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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Drogi prowadzące do rajskich ogrodów 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

Centrum Międzynarodowym w Mississauga w Kanadzie. 

6 lipca 2012 r.     

 
Hadhrat Khalifatul Masih V wygłosił swoje kazanie piątkowe podczas 

kanadyjskiej DŜelsa Salana. 

Po recytacji Sury Al Fatiha Hudhur rozpoczną swoją wypowiedź od 

podziękowania Wszechmogącemu Allahowi za umoŜliwienie kanadyjskiemu 

DŜama´at Ahmadiyya zorganizowania DŜelsa Salana. Takie zgromadzenia 

przynoszą uczestniczącym w nich osobom wiele błogosławieństw, poniewaŜ są 

wyjątkowymi spotkaniami organizowanymi wyłącznie w celach religijnych. 

Spotkaniami, na których stwarza się jednostce warunki do rozpamiętywania 

Boga, do przebywania w towarzystwie ludzi, którzy o Nim stale pamiętają i do 

zdobywania Jego przychylności. To wszystko jest powodem i źródłem 

błogosławieństw, które On na nas zsyła. Nawet Prorok (saw) twierdził, Ŝe ci 

uczestnicy takich zgromadzeń, którzy dąŜą do zbliŜenia się do Boga stają się 

sukcesorami Jego przychylności i Allah Wszechmogący Sam prowadzi ich do 

Raju. Powiedział: ,,DąŜcie do kroczenia drogami prowadzącymi do ogrodów 

Raju". Kiedy towarzysze poprosili go, aby wyjaśnił im te słowa Prorok (saw) 

rzekł, Ŝe takim rajskim ogrodem jest zgromadzenie, którego celem jest 

rozpamiętywanie Boga.  
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Zaprawdę celem kaŜdej DŜelsa jest pamiętanie o Bogu i dąŜenie do pogłębiania 

odczuwanej wobec Niego miłości, skupianie się na modlitwach i błaganiach, 

poszerzanie własnej wiedzy pomagającej nam zbliŜyć się do Allaha. 

Równocześnie musimy zwracać szczególną uwagę na wypełnianie naszych 

obowiązków wobec bliźnich właśnie po to, aby zyskać przychylność Boga 

Wszechmogącego. Wówczas to skupienie się na modlitwach, wypełnianiu 

naszych obowiązków i wielbieniu Boga doprowadzi nas do rajskich ogrodów. W 

rzeczywistości wypełnianie zobowiązań wobec bliźnich ma dwa aspekty - po 

pierwsze człowiek, który spełnia swoje obowiązki wobec drugiej osoby zyskuje 

nagrodę, a po drugie ten, wobec którego zostaje wypełniony obowiązek 

odczuwa na własnej skórze jak działa błogosławieństwo tego duchowego 

zgromadzenia, które przyczynia się do tego, Ŝe jego prawa zostają uznane. 

Taki właśnie powinien być całościowy obraz tych błogosławionych spotkań, na 

których moŜe rozkwitać i wzrastać wdzięczność wobec Allaha, wzajemne 

sympatie i doskonalenie się w oddawaniu czci Bogu. Szczęśliwi są ci z nas, 

którzy przybywają na DŜelsa w tym duchu i z zamiarem stosowania tych 

przykazań w praktyce, co w rezultacie prowadzi do otwarcia bram Raju nie 

tylko dla nich, ale pozwala teŜ na to, aby inni wkroczyli do tego cudownego 

ogrodu. Jedno poboŜne zachowanie pociąga za sobą kolejne, a wszystkie one 

zapewniają nagrodę od Wszechmogącego Allaha tym, którzy byli inicjatorami 

takiego postępowania.  

 

Nasz Allah jest pełen miłości i nagradza cnotliwe czyny na setki tysięcy 

sposobów. Dlatego kaŜdy powinien rozwijać w sobie samym miłość do Naszego 

Miłującego Boga. Ustanowienie przez Obiecanego Mesjasza (as) spotkań DŜelsa 

dało nam szansę osiągnięcia tego celu - wędrowania przez rajskie ogrody. 

Szczęśliwi są ci, którzy uczestnicząc w tym zgromadzeniu zrealizują jego 

rzeczywisty celę i uzyskają nagrodę oraz błogosławieństwa Wszechmogącego 

Allaha. Wszyscy obecni na DŜelsa Salana: męŜczyźni, kobiety, młodzieŜ, dzieci 

i starcy, muszą do tego dąŜyć.  
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Obiecany Mesjasz (as) bardzo cierpiał z powodu niedoskonałości członków 

DŜama´at i z udręczeniem modlił się za nich tymi słowami: ,,Do swojego 

ostatniego tchnienia modlę się, aby Wszechmogący Allah oczyścił serca 

członków DŜama´at i wyciągnął do nich Swoją Miłosierną dłoń, aby ich serca 

zwróciły się ku Niemu, aby usunął z ich serc wszelkie braki i zło, aby napełnił je 

miłością i cnotą. Pewnie wierzę, Ŝe moja modlitwa zostanie przyjęta, a Bóg nie 

pozwoli, aby się zmarnowała. Modlę się równieŜ o to, Ŝe jeśli w tej wspólnocie 

jest ktoś komu nie zaleŜy na osiągnięciu bliskości Boga, to niech zostanie od 

niej odłączony, a na jego miejsce pojawi się inna poboŜna dusza, człowiek, 

którego serce jest czułe, który dąŜy ku Bogu." 

 

Te słowa jednoznacznie określają, jakie było serce Obiecanego Mesjasza (as) a 

serca jego prawdziwych wyznawców mają odwzajemniać tę empatię i skłaniać 

ich do pogrąŜenia się w Istighfar i Tauba, do padania na twarz przed Bogiem i 

błagania Go o przebaczenie i łaskę. Słowa te powinny skłonić ich do 

uświadomienia sobie swoich obowiązków wobec bliźnich. Dlatego w tych dniach 

wszyscy musimy pogrąŜyć się w Tauba, Istighfar, pamiętaniu o Bogu i Duruud. 

Niech Wszechmogący Allah chroni naszą wiarę, niech ją pogłębia, abyśmy byli 

coraz to doskonalsi w Taqła. Niechaj nasze Istighfar będzie szczere i płynie z 

głębi serca. Niech nasze modlitwy i wielbienie Boga są Ŝarliwe, szczere i pełne 

wiary. Niech celem naszego wypełniania obowiązków wobec bliźniego będzie 

uzyskanie zadowolenia Wszechmogącego Allaha.  

 

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:  ,,Dopóki nasze błagania nie będą wspierane 

kompletnym oddaniem, dopóty nasze prośby nie dadzą Ŝadnych efektów. To 

tak samo, jak w przypadku ofiary z mięsa i krwi, które same nie docierają do 

Wszechmogącego Boga, ale jest to Taqła; podobnie fizyczne kajanie się jest 

pozbawione znaczenia, o ile nasze serca nie są przepełnione Taqła. Aby 

uzyskać taki stan człowiek musi w stu procentach przestrzegać BoŜych 

przykazań, a pokora serca oznacza, Ŝe poddaje się całkowicie Jego woli, Ŝe 
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wyrzeka się tej własnej po to, aby zyskać przychylność i zadowolenie 

Wszechmogącego Boga.  

 

Obiecany Mesjasz (as) pragnął widzieć swoich wyznawców, jak pewnie kroczą 

drogą Taqła i za to właśnie tak gorliwie się modlił. Niech Allah umoŜliwi nam 

osiągnięcie takiego stanu. Wierzmy, Ŝe nasze doczesne słabości nie będą dla 

nas przeszkodą nie do pokonania na drodze tej religijnej rewolucji, która była 

celem przybycia Obiecanego Mesjasza (as). Chcąc uzyskać przychylność Allaha 

i Go zadowolić oraz stać się tymi, na których spłynie błogosławieństwo 

wynikające z modlitw Obiecanego Mesjasza (as) kaŜdy Ahmadi powinien 

ochoczo odnowić swoje przyrzeczenie, Ŝe będzie czynił wszystko, aby jego 

Taqła była coraz doskonalsza. Koran w wielu miejscach mówi o konieczności 

kroczenia wierzących drogą prowadzącą do doskonałej Taqła.  

 

Taqła oznacza, iŜ kaŜdy prawdziwie wierzący muzułmanin Ahmadi musi za 

wszelką cenę starać się trzymać się z daleka od grzechu i braku moralności, 

dlatego Allah postanowił, Ŝe doskonałe oddawanie Mu czci będzie chroniło 

człowieka od wszelkiego zła. Taka modlitwa wymaga, aby dana osoba miała w 

sercu bojaźń BoŜą wynikającą z miłości prawdziwie wierzącego do Boga, który 

prowadzi go ku osiąganiu Jego zadowolenia, co jest celem stworzenia. Sam 

Wszechmogący Bóg powiedział: ,,Stworzyłem ludzi i dŜin, aby oddawali Mi 

cześć".  

 

Hudhur powiedział, Ŝe cele, jakie sami sobie ustanawiamy nie przynoszą nam 

oczekiwanych efektów, poniewaŜ pomijają cel stworzenia ustanowiony przez 

Allaha. śycie tych ludzi, którzy podąŜają drogą wyznaczoną przez siebie 

samych jest puste pod względem duchowym, ale pełne niespełnionych 

pragnień i doczesnych celów. Tymczasem celem wyznaczonym nam przez 

Koran jest uznanie Boga i gorliwe oddawanie Mu czci. Człowiek nie ma kontroli 

nad swoimi narodzinami czy nad śmiercią, a jedynie Bóg moŜe o tym 
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decydować. Podobnie jedynie Bóg moŜe postanowić co ma być celem Ŝycia 

człowieka. To jest zasada, którą musi się kierować kaŜdy Ahmadi.  

 

Obecnie kraje zachodnie wytworzyły wiele sposobów pozwalających 

zakosztować doczesnych przyjemności, ale prowadzą one jedynie do rozpusty i 

niemoralnego zachowania, któremu moŜe się przyglądać cały świat. To 

wyuzdanie jest określane mianem rozrywki i przyjemności. Tacy ludzie nie 

rozumieją, ich oczy nie widzą, a do ich serc nie dociera prawda oraz cel 

istnienia ustanowiony przez Boga. Nie zwracają uwagi na BoŜe przykazania i 

podąŜają za swoimi pierwotnymi instynktami, co czyni ich gorszymi niŜ 

zwierzęta. Zeszli z właściwej drogi i ulegli swoim pragnieniom.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe tacy ludzie zapomnieli o Bogu i o Jego 

przykazaniach, a starają się ustanowić własne zasady i cele. Jednak 

ostatecznym miejscem, do którego dotrą będzie Piekło.  

 

Hudhur tłumaczył, Ŝe Miłosierdzie Allaha jest Wszechogarniające, ale wiele 

osób z niego wcale nie korzysta i gubi się w doczesności do tego stopnia, Ŝe 

zupełnie wyzbywa się duchowości. Tragiczny koniec spotyka tych, którzy nie 

postępują zgodnie z BoŜymi przykazaniami, ani nie wielbią Boga tak, jak 

naleŜy to czynić. Człowiek oddaje się próŜnym i rozpustnym czynnościom. 

Ogólnie dostępne są chociaŜby filmy pornograficzne, a samo ich oglądanie 

zmienia człowieka w zwierzę. Hudhur oświadczył, Ŝe czasami otrzymuje skargi, 

iŜ młodzi, a takŜe dojrzali męŜczyźni Ahmadi oglądają takie filmy, albo inne 

równie bezsensowne. Takie postępowanie prowadzi do zniszczenia więzi 

rodzinnych, a nawet moŜe spowodować rozwód. Hudhur przestrzegł wszystkich 

członków wspólnoty, aby bali się Wszechmogącego Allaha, Który jednoznacznie 

stwierdził, iŜ ci, którzy zejdą z właściwej drogi trafią do Piekła. Obiecany 

Mesjasz (as) równieŜ przypominał, Ŝe jeśli chcecie naleŜeć do mojego 

DŜama´at, to musicie porzucić wszystkie próŜne osobiste pragnienia, a jeśli nie 
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to nie zbliŜajcie się do nas. Hudhur rzekł, Ŝe rzeczywiście tacy ludzie zazwyczaj 

dystansują się od DŜama´at i nie uczestniczą w DŜelsa, jeśli jednak ktoś z nich 

jest obecny i słyszy o tych zasadach, to niech postara się poprawić, albo 

odejdzie ze wspólnoty zanim DŜama´at podejmie wobec niego odpowiednie 

kroki.  

 

Hudhur zwrócił się takŜe do młodzieŜy mówiąc, iŜ czasami nie są oni 

zaznajomieni z zasadami DŜama´at i nie potrafią odróŜnić dobra od zła. 

Dlatego tak waŜne jest, aby nie zawierali przyjaźni z osobami, które uległy 

rozpuście i brak im poczucia moralności, bo od tego moŜna się uzaleŜnić. 

Obiecany Mesjasz (as) mówił, Ŝe Bóg stwierdził, iŜ wielu ludzi zostało 

stworzonych, aby stać się paliwem dla Piekła, które sami dla siebie tworzą. 

Pomimo, Ŝe z czystym i cnotliwym sercem są zapraszani do Raju wcale nie 

zwracają na to uwagi. Wielu uwaŜa siebie samych za najmądrzejszych i 

wytycza własne drogi do raju, ale nigdzie nie dojdą, moŜe jedynie do Piekła. 

Dla takich ludzi nawet świat doczesny jest miejscem piekielnym, a ich 

ostatecznym miejscem przeznaczenia takŜe będzie Piekło.  

 

Obiecany Mesjasz (as) mówił, abyśmy nie sądzili, Ŝe te doczesne luksusy i 

stosunki przyniosą naszemu sercu zadowolenie. Tak się nie stanie. Pokoju 

serca i radości nie moŜna osiągnąć podąŜając za doczesnymi i materialnymi 

celami. Jest to moŜliwe tylko wówczas, gdy człowiek zatraci się w miłości do 

Boga. Głodu dóbr doczesnych nie moŜna zaspokoić, bo rośnie on bez końca, a 

ludzie, którzy mu ulegną w końcu zginą. Ogień piekielny przypomina ten 

zwykły i nie daje człowiekowi odpocząć, ciągle pobudzając jego łapczywość i 

chęć na więcej, dopóki dana osoba nie zatraci się w swoich Ŝądzach. Dlatego 

przyjaciele pamiętajcie o omawianych powyŜej zasadach i zaleceniach. Ten 

ogień, który spala serca i wnosi do nich ciemność, ten wszystko trawiący 

płomień to miłość do świata materialnego.  
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Hudhur powiedział, iŜ postępowanie prawdziwie wierzącego musi zawsze 

wynikać z chęci zadowolenia Allaha, musi teŜ rozbić w swoim sercu wszystkie 

boŜki, które zachęcają go do ulegania doczesnym pragnieniom. Jedynie 

wówczas stanie się momin [arab. prawdziwie wierzący]. W czasie tych dni 

DŜelsa Salana Bóg daje nam szansę poprawy, dlatego kaŜdy powinien skupić 

się na stanie swego serca i starać się poprawić i to bez względu na to, czy jego 

przewinienia są powaŜne, czy teŜ drobne. Czasami nawet mały grzech 

prowadzi do wielkiego zła. Poświęcajcie czas pamiętaniu o Bogu. DąŜcie do 

uzyskania bliskości Boga poprzez Istighfar i Duruud. Oczyśćcie swoje serca ze 

skrytych boŜków. OkaŜcie Allahowi wdzięczność, co zaszczepi w waszych 

sercach miłość do Niego.  

 

W tym kraju doznaliście zrozumienia i przychylności władz, postarajcie się więc 

uczynić to źródłem, które pozwoli wam uzyskać przychylność Allaha. 

Wszechmogący Bóg rzekł, iŜ wasza Taqła stanie się źródłem szacunku, jaki 

okazywać wam będą inni ludzie, a tego nie zapewnią wam Ŝadne pieniądze, czy 

wysoka pozycja społeczna. Bóg powiedział, Ŝe najlepszym spośród was jest 

ten, który jest najlepszy w Taqła. Zniknęłoby wiele niesnasek, jakie pojawiają 

się wśród członków wspólnoty, gdybyśmy zawsze stosowali się do tych 

przykazań.  

 

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, Ŝe zapobieganie złu jest najlepszym 

sposobem ochrony przed nim. Wszechmogący Bóg nagrodzi nas za najmniejszą 

rzecz uczynioną po to, aby Go zadowolić. NajwyŜszą pozycję zajmuje nie ten, 

kto zdobył doczesne luksusy, ale ten, kto stał się cnotliwy. Przypominał, 

abyśmy nigdy nie patrzyli krzywo na naszych braci, którzy są w gorszej 

sytuacji od nas. Nie czujcie się nigdy lepszymi z powodu bogactwa, 

wykształcenia, czy przynaleŜności do danej grupy społecznej. Dla Boga 

najlepszym jest ten, kto jest Mutaqqi [arab. cnotliwy, sprawiedliwy]. Dodawał 

teŜ, Ŝe zbawienie nie zaleŜy od narodowości, czy bogactwa, bo Allah patrzy na 
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wasze czyny.  

 

Kiedy indziej Obiecany Mesjasz (as) w ostrych słowach ostrzegał, iŜ w oczach 

Allaha godnym szacunku jest jedynie ten człowiek, który jest cnotliwy, a Bóg 

uratuje tylko sprawiedliwych. Taki stan charakteru jest wyjątkowy, a człowiek 

cnotliwy nie moŜe znieść towarzystwa osób nieczystych. Wszechmogący Allah 

ochroni sprawiedliwych i zniszczy ludzi o złych sercach. Jednak jedynie Bóg 

wie, kto z nas jest tym sprawiedliwym, dlatego zawsze musimy dokładać 

wszelkich starań, aby zaliczać się do tego grona. Szczęśliwy jest ten, którego 

Bóg uzna za sprawiedliwego, a ten, którego przeklnie będzie ogromnie 

nieszczęśliwy. 

 

Te słowa Obiecanego Mesjasza (as) powinny wystarczyć kaŜdemu 

muzułmaninowi Ahmadi, jako podstawa do przeprowadzenia odnowy duchowej. 

Jedynym sposobem uniknięcia za jest upewnienie się, Ŝe nasze słowa i czyny 

są ze sobą zgodne, a to pozwoli nam zaliczać się do grona tych, którzy zostaną 

zbawieni. Obiecany Mesjasz (as) wymieniał trzy sposoby pozwalające osiągnąć 

zbawienie: pierwszy to dokonywanie dobrych uczynków i sprawiedliwe 

postępowanie, drugim jest to, Ŝe kaŜdy krok, jaki robimy ma prowadzić nas ku 

cnotliwości ( jest to podąŜanie śladami Proroka (saw), którego postępowanie 

było całkowicie zgodne z Koranem i dlatego podstawowe przesłanie brzmi 

wróćcie do Koranu), a trzecim jest upiększanie naszych czynów całkowitym 

podporządkowaniem woli Wszechmogącego Allaha i posłuszeństwem wobec 

Proroka (saw). Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, Ŝe przeznaczeniem tej 

wspólnoty jest odniesienie sukcesu. Dlatego, ci, którzy zrozumieli te 

podstawowe idee są naprawdę szczęśliwi.  

 

Hudhur powiedział, Ŝe wielu członków DŜama´at zawsze postępuje zgodnie z 

tymi cnotliwymi zasadami i jest to oczywiście widoczne w ich sposobie 

odnoszenia się do innych członków wspólnoty. JednakŜe nadal moŜemy uczynić 
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wiele dobrego w tym zakresie i jeszcze wiele poprawić. Niech Wszechmogący 

Allah pozwoli kaŜdemu z nas w pełni zrozumieć i stosować w naszym 

codziennym Ŝyciu te doskonałe rady, abyśmy stali się godnymi 

błogosławieństw, jakie Bóg obiecał sprawiedliwym, a które są nagrodą za 

okazywaną dobroć. Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, iŜ człowiek musi porzucić 

drogę rozpusty, niemoralności, zazdrości, złośliwości, dumy, pychy i 

pozostałych grzechów oraz pamiętać, Ŝe jedynie ten, kto jest poboŜny osiągnie 

sukces.  

 

Hudhur dodał, Ŝe atmosfera wytwarzana w czasie DŜelsa daje nam wyjątkową 

szansę upewnienia się, Ŝe podejmujemy wszystkie moŜliwe działania mające 

ochronić nas przed wszelkiego rodzaju brakiem moralności i złymi 

skłonnościami; pozwala nam teŜ uczestniczyć w cnotliwych działaniach 

wywołujących zadowolenie Boga i zapewniających nam Jego przychylność. 

Zbiorowy wysiłek na drodze Allaha bardziej niŜ indywidualne starania przyciąga 

liczniejsze BoŜe błogosławieństwa. Powinniśmy stać się świadkami wypełnienia 

się obietnic, jakie otrzymał Obiecany Mesjasz (as), kiedy to zwycięstwo będzie 

po stronie BoŜego Proroka. Jeśli chcemy się nim cieszyć, to kaŜdy Ahmadi musi 

dąŜyć do rozwijania własnej duchowości tak, aby osiągała coraz wyŜszy 

poziom. Obiecany Mesjasz (as) przypominał, Ŝe cnotliwi wiedzą o swojej 

nagrodzie zanim jeszcze odejdą z tego świata. Powiedział, iŜ w okresie 

początkowym Posłańca Allaha spotykały klęski, i to jedna po drugiej, ale w 

wyniku tych trudności i prób moŜliwe stało się odniesienie sukcesu i 

ostatecznego zwycięstwa. Przepowiedział takŜe rozwój DŜama´at: 

,,Otrzymałem radosne nowiny dotyczące sukcesu jaki odniesie ta wspólnota, 

tak radosne, Ŝe zniknął mój smutek i zmartwienie. Te wiadomości wzmocniły 

moją wiarę. JuŜ czuję woń zwycięstwa, które naleŜy do tego DŜama´at." 

 

Hudhur jeszcze raz podkreślił, Ŝe ten rozwój i zwycięstwo zostały DŜama´at 

przeznaczone przez Boga. Dlatego musimy starać się coraz bardziej rozwijać 
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naszą cnotliwość, abyśmy mogli być jego świadkami. Wszyscy Ahmadi powinni 

wynieść jak największe korzyści z DŜelsa oraz ze zbliŜającego się miesiąca 

Ramadanu i stać się jeszcze doskonalszymi muzułmanami czyniąc wszystko, co 

w ludzkich siłach, aby to osiągnąć. Niech Bóg pozwoli na to kaŜdemu z nas, 

niech obdarzy nas wszystkich błogosławieństwem wynikającym z tej 

szczególnej okazji. Niech sprawi, abyśmy stali się spadkobiercami dobra 

płynącego z modlitw Obiecanego Mesjasza (as) w intencji uczestników DŜelsa 

Salana. Wysłuchujmy przemówień w ciszy zachowując nieustanne skupienie i 

stosujmy w praktyce wszystkie zalecenia, które otrzymujemy podczas tych 

edukacyjnych oraz duchowych wykładów prezentowanych na tym 

zgromadzeniu. Wszyscy uczestnicy powinni współpracować z organizatorami, a 

osoby pełniące odpowiednie funkcje muszą pamiętać o swoich obowiązkach i 

wypełniać je z całą odpowiedzialnością. Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę 

z tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. Niech Allah Wszechmogący nam na 

to pozwoli. Niech wspomaga was wszystkich w gromadzeniu błogosławieństw 

wynikających z uczestnictwa w DŜelsa Salana. 

 


