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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Introspekcja i samoreformacja 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

6 grudnia, 2013 r.   

   

W ostatnim kazaniu piątkowym zwrócono uwagę w kierunku reformacji praktyk 

w odniesieniu do piątkowego kazania Hadhrat Musleh Maud (ra). Incydenty z 

błogosławionego Ŝycia Proroka (saw) oraz zwyczaje i praktyki jego 

prawdziwego i Ŝarliwego wielbiciela, Obiecanego Mesjasza (as), zostały 

wspomniane w celu wyjaśnienia jakości moralnej prawdomówności oraz jak 

nasz mistrz oraz jego prawdziwy i gorliwy wielbiciel przestrzegali tego na 

doskonałym poziomie. Towarzysze takŜe kontynuowali ten doskonały poziom, 

naśladując błogosławiony model i osiągnęli wysokie stanowiska. 

Wykład ten oparto na prawdomówności jedynie tytułem przykładu. Poza tym, 

rzeczywistość i korzeń reformacji praktyk znajdują się w poszukiwaniu 

wszelkich cnót, które Bóg nakazał, a nie tylko unikanie kaŜdego grzechu, 

którego Bóg zabronił, lecz takŜe brzydzenie się nim. Będziemy prawdziwie 

wierzącymi i prawdziwymi członkami DŜama'at Imama wieku, kiedy 

zaszczepimy w sobie wszystkie cnoty i wysokie morale, które Bóg nakazał 

prawdziwie wierzącym zaszczepić w sobie oraz kiedy wywołamy w sobie wstręt 

do grzechu.  Tylko, jeśli prawdziwie wierzący zaakceptuje kaŜdą cnotę i będzie 

uciekał od grzechu, tylko wtedy moŜe on czynić dobre rzeczy. [W zeszły 

piątek] wspomniano równieŜ, Ŝe mamy solidne dowody i argumenty pod 

względem kredo danego nam przez Obiecanego Mesjasza ( as) i jako tak 

zawsze przodujemy w tym zakresie, przed naszymi przeciwnikami. Jeśli nie 
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wierzą oni ze względu na upór i zaściankowość, to jest to inna sprawa, ale na 

pewno nie mogą obalić naszych dowodów i argumentów, dlatego unikają 

dyskusji. W naszym arabskim programie MTA, chrześcijański widz przyznał, Ŝe 

Ahmadiyya DŜama'at ma solidne argumenty. 

Mamy teŜ wiele argumentów, aby udowodnić prawdziwość Ahmadiyyat i obalić 

ich zarzuty. Jeśli nasi przeciwnicy nie są dogmatyczni i nie biorą słów 

Obiecanego Mesjasza (as) wyrwanych z kontekstu oraz nie przekręcają ich to 

nie ma innego wyboru jak tylko zgodzić się z prawdziwością Ahmadiyyat. 

Jednak ich własne interesy zmuszają ich do przypisywania nieprawdy 

Obiecanemu Mesjaszowi (as), a nawet uciekania się do jego werbalnej i 

pisemnej obrazy. 

Jeśli chodzi o dostarczanie dowodów i argumentów, to zawsze górujemy nad 

naszymi przeciwnikami. Nikt nie moŜe konkurować z tymi, którzy regularnie 

czytają ksiąŜki Obiecanego Mesjasza (as) i to, doprawdy, było twierdzeniem 

Obiecanego Mesjasza (as). JednakŜe, gdy widzimy stan rzeczy, jeśli chodzi o 

zmianę stylu Ŝycia, jaką Obiecany Mesjasz (as) chciał spowodować, to mamy 

powody do obaw. Czy kaŜdy z nas pokonuje kaŜde społeczne zło poprzez 

rywalizację z nim? Czy wszyscy wokół nas są pod wraŜeniem naszej moralności 

czy teŜ ulegamy wpływom społeczeństwa i zapominamy o islamskich naukach i 

tradycjach? Czy kaŜdy z nas dokonuje wszelkich starań, aby zreformować swój 

styl Ŝycia jak tego Obiecany Mesjasz (as) nauczał? Nauczanie to pyta czy 

ustanowiliśmy ten poziom prawdomówności, gdzie nie ma nawet cienia fałszu i 

oszustwa! Czy bierzemy pod uwagę Ŝycie przyszłe w odniesieniu do naszych 

ziemskich postępowań? Czy dajemy pierwszeństwo wiary nad sprawami 

ziemskimi? Czy stosujemy szczególną ostroŜność w unikaniu wszelkiego zła i 

złych praktyk? Czy omijamy prześladowanie innych? Czy przestrzegamy pięciu 

codziennych modlitw? Czy zawsze angaŜujemy się w modlitwę i pamiętamy o 

Bogu w pokorze? Czy rezygnujemy ze znajomości, których wpływ jest zły? Czy 

szanujemy i słuŜymy rodzicom oraz czy słuchamy wszystkiego dobrego, co do 

nas mówią? Czy jesteśmy delikatni i miły w stosunku do naszych Ŝon i ich 

rodzin? Czy jesteśmy uczynni w stosunku do naszych sąsiadów? Czy 
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przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili? Czy nasze serca są wolne od 

wszelkiego rodzaju uraz i złości wobec innych? Czy kaŜdy mąŜ i kaŜda Ŝona 

wypełniają obowiązki wzajemnego zaufania? Czy przywiązujemy uwagę do 

naszej kondycji w świetle naszego ślubowania bai`at? Czy nasze 

spotkania/zebrania odbywają się bez oczerniania innych?  Czy dyskutujemy o 

Bogu i Jego Posłańcu (saw) w trakcie większości naszych spotkań/zebrań? Jeśli 

odpowiedź na te pytania jest negatywna, to jesteśmy daleko od nauk 

Obiecanego Mesjasza (as) i powinniśmy być zaniepokojeni naszym stylem 

Ŝycia. Jeśli odpowiedź na te pytania jest twierdząca to fortunni są ci, którzy 

przywiązują wagę do swojego stylu Ŝycia i wywiązują się z obowiązków 

swojego bai`at. 

Patrząc realistycznie, czasami nie przestrzegamy niektórych z wyŜej 

wymienionych kwestii, zło społeczne wielokrotnie ingeruje w nasze Ŝycie i 

czasami ulegamy mu. Nie ma wątpliwości, Ŝe 99, 9 % z nas twierdzi, Ŝe nasza 

wiara jest silna i nic nie moŜe spowodować jej zachwiania. NaleŜy jednak 

zawsze pamiętać, Ŝe gdy słabości wynikające ze stylu Ŝycia zostaną uwikłane w 

materializm to mogą one takŜe wstrząsnąć korzeniami wiary. Szatan atakuje 

stopniowo. Człowiek staje się zdystansowany do Nizam (system 

administracyjny) DŜama'at, a to prowadzi do oddalenia od Kalifatu. Jedna 

słabość powoduje kolejną słabość i wszystko zostaje zniszczone. Wiemy, Ŝe 

piękno Ahmadiyyat jest połączone razem pomiędzy Nizam DŜama'at i 

Kalifatem, zarówno to jest siłą naszej wiary, jak i równieŜ to, co praktykujemy. 

To dlatego Khulafa danego czasu zawsze zwracają uwagę DŜama'at na róŜne 

słabości, tak, aby zanim jakiś Ahmadi stanie się tak odległy, Ŝe nie ma punktu 

powrotu, mógł on zaangaŜować się w Istaghfar (szukanie przebaczenia od 

Boga), zwrócić uwagę na swoje słabości i dołoŜyć starań, aby je usunąć 

pamiętając zarazem o Łaskach BoŜych zesłanych na niego. 

Podczas swojej ostatniej wizyty na Dalekim Wschodzie, kiedy Hudhur miał 

okazję spotkać uczonych w religii z Indonezji w Singapurze, co Hudhur 

wspomniał wcześniej, wielu ludzi mówiło mu, Ŝe ich ulema (przywódcy religijni) 

powinni słuchać tego, co Imam Ahmadiyya DŜama’at ma do powiedzenia. W 
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odpowiedzi na pytanie zadane tam Hudhurowi, odpowiedział on, Ŝe dziś 

DŜama'at Ahmadiyya jest jedynym DŜama'at na powierzchni ziemi, którego 

zakres nie jest ani krajowy ani regionalny.  Jest on natomiast znany na całym 

świecie, jako jeden element.  Posiada jedność i podąŜa za decyzjami Nizam 

(ciało administracyjne), jest prowadzone przez Imama, a w skład jego wchodzą 

ludzie wszystkich ras. Jest to ogromnym świadectwem ogłoszenia i proroctwa 

Proroka (saw), który powiedział, Ŝe pośród muzułmańskich ummah [arab. 

naród], jeden DŜama'at będzie na dobrej drodze. Jest to równieŜ świadectwem 

prawdziwości jego szczerego i Ŝarliwego wielbiciela. W celu uwiecznienia tego 

zeznania, kaŜdy powinien mieć na uwadze, przez cały czas, stan swoich 

czynów, poniewaŜ w tym wieku Szatan rośnie w niebywały sposób. W 

dzisiejszych czasach zło społeczne stało się nieokiełznane i co gorsza niektóre 

zło poddano ochronie prawa w imię wolności słowa. Zło było wcześniej nieco 

ograniczone. Zło dzielnicy pozostało w dzielnicy, zło miasta pozostało w 

mieście i zło danego kraju pozostało w tym kraju.  Jednak teraz łatwość 

podróŜy, dostęp do telewizji, Internetu i róŜnych innych mediów dokonały 

lokalizacji międzynarodowego zła. Fałszywe kontakty w Internecie szerzą zło 

na tysiące kilometrów. Młode kobiety są oszukiwane i namawiane do 

rozluźnienia swoich morałów, a takŜe są odciągane od wiary. Ostatnio mówiono 

w wiadomościach, Ŝe dziewczęta są kuszone ofertami małŜeństwa w Pakistanie 

i w innych krajach, a następnie stają się prostytutkami. Oznacza to, Ŝe po 

krótkim małŜeństwie są one zmuszane do prostytucji. Tego typu rzeczy są 

przeprowadzane przez międzynarodowy gang. Doprawdy ta przeraŜająca 

sytuacja sprawia, Ŝe włosy stają dęba. Podobnie młodzi męŜczyźni są 

paraliŜowani przez róŜne środki, nie tylko pod kątem ich moralności, ale takŜe 

ich wiary. Podczas gdy modlimy się, aby Bóg chronił kaŜdego Ahmadi przed 

tymi obrzydliwościami, to kaŜdy Ahmadi musi takŜe zobowiązać się do 

osobistego dŜihadu, aby uniknąć tych obrzydliwości. 

Korzystanie z nowoczesnych wynalazków nie jest zabronione.  Ahmadi powinni 

wykorzystać te wynalazki, aby szerzyć orędzie Obiecanego Mesjasza ( as), a 

nie być pod wpływem nieprzyzwoitości i sprzeniewierzenia oraz nie obcować z 
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tymi, którzy próbują nas rozproszyć. To jest powodem do niepokoju dla 

wszystkich Ahmadi. Starsi powinni być dobrymi wzorcami, a młodsi powinni w 

pełni czynić wysiłki i szukać pomocy u Boga, aby być ochronionymi przed 

atakami wroga. Ten wróg atakuje w sposób, którego człowiek nie dostrzega i 

wkracza do domów w imię rozrywki oraz wpływa na młodzieŜ i ludzi o słabej 

woli. Jak wcześniej powiedziano, Ahmadiyya Khulafa zwracali uwagę na te 

sprawy i Hudhur, poprzez kazania i inne sposoby, równieŜ zwraca uwagę na te 

niedociągnięcia. DŜama'at i organizacje pomocnicze produkują równieŜ 

programy, w świetle kazań dydaktycznych, tak, aby wszystkie sekcje DŜama'at 

były ocalone od takich ataków.  JednakŜe, jeśli kaŜdy z nas podejmie się nie 

tylko obrony własnej, ale takŜe reformowania innych i ustanowi szczególny 

związek z Bogiem w tym celu, wtedy wraz z ocalaniem innych, będziemy 

równieŜ reformować sami siebie. Będziemy ratować nasze następne generacje i 

będziemy ocalać tych o słabej woli, a więc sekwencja będzie się powtarzać i 

trwać do dnia Sądu Ostatecznego, a zamiast rozprzestrzeniania zła, nowe 

wynalazki będą źródłem szerzenia imienia BoŜego w kaŜdym kraju i w kaŜdej 

części świata. 

 

NaleŜy pamiętać, Ŝe nie moŜemy uniknąć faktów. Postępowe społeczności mają 

na uwadze swoje słabości i my powinniśmy mieć na uwadze fakty. Nie moŜemy 

czuć się szczęśliwi w sytuacji gdzie 50% lub taki a taki procent z nas jest 

zreformowanych. Jeśli mamy przynieść rewolucyjne zmiany w świecie to 

musimy obrać za cel reformację w 100-stu procentach. Jeśli zreformujemy 

nasz styl Ŝycia w 100%, wszystkie konflikty, sprawy sądowe, próby, aby 

szkodzić innym finansowo, chciwość w sprawie nieruchomości, oglądanie 

nieczystych materiałów w telewizji i w innych mediach, próby poniŜania siebie 

na wzajem, wszelkie zło będzie usunięte.  Atmosfera miłości, czułości i 

braterstwa będzie wygenerowana, co uczyni Ŝycie na tej ziemi rajem. Hudhur 

powiedział, Ŝe wspomniał to zło, poniewaŜ te przykłady faktycznie występują w 

DŜama'at. Jeśli jest w nas zaszczepione poczucie odpowiedzialności to 

będziemy uwaŜali słuŜbę wierze jako BoŜe błogosławieństwo.  W odpowiedzi na 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 
 ul. Dymna 17, 02-411, Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  6/9 

 

to niektórzy mogą powiedzieć, Ŝe rzeczywiście uznają serwis wierze, jako BoŜe 

błogosławieństwo, ale nie podziela tej opinii 100% piastujących stanowiska w 

DŜama’at. Sprawy są podane do wiadomości Hudhura, które wskazują, Ŝe 

urzędnicy wykazują brak samokontroli i tolerancji. Jeśli ktoś mówi do nich 

donośnym głosem, ich ego i honor stają na ich drodze i fałszywe poczucie 

dumy wydobywa się na powierzchnię. Ktoś, kto traktuje pracę, jako BoŜe 

błogosławieństwo, toleruje wszystko dla przyjemności Boga i świadomości, Ŝe 

wszelka chawała naleŜy do Boga, zmusza takiego człowieka do pokorny i 

łagodności. BliŜsze przestudiowanie tego mówi nam, Ŝe powiedzenie ,,ZałóŜmy, 

Ŝe jesteś gorszy od całej reszty " nie jest brane pod uwagę w działaniach i 

egoizm ukazuje się w takiej lub innej formie. Rozumiemy [objawienie 

przekazane Obiecanemu Mesjaszowi (as)] „On jest zadowolony z twoich 

skromnych zwyczajów" [ Tadhkirah, wydanie 2009, str.931], ale nie myślimy, 

Ŝe było to tylko jedno nauczanie, jakie dał on swoim towarzyszom. Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział, Ŝe przyszedł, aby oŜywić przesłanie Proroka (saw) i 

oczywiście, nawet niewolnik Proroka (saw) powiedział, Ŝe Prorok (saw) nigdy 

nie rozmawiał z nim szorstko, a kiedy człowieka dosięgała trema ze względu na 

majestatyczną godność Proroka (saw), zapewniał on takiego człowieka, Ŝe nie 

był on despotycznym królem, ale synem kobiety, która jadała suszone mięso. 

To jest ten model, który powinien być prezentowany przez kaŜdego 

piastującego urząd w jego stylu Ŝycia, kaŜdego pracownika DŜama'at w jego 

stylu Ŝycie oraz przez kaŜdego Ahmadi w jego stylu Ŝycia. Jeśli komuś 

zaoferowana jest pozycja lub okazja, aby słuŜyć, to taka osoba powinna 

zawsze pamiętać słowa Proroka (saw): ,,Byłem biedny, bezsilny, nieznany i bez 

talentu!" Człowiek wypełnia obowiązki słuŜby wierze gdy ta bezsilność, 

łagodność i pokora są zaszczepione i moŜe to prowadzić do nadziei o: ,,Te 

działania zjednoczą cię z Bogiem Wszechmogącym!" 

W przypadku braku tego, moŜemy mieć rację w naszym twierdzeniu, Ŝe 

zaakceptowaliśmy Imama wieku, ale w rzeczywistości, naszymi działaniami 

będziemy kpić z naszego roszczenia. Wrogość kogoś innego nie zaszkodzi nam, 

a wręcz przeciwnie nasza własna dwulicowość zawstydzi nas i na dodatek 
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będziemy ściągać na siebie BoŜe niezadowolenie. W szczególności ci, którzy są 

powołani do słuŜby dla DŜama'at, muszą poddać się autorefleksji i ogólnie 

kaŜdy Ahmadi powinien zastanowić się równieŜ nad sobą. PoniewaŜ obowiązki 

bai`at nie są spełnione tylko przez ustnie wyznanie i zaakceptowanie, nie ma 

to sensu chyba, Ŝe istnieje genialna siła działania.  Jeśli deklarujemy, Ŝe 

Hadhrat Isa (as), (czyli Jezus Chrystus) zmarł, poniewaŜ wszyscy ludzie są 

śmiertelni, jeśli deklarujemy, Ŝe Bóg moŜe posłać Proroka w słuŜbie Proroka 

(saw) i moŜe nadal przemawiać (Bóg) do kogokolwiek sobie Ŝyczy oraz moŜe 

zesłać objawienie, poniewaŜ Ŝaden z Jego Boskich atrybutów nie był lub nie 

jest ograniczony czasowo! Mówimy, Ŝe Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ( as) był 

prawdziwym i gorącym wielbicielem Proroka (saw) i został wysłany przez Boga, 

ze względu na jego miłość i szacunek dla Proroka (saw), z honorem bycia 

Prorokiem, który nie przynosi nowego prawa. MoŜemy powiedzieć, Ŝe Koran 

jest w stanie dziewiczym, a Sam Bóg podjął odpowiedzialność za jego 

ochranianie, podczas gdy Ŝadna inna objawiona księga nie pozostaje w swojej 

pierwotnej formie. Mówimy światu, Ŝe bez względu na to, jak wiele hałasu się 

tworzy, gdyŜ w tych czasach antyislamiści starają się udowodnić w telewizji i w 

publikacjach, Ŝe, nie daj BoŜe, Koran nie został objawiony Prorokowi (saw), ale 

Ŝe został napisany kilka lat temu, DŜama'at Ahmadiyya wycisza takie osoby 

dowodami i argumentami. Kiedy poprosiliśmy osobę, która dokonała 

wspomnianego roszczenia wobec Koranu, o rozmowę w celu omówienia 

sprawy, ona odmówiła. 

Celem tego ćwiczenia jest to, Ŝe my wierzymy, Ŝe Hadhrat Isa (as), (czyli 

Jezus Chrystus) zmarł, wierzymy, Ŝe Bóg posłał Obiecanego Mesjasza (as), 

jako drugie przyjście Hadhrat Isa (as), wierzymy, Ŝe ostatnia objawiona Księga 

dana Prorokowi (saw) istnieje w swoim pierwotnym/początkowym stanie. Czy 

wszystkie te przekonania mogą nam pomóc odnieść sukces w osiągnięciu 

naszego celu? Odpowiedź jest prosta- nie. Jeśli, udowodniwszy śmierć Hadhrat 

Isa (as), nie zaszczepimy czystej zmiany, jaką zaszczepili Towarzysze i w 

związku z tym, Ŝe drugie nadejście miało nastąpić spośród ummah Proroka 

(saw), w osobie jego prawdziwego i Ŝarliwego wielbiciela, sama nasza wiara nie 
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przyniesie korzyści. Gdy deklarujemy, Ŝe Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) 

jest tym sam Obiecanym Mesjaszem, którego przyjście zostało 

przepowiedziane przez Proroka (saw), musimy takŜe zademonstrować jego 

nauki! Jeśli weźmiemy pod uwagę, Ŝe Koran jest chroniony, ale nie 

dostosujemy się do jego nauk, to nasza deklaracja w jego obronie nie 

przyniesie korzyści tak długo jak nie dostosujemy naszego stylu Ŝycia do jego 

nauk.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 „Pamiętajcie, sama rozmowa i frazeologia nie przyniosą korzyści, chyba, Ŝe są 

zastosowane w praktyce. Same słowa nie mają Ŝadnej wagi.”  

 

Powiedział on teŜ: 

 „Spraw, aby twoja wiara miała znaczenie’’. 

 

 Praktyka jest ozdobą wiary.  Jeśli styl Ŝycia człowieka nie jest prawidłowy to 

nie ma tam wiary. Prawdziwie wierzący człowiek jest piękny. Tak jak piękno 

pięknego człowieka potęguje prosta i lekka biŜuteria, podobnie dobre praktyki 

osoby wierzącej czynią go piękniejszym. Nie ma nic, jeśli praktyki danej osoby 

są złe. Kiedy prawdziwa wiara jest zaszczepiona w osobie, odnajduje ona 

szczególną przyjemność w swoich praktykach i jej duchowa wnikliwość jest 

uwolniona, przestrzega ona Salat (modlitwy), tak jak powinno być to 

przestrzegane i brzydzi się ona grzechem. Brzydzi się ona zgromadzeniami 

obejmującymi nieczyste praktyki i odnajduje ona w swoim sercu szczególną 

pasję i zapał, aby wyrazić wielkość i majestat Boga WywyŜszonego i Proroka 

(saw).  

 

Obiecany Mesjasz ( as) powiedział równieŜ: 
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,,Pod wpływem pytań, Prorok (saw) powiedział ludziom, Ŝe Sura Hud 

postarzała go, poniewaŜ, ze względu na wagę jej przykazań, spadła na niego 

ogromna odpowiedzialność. MoŜliwe jest skorygowanie i w pełni przestrzeganie 

przykazań Boga WywyŜszonego o ile dotyczy to własnej osoby. JednakŜe nie 

jest łatwe, aby spowodować, aby inni postępowali tak samo. To ukazuje wielką 

chwałę i potęgę świętości naszego Proroka (saw). On był perfekcyjnie 

posłuszny temu przykazaniu i przygotował tą czystą społeczność Towarzyszy, 

którzy byli nazwani: Jesteście najlepszym ludem, ludem wzbudzonym dla 

dobra ludzkości (...) ( 3:111) i byli odbiorcami (pozdrowienia) - niechaj Allah 

będzie z nich zadowolony. W czasie jego Ŝycia nie pozostał w Medynie Ŝaden 

hipokryta. Krótko mówiąc, sukces, jaki on uzyskał nie równał się z tym w Ŝyciu 

innych proroków. Wolą Boga WywyŜszonego nie było ograniczenie tych kwestii 

do zwykłych słów. JeŜeli te kwestie byłyby ograniczone tylko do słów i obłudy, 

to, jaka byłaby róŜnica między nami a innymi, co byłoby nasza zaletą w 

stosunku do innych? NaleŜy po prostu pokazać swój przykład poprzez praktykę 

i powinno to mieć w sobie blask tak, aby inni mogli to zaakceptować. Nikt nie 

zaakceptuje tego, chybŜe, Ŝe posiada to blasku czystości. Czy ktokolwiek lubi 

coś, co nie jest czyste? Tak długo, jak kawałek materiału/ubranie ma plamę to 

nie wygląda dobrze. Podobnie, jeśli twój stan wewnętrzny nie ma czystości i 

blasku, nikt tego nie kupi. KaŜdy lubi drobne rzeczy. Tak więc, jeśli nie 

posiadasz wysokich morałów to nie osiągniesz Ŝadnej pozycji.” 

Niech Bóg uczyni z nas wyznawców wysokich morałów i niech zaszczepi On w 

nas tą czystą zmianę, której blask przyciąga uwagę świata. Niech aleje Tabligh 

otworzą się bardziej niŜ kiedykolwiek i niechaj my będziemy w stanie wypełnić 

misję Obiecanego Mesjasza (as). 

 

 


