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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Błogosławieństwa modlitwy 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

21 listopada, 2014 r. 

 
 
 
Dzisiejsze piątkowe kazanie oparte było na podstawie wypowiedzi i pism 

Obiecanego Mesjasza (as) wyjaśniających oznaki akceptacji jego modlitw, jego 

znaki oraz Boski, dla niego, ratunek. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe kiedyś Muhammad Ali Khan Nałab Sahib 

napisał prośbę o modlitwę o złagodzenie jakiś finansowych trudności, które 

napotkał. Obiecanemu Mesjaszowi (as) zostało objawione, Ŝe trudności te będą 

usunięte, więc napisał o tym list do Nałab Sahib. Kilka dni później trudności 

Nałab Sahiba zostały usunięte, a on sam, po tam zdarzeniu, rozwinął głębokie 

zaufanie do Obiecanego Mesjasza (as). Pewnego razu Nałab Sahib napisał do 

Obiecanego Mesjasza (as) o pewnych sprawach osobistych i prywatnych. Jak 

tylko Nałab Sahib wysłał ten list, Obiecanemu Mesjaszowi objawione było (as), 

Ŝe Nałab Sahib napisał do niego list w tej sprawie. Tak więc Obiecany Mesjasz 

(as) poinformował go o tym listownie. Nałab Sahib był zaskoczony, Ŝe kwestia 

ta, o której oprócz niego, nie wiedział nikt, została objawiona Obiecanemu 

Mesjaszowi (as). Po tym wszystkim intensywność jego miłości i oddania dla 

Obiecanego Mesjasza (as) wzrosła niepomiernie. Spisał równieŜ te 
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doświadczenia w małej ksiąŜeczce i nosił ją przy sobie. 

 

Inny towarzysz Obiecanego Mesjasza (as), Saith Abdur Rahman Sahib, który 

przeŜywał jakieś trudności biznesowe, poprosił Obiecanego Mesjasza (as) o 

modlitwę. Objawione było Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe Bóg rozwiąŜe 

kłopot Saith Sahib, ale później Bóg spowoduje, Ŝe jego rozliczone sprawy 

popadną w nieład. Kilka dni później jego kłopoty handlowe zostały rozwiązane i 

osiągnął ogromny sukces w biznesie, ale później jego ugruntowane juŜ sprawy 

rozpadły się, zgodnie z objawieniem Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe miał dwie długoterminowe dolegliwości. 

Jedną z nich był silny ból głowy. Cierpiał na to prawie dwadzieścia pięć lat i 

równieŜ doświadczał zawrotów głowy. Lekarz napisał, Ŝe takie objawy 

prowadzą do padaczki. Rzeczywiście, starszy brat Obiecanego Mesjasza (as) 

miał równieŜ te objawy, które zaowocowały padaczką, która była przyczyną 

jego śmierci. Obiecany Mesjasz (as) modlił się o uzdrowienie z tych 

dolegliwości. Kiedyś doświadczył wizji, w której walczył z ciemnym stworem 

rozmiaru owcy, który go zaatakował. W jego sercu pojawiło się uczucie, Ŝe ten 

ciemny stwór to była padaczka. Po tym zdarzeniu niebezpieczne objawy 

zniknęły i tylko od czasu do czasu Obiecany Mesjasz (as) czuł zawroty głowy. 

Jedno z proroctw o Obiecanym Mesjaszu (as) mówiło, Ŝe będzie zawinięty w 

dwa Ŝółte prześcieradła/okrycia. śółte prześcieradła oznaczają dwie choroby, z 

których jedną były zawroty głowy, a drugą cukrzyca. Obiecany Mesjasz (as) 

czuł, Ŝe lekarz zawyrokował, Ŝe cukrzyca albo powoduje pogorszenie wzroku 

lub moŜe rozwijać się w infekcję. Obiecany Mesjasz (as) otrzymał objawienia 

zapewniając go, Ŝe będzie uchowany od obu tych przypadków. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał, Ŝe jego szczery towarzysz, Abdul Karim Maulałi 

Sahib, zmarł na raka w 1905 roku. Obiecany Mesjasz (as) zwykł modlić się jak 

najbardziej gorliwie za zdrowie Maulałi Sahib, ale gdy modlił się, ukazane mu 
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objawienia nie były zapewniające, w rzeczywistości wskazywały one, Ŝe nie 

będzie lepiej. Ostatecznie, objawione było Obiecanemu Mesjaszowi (as), 

poprzez wersety Koranu, Ŝe nikt nie powinien być uznawany za niezbędnego i 

naleŜy umieścić całą swoją ufność w Bogu. Obiecany Mesjasz (as) zamilkł po 

tym objawieniu i zrozumiał, Ŝe śmierć Maulałi Sahib była pewna. Bóg nie 

przeoczył bólu i cierpienia, z którym Obiecany Mesjasz (as) modlił się o Maulałi 

Sahib i jako towarzysz został Obiecanemu Mesjaszowi (as) przyznany Abdul 

Rahman Sahib. On równieŜ zachorował na tę samą chorobę, ale został 

wyleczony dzięki modlitwom Obiecanego Mesjasza (as). Doprawdy, kiedy Bóg 

nie przyjmuje jednej modlitwy to akceptuje On inną modlitwę w jej miejsce. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe specyficznym proroctwem czasu 

Obiecanego Mesjasza (as) było proroctwo pojawienia się nowego środka 

transportu. Koran mówi, Ŝe Dni Ostatnie nastąpią wtedy, gdy wielbłądzica 

będzie przestarzałym środkiem transportu. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, 

Ŝe ludzie podróŜowali na wielbłądach w czasie HadŜ, ale wkrótce zostaną one 

zastąpione przez kolej. Ludzie mówią, Ŝe w Arabii Saudyjskiej nie ma kolei. 

Jednak realizowany jest tam superszybki projekt kolei, który ma być 

ukończony w 2015 roku. Czasami słowa Proroka wymagają czasu, aby się 

wypełnić, ale wypełniają się na pewno. Tak czy inaczej, wielbłądy są juŜ 

przestarzałym środkiem transportu od wielu, wielu lat. 

 

Obiecany Mesjasz (as) ogłosił koniec Abdullah Athama, który był bardzo 

obraźliwy wobec błogosławionej osoby Proroka(saw). Proroctwo mówiło, Ŝe 

umrze on w ciągu piętnastu miesięcy. Mówiło równieŜ, Ŝe jeśli zaprzestanie 

swego postępowania, to nie umrze w ciągu tego okresu czasu. Warunkiem tego 

było, Ŝe okaŜe skruchę za to, co powiedział. Obiecany Mesjasz (as) napisał, Ŝe 

około sześćdziesięciu do siedemdziesięciu osób, połowa z nich chrześcijanie i 

połowa muzułmanie, było świadkami skruchy wykazanej przez Abdullah Atham 

z powodu jego braku szacunku wobec osoby Proroka(saw). Obiecany Mesjasz 
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(as) zastanawiał się, jak zuchwałe było to, Ŝe ludzie nadal zaprzeczali, Ŝe 

Abdullah Atham był skruszony. Podstawą jego brak szacunku było to, Ŝe 

nazwał Proroka(saw), nie daj BoŜe, DaŜŜal (Anti-Christ). Proroctwo nie mówiło, 

Ŝe Atham będzie rozgrzeszony, gdy stanie się muzułmaninem. Obiecany 

Mesjasz (as) wyjaśnia, Ŝe świat jest pełen ludzi negujących islam i zwykłe 

zaprzeczenie islamowi nie prowadzi, na tym świecie, do kary. Jednak Atham 

zmarł podczas Ŝycia Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe nie przedstawił błogosławieństw Koranu, 

jako zwykłych bajek i opowieści, a raczej przedstawił jego cuda, które 

wypływały z Obiecanego Mesjasza (as) osobistych doświadczeń, na przykład 

trzęsienia ziemi i zarazy. Powiedział, Ŝe przewidział te tragiczne wydarzenia 

dwadzieścia pięć lat wcześniej w swojej ksiąŜce Barahin e Ahmadiyya. Dodał, 

Ŝe nadejdzie o wiele więcej epidemii i katastrof, które rozprzestrzenią się w 

wielu krajach świata i spowodują wielki niepokój. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, Ŝe jest to moŜliwe, aby te nieszczęścia były w części zaŜegnane, 

jeśli ludzie zaczną bać się Boga. Dodał jednak, Ŝe serca ludzi są zbyt 

zatwardziałe. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe świat islamu nie jest juŜ taki sam i jest 

pełen złych obyczajów, a lojalność i szczerość wobec Boga nie istnieją. Jednak 

Bóg zechciał oŜywić świat i z jednej strony zesłał On Swego wyznaczonego do 

prowadzenia ludzi, a drugiej strony sprawił, Ŝe wiedza i nauka kwitną tak, aby 

ludzie mogli wyostrzyć swój intelekt. Bóg manifestuje równieŜ niebiańskie 

znaki jako rozstrzygające dowody. Fakt, Ŝe poboŜni ludzie akceptują 

Obiecanego Mesjasza (as) pokazuje, Ŝe są wokół równieŜ dobrzy ludzie. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe kiedy Bóg posyła Swoje wyznaczone 

osoby to równieŜ wysyła On znaki na ich korzyść. Powiedział, Ŝe setki tysięcy 

doświadczyło jego znaków, choć powiedział, Ŝe był pewien, Ŝe znaki na jego 
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korzyść, nie przestały się objawiać, poniewaŜ Bóg moŜe sprawić, Ŝe pojawiają 

się one wtedy, gdy On tego zechce. Nowy muzułmanin poprosił Obiecanego 

Mesjasza (as) o znak, a Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe nie brakowało 

znaków dla tego, który szukał prawdy, ale jeśli ktoś jeszcze potrzebował 

nowego znaku to Obiecany Mesjasz (as) mógł pomodlić się o taki i był pewien, 

Ŝe Bóg coś objawi. JednakŜe, jeśli jego poprzednie znaki nie były docenione to 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe zapał potrzebny do zapytania o nowy 

znak nie mógł być wygenerowany, jako Ŝe zapał był niezbędne w celu 

skoncentrowania się i poszukiwania znaku od Boga. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, Ŝe znaki są dla mądrych, aby je rozpoznali i jeśli Bóg nie pozwoli, 

to człowiek moŜe zobaczyć tysiące znaków i wciąŜ ich nie rozpoznać. Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział, Ŝe pojawianie się znaku nigdy nie było w jego władzy. 

ZaleŜało to od woli i łaski BoŜej. W sercu Obiecanego Mesjasza (as) pojawiło 

się uczucie, Ŝe ta prośba o znak miała podobieństwo do zachowania Abu Jahla. 

Doprawdy, niezliczone znaki zostały dane Prorokowi (saw) i Abu Jahl nie 

skorzystał z Ŝadnego z nich! 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe Bóg nie pozostawi tej misji bez dowodów 

i ktokolwiek zaprzeczy mu zostanie skompromitowany. Dlaczego ludzie nie 

pomyślą, Ŝe jeśli ta misja była dziełem człowieka, to zakończyłaby się dawno 

temu. Powiedział, dlaczego ludzie nie zdawali sobie sprawy, Ŝe Bóg jest 

całkowicie przeciwko człowiekowi, który jest oszustem/kłamcą! Nie myślą, Ŝe 

kłamca nigdy nie mógłby mieć takiego hartu ducha i odporności. Nie zdają 

sobie sprawy, Ŝe tylko słowa osoby, która ma poparcie Boga mogą być tak 

wspaniałe i potęŜne. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe jego przyjaciółmi 

byli ci, którzy przyjęli go przed doświadczeniem jakichkolwiek znaków. 

Powiedział, Ŝe w rzeczywistości zaakceptowali go ci ludzie, którzy widzieli go z 

głęboką wnikliwością i rozwaŜyli jego słowa. Powiedział, Ŝe tylko taki człowiek 

jest z nim, który porzuca swoje preferencje na rzecz preferencji Obiecanego 

Mesjasza (as) i który ustanawia Obiecanego Mesjasza (as) sędzią swoich 

indywidualnych potrzeb oraz podąŜa ścieŜką Obiecanego Mesjasza (as)! 
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Stwierdził, Ŝe ci, którzy szukają znaków nie mogą osiągnąć statusu tych, 

którzy rozpoznają ukrytą prawdę! 

 

Niechaj Bóg umoŜliwi, aby świat posiadał rozsądek i ludzie, zamiast stawiać 

Ŝądania na podstawie swojej własnej woli, mogli zrozumieć obecny stan rzeczy, 

który woła o osobę wyznaczoną przez Boga. Niechaj rozpoznają tego jedynego, 

którego Bóg posłał, po to, aby nieporządek na świecie mógł zakończyć się! 

 

Następnie odbyła się modlitwa pogrzebowa za Ghulam Qadir Sahib, Derwisza z 

Qadian, który zmarł w dniu 12 listopada 2014 r. w wieku 90-ciu lat. Był 

jednym z tych pierwszych 313-stu Derwiszów, a jego numer w Tareekh e 

Ahmadiyyatu to 181. Był Musi, pozostawił wdowę, trzech synów i pięć córek. 

Niechaj Bóg podniesie jego pozycję w raju!  

Dwoje innych Derwisz, którzy odeszli wcześniej w tym roku, a których 

modlitwy pogrzebowe były juŜ zaoferowane, byli dziś równieŜ wspomniani. Byli 

to: Mirza Muhammad Iqbal Sahib, który zmarł w dniu 11-go czerwca 2014 

roku. Był równieŜ jednym z pierwszych 313-stu Derwiszy. Ten drugi Derwisz to 

Chaudhry Sahib Cheema Ahmad Manzoor, który zmarł w dniu 26-go lipca 2014 

roku. 

 


