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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

Sprawiedliwość, Równość i Świadomość Boga 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

9 sierpnia, 2013 r.     

 

Dzisiejsze piątkowe kazanie było kontynuacją dwóch ostatnich kazań 

wyjaśniających wersety 152 do 154 w Surze Al-An'am. Dwa aspekty 

wyjaśnione dziś odnoszą się do wypełniania społecznych powinności, 

zakańczania niepokojów społecznych, ustanawiania pokoju i sprawiedliwości w 

społeczeństwie, podporządkowywania serc przykazaniom BoŜym, wypełniania 

paktów i umów lub o dotyczących ich islamskich naukach. 

 

W dzisiejszych czasach wznoszone są zastrzeŜenia co do islamu, Ŝe nie daj 

BoŜe, jest to sroga i ekstremistyczna wiara. Ostatnio ktoś w USA napisał, Ŝe 

piątek jest dniem nieładu w islamie i wystosował wiele innych zastrzeŜeń 

wobec islamu. Nasz DŜama'at skontaktował się z tą publikacją, która 

opublikowała ten artykuł i jeden z naszych młodych męŜczyzn napisał w 

odpowiedzi dobry artykuł wyjaśniając piękne nauki islamu, cele nauk islamu i 

cele piątku w islamie. Hadhrat Khalifatul Masih dodatkowo poinstruował ich jak 

skomponować artykuł w tym zakresie. Dziś to tylko DŜama'at Ahmadiyya 

podejmuje misję prawdziwych i gorliwych wyznawców Proroka (saw), 

wysuwając się do przodu, aby nie tylko bronić islamu, ale takŜe uciszyć wroga 

poprzez racjonalne myślenie. Czasami Bóg pozwala równieŜ sprawiedliwie 

myślącym nie- muzułmanom wyartykułować wartości islamu. Ostatnio katolicki 
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uczony, profesor, napisał artykuł w Daily Telegraph, chwaląc islam i 

muzułmanów. Skrytykował on ateistów i [brytyjskie] ruchy nacjonalistyczne i 

napisał, Ŝe muzułmanie powinni próbować utrzymać swoje wspaniałe nauki i 

tradycje.  

Co tyczy się Koranicznych przykazań związanych ze sprawiedliwością i 

uczciwością czytamy: (...) I kiedy mówicie, przestrzegajcie 

sprawiedliwości, nawet jeśli chodzi o osobę spokrewnioną (...) (6:153). 

Wymierzanie sprawiedliwości jest wieloaspektowe i Koran daje szczegółowe 

wskazówki na ten temat. O przestrzeganiu sprawiedliwości w odniesieniu do 

swoich bliskich Koran mówi: O wy, którzy wierzycie! Bądźcie dokładni w 

przestrzeganiu sprawiedliwości i bądźcie świadkami dla Allaha, nawet 

gdyby było to wbrew wam samym lub przeciwko waszym rodzicom lub 

krewnym. Bez względu na to czy człowiek, przeciwko któremu dajecie 

świadectwo, jest bogaty czy biedny, Allah bardziej zwaŜa na nich obu 

niźli ty. Dlatego nie gońcie za swoimi niskim pobudkami, abyście mogli 

postępować sprawiedliwie. Lecz jeśli będziecie ukrywać lub unikać 

prawdy, wtedy wiedzcie, Ŝe Allah jest Świadom tego, co czynicie 

(4:136). Tutaj, wyjaśnione jest to, Ŝe ogólna zasada odnośnie dawania 

świadectwa powinna być, Ŝe czynimy to wyłącznie ze względu na poszukiwanie 

przyjemności Boga.  

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Bądź stanowczy w prawdzie i w sprawiedliwości, a wszystkie twoje 

świadectwa powinny być ze względu na Boga." 

 W rzeczy samej, tylko, kiedy celem jest dawanie świadectwa ze względu na 

Boga, moŜe być osiągnięty wymagany wysoki standard. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 „ Zdolność wymierzania sprawiedliwości jest królem wszystkich zdolności. Jeśli 

człowiekowi brakuje zdolności do wymierzania sprawiedliwości, zostanie on 
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pozbawiony [posiadania] takŜe wszystkich innych zdolności.’’ 

 „Ludzka cecha bycia sprawiedliwym potęguje inne cechy człowieka.  Jeśli 

zdolność ta, jak wspomniano w powyŜszym wersecie, jest ustanowiona, to 

znaczy: człowiek da świadectwo przeciwko sobie, przeciwko własnym rodzicom 

i bliskim, to zostanie stworzone niezrównanie piękne społeczeństwo.” 

 

Dawanie świadectwa / zeznawanie jest konieczne, jeśli istnieje problem 

pomiędzy dwoma stronami, tak, Ŝe rzeczywistość kwestii jest wyjaśniona i 

wymierzanie sprawiedliwości jest ułatwione. Jeśli jednak to zeznanie jest 

fałszywe, moŜliwe jest, Ŝe decyzja osoby podejmującej decyzję, nie jest 

słuszna, w rzeczywistości nawet zła decyzja moŜe być podjęta. W związku z 

tym grzech jest popełniony przez osobę podającą fałszywe zeznania. Niektórzy 

ludzie nie dają złych zeznań z korzyścią dla swoich bliskich. Prorok (saw) 

powiedział, Ŝe kaŜdy, kto spowodował, Ŝe wydał on niepoprawny werdykt 

poprzez udzielania nieprawdziwego oświadczenia, wziął od niego kawałek 

ognia. 

 

PowyŜszy werset (4: 136) ma zastosowanie równieŜ w sprawach małŜeńskich 

nieporozumień. Ci, którzy próbują i szczególnie upraszają się o to, co im się nie 

naleŜy, dając fałszywe zeznania, czy to Ŝona czy teŜ mąŜ lub ich rodziny, 

ułatwiają pomyłki sądowe i uzyskują dla siebie kawałek ognia. Bóg mówi, Ŝe 

kwestionowane strony i świadkowie w ten sposób unikają tego, co jest 

sprawiedliwe, po to, aby dąŜyć do ich egoistycznych pragnień. Następnie 

stwierdza On: (...) Lecz jeśli będziecie ukrywać lub unikać prawdy, 

wtedy wiedzcie, Ŝe Allah jest Świadom tego, co czynicie. (4:136). 

Składanie przez człowieka fałszywych zeznań moŜe zwieść osobę podejmującą 

decyzję i spowodować wystawienie decyzji korzystnej dla tego człowieka, a 

zarazem będącej niezgodną z zasadami sprawiedliwości, ale Bóg jest tego 

świadomy i nie moŜna Go oszukać. Prorok (saw) zwrócił uwagę, aby mówić 

jasne i proste słowo podczas ceremonii Nikah, aby gdy idziemy przez Ŝycie i w 
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czasach sporów, Qałl e Sadiid (arab. właściwe słowo) nie było porzucone. W 

przeciwnym razie oddala nas to od sprawiedliwości oraz uczciwości i staje się 

źródłem chaosu i zamieszania. 

Podczas problemów małŜeńskich (Khula lub rozwodu), w czasie stawienia się 

przed Komisją Qadha, czasami podawane wypowiedzi nie są oparte na 

prawdzie i rzeczywistości. Podobnie, dla czasowych korzyści, niektórzy ludzie 

porzucają Taqła w kontaktach biznesowych, a tym samym uzyskują kawałek 

ognia. Hadis, który cytuje ,,kawałek ognia" mówi o problemach spadkowych 

pomiędzy dwoma braćmi. Kiedy Prorok (saw) poinformował ich, Ŝe byli oni w 

takiej sytuacji jakby uzyskiwali kawałek ognia, zostali tym przytłoczeni i 

powiedzieli, Ŝe rezygnują ze swoich praw. Jednak Prorok (saw) powiedział im, 

Ŝe rezygnacja z własnego prawa równieŜ nie jest wskazana i powiedział on, aby 

ciągnęli losy, jeśli ich zeznania nie były rozstrzygające. Niech Bóg zmiłuje się i 

da rozum tym ludziom, którzy utrudniają pracę wymiarowi sprawiedliwości. 

Jeśli sprawiedliwe i uczciwe świadectwa będą dawane w sprawach domowych i 

biznesowych, nasze społeczeństwo moŜe być niebiańskim wzorem. 

Koran zawiera szczegółowe dyrektywy dotyczące sprawiedliwości. Czytamy: 

Zaprawdę, Allah nakazuje wam przekazywać obowiązki tym, którzy 

mają do nich prawo, oraz to, Ŝe kiedy rozsądzacie ludzi, macie to 

czynić sprawiedliwie.  Zaiste, wspaniałe jest to, czym napomina was 

Allah. Allah wszystko słyszy i wszystko widzi. (04:59). Pierwszą rzeczą, o 

jakiej werset ten wspomina jest to, aby pokładać zaufanie w tych, do których 

ono słusznie się naleŜy. Nie dawno temu Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił 

szczegółowe, piątkowe kazanie wyjaśniające, Ŝe rok ten jest rokiem wyborów 

w DŜama'at i ludzie nie powinni być wybierani z powodu osobistych preferencji, 

ale z uczciwością i rzetelnością powinni być wybrani ci, którzy wymierzą 

sprawiedliwość. Wybory juŜ się odbyły. W niektórych miejscach ludzie 

glosowali na podstawie osobistych preferencji, w niektórych miejscach Hadhrat 

Khalifatul Masih wyznaczył ludzi do urzędu, niezaleŜnie od wyników głosowania 

i brał pod uwagę tych, którzy pracują dobrze. KaŜdy człowiek posiada 

indywidualny poziom pracy i jeśli go osiągnie, to jest moŜliwe, Ŝe nie moŜe 
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rozwijać się juŜ dalej. MoŜliwe jest, Ŝe taka osoba będzie lepiej funkcjonowała 

w innym obszarze. Niektórzy ludzie uwaŜają, Ŝe zmiany te wynikają z 

niezadowolenia z kogoś. Więcej niŜ z niezadowolenia powodem do zmian było 

branie pod uwagę dobro DŜama’at. Tylko Bóg Jeden wie, co jest w sercach. My 

moŜemy jedynie konsultować i podejmować decyzje o tym, co jest oczywiste. 

JednakŜe, w niektórych krajach ludzie zostali wybrani na podstawie osobistych 

preferencji. Teraz wybory juŜ miały miejsce i jest to obowiązkiem tych 

wybranych, aby szukać pomocy i przebaczenia od Boga. Stanowiska [w 

DŜama’at] są przysługą i łaską od Boga i jako takie powinny być traktowane. Ci 

wybrani na urzędy w DŜama’at powinni teraz z uczciwością zaplanować 

szkolenia moralne i rozwój członków swoich DŜama’at i starać się cięŜko 

pracować. Te instrukcje dotyczą kaŜdej osoby posiadającej urząd od szczebla 

lokalnego do szczebla państwowego. Dobro DŜama’at powinno być postawione 

ponad dobro osobiste, inaczej Bóg informuje nas, Ŝe On widzi wszystko i 

trzyma zapis wszystkiego, co robimy. Doprawdy, jeśli ktoś jest wybrany, aby 

wypełnić zadanie w imię Boga, to człowiek taki będzie pociągnięty przez Boga 

do odpowiedzialności za te uczynki. A jeśli taka osoba nie wykona swojego 

zadania z uczciwością, to będzie ona pociągnięta do odpowiedzialności bardziej 

niŜ ci, którzy najbardziej cenią sobie dobra tego świata. Piastujący urzędy 

powinni dopełniać swojego przyrzeczenia słuŜby dla DŜama’at z pokorą i 

angaŜując się w Istaghfar. Niech Bóg dopomoŜe wszystkim w czynieniu tego. 

 

Istnieje ponadto dalsza dyrektywa dotycząca sprawiedliwości i uczciwości w 

odniesieniu do wewnętrznych problemów i kwestii dotyczących posiadaczy 

urzędów: O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wytrwali dla sprawy Allaha, w 

sprawiedliwości dając świadectwo. I niechaj wrogość ludzi nie 

spowoduje, Ŝebyście postępowali inaczej, jak tylko w sprawiedliwości. 

Bądźcie zawsze sprawiedliwi, to bowiem bliŜsze jest cnoty. I bójcie się 

Allaha. Zaprawdę, Allah jest Świadom tego, co czynicie. (05:09). Jakie 

piękne nauczanie, aby wyeliminować nieład ze świata. Ci, którzy wnoszą 

zastrzeŜenia na temat islamu, nie są w stanie przedstawić czegoś na tym 
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poziomie albo z odnoszących się do tego świata, albo z religijnych nauk. 

Cokolwiek prawdziwie wierzący robi, robi to w imię Boga i stara się nie 

wykazywać przy tym Ŝadnego niedbalstwa. Wierzący daje świadectwo na rzecz 

sprawiedliwości i nie ogranicza tego poziomu sprawiedliwości do jego rodziny, 

przyjaciół i współpracowników. A raczej standard sprawiedliwości wierzącego 

jest ukazany w zaleŜności od tego jak wymierza on sprawiedliwość swojemu 

wrogowi. W tym wersecie ponownie, konkludując, stwierdzone jest, Ŝe Bóg jest 

świadomy wszystkiego, co robimy i jeśli nie przestrzegamy tej normy, to nie 

jesteśmy z tych, którzy postępują według Taqła. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe choć Ewangelie uczą, aby miłować wroga, 

to nie uczą pozostawania silnym w wymierzaniu sprawiedliwości w obliczu 

niesprawiedliwości i prześladowań przez ludzi. Powiedział on, Ŝe jest łatwo być 

miłym i hojnym dla wroga, ale najtrudniejsze jest to, aby chronić praw wroga i 

pozostać silnym w wymierzaniu sprawiedliwości w sporach, rozprawach itp. i 

tylko dzielni mogą to praktykować. Większość ludzi moŜe ukazać swojemu 

wrogowi miłość i miło się do niego odnosić, ale później przejąć jego prawa. 

Brat kocha brata i pod pozorem miłości, oszukuje swego brata i przywłaszcza 

sobie jego prawo. Bóg nie wspomniał miłości w wersecie (05: 09), ale 

wspomniał standard / wzorzec / miarę miłości, poniewaŜ ten, kto kocha swego 

śmiertelnego wroga, ten naprawdę kocha. 

 

Zgodnie z przykazaniem sprawiedliwości i uczciwości [w 6:153] Bóg udziela 

wskazówki: (…) i dopełniajcie przymierza Allaha (…) To zwraca uwagę na 

jeszcze inną, piękną naukę islamu i waŜne przykazanie BoŜe, Ŝe jest to 

niezbędne dla moralnego i duchowego piękna człowieka aby postępować 

według wszystkich wskazówek. Bóg w Koranie dał inne przykazania na róŜne 

okazje i stwierdził, Ŝe wszystkie one powinny być stosowane, aby poszukiwać 

zadowolenia Boga. Jest to moŜliwe, gdy serce człowieka jest nieskaŜone i 

wypełnione zapałem do tego, aby dąŜyć do wypełnienia przymierza z Bogiem. 

Największym przymierzem dla wierzącego, dla Ahmadi jest przymierze bai'at. 
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Jeśli jego prawdziwe znaczenie jest zrozumiane, to człowiek będzie 

przyciągnięty w stronę cnoty. Społeczeństwo Ahmadis moŜe być oczyszczone, 

jeśli człowiek przegląda/ powtarza od czasu do czasu przymierze bai'at, jakie 

zostało powzięte przez Obiecany Mesjasz (as). 

Obietnice, które robimy w naszym przymierzu bai'at są następujące: po 

pierwsze, powinniśmy powstrzymać się od szirk (arab. przypisywania Bogu 

partnerów) aŜ do dnia naszej śmierci.   Będziemy trzymać się z dala od fałszu, 

cudzołóstwa, wykroczeń oczu, rozpusty, hulania, okrucieństwa, nieuczciwości, 

zgorszenia i buntu i nie będziemy dawać się ponosić namiętności.  Będziemy 

regularnie oferować pięć codziennych modlitw, wypowiadać Duruud, rutynowo 

prosić Boga o przebaczenie i pamiętać o Jego dobrodziejstwach. Nie będziemy 

powodować w Ŝaden sposób Ŝadnych szkód stworzeniom Boga, pozostaniemy 

wierni Bogu we wszystkich okolicznościach i nigdy nie odwrócimy się od tego w 

czasach nadejścia jakiegokolwiek nieszczęścia i nie będziemy narzekać, jeśli 

będziemy musieli przejść przez jakieś próby. Powstrzymamy się od podąŜania 

za nie-islamskimi obyczajami i całkowicie poddamy się autorytetowi Koranu i 

wypowiedziom Proroka (saw). Porzucimy wszelką arogancję, przyjmiemy 

postawę pokory i będziemy utrzymywać honor islamu droŜszym niŜ cokolwiek 

innego. DołoŜymy starań, aby być poŜytecznymi dla ludzkości wykorzystując 

nasze najlepsze, przez Boga dane, zdolności i kompetencje. Ostatecznie, 

zawrzemy więzi braterstwa z Obiecanym Mesjaszem (as), zadeklarujemy mu 

posłuszeństwo i zastosujemy tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, 

jakiego nie moŜna znaleźć w Ŝadnym innym związku tego świata ani w Ŝadnych 

kontaktach wymagających oddanej obowiązkowości. 

 

Musimy zastanowić się nad sobą i zobaczyć, jak spełniamy te obietnice. 

Powinno być to dla nas jasne, Ŝe będziemy rozliczeni z naszych obietnic. Ludzie 

będą rozliczeni ze wszystkiego. Ostatnie piątkowe kazanie wyjaśniało prawa 

sierot w formie ślubowania, a człowiek, na którym ta obietnica spoczywa, 

będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności. Podobnie, rządzący będą 
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odpowiedzialni za niepoprawne zarządzanie, a społeczeństwo za niewypełnienie 

ich obowiązków. Niestety stan przywódców muzułmańskich jest właśnie taki i 

pozostają oni bez lęku, tak jakby nie mieliby ponieść odpowiedzialności. 

Obowiązki tych, którzy posiadają stanowiska zostały juŜ wspomniane. Jeśli nie 

są oni rzetelni i sprawiedliwi wobec członków DŜama’at, będą oni z tego 

rozliczeni i istotnie wszyscy Ahmadi, którzy przyjęli bai'at, będą, jak juŜ 

wspomniano, odpowiedzialni za wypełnianie warunków bai'at. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih chciał zwrócić uwagę na jeden kolejny pakt, który 

kaŜdy obywatel czyni w imię Boga, Koranu z władcą kraju. Spełnienie tego 

rodzaju przymierza jest obowiązkiem kaŜdego muzułmanina, a nie spełnienie 

go, to słabość wiary. Prorok (saw) powiedział, Ŝe miłość do ojczyzny jest 

częścią wiary. Ahmadi powinni zastanowić się nad subtelnością tego Hadith. 

Zwrócono uwagę Hadhrat Khalifatul Masih na to, Ŝe niektórzy ludzie, 

posiadający firmy, albo płacą niŜsze płace swoim pracownikom lub wykazują, 

Ŝe ich pracownicy mają niŜsze płace, aby ci z kolei zwrócili się z prośbą o 

zasiłek do Lokalnej Gminy, na pozostałą kwotę. W ten sposób hańbią oni swoje 

przymierze, a takŜe zmuszają swoich pracowników do złamania ich paktów. 

RównieŜ podatek jest zaoszczędzony na pieniądzach zaoszczędzonych w ten 

sposób, a to jest oszukiwanie rządu i hańbienie przymierza zawartego z 

rządem. Wszystko to jest zupełne bezprawne i jest łamaniem przymierza 

zawartego podczas otrzymywania obywatelstwa; jest równieŜ łamaniem 

przymierza bai'at. Ahmadi muszą zastanowić się nad sobą w kaŜdej sprawie. 

 

Kolejnym złem zrodzonym w wyniku nie dopełniania zawartych paktów, które 

niszczy rodzinę, jest nie przestrzeganie dyrektyw dotyczących Khula i rozwodu. 

Istnieje przykazanie nakazujące posługiwanie się właściwym słowem i 

uczciwością w sprawach małŜeńskich. JeŜeli te są przestrzegane to problemy 

nie pojawiają się na pierwszym miejscu, ale jeśli problemy wynikają, to 

instrukcje w celu poradnictwa powinny być przestrzegane; szczególnie 
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męŜczyźni powinni mieć to na uwadze. Bóg mówi: JeŜeli zapragniecie wziąć 

jedną Ŝonę w miejsce drugiej, a daliście jednej z nich coś cennego, nie 

bierzcie z tego nic. CzyŜ wzięlibyście z tego na podstawie fałszywego 

oskarŜenia i jawnego grzechu? I jakŜe byście mogli to wziąć, kiedy być 

moŜe dobrze ze sobą współŜyliście, one zaś (niewiasty) zawarły z 

wami silne przymierze? (04:21 - 22). JeŜeliby te przykazania w sprawach 

Khula i rozwodu byłyby przez nas przestrzegane to przewlekłe nieporozumienia 

nie miałaby miejsca. Niektórzy ludzie praktycznie oczerniają w momencie 

rozwodu, co jest oczywistym grzechem. Nawet, jeśli istnieje w tym jakiś 

rzeczywisty element, naleŜy pozostawić to Bogu. W kaŜdym razie takie sprawy 

są uzaleŜnione od wielu relacji. MałŜeństwo jest paktem i istnieją tam prywatne 

obietnice pomiędzy męŜem i Ŝoną. Bóg mówi, Ŝe choć nie ma Ŝadnych 

świadków tych prywatnych obietnic, waŜne jest, aby je wypełnić.  Jeśli 

małŜeństwo zbliŜa się ku końcowi, nie powinno być Ŝądań zwrotu prezentów. 

Za wyjątkiem, kiedy Qadhi (osoba dokonująca Nikah) zauwaŜa pewne 

rozbieŜności/rozdźwięk ze strony dziewczyny, Haq Mehr (posag) powinien być 

wypłacony w całości. Hadhrat Khalifatul Masih przypomniał męŜczyznom i 

kobietom, aby mieli świadomość, Ŝe małŜeństwo jest paktem, który powinien 

być wypełniony. Jeśli niestety, małŜeństwo rozpada się, pewne sprawy powinny 

być przestrzegane i wzajemne sekrety powinny zostać zachowane. Jest to 

równieŜ obowiązkiem kobiet praktykowanie Sadiid e Qałl, honorowanie 

obowiązków domowych i nie wypowiadanie oszczerstw pod adresem męŜczyzn. 

Niech Bóg dopomoŜe nam abyśmy byli zdolni przestrzegać Taqła i spełniać 

wszystkie nasze przymierza i obyśmy mogli utrzymać jakiekolwiek próby, które 

podjęliśmy w czasie tego Ramadhanu, aby zyskać zadowolenie Boga. Niech ten 

Ramadhan, więcej niŜ kiedykolwiek wcześniej, uczyni nas odbiorcami 

błogosławieństw oraz abyśmy uzyskali wnikliwość/wiedzę o przykazaniach. 

Zostało zatem przedstawione w tym kazaniu kilka przykładów Koranicznych 

przykazań abyśmy mogli się z nimi zapoznać i postępować zgodnie z nimi. 

Niech Bóg umoŜliwi większości z nas korzystać z tego i nadal czynić tak w 

przyszłości!  


