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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Oddawanie czci, radzenie sobie z gniewem i 
przebaczanie 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

10 października, 2014 r. 

 
 
Bóg zwrócił uwagę prawdziwych wierzących ku stawaniu się دباع Abid (czciciel 

Boga) i ku przyjmowaniu wysokich morałów, poniewaŜ bez tego, ten, kto 

twierdzi, Ŝe posiada wiarę, nie moŜe być nazywany prawdziwym wierzącym. 

Oznaką prawdziwie wierzących jest to, Ŝe czczą Boga, a takŜe unikają 

bezczynności i frywolnych kwestii. Nie moŜe być tak, Ŝe człowiek jest 

prawdziwym wierzącym, ale jest równieŜ nieuprzejmy. Zwykle nieuprzejmość 

rodzi się z arogancji i dlatego Bóg stwierdza o sługach Miłosiernego Boga, Ŝe: 

(...) chodzą po ziemi pokornie (...) (25: 64), a ten, kto jest pokorny i 

skromny zawsze unika sprzeczek, dąŜy do pojednania i jest uprzejmy dla 

innych. Stan prawdziwego wierzącego następuje wtedy, gdy celem człowieka 

staje się osiągnięcie zadowolenia Boga wraz z posiadaniem wysokich morałów i 

gdy osoba taka jednocześnie dokłada starań, aby przestrzegać czczenia Boga 

wraz z wynikającymi z tego obowiązkami. Tak więc atrybutami prawdziwego 

wierzącego jest bycie دباع Abid i bycie pokornym. Prawdą jest równieŜ to, Ŝe 

kaŜda osoba ma swój własny, indywidualny potencjał duchowy i ludzie mają 

róŜne zdolności/moŜliwości fizyczne. Czasami przejściowe sytuacje utrudniają 

te moŜliwości, człowiek ma problemy z utrzymaniem regularności w 

zachowaniu swoich morałów i nie moŜe utrzymać standardów rozwoju 
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duchowego, jak jest to oczekiwane od prawdziwego wierzącego. Z tego teŜ Bóg 

zesłał ulgę prawdziwym wierzącym. Doprawdy, nie obciąŜa On nikogo ponad 

jego moŜliwości. W związku z tym, jest niepoprawne, z perspektywy islamu, 

aby powiedzieć, Ŝe pewne rzeczy są niemoŜliwe dla człowieka do 

praktykowania. 

 

Bóg uczynił Salat obowiązkowym, ale dał On równieŜ, w związku z tym, wiele 

udogodnień. Na przykład, jeśli ktoś nie moŜe zaoferować Salat w pozycji 

stojącej to moŜe on to zrobić na siedząco. JeŜeli Salat nie moŜe być 

zaoferowana w pozycji siedzącej z powodu słabości lub choroby, moŜe to być 

uczynione w pozycji leŜącej. Nie ma wymagania, co do tego jak człowiek 

powinien leŜeć. Kiedy człowiek jest w podróŜy lub gdy istnieją jakieś 

ograniczenia czasowe, Salat moŜe zostać skrócony lub połączony. W skrócie, 

nigdy nie moŜna powiedzieć, Ŝe jest niemoŜliwe, aby zaoferować Salat, bez 

względu na warunki. Osoby, których praca powoduje, Ŝe ich ubrania nie mogą 

pozostać czyste przez cały czas, mogą zaoferować Salat w tych ubraniach. Jeśli 

woda jest niedostępna, to tayyammum (sucha ablucja) moŜna być 

przeprowadzona zamiast łudu. Dlatego teŜ rozsądny człowiek nie będzie czynił 

Ŝadnej wymówki, aby przeoczyć oferowanie Salat. Jeśli człowiek jest przy 

zdrowych zmysłach to musi ofiarować Salat. Wiele osób czyni wymówki w tym 

zakresie, a to oddala ich od wiary. KaŜdy z nas musi skupić się na tej kwestii! 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe po jego piątkowym kazaniu, w czasie 

inauguracji naszego meczetu w Irlandii, gdzie Hudhur zwrócił uwagę na 

oddawanie czci Bogu, otrzymał list od Murrabi Sahib z USA i inne listy 

mówiące, Ŝe po tym kazaniu Hudhura, frekwencja w meczetach wzrosła. Jest 

oczywiste, Ŝe wcześniejsza, niska frekwencja nie była spowodowana 

jakimikolwiek ograniczeniami i gdy uwaga została zwrócona, sytuacja 

poprawiła się. Teraz ten pęd musi być zachowany i dlatego Khuddamul 

Ahmadiyya i LaŜna muszą dokonać szczególnych wysiłków w zakorzenianiu w 
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młodzieŜy praktyki regularnego przestrzegania Salat. Młodość to czas 

posiadania dobrego zdrowia i dlatego jest to czas, kiedy modlitwa moŜe być 

oferowana z oddaniem jej pełnej sprawiedliwości/pełnych wymogów. W 

późniejszym Ŝyciu człowiek rozwija dolegliwości, które uniemoŜliwiają mu 

oddawanie czci Bogu z jej naleŜytymi wymogami. Obiecany Mesjasz (as), w 

szczególności zwrócił naszą uwagę na fakt, Ŝe tylko w okresie młodości i gdy 

posiadamy dobre zdrowie, nasza modlitwa moŜe być zaoferowana z jej 

naleŜytymi honorami. Trzeba spróbować i przestrzegać przykazań Boga, nawet 

poprzez narzucanie ich sobie samemu, nie mówiąc juŜ o tym, aby ich nie 

unikać mając nawet do dyspozycji wszystkie wygody udzielone przez Boga w 

tym zakresie! Doprawdy, człowiek powinien oddawać Bogu cześć, jako 

dziękczynienie za dobre zdrowie, które człowiek posiada! W związku z tym 

powinien dołoŜyć wszelkich starań, poniewaŜ bez tego wiara nie moŜe być 

kompletna. 

 

Innym aspektem jest aspekt wysokiej moralności. Główną cechą tych z 

wysokimi morałami jest uczciwość, która jest cechą prawdziwych wierzących. 

Aby być taką osobą, jest moŜliwe tylko wtedy, gdy człowiek nie znosi fałszu. 

Ludzie kłamią w róŜnych okresach swego Ŝycia, a potem mówią, Ŝe nie 

zamierzali powiedzieć tego, co nie było prawdą; mówią, Ŝe było to po prostu 

przejęzyczenie. Robią to ci, którzy ubiegają się o azyl. Bóg jest Przebaczający. 

Przebacza pomyłkę tym, którzy mają wyrzuty sumienia. Oczywiście, waŜne 

jest, aby w takich kwestiach okazać Ŝal. Jak moŜna zaliczyć człowieka do tych, 

którzy mają wysoką moralność i silną wiarę, gdy nie wykazuje on skruchy po 

wypowiedzeniu kłamstwa lub swoim kłamstwem szkodzą innym i nie 

poprawiają sytuacji, a wręcz przeciwnie, próbują uwierzytelnić swe kłamstwo 

lub mówią, Ŝe było ono nie uniknione! 

 

Bóg stwierdza: (...) i zwracajcie się do ludzi uprzejmie (...) (2:84). 

Ludzie, którzy z natury są rozdraŜnieni i mają złe usposobienie, nie zawsze 
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pokazują swoją draŜliwość. Kiedy Bóg stwierdza, aby zwracać się do ludzi z 

uprzejmością, to zwraca się On właśnie do tych w/w osób i nakazuje im być 

delikatnymi i nie dać się ponosić złości w trywialnych kwestiach. Ze względu na 

ich charakter, niektórzy ludzie łatwo się złoszczą. JednakŜe, jeśli wykaŜą oni 

skruchę i naprawią wyrządzone krzywdy a takŜe odpokutują, to Bóg stwierdza, 

Ŝe drzwi do skruchy są zawsze otwarte. Co do tych, którzy nie zwaŜają na to 

przykazanie, są niepotrzebnie i regularnie niemili i nie wykazują Ŝadnej 

skruchy, to nie tylko mają braki w moralności, ale takŜe grzeszą poprzez 

nieprzestrzeganie przykazania Boga. Ich oddawanie czci nie przyniesie im 

korzyści. Bóg daje nadzieję na przebaczenie tym, którzy pokazują gniew pod 

wpływem jakiejś pasji, ale są tym później zmartwieni, próbują i naprawiają tą 

sytuację. Jednak, co do tych, którzy nie są zawstydzeni i nie Ŝałują, nawet po 

powrocie do zdrowych zmysłów, to Ŝadna z ich wymówek nie zadziała przed 

Bogiem. Hudhur powiedział, Ŝe musimy powaŜnie zastanowić się nad samymi 

sobą. 

 

Hudhur wspomniał, Ŝe przedstawianych jest mu wiele spraw, z których 

niektóre są to konflikty małŜeńskie, inne dotyczą kontaktów biznesowych, 

które ilustrują ludzi stających się tak rozzłoszczonymi, Ŝe nie widzą tego, co 

mówią, czy teŜ, doprawdy tego, co robią. MęŜowie ranią swe Ŝony 

emocjonalnie i dopuszczają się równieŜ przemocy fizycznej. W innych 

przypadkach ludzie przyjmują błędne postawy. Kiedy interweniuje Komitet 

Ishali lub Zarząd Qadha, to ludzie ci nie starają się nawet zrozumieć i są mało 

elastyczni w swojej postawie. Kiedy i jeśli podjęte jest wobec nich działanie 

dyscyplinarne, wtedy powracają oni do swych zmysłów, piszą przeprosiny i 

próbują naprawić nieco zaistniałą sytuację. Prawdą jest, Ŝe tacy ludzie ratują 

swój koniec poprzez przeproszenie po byciu zdyscyplinowanymi, ale są 

napiętnowani w kategoriach bycia skarconymi. Gdyby nie weszli oni w swoją 

egoistyczną pułapkę, sprawa taka mogłaby być rozwiązana w drodze 

wzajemnego zrozumienia! Następnie są tacy, którzy nie zgadzają się pod 

Ŝadnym pozorem. Ten świat i jego korzyści są tymczasowe. Powinniśmy być 
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zatroskani naszym końcem! 

 

Hudhur powiedział, Ŝe często zwraca uwagę na to, abyśmy podnieśli nasze 

standardy moralne i nie wikłali się w egoizm w błahych sprawach. KaŜdy 

członek DŜama'at powinien spróbować i stać się wzorem człowieczeństwa. LeŜy 

to w ludzkiej naturze, Ŝe czasem odczuwamy złość, jednak Bóg nakazał 

prawdziwym wierzącym, aby trzymali swoje emocje na wodzy. W odniesieniu 

do problemów małŜeńskich, w wersetach Koranicznych cytowanych podczas 

Nikah, podane zostały przykazania mające na uwadze prawość i te przykazania 

są niezbędne dla męŜa i Ŝony. Jednak niektórzy ludzie nie traktują ich, jako 

istotne i są nieelastyczni. Czują dumę trzymając się swego stanowiska i 

poniŜając drugą stronę. Uznają swoją opinię za poprawną i nie mają szacunku 

dla opinii drugiej osoby uwaŜając, Ŝe zasługuje ona na to, co oni jej 

wymierzyli. Jeśli pogląd takich ludzi jest akceptowany to oznacza to, Ŝe ich 

religia jest fałszywa, poniewaŜ religia mówi jedno, a oni mówią zupełnie coś 

innego. Mogą oczywiście powiedzieć, Ŝe jest to dla nich trudne, aby 

przestrzegać cokolwiek nakazuje im w danej sytuacji religia, ale utrzymują oni, 

Ŝe cokolwiek zrobili było nieuniknione i nie było innego wyjścia z tej sytuacji, a 

to jest równoznaczne z fałszowaniem ich religii. 

Bóg nakazuje nam tłumić naszą złość, traktować innych z uprzejmością, nie 

drąŜyć uparcie w naszych błędach i spróbować i wywiązywać się z obowiązków 

wobec ludzkości. W rzeczywistości, Obiecany Mesjasz (as) powiedział nawet, Ŝe 

osoba, która nie wywiązuje się z obowiązków wobec człowieczeństwa, nie 

wykazuje uprzejmości jak jest to nakazane przez Boga, nie będzie tym samym 

wywiązywała się z obowiązków wobec Boga, a jej modlitwa będzie tylko 

pozorna, jako Ŝe taka osoba nie przyniosła w sobie Ŝadnej dobrej zmiany, nie 

zakorzeniła w sobie Ŝadnej pokory!  

 

Hudhur zauwaŜył, Ŝe w dzisiejszych czasach kamery video są ogólnie dostępne. 

Jeśli ktoś zrobiłby film o samym sobie w momencie złości i odtworzyłby go po 
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tym jak się opamięta, to byłby zakłopotany, tym jak się zachowywał! 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,Pamiętaj, mądrość i gniew całkowicie się odpychają. A kto jest cierpliwy i 

prezentuje model zrównowaŜenia umysłowego, otrzymuje światło, które na 

świeŜo oświetla jego zmysły, a następnie światło zaczyna tworzyć nowe 

światło. PoniewaŜ złość i wściekłość zaciemniają serce i umysł, ciemność 

tworzy ciemność!" 

 

Powiedział on teŜ: 

 ,,Pamiętaj, osoba, która jest szorstka i posiada gwałtowny temperament, 

moŜe nigdy nie wypowiedzieć słów mądrości i roztropności. Serce, które skacze 

w furii i jest wściekłe, gdy ma do czynienia z przeciwną stroną, jest 

pozbawione przenikliwości i roztropności. Usta, które lekkomyślnie 

wypowiadają obrzydliwości, pozbawione są przenikliwości. Gniew i mądrość nie 

idą ze sobą w parze. Człowiek o gwałtownym temperamencie jest głupi i 

pozbawiony percepcji. On nie odnosi triumfu w Ŝadnej dziedzinie. Gniew jest 

połową furii i kiedy wybucha moŜe przekształcić się w pełną furię." 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,Istnieją dwa czynniki, które prowadzą człowieka do stanu szaleństwa; kiedy 

myśli źle o innych oraz kiedy jego gniew staje się nadmierny. Dlatego istotne 

jest, aby unikać myślenia źle o innych, a takŜe unikać gniewu! 

 

Definiując prawdziwego wierzącego Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Człowiek powinien wykorzystywać swoje zdolności w odpowiednich 

momentach. Na przykład nadmierny gniew jest prekursorem szału. Jest bardzo 

mała róŜnica między gniewem a furią. Człowiek o porywczym temperamencie 
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jest pozbawiony mądrości. Człowiek nie powinien rozmawiać w gniewie nawet z 

własnym krytykiem.’’ 

 

Powiedział on teŜ: 

(…) tych, którzy tłumią gniew i wybaczają ludziom. (3:135). W 

Ewangeliach nauczanie przebaczania jest przeznaczone wyłącznie dla śydów. 

Jezus (as) nie miał nic wspólnego ze współczuciem dla innych i powiedział 

wyraźnie, Ŝe nie chodziło mu o kogokolwiek innego (czy inni będą zniszczeni 

czy teŜ osiągną zbawienie) aniŜeli o Izraelitów. " 

 

Hudhur powiedział, Ŝe sfera przebaczania Mesjasza (as) Muhammada 

przeznaczona jest dla całego świata, a więc i my potrzebujemy poszerzyć 

zakres naszego współczucia. I jeśli pragniemy osiągnąć dobrodziejstwa światła 

Boga, to są to normy, które musimy wypełnić. Musimy zakorzenić cierpliwość, 

hart ducha i umysłu. Jeśli pragniemy wypowiadać słowa mądrości, wnikliwości i 

nieść dalej misję Obiecanego Mesjasza (as) to musimy unikać w naszym 

codziennym Ŝyciu surowości i gniewu w stosunku do rodziny jak i poza nią. 

Jeśli nie chcemy, aby nasze zdolności umysłowe były zniszczone to musimy 

unikać gniewu i złego myślenia o innych. Jeśli chcemy stać się prawdziwie 

wierzącymi to musimy korzystać z naszych moŜliwości w odpowiednim czasie i 

miejscu. Złość powinna być kierowana tylko we właściwy sposób dla reformacji 

i niedoprowadzona do stanu szaleństwa. Lekkomyślny gniew i wściekłość 

doprowadzają do stanu furii i wymagana jest moderacja do kontrolowania 

emocji. Gniew powinien być kierowany wyłącznie do celów reformacji, a nie po 

to, aby karmić własne ego. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe nadmierny 

gniew prowadzi człowieka do utraty wiary. Powiedział równieŜ, Ŝe piękno 

islamu znajduje się w jego wysokiej moralności, tłumieniu gniewu i 

promowaniu przebaczenia. Obiecany Mesjasz (as) zalecił to w wielu wykładach 

i pismach, ale naszą słabością jest to, Ŝe nie praktykujemy tego, tak jak 

powinniśmy. Odnosi się to do zwykłych Ahmadi oraz do tych pełniących funkcje 
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w DŜama’at. Niektórzy ludzie relacjonują słowa Obiecanego Mesjasza (as) 

innym i doradzają im, aby kontrolowali swoje emocje, ale zapominają, Ŝe 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe nawet, jeśli masz rację to powinieneś 

pochylić się i wykazać pokorę tak jakbyś był kłamcą. Niektórzy próbują 

udowodnić, Ŝe są prawdomówni, gdy w rzeczywistości kłamią i próbują 

prezentować się jako ofiary, podczas gdy tak naprawdę są agresorami. Na 

jakiej podstawie moŜna uznać, Ŝe posiadają wiarę? W istocie, wiara wymaga, 

Ŝe kiedy człowiek powraca do swoich zmysłów, zamiast pozostać nieugiętym, 

powinien naprawić wyrządzone krzywdy, a jeśli spowodował bliźniemu ból 

emocjonalny to powinien być on złagodzony, albo przynajmniej odczuwane 

powinny być wyrzuty sumienia. Powinniśmy zastanowić się nad sobą i 

zobaczyć, jak wielu z nas myśli w tych kategoriach! 

 

Jeśli, ze względu na tymczasowy gniew, człowiek postąpił niesprawiedliwe i gdy 

złość ustępuje, nie stara się naprawić sytuacji to wtedy, jak powiedział 

Obiecany Mesjasz (as), wiara takiej osoby jest pozorem. Jest ona jak bańka 

mydlana- nie ma wewnątrz nic prócz powietrza! Hudhur powtórzył, Ŝe musimy 

zastanowić się nad sobą i przemyśleć czy jeśli ktoś był w stosunku do nas 

nieuczciwy, to czy my byliśmy tolerancyjni i nie odpowiedzieliśmy w gniewie? 

Albo, jeśli sprawujemy urząd, to ile razy podjęliśmy decyzję opartą na 

sprawiedliwości pomimo tego, Ŝe ktoś działał niesprawiedliwie? Tolerancja nie 

jest po prostu stwierdzeniem faktu, Ŝe jesteśmy bardzo tolerancyjni. 

Tolerancja to jest nie karanie kogoś, gdy mamy uprawnienia do karania! 

Hudhur wyjaśnił, Ŝe jeśli zarząd DŜama'at zaleca dyscyplinowanie kogoś, 

spełniając kryteria sprawiedliwości, to jest to inna kwestia, bo w takim 

przypadku zło jest dyscyplinowane i wszelkie ułaskawienie w takiej sytuacji 

stałoby się grzechem. 

 

Gdy ktoś jest niesprawiedliwy wtedy sędzia lub qazi karze taką osobę, tak jak 

rodzice czy nauczyciele dyscyplinują dzieci. Taka kara/postępowanie 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  9/13 

 

dyscyplinarne podejmowane są, gdy ktoś narusza prawo szariatu lub 

przywłaszcza sobie prawa innych. Hudhur powiedział, Ŝe waŜne jest, aby to 

wyjaśnić, poniewaŜ kiedy ludzie są nieuczciwi w stosunku do innych, naruszają 

prawo szariatu lub przywłaszczają sobie prawa innych osób, administracja 

DŜama'at podejmuje postępowanie dyscyplinarne, a Hudhur wygłasza kazanie 

na temat przebaczenia, itp., to, ludzie ci zaczynają pisać do Hudhura mówiąc, 

Ŝe powinno im się wybaczyć! 

 

Hudhur powiedział: 

 ,,Powiedziałem na ten temat wcześniej, Ŝe nie mam do nikogo osobistej 

wrogości. Niektórzy ludzie piszą do mnie obraźliwe listy, ale nigdy nie czułem 

wobec nich Ŝadnego gniewu. Listy tych ludzi nigdy nie generują we mnie 

gniewu. Zwykle piszą anonimowo lub pod pseudonimem. Nawet gdyby 

podpisali się swoimi nazwiskami to mogę ich zapewnić, Ŝe nie zostaną podjęte 

wobec nich Ŝadne działania w tym zakresie. Zaiste, człowiek czuje Ŝal wobec 

takich ludzi i uzyskuję teŜ dodatkową moŜliwość zaangaŜowania się w Istighfar, 

co jest dla mnie korzystne. Gdy przywłaszczane są prawa innych osób lub 

naruszane jest prawo szariatu wymierzana jest kara lub podejmowane jest 

działanie dyscyplinarne. Wykonywane to jest z cięŜkim sercem, a nie z 

przyjemnością. Dzień, kiedy w mojej poczcie zawarte jest zalecenia 

przebaczenia dla jakiejś osoby, przysłane z Nazrat e Amoor e AAMA lub od 

Amiirów róŜnych krajów, po tym jak ta zainteresowana osoba naprawiła swój 

błąd, jest dla mnie dniem największego szczęścia. Tak więc nie zobowiązujcie 

mnie do zrobienia czegoś w sytuacji, gdy mam związane ręce z powodu moich 

obowiązków. Powiedziałbym tyle, Ŝe gdy dwie strony przedstawiają sprawę 

przed Radą Qadha, a ta wraz z administracją podejmują decyzję w świetle 

okoliczności i kładą nacisk na odpowiedzialność wywiązania się z obowiązków 

czy teŜ zapłacenia pieniędzy na jedną ze stron, to ta druga, otrzymująca strona 

powinna dać tyle swobody ile jest to tylko moŜliwe, gdy osoba obarczona 

odpowiedzialnością jest ograniczona finansowo. W takim przypadku powinno 
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się wykazać elastycznością.” 

 

Hudhur powiedział, Ŝe powinniśmy być zawsze wdzięczni Bogu i rozwaŜać fakt, 

Ŝe On uczynił nas wyznawcami kogoś, komu nadał On imię ,,Mesjasz". 

Powinniśmy zastanowić się, dlaczego nadane mu było imię Mesjasza; co 

takiego było w nim, co odróŜnia go od reszty proroków? Oczywiście, nie ma 

wątpliwości, Ŝe cechy i atuty Proroka (saw) były wyŜsze niŜ wszystkich innych 

proroków Boga. Prorok (saw) osiągnął szczyt tych atrybutów i był doskonałym 

człowiekiem, któremu objawione zostało idealne prawo szariatu. JednakŜe, inni 

prorocy równieŜ posiadali charakterystyczne cechy. Jedna taka 

charakterystyczny cecha Jezusa (as) moŜe być powodem, dla którego został do 

niego porównany Obiecany Mesjasz (as). Zostało to wyjaśnione przez Hadhrat 

Musleh Mauda (ra) w jak najbardziej urzekający sposób. Powiedział, Ŝe Biblia 

posuwa się do stwierdzenia:  

,,Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze 

czyńcie tym, którzy was nienawidzą (…) Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, 

nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj kaŜdemu, 

kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jeśli ktoś 

uderzy cię w (jeden) policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli ktoś zmusza cię abyś 

przeszedł jedną milę, przejdź z nim dwie.”  

 

Bez wątpienia nauki wszystkich proroków BoŜych były tymi o dobroci, ale 

widząc swoje czasy Jezus (as) nauczał większej Ŝyczliwości. Kiedy Bóg posłał 

Obiecanego Mesjasza (as) i nazwał go Mesjaszem i porównał go do Jezusa (as) 

to znaczeniem tego było to, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) przyszedł równieŜ z 

naukami o większej Ŝyczliwości. Został nazywany Mesjaszem, poniewaŜ został 

wysłany do prowadzenia chrześcijan oraz został nazwany Kriszna w odniesieniu 

do Hindusów. Podobnie przybył do muzułmanów i wszystkich innych narodów 

świata w duchu posłuszeństwa Prorokowi (saw). JednakŜe, nacisk stawiany był 

na imię Mesjasz, poniewaŜ jego nauczanie miało być skupione na dobroci oraz 
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tępieniu szorstkości! " 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

 ,,Bóg pragnie, aby twoja osoba przeszła przez wielką rewolucyjną zmianę i 

Ŝąda On od ciebie takiego rodzaju śmierci, po której On da ci Ŝycie! Pogódźcie 

się ze sobą i odpuścicie grzechy swoich braci, poniewaŜ złośliwy jest ten, kto 

nie jest skłonny pogodzić się ze swoim bratem. Taki będzie odcięty, poniewaŜ 

tworzy on podziały. Porzucić wszelkie aspekty egocentryzmu i odpuścić 

wzajemnej niezgody. Choć mówisz prawdę to ukorz się tak jakbyś był kłamcą, 

aby było ci wybaczone. Porzuć obszerny egocentryzm, bo osoba nosząca 

wysoko głowę nie moŜe przejść przez drzwi, do których zostaliście 

wezwani.”(Kishti e Noe, Ruhani Khaza'in, tom. 19, str. 12) 

 

Hudhur powiedział, Ŝe musimy zreformować samych siebie i wtedy przedstawić 

taki przykład, widząc, który świat powie, Ŝe udało się nam osiągnąć pełną 

kontrolę nad naszymi emocjami. Podczas inauguracji meczetu w Irlandii 

Hudhur powiedział, Ŝe gdy czynimy Tabligh wtedy ludzie mogą równie dobrze 

powiedzieć nam, Ŝe mówimy o reszcie muzułmanów, Ŝe są pozbawieni 

przewodnictwa, poniewaŜ nie przyjęli Obiecanego Mesjasza (as) i zapytać nas, 

jaka rewolucyjna zmiana zaszła w nas samych, poniewaŜ my go przyjęliśmy! 

Nasze praktyki powinny być zgodne z naszymi naukami. Powinniśmy 

zastanowić się, czy ludzie innych wyznań, niewyznający Ŝadnej religii, wszyscy 

hindusi i wszyscy chrześcijanie są konfrontacyjni? Nie, wielu z nich to ludzie 

miłujący pokój i o sprawiedliwych poglądach. Jeśli wśród nas równieŜ istnieją 

miłujący pokój ludzie, a takŜe kłótliwi i niemoralni ludzie, to w takim razie, jaka 

jest róŜnica między nimi a nami? RozróŜnienie wejdzie w grę, gdy będziemy 

praktykować nasze nauczanie i całkowicie usuniemy konfrontacyjne praktyki 

lub przynajmniej pomniejszymy je do tego stopnia, Ŝe nie będą oczywiste i 

kaŜdy będzie czuć obrzydzenie do dziwnej konfrontującej się osoby. 
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Prorok (saw) powiedział, Ŝe jeśli widzisz zło i moŜesz, to usuń je swoimi 

rękoma. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to usuń je uŜywając swego 

języka. A jeśli nie jesteś w stanie zrobić takŜe tego, to powinieneś czuć niechęć 

do tego zła w swoim sercu. 

 

Społeczność Ahmadiyyat powinna mieć równieŜ świadomość i powstrzymać złą 

praktykę i niemoralność, udzielać porad na ten temat porady, zwalczać zło i 

mieć do niego uczucie niechęci. JeŜeli kaŜdy będzie miał tą świadomość to 

Ŝadna osoba nie odda się niemoralnym praktykom i kaŜdy postara się podnieść 

swoje standardy. Musimy przyjąć tą droga, którą nakazał Bóg i Jego Posłaniec 

(saw) i na którą w tym wieku połoŜył nacisk Obiecany Mesjasz (as). 

Powinniśmy praktykować przebaczenie, łagodność i miłość. Jeśli widzimy kogoś 

popełniającego niesprawiedliwe akty powinniśmy czuć się tak, jakby to 

dotyczyło nas, w rzeczywistości powinniśmy czuć się tak, jakby zaatakowana 

została osoba Obiecanego Mesjasza (as). Jest to naszym zadaniem, aby 

zatrzymać ataki takich ludzi, jeśli nie naszymi rękoma to naszymi językami i 

mieć w naszych sercach niechęć do takich działań, a takŜe modlić się o to, aby 

ofiary zostały ocalone od swoich agresorów. Jeśli będziemy reagować 

przeciwko niemoralnym praktykom, to nasze społeczeństwo zareaguje 

przeciwko nim. Te przewinienia same z siebie zostaną usunięte z naszego 

otoczenia. JednakŜe zauwaŜa się, Ŝe czasami, zwłaszcza w kwestiach 

małŜeńskich, rodzice i rodzeństwo zamiast doradzać, równieŜ przyłączają się 

do konfliktu, a co więcej, pod pozorem przyjaźni wkraczają do tej sytuacji 

równieŜ inni. 

 

Aby zreformować społeczeństwo, a nie angaŜować się w taką 

niesprawiedliwość, naleŜy rozwaŜyć ataki na ofiary, jako ataki na osobę 

samego Obiecanego Mesjasza (as). Jeśli podąŜymy za tym tokiem myślenia to 

nasze społeczeństwo skoryguje się bardzo szybko. Nasze postawy wypełnią cel 

Obiecanego Mesjasza (as). Niechaj Bóg dopomoŜe nam być przykładem Jego 
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czci, a takŜe przykładem wysokich morałów oraz da nam moŜliwość 

sprawienia, aby inni równieŜ stali się takimi przykładami i nie dawali uwikłać 

się w konfrontacje i przynoszenie hańby Obiecanemu Mesjaszowi (as). Niechaj 

Bóg chroni nas od wszelkiego rodzaju egocentryzmu! 

 

Następnie Hudhur zapowiedział, Ŝe po modlitwie piątkowej poprowadzi 

modlitwę pogrzebową. Asiya Begum Sahiba, Ŝona zmarłego Chaudhry 

Muhammad Abdul Rahman Sahib z Inner Park zmarła 3 października w wieku 

69 lat. Była regularna w Salat, przestrzeganiu postu i dawaniu jałmuŜny. Była 

cierpliwą z natury osobą i bardzo dbała o dokonywanie ofiar finansowych. Była 

Muusia i pozostawiła pięć córek i dwóch synów. Jej syn, Ishtiaq Ahmad, jest 

misjonarzem w Pakistanie, a Ijazur Rahman jest członkiem ochrony specjalnej, 

tutaj, w Wielkiej Brytanii. Niechaj Bóg podniesie pozycję zmarłej i umoŜliwi jej 

dzieciom podąŜać ścieŜkami czystości i cnoty. 

  

 


