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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Istota prawdziwej miłości do Allaha 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

4 kwietnia, 2014 r.  

 
W dzisiejszym piątkowym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił wykład na 

temat miłości do Boga w odniesieniu do pism i wypowiedzi Obiecanego 

Mesjasza (as). Hudhur powiedział, Ŝe w tych wyciągach z pism Obiecanego 

Mesjasza (as) zdefiniowana jest miłość do Boga, wyjaśniony jest jej realizm jak 

równieŜ podane są tajemnice jej osiągnięcia wraz z wyjaśnieniem jej głębi i 

filozofii. Ekstrakty te wyjaśniają równieŜ, co powinno być standardami, w 

odniesieniu do miłości do Boga, tych z nas, którzy przyjęli go i są zaliczani do 

jego DŜama'at oraz jakie oczekiwania wobec nas miał Obiecany Mesjasz (as). 

KaŜdy urywek inspiruje, jest naświetleniem wskazówek i waŜne jest zwrócenie 

uwagi na to, aby zrozumieć istotę i ducha tego tematu, być zdolnym rozwinąć 

się w nim i zreformować siebie. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

„Miłość nie jest udawaniem lub rytuałem, a raczej jest to dar wśród innych 

ludzkich zdolności. Rzeczywistością miłości jest to, Ŝe serce lubi coś i jest do 

tego przyciągnięte. Tak jak prawdziwe wartości czegoś są widoczne, gdy 

osiągnie to stan doskonałości, tak samo jest w przypadku miłości. Jej skarby są 

widoczne, gdy osiągnie ona swój punkt kulminacyjny. Allah WywyŜszony 
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stwierdza (…) A jednak ich serca napełniły się miłością do cielca(...) 

(2:94) W rzeczywistości, kiedy człowiek całkowicie kocha kogoś to jest to tak 

jakby go przenikał lub trawił i stawał się przesiąknięty jego moralnością i 

obyczajami. Im większa jest miłość, tym bardziej człowiek jest naturalnie 

przyciągany do zalet/wartości ukochanego i staje się jego odzwierciedleniem. 

Taka jest równieŜ oznaka, kiedy człowiek kocha Boga- otrzymuje wtedy BoŜe 

światło na zasadzie odblasku, zgodnie z człowieka własnymi moŜliwościami. A 

ci, którzy kochają szatana, nabywają ciemność, która jest w szatanie” (Nur Ul 

Haq, część II, str. 430, Ruhani Khaza'in, t. 9) 

 

Hudhur wyjaśnił, Ŝe przyjęcie BoŜy atrybutów jest wyrazem miłości do Boga, i 

jak to Hudhur wyjaśnił w piątkowych kazaniach kilka tygodni temu, opartych 

na wiedzy i zrozumieniu Boga, chyba, Ŝe ktoś jest świadomy wszystkich 

atrybutów Jednego Boga, nie moŜe mieć wiedzy o Nim i zrozumienia Jego. 

Miłość do Boga jest następnym krokiem i gdy Boskie atrybuty są zaadoptowane 

wtedy człowiek otrzymuje BoŜe światło. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

„Rzeczywistość miłości do Boga następuje wtedy, gdy człowiek prawdziwie lubi 

wszystkie atrybuty, morale i uwielbia adorować Ukochanego Allaha. Człowiek 

taki stara się z całego serca i duszy, aby być całkowicie im oddany. Tak więc 

będąc tak oddanym Allahowi WywyŜszonemu, osoba taka moŜe nabyć BoŜą 

miłość. Ktoś, kto naprawdę kocha, jest całkowicie oddany swojej ukochanej 

osobie. Jest to widoczne na twarzy takiego człowieka i ma on równieŜ obraz 

ukochanej osoby w swoim sercu i jest tak jakby ukochana osoba go przenikała. 

Jest przesiąknięty ukochaną osobą i czyni oczywistym dla ludzi, Ŝe jest on 

całkowicie pochłonięty miłością do niej.”(Nur ul Haq, część II, str. 431, Ruhani 

Khaza'in t. 9)  
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W odpowiedzi na zarzut podniesiony przez księdza w sprawie islamskiego 

pojęcia miłości do Boga, Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

 „Niech to będzie jasne, Ŝe w rzeczywistości ten zarzut odnosi się do Ewangelii, 

a nie do Koranu, poniewaŜ z pewnością Ewangelie nie uczą posiadania 

indywidualnej miłości do Boga i wielbienia Go z osobistą miłością. Natomiast 

Koran jest pełen tych nauczań. Koran wyraźnie stwierdza: (...) świętujcie 

chwałę Allaha, tak jak zwykliście świętować chwałę waszych ojców, 

(...) (2:201) i (...) miłując to, tak jak właśnie Allaha miłować 

powinni.(…) (2:166). Oznacza to- pamiętaj o Bogu znacznie mocniej, niŜ 

pamiętasz o swoich ojcach. Jest to wyróŜnieniem wierzących, Ŝe kochają Boga 

najbardziej. Nie kochają swoich ojców, matek, innych bliskich czy siebie 

samych tak bardzo jak kochają Boga. Następnie stwierdzone jest: (…) Allah 

jednak uczynił wiarę wam miłą, jak i to, Ŝe jest ona piękna dla waszych 

serc (...) (49:8). Jest powiedziane: Zaprawdę, Allah nakazuje 

sprawiedliwość i czynienie dobra innym; i dawać podobnie jak rodzina; 

(...)(16:91). Werset ten stanowi prawa Boga i prawa człowieka, a jego 

najwyŜszą elokwencją jest to, Ŝe Bóg WywyŜszony wyjaśnia w nim oba aspekty 

... W zakresie obowiązków wobec Allaha werset ten zaznacza, aby słuchać 

Boga Wszechmogącego z لدع (uczciwością/sprawiedliwością), poniewaŜ On 

stworzył was, pielęgnował was i nadal to czyni w kaŜdej chwili. To jest naszym 

obowiązkiem wobec Niego abyśmy byli Mu posłuszni. A jeśli macie większą 

wiedzę to nie tylko bądźcie Mu posłuszni ze względu na przestrzeganie Jego 

prawa, ale bądźcie mu posłuszni, jako ناسحا (czynienie dobra), poniewaŜ Bóg 

jest Dobroczyńcą, Którego łaski są nieograniczone. Oczywiście etap gdzie ناسحا 

( czynienie dobra) jest utrzymywane na uwadze jest wyŜszym etapem niŜ لدع 

(uczciwość/sprawiedliwość). Stała refleksja i rozmyślanie o [pojęciu] ناسحا  

(czynienie dobra)trzyma zawsze na uwadze oblicze i walory Dobroczyńcy, 

dlatego teŜ definicja ناسحا (czynienie dobra) obejmuje oddawanie czci Bogu tak 

jak gdyby Bóg nas obserwował. Ludzie, którzy są posłuszni Bogu 

Wszechmogącemu, dzielą się na trzy typy. Po pierwsze są ci, którzy nie 

rozmyślają poprawnie o BoŜych łaskach, poniewaŜ Bóg jest Niewidzialny, 
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natomiast obiekty materialne są ewidentne. Pasja, która jest wpojona przez 

refleksję nad wielkością łask Boga nie jest w nich generowana i miłość, która 

jest stymulowana przez refleksję nad wielkimi dobrodziejstwami Dobroczyńcy 

nie jest w nich stymulowana. Akceptują oni Boga Wszechmogącego, jako 

Stwórcę w pobieŜny sposób i w ogóle nie myślą o szczegółach Boskich 

dobrodziejstw, nie myślą o ścisłym badaniu, które przynosi Prawdziwego 

Dobroczyńcę przed oczy człowieka. Mgiełka materializmu nie pozwala im w 

pełni ujrzeć Oblicza Prawdziwego Stwórcy. Nie mają oni czystego widoku 

potrzebnego by ujrzeć Prawdziwego Obdarzającego. Ich błędne rozumienie 

Boga jest zafałszowane materializmem i dlatego nie mogą oni właściwie 

docenić łask Boga. Nie są oni tak uwaŜni jak powinni być przy refleksji nad 

Boskimi łaskami, a to jest to, co przynosi Oblicze Dobroczyńcy przed oczy 

człowieka. Ich zrozumienie i wiedza o Bogu są zamazane. Powodem tego jest 

częściowo fakt, Ŝe opierają się oni na swoich własnych wysiłkach, sposobach i 

środkach, a częściowo, dlatego, Ŝe przyjęli oni BoŜe wartości Khalqiyyat 

(wartość tworzenia) i Razzaqiyyat (wartość zaopatrzenia i utrzymania) tylko 

jako pojęcie. PoniewaŜ Allah WywyŜszony nie obciąŜa nikogo poza zasięg jego 

wiedzy, więc tak długo, jak ci ludzie są na tym etapie, On chce tylko, aby byli 

oni wdzięczni za Jego łaski i w wersecie Zaprawdę, Bóg nakazuje 

sprawiedliwość (...) znaczeniem sprawiedliwości jest to, Ŝe są mu oni 

posłuszni z uczciwości. Człowiek ma większy poziom wiedzy i zrozumienia 

Boga, gdy, jak wspomniano wcześniej, jest całkowicie wolny od pozornych 

sposobów i środków i docenia łaski oraz chwałę BoŜą, wychodzi z niejasności 

sposobów i środków. 

WyraŜenia takie jak „moje rośliny rozkwitły tylko dlatego, Ŝe je podlewałem” 

lub „udało mi się z powodu mojego własnego wysiłku” lub ,,mój taki a taki cel 

został osiągnięty dzięki Ŝyczliwości Zaid’a” lub „zostałem uratowany od ruiny z 

powodu czujności Bakra” wydają się banalne i fałszywe. Człowiek widzi tylko 

Jedną Istotę, Jedną Siłę, Jednego Dobroczyńcę i Jedną Ręką. I to wtedy 

człowiek dostrzega łaski Boga Wszechmogącego z jasnością i bez mrocznego 

cienia polegania na sposobach i środkach. Ta manifestacja jest tak jasna i 
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pewna, Ŝe człowiek nie uwaŜa Boga Dobroczyńcy za nieobecnego, gdy oddaje 

Mu cześć, a wręcz przeciwnie, uwaŜa on, Ŝe Bóg jest obecny, gdy on wielbi Go. 

Koran nazywa takie uwielbienie jako ناسحا i Prorok (saw) wyjaśnił równieŜ takie 

samo znaczenie  ناسحا w [Ahadith ] Sahih Bukhari i muzułmanina. Kolejnym 

etapem jest: (…) dawać podobnie jak rodzina(...) Określniki tego są takie, 

Ŝe gdy człowiek docenia BoŜe łaski, uwolniony od sposobów i środków, wielbi 

Boga rozumiejąc, Ŝe jest On obecny i jest bezpośrednim Dobroczyńcom, to ta 

koncepcja i percepcja ostatecznie skutkuje zaszczepieniem w człowieku 

osobistej miłości do Boga. Stałe docenianie ciągłych łask z pewnością tworzy 

ten efekt w sercu wdzięcznej osoby i jej serce staje się pełne indywidualnej 

miłości do Boga, Którego nieograniczone łaski spływają na człowieka. W takiej 

sytuacji nie czci on z poczucia ناسحا, a raczej indywidualna miłość do Boga jest 

zaszczepiona w jego sercu, tak jak dziecko posiada indywidualną miłość do 

swej matki. Teraz on nie tylko widzi Boga w czasie oddawania Mu czci, ale 

takŜe czerpie przyjemność jak człowiek, który naprawdę adoruje. Wszystkie 

egoistyczne pragnienia są wytępione i przejęte przez indywidualną miłości do 

Boga. Jest to etap, który Bóg Wszechmogący porównał do (…) dawać 

podobnie jak rodzina(...)  i wskazał na to w wierszu: (...) świętujcie 

chwałę Allaha, tak jak zwykliście świętować chwałę waszych ojców 

(…) (2:201). 

Krótko mówiąc jest to wyjaśnienie wersetu Zaprawdę, Allah nakazuje 

sprawiedliwość i czynienie dobra innym; i dawać podobnie jak 

rodzina(...) (16:91) W wersecie tym Bóg Wszechmogący wymienił wszystkie 

trzy etapy ludzkiego zrozumienia oraz wiedzy o Bogu i nazwał trzeci etap jako 

fazę indywidualnej/personalnej miłości. Jest to etap, w którym wszystkie 

egoistyczne pobudki są wyeliminowane, a serce jest przepełnione miłością, tak 

jak butelka wykonana ze szkła jest wypełniona perfumami. Tylko do tego etapu 

nawiązuje werset: Wśród ludzi jest i taki, który sam siebie sprzedaje z 

chęci przypodobania się Allahowi; Allah zaś jest współczujący wobec 

swoich sług. (2:208) Stwierdzone jest równieŜ: Nie, kto odda samego 

siebie Allahowi i będzie czynił dobro, ten otrzyma swą nagrodę od 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  6/15 

 

Pana. Na tego nie spadnie strach ani nie będzie on Ŝałować. (2:113)  

Oznacza to, Ŝe Bóg i miłość BoŜa stają się obiektem ich poŜądania i 

błogosławieństwa BoŜe są ich nagrodą. W innym miejscu Bóg stwierdza: I 

karmią, z miłości do Niego, biednego, sierotę i więźnia, zapewniając 

go: „Karmimy cię, wyłącznie by zdobyć sobie upodobanie Allaha. Nie 

chcemy od ciebie ani nagrody, ani podziękowania. (76:9-10). Warto 

zastanowić się, jak wyraźnie wszystkie te wersety dowodzą, Ŝe Koran uwaŜa 

doskonałą pozycję kultu Boga i dobre uczynki, jako etap gdzie serce szczerze 

stara się o miłość i zadowolenie Boga. 

Powstaje jednak pytanie, czy Ewangelie równieŜ posiadają to wyśmienite 

nauczanie, które zostało wyjaśnione w Koranie? Zapewniamy kaŜdego, Ŝe 

Ewangelia nie cytuje go tak jasno i tak szczegółowo. Wszechmogący Bóg 

nazwał tę religię islamem mając na celu, aby człowiek wielbił Boga 

Wszechmogącego w wyniku swojej wrodzonej pasji, a nie z powodu 

egoistycznych pobudek. Islam jest nazwą porzucenia wszystkich motywów i 

dobrowolnego poddania się woli BoŜej. Nie ma na świecie innej religii, oprócz 

islamu, która posiada te cele. Nie ulega wątpliwości, jako znak Jego łaski, Ŝe 

Bóg Wszechmogący obiecał wiernym wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. 

JednakŜe wierzących, którzy mają aspiracje do wyŜszych pozycji, nauczono 

czcić z powodu personalnej do Niego miłości."(Nur ul Haq, część II, s. 436-441, 

Ruhani Khaza'in t. 9) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał następująco o oznakach prawdziwej miłości: 

„Miłość to wspaniała rzecz. Jej ogień pochłania ogień grzechu i gasi płomień 

nieposłuszeństwa. Tam gdzie istnieje doskonała i prawdziwa miłość, nie moŜe 

być mowy o „karze”. Jedną z oznak prawdziwej miłości jest to, Ŝe kochający 

boi się na samą myśl bycia w separacji od swego umiłowanego. Człowiek taki 

sądzi, Ŝe jest niczym i uwaŜa niezadowolenie umiłowanego, jako śmiertelną 

truciznę. Jest on równieŜ nękany przez wielką tęsknotę, aby spotkać swojego 

umiłowanego, poniewaŜ jego brak i separacja odbierają mu Ŝycie. Dlatego teŜ 
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uwaŜa on za grzeszne działania, które są uznawane za takie przez zwykłego 

człowieka - np. morderstwo, cudzołóstwo, kradzieŜ i dawanie fałszywego 

świadectwa - ale równieŜ uwaŜa on nawet najmniejszą alienację od Boga i 

nawet najmniejszą skłonność do czegoś innego poza Nim, za cięŜki grzech. 

Zatem stale dąŜy do szukania przebaczenie (Istighfar) od swojego Wiecznie 

Ukochanego. PoniewaŜ nigdy nie moŜne zmusić siebie do przyjęcia oddzielania 

od Niego na Ŝaden czas, najmniejsze zaniedbanie, które mógł popełnić z 

powodu swojej ludzkiej słabości, widniej przed nim jak góra grzechu. 

To z tego powodu ci, którzy cieszą się świętą i doskonałą relacją z Bogiem, 

zawsze pochłonięci są w Istighfar. Prawdziwie kochający jest zawsze pełen 

obaw, aby przedmiot jego uwielbienia nie stał się nim rozdraŜniony. Serce 

prawdziwie kochającego jest wypełnione pragnieniem podobania się Mu 

perfekcyjnie i nie jest zadowolony nawet, jeśli sam Bóg informuje go, Ŝe jest 

On z niego zadowolony. Tak jak pijak nie jest zadowolony z jednego napoju i 

ciągle prosi o więcej. W ten sam sposób, kiedy strumień miłości BoŜej tryska w 

sercu człowieka, to pragnie on naturalnie osiągnąć zadowolenie Boga tak 

bardzo jak to tylko jest moŜliwe. Zatem większa miłość prowadzi do jeszcze 

większego Istighfar. Dlatego ci, którzy są doskonali w miłości do Boga 

nieustannie poszukują przebaczenia Allaha. Najpewniejszą oznaką 

bezgrzesznej osoby jest to, Ŝe pochłonięta jest ona w Istighfar znacznie więcej 

niŜ inni ludzie. Prawdziwym znaczeniem Istighfar jest modlenie się do Boga, 

aby usunął On wszelki moŜliwe uchybienia lub błędy, które osoba mogła 

popełnić z powodu słabości natury ludzkiej, i aby przykrył On wszelkie wady 

człowieka i nie pozwolił, aby były one wyeksponowane. Znaczenie Istighfar 

rozciąga się równieŜ na zwykłych ludzi i w ich przypadku znaczy to, aby modlić 

się do Boga Ŝeby uchronił On suplikanta, zarówno w tym Ŝyciu jak i Ŝyciu 

ostatecznym, od złych skutków i trujących wpływów jego grzechów i 

występków. 

Zatem źródłem prawdziwego zbawienia jest personalna miłość do Boga, która z 

kolei czerpie Jego miłość poprzez pokorę człowieka, jego suplikacje ciągłą 

Istighfar. Kiedy człowiek doprowadza swoją miłość do perfekcji i ogień miłości 
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pochłania jego cielesne namiętności, to natychmiast płomień BoŜej miłości, 

którą ma Allah dla swego sługi, spada na jego serce i oczyszcza go z zabrudzeń 

jego przyziemnego istnienia. Wtedy to człowiek nabywa odbicie świętości Boga, 

który jest, Hayyi i Qayyum i człowiek uczestniczy we wszystkich BoŜych 

atrybutach drogą odzwierciedlenia. Wtedy człowiek staje się manifestacją BoŜej 

chwały i wszystko, co jest ukryte w odwiecznej skarbnicy Boga, ujawnia się 

światu przez taką osobę. Bóg, który stworzył świat, nie jest skąpy i Jego 

błogosławieństwa są wieczne, a Jego imiona i atrybuty nie są nigdy 

zatrzymane.”(Chashma e masih (ang. Fountain of Christianity), s. 57-59) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał o usuwaniu grzechu: 

 „(...)Grzech jest trucizną, która rodzi się, gdy człowiek nie słucha Boga, nie 

kocha Go Ŝarliwie i nie pamięta o Nim z miłością. Człowiek, którego serce 

oddaliło się od miłości Boga jest jak drzewo, które będąc wykorzenione z ziemi 

nie jest w stanie chłonąć wody, więc więdnie z kaŜdym dniem i szybko traci 

całą swoją zieleń. Grzech niszczy człowieka tak jak susza zabija drzewo. Prawo 

BoŜe przypisało trzy środki na ten stan: po pierwsze - miłość. Po drugie- 

Istighfar, czyli pragnienie, aby nie narazić czegoś. Tak długo jak korzenie 

drzewa pozostają objęte ziemią, ma ono szansę pozostania zielonym. Po 

trzecie- pokuta, czyli zwracanie się do Boga w pokorze po to, aby wchłonąć 

wodę Ŝycia, aby osiągnąć bliskość z Nim i być uwolnionym od ciemności 

grzechu poprzez dobre uczynki. Werbalna skrucha nie jest wystarczająca; 

prawdziwa pokuta musi mieć towarzystwo dobrych uczynków, które przybliŜają 

człowieka do Boga. Modlitwa teŜ jest formą pokuty, poniewaŜ poprzez nią 

szukamy bliskości do Boga. 

To dlatego, kiedy Bóg tchnął Ŝycie w człowieka, nazwał go Ruh [duch], 

poniewaŜ prawdziwe szczęście i pokój człowieka leŜą w uznaniu i miłości do 

Boga i w poddaniu się Jemu. Bóg nazwał to równieŜ Nafs [jaźń] dlatego, Ŝe 

szuka ono związku z Bogiem. Ten, kto kocha Boga, jest jak drzewo głęboko 

zakorzenione w glebie. To jest ostatecznym szczęściem człowieka. Tak jak 
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drzewo absorbuje wodę z ziemi i wydala przez nią szkodliwe substancje tak, 

gdy serce człowieka karmi się wodą BoŜej miłości to jest w stanie łatwo pozbyć 

się wszystkich trujących wpływów. Po zanurzeniu się w Bogu kontynuuje ono 

otrzymywanie czystego pokarmu, który powoduje jego wzrost, rozwój i 

wydanie dobrego owocu. Ale ci, którzy nie są zakorzenieni w Bogu, nie mogą 

wchłonąć odŜywczej wody. Wysychają oni coraz bardziej z kaŜdą chwilą, a 

wszystkie ich liście opadają pozostawiając gołe i brzydkie gałęzie. Odkąd 

jałowość grzechu wynika z wyobcowania, oczywistym rozwiązaniem jest 

stworzenie solidnej relacji z Bogiem, jak o tym świadczy samo prawo natury. 

Odnosząc się do tego, Wspaniały Bóg mówi: O ty, duszo w pokoju! Wróć do 

swego Pana, ty zadowolony z Niego, a On zadowolony z ciebie.  Wejdź 

zatem pomiędzy wybrane sługi Moje i wejdź do mojego ogrodu. (89:28-

31) 

śarliwa i namiętna miłość do Boga jest więc jedynym skutecznym lekarstwem 

na pozbycie się grzechu. Akty poboŜności, które wynikają z tej miłości 

pomagają ugasić ogień grzechu. Kiedy człowiek wykonuje dobre uczynki w imię 

Boga, to w ten sposób świadczy o swojej miłości do Niego. Pierwszym etapem 

miłości, który moŜna porównać do drzewa, które zostało zasadzone w ziemi, 

jest posiadanie takiej wiary w Boga, Ŝe człowiek ceni Go ponad wszystko, 

nawet ponad własne Ŝycie. Drugi etap, który moŜna porównać do drzewa, 

które mocno zakorzeniło się w glebie, jest Istighfar, w którym człowiek boi się, 

Ŝe oddzielenie go od Boga, wyeksponuje ludzkie słabości człowieka. Trzecim 

etapem, który przypomina drzewo, które przynosi swoje korzenie w pobliŜu 

wody i ssie ja tak jak dziecko, jest etap pokuty. Filozofia grzechu jest taka, Ŝe 

wynika on z własnej alienacji od Boga, a tym samym moŜna go uniknąć tylko 

przez stworzenie relacji z Allahem. Ignoranccy rzeczywiście są ci, którzy 

deklarują samobójstwo innego człowieka, jako lekarstwo na ich grzechy.” (Four 

Questions By A Christian And Their Answers, s. 2-5) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał dalej:  
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„W Koranie Bóg dał nam doskonałe nauczanie, które, jeśli naprawdę 

zastosowane, pozwoli nam ujrzeć Go w tym Ŝyciu. Koran mówi: (…)Niechaj 

zatem ten, kto ma nadzieję spotkać się ze swoim Panem, wypełnia 

dobre uczynki, a niechaj nie dołącza się do czci nikogo innego w 

oddawaniu czci swemu Panu. (18:111) Znaczy to, Ŝe kto pragnie zobaczyć 

Boga- Prawdziwego Stwórcę- w tym Ŝyciu, powinien czynić sprawiedliwie. Jego 

działania powinny być wolne od zgorszenia, ostentacji, pychy i arogancji. Jego 

działania nie powinny być ani szkodliwe, ani wybrakowane, ani przeciwne 

indywidualnej miłości do Boga i powinny być przepojone szczerością oraz 

wiernością. Człowiek powinien teŜ powstrzymać się od szirk [przypisywanie 

Bogu partnerów] i nie powinien czcić ani słońca, ani księŜyca, ani gwiazd, ani 

powietrza, ani ognia, ani wody, ani niczego innego. Nie powinien on równieŜ 

umieszczać swojej wiary w środkach fizycznych; jakby były one partnerami 

Boga. Nie powinien zaleŜeć od własnej sprawności, bo to równieŜ zalicza się do 

bałwochwalstwa- szirk. Zrobiwszy wszystko, co w jego mocy, powinien uwaŜać 

to za bez znaczenie i nie powinien szczycić się swoją wiedzą oraz swoimi 

wysiłkami, a powinien myśleć o sobie, jako o ignoranckim i bezwartościowym. 

Jego dusza powinna zawsze leŜeć w prostracji na progu Wszechmogącego, 

szukając Jego łaski przez modlitwę i suplikacje. Dlatego naleŜy stać się jak 

spragniony i niewaŜny człowiek, który znajduje fontannę czystej, słodkiej wody 

i stara się sięgnąć do niej potykając się i upadając. Kiedy w końcu kładzie on 

na niej swoje usta, nie puszcza jej dopóki nie jest w pełni nasycony.” ( Lecture 

Lahore, s. 10-11) 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

„Jeśli okaŜe się, Ŝe posiadasz zdolności do kochania jak prawdziwy i Ŝarliwy 

wielbiciel, który znosi głód i pragnienie gdy oddzielony jest od Umiłowanego, i 

nie dba ani o poŜywienie, ani o napojenie, ani o własne ciało, powinieneś stać 

się tak zaabsorbowany w miłość do Boga, Ŝe twoja własna istota gubi się 

gdzieś po drodze. Człowiek jest bardzo fortunny, jeśli umrze w takim stanie. 
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Jesteśmy zainteresowani osobistą miłością, a nie wizjami i objawieniami. Pijak 

pije alkohol szklanka po szklance i doświadcza przyjemności. Podobnie naleŜy 

pić szklanki indywidualnej miłości do Boga. Tak jak pijak nigdy nie przerywa, 

tak ty nigdy nie powinieneś być nasycony. Człowiek nie powinien nigdy cofnąć 

się aŜ do czasu, kiedy zda sobie sprawę, Ŝe doszedł do tego etapu w miłości, w 

którym moŜe on być nazwanym Ŝarliwym wielbicielem. Powinien on 

maszerować do przodu i w górę nigdy nie puszczając szklanki. Bądź bardziej 

zdesperowany posiadania jej. Jeśli nie osiągnąłeś tego etapu to jesteś 

bezuŜyteczny. Miłość do Boga powinna być taka, Ŝe w porównaniu z nią nic 

innego nie powinno mieć znaczenia. Nie poddawaj się Ŝadnej kaŜdej pokusie i 

nie bój się Ŝadnego strachu!” (Malfudhat, t. 3, str. 134, nowe wydanie) 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 „Kiedy człowiek jest w całkowitej zgodzie z Bogiem WywyŜszonym i nie ma 

Ŝadnych skarg, to jest to w tym czasie kiedy rozwija on swą indywidualną 

miłość do Boga. Chyba, Ŝe powstaje osobista miłość do Boga WywyŜszonego, 

wiara jest w wielkim niebezpieczeństwie i kiedy osobista miłość do Boga jest 

generowana człowiek pozostaje w pokoju przed atakami szatana. Dopóki ta 

miłość nie jest rozwinięta, człowiek Ŝyje i jest w sidłach Nafse Ammarah (jaźń, 

które skłania do zła). Ludzie, którzy są pod wpływem Nafse Ammarah, kochają 

ten świat i uznają Ŝycie przyszłe za odległe; są oni w bardzo niebezpiecznym 

miejscu! Ci, którzy są pod wpływem Nafse Lawwamah (jaźń, która upomina) są 

przyjaciółmi Boga w jednej chwili, a szatana- w drugiej! Oni nie pozostają tacy 

sami gdyŜ zmagają się z samymi sobą i czasem podczas tych zmagań 

przezwycięŜają oni własne ja, a innymi czasy są oni przez nie pokonani. Tak 

czy inaczej, ci ludzie są w dobrej pozycji, poniewaŜ czynią oni cnotliwe akty i 

posiadają strach przed Bogiem. JednakŜe ci, którzy są pod wpływem Nafse 

Mutma'innah (duszy w spoczynku) są triumfalni. Pozostawiają oni za sobą 

wszystkie zagroŜenia i strach, docierają do miejsca pokoju i trwają w tym 

pokoju gdzie szatan nie moŜe dotrzeć.” (Malfudhat, Cz. 3, str.508, nowe 
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wydanie) 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

„Wierzący ma intencje człowieka, który gorąco kocha i jest Ŝarliwy w swej 

miłości. Jego pasja do Ukochanego, to znaczy do Boga, wynika z całkowitego 

oddania, miłości i szczerości, a człowiek poddaje się Bogu z pokorą, błaganiem 

i determinacją. śadne ziemskie przyjemności nie są przyjemnościami dla 

takiego człowieka, a jego dusza jest karmiona Ŝarliwą miłością do Boga. Nie 

jest on zaniepokojony, Ŝe jego Umiłowany nie wymaga Ŝadnej opieki. Człowiek 

taki nie traci odwagi, kiedy doświadcza milczenia i braku odpowiedzi od Boga. 

W rzeczywistości kroczy on zawsze do przodu, pnie się w górę i wzbudza w 

swoim sercu coraz większą czułość. WaŜne jest, aby mieć te dwa aspekty, Ŝe 

Ŝarliwy, wielbiący wierzący jest całkowicie pochłonięty w miłości do Boga i 

miłość takiego człowieka jest na doskonałym poziomie. Prawdziwa pasja 

miłości i poczucie determinacji w jego deklaracji miłości powinno być tak w nim 

utwierdzone, Ŝe Ŝadne niepowodzenie nie powinno zachwiać nim w chwilach, 

gdy panuje cisza i brak uwagi od Umiłowanego. Człowiek taki powinien 

posiadać dwa rodzaje czułości. Pierwsza to czułość miłości do Boga, a druga to 

ta, która jest generowana w sercu na skutek bólu drugiego człowieka 

doświadcza lęku wobec samopoczucia tego człowieka i chęć niesienia mu 

pomocy. Szczera i czuła miłość do Boga w połączeniu z determinacją oddziela 

człowieka od człowieczeństwa i umieszcza go w cieniu Boga. Człowiek jest w 

niebezpieczeństwie chyba, Ŝe jego miłość do Boga osiąga stadium, w którym 

człowiek jest niezaleŜny od wszystkiego z wyjątkiem Allaha. Trudno jest 

pokonać to zagroŜenie bez ucięcia wszystkich więzi z wyjątkiem tych z 

Allahem. Trudno jest takŜe wejść do strefy Jego zadowolenia. Trzeba być 

wraŜliwym w stosunku do stworzenia BoŜego, tak jak prawdziwą, troskliwą 

miłością darzy matka swoje drogie, kruche dziecko.” (Malfudhat, Cz. 4, str.32, 

nowe wydanie) 
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Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

„Silne połączenie i czysta miłość do Boga WywyŜszonego są generowane, gdy 

człowiek dowiaduje się o Jego Istocie. Ludzie są pełni wątpliwości. Wielu z nich 

otwarcie staje się ateistami, a inni, którzy nie stali się ateistami, ale są pod ich 

wpływem, stali się, ze względu na to, leniwi, jeśli chodzi o wiarę. Rozwiązaniem 

dla nich jest kontynuowanie modlitwy do Boga WywyŜszonego, tak, aby ich 

rozumienie Boga zostało polepszone. Powinni oni pozostawać w 

prawdomównym towarzystwie, aby mogli doświadczyć świeŜych oznak władzy i 

panowania Boga WywyŜszonego. On wtedy zwiększy ich wiedzę tak jak będzie 

się Mu podobać się i w sposób, w jaki będzie się Mu podobać oraz przyzna im 

wiedzę(...) 

Jest całkowitą prawdą, Ŝe im większa wiara w istnienie i wielkość Boga 

WywyŜszonego tym większa jest bojaźń BoŜa w człowieku. W przeciwnym razie 

człowiek staje się bezwstydny w związku z grzechami w czasach zaniedbania. 

Miłość do Boga WywyŜszonego, podziw i strach przed Jego wielkością są 

dwoma uczuciami, które spalają grzechy. Jest to kwestia zasady, Ŝe człowiek 

unika tego, czego się boi. Na przykład człowiek wie, Ŝe ogień pali, tak więc 

trzyma on swą rękę z dala lub jeśli człowiek wie, Ŝe takie i takie miejsce roi się 

od węŜy, nie pójdzie tam. Podobnie, jeśli jest przekonany, Ŝe toksyny grzechu 

zniszczą go i boi się wielkości Boga WywyŜszonego i jest przekonany, Ŝe Bóg 

nie lubi grzechu i karze za niego surowo, to nie będzie nachalny w popełnieniu 

grzechu. Nie myśli wiele o sobie. Jego dusza jest zawsze z Bogiem 

Wszechmogącym.”( Malfudhat , Cz. 4, str. 404, nowe wydanie) 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

,,Kiedy człowiek neguje całą swoją istotę poprzez wpadanie w ogień miłości do 

Boga Wszechmogącego, ta śmierć poprzez miłość zapewnia mu nowe Ŝycie. 

Czy nie moŜesz zrozumieć, Ŝe miłość jest jak ogień, a takŜe grzech jest jak 

ogień? Ogień miłości BoŜej gasi ogień grzechu. I to jest źródłem zbawienia.” 

(Qadian Kay Ariya Aur Hum, syt. 448, Ruhani Khaza'in t. 20) 
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Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

„Bóg oszczędza tego, który jest całkowicie sprawiedliwy od nieszczęść, nie w 

zwykły sposób, ale jako znak. KaŜda inna przebiegła lub niemądra osoba 

twierdzi, Ŝe jest sprawiedliwa, ale tylko ten jest sprawiedliwy, kto okazuje się 

sprawiedliwy poprzez znaki Boga. KaŜdy moŜe powiedzieć, Ŝe kocha Boga, ale 

tylko ten kocha Boga, którego miłość jest potwierdzona przez niebiańskie 

świadectwo. KaŜdy mówi, Ŝe jego religia jest prawdziwa, ale tylko tej osoby 

religia jest prawdziwa, której jest przyznane światło na tym świecie. I kaŜdy 

mówi, Ŝe przyznane mu będzie zbawienie, ale tylko ten człowiek ma rację, 

mówiąc tak, który widzi światło zbawienia w tym świecie. Tak więc naleŜy 

spróbować i stać się umiłowanym przez Boga po to, aby być ocalonym od 

kaŜdego nieszczęścia.”(Kishti Noe, str. 82, Ruhani Khaza'in, t.19) 

 

„Jak nie fortunny jest człowiek, który jeszcze nie wie, Ŝe istnieje Bóg, Który ma 

władzę nad wszystkim. Nasz raj leŜy w naszym Bogu. Nasza najwyŜsza radość 

jest w naszym Bogu, bo widzieliśmy Go i znaleźliśmy w Nim wszelkie piękno. 

To bogactwo jest warte nabycia choć moŜe trzeba będzie poświęcić swoje Ŝycie 

aby je nabyć. Ten rubin jest warty zakupu, choć człowiek moŜe musieć stracić 

siebie, aby go nabyć. O wy, którzy jesteście pozbawieni! Biegnijcie do tej 

fontanny, a ona was zadowoli. To jest fontanna Ŝycia, która was ocali. Co mam 

zrobić i jak mam zaimponować sercom tymi dobrymi wiadomościami, i w jaki 

bęben mam uderzać, aby ogłosić te wieści, Ŝe to jest nasz Bóg, tak, aby ludzie 

mogli usłyszeć? Jakie lekarstwo powinienem zastosować na uszy ludzi, aby 

wysłuchali? 

Jeśli staniesz się Boga, to bądź pewien, Ŝe Bóg jest twój. On będzie czuwał na 

tobą, gdy ty śpisz i gdy jesteś nieświadomy wroga, On będzie go obserwował i 

zniszczy jego gierki. Nie znasz jeszcze mocy twojego Boga. Gdybyś je znał, 

byłbyś codziennie bardzo zasmucony za ten świat! Osoba, która posiada pełen 

skarbiec nie krzyczy i nie płacze nad stratą jednego grosza. Gdybyś miał 

wiedzę o tej skarbnicy, gdzie twój Bóg spełnia wszystkie potrzeby, to czy dalej 
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zachwycałbyś się tak światem doczesnym! Bóg jest skarbem; ceń Go, bo On 

jest twoim Pomocnikiem w twoim kaŜdym kroku. Jesteś niczym bez Niego, a 

twoje plany, sposoby i środki są równieŜ niczym. Nie naśladuj innych ludzi, 

którzy stali się całkowicie materialistyczni. I tak jak sępy i psy jedzą padlinę, 

tak i oni gryzą padlinę. Stali się bardzo odlegli od Boga, czcili człowieka, jedli 

mięso świni i pili alkohol jak wodę, zostali zniszczeni przez bycie zbyt 

materialistycznymi i za nie poszukiwanie siły od Boga. Duchowość pozostawiła 

ich tak jak gołąb odlatuje ze swojego gniazda. Mają chorobę światowości, która 

zrujnowała ich wewnętrzne ja. Powinieneś obawiać się tej dolegliwości.” (Kishti 

Noego, s. 21-22, Ruhani Khaza'in, t. 19) 

 

„NaleŜy poczynić wielki wysiłek, aby rozpoznać Boga w znalezieniu, Którego 

leŜy prawdziwe zbawienie i prawdziwe wybawienie. Ten Bóg objawia się 

równieŜ tym, którzy szukają Go ze szczerym sercem i miłością. On objawia się 

temu, kto staje się Jego. Czyste serca są Jego królestwem i języki, które są 

wolne od kłamstw i wulgarności, reprezentują Jego objawienie. I kaŜda osoba, 

która jest całkowicie pochłonięta i poświęcona sprawianiem przyjemności Bogu, 

staje się manifestacją Jego cudownych mocy!”(Kashful Ghita, str.188, Ruhani 

Khaza'in, t. 14) 

 

Niech Bóg dopomoŜe nam osiągnąć standardy, których oczekiwał od nas 

Obiecany Mesjasz (as). Niechaj Bóg dopomoŜe nam zwracać się do Niego ze 

szczerością, osiągnąć Jego miłość i być dopuszczonymi do Ogrodu Jego 

zadowolenia. 

    

 


