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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Historia islamu Ahmadiyya w Indonezji a 
współczesne przypadki męczeństwa 

 

Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

4 luty 2011 r.     

 

W dzisiejszym Kazaniu Piątkowym Hudhur zacytował poniŜsze wersety ze 

Świętego Koranu i mówił zarówno o współczesnych przypadkach męczeństwa, 

jak i o innych ofiarach ponoszonych przez ludzi w Indonezji. 

 

„O wy, którzy wierzycie, szukajcie pomocy poprzez wytrwałość i 

Modlitwę. Zaprawdę, Allach jest z tymi, którzy są cierpliwie wytrwali. I 

nie mówcie o tych, którzy polegli za sprawę Allacha, Ŝe umarli. Nie, oni 

Ŝyją, tylko wy tego nie widzicie. A My wypróbujemy was czymś ze 

strachu i głodu, i utraty bogactwa i Ŝycia i owoców, a będziemy nieść 

dobre nowiny tym, którzy są cierpliwie wytrwali. KtóŜ, gdy napotyka 

go zły los powiada: ,,Zaprawdę, do Allacha naleŜymy i do Niego 

powrócimy". Oto ci, na których spływają błogosławieństwa od ich 

Pana, jak i łaska. Oto takŜe ci, którzy są właściwie prowadzeni.” 

(2:154-158)  

 

Przed kilkoma dniami trzech indonezyjskich Ahmadi zginęło śmiercią 

męczeńską podczas brutalnego i barbarzyńskiego ataku, który zasmucił 

wszystkich Ahmadi. JednakŜe, jak to zwykle bywa, zarówno Stowarzyszenie, 
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jak i osoby indywidualne reagowały na ten incydent okazaniem cierpliwości i 

wytrwałości. Przyjmujemy takie stanowisko dla chwały Boga i mówimy: 

Zaprawdę, do Allacha naleŜymy i do Niego powrócimy. Dzisiaj nikt nie 

rozumie tych wersetów lepiej niŜ Ahmadi. Nasi wrogowie wciąŜ nas 

prześladują, a my bezustannie powtarzamy te wersety. Członek 

Stowarzyszenia, bez względu na to, czy pochodzi z Indonezji, Pakistanu, czy z 

innego kraju, w duchu zaszczepionym nam przez Obiecanego Mesjasza (as) 

poświęca swoje Ŝycie i majątek, jak na prawdziwie wierzącego przystało. Takie 

postępowanie jest zgodne z naukami Świętego Proroka (saw) i sposoby, w jaki 

przygotowywał on swoich Towarzyszy. Przez wieki wyznawcy kaŜdego BoŜego 

Proroka zawsze wykazywali się odwagą, kiedy ludzie podobni faraonowi 

stawiali ich przed wyborem zrzeczenia się własnej wiary lub utraty Ŝycia. W 

czasach MojŜesza ludzie zaakceptowali go, gdy przekonali się, Ŝe nie jest 

Ŝadnym czarownikiem, a jego czyny są manifestacją BoŜego poparcia i 

głoszone przez niego przesłanie pochodzi od Boga. Faraon poczuł się tym 

uraŜony i przyrzekł, iŜ ukarze ich, na co oni odpowiedzieli : Nie wybierzemy 

ciebie wobec wyraźnych Znaków, jakie otrzymaliśmy, ani nie 

postawimy ciebie ponad Tym, który nas stworzył. Zatem rozkaŜ, co 

pragniesz rozkazać, albowiem moŜesz rozkazywać jedynie to, co 

dotyczy Ŝycia doczesnego. (20:73)  

My jesteśmy wyznawcami najwspanialszego wśród Proroków, któremu zostało 

objawione perfekcyjne prawo Szariat (prawo islamski), a stosując je w 

praktyce moŜemy osiągnąć wysoki poziom wiary. Później jego szczery i gorliwy 

wielbiciel odnowił naszą wiarę w jej oryginalnej formie oraz ją wzmocnił. Czy 

moglibyśmy więc ze strachu przed uczniami faraona odrzucić naszą wiarę ? O 

wrogowie Ahmadiyyat, gdziekolwiek jesteście, jeśli chcecie nas prześladować - 

do dzieła, ale nie jesteście w stanie zniszczyć naszej wiary. Taka była 

odpowiedź ludzi z Indonezji na aktualne wydarzenia.  

 

Zaatakowany DŜamaat składa się z około 30 osób ( 7 rodzin). Otrzymywali oni 

pogróŜki, ale nie ulegli wrogom, którzy chcieli, aby opuścili Jama´at. Miejscowy 
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mullah prostował, aby odesłali oni swego mu´allum (nauczyciela religii), 

którym był jeden z miejscowych i mieszkał w okolicy. Kiedy opozycja rosła w 

siłę, 20 Khuddam z sąsiednich DŜamaat przychodziło, aby chronić dom 

misyjny, poniewaŜ w większości incydentów wrogowie posiadali wsparcie 

policji. Z powodu narastającej wrogości opuściliśmy nasze domy misyjne w 

Indonezji, a urzędnicy zamknęli je na klucz; ale nie mieli teŜ nic przeciwko 

temu, jeśli ktoś chciał opiekować się domem misyjnym. Ostatecznie 

zdecydowaliśmy się ich nie opuszczać. W tym przypadku napastnicy weszli do 

domu misyjnego uzbrojeni w noŜe, maczety oraz kije i to w obecności 

przyglądającej się wszystkiemu policji. Jak juŜ słyszeliśmy zamordowali trzech 

Ahmadi, a pięciu poranili. Atak ten swoją brutalnością przypominał 

barbarzyństwo pogan z dawnych nieoświeconych wieków. Tak, jak poprzednio 

uczynili to wszystko w imię tego, który był Miłosierdziem dla całego świata 

(saw), który przyszedł na ten świat rozdawać łaskę, i którego zasady 

postępowania w czasie bitwy wymagały, aby Ŝadne martwe ciało nie było 

okaleczane. W tym przypadku ciała były tak zmaltretowane, Ŝe nie moŜna było 

ich zidentyfikować. Ludzie ci w hańbieniu martwych przewyŜszyli nawet pogan. 

Wszyscy jesteśmy zasmuceni i zagniewani męczeńską śmiercią oraz 

niedbałością o naszych bliskich, ale największym okrucieństwem było to, Ŝe ten 

atak wykonano w imię naszego mistrza, dobroczyńcy ludzkości (saw).  

 

Ten incydent charakteryzowała taka brutalność, Ŝe nawet prasa krajowa nie 

omawiała go otwarcie. Powstrzymano się teŜ od pokazania reportaŜu 

filmowego z miejsca czynu, poniewaŜ uznano, Ŝe nie moŜna pokazać tak 

makabrycznych zdjęć publicznie. Kanał Al Jazeera zazwyczaj przekazuje tego 

typu informacje, ale tym razem nawet oni zrobili wyjątek stwierdzając, iŜ 

zdjęcia są zbyt brutalne i makabryczne. Najgorsze, Ŝe policja stała bezczynnie, 

gdy tłum zaatakował i zaczął zabijać. Z trzech Ahmadi zerwano ubranie i bito 

ich kijami w sposób, jaki trudno sobie wyobrazić.  

 

Azjatycki Urząd Praw Człowieka potwierdził, iŜ niektórzy uczeni religijni uznali 
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ten atak za słuszny. Jest to jawna ignorancja popełniana w imię islamu i moŜna 

ją jedynie przyrównać do tego, co działo się przed tysiącami lat. The Economist 

napisał, Ŝe to barbarzyństwo nie miało miejsca pomiędzy muzułmanami a 

chrześcijanami, ale to muzułmanie zgotowali taki los innym muzułmanom. 

Video ukazujące ten atak moŜe obejrzeć jedynie człowiek o bardzo silnych 

nerwach; jest to niespotykany rodzaj barbarzyństwa. 

 

Ahmadi, którzy widzieli to nagranie pisali do Hudhura, Ŝe nie byli w stanie 

obejrzeć więcej niŜ minutę lub dwie tego zapisu. Pewna kobieta napisała, Ŝe 

oglądała to nagranie w tajemnicy przed dziećmi, ale wywołało ono u niej tak 

silną reakcję i płacz, Ŝe dzieci bardzo martwiły się powodem jej rozpaczy. 

Pewien Ahmadi z Algerii napisał, Ŝe po obejrzeniu nagrania wybuchnął  

płaczem, bo było to tak straszne. Ale ci ludzie przygotowują swoje dzieci, aby 

mogły być widziane na nagraniu jak klaskają. 

Czasopisma takie, jak New York Times, czy Financial Times w ogóle 

przemilczały te wiadomości. Pewien wykładowca uniwersytetu muzułmańskiego 

napisał w Jakarta News, Ŝe ów incydent dowodzi, iŜ społeczność nie odczuwa 

współczucia wobec mniejszości. Stwierdził, Ŝe Ahmadi pracowali ramię w ramię 

z innymi ludźmi przy budowaniu indonezyjskiego narodu. To uczeni Ahmadi 

wprowadzili Indonezję w sposób myślenia charakterystyczny dla XX wieku, a 

tłumaczenie Koranu studiowanego przez Sukarno było dziełem Ahmadiyya. 

Powiedział, Ŝe cały naród ma wobec tego Stowarzyszenia dług wdzięczności. 

 Hudhur dodał, Ŝe nareszcie ludzie wykształceni oraz indonezyjskie media mają 

odwagę wypowiadać się o prześladowaniach w sposób negatywny. Niesie to z 

sobą nadzieję na polepszenie sytuacji. Chciałoby się, aby tak samo reagowali 

wykształceni obywatele Pakistanu i pakistańskie media. 

 

Hudhur wyjaśnił teŜ, Ŝe wrogie nastawienie do Stowarzyszenia nie jest w 

Indonezji niczym nowym. W niektórych krajach muzułmańskich nasze 

Stowarzyszenie było prześladowane w sposób, w jaki zawsze były 

prześladowane społeczności podąŜające za BoŜym przewodnictwem. W 



Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya                                                        www.ahmadiyya.pl 

 

 

SMA, ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893 5/11 

 

Indonezji mellah (duchowni muzułmańscy), w przeciwieństwie do 

Stowarzyszenia, zawsze sprowadzał ludzi na złą drogę. Obawiał się, Ŝe gdy 

ludzie zaakceptują prawdę jego znaczenie zmaleje i oczywistym stanie się jego 

brak wiedzy.  

Wprowadzenie Ahmadiyyat do Indonezji odbyło się w cudowny sposób. Naród 

ten dostąpił honoru, bo do Indonezji nie przybył z posłaniem misjonarz 

Ahmadi, ale czterej jej obywatele udali się do Qadian osobiście, aby 

zaakceptować Ahmadiyyat. Miało to miejsce w 1923 roku, gdy czterej młodzi 

ludzie z Indonezji przybyli do Indii w celach edukacji religijnej i znaleźli drogę 

do Qadian. Byli to: Maulwi Abu Bakr Ayub, Maulwi Ahmad Nur-ud-din, Maulwi 

Zani Halaan i Haji Mahmood sahibowie. Na ich prośbę Hadhrat Khalifatul Masih 

II (ra) zorganizował dla nich naukę religii, na której zapoznali się z realiami 

Ahmadiyyat i zaakceptowali je. Za pośrednictwem listów przekazywali tą 

radosną nowinę do swego kraju. Po powrocie Hadhrata Khalifatula Masiha II 

(ra) z wizyty w Europie w 1924 roku studenci ci poprosili, aby pamiętać o 

wschodnich wyspach; pragnęli, aby Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) osobiście 

je odwiedził lub posłał tam swoich przedstawicieli. W 1925 roku do tej obcej 

kultury dotarł Hadhrat Maulwi Rahmat Ali sahib, gdy przybył na Sumatrę. Jego 

zdecydowanie pokonało wszelkie bariery. Nauczył się miejscowego języka i 

rozpoczął Tabligh(szerzenie wiary), a wkrótce zapoczątkował dyskusje i debaty 

z ulema ( religijnymi uczonymi). W zaledwie kilka miesięcy załoŜył pierwszy 

DŜamaat(wspólnota), gdy 8 osób złoŜyło bai´at. W krótkim czasie 

ulema(muzułmańscy naukowcy) ogłosili fatła(z arab. decyzja) przeciw czytaniu 

ksiąŜek Ahmadiyya i słuchaniu wykładów Ahmadi. Wraz ze wzrostem 

liczebności DŜamaat narastało jej bojkotowanie i nawet prasa zamieszczała 

artykuły skierowane przeciw niej. W pewnym momencie przed domem  Maulwi 

sahiba zgromadziło się 3 000 zniewaŜających go osób, które wykrzykiwały 

jakieś hasła. Później do Indonezji przybył równieŜ HadŜ Mahmood sahib. 

ChociaŜ początkowo mullah chcieli, aby odrzucił swoje wierzenia, to szybko 

odzyskał on równowagę. W tym czasie ulema starali się o deportację Maulwi 

Rahmat Aliego sahiba, ale urzędy unikały angaŜowania się w sprawy religijne. 

W grudniu 1927 roku nasz misjonarz przeszedł samego siebie w wyjątkowej 
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debacie, w której nasi oponenci znaleźli się na przegranej pozycji. To utorowało 

drogę dalszemu Tabligh i w Indonezji powstało trzecie DŜama´at. W 1930 roku 

do tego kraju posłano teŜ Muhammada Sadiq sahiba. Wrogość wobec 

Ahmadiyyat rosła na równi z jego popularnością. W początkowym okresie 

wszystkie trzy DŜamaat były poddawane trudnym próbom. Zabraniano im 

ofiarowywania Salat i zmuszano do nazywania Obiecanego Mesjasza (as), BoŜe 

wybacz, kłamcą albo wypraszano z danego miejsca. Z Qadian powrócił Maulwi 

Abu Bakr Ayub sahib. Podczas Tabligh spotkał się z restrykcjami. 

Przyprowadzono go do naczelnika okręgu, który zasypał go pytaniami, na jakie 

sahib udzielił mu elokwentnych odpowiedzi. Miało to bardzo pozytywny wpływ 

na tego urzędnika, który z wszelkimi honorami zwolnił Maulwi sahiba.  

 

W czasie starań Indonezji o niepodległość Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) z 

przekonaniem ogłaszał, Ŝe muzułmanie powinni wspierać indonezyjskich 

muzułmanów w ich dąŜeniu do niepodległości i prosił o wsparcie dla tego ruchu 

wszystkie misje Ahmadiyya na całym świecie. Po ogłoszeniu niepodległości 

przez Sukarno, zgodnie z oświadczeniem Hadhrata Khalifatula Masiha II (ra) 

misjonarze i pozostali Ahmadi w pełni uczestniczyli w zachodzących zmianach. 

Syed Shah Muhammad sahib spotkał się z Sukarno  i wyraził swoje 

zadowolenie z uczestniczenia w ruchu niepodległościowym. Jego zadaniem 

miało być odczytywanie wiadomości radiowych w urdu. Przez pewien czas 

wiadomości te były odczytywane przez Abdul Wahid sahiba oraz przez Malik 

Aziz sahiba. Syed Shah okazywał tak wielki entuzjazm, iŜ wcześniejszy 

minister uznawał go za jednego z obywateli tego kraju. Wszyscy wiedzieli, 

jakie usługi oddał temu krajowi, za co został oficjalnie odznaczony. Wracając 

do tych czasów naleŜy wspomnieć, Ŝe wielu Ahmadi oddało Ŝycie za 

niepodległość Indonezji.  

 

Pomimo to ulema i inni ekstremiści nadal ich prześladują. Hudhur przypomniał 

niektórych z dawniejszych indonezyjskich męczenników. W 1947 roku 

męczeńską śmiercią zginęło sześciu Ahmadi. Byli to: Jaidad sahib, Sura sahib, 
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Sahri sahib, Haji Hassan sahib, Radin Salih sahib i Dahlan sahib. Zginęli w 

jednej z miejscowości na Jawie. Na oczach swoich rodzin zostali zaatakowani 

kijami i kamieniami przez grupę Łahabi(sekta w islamie), którzy chcieli zmusić 

ich do wyrzeczenia się Ahmadiyyat, ale zaatakowani pozostali niezłomni. W 

1949 miała miejsce dalsza męczeńska śmierć. Jej ofiarami stali się: Sani sahib, 

Omo sahib, Dayan sahib, Sharumi sahib, Soma sahib, Humlee sahib, Sulman 

sahib, Mosoon sahib oraz dwie kobiety: Idote sahiba i Ohnay sahiba. Polegli w 

miejscowości na zachodzie Jawy i takŜe zostali zaatakowani przez grupę 

Łahabi, przy uŜyciu kijów i kamieni zostali wywleczeni z wioski i zamordowani 

w wyjątkowo barbarzyński sposób. Ich takŜe zmuszano do wyrzeczenia się 

Ahmadiyyat, ale pozostali wytrwali.  

 

W 2001 roku rozpoczęła się era intensywnej wrogości wobec Ahmadi. W 

czerwcu zamordowano 55-letniego Papook Hassan sahiba, który odwaŜnie 

przeciwstawił się 100 napastnikom zamierzającym zniszczyć nasz meczet. 

Został powaŜnie ranny i zmarł w drodze do szpitala. W 2002 do tych ludzi 

przyłączyli się rządowi pracownicy. Zniszczono domy i zaatakowano dwa 

meczety. W lipcu 2005 roku na oczach policji zaatakowano i zniszczono główny 

meczet. Później rząd ten meczet zapieczętował. We wrześniu 2005 roku nasi 

wrogowie zaatakowali 5 DŜama´at, zniszczyli i okradli meczety, uszkodzono 86 

domów, a niektóre spalono. W październiku 2005 roku nasi wrogowie 

zaatakowali 3 domy Ahmadi i spowodowali powaŜne szkody. W lutym 2006 

roku niszczono domy, 6 z nich spalono, a sklepy naleŜące do Ahmadi 

zniszczono i okradziono z dobytku. Ponad 100 osób Ahmadi stało się 

bezdomnymi i musiało opuścić te tereny. W 2007 roku zburzono nasz meczet i 

26 Ahmadi zostało zmuszonych do przeprowadzki. We wrześniu 2007 

trzykrotnie atakowano jeden z naszych meczetów i ostatecznie go zniszczono. 

policja zablokowała 9 naszych meczetów.  Pomimo tak nieprzyjaznych 

okoliczności indonezyjscy Ahmadi pozostali niezłomni i wytrwali we wierze. 

Obecne męczeństwa są kontynuacją tych prześladowań, ale teraz zarówno 

prasa lokalna, jak i międzynarodowa nie mówi o tym incydencie. Hudhur podał 

szczegóły dotyczące tych trzech męczenników. 
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Tubakos Chandra Mubarak sahib shaheed miał 34 lata. Był Ahmadi od 

urodzenia i pozostawił Ŝonę w piątym miesiącu ciąŜy. Zamierzał zgłosić swoje 

nienarodzone dziecko do Łaqfe Nau (Nowe Poświęcenie), co InshaAllah się 

stanie. Tak jak cała jego rodzina był szczerym Ahmadi. Bardzo regularnie 

ofiarowywał Salat(modlitwa codzienna) na zgromadzeniu w meczecie. W dzień 

poprzedzający jego śmierć Ŝona prosiła, aby nie szedł do pracy w DŜamaat w 

Cikuecik, jako powód podając swój błogosławiony stan, ale on zdecydował się 

iść. Jego zadaniem było odwieźć grupę Khuddam do Cikuecik. W czasie ataku 

znajdował się w domu misyjnym, w jego przedniej części. Przeciwnicy brutalnie 

go zaatakowali noŜem, a potem powiesili i bili. Później ściągnęli go na dół i bili 

kijami oraz masakrowali jego martwe ciało. Jego młodszemu bratu udało się go 

zidentyfikować jedynie na podstawie znamienia. 

 

Ahmad Masono sahib shaheed miał 38 lat i pozostawił Ŝonę z 4 dzieci. Został 

zaproszony do Ahmadiyyat w 2000 roku podczas wizyty Hadhrata Khalifatula 

Masiha IV (ra). Studiował literaturę Ahmadiyya i w 2002 roku złoŜył bai´at. 

Przed bai´at nie traktował swoich rodziców z naleŜytym szacunkiem, ale po 

wstąpieniu do Ahmadiyya rozwinął się duchowo i moralnie, co bardzo 

uszczęśliwiło jego rodziców. Pewnego razu, gdy potrzebował pieniędzy na 

zapłacenie swoich rachunków i pokrycie innych wydatków modlił się 

intensywnie. Jeszcze tego samego dnia pojawił się męŜczyzna ofiarowując mu 

pracę, a wynagrodzenie pozwoliło mu na pokrycie wszelkich wydatków. W 

czasie ataku znajdował się wewnątrz domu misyjnego. Brutalnie zaatakowano 

go noŜami, maczetami i kijami. Jego ciało wyniesiono na zewnątrz, gdzie nadal 

je maltretowano na oczach policji. TakŜe jego trudno było zidentyfikować. 

Roni Persani sahib shaheed miał 35 lat i złoŜył bai´at w 2008 roku. Pozostawił 

Ŝonę i dwie córki. Przed złoŜeniem bai´at był mordercą, złodziejem oraz 

oszustem i został wprowadzony do Ahmadiyyat przez jednego z poprzednich 

męczenników. Przyśniła mu się jakaś święta postać w turbanie. Kiedy zobaczył 

fotografię Obiecanego Mesjasza (as) rozpoznał jego twarz jako tą, którą widział 

we śnie. Zaczął czytać ksiąŜki Ahmadiyya, złoŜył bai´at w 2008 roku i 
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całkowicie zmienił swoje Ŝycie. Jego Ŝona była zaskoczona tą przemianą. Bóg 

nie tylko pozwolił mu wyrzec się wcześniejszego zła, ale teŜ zaakceptować 

Ahmadiyyat i uzyskać status męczennika. Regularnie przestrzegał on Salat i 

TahaŜŜud. Regularnie płacił chanda i gorliwie czynił Tabligh, co zaowocowało 

wieloma bai´at. Często wypowiadał Ŝyczenie zostania męczennikiem. Jego 

takŜe zaatakowano noŜami, maczetami i kijami. Jego ciało wyniesiono, zelŜono 

i zmasakrowano.  

Ludzie ci otrzymali od Boga radości Raju. Są błyszczącymi gwiazdami 

Ahmadiyyat, niechaj Bóg ich wywyŜszy i zapewni wytrwałość ich rodzinom oraz 

stanie się ich Obrońcą i Pomocnikiem. Niech wzmocni wiarę kaŜdego członka 

indonezyjskiego Jama´at. 

 

W jednej ze swoich wizji Obiecany Mesjasz (as) mówił o ludziach pochodzących 

z odległych miejsc, którzy pójdą drogą Sahibzada Abdul Lateef shaheeda. 

Hudhur powiedział, Ŝe ci męczennicy takŜe naleŜeli do ludzi z odległych miejsc, 

a wielu spośród nich nigdy nawet nie widziało Kalifa Ahmadiyyat, a mimo to ich 

oddanie jest godne pochwały. W swojej wizji Obiecany Mesjasz (as) widział, 

jak w jego ogrodzie odcinano jedną z wysoko połoŜonych gałęzi jodły, a on 

poprosił, aby ponownie wbito ją w ziemię, Ŝeby jeszcze raz mogła się rozrosnąć 

i zakwitnąć. Wyjaśnił, Ŝe zinterpretował to jako przesłanie, Ŝe Bóg daje nam 

wielu następców Sahibzada Abdul Lateef shaheeda. Męczeńskie śmierci w 

Indonezji stały się przykładnym wzorem i pokazały, Ŝe ludzie Ŝyjący tysiące mil 

od Qadian potwierdzili prawdziwość Obiecanego Mesjasza (as). Ci z nas, którzy 

pozostali zawsze powinni zastanawiać się nad stanem własnej wiary.  

 

Po kaŜdej męczeńskiej śmierci powinniśmy przyrzec, Ŝe nie tylko nie 

pozwolimy, aby nasza wiara osłabła z powodu prześladowań, ale Ŝe będziemy 

ją pogłębiać i nie podejmiemy Ŝadnych działań, które mogłyby zdyskredytować 

nasze tradycje czy naszą cierpliwość, co z kolei mogłoby zdyskredytować naszą 

lojalność wobec naszego kraju. Jak juŜ wspomniano, indonezyjski DŜamaat 

odegrał waŜną rolę w powstawaniu tego kraju. Ahmadi jest lojalny wobec 
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krajów, w którym Ŝyje. Ta lojalność wymaga, abyśmy modlili się o to, aby Bóg 

oswobodził nasze kraje od ucisku prześladowców i oby nigdy nie zostały nam 

narzucone zasady ludzi, którzy nie znają litości. Odwołujemy się do 

obowiązującego prawa, ale nigdy nie bierzemy go we własne ręce, tylko 

zwracamy się do Boga. Bardziej polegamy na zwracaniu się ku Niemu niŜ na 

prawnych środkach zaradczych. Ufamy Jego łasce. Teraz, zanim zwrócimy się 

do Niego, Hudhur radzi nam zawsze odmawiać modlitwę: ...O Panie nasz, 

wylej na nas wytrwałość i uczyń nasze kroki pewnymi, i pomóŜ nam 

przeciwko niewiernemu ludowi. (2:251) Niech nigdy nikt z nas nie załamie 

się w swojej wytrwałości. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe zbliŜa się czas, kiedy nie będzie juŜ 

takich złośliwych ludzi. Rzekł, Ŝe gdyby Bóg zechciał ludzie ci nie sprawialiby 

innym bólu, a ci, którzy zadają ból nie rodziliby się, ale Bóg poprzez nich chce 

nauczyć nas cierpliwości.  

 

Hudhur modlił się, aby kaŜdy Ahmadi maszerował dalej z modlitwą i 

cierpliwością, aby osiągnąć nasz cel. Niech Bóg zapewni nam wytrwałość i 

niechaj zniszczy wywołujących niepokoje, abyśmy stali się świadkami 

wypełnienia się obietnicy Obiecanego Mesjasza (as). Nasi przeciwnicy nie mają 

nic przeciwko nam osobiście. Powodem tego wszystkiego jest ich wrogość 

wobec Obiecanego Mesjasza (as). Niech Bóg uczyni znak ostrzegający naszych 

wrogów, a ci spośród nich, którzy nie chcą się poprawić niechaj zostaną przez 

Niego ukarani. Hudhur przypomniał o modlitwach za rannych w incydencie w 

Cikeusik; dwie osoby zostały juŜ wypisane ze szpitala, ale trzy dalsze nadal są 

hospitalizowane. Zwracając się do indonezyjskich Ahmadi Hudhur powiedział, 

Ŝe są z nimi modlitwy wszystkich Ahmadi. Hudhur otrzymuje listy wyraŜające 

smutek i obawy o indonezyjskich Ahmadi, obrazy tych barbarzyńskich 

prześladowań zranił wszystkich Ahmadi.  Niech Bóg zachowa w swojej opiece 

kaŜdego Ahmadi i chroni nas przed wszelkim złem w przyszłości, niechaj 

zniweczy w zarodku wszystkie knowania wrogów. 
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Hudhur poinformował, Ŝe poprowadzi modlitwę pogrzebową za wszystkich 

trzech męczenników in absentia. Dodatkowo poprowadzi modlitwę pogrzebową 

za młodego Ahmadi, który stracił Ŝycie w samobójczym ataku dokonanym w 

Mardan w Pakistanie, w regimencie pendŜabskim. Był tam na szkoleniu. Był on 

siostrzeńcem dwóch z naszych Łaqf Zindagi (Poświęcenie śycia).     

  

 

 


