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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wzorowy muzułmanin Ahmadi 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

7 luty, 2014 r.  

 

 
W tygodniowym programie MTA Rah e Huda, nasi misjonarze i uczeni 

dyskutują na róŜne tematy, a takŜe odpowiadają, na Ŝywo, na pytania 

rozmówców telefonicznych, w tym takŜe nie-Ahmadi. 

W zeszłym tygodniu Hadhrat Khalifatul Masih oglądał część tego programu, gdy 

nie- Ahmadi widz zadawał pytanie w odniesieniu do objawienia Obiecanego 

Mesjasza (as). W pewnym sensie jego pytanie było sprzeciwem. Na wstępie 

rozmówca ten powiedział, Ŝe Koran, który jest Słowem BoŜym, Hadis i prace 

innych świętych osób mają zgodność i wspólny prąd, którego nie udało mu się 

dostrzec w słowach Obiecanego Mesjasza (as). Nawet, jeśli intencją rozmówcy 

nie było sprzeciwianie się, to jego ton wydawał się być takim. Słowa tego 

omawianego objawienia są następujące:  

„[w Urdu] Po dziesięciu dniach Ja zademonstruję mój [rosnący, wzbierający] 

Znak. [w arabskim] [Słuchajcie! Pomoc Boga jest blisko jak cięŜarna, rodząca 

wielbłądzica]. [w angielskim] Następnie pójdziesz do Amritsar.’’(Tadhkirah, s. 

67, edycja, 2009) 

Na pytanie to została udzielona, w programie, krótka odpowiedź, ale Hudhur 

uwaŜał, Ŝe to waŜne, aby we własnych słowach Obiecanego Mesjasza (as) 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  2/16 

 

podać szczegóły, aby inni przeciwnicy jak i młodzieŜ, która ma mniejszą 

wiedzę, nie byli pod wpływem tego epizodu, lub moŜe takŜe chcą poznać 

szczegóły w tej kwestii. W programie Rah e Huda odpowiedzi na pytania są 

czasami udzielane natychmiastowo, a te, które wymagają szczegółowej 

odpowiedzi, są omawiane w następujących programach. Hadhrat Khalifatul 

Masih powiedział, Ŝe nie ma on potrzeby, Ŝeby zacząć odpowiadać w kazaniach 

na kaŜdy zarzut lub pytanie. Powodem wyjaśnienia tej kwestii dzisiaj było to, 

Ŝe w poprzednim cyklu kazań Hadhrat Khalifatul Masih mówił, Ŝe znaki 

Obiecanego Mesjasza (as) i pomoc/ratunek Boga jest z nami w takiej obfitości, 

Ŝe inni być moŜe nie mają nawet ułamek tego! Kwestia, którą pytający 

próbował ośmieszyć, została wyjaśniony przez Obiecanego Mesjasza (as) w 

Barahin e Ahmadiyya i jest ona równieŜ wyszczególniona w Tadhkirah. Pytanie 

rozmówcy mówi nam, Ŝe przynajmniej czytał on Tadhkirah, ale, aby 

spowodować zamieszanie, świadomie nie wspomniał on o kontekście, w którym 

jest to wspomniane. Baraheen e Ahmadiyya wyjaśnia równieŜ ten temat, ale 

rozmówca nie przeczytałby tej ksiąŜki jako, Ŝe wymaga to wielkiego skupienia i 

uwagi, a Hudhur nie sądzi, aby rozmówca miał wymaganą do tego chęć 

pojmowania. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

,,Jakiś czas temu byłem w wielkiej potrzebie pieniędzy i lokalny Aryas 

(człowiek naleŜący do sekty Aryas w hinduizmie), który zwykł przychodzić i 

mnie odwiedzać, dobrze o tym wiedział. Zupełnie odruchowo napłynęła mi do 

głowy myśl, Ŝe powinienem błagać Boga, tego Jedynego, o rozwiązanie mojej 

trudności tak, Ŝe poprzez uzyskanie akceptacji mojej modlitwy, mógłbym nie 

tylko przezwycięŜyć trudności, ale równieŜ przedstawić moim przeciwnikom 

dowód Boskiego wsparcia - Znak, którego powinni stać się świadkami. Tak, 

więc oddałem się modlitwom tego samego dnia i błagałem Ŝebym, jako znak, 

był poinformowany o nadchodzącej pomocy. Następnie otrzymałem 

objawienie: 
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 „[w Urdu] Po dziesięciu dniach Ja zademonstruję mój [wzmagający się] Znak. 

[w arabskim] [Słuchajcie! Pomoc Boga jest blisko jak cięŜarna, rodząca 

wielbłądzica]. [W angielskim] Następnie pójdziesz do Amritsar.”  

tzn. pieniądze przyjdą po dziesięciu dniach i pomoc od Boga jest tak blisko, jak 

rozwiązanie cięŜarnej wielbłądzicy, która jest bliska wydania na świat swojego 

źrebięcia. Potem powiedział On w języku angielskim, Ŝe po dziesięciu dniach, 

gdy pieniądze dotrą, pójdziesz do Amritsar. Wszystko to zostało spełnione w 

obecności Aryas dokładnie tak jak zostało przepowiedziane. Nic w ogóle nie 

przyszło w ciągu pierwszych dziesięciu dni, a następnie, w dniu jedenastym 

przyszło 110 rupii od Muhammada Afdal Khan, Kuratora Rozliczeń z 

Rawalpindi, a takŜe dwadzieścia rupii z innego źródła, a następnie pieniądze 

niespodziewanie zaczęły przychodzić. Tego samego dnia, kiedy dotarły 

pieniądze od Muhammada Afdal Khan i innych, musiałem udać się do Amritsar 

jako Ŝe otrzymałem wezwanie z Sądu Drobnych Spraw w Amritsar, do 

stawienia się w charakterze świadka " [Tadhkirah, s.66 - 69, wydanie 2009] 

 

To jest objawienie w całym jego ogóle i z całym jego tłem.  

Obiecany Mesjasz (as) jeszcze dalej wyjaśnił w innym miejscu: 

,,Jakiś czas temu, męŜczyzna o nazwisku Nur Ahmad, który jest zarówno Hafiz 

(ktoś, kto zna cały Koran na pamięć) i HadŜi (ktoś, kto wykonał pielgrzymkę 

HadŜ) i być moŜe równieŜ zna jakąś cześć języka arabskiego, głosi nauki z 

Koranu i mieszka w Amritsar, w trakcie swoich wędrówek, przybył do Qadian. 

PoniewaŜ zatrzymał się u mnie i wyraził, w bardzo mocnych słowach swoją 

opinię o objawieniu, czułem się przez niego skrzywdzony. Próbowałem w kaŜdy 

moŜliwy sposób przekonać go o jego błędnym rozumowaniu, ale moje 

argumenty nie miały na niego wpływu. Potem zwróciłem się do Boga 

Wszechmogącego i powiedziałem Hafizowi [Nur Ahmad], Ŝe będę błagać 

Szlachetnego Allaha i nie zdziwię się, jeśli jakieś proroctwa, których spełniania 

on sam moŜe doświadczyć, będą przedstawione. W związku z powyŜszym tej 

nocy oddałem się mojej suplikacji  i około ranka widziałem w mojej wizji list, 
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który dotarł pocztą, na którym było napisane w języku angielskim: „Jestem 

kłótnikiem”. I drugi napis w języku arabskim: „To jest przygniatający świadek.” 

Otrzymałem równieŜ te słowa drogą objawienia tak jak gdyby były one 

skierowane do mnie przez pisarza listu. 

Wtedy wizja skończyła się. PoniewaŜ nie mam Ŝadnej wiedzy o języku 

angielskim, poinformowałem Miyan Nur Ahmad o tej wizji i o objawieniu i 

zapytałem kogoś, kto był zaznajomiony z językiem angielskim, jakie było 

znaczenie tego angielskiego napisu. Wyjaśnił mi on, Ŝe to znaczy, Ŝe piszący 

był dyskutantem. Z tego krótkiego zdania zrozumiałem jasno, Ŝe miałem 

otrzymać list odnoszący się do jakiegoś sporu. Pomyślałem, Ŝe arabski napis: 

,,To jest przygniatający świadek”, który był kolejnym zdaniem napisanym 

przez piszącego, oznaczał, Ŝe autor listu napisał go w związku z jakimś 

dowodem dotyczącym sporu. Tak się złoŜyło, Ŝe w związku z opadami deszczu, 

Hafiz Nur Ahmad nie był w stanie tego dnia wyjechać do Amritsar. Jego 

niezdolność do wyjechania, z powodu tej niebiańskiej przyczyny, była w 

rzeczywistości zawiadomieniem o akceptacji mojej modlitwy o to, aby on sam 

stał się świadkiem spełnienia proroctwa tak jak o to błagałem. Krótko mówiąc, 

cała przepowiednia została mu opowiedziana. 

W godzinach popołudniowych, w jego obecności, otrzymałem list polecony od 

wielebnego Rajab ' Ali, właściciela i kierownika Safir Hind Press w Amritsar. W 

liście tym pisał, Ŝe złoŜył pozew w Sądzie Drobnych Spraw, przeciwko swojemu 

uczonemu w piśmie, który jest równieŜ autorem tej ksiąŜki i podał jako 

świadka moje nazwisko. W tym samym czasie otrzymałem wezwanie z sądu. 

Interpretacja arabskiego napisu, który mówił: "To jest przygniatający świadek” 

wtedy stała się oczywista, gdyŜ właściciel, Safir Hind Prasy był absolutnie 

pewien, Ŝe moje zeznanie będzie w zgodzie z faktami i okaŜe się, z powodu 

swojej wagi, prawdy i rzetelności, destrukcyjne dla pozwanego. To dlatego 

właśnie właściciel Wydawnictwa wezwał mnie jako świadka. Tak się złoŜyło, Ŝe 

dzień, w którym to proroctwo wypełniło się był równieŜ dniem, w którym inna 

przepowiednia, wspomniana powyŜej, została spełniona. Zatem Miyan Nur 

Ahmad był świadkiem wypełnienia się równieŜ tego proroctwa. To znaczy, 
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pieniądze doszły w danym dniu po upływie okresu dziesięciu dni, zostałem 

wezwany i musiałem udać się do Amritsar. [Cała chwała za to naleŜy się 

Allachowi] (Tadhkirah, s. 67 - 69, wydanie 2009) 

 

To jest wszystko, co w dzisiejszym kazaniu Hudhur chciał powiedzieć w 

odniesieniu do objawień Obiecanego Mesjasza (as), co było w świetle pytania 

zadanego w MTA, w programie Rah e Huda. W przyszłości wyjaśni on więcej na 

ten temat.  Dziś Hudhur chciał mówić o obawach Obiecanego Mesjasza (as) 

dotyczących praktyki jego DŜama’at. Przed tym jednak Hudhur odczytał wyciąg 

z biografii Obiecanego Mesjasza (as) napisanej przez Sahibzada Mirza Bashir 

Ahmad Sahib. Hudhur powiedział, Ŝe jest to łaską i błogosławieństwem BoŜym 

dla DŜama'at Ahmadiyya, Ŝe gdy uwaga Khalifa danego czasu jest zwrócona na 

temat i jeśli ten temat jest o reformatorskim charakterze, duŜa część DŜama'at 

zwraca uwagę na zreformowanie się. Hudhur ocenia to z listów, które 

otrzymuje, a takŜe, kiedy pomocnicy Kalifatu przysyłają odpowiednie 

fragmenty, które sobie przypominają. Wyciąg z ksiąŜki Sahibazada Mirzy 

Bashir Ahmad Sahib został przysłany do Hudhura przez naszego misjonarza, 

jako Ŝe Hudhur wygłaszał wykłady na temat zreformowania praktyk. 

 

Urywek ten relacjonuje, Ŝe Maulwi Syed Serwer Shah Sahib powiedział 

Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib, Ŝe raz Mir Nasir Nawab Sahib i Maulwi 

Muhammad Ali Sahib popadli w niezgodę i Mir Sahib powiedział o tym 

Obiecanemu Mesjaszowi (as). Kiedy Maulwi Muhammad Ali Sahib dowiedział 

się o tym, udał się do Obiecanego Mesjasza (as) i powiedział, Ŝe przyjechał on 

do Qadian, aby móc, w jakiś sposób, słuŜyć religii podczas przebywania w 

towarzystwie Obiecanego Mesjasza (as). JednakŜe, jeśli skargi były złoŜone na 

niego Obiecanemu Mesjaszowi (as), w tym duchu, było to całkiem moŜliwe, Ŝe 

będąc człowiekiem, Obiecany Mesjasz (as) mógł pomyśleć coś negatywnego o 

Maulłi Muhammad Ali, w takim przypadku, raczej niŜ korzystne jego przybycie 

do Qadian, stałoby się dla niego szkodliwe. Na to Obiecany Mesjasz (as) 
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powiedział: „Mir Sahib powiedział coś do mnie, ale byłem tak pochłonięty 

swoimi obawami, Ŝe mogę przysiąc na Boga, Ŝe nie wiem, co Mir Sahib 

powiedział i czego nie powiedział. Od kilku dni jestem zatroskany pewną myślą 

i to całkowicie oderwało mnie od innych rzeczy. W trakcie dnia tylko tą myśl 

mam na uwadze. Siedzę z ludźmi i ktoś mówi coś do mnie, ale mój umysł 

zajęty jest tylko jedną myślą. Ta osoba musi myśleć, Ŝe jej słucham, ale ja 

jestem pogrąŜony w tej samej myśli. Ta myśl idzie ze mną, kiedy wracam do 

domu. Krótko mówiąc, w tych dniach ta myśl zajmuje mój umysł, tak bardzo, 

Ŝe nie ma miejsca dla innych myśli! Co to za myśl? Ta myśl to to, Ŝe 

rzeczywistym celem mojego przyjścia jest przygotowanie społeczności 

prawdziwie wierzących, którzy szczerze wierzą w Boga i zachowują z Nim 

prawdziwy związek i sprawiają, Ŝe islam jest do tego drogą i implementują 

błogosławiony model Proroka (saw). Społeczności, która kroczy ścieŜką 

reformacji oraz Taqła i ustanawia przykłady moralności tak, Ŝe świat moŜe 

otrzymywać wskazówki od takiej wspólnoty i wola BoŜa jest spełniona. Jeśli cel 

ten nie jest spełniony oraz nawet, jeśli zwycięŜymy wroga dowodami oraz 

rozumowaniem i całkowicie go pokonamy, nawet wtedy nasz sukces nie będzie 

sukcesem, poniewaŜ prawdziwy cel mojego przyjścia nie zostałby spełniony- 

byłoby to tak, jakby cała nasza praca poszła na marne. Widzę, Ŝe odrębne 

oznaki triumfu w zakresie dowodów i uzasadnienia są oczywiste. Wróg równieŜ 

czuje swoją słabość, ale naszemu DŜama'at brakuje jeszcze wiele w 

odniesieniu do prawdziwego celu mojego przyjścia i istnieje duŜa potrzeba na 

zwrócenie uwagi na tą kwestię. To jest ta myśl, która pochłania mnie w tych 

dniach i jest ona tak dominująca, Ŝe nie opuszcza mnie w Ŝadnej chwili!” 

 

To była ta bolączka, która spowodowała niepokój u Obiecanego Mesjasza (as). 

Oprócz jego pism, jest dziesięć tomów Malfudhat, które są krótkimi zapiski o 

zgromadzeniach z udziałem Obiecanego Mesjasza (as). KaŜdy z tych dziesięciu 

tomów mówi o oczekiwaniach Obiecanego Mesjasza (as) w stosunku do 

DŜama'at i o jego radach dla DŜama'at jak równieŜ przedmiocie reformacji 

praktyk z róŜnych perspektyw. Niektóre z nich zostały juŜ przedstawione przez 
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Hudhura. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Powiedziałem, w odniesieniu do wzajemnej miłości i harmonii w DŜama'at, Ŝe 

naleŜy Ŝyć w zgodzie i jedności. To jest nauczanie, które Bóg dał muzułmanom, 

Ŝeby być jednością, bo inaczej upadną. Nakaz stania blisko siebie w czasie 

Salat (modlitwa) jest promowaniem jedności, dzięki czemu dobro w jednym 

człowieku przeniknie przez wszystkich jak energia elektryczna. Jeśli będziecie 

w konflikcie i braku jedności to będziecie trwać w nieszczęściu. Prorok (saw) 

powiedział, aby kochać się wzajemnie i modlić się za siebie na wzajem w 

tajemnicy.  JeŜeli człowiek modli się za drugiego w tajemnicy, aniołowie 

mówią: „niech tak samo będzie dla ciebie”. CzyŜ to nie jest doskonałe! Jeśli 

modlitwa człowieka nie jest akceptowana - aniołów jest. Radzę wam i pragnę 

powiedzieć abyście nie mieli Ŝadnych wzajemnych konfliktów. Przedstawiłem 

tylko dwie kwestie. Po pierwsze, przyjmijcie jedność Boga, a po drugie bądźcie 

dla siebie na wzajem kochający i troskliwi. PokaŜcie taki przykład, który zdziała 

cuda dla innych. To jest znak, który został zaszczepiony w Towarzyszach, (...) 

kiedy byliście wrogami, a On zjednoczył wasze serca w miłości (...) 

(3:104). Pamiętajcie, łączenie się to cud. Pamiętajcie, jeśli ktoś z was nie 

pragnie dla swojego brata tego, czego pragnie dla sobie, to nie jest z on z 

mojego DŜama'at. On ma kłopoty i jest w niedoli, a jego koniec nie będzie 

dobry." 

 

,,Pamiętaj, wyeliminowanie złośliwości jest znakiem Mahdiego. Czy ten znak 

nie nadejdzie? Doprawdy, tak, nadejdzie. Dlaczego nie moŜecie być cierpliwi! 

Podobnie jak w kwestiach medycznych, niektóre dolegliwości nie odejdą, chyba 

Ŝe są one całkowicie wyeliminowane. InszaAllah, poprzez moja osobę, poboŜna 

wspólnota będzie stworzona. Co jest powodem wzajemnej wrogości? 

Skąpstwo, arogancja, egocentryzm i emocje. Wykluczę z mojego DŜama’at 

wszystkich tych, którzy nie mają kontroli nad swoimi emocjami i nie mogą Ŝyć 
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we wzajemnej miłości i jedności. Ci, którzy tacy są, powinny pamiętać, Ŝe są tu 

tylko na kilka dni! Dopóki nie okaŜą dobrego przykładu, nie chcę brać na siebie 

zarzutów spowodowanych przez innych. Osoba, która jest w moim DŜama'at, 

ale nie działa zgodnie z moim Ŝyczeniem jest jak sucha gałąź. Co jeszcze moŜe 

ogrodnik zrobić jak tylko odciąć ją? Dołączona do zielonej gałęzi, choć sucha, 

gałąź absorbuje wodę i nie pokrywa się zielenią. Wręcz przeciwnie, takie 

odgałęzienie moŜe równieŜ zaszkodzić innym gałęziom. Dlatego teŜ obawiajcie 

się - ten, który się nie poprawi, nie będzie ze mną." 

 

Hudhur powiedział, Ŝe słyszeliśmy ten urywek juŜ wcześniej, jednak, gdy 

umieszczony w połączeniu z ekstraktem, który wyraŜał ból Obiecanego 

Mesjasza (as) o dni, kiedy wszystkie jego myśli związane były z reformacją 

praktyk w jego DŜama'at, jest powodem do szczególnych obaw. Opisując 

prawdziwie wierzącego, powiedział on: 

"Mówię otwarcie, Ŝe dopóki nie udzielicie pierwszeństwa Bogu WywyŜszonemu 

przed wszystkim innym i dopóki on nie widzi, Ŝe człowiek jest Jego z głębi 

serca, to człowiek nie moŜe nazwać się prawdziwym wierzącym. (...) 

muzułmanin jest tym, który jest modelem tego: (...) kto odda samego 

siebie Allachowi (...) (2:113). ہهجو [w tym wersecie] oznacza twarz, 

jednakŜe ma zastosowanie równieŜ do własnej osoby. Tak więc ten, kto ze 

wszystkich swoich sił podporządkowuje się Bogu, zasługuje na miano 

prawdziwego muzułmanina. Pamiętam, Ŝe muzułmanin zaprosił Ŝyda do islamu 

i powiedział: ,,powinieneś stać się muzułmaninem" jednak on sam był uwikłany 

w nieprawości i grzech. śyd powiedział do grzesznego muzułmanina: ,,najpierw 

spójrz na siebie i nie bądź dumny, Ŝe jesteś znany jako muzułmanin." Bóg 

Wszechmogący chce istoty islamu, a nie jego nazwy i samego sformułowania. " 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział równieŜ: 

 ,,Pamiętaj, same gadulstwo i rozwlekłość stylu wysławiania się nie przyniosą 

korzyści, chyba Ŝe poparte są praktyką. Zwykłe słowa nie mają Ŝadnej wartości 
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w oczach Boga, dlatego Bóg WywyŜszony stwierdził: Najohydniejszym w 

oczach Allacha jest to, Ŝe mówicie to, czego nie robicie(61:4) 

Obiecany Mesjasz (as) nauczał, Ŝe jeśli ktoś chce słuŜyć islamowi to musi on 

najpierw sam przestrzegać Taqła. Zacytował on: Bądźcie wytrwali i 

starajcie się prześcigać się w wytrwałości (3:201). Tak jak jest konieczne, 

aby mieć konie na froncie po to, aby przeciwnik nie przekroczył granic, tak 

powinno być się równieŜ przygotowanym Ŝeby wróg nie przekroczył granic i nie 

zaszkodził islamowi. Powiedziałem to juŜ wcześniej, Ŝe jeśli chcesz promować 

islam i mu słuŜyć, najpierw przestrzegaj Taqła i czystości, z którymi moŜesz 

wejść do ostoi ufortyfikowanej ochroną Boga WywyŜszonego i wtedy dostąpić 

zaszczytu słuŜenia islamowi. Widzisz jak słabą stała się zewnętrzna moc 

muzułmanów. Narody patrzą na nich z nienawiścią i pogardą. Jeśli twoja 

wewnętrzna siła jest takŜe osłabiona i pokonana, to poczytuj to, jako koniec. 

NaleŜy zatem oczyścić swoje dusze, aby przeniknęła je moc świętości, aby 

stały się silne i aby stały się ochroną jak konie na linii frontu. Łaska Boga 

WywyŜszonego jest zawsze ze sprawiedliwymi i prawdomównymi. Nie 

spowoduj, aby twoje morały i obyczaje przyniosły skazę islamowi. Muzułmanie, 

którzy popełniają niecne czyny i nie przestrzegają nauk islamu, są przyczyną 

skazy na imieniu islamu. Muzułmanin pije alkohol i wymiotuje. Jego turban wisi 

mu na szyi, gdy spada on do kanału i jest pobity przez policję. Hindusi i 

chrześcijanie śmieją się z niego i jego bezprawne działanie przynosi hańbę nie 

tylko jemu, ale za kulisami, wpływa takŜe na imię islamu. Jestem bardzo 

zasmucony czytając takie wiadomości i raporty z więzienia, kiedy widzę, jak 

wielu muzułmanów jest godnych potępienia ze względu na swoje plugawe 

czyny. Moje serce jest wstrząśnięte, Ŝe te osoby, którym została dana właściwa 

droga, nie tylko powodują stratę, swoimi ekscesami, samym siebie, ale takŜe 

powodują, Ŝe islam jest wyszydzany. Obawiam się, Ŝe muzułmanie się uwikłani 

w zabronione czyny, co nie tylko czyni ich podejrzanymi, ale równieŜ islam. 

Dlatego upewnij się, Ŝe twoje zwyczaje i sposoby prowadzenia się są takie, Ŝe 

niewierzący nie będą mieli szansy krytykowania ciebie, co w rzeczywistości 

byłoby krytyką islamu.” 
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Obiecany Mesjasz (as) mówi o wdzięczności: 

 „Prawdziwa wdzięczność jest w [przestrzeganiu] Taqła i czystości. Nie jest 

prawdziwą wdzięcznością, kiedy muzułmanin odpowiada mówiąc 

Allhamdulillah. Jeśli zaadoptujesz sposoby prawdziwej wdzięczności, tj. Taqła i 

czystość, to dam ci radosne wieści, Ŝe nikt nie moŜe pokonać cię, gdy stoisz na 

linii frontu”.  

Obiecany Mesjasz (as) przeszedł do zrelacjonowania historii, którą opowiedział 

mu Hindus będący oficerem rządowym. Powiedział on, Ŝe zwykł pracować w 

miejscu, gdzie muzułmański pracownik oferował potajemnie Salat (modlitwa) i 

wszyscy hinduscy pracownicy nie mieli o nim wysokiego mniemania. Ci 

hinduscy robotnicy zdecydowali, ze postarają się spowodować, aby został on 

zwolniony z pracy. W tym celu wnieśli skargi i krytykę przeciwko niemu i zwykli 

wielokrotnie zgłaszać to do przełoŜonego. Jeśli przełoŜony stawał się bardzo zły 

i wzywał do siebie człowieka, który oferował Salat (modlitwa), a kiedy tylko ten 

pojawiał się w drzwiach przełoŜonego, jego gniew zanikał i ostrzegał on tylko 

robotnika delikatnie tak jakby nic złego się nie stało.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 „NaleŜy bardzo dobrze zapamiętać, Ŝe korzyści wypływają ze wszystkiego. 

Rozejrzyjcie się po świecie - od wysokiej jakości roślinności po gryzonie i 

owady- nie ma nic co jest pozbawione korzyści dla człowieka. Wszystkie te 

zwyczajne rzeczy, czy są one ziemskie czy niebiańskie, są cieniami atrybutów 

Boga WywyŜszonego. Jeśli tak wiele jest korzyści w [Boskich] atrybutach, to 

wyobraź sobie korzyści z Istoty Boga! NaleŜy tutaj równieŜ pamiętać, Ŝe tak 

jak jesteśmy czasami poszkodowani przez te rzeczy, co jest wynikiem naszej 

własnej pomyłki i braku zrozumienia, a nie dlatego, Ŝe te rzeczy są szkodliwe 

per sae, a raczej ta szkoda rodzi się z naszego błędu i winy. Podobnie 

doświadczamy trudności i problemów z powodu nie posiadania wiedzy na 

temat niektórych Boskich atrybutów, poza tym Bóg WywyŜszony jest 

Miłosierny i Szczodry. Tajemnicą doświadczania trudności i smutku na tym 
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świecie jest to, Ŝe przechodzimy przez kłopoty z powodu naszego własnego 

braku zrozumienia i wiedzy.”  

Obiecany Mesjasz (as) tłumaczył dalej, Ŝe odkryjemy, Ŝe Bóg WywyŜszony 

jest, poza granicami wyobraźni, zawsze poprzez swoje atrybuty Miłosierny, 

Szczodry i Pełen Korzyści. A ci, którzy są najbliŜej Niego pozyskują największe 

korzyści i ten status jest dany tym, którzy są zwani prawymi. Taka osoba 

otrzymuje światło wskazówek, które utrwala szczególny blask w jego wiedzy i 

zmysłach. Natomiast im dalej osoba znajduje się od Boga WywyŜszonego, 

destrukcyjna ciemność ogarnia jej serce i umysł, tak, Ŝe staje się ona 

przykładem: to oni właśnie są głusi, niemi i ślepi (...) (02:19), podczas 

gdy ci, którzy osiągają światło i blask osiągają wysoki poziom spokoju i 

szacunku. Allah WywyŜszony stwierdził: O ty, duszo w pokoju! Wróć do 

swego Pana, ty zadowolony z Niego, a On zadowolony z ciebie(89:28-

29). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, niektórzy ludzie znajdują pozorną 

satysfakcję we władzy, niektórzy znajdują satysfakcję w swojej własności i 

szacunku, podczas gdy uwaŜa się, Ŝe jeszcze inni czerpią pozorne zadowolenie 

ze swoich pięknych i mądrych dzieci oraz pomocników. JednakŜe takie 

doczesne przyjemności wszelkiego rodzaju nie mogą przynieść człowiekowi 

prawdziwej satysfakcji i pewności. W rzeczywistości generują one rodzaj 

zanieczyszczonej chciwości i pragnienia. Ci ludzie nigdy nie są syci, aŜ 

nadchodzi czas, gdy są zniszczeni. JednakŜe, Bóg Wszechmogący stwierdza, Ŝe 

osoba, która znajdzie swój spokój w Bogu WywyŜszonym, moŜliwe jest, Ŝe dla 

niej bogactwa ziemskie i przepych nie są przyczyną prawdziwej przyjemności.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 „Dopóki człowiek nie odnajdzie spokoju i zadowolenia w Bogu, nie moŜe 

doznać zbawienia, poniewaŜ zbawienie jest tylko innym określeniem na pokój i 

satysfakcję!” 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  
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,,Widziałem ludzi i przeczytałem o wielu takich, którzy posiadają nieruchomości 

ziemskie i bogactwa, fałszywe luksusy świata i wszelkiego rodzaju 

błogosławieństwa, takie jak dzieci i pomocników. Kiedy są oni na progu 

śmierci, uświadamiają sobie, Ŝe odejdą z tego świata i zostawią wszystkie 

rzeczy i przejdą do następnego świata, są oni rozpaleni z tęsknoty i wzdychają! 

Tak więc, jest to równieŜ rodzaj piekła, które nie moŜe przynieść satysfakcji i 

spełnienia człowiekowi, a wręcz przeciwnie, pozostawia go w stanie lęku i 

niepokoju. Tak więc, fakt ten powinien równieŜ nie pozostawać ukryty przed 

moimi przyjaciółmi, Ŝe często człowiek jest tak zaabsorbowany tym, co jest 

rzeczywiście niesłuszną i bezpodstawną miłością do rodziny i własności, Ŝe 

wiele razy pobudzany pasją i nadmiarem tej miłości, zaczyna robić takie 

nieuzasadnione czyny tworzące dystans między nim a Bogiem WywyŜszonym i 

przygotowują takiemu człowiekowi piekło. Nie jest on świadomy momentu, 

kiedy nagle jest od nich oddzielony i staje się bardzo niespokojny. To moŜe być 

rozumiane bardzo łatwo, Ŝe oddzielenie od czegoś, co ktoś kocha, sprawia mu 

bolesny smutek. Kwestia ta ma nie tylko duchowy opis, ale posiada równieŜ 

logiczny opis. Tak jak jest powiedziane: Jest nią rozpalony przez Allaha 

ogień, który wznosi się ponad serca (104:7-8). To jest właśnie ten ogień 

miłości do innych poza Bogiem, który spala ludzkie serce na popiół i stawia 

człowieka w zadziwiającym bólu i agonii. Mówię po raz kolejny, Ŝe jest to 

całkowitą prawdą, Ŝe człowiek nie moŜe posiąść zbawienie bez [osiągnięcia 

stanu] duszy w pokoju." 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,Allah WywyŜszony nie dba o nikogo prócz sprawiedliwych osób. Zaszczepcie 

wzajemną miłości i jedność, porzućcie ohydę, konflikty i wszelkiego rodzaju 

kpiny oraz szyderstwa, bo kpiny czynią serce odległym od prawdy. Traktujcie 

siebie nawzajem z szacunkiem i kaŜdy z was powinien dać pierwszeństwo 

komfortowi swojego brata nad własnym. Stwórzcie prawdziwe pojednanie z 

Bogiem WywyŜszonym i powróćcie do bycia Mu posłusznym. Gniew Boga 
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WywyŜszonego spada na ziemię i tylko ci są od niego ocaleni, którzy całkowicie 

pokutują za swoje grzechy i poddają się Mu. Pamiętaj, Ŝe jeśli angaŜujesz się w 

sprawę Boga WywyŜszonego i będziesz poświęcać się w promowaniu Jego 

religii, Bóg usunie wszystkie przeszkody na twojej drodze i odniesiesz sukces. 

Czy nie widziałeś jak rolnik wyrywa i wyrzuca chwasty na rzecz drobnych roślin 

i organizuje swoje pole sadząc atrakcyjne drzewa i produktywne rośliny! On 

zabezpiecza i chroni je przed wszelka szkodą. Jednak nie dba, jeśli drzewa czy 

rośliny, które nie są produktywne, będą zjadane przez bydło, czy jeśli zgniją 

lub wyschną lub jeśli ktoś porąbie je na opał. Dlatego, wy teŜ powinniście 

pamiętać, Ŝe jeśli zostaniecie uznani przez Allacha za sprawiedliwych to Ŝadna 

opozycja przeciwników nie sprawi wam kłopotu. Jednak, jeśli nie skorygujecie 

siebie i jeśli prawdziwie nie zdeklarujecie posłuszeństwa Bogu WywyŜszonemu, 

to Allah WywyŜszony teŜ nie będzie o was dbał. Tysiące owiec i kóz są ubijane i 

nikt się nad nimi nie Ŝali, ale jeśli zostaje zabity człowiek, to przeprowadza się 

wiele przesłuchań! Jeśli zrobicie się bezuŜyteczni i niedbali jak zwierzęta, wy 

teŜ tak skończycie. Jest to wymagane abyście dołączyli do bliskich Boga, tak, 

aby ani epidemia ani klęska nie śmiała was zaatakować, bo nic się nie dzieje w 

świecie bez pozwolenia Boga WywyŜszonego. Usuńcie wszystkie wzajemne 

konflikty i wrogość, bo teraz jest czas, aby unikać drugorzędnych kwestii i 

angaŜować się w znaczące i wspaniałe zadania! 

  

Obiecany Mesjasz (as) powiedział równieŜ: 

„Pamiętaj o tym, jako o powierzeniu.  Nigdy nie bądź forsownym i szorstkim. 

Zawsze wyjaśniaj kwestie delikatnie i nie uŜywaj oburzenia.” 

„Pamiętaj na przyszłość, aby nigdy nie porzucać prawa ludzkości do 

[utrzymywania] pokoju w przeciwnym razie błogosławieństwa Boga równieŜ nie 

pozostaną.” 

"Zostałem poinformowany, Ŝe: (…) Zaiste, Allah nie zmienia połoŜenia 

ludu, dopóki on nie zmieni tego, co ten ma w sercu (...) (13:12). 

Słuchając tego ludzie odpowiadają, Ŝe oferują Salat, a takŜe angaŜują się w 
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Istaghfar, dlaczego zatem muszą oni znosić próby i turbulencje? Faktem jest, 

Ŝe ten, kto rozumie ścieŜki Boga WywyŜszonego, jest naprawdę szczęśliwy. 

Wola Boga jest inna i człowiek zakłada coś innego, a następnie szacuje to 

zgodnie z swoim intelektem i zrozumieniem. To nie jest poprawne. Wszystko, 

co jest uŜywane w mniejszej niŜ zalecana ilości, nie przyniesie korzyści w 

sposób, który jest właściwy. Na przykład, gdy lek ma być zaŜywany w 

wymaganej ilości, ale tylko kropla zostanie zaŜyta, to jaka będzie z tego 

korzyść? Albo, jeśli zamiast jeść chleb, spoŜyte są tylko okruchy to czy moŜe to 

być źródłem satysfakcji i czy moŜe kropla, w przeciwieństwie do filiŜanki wody, 

zaspokoić pragnienie? Nie, w ogóle i tak samo jest w przypadku praktyk. 

Dopóki nie są uregulowane, nie przyniosą one w nim zmiany. To jest droga 

Boga, której my nie moŜemy zmienić!" 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

,,Być sympatycznym dla własnego brata jest jak jałmuŜna i dobroczynność i to 

jest wliczone w prawach człowieka, co jest obowiązkiem. Tak jak Bóg 

WywyŜszony zobowiązał nas do poszczenia i Salat (modlitwy) dla Niego, tak On 

takŜe uznał za obowiązek ochronę praw ludzkości. " 

,,Osoba, porzucająca bycie Ŝyczliwym jest jak osoba porzucają wiarę. Koran 

mówi: (...),Ŝe jeśli ktoś zabiłby człowieka- chyba Ŝe byłaby to zemsta 

za zabicie innego lub za sianie zamętu w kraju- będzie tak, jakby zabił 

on całą ludzkość(…) (05:33). Mówię, Ŝe podobnie, jeśli osoba nie jest 

Ŝyczliwa dla swego brata, to jest tak, jakby nie była Ŝyczliwa dla całego świata. 

Nie kochaj Ŝycia do tego stopnia, Ŝe tracisz wiarę. Nigdy nie porzucaj prawa 

rodzaju ludzkiego do jedności. " 

„Nasi przeciwnicy są do nas wrogo nastawieni i Ŝyczą sobie, aby DŜama'at był 

zniszczony. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe pomimo ich wrogości, zgadzam się z 

nimi w jednej rzeczy. W tym, Ŝe Bóg Wszechmogący zechciał Ŝeby ten 

DŜama'at był wolny od grzechu, pokazywał znakomity model postępowania, 

szczerze praktykował prawdziwe nauki Koranu i był głęboko oddany Prorokowi 
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(saw). Nie powinno być w nim wzajemnej urazy i powinien być to DŜama'at w 

pełni i prawdziwie kochający Boga Wszechmogącego. Jednak, jeśli po 

dołączeniu do DŜama'at, ktoś jeszcze nie spełnia tego zadania i nie wykazuje 

szczerej zmiany swoich praktyk, to powinien on pamiętać, Ŝe będzie spełniał 

Ŝyczenia naszych przeciwników; z pewnością zostanie on zniszczony. Bóg 

Wszechmogący nie ma relacji (nie jest spokrewniony) z nikim i nie dba On o to 

(nie decyduje w oparciu o emocje). Potomstwo, które nazwane było 

potomstwem Proroków, to znaczy Izraelici, z pośród których przyszło mnóstwo 

proroków i Posłańców i którzy byli odbiorcami i beneficjentami wielkich 

błogosławieństw Boga Wszechmogącego. JednakŜe, jakie były konsekwencje, 

gdy ich stan duchowy pogorszył się i porzucili właściwą drogę? Stali się 

przedstawicielami: (…) I zostali ugodzeni poniŜeniem i nędzą(...) (2:62) i 

spotkał ich gniew BoŜy. To jest wielka, ostrzegawcza kwestia. Niezmienna 

lekcja jest wyciągana ze stanu, w jakim byli Izraelici. Podobnie, Bóg 

Wszechmogący stworzył tę wspólnotę własnymi rękami, i to jest wspólnota, 

którą Bóg obdarzy wielkimi błogosławieństwami. JednakŜe, jeśli ktoś dołącza 

do tego DŜama'at i nie kocha Boga Wszechmogącego prawdziwie i nie podąŜa 

szczerze za Prorokiem (saw), czy jest on waŜny czy teŜ niewaŜny, będzie 

odcięty i zostanie ukarany przez Boga Wszechmogącego. Dlatego powinniście 

doprowadzić do całkowitej zmiany i nie powinniście przynieść DŜama'at 

niełaski.” 

 

To są standardy, do których musimy dąŜyć, doprawdy musimy dąŜyć do: 

przestrzegania Taqła, reformy naszych praktyk i wzmocnienia poziomów wiary. 

To nie są małe kwestie. Zaakceptowaliśmy Imama wieku i powinniśmy dołoŜyć 

starań, aby wypełnić jego oczekiwania. Powinniśmy spróbować osiągnąć 

najmniejsze nawet cnoty i odrzucić wszelkie zło. Istnieje potrzeba zwiększenia 

wzajemnej miłości, uczucia i jedności. Musimy być nawzajem swoimi 

pomocnikami- tylko wtedy moŜemy spełnić obowiązki naszego bai`at. Niech 

Bóg dopomoŜe nam to osiągnąć! 
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Następnie Hudhur przypomniał, aby modlić się za kraje muzułmańskie, 

zwłaszcza Syrię i Egipt, gdzie mają miejsce zamieszki i prześladowania. 

Ahmadi w Pakistanie są równieŜ cięŜko prześladowani i zawsze są świadomi 

braku swojego bezpieczeństwa. Niech Bóg chroni ich wszystkich i niechaj On 

szybko doprowadzi powstańców i tych, którzy powodują zamieszki, do 

sprawiedliwości!    


