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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Poszukaj Allaha poprzez bycie posłusznym 
Prorokowi(saw) 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

15 sierpnia, 2014 r. 

 
Bóg oświadczył w Koranie: O wy, którzy wierzycie! Odpowiadajcie 

Allahowi i Posłańcowi, kiedy was wzywa, Ŝeby on mógł dać wam Ŝycie 

(…) (8:25) 

 

W rzeczy samej, Bóg wysyła Swoich Proroków, aby dać ludziom Ŝycie duchowe, 

a poprzez Proroka (saw) wysłał nam całkowite oraz doskonałe Szariat [arab. 

prawo] w formie Koranu i uczynił z Proroka (saw) przykład jego wykonania. 

Było to odczuwane przez tych, którzy byli najbliŜej niego. Czym bliŜej niego 

była dana osoba tym większe było jej postrzeganie tego. Bardziej niŜ 

ktokolwiek inny, Ŝony Proroka (saw) były świadkami jego wysokich morałów. 

Kiedy pewnego razu Hadhrat Aisza (ra) była zapytana o niego, jej odpowiedzią 

było to, Ŝe on był przykładem wykonania Koranu. 

 

Prorocy Boga są wzorcami, co jak wynika ze wspomnianego wersetu gdzie 

wymienia się Boga w połączeniu z Prorokami, zostało jasno powiedziane, Ŝe oni 

mówią i robią cokolwiek Bóg oświadczy. Za Prorokami Boga naleŜy ślepo 

podąŜać, aby uzyskać Ŝycie duchowe. Oczywiście jest równieŜ stwierdzone na 
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temat Proroka (saw), Ŝe niezbędnym jest naśladowanie go, jeśli chce się 

uzyskać miłość Boga. A prawdziwie duchowe Ŝycie moŜe być osiągnięte jedynie 

poprzez miłość Boga! 

 

Dopóki muzułmanie naprawdę nie zaakceptują to, co głosił Prorok (saw):  

(…)Jeśli miłujecie Allaha, idźcie za mną. Wtedy i Allah umiłuje was i 

przebaczy wam wasze grzechy.(…) (3:32), to nie mogą oni być nazywani 

prawdziwymi wierzącymi czy teŜ prawdziwymi naśladowcami. Doprawdy, tak 

jak powiedziała Hadhrat Aisza (ra), objaśnienie praktyk Proroka (saw) moŜe 

być znalezione w Koranie. W Koranie, który mówi, Ŝe nawet wrogość ludzi nie 

powinna wzbudzać u ciebie niesprawiedliwych aktów; w Koranie, który mówi, 

aby bez powodu nie rozlewać krwi; w Koranie, który mówi, aby wywiązywać się 

z obowiązków wobec bliźnich; w Koranie, który mówi, Ŝe Prorok był 

miłosierdziem i dobrodziejstwem dla całej ludzkości. Jako Ŝe cecha Rahmanijjat 

(bycie łaskawym, miłosiernym) wymaga nie rozróŜniania ze względu na religię 

oraz rasę i jest dla wszystkich.  

 

Tak, więc Koran odrzuca wszystkie zarzuty, które są zgłaszane przez ludzi, 

kiedy, w tych czasach widzą złe czyny popełniane przez pewnych 

muzułmanów. Prorocy Boga przybywają dać Ŝycie, ale praktyki muzułmanów w 

dzisiejszych czasach pobawione są Ŝycia, a ich akty skierowane są praktycznie 

na kończenie Ŝycia ludzkiego. Zabijają niewinnych ludzi i wdowy. Hudhur 

powiedział, Ŝe jeśli ludzie pytają go, a robią to często, to odpowiada, Ŝe Bóg i 

Jego Posłaniec (saw) dali odpowiedź na początku islamu. Jak mówią wersety 

Sura Jumm’ah: On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca 

powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i 

oczyszcza ich, i naucza ich Księgi i Mądrości, choć oni przedtem 

zdecydowanie błądzili. On teŜ powoła z spośród nich tego, który 

jeszcze do nich nie dołączył. On jest PotęŜny, Mądry.(62:3-4). Ten 

„błędny manifest”, który wynika z aktów muzułmanów w dzisiejszych czasach, 
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szerzył się równieŜ w czasach Proroka (saw) i to on był wysłany by ten błąd 

usunąć i aby podać to, niosące Ŝycie, przesłanie islamu. A teraz, aby szerzyć to 

samo orędzie, posłany został Obiecany Mesjasz (as) i po przyjęciu jego bai`at, 

społeczność muzułmańska Ahmadiyya, niesie to przesłanie dalej, jako Ŝe jest 

to jej obowiązkiem.  Prorok uczynił jasnym to, Ŝe przywódcy religijni islamu 

staną się pewnego dnia najgorszymi stworzeniami i doprawdy na to wskazują, 

w dniach dzisiejszych, akty muzułmanów. Powiedziane było, Ŝe to będzie czas, 

kiedy posłany zostanie Obiecany Mesjasz (as). Obserwujemy, Ŝe Obiecany 

Mesjasz (as) twierdził, Ŝe przyniósł on Ŝyciodajną wodę i ci, którzy go 

zaakceptowali, osiągną duchowe Ŝycie, które ta woda daje. Obiecany Mesjasz 

(as) zarecytował werset: (…) On teŜ powoła spośród nich tego, który 

jeszcze do nich nie dołączył (62: 4) oznacza, Ŝe istnieją tylko dwie grupy, 

które otrzymają przewodnictwo i mądrość po błędnym manifeście i będą 

świadkami błogosławieństw i cudów Proroka (saw). Pierwszą grupą będą  

Towarzysze (ra) Proroka (saw), którzy, przed jego przyjściem, byli uwikłani w 

ciemność, a później doświadczyli czasów Proroka (saw) i byli świadkami cudów 

oraz spełnienia proroctw. Ta wiara przyniosła w nich zmiany i stali się, tak 

jakby, z jednego ducha. Ta druga grupa, która, według w/w wersetu, jest jak 

ci Towarzysze (ra), to grupa Obiecanego Mesjasza (as). Tak jak Towarzysze 

(ra), ta grupa ma równieŜ być świadkami cudów Proroka oraz znaleźć 

przewodnictwo po czasach ciemności i błądzenia. W wersecie tym grupie tej 

nadano miarę błogosławieństwa bycia podobnymi do Towarzyszy (ra). 

Wskazuje to, Ŝe tak jak towarzysze zobaczyli cuda i doświadczyli wypełnienia 

przepowiedni, tak teŜ doświadczą tego ci ludzie. Ten pośredni okres nie będzie 

miał kompletnej miary tego błogosławieństwa. Tak, więc to jest dokładnie to 

jest to, co stało się w dzisiejszych czasach i po trzynastu stuleciach. Raz 

jeszcze otworzyły się drzwi do cudów Proroka (saw) i ludzie zobaczyli je na 

własne oczy.” 

 

Powiedział równieŜ: 
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 „KaŜdy osobiście był świadkiem rozprzestrzeniania się zarazy i ograniczeń 

nałoŜonych na wykonywanie pielgrzymki HadŜ. Wprowadzenie w kraju kolei 

sprawiło, Ŝe wielbłądy stały się zbędne. Wszystko to stało się cudami Proroka 

(saw), które były doświadczone w tej erze tak samo jak doświadczyli ich 

Towarzysze(ra). Dlatego teŜ Allah Wszechmogący tą grupę Dni Ostatnich, jako 

(…) spośród nich(…) tak, Ŝe moŜe to oznaczać, Ŝe są oni tak jak Towarzysze 

(ra), jeśli chodzi o doświadczenie cudów. Pomyślcie o tym! Kto inny (jeszcze) 

doświadczył korzyści związanych z instytucją proroctwa w ubiegłych trzynastu 

stuleciach! Istnieje wiele powodów dla naszej wspólnoty, aby być porównaną 

do Towarzyszy(ra). Doświadcza ona znaków i cudów tak jak doświadczali tego 

Towarzysze(ra). Cierpi z powodu bólu spowodowanego szyderstwami, kpinami, 

przekleństwami i wszelkiego rodzaju naduŜyciami oraz odcięciem więzów, tak 

jak cierpieli Towarzysze (ra). Kontynuuje uzyskiwanie czystego Ŝycia z 

ewidentnych znaków Boga, z niebiańskiego wsparcia i z nauki o mądrości, tak 

jak je uzyskiwali Towarzysze (ra). Wielu z tej wspólnoty łka podczas modlitwy i 

zwilŜa miejsce swojego pokłonu łzami tak jak robili to Towarzysze (ra)!” 

(Tafseer the Promised Messiah, tom 4, s. 329-330). 

 

Twierdzenie Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe przyszedł, aby dać Ŝycie, wypełniło 

się z wielką chwałą i nadal się wypełnia. Teraz słowo Boga moŜna zrozumieć 

tylko poprzez Obiecanego Mesjasza (as), którego zadaniem jest 

rozpowszechnienie wiedzy o Koranie. Poprzez Obiecanego Mesjasza (as) ludzie 

osiągają Ŝycie duchowe. Doprawdy, poprzez niego mogą je osiągnąć. Po 

czternastu stuleciach przedstawił idealny model bycia naśladowcą Proroka 

(saw) i stał się zaabsorbowany całkowicie w miłości do niego. To 

dobrodziejstwo trwa do dziś, ale ci, którzy wznoszą zastrzeŜenia w stosunku do 

islamu, nie zwracają na nie uwagi, podczas gdy niewłaściwe działania 

muzułmanów zbierają lawinę zarzutów i anty islamskiej propagandy. 

 

Ostatnio napisał do Hudhur Ahmadi, który odbył rozmowę ze swoim, dobrze 
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wykształconym, chrześcijańskim znajomym. Ahmadi ten poinformował swego 

znajomego o pięknej nauce islamu i świadczonych przez Kalifat i DŜama’at 

posługach. Znajomy ten zastanawiał się, dlaczego nie poinformowaliśmy o tym 

mediów, dlaczego świat nie dowiedział się o tym i dlaczego nie pisały o tym 

gazety. Ahmadi odpowiedział na to, Ŝe oczywiście informujemy ludzi o naszej 

pracy, posiadamy Centrum Tabligh i rozpowszechniamy ulotki- obecnie w 

milionach, reklamujemy wspólnotę na autobusach i prowadzimy róŜnorodne 

programy, ale media nie poświęcają temu takiej uwagi, jaką udzielają 

negatywnym informacjom o islamie. Ten chrześcijanin odpowiedział, Ŝe media 

poszukują sensacji i odkąd powszechne są anty islamskie odczucia, 

przedstawiają one tylko negatywne rzeczy na temat islamu i unikają 

przedstawiania faktów! 

 

Hudhur powiedział, Ŝe niedawno przeprowadzał z nim wywiad korespondent 

BBC. Rozmowa ta była dość długa i jej części ukazano wczoraj w filmie 

dokumentalnym na programie BBC Asia. Będzie to nadane w sobotę lub 

zacznie być nadawane na BBC World Services Radio. Uwzględnili oni uwagę 

Hudhura na temat tego, Ŝe to piękne nauczanie islamu, jakie prezentowane 

jest przez DŜama’at, jest prawdziwym nauczaniem islamu i dlatego setki 

tysięcy ludzi dołączają do DŜama’at. Nie uwzględnili wszystkiego, co powiedział 

Hudhur i postanowili przekazać wybrane uwagi Hudhura mówiące, Ŝe ludzie 

przyłączają się dowiadując się o prawdziwym nauczaniu islamu, a usłyszawszy 

dające Ŝycie orędzie są oni do niego przyciągani. W nauce islamu i w modelu 

Proroka (saw) nie ma braków. Doprawdy, są one oba kompletne i perfekcyjne. 

Wina leŜy po stronie religijnych uczonych, którzy wprowadzają w błąd ludzi i 

swoich naśladowców. Jeśli prorocy Boga nie przyniosą Ŝycia to wiara w Boga 

równieŜ zaniknie. Religie pozbawione Ŝycia mają do zaoferowania tylko 

roszczenia. Nie ma w nich juŜ więcej niczego, co moŜe tchnąć Ŝycie. To, 

dlatego ludzie opuszczają te religie i zachowują tylko obrzędowy kontakt 

pozbawiony elementu wiary. 
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Jest to dla muzułmanów wielka łaska Boga, Ŝe zesłał on Swego Proroka(as) w 

tym wieku i oŜywił nauczania po to abyśmy my mogli nadal otrzymywać 

duchowe Ŝycie. Ci, powołani prze Boga, przychodzą obietnicą, Ŝe poprowadzą 

tych, którzy za nimi pośpieszą, do sukcesu i Ŝe będzie im dane duchowe Ŝycie. 

To, doprawdy, była równieŜ obietnica dana Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe on 

zatriumfuje on, a jego wyznawcy będą kontynuować postęp. System Kalifatu, 

po Obiecanym Mesjaszu (as), będzie nadal kontynuować wykonywanie swojego 

zadania i kaŜdy, kto mu sprzeciwi się, nie odniesie sukcesu. Kalifat jest 

błogosławieństwem od Boga i nie moŜe być złamany! Jest on nie do osiągnięcia 

poprzez prześladowania czy teŜ chowanie Ŝywcem niewinnych ludzi. Systemu 

tego nie moŜna posiąść poprzez barbarzyńskie zabijanie innych. System ten 

jest źródłem dawania Ŝycia, a nie jego odbierania. KaŜdy inny system, który 

zostaje przerwany, nie moŜe i nigdy nie będzie posiadał boŜego wsparcia. 

 

NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe ci, którzy akceptuj ludzi przysłanych przez Boga, 

takŜe muszą ponieść ofiary. Są przygotowani na kaŜdego rodzaju poświęcenia, 

poniewaŜ wiedzą, Ŝe ich ofiary nigdy nie pójdą na marne i czasami poświęcają 

swoje fizyczne Ŝycie dla dobra Ŝycia duchowego. W czasach Obiecanego 

Mesjasza (as) byli ludzie, którzy poświęcili swoje rodziny, krewnych, dobytek, 

biznes, a nawet Ŝycie! A jednak nie pozwolili, aby śmierć przezwycięŜyła ich 

duchowe Ŝycie. Nawet w dzisiejszych czasach istnieją setki tysięcy ludzi, którzy 

chętnie składają ofiarę z sentymentów, dobytku, rodziny, a w niektórych 

miejscach, takŜe ofiarę Ŝycia. Niektórzy akceptują Ŝyciodajne posłanie 

Ahmadiyyat, prawdziwego islamu i mają do czynienia z kłopotami oraz 

przeciwnościami. Mimo to nie dbają o to i dają preferencje swojemu Ŝyciu 

duchowemu ponad Ŝycie ziemskie. Istnieje wiele przykładów ludzi, którzy 

znoszą takie kłopoty i Hudhur zaprezentował dziś kilku z nich.  

 

Usama Ud Din Sahib z regionu arabskiego, powiedział, Ŝe on i jego Ŝona 
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naleŜeli do Partii Tabligh mając zwyczaj podróŜowania. Po obejrzeniu MTA, 

Usama Sahib uwierzył w przesłanie Obiecanego Mesjasza (as) uznając je za 

prawdziwe i Ŝyciodajne. Jego Ŝona stała się zdecydowanie mu przeciwna i 

nastawiła jego rodzinę jak i równieŜ Maulałi, przeciwko niemu. Za aprobatą 

Maulałi otrzymała, z, fatła (decyzję religijną) o braku wiary zarzuconej mu ze 

strony Al Azhar, otrzymali rozwód z anulacją ich Nikah. Jego rodzina połoŜyła 

na niego duŜy nacisk, aby opuścił DŜama’at, ale nie zwracał na to uwagi. 

Został odseparowany od czwórki swoich dzieci, ale pozostał wytrwały w swoim 

bai`at. Mówi, Ŝe zdał sobie sprawę z realizmu wykluczenia i przypomniano mu 

powiedzenie Proroka (saw) mówiące, Ŝe islam rozpoczął się w stanie 

wykluczenia i ostatecznie ponownie będzie wykluczony. Zatem błogosławieni są 

ci wykluczeni. Usama Sahib mówi, Ŝe Bóg dał mu schronienie, wziął go pod 

Swą opiekę i modli się o to, aby nie wahał się i pozostał wytrwałym. 

 

W regionie Tasmanii w Afryce Wschodniej otrzymano wiele bai`at i 90% 

wierzącej ludności w wiosce stało się Ahmadi. Bakwata, Tasmańska 

Organizacja muzułmańska, która jest uwaŜana za przedstawiciela islamu, 

rozpoczęła powaŜny sprzeciw przeciwko nowym Ahmadi. Najpierw ich 

prześladowali i grozili. Nasz mu’allim (opiekun, nauczyciel) był obecny w 

wiosce, więc wiara nowych Ahmadi rosła w siłę. Nastąpił etap, gdy nowi 

Ahmadi zostali powstrzymani od oferowania Salat w meczecie. Wtedy znaleźli 

inne miejsce do oferowania modlitwy. Lokalny samorząd i lokalny policjant, 

będący muzułmaninem Sunni, połączyli siły i rozpoczęli prześladowania 

Ahmadi. Uwięzili naszego mu’allim, a później wypuścili. Następnie na 

podstawie fałszywych oskarŜeń został ponowie uwięziony wraz z kilkoma 

innymi Ahmadi. Za łaską Boga, pozostali wytrwali w swojej wierze, choć czasy 

był bardzo trudne. 

 

W Zachodniej Afryce, w Burkina Faso, w zeszłym roku wpłynęło pięćset bai`at; 

W tym równieŜ bai`at dowodzącego wioską tamtejszego imama. Bliscy krewni 
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nowych Ahmadi, którzy mieszkali w okolicznych wsiach, rozpoczęli przeciwko 

nim sprzeciw i zorganizowali socjalny bojkot. Wszelkie kontakty z nowymi 

Ahmadi zostały przerwane i zostali powstrzymani od oferowania Salat w 

miejscu gdzie zwykli byli to robić. Opozycja przeciwko nim zaostrzyła się. 

Jednak, z łaską Boga, ci nowi Ahmadi, którzy wywodzą się z odległych 

obszarów i są ponoć niepiśmienni, nie zwracają uwagi na tę opozycję i chronią 

swoją wiarę, a teraz Bóg złagodził ich sytuację. 

 

Jak powiedział Obiecany Mesjasz (as) kaŜdy musi przejść przez trudy i istnieją 

tego wielokrotne przykłady. Hudhur przedstawił bieŜące przykłady, aby ukazać 

jak szybko rośnie wiara wśród ludzi, sprawiając, Ŝe stają się gotowi na 

wszelkiego rodzaju ofiary. Ludzie z róŜnych krajów uznają przesłanie 

Ahmadiyyat, prawdziwego islamu, a tym samym uporządkowują swoje 

duchowe Ŝycie. Mu’allim takŜe nie mogą wykonywać swej pracy bez BoŜego 

wsparcia. To, doprawdy, jest pomoc BoŜa, która przygotowuje człowieka do 

poniesienia ofiary oraz udziela determinacji i hartu ducha. Dookoła świata 

istnieją równieŜ Pakistańczycy, którzy akceptują Ahmadiyyat i spotykają się z 

Hudhurem w róŜnych miejscach. Oni teŜ borykają się z trudnościami. Za 

kaŜdym razem Hudhur mówi im, Ŝe mogą doświadczyć trudności i znosić 

przeciwności. Mogą ni nie być w stanie dostać się do Pakistanu lub doświadczyć 

trudności podczas wizyty tam. Odpowiadają na to, Ŝe doszli do swej decyzji po 

wnikliwym przemyśleniu i InszAllah pozostaną niezłomni.  

Jest to równieŜ sposobem tego świata, Ŝe aby osiągnąć jakikolwiek cel 

potrzeba cięŜkiej pracy i poświęcenia. Doprawdy, dla wyŜszych celów 

potrzebna jest większa ofiara. Poświęcenie dla wiecznego Ŝycia duchowego jest 

ciągłym procesem, jednakŜe czasami Bóg przyznaje, w niesamowity sposób, 

tym, którzy są zawsze gotowi do poświęceń, bez jakiegokolwiek poświęcenia. 

Jeśli człowiek ukazuje nawet małą miarę Boskich atrybutów na ludzkim 

poziomie to moŜe obdarzyć innych, podczas gdy Bóg daje bez miary, a nawet 

nagradza za dobre intencje. Hudhur nawiązał do ziemskiej opowieści o ludzkim 
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poświęceniu i nagrodzie.  

 

Perski król i jego minister przechodzili koło starego rolnika, który sadził drzewo 

owocowe. Ze względu na jego wiek, było jasne, Ŝe rolnik ten nie skorzysta z 

owoców tego drzewa. Król spytał go: „Czy to drzewo przyniesie ci korzyści?” 

Rolnik odpowiedział: „Ludzie sadzili przed nami i my jedliśmy, dlatego teraz my 

sadzimy by inni mogli jeść.” Król był pod wraŜeniem i zasygnalizował 

ministrowi, aby ten podał rolnikowi worek złotych monet, jako nagrodę. Rolnik 

powiedział: „Drzewo daje owoce nawet w czasie, gdy jest sadzone.” To 

zaimponowało królowi ponownie i dał znak ministrowi, aby ten dał rolnikowi 

kolejny worek złotych monet. Po tym rolnik powiedział: „Drzewo jest gotowe 

po wielu latach, aby zacząć przynosić owoce i robi to raz do roku, ale moje 

drzewo dało owoce dwa razy, podczas gdy jest dopiero sadzone.” Król pod 

wraŜeniem zasygnalizował ministrowi po raz kolejny, aby ten podał rolnikowi 

następny worek ze złotymi monetami i dodał: „Odejdźmy, bo inaczej ten rolnik 

zabierze wszystkie nasze monety!” Podczas gdy ziemscy królowie dają innym 

to boją się równieŜ utraty swych skarbów. JednakŜe nasz Bóg kontynuuje 

dawanie i po przyznaniu Ŝycia duchowego, daje Ŝycie wieczne. I po to ofiary, 

takie jak ofiary starego rolnika sadzącego drzewo, są potrzebne. Ofiary takie 

nie są natychmiastowe i oczywiste, ale mają wielki ukryte korzyści. 

Wyznawcy proroków Boga równieŜ ponoszą ofiary na podstawie tych zasad i 

oni i ich społeczności odnoszą sukcesy, podczas gdy inni są zhańbieni przez 

Boga. Uczniowie Jezusa (as) byli prześladowani przez trzy stulecia i znosili 

okrucieństwo z cierpliwością oraz hartem ducha i kontynuowali składanie ofiar 

aŜ do czasu przyjęcia chrześcijaństwa przez króla Rzymu, co przyniosło 

wolność uczniom. Trudne czasy spędzili na ukrywaniu się w jaskiniach 

górskich, aby utrzymać swą religię przy Ŝyciu, podczas gdy byli wytrwali w 

wierze i pewnego dnia osiągną wolność. Podobnie dziś wyznawcy Obiecanego 

Mesjasza (as) są przekonani bardziej niŜ wcześni chrześcijanie, Ŝe ostatecznie 

zatriumfują. My równieŜ musimy chronić naszą wiarę, gdy jesteśmy w 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 
 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  10/11 

 

trudnościach i musimy ciągle szukać dobrodziejstw duchowej wody, którą dał 

nam Obiecany Mesjasz (as). Pierwsi chrześcijanie chowali się za skałami, aby 

chronić swej wiary i ponosić ofiarę. My musimy wzmocnić naszą wiarę, aby 

stała się tak trwała jak skała i musimy udowodnić, Ŝe dobrodziejstwo 

Obiecanego Mesjasza (as) nadal panuje i Ŝe zadaniem człowieka posłanego 

przez Boga jest tchnięcie nowego Ŝycia i wzmocnienie wiary. To musimy 

osiągnąć we wszystkich okolicznościach, w przekonaniu, Ŝe dla DŜama’at 

Obiecanego Mesjasza (as) przeznaczony jest doskonały triumf. KaŜdy z nas 

powinien zdać sobie sprawę, Ŝe musi być częścią tego triumfu i mimo wszelkich 

trudności, musi dołoŜyć starań dla własnego Ŝycia i dla Ŝycia innych. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

 „ZbliŜa się dzień, ba, jest juŜ bardzo, blisko, gdy tylko o tej religii będzie 

mówiło się z szacunkiem i honorem. Bóg udzieli tej religii i temu Ruchowi, Jego 

najpiękniejszych błogosławieństw oraz bezprecedensowego sukcesu i udaremni 

zamiary tych, którzy starają się go zniszczyć, a takŜe uwieczni jego przewagę 

do końca świata. Oni mnie teraz zniewaŜają, ale ich zniewagi nie skrzywdzą 

mnie, jako Ŝe nie było proroka, z którego by nie szydzono. Dlatego było to 

nieuniknione, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) równieŜ będzie zniewaŜany, tak jak 

mówi Bóg Wszechmogący: Zawsze, gdy przybywa do nich posłaniec, oni 

tylko wyśmiewają się z niego. Jest to, zatem znakiem od Boga, poniewaŜ 

kaŜdy prorok jest zniewaŜany. Kto śmiałby się z osoby, która zstępuje z niebios 

w towarzystwie aniołów? Nawet z tego moŜna zrozumieć, Ŝe historia o 

Mesjaszu zstępującym z niebios, jest niczym więcej niŜ mitem.” 

Pamiętajcie dobrze, Ŝe nikt nie zstąpi z niebios. Wszyscy nasi przeciwnicy, 

którzy Ŝyją dzisiaj, umrą i nigdy Ŝaden z nich nie ujrzy Jezusa (as), syna Marii, 

zstępującego z nieba. Następnie ich dzieci, które zostały po nich, takŜe umrą i 

nikt spośród nich nigdy nie zobaczy Jezusa (as), syna Marii, zstępującego z 

nieba. Później ich trzecie pokolenie równieŜ umrze i oni równieŜ nie doświadczą 

zstąpienia syna Marii z nieba. Potem Bóg spowoduje w ich sercach wielką 
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konsternację, jednak syn Marii nie zstąpi z niebios. Następnie, z przeraŜeniem, 

mądrzy spośród nich porzucą tą religię i nie przeminą trzy wieki od teraz, gdy 

ci, którzy oczekują przyjścia Jezusa (as), syna Marii, będący czy to 

muzułmanami czy to chrześcijanami, zrezygnują z tej koncepcji. Następnie cały 

świat zdominuje tylko jedna religia i będzie tylko jeden przywódca religijny. Ja 

przyszedłem tylko zasiać ziarno, które zostało zasadzone moją ręką. Ono 

będzie teraz rosnąć i rozwijać się i nie ma nikogo, kto byłby w stanie utrudnić 

jego rozwój.”(The Narrative of Two Martyrdoms) 

http://www.alislam.org/books/tadhkiratush%20shahadatain/wordadvc.html 

 

Hudhur powiedział, Ŝe w dzisiejszej poczcie przeczytał o naszych chłopcach, 

którzy dystrybuowali w Niemczech (czy teŜ w jakimś innym kraju europejskim) 

ulotki. W pewnym momencie chłopcy ci natknęli się na ludzi, którzy powiedzieli 

im, Ŝe dyskutowali oni o nadejściu Mesjasza i zastanawiali się czy jeśli miał 

przybyć z niebios to, dlaczego tak nie zrobił i czy jeśli miałby nadejść następny 

Mesjasz to skąd i jak by nadszedł. Podczas tej rozmowy nasi chłopcy wręczyli 

tym ludziom ulotki i zaprosili ich na wystawę. Ludzie ci stwierdzili, Ŝe na pewno 

przybędą. Tak Bóg otwiera nowe drogi i wkłada w ludzkie serca chęć dąŜenia 

do prawdy.  

Niechaj Bóg zawsze utrzyma nas, jako część kwitnącego drzewa i niechaj 

nasza wiara pozostanie silna jak skała i niechaj zawsze wypełniamy nasze 

obowiązki. 


