
Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  1/11 

 

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Okrutne tortury i męczeństwo nauczyciela Abdula 
Qudoosa z Rabłah, Pakistan  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

6 kwietnia, 2012 r.     

 
 

W swoim piątkowym kazaniu Hudhur opowiadał o okrutnych torturach, które 

przyczyniły się do męczeńskiej śmierci Abdula Qudoosa, męczennika (szahiid) z 

Rabłah w Pakistanie. Na wstępie przypomniał poniŜszy werset z Koranu: 

 

Nie myślcie o tych, których zabito za sprawę Allaha, jako o zmarłych. 

Nie, oni Ŝyją w obecności ich Pana, otrzymując od Niego dary, radośni 

z powodu tego, czego Allah uŜyczył im ze Swej hojności, oraz 

uradowani dla dobra tych, którzy jeszcze się do nich nie przyłączyli, 

poniewaŜ na nich nie spadnie strach, ani nie będą Ŝałować. Oni radują 

się z łaski Allaha i Jego szczodrości, jak i z faktu, Ŝe Allah nie lubi, by 

ginęły nagrody wiernych. Ci, którzy odpowiedzieli na wołanie Allaha i 

Posłańca po tym, jak zostali ranni - ci spośród nich, którzy czynią 

dobro i sprawiedliwie postępują, otrzymają wielką zapłatę; ci, którym 

ludzie powiedzieli: ,,Ludzie zebrali się przeciwko wam, dlatego bójcie 

się ich". To jednak powiększyło tylko ich wiarę, więc odrzekli: 

,,Wystarczy nam Allah, a jest On wspaniałym Opiekunem". (3:170-174) 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  2/11 

 

Hudhur powiedział, Ŝe pod naciskiem mullahów rząd pakistański oraz rządy 

kilku innych państw sądzą, iŜ uchwalając przeciw nam róŜne ustawy, 

pozbawiając nas praw cywilnych, pozwalając ekstremistom bezkarnie nas 

mordować i dręczyć, uda im się zniszczyć Ahmadiyyat. Są jednak w błędzie. 

Ahmadiyyat jest BoŜym dziełem i nie ma na tym świecie siły, która mogłaby go 

zniszczyć. Obiecany Mesjasz (as) miał objawienie: „Mówi do ciebie Bóg, O Mój 

Ahmadzie, ty jesteś Moim celem i jesteś ze Mną. Własnymi rękami zasadziłem 

drzewo twojego honoru.” ( Tadhkirah, str. 301) Hudhur przypomniał, Ŝe 

ludzkie dąŜenia skierowane przeciw naszej wspólnocie zawsze przemijały i 

będą przemijać, ale nigdy nie uda im się zniszczyć naszego Stowarzyszenia. W 

czasie, gdy Obiecany Mesjasz (as) otrzymał to objawienie było z nim zaledwie 

kilka osób. Dzisiaj nasza społeczność jest rozsiana po 200 państwach całego 

świata, a jej członkami są wyjątkowo szczerzy ludzie. Na przekór staraniom 

naszych wrogów, którzy od pierwszych dni istnienia wspólnoty, aŜ po dzisiejszy 

dzień chcą nam zaszkodzić my nadal się rozwijamy. JuŜ jedynie to powinno 

stanowić dla nich wystarczający dowód prawdziwości tego Stowarzyszenia. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe niektórzy ludzie twierdzą, iŜ Bóg objawił 

im, Ŝe ,,Mirza sahib" nie mówił prawdy, a podobne twierdzenia wygłaszają teŜ 

wyznawcy innych religii. Równocześnie przypomniał, iŜ niezliczona ilość osób, 

które złoŜyły „bai`at” daje świadectwo temu, Ŝe to właśnie Bóg objawił im w 

taki, czy inny sposób, iŜ ten człowiek mówi prawdę. Hudhur dodał, Ŝe nawet w 

dzisiejszych czasach setki ludzi przyłącza się do Ahmadiyyat będąc 

prowadzonymi przez Boga. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe Bóg nie 

prowadzi ludzi róŜnymi drogami, a jedynym sposobem zweryfikowania 

prawdziwości danych twierdzeń jest przyjrzenie się na co wskazują Jego 

działania. Hudhur rzekł, Ŝe jeśli przyjmiemy ten punkt widzenia, to rozwój i 

coraz bardziej znacząca pozycja naszej wspólnoty są jasnym świadectwem, Ŝe 

Bóg wspiera nasze Stowarzyszenie. WaŜnym potwierdzeniem słuszności 

naszego przesłania jest teŜ zjednoczenie wspólnoty pod jednym kalifatem. 

Ludzie z zewnątrz znają naszą altruistyczną gotowość do poświęcania własnego 

Ŝycia, majątku i czasu - czy to nie jest dla nich dowodem? To Bóg wzmocnił 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  3/11 

 

nasze serca i sprawił, Ŝe potrafimy znosić skierowane przeciw nam 

okrucieństwa oraz uczynił nas chętnymi do działania na rzecz wiary. KaŜdy 

Ahmadi, który oddaje Ŝycie dla Ahmadiyyatu, dla „Kalima Tajjiba”, dla Ŝarliwej 

miłości do Proroka (saw) i to jedynie z chęci stania się BoŜym sługą potwierdza 

i oświadcza, Ŝe knowania naszych wrogów nie powstrzymają rozwoju tej 

wspólnoty.  

 

Pierwszymi męczennikami w naszej wspólnocie byli Abdul Rahman szahiid i 

Sahibzada Abdul Latif szahiid. Mówiąc o śmierci tego drugiego, Obiecany 

Mesjasz (as) rzekł:  

„Ten zmarły męczennik poprzez swoją śmierć obdarzył moją wspólnotę wzorem 

i zaprawdę, tak wspaniałego wzoru potrzebowaliśmy.”  

Powiedział równieŜ:  

„Tysiące tysięcy podziękowań dla Wzniosłego Allaha; to są ci, którzy ze 

szczerym sercem zaakceptowali i przyjęli tą drogę oraz są gotowi znosić 

jakikolwiek związany z tym ból. Trzeba podkreślić, iŜ do tej pory nie widziano 

takiego poświęcenia, jakie było udziałem tego dzielnego człowieka, ani nie 

znano wspólnoty o takich moŜliwościach. Niech Bóg wszystkich nauczy wiary i 

obdarzy wytrwałością, której wzorem był ten męczennik.”  

Hudhur powiedział, Ŝe Bóg wysłuchał modlitwy zawartej w ostatnim zdaniu 

wypowiedzi Obiecanego Mesjasza (as) i wielu obdarzył wytrwałością, przez co 

byli oni gotowi poświęcić Ŝycie dla sprawy. Przede wszystkim to Ahmadi z 

Pakistanu ofiarowali swoje Ŝycia, ale kaŜde męczeństwo jest wyjątkowe; z 

przypadkami męczeństwa spotkaliśmy się teŜ w Indonezji, w Indiach i w innych 

krajach, a niektóre stały się bardzo znane.  

 

W 1974 roku w czasie zamieszek skierowanych przeciwko Ahmadi męczeńską 

śmierć poniosło 30-35 osób, a niektóre z nich były torturowane. Podczas, gdy 

policja stała z załoŜonymi rękami męczono ojca na oczach syna, a synów na 
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oczach ojców po to, aby odciągnąć ludzi od Ahmadiyyat. W Indonezji 

poddawano Ahmadi publicznym torturom i to w obecności policji. Ale nasi 

bracia strzegli swojej wiary, chociaŜ kaŜda komórka ich ciała znosiła nieopisane 

męczarnie. Czy to pakistańskie, czy indonezyjskie prawo moŜe zabrać nam 

Ŝycie, ale nie pozbawi nas wiary. Teraz do tych państw dołączyła Malezja i 

równieŜ tam pojawiły się przepisy skierowane przeciw nam. Oni takŜe mogą 

próbować swoich sił, ale powinni pamiętać, Ŝe gdy skończy się BoŜa cierpliwość 

i Jego Potęga ukaŜe się w całej swej sile trudno będzie im spłacić zaciągnięty 

dług. Nie uratuje ich Ŝaden mullah, ani ustawa. To właśnie mullahowie, którzy 

hańbią dobre imię tego, który litował się nad całym światem (as) będą 

pierwszymi oskarŜonymi, a wiara Ahmadi stanie się olśniewająca. My się nie 

martwimy, bo wiemy, Ŝe ostateczne zwycięstwo będzie naleŜało do nas, a 

celem naszego poświęcenia jest uzyskanie BoŜego zadowolenia.  

 

Prześladowania Ahmadi są najbardziej intensywne właśnie w Pakistanie. 

Pakistańscy pracownicy rządowi nie wahają się korzystać z ekstremalnych 

środków i są wyjątkowo brutalni. Przed kilkoma dniami główny komisarz 

komisariatu policji w Rabłah i jego zastępca zatrzymali jednego z najbardziej 

szczerych Ahmadi i więzili go przez miesiąc bez przedstawienia mu 

jakichkolwiek zarzutów. Potem przewieźli go w inne miejsce, gdzie przez 8-10 

dni był poddawany torturom. Mowa tu o oddanym Ahmadi o imieniu Abdul 

Qudoos, który zmarł i uzyskał status męczennika - Inna lillahe ła inna illaihe 

raŜi´uun [arab. do Allaha naleŜymy i do niego powrócimy].  

 

Wszystko zaczęło się, gdy w październiku został zamordowany mieszkaniec 

Nusratabadu (Rabłah). Słuchając podszeptów jego syna policja aresztowała 

róŜnych ludzi podejrzewając ich o udział w tym morderstwie, ale wszyscy 

zostali uwolnieni i nie przedstawiono im Ŝadnych zarzutów. Syn zmarłego 

poprosił, aby Master Abdul Qudoos równieŜ został wezwany na posterunek 

policji i przesłuchany. Qudoos sahib był sadrem miejscowego DŜama´at. 
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Człowiek ten bez jakiegokolwiek uzasadnienia wskazał jego imię oficerowi 

policji i 10 lutego Qudoos sahib został aresztowany. JednakŜe jego 

aresztowanie nie było oficjalnie zarejestrowane. Kiedy kontaktowano się z 

policją twierdzili oni, Ŝe wiedzą, iŜ Abdul Qudoos jest niewinny i wkrótce go 

wypuszczą, ale na razie trzymają go z tego i owego powodu. 17 marca policja 

przeniosła Qudoos sahib w inne miejsce. Po dalszych 10 dniach przywieziono 

go z powrotem i poproszono jednego z jego przyjaciół, aby go odebrał. Musiał 

teŜ podpisać kilka dokumentów potwierdzających, Ŝe zabiera go z posterunku. 

Qudoos sahib nie wyglądał dobrze, więc jego przyjaciel natychmiast odwiózł go 

prosto do szpitala. Wtedy właśnie okazało się, Ŝe po przewiezieniu w inne 

miejsce został poddany okrutnym torturom. Tak bardzo zniszczyły jego 

zdrowie, Ŝe w jego stolcu znaleziono krew, miał uszkodzone nerki i wymiotował 

krwią. Qudoos sahib powiedział, Ŝe w środku nocy przewieziono go w inne 

miejsce, a podróŜ trwała 5 godzin (Hudhur zaznaczył, Ŝe z powodu błotnistych 

dróg taka podróŜ trwa dłuŜej niŜ zazwyczaj), a tam poddano go torturom. Ci, 

którzy go męczyli Ŝądali, aby podał nazwiska innych wysoko postawionych 

członków DŜama´at, którzy brali udział w tym morderstwie, a jeśli to zrobi, to 

go uwolnią. Wśród sugerowanych nazwisk pojawiły się między innymi nazwiska 

niektórych nazirów (dyrektorów) i kilku innych osób. Starano się równieŜ 

zmusić go do podpisania pewnych dokumentów, ale tego nie zrobił. 

Powiedziano mu, Ŝe po raz pierwszy zatrzymano urzędnika i poddano go 

torturom. Podczas znęcania się nad nim oprawcy obraźliwie wypowiadali się o 

Obiecanym Mesjaszu (as) i o Kalifie. Kiedy zdrowie Qudoos sahiba było juŜ 

mocno nadwyręŜone trochę go podleczono i przywieziono z powrotem na 

posterunek w Rabłah. Później, po dotarciu na jednostkę intensywnej opieki 

szpitala Fazl e Umer przeprowadzono liczne transfuzje krwi. 29 marca pacjent 

znowu zaczął wymiotować krwią i okazało się, Ŝe ma uszkodzone płuca. Zmarł 

30 marca. Czyniono przygotowania, aby przewieźć go do Tahir Heart Institute, 

ale z powodu wewnętrznych obraŜeń, jakich doznał w trakcie tortur, zmarł.  

 

Brat jego Ŝony regularnie odwiedzał go w szpitalu i spisał jego relację. Zapisał 
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jego słowa, Ŝe 17 marca został wywieziony z Rabłah i poddany brutalnym 

torturom. Qudoos sahib stwierdził, Ŝe torturował go zastępca komisarza z 

posterunku policji, jak i oficer śledczy. Opowiedział, jak w pewnym momencie 

na krześle blisko niego usiadł wysokiej rangi oficer policji i podawał mu pewne 

papiery mówiąc, Ŝe to jest jego zeznanie i powinien je podpisać. Były tam 

fałszywe oskarŜenia skierowane przeciw centralnym postaciom DŜama´at i 

Qudoos sahib odmówił podpisania tego dokumentu. Powiedziano mu, Ŝe taki a 

taki człowiek brał udział w tym morderstwie i jeśli podpisze te papiery będzie 

wolny. Qudoos sahib odmówił twierdząc, Ŝe to nie jest jego wypowiedź i nic z 

tego nie jest prawdą. Kiedy dwukrotnie odmówił podpisania dokumentów 

rzucono go na podłogę i policjanci zaczęli go kopać Ŝądając, aby zrobił to, co 

mu kazali. Potem torturowali go na wiele róŜnych sposobów oraz nie pozwalali 

mu zasnąć. Kiedy tylko zamykał oczy zaczynali go bić. Razem z nim w celi 

siedział dość znany opryszek. Kiedy on otrzymał 5 uderzeń, to Qudoos sahib 

dostawał ich 25. W pewnym momencie jego stan zdrowia tak się pogorszył, Ŝe 

nieco go podleczono, ale gdy tylko poczuł się lepiej znowu poddano go 

torturom. W czasie bicia wyśmiewano się z niego, aby zawołał swojego szefa z 

Londynu albo z Rabłah, aby przyszedł mu z pomocą i obraźliwie wyraŜano się o 

członkach starszyzny. Qudoos sahib powiedział, Ŝe mógł znieść fizyczne 

tortury, ale strasznie cierpiał, kiedy musiał wysłuchiwać tych obelg. Nie 

otrzymywał regularnego jedzenia i brakowało mu sił, aby przetrwać te tortury, 

dlatego modlił się do Boga prosząc, aby obdarzył go siłą, którą otrzymał.  

 

Hudhur powiedział, iŜ otrzymał list od Amoomi sahiba, który napisał, Ŝe zapytał 

Qudoos sahiba, czy w trakcie tych wszystkich tortur jednak czegoś nie 

podpisał. Ten oburzony odpowiedział, Ŝe nie zmusiliby go nawet do postawienia 

kropki na papierze. Hudhur rzekł, Ŝe to jest opowieść tego, który zachował 

swoją wiarę Ŝywą i wytrwał w prawdzie. Był uosobieniem wytrwałości i odwagi, 

a zamiast dać fałszywe świadectwo wolał raczej oddać własne Ŝycie. Bóg uznał, 

Ŝe kłamstwo jest równe szirk [arab. przypisywanie Bogu partnerów] i chociaŜ 

ten wielki męczennik wiele nas nauczył, to jedna lekcja jest najwaŜniejsza i 
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jest to podstawa funkcjonowania Stowarzyszenia Ahmadiyya, a mianowicie, Ŝe 

nie naleŜy dbać o swoje Ŝycie, gdy w grę wchodzi umocnienie Tałhiid (Jedność 

Boga). Qudoos sahib w doskonały sposób wypełnił swój „bai`at”. Hudhur 

powiedział, Ŝe gdyby uległ on torturom i podpisał dokumenty zawierające 

fałszywe oskarŜenia, czego Ŝądali od niego oprawcy, mogłoby się to okazać 

bardzo niebezpiecznym dla naszej wspólnoty. Policja chciała wykorzystać 

Qudoos sahiba podobnie, jak przed laty pewna organizacja dąŜyła do 

wykorzystania Mirzy Ghulam Qadira szahiida. Hudhur poinformował, Ŝe starsi 

oficerowie policji w tym okręgu stwierdzili, Ŝe nic nie wiedzą o całej sprawie i 

jest to całkiem moŜliwe, Ŝe zostali pominięci, a rozkazy przyszły prosto z rządu 

i do tej brudnej pracy wykorzystano młodszych oficerów. Skoro w przeszłości 

generał Ziaul Haq mógł osobiście zadzwonić do miejscowego komisarza 

posterunku policji, to mogło się to zdarzyć równieŜ dzisiaj. Rząd tymczasowy 

jest przeciwko nam. Obecnie trwają przygotowania do legalnego procesu 

przeciw sprawcom i mówi się o pojednaniu, chociaŜ w Pakistanie tak naprawdę 

władza spoczywa w rękach kryminalistów. DŜama´at stara się podjąć działania 

zgodne z prawem. Hudhur powtórzył, Ŝe gdyby Qudoos sahib podpisał 

podsuwane mu dokumenty byłoby to dla nas bardzo niebezpieczne, bo wielu 

głównych urzędników zostałoby uwikłanych w sprawę morderstwa, co 

pozwoliłoby na wprowadzenie restrykcji w centralnych biurach wielu DŜama´at 

i z całą pewnością moglibyśmy oczekiwać prób zhańbienia pokojowej natury 

wspólnoty. Implikacje mogłyby osiągnąć nie tylko poziom narodowy, ale teŜ 

międzynarodowy, jednak Bóg przeszkodził tym knowaniom za pośrednictwem 

łagodnego i szczerego człowieka. Hudhur powiedział: O Qudoos, oddajemy ci 

hołd, bo przyjąłeś i znosiłeś okrutne tortury, ale nie pozwoliłeś lekcewaŜyć 

honoru DŜama´at. Oddając własne Ŝycie uchroniłeś DŜama´at przed wielkimi 

problemami. Hudhur dodał, iŜ Qudoos sahib nie jest zwykłym męczennikiem, 

ale jednym z najwaŜniejszych pośród nich. Wszyscy musimy kiedyś opuścić ten 

materialny świat. Qudoos sahib jest szczęśliwy, Ŝe został wezwany, aby Ŝyć w 

Bogu i otrzymał nagrodę doskonalszą od jakiejkolwiek ziemskiej zapłaty. On 

dowie się, Ŝe prawdziwa radosna nowina czeka na nas w Ŝyciu przyszłym. 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/11 

 

Zawsze pamiętajmy lekcję, której nam udzielił, Ŝe Wystarczy nam Allah, a jest 

On wspaniałym Opiekunem. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe ludzie nie mogą w Ŝaden sposób 

zaszkodzić temu, kto jest silnie związany z Bogiem. Hudhur dodał, iŜ ci 

osobnicy obrzucają obelgami Ahmadi i Obiecanego Mesjasza raniąc nasze 

uczucia i są szczęśliwi, gdy mogą nas torturować, ale zbliŜa się dzień, w 

którym Bóg kaŜdego z nich rozliczy z jego czynów. Qudoos sahib przekazał 

wszystkim pakistańskim Ahmadi, a zwłaszcza tym z Rabłah wiadomość, iŜ nie 

ma wątpliwości co do tego, Ŝe musimy przestrzegać prawa i szanować 

rządowych pracowników, ale nie musimy się nikogo bać, nawet jeŜeli dana 

osoba byłaby wysokiej rangi oficerem policji. Człowiek powinien odczuwać 

strach jedynie przed Bogiem. Pracownicy policji w Pakistanie są w stanie 

egzekwować przestrzeganie prawa jedynie w przypadku tych ludzi, którzy sami 

się mu podporządkują. Za to są śmiertelnie przeraŜeni, kiedy stoją przed 

mullahami, terrorystami, którzy w kaŜdej chwili mogą zmieść ich z powierzchni 

ziemi. Niedawno ktoś zapytał Hudhura o to, dlaczego nasza wspólnota nie 

podejmie działań mających na celu zmianę sytuacji w Pakistanie, skoro 

wyróŜniamy się tym, Ŝe wszyscy złoŜyliśmy przysięgę wierności. Hudhur 

odpowiedział, Ŝe nie moŜemy stać się uczestnikami Ŝycia politycznego w tym 

kraju, poniewaŜ pakistańskie prawo wymaga, aby kaŜdy Ahmadi przed 

uzyskaniem mandatu, czy wstąpieniem na arenę polityczną zadeklarował, Ŝe 

nie jest muzułmaninem, a tego nigdy nie moglibyśmy zrobić. Natomiast 

wychodzenie do ulic, aby okazać swoją siłę nie jest zgodne z naszymi 

zasadami, bo jesteśmy ludźmi, którzy przestrzegają prawa. Tymczasem 

organizacje rządowe są z tymi lub obawiają się tych, którzy wychodzą na ulice i 

rządzą tłumowi. Słuchają się ich takŜe politycy, gdy tymczasem ludzie Ahmadi 

są pozbawiani podstawowych praw i swobód. Hudhur dodał, iŜ nadejdzie dzień, 

w którym ci właśnie ludzie będą zobligowani szanować Ahmadi. W BoŜych 

planach moŜe pojawić się pewne opóźnienie, ale nigdy nie ma w nich 

niesprawiedliwości. Być moŜe tym ludziom zostało jeszcze trochę czasu, ale my 
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powinniśmy zwrócić się ku Bogu i czekać na Jego postanowienia.  

 

Hudhur powiedział, Ŝe niektórzy oficerowie policji oświadczyli, iŜ w sprawie 

Qudoos sahiba będzie przeprowadzone dochodzenie, ale równocześnie 

wywierana jest presja na otoczenie. Niech Bóg pozwoli im postępować 

sprawiedliwie. Powiedziano, Ŝe chociaŜ oprawcy byli pracownikami rządowymi, 

to starsi oficerowie i rząd nie mieli nic wspólnego z ich działaniami. Jeśli juŜ w 

tym punkcie brak uczciwości, to moŜe to oznaczać, Ŝe tak naprawdę w ten 

finansowany przez państwo terroryzm jest wplątana cała machineria rządowa. 

Ludzi tych z pewnością czeka koniec, który będzie ostrzeŜeniem dla innych.  

 

Jak powiedział Hudhur, nasza wspólnota InszAllah nadal będzie się rozwijać. W 

efekcie tych ofiar ponoszonych przez Ahmadi nasze DŜama´at są w 200 

państwach świata. Im większe poświęcenie ze strony człowieka, tym szybciej 

moŜemy liczyć na okazanie nam BoŜej łaski. KaŜda męczeńska śmierć powinna 

być źródłem rozwoju wspólnoty. Hudhur powiedział, Ŝe niektórzy ludzie piszą 

do niego, iŜ oprócz cierpliwości i modlitw powinniśmy podjąć teŜ inne kroki. 

Ale, jak przypomniał Hudhur, cierpliwość i modlitwa to nasza jedyna broń. 

Nawet teraz Bóg obdarza nas większym dobrodziejstwem niŜ to, na które 

zasługujemy dzięki naszym staraniom i modlitwom. Nie ma powodu, abyśmy 

byli przygnębieni. Wydaje się, Ŝe knowania wrogów są niebezpieczne, ale ich 

pragnienia nigdy się nie spełnią, a ci spośród nich, którzy są poboŜni nadal 

będą się do nas przyłączać. Naszą uwagę przyciąga kaŜde poświęcenie i 

zaprawdę tak być powinno, bo po to, abyśmy mogli stać się z mniejszości 

większością Bóg poprowadził nas ku dalszemu osiągnięciu. Ofiary takie, jak ta 

Qudoosa szahiida stają się źródłem setek sukcesów. Wierzymy w obietnice, 

jakie Bóg dał Obiecanemu Mesjaszowi (as) i jesteśmy świadkami ich 

wypełniania się. Kto mógłby nam wyrwać naszą wiarę, która została 

ustanowiona przez Boga? Powinniśmy modlić się, aby nasz brak cierpliwości i 

nasze słabości w wierze nie oddaliły od nas przeznaczonego nam zwycięstwa. 
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NaleŜy teŜ pamiętać, Ŝe nasz DŜama´at współpracował przy tworzeniu 

Pakistanu i pomagał w jego rozwoju, a w dniu dzisiejszym to właśnie modlitwy 

Ahmadi chronią ten kraj i naprawdę mogą go uratować. Istnieje tylko jedno 

antidotum na takie okrucieństwo i środek mogący uratować to państwo, a 

chodzi tu o to, abyśmy jeszcze bardziej niŜ zazwyczaj zwracali się ku Bogu. 

Jeśli będąc ofiarami nadal będziemy zaangaŜowani w „taqła”, w modlitwę i 

„Istighfar”, cierpliwi oraz wytrwali jeszcze bardziej niŜ przed tym, to wkrótce 

doświadczymy zwycięstwa. Niech Bóg sprawi, aby jak najszybciej skończyło się 

okrucieństwo w imię religii, a takŜe jakakolwiek inna przemoc w Pakistanie i w 

pozostałych krajach muzułmańskich.  

 

Następnie Hudhur odczytał fragmenty dzieł Obiecanego Mesjasza (as), w 

których wyjaśniał on, Ŝe kaŜdy cud wiąŜe się z koniecznością przejścia prób i 

sytuacji raniących ludzkie serce, które pogłębiają wiarę.  

 

Przedstawiając postać męczennika Abdul Qudoos sahiba Hudhur przypomniał, 

Ŝe jego dziadek był pierwszym członkiem rodziny, który złoŜył „bai`at” i był 

towarzyszem Obiecanego Mesjasza (as) podobnie, jak jego babcia. Qudoos 

szahiid urodził się w 1968 roku, miał 43 lata. Był nauczycielem. OŜenił się w 

1997 roku. Jego bliscy opisują go jako człowieka pracowitego i uczciwego. Od 

najmłodszych lat słuŜył DŜama´at i przez ostatnie 2,5 roku pełnił funkcję sadra 

w lokalnym „MaŜlis”. Jego sąsiedzi wspominają go jako bardzo uprzejmego i 

odwaŜnego człowieka. Jeśli ktokolwiek opryskliwie się do niego odnosił zbywał 

go śmiechem. Hudhur zaznaczył, Ŝe o tym powinni pamiętać wszyscy urzędnicy 

DŜama´at. Qudoos shaib był osobą pogodną, zawsze gotową słuŜyć innym 

ludziom. Dobrze pływał. Kiedy zdarzały się przypadki utonięć w miejscowej 

rzece nie spoczął, dopóki nie odnalazł ciała dla pogrąŜonej w Ŝałobie rodziny. 

Był uosobieniem posłuszeństwa i miał w powaŜaniu wszystkich funkcjonariuszy 

DŜama´at. Był wysportowanym człowiekiem. Hudhur dodał, Ŝe sam trzymał się 

z tyłu, a na widoku zostawiał pracę zespołową. Sam osobiście doświadczył 
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tego, jak Qudoos sahib wypełniał swoje obowiązki. Jego Ŝona napisała do 

Hudhura, Ŝe dzień przed swoją śmiercią radził dzieciom, aby zawsze byli 

wytrwali i dbali o kontakt z Kalifatem. Jak napisała, często powtarzał jej, Ŝe 

przyjdzie taki czas, iŜ będzie za nim tęsknić. Mógł mieć złe przeczucia. Hudhur 

stwierdził, Ŝe na pewno będzie za nim tęskniła, ale ludzie z Rabłah powinni 

obiecać, Ŝe zawsze będą o nim pamiętać i być wdzięczni za przysługę, jaką 

Qudoos sahib oddał DŜama´at, bo była ona wspaniała, a DŜama´at nigdy nie 

zapomina swoich dobroczyńców i InszaAllah zawsze będziemy o nim pamiętać. 

Hudhur rozmawiał teŜ z jego matką, której głos brzmiał zdecydowanie, a jego 

dzieci takŜe powstrzymywały się od wyraŜania własnej rozpaczy, za to pytały o 

zdrowie Hudhura. Qudoos szahiid pozostawił trzech synów i jedną córkę. 

Chłopcy mają 14, 13 i 5 lat, a dziewczynka 10. Hudhur rozmawiał równieŜ z 

jego Ŝoną, która okazała cierpliwość i niezłomność. Niech Bóg pozwoli im 

wszystkim pozostać wytrwałymi. Hudhur poinformował, iŜ po Modlitwie 

Piątkowej poprowadzi in absentia modlitwę pogrzebową w intencji Mastera 

Abdula Qudoos szahiida. 

 


