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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Poszukujcie Jedności Allaha poprzez Proroka(saw) 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

16 maja, 2014 r. 

 

Ubiegłe Piątkowe Kazanie było oparte na dyskursie o Obiecanym Mesjaszu (as) 

i jego rozumieniu Koranu, przykazaniach Koranicznych i Jedności Boga, co 

wywodziło się z racji całkowitego poświęcenia się Prorokowi(saw). A to dlatego, 

Ŝe ani koncepcja Jedności Boga ani wiedza o Koranie nie mogą być zrozumiane 

bez pośrednictwa Proroka (saw). Dlatego istotne jest, aby po zrozumieniu 

pojęcia ہللا الا ہلا ال( La ilaha illallah) zrozumieć pojęcie ہللا لوسر دمحم (Muhammadan 

Rasulullah). Doprawdy, Prorok (saw) był prawdziwym uosobieniem zrozumienia 

  .(La ilaha illallah) ہللا الا ہلا ال

Dziś Hudhur przedstawił niektóre wyciągi Obiecanego Mesjasza (as) o Jedności 

Boga, realizmie tego oraz kiedy moŜna być naprawdę nazywanym دحوم 

(wierzącym w Jednego Boga). 

 

Wyjaśniając Surę Al- Nas, Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

„Pragnę wyjaśnić, Ŝe w tej Surze po pierwsze Bóg Wszechmogący stwierdził: 

 ,”Król ludzkości„  سانلا لام :Władca ludzkości”, a następnie stwierdził„ سانلا بر

a na zakończenie stwierdził: سانلا ہلا „Bóg ludzkości” co jest prawdziwym celem 

człowieka i tym czego on szuka. ہلا oznacza Jedynego, Który jest godzien czci, 
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Który jest potrzebny i jest poszukiwany. ہللا لوسر دمحم ہللا الا ہلا ال ( La ilaha illallah  

Mohammad Rasullah) oznacza, Ŝe poza Allahem, nie ma nikogo godnego czci, 

nikogo wyczekiwanego i nikogo poszukiwanego/potrzebnego! Prawdziwą 

Jednością Boga jest to, Ŝe nikt nie jest uwaŜany za godnego chwały oprócz 

Boga WywyŜszonego.”(Ruadad Jalsa, Ruhani Khaza’in, tom. 15, str. 618) 

 

„Jedność Boga jest dobrze zrozumiana, gdy On Jedyny jest centralnym 

punktem wszystkich dąŜeń i antidotum na wszelkie dolegliwości. To jest to, co 

rozumie się przez ہللا الا ہلا ال (La ilaha illallah). Sufi rozumieją słowo ہلا ( ilaha) 

jako Umiłowany, Jedyny, Który jest potrzebny i godzien czci (...) Dopóki osoba 

całkowicie nie przylgnie do tego, miłość i wielkość islamu nie moŜe być w niej 

zaszczepiona.” 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział o doskonałym nauczaniu islamu: 

„Muzułmanie zostali obdarzeni łaską BoŜą poprzez islam, który był przyniesiony 

przez Proroka (saw). NiezaleŜnie od perspektywy, jaką człowiek przyjmie, 

muzułmanie mają wszelkie powody do dumy i satysfakcji. Bóg muzułmanów 

nie jest kamieniem, drzewem, zwierzęciem, gwiazdą czy teŜ martwym 

człowiekiem. Wręcz przeciwnie - jest On Wszechmocnym Bogiem, który 

stworzył niebo i ziemię i wszystko to, co znajduje się między nimi. Jest  

Bogiem, Który Ŝyje, Który jest Samoistny i Który podtrzymuje wszystko. 

Prorokiem muzułmanów jest Prorok (saw), którego instytucja proroka 

rozprzestrzenia się do Dnia Sądu. Jego stan bycia prorokiem nie jest martwy. 

Przeciwnie - jego owoce oraz błogosławieństwa są świeŜe i moŜna je znaleźć w 

kaŜdym wieku. Są one świadectwem jego prawdziwości w kaŜdym wieku. 

Dlatego teŜ Bóg takŜe przedstawił te dowody, dobrodziejstwa oraz 

błogosławieństwa w obecnym wieku i jako dowód jego instytucji Proroka wysłał 

Obiecanego Mesjasza, a jego przesłanie jest przeznaczone dla całego świata. 

Stwierdza się: 

Powiedz: ,,O ludzkości, naprawdę jestem Posłańcem do was 
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wszystkich od Allaha (...) (7:159) i jest równieŜ powiedziane: I zesłaliśmy 

cię, jako łaskę dla wszystkich ludów(21:108). Księga dana muzułmanom 

jest tak jednoznaczna i ostateczna, Ŝe: (…)Nie ma w niej Ŝadnych 

wątpliwości(…)(2:03) i W których zawarte są trwałe przykazania.(98:4) 

i (...)wersety niezachwiane i decydujące w znaczeniu (...)(03:08) i jest 

to: (...)Miarą(…) (42:18) i (…)straŜnikiem(...)(05:49). Zatem religia 

muzułmanów jest doskonała i kompletna pod kaŜdym względem i nadano jej 

pieczęć: Dzisiaj udoskonaliłem tę religię dla was i dopełniłem mą łaskę 

wobec was, jak i jako religię wybrałem dla was islam (...)(5:4). 

Tak więc jak godne ubolewania jest to, Ŝe pomimo powyŜszego, muzułmanie 

pozostają niefortunni i nie korzystają z owoców i błogosławieństw doskonałej 

wiary, która jest źródłem zdobywania upodobania Boga. W rzeczywistości, 

większość z nich wzrosła w zaprzeczaniu, kiedy Bóg Wszechmogący powołał 

Ruch, aby oŜywić te owoce i błogosławieństwa. I wznoszone były slogany (…) 

Tyś nie jest Posłańcem(...) (13:44) i (…) Nie jesteś wierzącym(…) 

(4:95). Pamiętajcie, Ŝe samo słowne wyznawanie Jedności Boga nie da wam 

tych błogosławieństw, które są generowane za pomocą wyznawania 

werbalnego jak i wykonywania innych koniecznych czynności, czyli dobrych 

uczynków. Doprawdy, Jedność Boga jest doskonałością, która powinna zostać 

przyjęta przez kaŜdego prawdziwego muzułmanina i bogobojnego człowieka.  

JednakŜe osiągnięcie/realizacja Jedności Boga ma jeszcze jeden aspekt, a jest 

nim BoŜa miłość, to znaczy miłość od Boga. 

Rzeczywistym celem nauki Koranu jest uznanie Boga Wszechmogącego, jako 

Jedynego, nieposiadającego Ŝadnego partnera, takŜe ze względu na miłość do 

Niego. To doprawdy było zawsze celem nauczań kaŜdego Proroka BoŜego 

(niech pokój będzie z nimi wszystkimi). Tak jak ہللا الا ہلا الuczy Jedności Boga 

tak teŜ naucza, aby osiągnąć najwyŜszy punkt w miłości (do) Jedności Boga. I 

jak juŜ wspomniałem, jest to taka piękna i sensowna fraza, Ŝe jej przykładu nie 

moŜna znaleźć w całej Torze i Ewangeliach. śadna inna księga na świecie nie 

dała takiego idealnego nauczania. ہلا oznacza Umiłowany, Który jest czczony. 

Tak więc realność islamu doskonale realizuje pojęcie miłości. Pamiętajcie, Ŝe 
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Jedność  Boga, bez elementu miłości ,nie jest kompletna. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział o standardzie wierzącego odnośnie 

rzeczywistości Jedności Boga: 

„Ci, którzy zwracają się do organów władzy lub pragną od nich nagród i 

tytułów, są pod ich wraŜeniem tak jak powinni być pod wraŜeniem Boga. Stają 

się ich miłośnikami i to jest czynnikiem, który eliminuje poziom Jedności Boga i 

czyni człowieka dalekim od jego prawdziwego celu. Prorocy Boga (niech pokój 

będzie z nimi wszystkimi) zawsze nauczają, Ŝe nie powinno być konfliktu 

pomiędzy Jednością Boga a ziemskimi środkami- kaŜde powinno mieć swoje 

miejsce i ostatecznym rezultatem powinna być Jedność Boga. Prorocy pragną 

uczyć człowieka, Ŝe tylko sam Bóg jest Dostawcą wszelkich honorów, wygód i 

potrzeb, a jeśli ktoś jest ustanowiony Mu równym to jest oczywiste, Ŝe gdy 

zderzają się dwie moce, jedna musi być zniszczona. Tak więc konieczne jest 

ustanowienie Jedności Boga. Środki materialne powinny być wykorzystywane, 

ale nie powinny być uwaŜane za wszystko i za koniec wszystkiego. To Jedność 

Boga generuje miłość Boga i człowiek rozumie, Ŝe wszystkie zyski i straty są w 

rękach Boga, który jest prawdziwym Dobroczyńcą. KaŜda cząstka materii 

istnieje przez Niego i nikt inny Mu w tym nie pomaga. Kiedy człowiek osiąga 

ten czysty stan, nazywany jest on دحوم (wyznawcą Jednego Boga). Tak, więc 

jednym etapem docenienia Jedności Boga jest to, Ŝe człowiek nie tworzy 

bogów z kamienia, nie uznaje ludzi lub czegokolwiek innego za bogów i 

nienawidzi samej takiej idei. Drugi etap to, to, Ŝe człowiek nie polega zbytnio 

na środkach materialnych. Trzeci etap następuje, gdy człowiek usuwa własne 

ja i własne pragnienia z tego kontekstu i neguje je. Czasami człowiek uwaŜa, 

Ŝe zakończył taką a taką dobra prace dzięki swoim zdolnościom i 

umiejętnościom. Człowiek tak zaleŜy od swoich zdolności, Ŝe przypisuje im 

wszystko. Człowiek staje się دحوم kiedy neguje swoje zdolności. 

Jednak pojawia się tutaj pytanie - jak pokazuje doświadczenie, generalnie 

ludzie popełniają taki lub inny grzech. Niektórzy popełniają wielkie grzechy, 
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inni popełniają średnie grzechy, podczas gdy jeszcze inni są uwikłani w małe 

grzechy takie jak hipokryzja i itp. Człowiek nie moŜe odzyskać swojego światła, 

chyba, Ŝe jest wolny od grzechów. Istnieje wiele przykazań danych przez 

Allaha WywyŜszonego, z których niektóre nie mogą być podejmowane przez 

wszystkich. Na przykład HadŜ jest obowiązkowa dla osoby, która moŜe sobie 

na nią pozwolić, posiada swobodę poruszania się i zapewniła utrzymanie 

swojego domu. JeŜeli osoba spełnia te i inne takie warunki to moŜe udać się na 

pielgrzymkę HadŜ. Podobnie istnieje Zakat, który jest obowiązkowy dla tych, 

którzy spełniają jego kryteria. Zmiany mogą być równieŜ dokonane w Salat. 

Jest jedna rzecz, w której nie moŜe być zmiany: ہللا لوسر دمحم ہللا الا ہلا ال . To 

jest istota, a reszta to są jej szczegóły. Jedność Boga nie moŜna zostać 

osiągnięta dopóki człowiek nie ustanowi własnego kultu Boga. Oznacza to, Ŝe 

ten, kto wypowiada ہللا لوسر دمحم ہللا الا ہلا ال jest prawdziwy w swej 

wypowiedzi, gdy udowodni poprzez swoje praktyki, Ŝe dla niego nie ma nikogo, 

poza Bogiem, godnego czci, godnego pragnienia i godnego dąŜenia do. Gdy 

wiara i praktyka człowieka uczynią to oczywistym wtedy jest on w swej 

wypowiedzi prawdomówny przed Bogiem Wszechmogącym. Zrodzony z tej 

wiary, wszystkie rzeczy materialne stają się dla niego nieistotne i wypowiada 

on  ہللا الا ہلا ال i drugą część ہللا لوسر دمحم tytułem przykładu poniewaŜ przykład 

i obrazowość sprawiają, Ŝe rzeczy stają się wyraźniejsze. Prorocy Boga (niech 

pokój będzie z nimi wszystkimi) są przykładami, a Prorok (saw) był 

najdoskonalszym przykładem wszystkich doskonałości, bo w nim były 

przykłady wszystkich Proroków”. 

 

Pewnego razu, w zgromadzeniu Obiecanego Mesjasza (as), poruszona została 

kwestia, Ŝe skoro judaizm równieŜ nauczał Jedności Boga, to, co więcej miał do 

zaoferowania islam? Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

„Wśród Ŝydów nie ma koncepcji Jedności Boga; co istnieje to tylko sama 

powłoka Jedności Boga, a sama powłoka nie moŜe przynieść korzyści. 

Rzeczywistość Jedności Boga nie moŜe być zrozumiana bez zrozumienia jej 
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etapów. Nie wystarczy po prostu wypowiedzieć ہللا الا ہلا ال; nawet szatan moŜe 

tyle powiedzieć. Nie jest to dobre chyba, Ŝe człowiek praktykuje prawdę الا ہلا ال 

 ?Gdzie jest ten aspekt wśród Ŝydów? Dlaczego nie moŜesz nam powiedzieć .ہللا

Zasadniczym aspektem Jedności Boga jest to, Ŝe człowiek nie robi nic 

przeciwko Słowu BoŜemu i Ŝaden czyn człowieka nie powinien być sprzeczny z 

miłością do Boga WywyŜszonego. Oznacza to, Ŝe człowiek powinien być 

całkowicie oddany i zaabsorbowany w miłości do Boga WywyŜszonego. To 

dlatego to oznacza, Ŝe poza Allahem WywyŜszonym nie czczę nikogo, nie mam 

Ŝadnych innych najdroŜszych i nie uwaŜam nikogo innego za godnego bycia mu 

posłusznym. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe przypisywanie partnerów Bogu (szirk) jest wiele rodzajów. 

MoŜe być ono oczywiste i moŜe być ono ukryte. Oczywistym szirk byłoby 

czczenie boŜków, drzew i innych rzeczy. Ukryty szirk następuje wtedy, gdy 

człowiek czci coś w taki sposób jak czci Allaha WywyŜszonego lub jak powinien 

Go czcić. Albo kocha coś tak jak kocha Allaha lub obawia się czegoś tak jak 

Allaha  lub polega na czymś tak jak na Allahu. Zastanówcie się nad tym - czyŜ 

tego aspektu nie moŜna znaleźć wśród wyznawców Tory? ZauwaŜycie to, jeśli 

zobaczycie, co zrobili w czasie Ŝycia Hadhrat Musa (MojŜesza) (as). Jeśli Tora 

[jej nauki] byłyby wystarczające to jej zwolennicy powinni byli oczyścić się, a 

tego nie zrobili. Stali się bezlitośni i charakteryzowali się brakiem szacunku. To 

tylko Koran wpływa na serce człowieka, pod warunkiem, Ŝe człowiek postępuje 

w zgodzie z jego oczywistym i doniosłym znaczeniem. Jego modele moŜna 

zauwaŜyć w kaŜdym wieku, jako Ŝe są one widoczne nawet dzisiaj. Koran 

mówi: (...) Jeśli miłujecie Allaha, idźcie za mną. Wtedy i Allah umiłuje 

was(…) (03:32). Doskonałe posłuszeństwo Prorokowi (saw) przenosi 

człowieka do etapu bycia umiłowanym przez Boga, co oznacza, Ŝe Prorok (saw) 

był doskonałym przykładem  دحوم.. Jeśli Ŝydzi wierzyli w Jedność Boga to nie 

było powodu, dla którego pozostali oni z dala od takiego دحوم.. Powinni byli być 

świadomi, Ŝe zaprzeczanie i wrogość wobec Pieczęci Wszystkich Proroków jest 

niebezpieczne. Jednak nie dbali o to w ogóle i sprzeciwili się mu, pomimo 

faktu, Ŝe ich księga o nim przepowiedziała. Co mogło być tego powodem jak 
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nie to, Ŝe ich serca stwardniały.” 

 

Pewnego razu Obiecany Mesjasz (as) powiedział o błędnej wierze w Hadhrat 

Isa (as) następująco: 

„Ani przykład ani nawet krzta czystego i jasnego pojęcia Jedności Boga nie 

moŜe być znaleziona w innych religiach i wśród innych ludzi, tak jak jest to 

zaprezentowane w islamie. Tak bardzo, Ŝe wierzę, Ŝe choć wcześniejsze pisma 

równieŜ wspomniały o Jedności Boga i Ŝe celem przyjścia wszystkich Proroków 

Boga było rozpowszechnianie Jedności Boga, to Ŝadna inna księga nie wyjaśnia 

sposobu, w jaki Pieczęć wszystkich Proroków przyniósł Jedność Boga i styl, w 

którym Koran wyjaśnia etapy Jedności Boga. Ci, którzy są zwani 

muzułmanami, starali się zmącić tą czystą i przejrzystą fontannę; co jeszcze 

pozostało w hańbieniu islamu! Dodatkowo, jest to ich prawdziwym 

nieszczęściem, Ŝe gdy prawdziwy islam, jaki został przyniesiony przez 

Proroka(saw), jest im prezentowany i jest im udowodnione przez Koran, Ŝe są 

w błędzie, oni mówią na to, Ŝe wyznają to, w co wierzyli ich przodkowie. 

Jednak pytam, czy mogą oni rozgrzeszać się przez takie stwierdzenie? Nie, nie 

mogą. W rzeczywistości, zgodnie ze Koranem i według tego, co zawsze było 

sposobem  Boga WywyŜszonego, kolejny argument względem nich zostaje 

udowodniony; kiedykolwiek przyszedł ktoś powołany i posłany przez Boga, 

słysząc jego nauki, przeciwnicy powiedzieli: (...) Nigdy nie słyszeliśmy o 

czymś takim wśród naszych praojców. (23:25) 

Jedność Boga nie jest tylko powiedzeniem  لوسر دمحم نا دهشاو ہللا الا ہلا ال نا دهشا 

 Raczej, Jedność Boga oznacza, Ŝe BoŜa wielkość jest zakorzeniona w sercu .ہللا

i poza tym wielkość niczego innego nie jest zakorzeniona. KaŜdy akt, gest i 

pokój powinny być dla Boga WywyŜszonego i tylko na Nim Samym powinno się 

polegać w kaŜdym względzie. Nie powinno polegać się czy szukać wskazówek u 

nikogo innego za wyjątkiem Allaha i nie powinno popełniać się Ŝadnego rodzaju 

szirk w stosunku do Allaha i Jego atrybutów. W dzisiejszych czasach realizm 

szirk, jeśli chodzi o przypisywanie boskości człowiekowi, został wyeksponowany 
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i ludzie stali się ostroŜni wobec tego. Tak więc chrześcijanie w Europie i innych 

krajach odwracają się od swojej religii dzień po dniu. Ta informacja jest 

weryfikowana w prasie codziennej, czasopismach i plakatach, które się tutaj 

czyta. Nikt juŜ nie akceptuje przypisywania boskości człowiekowi.  Jednak zbyt 

duŜe poleganie na ziemskich środkach jest takŜe rodzajem szirk, którego wiele 

osób nie rozumie. Na przykład rolnik uwaŜa, Ŝe o ile nie będzie pracował na 

swoim polu, to nie zbierze Ŝniwa i nie będzie miał środków do Ŝycia. Podobnie 

inni specjaliści opierają się na swoim fachu i zakładają, Ŝe jeśli nie będą 

wykonywać swego zawodu to Ŝycie będzie niemoŜliwe. To właśnie jest 

przypisywaniem zbyt duŜo do ziemskich środków i zbyt duŜe na nich poleganie, 

a wywodzi się to z nie posiadania wiary w moc Boga Wszechmogącego. Nie 

mówiąc juŜ nawet o czyjeś profesji, ale nawet Ŝywność i woda, od których 

Ŝycie jest zaleŜne, nie przyniosą korzyści bez woli Boga Wszechmogącego. 

Dlatego teŜ, gdy człowiek pije wodę, powinien rozwaŜyć, Ŝe to Allah 

Wszechmogący stworzył ją i nie moŜe przynieść ona korzyści, jeśli nie będzie 

to wolą Boga Wszechmogącego. Woda jest korzystna za wolą Boga 

Wszechmogącego i kiedy Bóg Wszechmogący zechce, ta sama woda podziałała 

na człowieka toksycznie. 

KaŜdy akt, czy to społeczny czy inny, nie jest pomyślny, o ile nie jest 

pobłogosławiony z niebios. Potrzebna jest doskonała wiara w moc Boga 

WywyŜszonego. Ten, kto nie ma tego przekonanie ma w sobie rodzaj ateizmu. 

Sprawy są najpierw postanowione w niebiosach, a później stają się na ziemi. 

Jedność Boga nie ma w sobie elementu szczycenia się. Spójrzcie na Maulałis, 

nauczają innych, ale sami nie praktykuje i teraz nie moŜna im w ogóle ufać. 

Pewnego razu Maulłi wygłosił kazanie na temat jałmuŜny, miłosierdzia i 

przebaczenia BoŜego. Jego Ŝona była równieŜ wśród słuchaczy. Pod wpływem 

kazania jakaś kobieta zdjęła z kostki jedną ze swoich bransolet i dała ją 

kaznodziei. Kaznodzieja zapytał ją, czy chce, aby jej druga stopa spaliła się w 

piekle? Kobieta ta zdjęła bransoletę z drugiej kostki i dała ją [na cele 

charytatywne]. Kiedy kaznodzieja wrócił do domu, jego Ŝona pod wpływem 

kazania, chciała równieŜ dać coś na cele charytatywne, ale Maulłi powiedział 
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jej, Ŝe te sprawy są tylko dla głoszenia a nie do podejmowania działania.(...)” 

 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, jaki powinien być prawdziwy wierzący, który 

lgnie do Jedności Boga: 

,,Prawdziwie wierzący jest wolny od trosk; chce tylko podobać się Bogu 

Wszechmogącemu i jest zawsze świadomy tego, aby być Mu posłusznym. 

PoniewaŜ ma do czynienia z Bogiem, nie jest zainteresowany jakąkolwiek inną 

stratą lub zyskiem. Kiedy człowiek przypisuje Bogu Wszechmogącemu 

partnerów, to człowiek taki staje się uwikłany w grzech, obłudę, arogancję, itp. 

Pamiętaj, ten rodzaj przypisywania partnerów jest toksyną i jest negowany w 

pierwszej części ہللا الا ہلا ال, czyli ہلا ال.Gdy ktoś nie jest w stanie działać 

według przykazania Boga ze względu na inną osobę, to automatycznie, w jakiś 

sposób, przypisuje on tej osobie atrybut Boga i to dlatego nie jest on w stanie 

postępować według BoŜego przykazania. Niektóre ksiąŜki zawierają relacje 

dotyczące tego. Istnieje zapis, Ŝe pewien Maulłi, który poszcząc odwiedza 

kogoś i pragnie, aby ten człowiek wiedział, Ŝe on pości. Jednak, gdy gospodarz 

pyta go, zamiast otwarcie powiedzieć, Ŝe pości, to, aby sprawić wraŜenie 

posiadania wielkiej samokontroli, Maulłi odpowiada, Ŝe ma wymówkę. Mówiąc 

w skrócie istnieje wiele takich ukrytych grzechów, które niszczą praktyki 

człowieka. Bogaci są aroganccy i wyniośli, co niszczy ich praktyki. W rezultacie 

jacyś biedni/nieuprzywilejowani ludzi, którzy nie posiadają podobnych myśli, 

zdobywają duchowy grunt, dlatego Ŝe arogancja i pycha sprawiają, Ŝe człowiek 

staję się daleki od Jedności Boga. Przykład hipokryzji itp. jest jak zachowanie 

gryzoni, które zjadają wszystkie dobre prace. Bóg Wszechmogący jest 

Najbardziej Szczodry, ale pokora jest konieczna, aby iść w Jego kierunku. 

Osoba egoistyczna, która przypisuje sobie chlubę i chwałę czy to ze względu na 

swoją wiedzę, czy mienie lub teŜ rodowód, będzie pozostawiona w tyle. To 

dlatego, w niektórych księgach napisane jest, Ŝe pośród ludzi zamoŜnych jest 

mniej przyjaciół Boga, poniewaŜ mają oni aroganckie myśli związane z wysoką 

pozycję swych rodzin. Tego rodzaju bariery powodują, Ŝe człowiek kończy 
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nieszczęśliwy i bardzo nieliczni są w stanie pozbyć się tego. Bogactwo jest 

takŜe przeszkodą.” 

 

Pewnego razu Obiecany Mesjasz (as) został zapytany o jego objawienie 

,,(...)Jesteś ode mnie i Ja jestem z tobą’’ (Tadhkirah, str.732, 2009) i o 

sprzeciw ludzi, Ŝe jest to sprzeczne z Jednością Boga. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział na to: 

„(...) Jesteś ode mnie mną i Ja jestem z tobą” jest bardzo jasne i nie powinno 

być do tego Ŝadnych zastrzeŜeń lub krytyki, dlatego, bo zaistniałem za łaską 

Samego Boga WywyŜszonego i poprzez Niego. NaleŜy pamiętać, co Bóg 

WywyŜszony stwierdził wielokrotnie w Koranie, a mianowicie, Ŝe On jest Jeden 

i bez partnera. Nie ma równego Jemu, Jego atrybutom i Jego dziełom. Prawda 

jest taka, Ŝe nie moŜe być doskonałej wiara w Jedność Boga, chyba, Ŝe 

człowiek jest wolny od wszelkiego rodzaju szirk. Wiara w Jedność Boga jest 

kompletna, gdy człowiek wierzy, Ŝe Allah wywyŜszony jest Nieporównywalny z 

racji Jego Istnienia, z racji Jego atrybutów i z racji Jego czynów. Niemądrzy 

ludzie sprzeciwiają się temu mojemu objawieniu, ale nie rozumieją jego 

realności. Pomimo deklarowania Jedności Boga, przypisują oni atrybuty Boga 

innym; na przykład wierzą, Ŝe Hadhrat Masih (Jezus) (as) przywracał zmarłych 

do Ŝycia i zabierał Ŝycie oraz wierzą, Ŝe miał wiedzę o tym, co ukryte i Ŝe jest 

ciągle Ŝywy. Czy to nie jest szirk? To jest niebezpieczny szirk, który zrujnował 

chrześcijan i jest to nieszczęściem muzułmanów, Ŝe włączyli takie przekonania 

do swojego wyznania. Boskie atrybuty, które są wyłącznością Boga 

WywyŜszonego, nie powinny być przypisywane Ŝadnej osobie, nawet, jeśli ta 

osoba jest prorokiem lub przyjacielem Boga. Podobnie nikomu nie powinien 

być przypisywany udział w dziełach BoŜych. Niektórzy ludzie zaczynają polegać 

tak bardzo na środkach doczesnych, Ŝe zapominają o Bogu WywyŜszonym 

natomiast realność Jedności Boga polega na tym, Ŝe naleŜy pozbyć się nawet 

śladu polegania na ziemskich środkach. Nigdy nie powinno się myśleć, Ŝe cechy 

róŜnych rzeczy są obecne w nich z ich własnej woli, w rzeczywistości naleŜy 
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przyjąć, Ŝe Bóg WywyŜszony umieścił te cechy w rzeczach. Tak jak 

przeczyszczający korzeń wywołuje biegunkę, a toksyna zabija. Te właściwości i 

cechy nie znalazły się w tych rzeczach z ich własnej woli, ale zostały 

umieszczone w nich przez Boga WywyŜszonego. Jeśli Bóg usunąłby te cechy to 

korzeń przeczyszczający nie spowodowałby biegunki, a toksyna by nie zabiła.  

Krótko mówiąc, nie powinno polegać się na środkach tego świata i nikomu nie 

powinno przypisywać się BoŜych cech i czynów. To jest prawowita wiara w 

Jedność Boga i ten, kto ją praktykuje będzie nazywany دحوم. JednakŜe, jeśli 

ktoś przypisuje Boskie cechy i działania komuś innemu, to nie waŜne ile będzie 

werbalnie wyznawał Jedności Boga, nie moŜe nazwać się دحوم. Takie دحوم  moŜna 

znaleźć nawet wśród Ariya, którzy mówią, Ŝe wierzą w Jednego Boga, ale 

pomimo tego równieŜ utrzymują, Ŝe dusza i materia nie zostały stworzone 

przez Boga, a ich egzystencja nie jest zaleŜna od Boga WywyŜszonego. Tak 

jakby dusza i materia były wieczne w sobie. Co moŜe być większym szirk od 

tego? Istnieje wielu ludzi, którzy nie potrafią odróŜnić Jedności Boga i szirk. 

Czynią takie akty lub mają takie przekonania, które wyraźnie zawierają w sobie 

szirk. Na przykład mówią, Ŝe jeśli taka a taka osoba nie byłaby w pobliŜu to 

umarliby lub coś nie potoczyłoby się pomyślnie. Człowiek nie powinien polegać 

na środkach materialnych poza granicami umiaru i nie powinien przypisywać 

nikomu Boskich cech i działań.” 

 

Hudhur ogłosił, Ŝe poprowadzi modlitwę pogrzebową pod nieobecność Abdul 

Karim Abbas Sahib z Syrii, który zmarł w dniu 5-tego maja. ZłoŜył bai`at w 

2005 roku, ale dołączył do tych na czele. Był jedynym Ahmadi w jego rodzinie i 

bardzo oddanym Ahmadi. 


