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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Dawanie pierwszeństwa wierze przed kwestiami 
doczesnymi 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

17 października, 2014 r. 

 
 
KaŜdy męŜczyzna i kaŜda kobieta, młodzi i starsi naszego DŜama'at znają 

bardzo dobrze frazę ,,Powinienem dawać pierwszeństwo wierze ponad 

sprawami doczesnymi." Jest tak, dlatego, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) zwrócił na 

to szczególną uwagę. Wystąpienia naszych mówców, a takŜe przemowy 

Khulafa, przytaczają tę frazę. Doprawdy, to wyraŜenie jest streszczeniem 

warunków bai`at i jest podsumowaniem przysięgi/deklaracji naszych 

róŜnorodnych organizacji pomocniczych. Słowa te są równieŜ wymienione w 

warunkach bai`at. W skrócie, ta fraza jest obietnicą, jaką daje Ahmadi, a od 

której zaleŜy jego bai`at. Podobnie równieŜ Ahmadi związek z Kalifatem i 

Nizam (administracją) DŜama'at polega na tym zdaniu. Jeśli Ahmadi nie 

praktykuje tej frazy, to jego twierdzenie, co do bai`at, związku z Kalifatem i 

Nizam DŜama'at jest błędne. I zapewnienia o bai`at i osiągnięciu zadowolenia 

Boga, są zredukowane do zwykłej gadatliwości! 

 

W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,Jeśli, w czasie bai`at, człowiek twierdzi, Ŝe da pierwszeństwo wierze ponad 

sprawami doczesnymi, ale nie praktykuje i nie dotrzymuje obietnicy, to jaką 
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opieką otoczyć ma go Bóg? 

 

KaŜdy w kaŜdej chwili musi mieć tę frazę na uwadze. Jak wynika z tej frazy, 

Ŝadne doczesne kwestie nie powinny hamować spraw wiary. A co to jest wiara? 

Jest to spędzanie naszego Ŝycia stosownie do i według przykazań BoŜych oraz 

próbowanie i zdobywanie Jego zadowolenia poprzez kaŜde nasze słowo i czyn. 

Dzięki łasce BoŜej, większość spośród nas próbuje i usuwa przeszkody na 

drodze wiary, ale faktem jest, Ŝe wysiłki kaŜdego z nas nie są takie same. 

Ludzie mają róŜne zdolności w zakresie wiedzy i w innych kwestiach. Jednak 

Bóg wie, jakie są nasze intencje i traktuje kaŜdą osobę zgodnie z jej 

moŜliwościami. Podstawą realizacji tej obietnicy jest dobra intencja i nie naleŜy 

czynić Ŝadnych wymówek. Niektórzy ludzie, z powodu niedostatecznej wiedzy 

lub innych czynników, mają ograniczone moŜliwości nawet w znaczeniu 

ziemskim, podczas gdy inni robią większe i odpowiednie wysiłki oraz 

koncentrują się na osiąganiu swojego celu i zaiste, osiągają go. Dzisiejsze 

kazanie wygłoszone było w oparciu i w związku z wykładem Hadhrat Musleh 

Maud (ra) na ten temat. 

 

Codziennym przykładem podejmowania niedostatecznych wysiłków w zakresie 

celu człowieka jest, gdy przed wyjściem z domu niektórzy ludzie przywiązują 

zbyt duŜo uwagi i są przenikliwie świadomi swojego wyglądu, bez względu na 

to jak istotne jest zadanie, które mają do wykonania. Są zbyt 

pedantyczni/grymaśni i dąŜą, aby usunąć wszelkie zagięcia w swoim ubraniu i 

robią wokół tego zamieszanie, nawet, jeśli nie mają wystarczająco duŜo czasu, 

aby udać się tam, gdzie mają być. Ich wysiłek, aby wyjść z domu na czas, jest 

ograniczony ze względu na zamieszanie wokół ich ubrania. Takie przykłady 

moŜna znaleźć nawet dziś, szczególnie wśród azjatyckich męŜczyzn i kobiet, 

którzy są zbyt świadomi swojego ubrania i wyglądu. Są inni, którzy lubią 

podąŜać za modą, ale mając w zasięgu wzroku jakiś inny cel, rezygnują oni ze 

swojej stylowości. Jeśli mają biec gdzieś, aby osiągnąć swój cel, zrobią to 
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niezaleŜnie od swojego stylu czy oryginalności ubioru. Jeśli mają siedzieć 

gdzieś, zrobią to i nawet przejdą się w zakurzonym otoczeniu, jeśli jest to coś, 

co musi być zrobione, aby osiągnąć cel. To dlatego, Ŝe dla nich najwaŜniejszy 

jest ich cel i dlatego nie dbają o inne rzeczy. Ich eleganckie ubrania lub 

całkowicie biały strój nie stają się przeszkodą w osiągnięciu ich celu. 

 

Królowa ElŜbieta I objęła tron w 1558 roku i rządziła Anglią przez czterdzieści 

pięć lat. Była słynną królową i to w czasie jej panowania Anglia zyskał moc i 

znaczenie. Królowa ta była znana z tego, Ŝe lubiła otaczać się dobrze ubranymi 

i eleganckimi dworzanami i kaŜdy, kto nie był dobrze ubrany, nie zyskiwał 

pozwolenia, aby być w jej świcie. Istotnie, ElŜbieta I była otoczona 

wystrojonymi i wytwornymi młodymi dworzanami. Pewnego razu, wraz ze 

swoimi dworzanami, szła gdzieś na piechotę, kiedy dotarli do błotnistego 

miejsce. Jednym z jej młodych dworzan, Sir Walter Raleigh, zdjął swój cenny 

płaszcz i połoŜył go na błotnistym miejscu. Królowa była zdziwiona tym 

postępowaniem i zapytała, dlaczego to zrobił. Sir Walter Raleigh odpowiedział, 

Ŝe lepiej było zniszczyć płaszcz aniŜeli królowa miałaby pobrudzić swoje stopy. 

Od tego czasu był faworyzowany na dworze i otrzymywał hojne monopole. 

Później, w czasie panowania króla Jakuba I, został oskarŜony o zdradę i 

stracony, choć najpierw dokonał wiele wypraw do Ameryki Północnej. 

Morał z tej historii jest taki, Ŝe pomimo bycia eleganckim i stylowym 

człowiekiem, Walter Raleigh stracił swój styl dla królowej. JeŜeli człowiek 

materialny moŜe poświęcić swój cenny płaszcz i porzucić swój talent, tak jak 

zrobił to Walter Raleigh, powinniśmy pomyśleć jak wiele my musimy zrobić dla 

rozwoju i rozpowszechnienia islamu, dla jego wzmocnienia i utrzymania oraz 

osiągnięcia zadowolenia naszego Stwórcy! Czy nasz cel nie jest nam tak drogi 

jak drogie było dla Waltera Raleigh zadowolenie królowej? Pomimo jego słuŜby 

jego koniec był bolesny. Ale gdy człowiek stara się o zadowolenie Boga, wtedy 

staje się odbiorcą BoŜych błogosławieństw, a takŜe ma doskonały koniec. 

Powinniśmy zawsze pamiętać, Ŝe nie wystarczy, po prostu, mieć wysokich 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  4/11 

 

celów, ale naleŜy równieŜ słuŜyć i czynić ofiary. BoŜe zadowolenie moŜe być 

osiągnięte, gdy człowiek prawdziwie daje pierwszeństwo wierze nad sprawami 

doczesnymi. 

 

Bóg nie zabronił nam zarabiać na Ŝycie na tym świecie, a co nie jest 

zabronione, jest usprawiedliwione. Doprawdy, usprawiedliwione jest noszenie 

eleganckich, cennych ubrań, jedzenie wybornych potraw, mieszkanie w 

pięknym domu i posiadanie wysokiej klasy ozdób. Jednak, to wszystko byłoby 

nieusprawiedliwione, jeśli stałoby się przeszkodą w rozwoju islamu. Szariat nie 

wymaga poszukiwania nieatrakcyjnej kobiety do zawarcia małŜeństwa. Prorok 

(saw) powiedział, Ŝe podczas poszukiwania potencjalnej Ŝony nie naleŜy 

patrzeć tylko na jej materialne cechy, ale takŜe na to jak religijna jest kobieta. 

Szariat mówi, Ŝe Ŝona nie powinna stać się przeszkodą na drodze czci męŜa. 

Jeśli nasi młodzi męŜczyźni i kobiety oraz ich rodzice będą tego świadomi, to 

problemy rodzinne zostaną rozwiązane poprzez danie pierwszeństwa wierze 

nad sprawami doczesnymi. RównieŜ drugi cel, który jest celem prawdziwie 

wierzącego, a jest nim osiągnięcie zadowolenia Boga, zostanie osiągnięty. 

 

Podobnie, z pewnością nie jest zabronione noszenie dobrych ubrań. Jednak 

nakazana jest powściągliwość, aby nie pochłaniać się w modzie i trendach do 

tego stopnia, Ŝe traci się sens zadań religijnych. Ze względu na ich 

wytworność, ubrania człowieka nie powinny stać się przeszkodą w słuŜbie 

wierze. Podczas Salat człowiek musi skupić się na modlitwie, a nie na tym, aby 

nie pognieść swoich ubrań. Islam naucza, aby nie być niedbałym w pracach 

religijnych i w ten sposób osoba moŜe wypełniać swoje obowiązki dawania 

pierwszeństwa wierze nad sprawami doczesnymi. Religia nie powstrzymuje 

nikogo od jedzenia wybornych potraw. Co jest nieusprawiedliwione to to, gdy 

wyborna kuchnia staje się przeszkodą w sprawach wiary. Zawsze naleŜy mieć 

na uwadze fakt, Ŝe cokolwiek ingeruje w sprawy religijne powinno zostać 

usunięte. 
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 W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

,,ZauwaŜ, istnieją dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy akceptują islam, a następnie 

stają się pochłonięci interesami tego świata i zapanowuje nad nimi szatan. Nie 

mam tu na myśli, Ŝe handel jest zabroniony. Towarzysze byli takŜe 

handlarzami, ale dawali pierwszeństwo wierze nad sprawami doczesnymi. 

Kiedy przyjęli islam, osiągnęli prawdziwą wiedzę, która wypełniła ich serca 

przekonaniem o islamie. To jest powód, dla którego w Ŝadnej dziedzinie nie 

wahali się oni w obliczu ataków szatana. Nic nie powstrzymywało ich od 

wyraŜania prawdy. Ci, którzy stają się niewolnikami tego świata są miłośnikami 

świata, a szatan pokonuje i niszczy takich ludzi. Tą drugą grupą ludzi są ci, 

którzy są zainteresowani rozwojem wiary. Ta grupa określana jest jako 

HizbAllah (grupa Boga). Oni triumfują nad szatanem i jego zastępami." 

 

Jak zostało to stwierdzone wcześniej w pierwszym cytacie Obiecanego 

Mesjasza (as), obowiązki wobec bai`at są spełniane, gdy daje się 

pierwszeństwo wierze nad sprawami doczesnymi. Aby posiąść o tym wiedzę, 

waŜne jest, aby obok rzeczy ziemskich poszukiwać wiedzy religijnej, a 

następnie umieścić tą wiedzę w praktyce, w Ŝyciu. Bez uzyskania tej religijnej 

wiedzy człowiek nie moŜe wiedzieć, czym jest wiara, która musi mieć 

pierwszeństwo. Salat jest podstawowym filarem wiary w islamie, ale około 

80% muzułmanów nie przestrzega go, a jeśli juŜ oferują czasami Salat w 

dzień, to oferują go zbyt opieszale. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe 

wielu wybitnych ludzi jest zbyt leniwych w oferowaniu Salat, a dla osób 

arystokratycznych zbiorowe oferowanie Salat jest tak jak dla zwykłych 

muzułmanów jest jedzenie mięsa świni. Sytuacja ta utrzymuje się do dziś. 

Większość zamoŜnych ludzi stała się niedbała w stosunku do Salat, a nawet, 

jeśli ją oferują, to ich stan jest sprzeczny z tym, jaki powinien być stan ludzi 

oferujących Salat. Ci, którzy oferują Salat są straŜnikami wartości ludzkich i 

Salat wprowadza w nich poboŜne zmiany. 
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Mówi się, Ŝe zgromadzenia w meczetach, nienaleŜących do wspólnoty 

Ahmadiyya, rosną. Jednak, jaką rewolucyjną zmianę przyniósł ich Salat? 

Mullah nie uczą niczego innego jak nienawiści i to jest powodem tego, Ŝe mimo 

wzrostu zgromadzeń, ogień nienawiści nadal płonie. Nie mówiąc juŜ o ich 

prześladowaniach prowadzonych przeciwko nam, dopuszczają się równieŜ 

okrucieństw pomiędzy sobą. Idą do meczetów z ziemskimi celami. Zaiste, dla 

wyŜszych ideałów człowiek musi równieŜ udoskonalić swoje myśli. Jeśli wzrost 

ich kongregacji nie jest związany z wysokimi ideałami, jak propagowanie wiary 

i słuŜenie ludzkości, to jest bezwartościowy. 

 

Wszystko to powinno zwrócić naszą uwagę, bardziej niŜ kiedykolwiek, na 

zrozumienie konceptu dawania pierwszeństwa wierze nad sprawami 

doczesnymi. Jeśli wywiązujemy się z naszych obowiązków wobec ludzkości i 

wobec Boga oraz propagujemy wiarę to moŜemy cieszyć błogosławieństwami 

na tym świecie tyle, ile chcemy! Musimy spełnić obowiązek szerzenia tej 

pięknej nauki islamu, który została nam dana. Tłumaczenie Koranu na róŜne 

języki świata jest naszą odpowiedzialnością- musimy ją wypełnić. Musimy 

budować meczety wszędzie po to abyśmy mogli spełnić potrzeby prawdziwych 

wyznawców i dlatego w kaŜdym kraju powinno być prowadzone planowanie w 

tej kwestii. Musimy ustalić najlepsze ideały wartości ludzkich i z tym wszystkim 

nawet zarabianie na Ŝycie staje się aspektem wiary. W przeciwnym razie, to, 

co jest usprawiedliwione, staje się dla nas nieusprawiedliwione w oczach Boga. 

 

Jeśli odkładamy na bok myśl o płaceniu chanda, gdy pojawia się nowy iPhone 

lub jeśli dostajemy jakieś pieniądze i chcemy kupić nowy samochód lub nowy 

garnitur, to wtedy to, co normalnie byłoby usprawiedliwione, staje się 

nieusprawiedliwione. Jeśli podejmowane są wysiłki, aby zbudować meczet, ale 

my dajemy pierwszeństwo innych rzeczom, to, to równieŜ jest błędem. 

Podczas bitwy o Uhad rozprzestrzeniła się plotka, Ŝe Prorok (saw) został 

umęczony. Towarzysz, który nie miał nic w ustach przez kilka dni, jadł właśnie, 
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jako posiłek, suche daktyle. Kiedy usłyszał tę plotkę, odrzucił daktyle i podąŜył 

na pole bitwy gdzie został umęczony. Porzucił myśli o głodzie, bo wiara 

domagała się, Ŝe jedzenia daktyli w tym czasie było grzeszne. Coś, bez 

względu na to jak jest dobre, gdy koliduje z wiarą, nie jest usprawiedliwione, a 

coś innego, nie waŜne jak jest luksusowe, jeŜeli nie koliduje z wiarą, staje się 

usprawiedliwione. Powinniśmy starać się zaszczepić tego ducha, który sprawia, 

Ŝe stan naszego serca szuka zadowolenia Boga. 

 

Tradycja mówi, Ŝe Prorok (saw) siedział, ze swoimi towarzyszami, w meczecie, 

gdy weszło trzech męŜczyzn. Dwóch z nich podeszło prosto w stronę Proroka 

(saw), a trzeci odwrócił się. Jeden z tych dwóch męŜczyzn, którzy przebywali w 

pobliŜu, zauwaŜył wolne miejsce blisko Proroka (saw) i tam teŜ usiadł. 

Natomiast ta druga osoba usiadła za innymi ludźmi gdzie znalazła miejsce 

natomiast trzeci męŜczyzna myśląc, Ŝe nie ma dla niego miejsca, odszedł. Gdy 

Prorok (saw) zakończył swój wykład wyjaśnił, Ŝe jeden z tych trzech męŜczyzn 

szukał schronienia blisko Boga i Bóg dał mu je. Drugi męŜczyzna był trochę 

zawstydzony i Bóg teŜ potraktował go z zawstydzeniem. Oznacza to, Ŝe jego 

pozostanie w zgromadzeniu spowodowało, Ŝe otrzymał on przebaczenie od 

Boga za swoje grzechy. Trzecia osoba odwróciła się i Bóg odwrócił się równieŜ 

od niej. 

 

Na pierwszy rzut oka jest to bardzo zwyczajna narracja. Trzeci męŜczyzna 

załoŜył, Ŝe nie będzie nic słyszał, dlatego nie ma sensu tam przebywać i 

wyszedł. Działania tych trzech męŜczyzn były oparte na tym, co było w ich 

sercach i były wyrazem warunków ich serc, a Bóg patrzy na to, co jest w 

sercach i Jego nagroda jest zgodna z tym, co znajduje się w sercach ludzi. 

Dlatego teŜ stan serca człowieka jest bardzo istotny z punktu widzenia BoŜego 

wynagrodzenia i naleŜy zawsze o tym pamiętać. Bóg widział stan ich serc; kto 

był bardziej rozwiniętych w sprawach wiary i kto wykazał lenistwo/opieszałość. 

Dwaj pierwsi męŜczyźni zostali wynagrodzeni w zaleŜności od ich działań, a 
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trzeci został tego pozbawiony i spowodował BoŜe niezadowolenie. 

 

Jeśli prawdziwie wierzący ponosi ofiarę, gdy jest to wymagane, to jest on 

godny Boskiej nagrody. Ofiara rodzi się zawsze z moŜliwości lub z potrzeby 

człowieka. Czasami Szariat prosi tylko o poniesienie ofiary zrodzonej z 

potrzeby. Na przykład, do grupy osób podchodzi podróŜny z prawdziwą 

potrzebą i prosi o 100 funtów i jacyś ludzie w tej grupie spełniają jego potrzebę 

na tyle na ile mogą jednak rezultatem składki jest niedobór w postaci 10 

funtów. Właśnie wtedy do grupy dołącza zamoŜna osoba, która z łatwością jest 

w stanie sama pokryć całe zapotrzebowanie podróŜnego jednak w tym czasie 

potrzebne jest tylko 10 funtów i choć ta osoba ma moŜliwość zapłacenia duŜo 

więcej, to, jeśli płaci potrzebne £ 10 z dobrą intencją, to będzie mu za to 

wynagrodzone. To jest czynienie ofiary zgodnie z tym, co jest konieczne, gdzie 

zamoŜny człowiek, który to robi, jest nagrodzony przez Boga. Jeśli prowadzony 

jest apel o wkład pienięŜny i ludzie dają setki i tysiące, ale osoba z 

ograniczonymi środków moŜe dać tylko kilka rupii lub funtów, co teŜ robi, to 

Bóg, który patrzy, co jest w jej sercu, błogosławi ten akt i człowiek osiąga swój 

cel. Tak jak ten zamoŜny człowiek osiągnął swój cel, dając to, co było 

wymagane w danym czasie, chociaŜ była to mała ilość w stosunku do jego 

moŜliwości, tak teŜ człowiek o ograniczonych środkach osiągnął równieŜ swój 

cel, dając w sprawie Boga, zgodnie ze swoimi moŜliwościami. 

 

Hadis relacjonuje, Ŝe Prorok (saw) powiedział, Ŝe jeden dirham zatriumfował 

ponad sto tysiącami dirham. A to dlatego, Ŝe człowiek, który miał tylko dwa 

dirham dał jeden dirham, a ktoś inny, kogo bogactwo wynosiło setki tysięcy, 

dał tylko sto tysięcy, co, zgodnie z jego moŜliwościami, było mniejszą sumą. 

 

NaleŜy zawsze pamiętać, Ŝe rzeczywistym celem jest osiągnięcie zadowolenia 

Boga. Prawdziwy wierzący powinien ukształtować stan swojego serca do tego 

celu, a jego celem powinno być osiągnięcie przyjemności Boga, poniewaŜ w 
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tym leŜy jego sukces i dobrobyt i to jest to, czym jest dawanie pierwszeństwa 

wierze nad sprawami ziemskimi. 

 

Otrzymaliśmy odpowiedzialność wykonania wielkiego zadania. Zobowiązujemy 

się poświęcić nasze Ŝycie, własność, czas i honor. Zaiście, naleŜy zawsze 

zastanawiać się, w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać nasze moŜliwości, 

aby dać pierwszeństwo wierze nad sprawami doczesnymi. Dzisiaj rozpoczyna 

się równieŜ Ijtema Ansarullah [UK]. Będą oni równieŜ mieli swoją Szura. 

Powinni zastanowić się nad tym podczas Szura oraz rozwaŜyć jak powinni 

rozwijać swoje standardy dawania pierwszeństwa wierze nad sprawami 

doczesnymi. Istotnie, Ansarullah powinni zastanowić się nad osiąganiem tych 

standardów, poniewaŜ w ich wieku grupa ta powinna być wzorem. 

Bóg nie potrzebuje od nas niczego. Jest to doprawy Jego łaska, Ŝe powiedział 

On nam, Ŝe jeśli damy pierwszeństwo wierze przed sprawami doczesnymi to 

osiągniemy Jego zadowolenie. Bóg nie potrzebuje Ŝadnych pieniędzy. 

Wszystkie zasoby na świecie, srebro i złoto, są stworzone przez Niego. Gdyby 

Bóg tak zechciał to mógłby sam dać bogactwo ludziom, którzy słuŜą wierze, 

mógłby sam ich zaopatrzyć jednak On poinformował nas o naszych celach i 

zwrócił naszą uwagę na ponoszenie ofiar w celu osiągnięcia naszych celów, tak 

abyśmy mogli pozyskać Jego zadowolenie. 

 

Obok bogactwa Bóg obdarzył nas równieŜ dziećmi. Mógł On stworzyć inne 

środki wychowania jednak powiedział rodzicom, aby wychowywali swoje dzieci 

i wydawali na nie zgodnie ze swoimi zasobami, aby osiągnąć wysokie ideały, 

tak, aby ich dzieci, gdy dorosną mogły słuŜyć wierze. Jest to wielką 

odpowiedzialnością rodziców Ahmadi, aby wychować swoje dzieci tak, aby 

mogły słuŜyć wierze. Rodzice ci powinni pielęgnować swoje dzieci w taki 

sposób, aby od dzieciństwa miały wiedzę o dawaniu pierwszeństwa wierze nad 

sprawami doczesnymi. Powierzając nam te zadania, Bóg sprawdza nas i 

równieŜ obdarza nas. 
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Ci, którzy piastują stanowiska urzędowe, na wszystkich poziomach, powinni 

zauwaŜyć, Ŝe ich obowiązek dawania pierwszeństwa wierze ponad sprawy 

doczesne, jest większy niŜ innych. Została im dana odpowiedzialność 

osiągnięcia tego celu, a na to istnieje duŜe zapotrzebowanie, aby poprawić 

poziom ich poświęceń. Sprawujący urząd, na kaŜdym poziomie, od dzielnicy do 

centrum, który prawidłowo rozumie swoją pozycję, moŜe spróbować i spełnić 

swoje zobowiązanie, tak jak doprawdy powinien je spełniać. Bóg zawsze 

błogosławi szczerość tych, którzy słuŜą wierze czując tego ból i przyznaje im 

On Swoją bliskość. Zasiadający na stanowiskach urzędowych powinni dołoŜyć 

wszelkich starań, aby osiągnąć tę pozycję. Niech Bóg dopomoŜe kaŜdej osobie 

sprawującej urząd oraz kaŜdemu Ahmadi, posiąść prawdziwą wiedzę o dawaniu 

pierwszeństwa wierze nad sprawami doczesnymi i praktykować to! 

 

Podana została smutna wiadomość o niedawnej męczeńskiej śmierci w 

Pakistanie. Latif Alam Butt Sahib został umęczony w Kamra, w powiecie Okara, 

w dniu 15-tego października, w pobliŜu jego domu. Nieznana osoba zawołała 

go na ulicy i gdy Latif Alam Butt Sahib odwrócił się, został postrzelony w klatkę 

piersiową cztery/pięć razy. Na te wieści, jego syn Zeeshan przybył na miejsce 

zdarzenia gdzie pojawiły się równieŜ słuŜby ratownicze jednak Latif Alam Sahib 

został umęczony w drodze do szpitala. 

Ahmadiyyat przyszedł do rodziny Shaheed poprzez ojca Khurshid Alam Sahib, 

który podjął bai`at w 1934 roku. Shaheed urodził się w kwietniu 1952 i 

pracował jako technik lotniczy. Przeszedł on na emeryturę w 1991 roku, po 

czym rozpoczął działalność związaną z ksiąŜkami prawnymi i był podziwiany 

przez wszystkich swoich klientów, w tym takŜe przez prawników niebędących 

Ahmadi. W czasie męczeństwa Shaheed słuŜył jako Nazim publikacji Ansarullah 

i prowadził sklep papierniczy. SłuŜył DŜama'at równieŜ w innych charakterach. 

Jego dom przez długi czas wykorzystywany był jako centrum Salat. Shaheed 

był zawsze chętny do pracy w DŜama'at i miał oddany związek z Kalifatem. Był 

regularny w oferowaniu Salat i przybywał do meczetu dwie godziny przed 
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rozpoczęciem piątkowych modlitw. 

Shaheed był bardzo odwaŜnym człowiekiem. W 2007 roku odparł atak 

napastnika, który próbował go zastrzelić, ale pocisk zablokował się. W chwili 

śmierci miał on 62 lata. Jego Łasijjat był w tym czasie w trakcie akceptacji, 

Hadhrat Khalifatula Masih łaskawie go zatwierdził i poinstruował odpowiednie 

biuro do przeprowadzenia wszystkich wymaganych postępowań. 

Shaheed zawsze uczestniczył we wszystkich programach DŜama'at. Nie opuścił 

Ŝadnego. Pozostawił wdowę, jedną córkę Iram Waseem i czterech synów: 

Khurram Butt, Zeeshan Butt, Umer Butt i Ali Butt.  

Po przejściu na emeryturę, Shaheed świadomie zatrzymał się w okolicy i 

wybudował tam dom w nadziei, Ŝe zostanie tam załoŜone DŜama'at. Niechaj 

Bóg sprawi, aby dobra intencja Shaheed doszła do skutku i niechaj, w zamian 

za jego męczeństwo, Bóg dał nam setki Ahmadi i siedzibę DŜama'at na tym 

obszarze. Niech Bóg podniesie status Shaheed i zapewni jego rodzinie w 

Ŝałobie wytrwałość. 

 

Niechaj Bóg ma w swej opiece członków DŜama'at w Pakistanie pod kaŜdym 

względem! Wróg intensyfikuje swoją wrogość. Niechaj Bóg wkrótce ześle nam 

pokój i wyciszenie! 

  

 


