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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Istota duchowej doskonałości 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

20 września, 2013 r.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,KaŜdy człowiek powinien bać się Boga. Bojaźń BoŜa spowoduje, Ŝe będzie on 

czynił wiele poboŜnych uczynków ".  

 

Powiedział on takŜe:  

,,W rzeczywistości tylko ten człowiek jest dobry i poboŜny, który okazuje się 

być dobrym gdy jest szczegółowo przebadany/zlustrowany przez Boga 

WywyŜszonego. Wielu ludzi oszukuje samych siebie i uwaŜa się za poboŜnych, 

jednak tylko ten jest prawdziwie cnotliwy, który jest uznany za cnotliwego w 

oczach Boga WywyŜszonego.’’  

 

To jest waŜne rada i jeśli będzie brana pod uwagę to wywiąŜemy się słusznie z 

obowiązków wobec Boga WywyŜszonego, jak równieŜ naszych obowiązków 

wobec ludzkości. JednakŜe, jeśli załoŜymy, Ŝe nasze uwielbienie Boga jest 

dobre i wywiązujemy się z naszym obowiązków wobec Niego, ale istnieje w 

tych sprawach pewnego rodzaju udawanie lub ostentacja lub chociaŜ czcimy 

Boga, ale nie wywiązujemy się z naszych obowiązków wobec ludzkości, to nie 
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zyska to akceptacji w oczach Boga i nie moŜe osiągnąć Jego zadowolenia.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih zrelacjonował długi Hadis, w którym Prorok (saw) 

doradzał Hadhrat Mu'adh (ra). Powiedział on:  

„O Mu'adh powiem ci coś, co przyniesie ci korzyść, jeśli będziesz o tym 

pamiętał, a jeśli o tym zapomnisz to nie osiągniesz Łaski BoŜej i nie będziesz 

miał uzasadnienia do zapewnienia zbawienia. Allah WywyŜszony stworzył 

siedmiu obsługujących aniołów zanim stworzył siedem niebios i ziemię, i 

umieścił jednego anioła, jako opiekuna kaŜdego nieba. Powiedziano im, aby 

pozostali na tej pozycji i tylko pozwolili przejść tym uczynkom, które zostały 

dopuszczone przez Boga. Aniołowie, którzy chronili uczynków człowieka i 

zapisywali je codziennie, wzięli te uczynki, które uczynił on od rana do 

wieczora i wznieśli je do nieba. Aniołowie myśleli bardzo dobrze o tych 

działaniach i uznali je za czyste. Gdy dotarli oni do pierwszego nieba, 

powiedzieli do anioła asystenta, Ŝe przynieśli uczynki człowieka, aby 

zaprezentować je przed Bogiem. Powiedzieli, Ŝe działania te były bardzo 

czyste. Anioł asystent powiedział jednak: ,,Zatrzymajcie się tutaj, nie moŜecie 

iść dalej, zawróćcie i rzućcie te uczynki w twarz osoby, do której one naleŜą. 

Bóg polecił mi, aby nie pozwolić przejść uczynkom tych, którzy obmawiają 

innych za ich plecami, a ta osoba zawsze obmawia innych." 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe pewne anioły wzniosły do nieba uczynki innego 

człowieka i mówiły do siebie jak czyste były te działania i jak obficie ten 

człowiek je wykonywał. PoniewaŜ te działania nie miały nawet odrobiny 

obmawiania innych, anioł asystent pierwszego nieba przepuścił ich. Kiedy 

dotarli oni do drugiego nieba, anioł asystent zawołał do nich: ,,Zatrzymajcie się 

tutaj, nie moŜecie iść dalej, rzućcie te uczynki w oblicze tej osoby, do której 

one naleŜą." Anioł ten powiedział, Ŝe był on aniołem pychy i Bóg powołał go, 

aby nie pozwolił przejść działaniom Ŝadnej osoby, która miała w sobie pychę, 

tak jak osoba, która siedząc w zgromadzeniu szumnie wspomina swoje zalety. 

Anioł powiedział: ,,Osoba, której akcje zostały przez was przyniesione, siedzi 
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na spotkaniach ludzi i dumnie opowiada o swoich działaniach.”  

Prorok (saw) powiedział pewne anioły wzniosły do nieba uczynki innego 

człowieka. Na te uczynki składały się: jałmuŜna, dobroczynność, Post i Salat 

(modlitwa) i aniołowie stróŜe byli zaskoczeni wykazaną starannością sługi 

BoŜego w imię osiągania przyjemności swego Pana. Jako Ŝe działania te nie 

miały elementów obmawiania innych i dumy, aniołowie asystenci pierwszego i 

drugiego nieba przepuścili ich. Jednak, gdy dotarli oni do drzwi trzeciego nieba, 

anioł asystent powiedział: ,,Stop. Weźcie te uczynki z powrotem do osoby, do 

której one naleŜą i rzućcie je jej w twarz. Jestem aniołem arogancji. Bóg 

powołał mnie do drzwi trzeciego nieba z pouczeniem, Ŝe wszelki działania 

zawierające jakikolwiek element arogancji nie mogą być przepuszczone. 

Człowiek, którego akcje zostały wniesione jest bardzo arogancki i uwaŜa się za 

bardzo dobrego. Patrzy z góry na innych i traktuje ich z arogancją i pychą. 

Siada zarozumiale na spotkaniach. Choć jego działania są dobre w twoich 

oczach, nie zyskują akceptacji w oczach Boga. "  

Prorok (saw) powiedział, Ŝe czwarta grupa aniołów wzniosła się do nieba z 

działaniami innego człowieka. Działania te wydawały się aniołom jasne jak 

gwiazdy. Obejmowały one Salat, Tasbih (uwielbienie Boga), HadŜ i Umrah 

(pielgrzymki). Aniołowie przechodzili z tymi uczynkami, jedno niebo po drugim, 

jedne drzwi po drugich i dotarli do drzwi czwartego nieba. Anioł asystent 

powiedział: ,,Stop. Weźcie te działania z powrotem do osoby, do której one 

naleŜą i rzućcie je jej w twarz. Jestem aniołem zarozumiałości i Bóg nakazał 

mi, aby działania osoby, która ma przesadnie dobrą opinię o samej sobie, tak 

jakby uwaŜała się równą Bogu i nie jest oddana Bogu, nie mogły przejść przez 

drzwi czwartego nieba. To jest przykazanie Mego Pana dla mnie, cokolwiek ta 

osoba uczyniła, uczyniła zarozumiałość elementem tego; jej działania nie 

zyskują akceptacji w oczach Boga. "  

Prorok (saw) powiedział, Ŝe piąta grupa aniołów wzniosła się do nieba z 

uczynkami człowieka. Anioły porównały te uczynki do pięknej, ozdobionej, 

pachnącej panny młodej, która jest zaprezentowana panu młodemu. JednakŜe 
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po przejściu czwartego nieba, kiedy dotarli do piątego nieba, anioł asystent 

powiedział: ,,Stop. Weźcie te działania z powrotem i rzućcie je w twarz osobie, 

do której one naleŜą i powiedzcie jej, Ŝe jej Bóg nie jest przygotowany na ich 

przyjęcie. Jestem aniołem zazdrości i mój Bóg nakazał mi, aby nie 

przepuszczać przez piąte drzwi uczynków Ŝadnej osoby, w której jest zazdrość. 

Ta osoba zazdrościła kaŜdemu, kto posiadł wiedzę i kaŜdemu, kto robił dobre 

uczynki. Nie pozwolę, by jej czyny przeszły przez te drzwi. “ 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe szósta grupa aniołów wzniosła do nieba działania 

człowieka i po przejściu pierwszych pięciu drzwi, osiągnęła niebo szóste. 

Działania tej osoby obejmowały Post, Salat, Zakat, Hajj i Umrah. Aniołowie 

myśleli, Ŝe wszystkie te działania uzyskają akceptację Boga. Jednak anioł 

asystent w szóstym niebie powiedział: ,,Stop, nie idźcie dalej. Ta osoba nie 

miała współczucia dla Ŝadnego sługi BoŜego, a Bóg powołał mnie tutaj, abym 

nie pozwolił działaniom osób, które nie są miłosierne, przejść przez te drzwi. 

Wróćcie i rzućcie te uczynki w oblicze osoby, do której one naleŜą i powiedzcie 

jej, Ŝe jej sposób na Ŝycie jest taki, Ŝe zamiast być uprzejmą wobec sług 

BoŜych, jest ona dla nich okrutna. Jak moŜe Bóg zlitować się nad takim 

człowiekiem i przyjąć jego działania?  

Prorok (saw) powiedział, Ŝe inne anioły wzniosły się do nieba z działaniami 

człowieka i przeszły niebo po niebie oraz drzwi po drzwiach i doszły do nieba 

siódmego. Działania te obejmowały Salat, Post, Fiqah (Sunnah- praktyki 

Proroka (saw), IdŜtihad (proces dochodzenia do decyzji prawnych, dla których 

nie ma precedensu w prawie islamskim) i powściągliwość. Działania te 

emitowały dźwięk podobny do tego, jaki wydają pszczoły, więc aniołowie nucąc 

cieszyli się, Ŝe biorą coś pięknego do zaprezentowania przed Bogiem. Działania 

błyszczały jak słońce i miał ze sobą trzy tysiące aniołów, co oznacza, Ŝe 

uczynki te były tak obfite i tak cięŜkie, Ŝe musiało nieść je trzy tysiące aniołów. 

Kiedy dotarli oni do siódmego nieba, wyznaczony anioł asystent powiedział: 

„Zatrzymajcie się, nie moŜecie iść dalej. Powróćcie i rzućcie te działania z 

powrotem w twarz tej osoby i zablokujcie jej serce, poniewaŜ Bóg nakazał mi, 

aby przedstawiać przed Nim jedynie takie czyny, które są czynione wyłącznie w 
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poszukiwaniu Jego zadowolenia i w których nie ma fałszu. Ta osoba robiła te 

uczynki dla innych, nie dla Boga. Człowiek ten siedzi dumnie na 

zgromadzeniach Fiqah i mówi o sprawach prawoznawstwa i IdŜtihad tak, Ŝe 

osiąga on wysoki status i chwałę wśród ludzi. On nie robił tych uczynków w 

imię osiągnięcia zadowolenia Boga, ale jedynie dla osiągnięcia chluby. Jego 

celem było stać się sławnym na świecie, jako wysoce ceniona osoba, o której 

mówi się na naukowych zgromadzeniach. Wszelkie działania, które nie są 

czynione wyłącznie dla Boga i są zafałszowane hipokryzją, nie uzyskają 

akceptacji Boga. I zostało mi nakazane nie przepuszczać takich działań. 

Powinniście powrócić i rzucić te działania w oblicze osoby, do której one 

naleŜą.” 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe kilka innych aniołów wzniosło się do nieba z 

uczynkami innej osoby. Anioł asystent siódmego nieba przepuścił ich. Nie mieli 

Ŝadnych zastrzeŜeń co do tych uczynków i kaŜdy anioł asystent powiedział, Ŝe 

te działania były w porządku. Działania te zawierały Zakat, Post, Salat, HadŜ, 

Umrah, wysokie morale i pamięć o Bogu. Gdy aniołowie wyruszyli, aby 

przedstawić te działania Bogu, aniołowie niebios dołączyli do nich, przekroczyli 

wszystkie drzwi i dotarli do Sądu Boga, stanęli przed Bogiem i powiedzieli: 

,,Panie nasz, ten Twój sługa jest zawsze zaangaŜowany w uwielbianie Ciebie i 

my świadczymy o jego szczerości, i o jego kaŜdym poboŜnym czynie. Realizuje 

on wiele cnotliwych czynów i spędza cały swój cenny czas będąc Tobie 

posłusznym. Jest on bardzo szczerą osoba i nie ma w nim błędu.’’ Krótko 

mówiąc, bardzo go chwalili. Bóg powiedział: „Powołałem was abyście 

zabezpieczali uczynki i zapisywali je, wy dostrzegacie tylko widoczne działania 

człowieka i zapisujecie je. Ja widzę co jest w sercu mojego sługi. Ta osoba nie 

poczyniła tych działań w celu osiągnięcia Mojego zadowolenia. Przeciwnie, 

zamiarem i celem tego człowieka było coś innego i chciał on zadowolić kogoś 

innego. Przeklinam go.’’ Na to wszyscy aniołowie zawołali: ,,Twoje 

przekleństwo i nasze przekleństwo będzie na nim.” Siedem niebios i wszelkie 

stworzenia Ŝyjące w nich zaczęły go przeklinać.  
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Słysząc tę poradę i wskazówkę Proroka (saw) serce Hadhrat Mu'adh zadrŜało i 

zapytał: ,,O Proroku Boga, jeśli taka jest sytuacja z uczynkami to w jaki 

sposób moŜna osiągnąć zbawienie?  Jak mogę osiągnąć zbawienie od gniewu 

mego Boga?’’ Prorok (saw) odpowiedział: ,,PodąŜaj za moimi Sunnah (praktyki 

Proroka (saw)) i miej przekonanie, Ŝe bez względu na to, jak dobre są czyny 

sługi BoŜego, to ma on pewne wady, dlatego nie bądź usatysfakcjonowany 

swoimi działaniami. Przeciwnie, miej przekonanie, Ŝe nasz Bóg i Pan jest taki, 

Ŝe pomimo naszych wad, On przebacza Swoim sługom. I popatrz, zadbaj o 

swój język/mowę i nie szkodź nią nikomu, i nie uwaŜaj, Ŝe jesteś bardziej 

cnotliwy i wstrzemięźliwy aniŜeli inni, i nie obnoś się ze swoją 

wstrzemięźliwością. Nie fałszuj działań, które czynisz dla uzyskania 

zadowolenia Boga i osiągnięcia Jego Łask w Ŝyciu przyszłym. Nie kreuj chaosu i 

nieporządku wśród ludzi i nie rań ich. Jeśli tak (źle) postąpisz to w Dniu Sądu 

Ostatecznego psy piekła rozerwą cię na kawałki. Nie prezentuj swych czynów 

obłudnie wobec świata."  

 

Człowiek jest naprawdę zdolny do czynienia cnotliwych uczynków, które 

zyskują akceptację Boga, gdy błogosławiony wzór Proroka (saw) jest brany 

pod uwagę. Pomimo jego sukcesów i dobrych nowin, jakie otrzymał, modlił się 

z wielkim patosem w związku z jego i jego ludu słabościami. Choć jego 

modlitwy były wielce akceptowane i dawane były mu równieŜ dobre wieści na 

temat przyszłości, jego pokłony były nadal wypełnione modlitwą wykonaną z 

wielką zaŜyłością. Kiedy zapytano go, jaki jest tego powód, on zawsze mówił, 

Ŝe Bóg jest Samowystarczalny. Ponadto, po pierwsze jest to strach przed 

Bogiem, a po drugie, dlaczego nie miałby być on wdzięczny Bogu za Jego łaski 

i błogosławieństwa. Jak mógłby on nie być wdzięczny za wszystkie 

dobrodziejstwa i wszystkie obietnice Boga, jakie uczynił, a dotyczące jego 

Ummah.  

 

Taki był błogosławiony wzór Proroka (saw). Zwykł on pomagać wszystkim bez 
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jakiejkolwiek dyskryminacji.  KaŜdy korzystał z jego współczucia, miłości i 

uczucia. Nauczył on nas czcić Boga jak on to robił i być sługami Boga, który 

jest Najbardziej Doceniający i Który jest Łaskawy, zgodnie ze wzorem, jaki on 

zademonstrował. Nauczał on, aby wywiązywać się z obowiązków wobec 

ludzkości tak bezinteresownie jak on to robił, aby w ten sposób przyciągnąć 

łaskę BoŜą i powiedział, Ŝe jeśli ktoś polega tylko na własnej poboŜności i czci 

to nie będzie on odbiorcą łaski BoŜej. Aby postępować według Sunnah, musimy 

przeanalizować siebie i zwrócić się do Boga szukając Jego dobrodziejstwa, bo 

nie wiemy czy nasze działania osiągną taki standard, jakiego Bóg od nas 

oczekuje. Powinniśmy modlić się, aby Bóg sprawił, aby nasze uczynki uzyskały 

Jego zadowolenie i takŜe, aby całkowicie, z Jego Łaski, On je takŜe 

zaakceptował. Niech nigdy nasze działania nie będą tymi, które ze względu na 

zafałszowanie ziemskością są rzucone nam w twarz! Powinniśmy modlić się, 

abyśmy byli w stanie osiągnąć Raj Boga na tym świecie i przez formowanie 

kaŜdego naszego działania zgodnie z Jego wyborem, abyśmy mogli osiągnąć 

Jego dobrodziejstwa na tym świecie, a takŜe być odbiorcami Raju Boga w 

świecie przyszłym. Niech Bóg przyjmuje nasze modlitwy tylko z Jego Łaski.  

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih zapowiedział, Ŝe poprowadzi trzy modlitwy 

pogrzebowe podczas nieobecności zmarłych: 

Ajaz Ahmad Kiyani Sahib został zamęczony w Orangi Town, w Karaczi w dniu 

18 września. Kiedy rano wyjechał do pracy na swoim motocyklu, dwóch 

nieznanych napastników wystrzeliło do niego i został on umęczony. Naoczni 

świadkowie twierdzą, Ŝe odjechał tylko na niewielką odległość od domu, gdy 

zwolnił z powodu ograniczenia prędkości na drodze, kiedy został postrzelony 

kilka razy. Strzelano nadal, gdy upadł i usiłował wstać. Miał 29 lat i oŜenił się w 

2009 roku. Był zatrudniony w Pakistan Military Ordinance.  W zeszłym miesiącu 

jego szwagier, Zahoor Ahmad Kiyani Sahib, został zamęczony w tym samym 

obszarze Karaczi. Jego męczeństwo głęboko dotknęło Ajaz Sahib i powiedział 

on, Ŝe chciałby być na miejscu swojego szwagra. Matka Ajaz Sahib mówi, Ŝe 
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przyszedł on na świat w wyniku wielu modlitw. Miał cztery siostry i był bardzo 

miły, dobrze traktował swoją matkę oraz wszystkich członków rodziny. Jego 

Ŝona równieŜ powiedziała, Ŝe był bardzo dobrym synem, bratem i męŜem. 

Powiedziała, Ŝe był pomocny i pocieszający, gdy miała jakieś zmartwienie i 

zwracał jej uwagę na Boga. Pozostawił on wdowę, cztero i pół roczną córkę i 

półtorarocznego syna. Sytuacja w Karaczi jest bardzo zła. Wydaje się, Ŝe został 

powołany oddział, który namierza i zabija  Ahmadi. Niech Bóg szybko ześle na 

nich karę! W rzeczywistości wszystko to odbywa się na rozkaz Maulłis 

(nauczyciel islamu- w tym przypadku nauczyciel z przeciwstawiających się nam 

(Ahmadiyyat) sekt) i jest popierane przez rząd. Niech Bóg wkrótce przyniesie 

takŜe karę dla tej okrutnej grupy! Istnieje wielka potrzeba, aby się modlić. 

Sytuacja jest szczególnie straszna w Karaczi, ale ogólnie źle jest w całym 

kraju, w tym takŜe w Lahore.  

 

Abdul Momin Sahib Dervish był Derwiszem z Qadian. Zmarł 11 września.  Miał 

97 lat. Był bardzo poboŜnym człowiekiem, którego fascynował Tabligh. 

Pracował takŜe jako misjonarz na obszarach wiejskich. Pomimo słabego 

zdrowia, w późniejszych latach, zwykł on oferować Salat w zgromadzeniu. Był 

Muusi.  

 

Sheikh Rehmatullah Sahib zmarł w dniu 12 września, po krótkiej chorobie. Miał 

94 lata. Przyjął Ahmadiyyat w 1943 roku, w wieku 24 lat. Pracował w Delhi, a 

później w Lahore. Następnie przeniósł się do Karaczi i pracował z Chaudhry 

Shahnawaz Sahib w imporcie farmaceutycznym. W 1950 roku, z pomocą 

Chaudhry Shahnawaz Sahib, rozpoczął własną działalność gospodarczą, która 

była sowicie błogosławiona przez Boga. Mimo, Ŝe uzyskał on średnie 

wykształcenie (maturę), wszyscy myśleli, Ŝe był bardzo wysoko wykształcony.  

Sheikh Rehmatullah Sahib został Naib Amiirem Karaczi DŜamaat pod 

Chaudhary Abdullah Khan Sahib w 1950 roku. Podczas zamieszek w 1953 

roku, Khalifatula Masih II ( ra ) mianował go tymczasowo Amiirem, poniewaŜ 
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Chaudhry Abdullah Khan Sahib był pracownikiem państwowym i istniały 

obawy, Ŝe moŜe on stracić swoją pracę . Następnie, podczas choroby Chaudhry 

Abdullah Khan Sahib, Sheikh Rehmatullah Sahib kontynuował pracę jako Amiir. 

Po śmierci Chaudhry Abdullah Khan Sahib został Amiirem Karaczi do 1964 

roku. Jest zapisane w historii naszego DŜamaat w Karaczi, Ŝe podczas 

zamieszek w 1953 roku, z powodu obaw, Ŝe Rabwah moŜe być zamknięta, 

Khalifatul Masih II utworzył oddzielny Sadr Anjuman Ahmadiyya w Karaczi. 

Sheikh Rehmatullah Sahib został mianowany Nazir -e- Ala tego biura. Był on 

równieŜ członkiem Rady Nigran, która powstała podczas długiej choroby 

Khalifatula Masih II (ra). 

Był on bardzo przywiązany do Kalifatu i rozwinął silny związek z Hadhrat 

Khalifatul Masih V podczas jego Kalifatu. Był bardzo wraŜliwy i troszczył się o 

wszelkie problemy, na jakie Hudhur mógłby być naraŜony. Był bardzo 

szczerym i uczciwym człowiekiem, poboŜnym i chętnie udzielającym się. Miał 

szerokie grono przyjaciół i znajomych, pomagał kaŜdemu, kto był w potrzebie. 

Dzięki swojej szerokiej pozycji społecznej zwykł równieŜ czynić duŜo Tabligh. 

Jeden z jego synów Nasim Rehmatullah Sahib jest Sadr Cleveland DŜama'at 

jak równieŜ przez długi czas Naib Amiir USA. Pełni on takŜe funkcję 

Przewodniczącego strony internetowej alislam.org. Jego drugi syn Sheikh 

Rehmatullah Sahib jest Naib Amiir Faisalabad oraz Sadr Zarządu Mashawerti. 

Jedna z jego córek Jameela Rehmani Sahiba słuŜyła LaŜna w Wielkiej Brytanii. 

Ghulam Rehmani Sahib słuŜył przez długi okres czasu jako sekretarz Łasaya w 

Wielkiej Brytanii. Jego młodsza córka Nudrat Malik Sahiba słuŜyła jako Sadr 

Columbus i jako regionalna Sadr Wschodniej Midwest w USA. 

Niech Bóg podniesie status wszystkich zmarłych i obdarzy niezłomnością 

wszystkich pogrąŜonych w smutku, zwłaszcza rodziców, których młody syn 

został męczennikiem. Niech Bóg będzie Obrońcą jego małych dzieci i ma je w 

Swojej opiece! 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe InszaAllah [arab. jak Bóg da] wyjeŜdŜa 
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on w podróŜ na kilka tygodni i prosi o modlitwę, aby Bóg błogosławił tą podróŜ 

w kaŜdy sposób i aby Bóg ze Swej Łaski, wypełnił jej cele.  


