wcale go nie składał. Na pytanie dlaczego nie, skoro 

jego sny się wypełniły, odpowiedział, Ŝe to jego przyjaciel go powstrzymał, 

kiedy wyjaśnił mu, Ŝe były one jedynie manifestacją tego, co sam przeczytał w 

ksiąŜkach Obiecanego Mesjasza (as). Maulłi był bardzo poirytowany i 

stwierdził, Ŝe w takim razie nie moŜe być dłuŜej jego duchowym mentorem.  

 

Po jakimś czasie Fazl sahib przeniósł się do innego miasta, gdzie znajomy 

załatwił mu pracę. Śpiesząc się do pracy przejeŜdŜał przez Qadian. Trzeciego 

dnia po przybyciu na miejsce miał trzeci sen. Śniło mu się, Ŝe obok niego siedzi 

Obiecany Mesjasz (as), a on stara się ucałować jego stopy, jak było to 

zwyczajem Gaddi Nashina ( ostentacyjny duchowy przywódca subkontynentu). 

Tymczasem Obiecany Mesjasz (as) powstrzymał go mówiąc, Ŝe takie 

zachowanie jest równoznaczne z szirk ( arab. przypisywanie Bogu partnerów) i 

dodał, Ŝe sam prosił Boga o znaki, które otrzymał i ukazano mu jaka jest 

prawda. Kiedy Fazl sahib obudził się, rozpłakał się i nie mówiąc nic nikomu 

natychmiast wyszedł z domu i to na boso. Ktoś go zauwaŜył i poinformował 

jego pracodawcę, który dogonił go konno pytając, co się stało. Fazl sahib 

odpowiedział, Ŝe idzie do Qadian. Człowiek ten był wściekły, ale Fazl sahib 
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pokornie poprosił go, aby pozwolił mu iść dalej, bo inaczej z pewnością umrze. 

Po dotarciu do Qadian poprosił o spotkanie z Obiecanym Mesjaszem (as). 

Zobaczył go w meczecie podczas modlitwy Maghrib i poprosił o przyjęcie jego 

bai`at. Obiecany Mesjasz (as) odrzekł, Ŝe przyrzeczenia będą składane za trzy 

dni. Tak Fazl sahib wkrótce stał się członkiem Ahmadiyyat. 

 

Niech Bóg nieustannie wywyŜsza wszystkich towarzyszy Obiecanego Mesjasza 

(as) i pozwala ich rodzinom iść ich śladami.  

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V przypomniał o współczesnych 

męczennikach i poinformował, Ŝe zmarł Chaudhry Nusrat Mahmood sahib z 

Mandi Bahauddin z Pakistanu, który od 2008 roku mieszkał w USA. Urodził się 

w 1947 roku. We wrześniu 2012 pojechał do Pakistanu, aby uczestniczyć w 

ślubie swojej najmłodszej córki. 19 października jego zięć, Saad Farooq, zginął 

męczeńską śmiercią w zamachu na jego rodzinę wracającą po modlitwie 

piątkowej do domu. Nusrat Mahmood sahib równieŜ został wtedy postrzelony. 

Odwieziono go szybko do szpitala, gdzie przebywał 38 dni. 27 listopada 

zobaczył się ze swoim Stwórcą i uzyska status męczennika. Nusrat Mahmood 

sahib byk muusi i słuŜył DŜama´at na wiele róŜnych sposobów. Był członkiem 

DŜama´at z Long Island w Nowym Jorku, gdzie pełnił funkcję sekretarza 

Tarbijjat.  Jego syn Kashif napisał, Ŝe ojciec był wraŜliwym człowiekiem i 

bardzo dbał o swoje dzieci. Mówił zawsze w bardzo łagodny sposób i zachęcał 

syna do pracy w DŜama´at. Był bardzo sumienny w Salat. Wdowa po nim 

przebywa w USA, gdzie jest leczona. Niech Bóg obdarzy ją zdrowiem. Jego syn 

Kashif jest wiceprzewodniczącym Khuddamul Ahmadiyya w Kanadzie. Nusrat 

Mahmood osierocił teŜ trzy córki. 

Niech Bóg go wywyŜszy i pozwoli jego dzieciom wykonywać dobre uczynki. 

Niech ochroni pakistańskich ahmadi przed ich wrogami i w Swojej łasce 

zapewni im pomoc. Hadhrat Khalifatul Masih V poprosił, aby w tych dniach 

kłaść na modlitwy szczególny nacisk. 


