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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Istota rozpoznania Allaha  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

14 marca, 2014 r.   

 
Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe kilka tygodni temu przedstawił serię 

piątkowych kazań na temat zreformowania praktyk. W tych kazaniach objaśnił, 

w jaki sposób Obiecany Mesjasz (as) przedstawił nam Boga i jakie są sposoby i 

środki osiągnięcia wiedzy o Bogu, BoŜej miłość i bliskości, jak nauczał nas o 

tym Obiecany Mesjasz (as). W pierwszych kazaniach zostały równieŜ 

wymienione znaki i cuda dane Obiecanemu Mesjaszowi (as). Wszystkie te 

kwestie powinny być praktykowane i zrozumiałe w świetle słów Obiecanego 

Mesjasza (as) dla umocnienia naszej wiary i naszej praktyki. 

 

Dziś, Hadhrat Khalifatul Masih przedstawił kilka fragmentów z pism i 

wypowiedzi Obiecanego Mesjasza (as) w zakresie wiedzy duchowej czy teŜ 

wiedzy o Bogu. Pisma Obiecanego Mesjasz (as) w tej kwestii, obejmują setki 

stron, ale dziś zostało zaprezentowanych tylko kilka przykładów, w odniesieniu 

do jego wskazówek, na temat wiedzy o Bogu. Prorocy Boga i święci mają 

wyraźną pozycję, jeśli chodzi o wiedzę o Bogu, ale Obiecany Mesjasz (as) 

wyjaśnił, co, w tym zakresie, powinno być standardem zwykłego muzułmanina. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe aby dotrzeć do Boga, człowiek jest 

zaleŜny od dwóch rzeczy. Po pierwsze- unikać zła, a po drugie- czynić cnotliwe 
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akty. Zwykłe tylko unikanie zła to nic specjalnego. Faktem jest, Ŝe tylko odkąd 

człowiek został stworzony, miał on w swojej naturze obie te zdolności. Z jednej 

strony egoistyczne namiętności skłaniają go do grzechu, a z drugiej strony 

ogień miłości BoŜej, która jest ukryta w naturze człowieka, spala śmieci 

grzechu tak jak fizyczny ogień wypala śmieci. Jednak jasność duchowego 

ognia, który pali grzechy jest uzaleŜniona od wiedzy o Bogu, poniewaŜ miłość i 

adoracja czegoś jest związana z wiedzą o tym. Jeśli nie jesteście świadomi 

piękna i walorów czegoś, to nie moŜecie adorować tej rzeczy. Tak więc wiedza 

o wysublimowanym pięknie i atrybutach Boga NajwyŜszego, Najwspanialszego, 

generuje ogień Jego miłości i Jego miłość wypala grzech. JednakŜe sposób 

Boga jest taki, Ŝe wiedza ta jest przyznawana zwykłym ludziom przez proroków 

Boga. Ludzie otrzymują światło ze światła proroków poprzez naśladowanie ich; 

otrzymują oni cokolwiek zostało udzielone prorokom. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział teŜ, Ŝe studiował i przeanalizował dogłębnie 

wszystkie religie i doszedł do wniosku, Ŝe w obecnej chwili tylko islam 

doprowadzić moŜe do prawdziwego poznania Boga w kaŜdym wieku. To 

dlatego, Ŝe jest to jedyna religia z Ŝywym prorokiem, Ŝywym nauczaniem. 

Poprzez miłość i podporządkowanie się Prorokowi (saw) moŜna stać się 

odbiorcą Słowa BoŜego i drzwi BoŜego światła mogą zostać przed człowiekiem 

otwarte. 

Wyjaśniając, Ŝe istnieje związek między realnym islamem a wiedzą pochodzącą 

od Boga, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe Bóg zadeklarował wiedzę, jako 

źródło do osiągnięcia prawdziwego islamu. Istnieje wiele innych źródeł 

osiągnięcia realnego islamu, na przykład poszczenie i przestrzeganie Salat, 

modlitw i wszystkich BoŜych przykazań, których jest ponad sześćset. Jednak 

wiedza o wspaniałości Boga i wiedza o Jedności Boga jest uzaleŜniona od 

znajomości znaków Boga i znajomości Jego atrybutów i to są to źródła 

poznania Boga w sposób, w jaki jesteśmy zobowiązani poznawać Go. Jak moŜe 

człowiek, który jest niedbały i pozbawiony wiedzy o Bogu, być zdolnym do 

oferowania Salat (modlitwy), poszczenia lub dawania jałmuŜny? Wszystkie te 

aspekty są zaleŜne od wiedzy o Bogu i wszystkie inne źródła rodzą się z tego. 
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Wiedza o Bogu jest inicjowana poprzez Boską cechę- Rahmaniyyat (atrybut 

bycia Łaskawym), a nie na podstawie jakiegokolwiek działania, modlitwy czy 

teŜ dobroczynności. Rahmaniyyat moŜe być znalezione jedynie poprzez bycie 

posłusznym. Później ta wiedza jest wzmacniania i polerowana przez dobre 

uczynki i piękno wiary, ostatecznie osiągając stadium, w którym Bóg 

przemawia do człowieka i oświeca jego serce światłem wiary zwanej islam. 

W odniesieniu do BoŜej wiedzy, wyzwolenia z grzechu, zdolności do bycia 

cnotliwym i poziomu modlitwy, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe prawdą 

jest, Ŝe człowiek nie moŜe naprawdę pozbyć się grzechu i naprawdę osiągnąć 

miłość do Boga lub posiadać bojaźń BoŜą, chyba, Ŝe, dzięki łasce BoŜej, jest 

mu dana wiedza i udzielona jest mu siła od Boga. Jest to widoczne, Ŝe 

wszystkie rodzaje strachu i miłości zrodzone są z wiedzy. Uczucia miłości, 

strachu i odrazy do czegokolwiek w świecie, generowane są u człowieka po 

uzyskaniu wiedzy. Prawdą jest, Ŝe wiedza nie moŜe zostać osiągnięta bez łaski 

Boga i nie moŜe być wykorzystana bez Jego łaski. Kiedy wiedza zdobyta jest 

przez łaskę BoŜą, otwiera ona drzwi do uznania prawdy i poszukiwania prawdy 

i pozostaje otwarta na częstą łaskę BoŜą. Krótko mówiąc, wiedza zdobywana 

jest dzięki łasce Boga, a takŜe pozostaje za Jego łaską. Łaska BoŜa czyni 

wiedzę bardzo czystą i jasną, usuwa zasłony [pomiędzy Bogiem a 

człowiekiem], usuwa z człowieka kurz (który wyzwala zło), udziela siły i Ŝycia 

duszy, uwalnia człowieka od więzienia zła, oczyszcza go z zanieczyszczeń złych 

Ŝyczeń i zabiera go z burzliwej powodzi egoistycznych pragnień. Wtedy to 

następuje w człowieku zmiana i jest on w naturalny sposób zniechęcony do zła 

i pierwszą rzeczą, a pierwszą rzeczą, jaką ma na uwadze, po łasce BoŜej, jest 

modlitwa! Nie wyobraŜaj sobie, Ŝe modlisz się codziennie i oferujesz Salat 

(modlitwa), który jest równieŜ modlitwą, bo modlitwa, którą człowiek jest w 

stanie zaoferować poprzez łaskę Boga i po uzyskaniu wiedzy, ma wyjątkowy 

treść i otoczenie. Modlitwa poprzez łaskę Boga unicestwia; jest ognieniem, 

który topi się, jest magnetyczną siłą, która przyciąga miłosierdzie BoŜe, jest 

śmiercią, która ostatecznie przynosi Ŝycie, jest burzliwą powodzią, która 

ostatecznie zamienia się w statek i wszystko, co poszło źle jest nią naprawione 
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i w końcu kaŜda toksyna staje się, przez nią, antidotum . 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, dlaczego człowiek tak bardzo zbliŜa się w 

stronę grzechu. Powiedział, Ŝe śmiałość do popełniania grzechu wypływa z 

serca pozbawionego bojaźni BoŜej. Jak moŜe być wygenerowana bojaźń BoŜa? 

Do tego wymagana jest wiedza od Boga; im większa jest wiedza o Bogu tym 

większą będziemy mieli bojaźń BoŜą. Kiedy człowiek ma wiedzę o czymś, unika 

wtedy nawet drobnych owadów, takich jak pchły i komary, itp. W takim razie, 

co jest powodem, Ŝe człowiek jest tak zuchwały i postępuje wbrew przykazaniu 

Boga, który jest Wszechmocny, Wszechwiedzący, Wszechwidzący i jest Panem 

nieba i ziemi! Jeśli człowiek pomyśli o tym, wtedy zda sobie sprawę, Ŝe dzieje 

się tak dlatego, Ŝe nie ma on wiedzy. Wielu werbalnie wyznaje istnienie Boga 

jednak po bliŜszym przyjrzeniu, okazują się oni być ateistami. Kiedy angaŜują 

są w sprawy doczesne, całkowicie zapominają o wielkości Boga i o Jego 

gniewie. Dlatego jest bardzo waŜne abyście szukali wiedzy od Boga poprzez 

modlitwę. Idealna wiara nie moŜe być osiągnięta bez tego w Ŝaden sposób. 

MoŜe to być tylko osiągnięte, gdy człowiek ma świadomość, Ŝe oddzielenie od 

Boga oznacza śmierć. Podczas gdy naleŜy modlić się, aby być chronionym 

przed grzechem, nigdy nie naleŜy odstąpić od planowania [dotyczącego tego] i 

powinno porzucić się wszelkie zgromadzenia promujące grzech oraz modlić się 

i mieć świadomość, Ŝe nigdy nie moŜna być wolnym od cierpień, jakie są 

człowiekowi przeznaczone, bez pomocy Boga. 

Hudhur zauwaŜył, Ŝe w dzisiejszych czasach istnieje kilka rzeczy, które 

skłaniają do grzechu, czy to TV, internet czy teŜ Facebook. W USA ostatnio 

musiało być zamkniętych 600 000 kont na Facebooku, poniewaŜ spowodowały 

one silne obawy. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

,,Pamiętaj, odporność na grzech jest moŜliwa tylko wtedy, gdy człowiek ma 

absolutną wiarę w Boga. Doprawdy głównym celem Ŝycia człowieka jest nic 

innego jak tylko wyzwolenie się ze szponów grzechu. Spójrz jak dziecko 
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chciałoby złapać węŜa, bo ten go fascynuje. MoŜe nawet go dotknie. Ale 

rozsądny człowiek, który wie, Ŝe wąŜ go ugryzie i zabije, nie będzie śmiał go 

dotknąć. Nie wejdzie on nawet do domu, w którym wie, Ŝe jest wąŜ. Podobnie, 

gdy człowiek wie, Ŝe trucizna zabija, nigdy nie będzie na tyle lekkomyślny, aby 

jej spróbować. W ten sam sposób, człowiek nie moŜe uniknąć grzechu, chyba, 

Ŝe wierzy, Ŝe jest on śmiertelną trucizną. Tego rodzaju przekonanie nie jest 

moŜliwe bez prawdziwego zrozumienia i wiedzy. Dlaczego więc człowiek 

grzeszy z zuchwałością? Pomimo wiary w Boga i zwaŜając, Ŝe grzech jest 

grzechem. Jedynym moŜliwym wyjaśnieniem jest to, Ŝe nie posiadają oni 

wiedzy i percepcji, która niszczy skłonność do grzechu. Niezdolność do 

osiągnięcia tego stanu byłaby równoznaczna z przyznaniem, Ŝe, nie daj BoŜe, 

islam jest pozbawiony swojej najdonioślejszej wartości. Ale powtarzam, Ŝe tak 

nie jest. Tylko przez sam islam cel ten moŜe zostać osiągnięty w najwyŜszym 

stopniu, a jedynym sposobem na to jest rozmowa i wspólnota z Bogiem, 

poniewaŜ to tworzy pełną wiarę w Stwórcę. Tak więc sami dowiadujemy się, Ŝe 

Bóg nienawidzi grzechu i karze go. Grzech jest trucizną: jest on najpierw 

wybaczalny, a następnie staje się śmiertelny i ostatecznie prowadzi do 

niewiary." (Wykład w Ludhiana, s. 55-56) 

 

Obiecany Mesjasz ( as) powiedział o znaczeniu wiedzy w odniesieniu do 

unikania grzechu, Ŝe wiedza jest czymś, co chroni człowieka od grzechu. Tak 

jak człowiek, który wie, Ŝe arszenik zabija węŜe i lwy-nie zbliŜy się do niego. 

Podobnie, jeśli człowiek ma wiedzę to nie zbliŜy się do grzechu. Dlatego waŜne 

jest, aby zwiększać / rozwijać wiedzę, a to dzieje się poprzez modlitwę. Salat 

jest modlitwą. Im więcej człowiek zdobi własny Salat tym bardziej staje się 

wolny od grzechu. Wiedza nie moŜe być osiągnięta poprzez werbalne wyznanie 

czegoś. Wielu wielkich mędrców opuściło Boga, poniewaŜ stworzyli obiekty w 

zasięgu swojego wzroku i nie zwracali uwagi na modlitwę. Utworzone obiekty 

legalizują istnienie Projektanta, Stwórcy, ale nie dowodzą, Ŝe On rzeczywiście 

istnieje. ,,Powinien istnieć" i ,,istnieje" są dwiema oddzielnymi kwestiami. 

Wiedzy o „istnieje” nie moŜna znaleźć nigdzie indziej jak tylko w modlitwie. Ci, 
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którzy rozwiązują tą kwestię tylko intelektualnie nie mogą osiągnąć wiedzy o 

tym, Ŝe On „istnieje”. To jest to, co naleŜy rozumieć przez Oczy doń nie 

sięgają(...) (6:104), Ŝe nie moŜe być On poznany jedynie za pomocą 

intelektu. Wręcz przeciwnie, On moŜe być poznany za pośrednictwem źródeł, 

które On sam dał. W związku z tym nie ma innej modlitwy jak tylko: Prowadź 

nas drogą prostą. Drogą tych, których obsypałeś dobrodziejstwami 

(...) (1: 6-7) 

 

W związku ze szczerą pokutą, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe ten, kto 

jest stanowczy w swoim poszukiwaniu Boga, znajduje Go. Nie tylko znajduje 

Boga, ale teŜ widzi Go. Wiele problemów i kosztów ponoszonych jest w celu w 

osiągnięcia wiedzy doczesnej. Ten rodzaj wiedzy wskazuje zasady osiągnięcia 

wiedzy duchowej. Sposobem dla początkujących z duchowością jest najpierw 

zdobycie świadomości o Bogu, a następnie [zrozumienie] Jego atrybutów. Ta 

świadomość powinna osiągnąć stadium wiary. Człowiek wtedy dowie się o 

Istocie Boga i Jego doskonałych atrybutach, dusza takiego człowieka będzie 

krzyczeć, Ŝe rzeczywiście, jak najbardziej zadowalająco, znalazł on Boga. Kiedy 

człowiek przyjmuje istnienie Boga na poziomie wiary, czuje się on tak jakby 

widział Boga i zdaje sobie sprawę z atrybutów Boga. Wtedy to jest generowany 

wstręt do grzechu i tak jak przedtem osoba skłaniała się ku grzechowi, teraz 

wycofuje się z niego, brzydzi się nim i to jest właśnie to czym jest pokuta! 

 

Wyjaśniając wersety Prowadź nas drogą prostą. Drogą tych, których 

obsypałeś dobrodziejstwami (...) (1: 6-7), Obiecany Mesjasz (as) napisał, 

Ŝe jest to modlitwa uczona do recytowania jej w obowiązkowych pięciu 

modlitwach. Dlaczego więc komuś, z ummy miałoby być to błogosławieństwo 

odmówione? Czy to błogosławieństwo, dane prorokom Boga, które jest 

wymienione w Sura Al Fatihah jest jak Dirham or Dinar (waluta)? Oczywiście 

błogosławieństwem udzielonym prorokom (pokój niech będzie z nimi) był 

przywilej dialogu z Bogiem Wszechmogącym. Przez Jego Słowo, ich 
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zrozumienie osiągnęło poziom pewności i po splendorze dialogu z Bogiem mogli 

Go zobaczyć (oczami duchowymi). Tak więc co jeszcze pokazuje nam modlitwa 

jak nie ścieŜkę do stania się odbiorcami tych błogosławieństw... O BoŜe, obdarz 

nas równieŜ zaszczytem dialogu. Wielu nieświadomych ludzi mówi, Ŝe ta 

modlitwa oznacza O BoŜe wzmocnij naszą wiarę i dopomóŜ nam wykonywać 

dobre uczynki i uczynić abyśmy robili to, co się Tobie podoba. Ale ci ignoranccy 

ludzie nie zdają sobie sprawy, Ŝe wzmocnienie wiary lub czynienie dobrych 

uczynków, czyli rzeczy, które podobają się Bogu, są konsekwencjami 

doskonałej wiedzy. Serce, które nie otrzymało Ŝadnej części wiedzy o Bogu jest 

sercem pozbawionym równieŜ silnej wiary i dobrych uczynków. Bojaźń BoŜa 

jest zaszczepiona tylko w sercach posiadających wiedzę i wraz z wiedzą 

wzrasta w sercu miłość do Boga WywyŜszonego. Tak jak jest to równieŜ 

postrzegane w świecie, Ŝe miłość i strach przed czymkolwiek są spowodowane 

wiedzą o tym! Jeśli w ciemności stoi obok ciebie lew, ale ty o tym nie wiesz; 

myślisz, Ŝe jest to raczej koza, to nie będziesz bał się. Jednak, kiedy dowiesz 

się, Ŝe jest to lew, będziesz uciekać ze strachu. Podobnie, jeśli uwaŜasz, Ŝe 

diament, o wartości setek tysięcy, leŜący w lesie jest tylko kamieniem, nie 

będzie cię on obchodził. Ale jeśli okaŜe się, Ŝe jest to wspaniały i okazały 

diament to pokochasz go podekscytowany i zrobisz wiele, aby go pozyskać. To 

pokazuje, Ŝe cały strach i cała miłość uzaleŜnione są od wiedzy. Człowiek nie 

włoŜy swojej ręki w dziurę, jeśli wie, Ŝe wewnątrz jej jest jadowity wąŜ. 

Człowiek nie opuści domu, gdy wie, Ŝe jest pod nim zakopany wielki skarb. 

PoniewaŜ strach i miłość są całkowicie zaleŜne od wiedzy, zatem człowiek moŜe 

jedynie całkowicie zwrócić się do Boga Wszechmogącego, gdy ma wiedzę o 

Bogu. Na początku człowiek musi być świadomy istnienia Boga. Ponadto musi 

mieć równieŜ dowody Jego atrybutów wraz z Jego doskonałymi atutami! Jak 

taki rodzaj wiedzy moŜe być osiągnięty bez posiadania zaszczytu dialogu z 

Bogiem i wiary, dzięki mocy Boskich objawień, Ŝe Bóg jest Wszechwiedzący i 

Wszechmogący i postępuje tak jak tego pragnie! Tak więc prawdziwym 

błogosławieństwem (od którego zaleŜą siła wiary i dobre uczynki) jest dialog z 

Bogiem. Poprzez przemawianie Boga do nas, po pierwsze, znajdujemy Go, a 
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następnie stajemy się świadomi Jego mocy i zgodnie z tą świadomością 

człowiek doświadcza potęgi Boga na własne oczy. To jest to błogosławieństwo, 

które zostało przyznane prorokom (pokój niech będzie z nimi) i wtedy ta 

ummah miała nakazane „szukaj tego błogosławieństwa u Mnie, Ja udzielę go 

równieŜ wam”. Tak więc kaŜdy, kogo serce posiada tą tęsknotę do 

poszukiwania tego błogosławieństwa, bezwątpienia otrzyma je.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział o czynieniu dobra i unikaniu zła, Ŝe cała 

dobroć zaleŜy od poznania Boga i, Ŝe jest tylko jedna rzecz, która zatrzymuje 

egoistyczne namiętności i szatańskie działania, a jest to doskonała znajomość 

Boga. To mówi nam, Ŝe Bóg istnieje i jest On Wszechmocny i Surowy w 

rozrachunku. To jest tylko jedna formuła, który spada jak palący grzmot na 

Ŝycie buntowniczego człowieka. Dopóki człowiek nie przejdzie z etapów ,,wiary 

w Boga" do ,,poznania Boga" nie będzie moŜliwe, aby uniknął grzechu. Prawda, 

której nie moŜemy zaprzeczyć jest taka, Ŝe nie moŜemy być uchronieni od 

grzechów bez wiedzy o Bogu i wiary w Jego atrybuty. Jest to naszym 

codziennym doświadczeniem, Ŝe człowiek nie zbliŜa się do tego, czego się boi. 

Na przykład, wiedząc, Ŝe ukąszenie węŜa moŜe być śmiertelne, jaki mądry 

człowiek włoŜy rękę w jego paszczę? Mamy nawet niechęć zbliŜenie się do kija, 

którym jadowity wąŜ został zabity, poniewaŜ obawiamy się, Ŝe reszta trucizny 

pozostała na patyku. Jeśli ktoś wie, Ŝe w dŜungli Ŝyje lew, nie będzie chciał 

podróŜować przez nią lub przynajmniej nie będzie chciał przeprawiać się przez 

nią sam. Dzieci równieŜ posiadają zmysł bania się tego, o czym są przekonane, 

Ŝe jest niebezpieczne. 

Chyba, Ŝe wiedza o Bogu i przekonanie o toksyczności grzechu są 

wykorzenione w człowieku, nie ma innej drogi, czy to samobójstwo czy teŜ 

ofiara krwi, która moŜe przynieść zbawienie i zabić Ŝycie w grzechu. Bądźcie 

pewni, Ŝe powodzie grzechów i rzeki egoistycznych namiętności nie mogą być 

zatrzymane, chyba, Ŝe osiągnięte jest jaśniejące przekonanie, Ŝe, tak, Bóg 

istnieje i Jego siła spada na kaŜdego nieposłusznego człowieka jak błyskawica. 
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Jeśli nie jest to zaszczepione w człowieku, nie moŜe on uniknąć grzechu. Jeśli 

ktoś mówi, Ŝe wierzy w Boga i wierzy, Ŝe On karze grzeszników, lecz grzech go 

nie opuszcza to w odpowiedzi powiem, Ŝe jest to kłamstwo i omamianie nafs 

(siebie). Istnieje wzajemna wrogość pomiędzy prawdziwą wiary, prawdziwym 

przekonaniem i grzechem. Tam, gdzie jest prawda, wiedza i świetlana wiara w 

Boga, nie jest moŜliwe, aby grzech tam pozostał! 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe naleŜy podjąć szybkie działania w 

kierunku poznawania Boga. Ten, kto pozna Boga moŜe cieszyć się Bogiem, a 

modlitwa tego, który nie zbliŜa się prawdziwie do Boga, nie jest w pełni 

akceptowana i te czy inne części ciemności pozostają z nim. Jeśli zbliŜysz się 

trochę w stronę Boga Wszechmogącego, to On będzie poruszać się ku tobie, 

ale waŜne jest, abyś ty uczynił ten pierwszy krok. Jest bezuŜytecznym 

pomysłem spodziewanie się czegoś od Boga, bez uczynienia pierwszego ruchu. 

Taki jest sposób działania Allaha, Ŝe najpierw to człowiek musi wykonać akcję, 

a następnie Bóg Wszechmogący odpowie działaniem. JeŜeli człowiek zamyka 

wszystkie drzwi swego domu, zamknięcie drzwi będzie jego działaniem. 

Działaniem Boga Wszechmogącego w odpowiedzi na to będzie to, Ŝe dom tego 

człowieka będzie wypełniony ciemnością... 

Niektórzy ludzie skarŜą się, Ŝe robili dobre uczynki, oferowali Salat, pościli, 

dawali jałmuŜnę, czynili dobre uczynki i dokonywali duchowego wysiłku, ale 

niczego nie osiągnęli. Tacy ludzie są z natury nieszczęśliwi i nie wierzą w BoŜy 

atrybut Rububiyyat (cecha pielęgnowania) i ich dobre uczynki nie zostały 

wykonane dla Boga Wszechmogącego. Jeśli coś jest zrobione dla Boga 

Wszechmogącego, jest niemoŜliwością, aby poszło to na marne i aby Bóg 

Wszechmogący nie nagrodził za to w tym Ŝyciu. To dlatego wiele osób 

pozostaje uwikłanych w podejrzenia i nie są oni nawet pewni czy Bóg 

Wszechmogący istnieje, czy nie. Człowiek rozumie, Ŝe uszyte odzienie z 

pewnością ma kogoś, kto je zszył i nawet, jeśli człowiek znajduje zegar, który 

powie mu, jaki jest czas w dŜungli to będzie on miał pewność, Ŝe ten zegar 
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został zrobiony przez zegarmistrza. Spójrz na dzieła Boga Wszechmogącego; 

ile stworzył On rodzajów pomiaru czasu i jakie istnieją cuda natury! Z jednej 

strony są intelektualne dowody na Jego istnienia, a z drugiej strony są znaki, 

które przekonują człowieka, Ŝe Bóg posiadający wspaniałe moce, istnieje.  On 

pierwszy ukazuje Swoją wolę Swoim wybrańcom i to jest ta doniosła kwestia, 

którą przynoszą prorocy, a zwana jest ona proroctwem! 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał, Ŝe korzeniem wiary jest poznanie Boga i wiedza 

o BoŜych błogosławieństwach, podczas gdy jej gałęźmi są dobre uczynki, a jej 

kwiatami są wysokie morale, natomiast jej owocami są duchowe 

błogosławieństwa i znakomita miłość, która rozwija się pomiędzy Bogiem i Jego 

sługą. Czerpanie korzyści z tego owocu jest konsekwencją duchowej świętości i 

czystości... Doskonałość w miłości (do Boga) jest generowana poprzez 

doskonałą wiedzę. BoŜa miłość przepływa przez tą poboŜną wiedzę. Stąd teŜ, 

gdy osobista miłość do Boga jest wpojona, wtedy jest to pierwszy dzień 

nowego narodzenia. Jest to pierwszy dzień nowego wszechświata!  

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe Bóg jest perłą i człowiek, po osiągnięciu 

wiedzy o Nim, spogląda na rzeczy materialne z taką pogardą i lekcewaŜeniem, 

jakby tylko patrzenie na nie było dla niego przymusem. Tak więc szukaj wiedzy 

o Bogu Wszechmogącym i podejdź do Niego bo w tym jest sukces. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Mówię to szczerze, Ŝe sprawiedliwość, wiara, cześć i czystość człowieka 

pochodzą z nieba. I jest to zaleŜne od łaski Boga Wszechmogącego. Jeśli On 

tak chce, moŜe ją zatrzymać, albo moŜe ją usunąć. 

Prawdziwa wiedza jest wtedy, gdy człowiek uwaŜa siebie za nic, jest pokorny i 

szuka łaski Boga Wszechmogącego kłaniając się pokornie na Boskim progu. 

Kiedy poszukuje on tego światła wiedzy, które spala egoistyczne namiętności, 

tworzy wewnętrzne światło, siłę i energię dla cnót. Jeśli uczestniczy on w łasce 
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BoŜej i jeśli w jakimkolwiek danym czasie osiąga jakiś rodzaj oświecenia i 

przekonania w sercu, to nie powinien czuć się dumny z tego lub postępować 

arogancko. Wręcz przeciwnie, jego skromność i pokora powinny powiększyć 

się, poniewaŜ im bardziej uwaŜa się on za nic, tym większe warunki i światłości 

zstąpią na niego od Boga Wszechmogącego, co da człowiekowi blask i siłę. Jeśli 

człowiek zachowa tą wiarę, to mamy nadzieję, Ŝe z łaską Boga WywyŜszonego, 

stan moralny takiego człowieka, będzie bardzo dobry. Jest arogancją uwaŜać 

siebie za kogoś waŜnego na tym świecie i jest to bardzo wymowne. Człowiek 

kończy przeklinając innych i traktując ich z pogardą. 

Powtarzam często te kwestie, poniewaŜ Bóg Wszechmogący zechciał powołać 

tą społeczność w celu przywrócenia prawdziwej wiedzy, która została zatracona 

przez świat oraz w celu przywrócenia prawdziwej sprawiedliwości i czystości, 

których równieŜ nie moŜna znaleźć na świecie!" 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,PoniewaŜ grzech i niegodziwość wzrosły znacząco na świecie w obecnych 

czasach i ścieŜki poznania Boga nie mogą być juŜ dostrzeŜone, Bóg 

WywyŜszony ustanowił ten ruch (społeczność) i wysłał mnie, tylko ze Swej 

łaski i Ŝyczliwości, abym mógł poinformować tych zaniedbujących i 

nieświadomych o Bogu WywyŜszonym. Nie tylko powinienem poinformować ich 

o Bogu, ale moŜe będę równieŜ zdolny pokazać Boga Wszechmogącego tym, 

którzy dochodzą do tej ścieŜki z uczciwością, cierpliwością i szczerością. To 

dlatego Bóg Wszechmogący zwrócił się do mnie i powiedział: „ Jesteś ode Mnie, 

a Ja jestem z tobą " 

 

Hudhur powiedział, Ŝe to był cel, dla którego pojawienie się Obiecanego 

Mesjasza (as) miało miejsce; zaszczepić w nas wiedzę o Bogu w taki sposób 

jakbyśmy widzieli Boga. Niechaj zawsze postępujemy w świetle miłości i 

bojaźni BoŜej i niechaj mamy zaszczepioną w nas taka wiedzę o Bogu, która 

wypali wszystkie nasze grzechy i wypełni cel przyjścia Obiecanego Mesjasza 
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(as). Niechaj Bóg dopomoŜe nam umieścić to wszystko w praktyce i zrozumieć 

ducha tego! 

 

Następnie Hudhur zapowiedział, Ŝe poprowadzi modlitwę pogrzebową po 

modlitwie DŜummah. Abdul Subhan Mannan Din Sahib zmarł wczoraj w wieku 

72 lat. Był jednym z pierwszych Ahmadi w Wielkiej Brytanii, a przybył tutaj w 

1945 roku. SłuŜył w wydziale Amanat Jalsa Salana przez trzydzieści lat. Był 

kuzynem Naseer Din Sahiba. 

   

 

 

 


