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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Musleh Maud – Obiecany Syn: kazanie piątkowe o 
Bogu i modlitwach 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

22 luty, 2013 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe chciał, aby dzisiejsze kazanie dotyczyło 

proroctwa o Musleh Maud [ Obiecany Syn]. Czuł on, Ŝe zazwyczaj 

przedstawiamy to proroctwo i wspominamy osiągnięcia Hadhrat Musleh Maud 

(ra). Wiele aspektów danej przez Boga wiedzy, intelektu i mądrości Hadhrata 

Musleh Maud (ra) moŜna doświadczyć w jego przemówieniach, wypowiedziach i 

kazaniach, nawet zanim został on Kalifem. Jego przemówienia były 

przepełnione wiedzą duchową. 23 tomy jego przemówień pod tytułem 

,,Anwarul Uloom" są w ciągłej publikacji. KaŜdy tom ma ponad 600 stron. 

Podobnie, jego piątkowe kazania zostały jak dotąd opublikowane w 24 tomach. 

Obejmują one okres do 1943 roku i nadal będą publikowane. Ponownie, kaŜdy 

tom przekracza 600 stron. W celu sortowania jego prac powołana została 

fundacja pod nazwą Fazl-e-Umar. Fundacja ta równieŜ zajmuje się 

tłumaczeniem jego wypowiedzi, esejów, itp. Być moŜe wkrótce będą one 

dostępne w języku angielskim. Prace wykonywane są równieŜ w innych 

językach, głównie w arabskim. Studenci z róŜnych DŜamia Ahmadiyya 

wykonują niektóre z tych tłumaczeń, jako pracę dyplomową, która następuje 

po zdaniu Shahid. 
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Tak więc zostawił on nam skarb w postaci dzieł swego Ŝycia i pracę z 52 lat 

jego Kalifatu. Ci, którzy kupują te tomy prawdopodobnie nie czytają ich „od 

deski do deski”. Większość nowych Ahmadi i młodsze pokolenia nie potrafią 

czytać oryginalnego Urdu. Są oni nieświadomi jego stylu literackiego. Hadhrat 

Khalifatul Masih powiedział, Ŝe nawet ludzie w jego wieku i starsi, którzy 

urodzili się Ahmadi, nie mają w te prace wglądu. MoŜemy tylko w pełni docenić 

rozległość jego wiedzy i jego, przez Boga danego, rozeznania do poznania 

tego, co jest oczywiste, i tego, co ukryte, jeśli czytać będziemy jego dzieła. W 

czasach Hadhrata Musleh Maud (ra) audio i wideo były niedostępne. Kilka 

nagrań było wykonanych w trakcie ostatnich lat jego Ŝycia. Wraz z upływem 

czasu jakość tego nagrania audio zmieniła się do tego stopnia, Ŝe jego 

majestatyczny styl nie został zachowany. Dzięki Bogu zapisy z jego pism, jego 

adresów pozostały zachowane w duŜym stopniu; ,,w duŜym stopniu", poniewaŜ 

w tych dniach transkrypcji dokonywali stenografowie i być moŜe niektóre 

kwestie nie zostały zapisane. 

Dziś Hadhrat Khalifatul Masih postanowił wygłosić kazanie głównie słowami 

Hadhrata Musleh Maud (ra).  Dotyczyć ma ono metod modlitwy i wiary w Boga 

jako Pana wszelkiej mocy.  Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe wybrał on 

to kazanie, poniewaŜ jeśli chcemy doświadczyć nadzwyczajnych rezultatów, to 

musimy mieć odpowiedni wgląd w temat tego kazania i powinniśmy to 

praktykować. 

 

 „Ciągle zwracam uwagę moich przyjaciół na modlitwę. Notatki i listy, które 

otrzymuję od przyjaciół ukazują, Ŝe część DŜama'at jest zmotywowana do 

modlitwy za zło współczesnego świata. Jednak modlitwy tylko jednej części nie 

są wystarczające. Co jest potrzebne, to to, aby sposób myślenia męŜczyzn, 

kobiet i dzieci w odniesieniu do modlitwy zmienił się. Zmiana w sposobie 

myślenia następuje, gdy przede wszystkim przekonanie i wiara w modlitwę są 

zregenerowane. Modlitwa osoby, która modli się bez wiary w modlitwę, nie 

zyska akceptacji. MoŜliwe jest, Ŝe czasami modlitwa takiej osoby jest 
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akceptowana, ale dzieje się to tylko dla zilustrowania i generowania wiary w 

sercu takiej osoby. JednakŜe, jest zasadą, Ŝe akceptowana jest modlitwa takiej 

osoby, która ma wiarę, Ŝe Bóg Egzaltowany wysłucha jej. W Koranie Allah 

Wyniesiony mówi: „Lub kto odpowiada na wołanie człowieka dotkniętego 

nieszczęściem, kiedy ten zwraca się do Niego (...)”(27:63). Następnie On 

sam stwierdza, Ŝe sam Bóg słucha. Arabskie słowo Muztir [strapiona osoba] 

oznacza kogoś, kto jest popychany ze wszystkich czterech stron w jednym 

kierunku. Ten, który idzie w kierunku, znalazłszy drogę zamkniętą ze 

wszystkich czterech stron nazywa się Muztir. Oznacza to, Ŝe wszędzie widzi on 

ogień; patrzy w prawo i widzi ogień, patrzy w lewo i widzi ogień, wygląda do 

tyłu i widzi ogień, wygląda pod siebie i widzi ogień, patrzy ponad siebie i widzi 

ogień. Tylko jeden kierunek, ten Boga Egzaltowanego pozostaje dla niego i 

łapie on go swoim wzrokiem; wszędzie indziej widzi on ogień na ogniu. Pokój 

jest widoczny tylko w jednym kierunku. Z tego moŜna zrozumieć, Ŝe 

koniecznością jest posiadanie elementu wiary, jeśli chodzi o temat Muztir.” 

,,Muztir nie oznacza tak po prostu osoby, której serce jest zatrwoŜone, 

poniewaŜ kiedy człowiek jest zatrwoŜony moŜe czasem impulsywnie iść w 

jednym kierunku, bez pewności, Ŝe kierunek, w którym zmierza przyniesie mu 

pokój czy teŜ nie. W rzeczywistości, niektórzy będąc w stanie niepokoju udają 

się do miejsca, które reprezentuje zagroŜenie i nie mogą oni być od tego 

uchronieni.  Zatem zwykły niepokój serca nie oznacza udręki. Tylko taki stan 

oznacza niepokój, gdy człowiek patrząc w czterech kierunkach nie widzi 

Ŝadnego sanktuarium, lecz spostrzega je tylko w jednym miejscu.  Więc 

wskaźnikiem zatrwoŜenia nie jest fakt, Ŝe człowiek widzi ogień w czterech 

kierunkach, ale jest nim fakt, Ŝe człowiek widzi pokój w jednym miejscu i moŜe 

być pewny, Ŝe tam ognia nie ma. Taka modlitwa, którą człowiek składa przed 

Bogiem, w której spełniony jest ten powyŜszy warunek, otrzymuje akceptację 

Egzaltowanego Boga. Człowiek musi mieć przekonanie, Ŝe nie ma dla niego 

innego sanktuarium z wyjątkiem tego u Boga. Prorok (saw) opisał ten stan 

Muztir słowami: „O Allahu nie ma schronienia od udręk i nieszczęść, które 

pochodzą od Ciebie poza tym, którego ja rozpaczliwie pragnę ze wszystkich i 
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ślepo uciekam się do Ciebie’’. To jest warunek niepokoju. Gdy Bóg oświadczył 

w Koranie: Lub kto odpowiada na wołanie człowieka dotkniętego 

nieszczęściem, kiedy ten zwraca się do Niego (...). Tu słowo Muztir 

oznacza modlitwę takiej osoby, która nie uznaje nikogo innego oprócz Boga i 

Jego schronienia. Werset ten wskazuje na taki warunek udręki. " 

Hadhrat Musleh Maud (ra) przeszedł do wyjaśnienia, Ŝe choć Bóg sam moŜe 

złagodzić niepokój, to człowiek teŜ moŜe pomóc innym jego, przez Boga 

danymi, zdolnościami. Jak zamoŜna osoba moŜe pomóc potrzebującemu, tak 

istnieje wiele innych sposobów, gdy ludzie pomagają sobie nawzajem w 

chwilach niepokoju. 

 JednakŜe potem mówi on: 

 ,,RóŜni ludzie mogą być pomocni osobie w jej czasach udręki. Lecz Bóg 

Wyniesiony stwierdza: Lub kto odpowiada na wołanie człowieka 

dotkniętego nieszczęściem, kiedy ten zwraca się do Niego (...). Tutaj 

nie ma znaczenia, jakim Muztir ten człowiek jest; czy jest on głodny, lub bez 

ubrania, albo spragniony, chory lub dźwiga ogromy cięŜar. NiezaleŜnie od swej 

niedoli, jedynym Istnieniem, które moŜe spełnić wszystkie jego potrzeby jest 

Bóg Egzaltowany.” 

,,Istnieją tysiące sposobów, w jakich człowiek moŜe być nieszczęśliwy; nawet 

król nie moŜe być pomocny w tym względzie. Na przykład, jeśli człowiek 

przechodzi przez dŜunglę i podchodzi do niego dzikie zwierzę to jak potęŜny 

król moŜe być pomocny, nawet, jeśli człowiek ten jest królewskim synem? W 

takiej sytuacji tylko Bóg moŜe być pomocny. Tak więc, tylko taka osoba, która 

ma doskonałą wiarę w to, Ŝe tylko Bóg moŜe jej pomóc w kaŜdej sytuacji, 

moŜe być nazywana Muztir.’’ 

To kazanie było przedstawione w czasie, gdy Brytyjczycy sprawowali rządy w 

Indiach. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe rząd brytyjski nie mógłby 

uczynić tych tchórzliwych ludzi w Indiach, którzy byli pod jego rządami, 

bardziej odwaŜnymi. Zdecydował się on, po prostu, nie mieć ich w siłach 

zbrojnych. Natomiast wśród tych, którzy tworzą połączenia z Bogiem, wielcy 
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tchórze stają się odwaŜni, a najbardziej niezorganizowane narody stają się 

zorganizowane. Kiedy Bóg daje narodom postęp, ich sytuacje przekształcają 

się, ich serca zmieniają się i rozwijają one taką siłę, Ŝe świat jest zdumiony. 

Taka była sytuacja w Arabii. Nie było tam systemu administracyjnego, tylko 

odmienne grupy plemion bez jedności i bez mocy. Prorok (saw) pojawił się 

wśród tych ludzi. I bardzo niewiele osób go przyjęło.  Być moŜe zaledwie 

kilkaset osób przyjęło go w czasie jego Ŝycia w Mekce. Ludzie Mekki byli 

uwaŜani za dość skromnych w kategoriach tego świata, a ci pośród nich, którzy 

stali się muzułmanami byli uznawani za skromnych nawet przez innych 

Mekkańczyków. Ale jak Bóg przekształcił ich w ludzi odwaŜnych i 

zorganizowanych! Arabowie z Mekki nie lubili słuchać nikogo ani być 

posłusznymi. Hadhrat Musleh Maud (ra) zrelacjonował długą historię, aby 

zilustrować to zajście, a następnie ukazać rewolucyjne zmiany, które miały 

miejsce wśród Mekkańczyków. Opowiada on o tradycji Towarzysza Proroka 

(saw), Hadhrat Abdullah bin Masood (ra). Był on w drodze, aby wysłuchać 

kazania Proroka (saw) i był nadal na ulicy, gdy usłyszał głos Proroka (saw) 

proszącego ludzi, aby usiedli. Abdullah bin Masood (ra) natychmiast usiadł tam 

gdzie był (jeszcze w drodze na kazanie) i zaczął się czołgać w kierunku 

meczetu. Ktoś zapytał go co robi, a on odpowiedział, Ŝe słyszał Proroka (saw) 

proszącego ludzi, aby usiedli, więc on dostosował się do tej prośby, bo nie 

chciał ryzykować odejścia z tego świata w czasie nie wykazywania 

posłuszeństwa Prorokowi (saw). 

Z drugiej strony ludzie Medyny nie byli bardzo biegli w walce. Byli to rolnicy; 

zawód, na który reszta Arabów patrzyła z góry, a nawet uwaŜała, Ŝe nie są oni 

godni, aby z nimi walczyć. A jednak, po związaniu się z Prorokiem (saw) u ludzi 

z Medyny nastąpiła wielka zmiana. Tak bardzo, Ŝe gdy w czasie bitwy o Badr 

wojownicy Mekkańscy zaatakowali mieszkańców Medyny, których w 

porównaniu z nimi była tylko garstka i w dodatku byli oni biednie uzbrojeni, 

zademonstrowali oni niesamowitą odwagę. Hadhrat Abdur Rahman bin Auf, 

męŜny Ŝołnierz, opowiada, Ŝe dobry Ŝołnierz moŜe walczyć dobrze, gdy ma 

wokół siebie dobrych Ŝołnierzy, którzy go strzegą. Dlatego dobrzy Ŝołnierze są 
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zawsze w środku po to, aby byli chronieni przez innych Ŝołnierzy. Podczas 

bitwy pod Badr, kiedy rozglądał się on dookoła ujrzał dwóch 15-letnich 

chłopców Ansari, którzy dostali pozwolenie, aby przyłączyć się do wojska 

Proroka (saw) gdyŜ na to nalegali. Serce Hadhrat Abdur Rahman bin Auf 

zamarło, kiedy zobaczył ich wokół siebie. Byli oni z Medyny, więc nie znali się 

na sztuce walki. Wtedy poczuł kuksańca w prawy bok. Jeden z chłopców 

poprosił go po cichu o pomoc w rozpoznaniu na polu bitwy Abu Jahl, który 

prześladował Proroka (saw). Chłopiec ten chciał go pomścić. Zanim zdąŜył 

odpowiedzieć, Hadhrat Abdur Rahman Auf poczuł kuksańca po jego lewej 

stronie. Drugi chłopiec zadał mu dokładnie to samo pytanie i powiedział, Ŝe 

szuka pomsty. Hadhrat Abdur Rahman Auf wskazał chłopcom Abu Jahl. Abu 

Jahl był oczywiście umieszczony w pośrodku innych Ŝołnierzy i miał po boku 

dwóch groźnych generałów jako adiutantów, którzy pilnowali go z 

wyciągniętymi mieczami. Ledwie Hadhrat Abdur Rahman Auf wskazał go 

chłopcom, oni rzucił się na niego jak jastrząb atakuje ptaka i ranili Abu Jahl. 

Jeden z chłopców w tej potyczce stracił rękę, ale kontynuował i obaj zdołali 

ściągnąć ranionego przez nich Abu Jahl na ziemię. 

Tak więc, dwóm młodym chłopom, spośród osób, które zostały uznane za 

niegodne walki, udało się zrobić cos nie do pomyślenia. Zranili oni zaciekłego 

wojownika Abu Jahl, który umierał w udręce, Ŝe jego śmierć przyszła za 

sprawą dwóch niedoświadczonych chłopców. To była wiara w Proroka(saw), 

która uczyniła mieszkańców Medyny odwaŜnymi i walecznymi wojownikami. 

Kolejnym przykładem fałszywego poczucia dumy Arabów w tamtych czasach 

był epizod gdzie człowiek chciał poślubić dziewczynę i poprosił jej ojca, aby 

pozwolił mu ją zobaczyć. Ojciec jednak odmówił. MęŜczyzna poszedł do 

Proroka (saw) i opowiedział mu swoją historię. Prorok (saw) powiedział, Ŝe ten 

ojciec jest w błędzie, poniewaŜ dopuszczalne jest, aby zobaczyć dziewczynę w 

celach Nikah [ogłoszenie zaślubin]. MęŜczyzna wrócił do jej ojca i powtórzył mu 

to, co powiedział Prorok (saw). Ojciec z jego fałszywą dumą lekcewaŜąco 

ponownie odmówił mu zobaczenia jego córki. Tymczasem dziewczyna słuchała 

tego wszystkiego i wyszła z odkrytą twarzą. Zapytała ojca jak mógł on dalej 
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odmawiać, gdy Prorok (saw) powiedział, Ŝe było dopuszczalne, aby zobaczyć 

dziewczynę przed Nikah. Potem zwróciła się ona do tego człowieka i 

powiedział, Ŝe moŜe teraz zobaczyć jak ona wygląda. MęŜczyzna odpowiedział, 

Ŝe nie musi patrzeć, poniewaŜ jego preferencją była dziewczyna posłuszna 

Bogu i Jego Posłańcowi. Tak więc Bóg tak przekształcił serca Arabów, Ŝe 

wszystko co miało dla nich znaczenie to osiąganie zadowalanie Boga i Jego 

Posłańca. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział:  

,,śaden rząd tego świata nie moŜe zmienić serca. Tylko Bóg Egzaltowany moŜe 

to uczynić. Tchórze, za przykazaniem Boga, stają się odwaŜnymi, a odwaŜni 

stają się, za przykazaniem Boga, tchórzami. Skąpi stają się hojni za 

przykazaniem BoŜym, a szczodrzy stają się skąpi za przykazaniem Boga. 

Ignoranci stają się uczonymi zgodnie z przykazaniem BoŜym, a uczeni stają się 

ignorantami na mocy przykazania BoŜego. Kiedy Bóg nakazuje, aby naród był 

wyeliminowany wtedy jego uczeni stają się ignorantami, jego dzielni ludzie 

stają tchórzami, jego hojni ludzie stają się skąpi i jego potęŜni ludzie stają się 

słabymi. Jednak, kiedy Bóg zechce wzmocnić naród wtedy jego tchórze stają 

się odwaŜni, jego ignoranci stają się uczonymi, jego skąpcy się hojni i jego 

głupcy stają się mędrcami. Wiele takich przykładów zostały zaobserwowane w 

Ŝyciu. 

Widzieliśmy to równieŜ pomiędzy Ahmadi. Niewykształcony człowiek staje 

szczerym Ahmadi. Jego elokwencja staje się wyraźna i wielu wielkich Maulłi 

stają się nerwowi omawiając z nim róŜne kwestie i w konsekwencji zaczynają 

go unikać. Zaobserwowaliśmy takŜe, Ŝe niektórzy wykształceni ludzie wchodzą 

do naszego DŜama'at, ale poniewaŜ nie są szczerzy w związku z Ahmadiyyat, 

pozostają ignoranccy na tematy wiedzy religijnej tak jak byli zanim zostali 

Ahmadi. To wyraźnie ukazuje, Ŝe nasza wiedza nie jest naszą własnością, ale 

jest daną przez Boga, nasza odwaga nie jest nasza własnością, ale jest daną 

przez Boga, nasze ofiary nie są naszymi własnymi, ale są wynikiem przez Boga 
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danymi nam zdolnościami. Jeśli odwaga nie byłaby dana to przez Boga, gdyby 

nie była to przez Boga dana wiedza, gdyby nie była to przez Boga dana 

waleczność to, jaki związek miałoby to ze szczerością? Byłoby to wszystko 

tylko kwestią przyzwyczajeń, cięŜkiej pracy i osobistych wysiłków. Aczkolwiek 

widzimy, Ŝe ci ludzie, którzy przywiązują więcej uwagi do znaczenia tego 

świata i którzy są ignoranccy w stosunku do wiedzy religijnej, mają takŜe 

szczere serca.’’ 

Wyjaśniając dalej, Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe Obiecany Mesjasz 

(as) miał sługę zwanego Peera, który nie był najbystrzejszym z ludzi. Jego 

rodzice zostawili go z Obiecanym Mesjaszem (as), który go leczył. Kiedy Peera 

poczuł się lepiej zwykł siedzieć cały dzień w przedpokoju / przedsionku domu, 

biegać na posyłki i przynosić wiadomości. Nie oferował on Salat. Hadhrat 

Maulana Nur-ud-Din (ra) zwykł uświadamiać mu znaczenie oferowania Salat. 

Pewnego dnia Peera szykował się do zaoferowania Salat. Kiedy oferował Salat 

przyszła do niego kobieta i przyniosła jedzenie. Zaczęła wzywać go głośno, aby 

podszedł i odebrał posiłek. Kiedy nie otrzymała odpowiedzi zawołała jeszcze 

raz głośno na niego, Ŝeby przyszedł, kiedy ona go wzywa. Usłyszał on jej 

głośny krzyk, a jego stan umysłowy był taki, Ŝe nadal będąc w pozycji 

siedzącej odpowiedział kobiecie, Ŝe nie przyjdzie dopóki jego Salat nie skończy 

się. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe w tych dniach w Qadian nie było 

poczty i Ŝadnego innego środka komunikacji. Kiedy ludzie podróŜujący do 

Qadian, zwykli wysiadać na stacji kolejowej w Batala, Maulłi Muhammad 

Hussein Batalwi zwykł zatrzymywać ich i nastawiać wrogo do Obiecanego 

Mesjasza (as). Pewnego dnia zatrzymał on Peera i próbował go odwieść. Peera 

odpowiedział, Ŝe był niewykształcony i nieświadomy, ale jedno jeszcze 

rozumiał, Ŝe Maulłi Sahib zawsze zatrzymywał ludzi przed pójściem do Qadian. 

Przez lata Peera przybywał do stacji, aby wysyłać telegramy itd. i widział, Ŝe 

Maulłi Sahib zawsze odstrasza ludzi od pójścia do Qadian. Jednak jeszcze nikt 

go nie wysłuchał.  Jednocześnie obecność ,,Mirza Sahib" w Qadian przyciągała 

ludzi. Musiało coś w tym być! Tak więc człowiek, który nawet nie w pełni 

rozumiał etykietę Salat, dał znakomitą i prawidłową odpowiedź Maulłi 
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Muhammad Hussein Batalwi. Ci, którzy mają związek z Nim są prowadzeni 

przez Boga w najbardziej niesamowity sposób, gdyŜ On ma sposób/ratunek na 

wszystko. JeŜeli istnieje jakikolwiek niedobór to Bóg wypełnia go, w przypadku 

niedoboru mądrości - On moŜe to udostępnić, w przypadku niedoboru odwagi- 

On moŜe to udostępnić, w przypadku niedoboru hojności- On moŜe to 

udostępnić, w przypadku niedoboru zdrowia - On moŜe to udostępnić, w 

przypadku niedoboru szacunku- On moŜe to udostępnić, w przypadku 

niedoboru dóbr- On moŜe to udostępnić. W skrócie- On ma wszelkiego rodzaju 

skarby i On daje swoim sługom z tych skarbów w jakŜe zadziwiający sposób. 

 

Kiedyś znany amerykański kapłan odwiedził Qadian wraz z innym księdzem. Dr 

Khalifa Rasheed ud din Sahib pokazał im otoczenie. Qadian nie posiadał w 

owym czasie Ŝadnych organów miejskich i śmieci gromadziły się na ulicach. 

Ksiądz zrobił wzmiankę o czystość wsi ,,nowego Mesjasza". Dr Rasheed ud din 

Sahib odpowiedział, Ŝe Indie były nadal pod panowaniem ,,pierwszego 

Mesjasza" [British Indian Raj] i to był przykład jego czystości i Ŝe rządy 

,,nowego Mesjasza" nie zostały jeszcze ustanowione. Następnie kapłan udał się 

na spotkanie Hadhrat Musleh Maud (ra) i zapytał go jakie jest islamskie 

wierzenie w stosunku do wędrówki duszy z jednej osoby do drugiej. Hadhrat 

Musleh Maud (ra) od razu zrozumiał, do czego kapłan zmierza. Sugerował on, 

Ŝe wierząc w to, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) jest na podobieństwo Jezusa (as), 

oznacza to, Ŝe jego duch przyszedł na ducha Obiecanego Mesjasza (as). Jeśli 

tak było, to była to wędrówka dusz; koncepcja, którą Koran odrzuca. 

Odpowiedziano mu, Ŝe oczywiście wierzymy, Ŝe osoba Obiecanego Mesjasza 

(as) jest na podobieństwo Jezusa, ale w sensie duchowym, a nie fizycznym. 

Drugie pytanie księdza dotyczyło miejsca gdzie nastąpiło przyjście Obiecanego 

Mesjasza (as). Zakwestionował on stosowność Qadian jako takiego miejsca, z 

którego moŜna przekazać przesłanie dla całego świata. Odpowiadając na to 

pytanie, przypominano kapłanowi o wielkości Nazaretu, kiedy miało miejsce 

przyjście Jezusa (as). Stanowiło je nie więcej niŜ kilkadziesiąt domów 

jednorodzinnych. Ksiądz zaniemówił. 
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Pewnego razu do Hadhrat Musleh Maud (ra) przyszedł Mullah i poprosił go, aby 

Hadhrat Musleh Maud (ra) dał mu dowód prawdziwości Obiecanego Mesjasza 

(as). Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział mu, Ŝe jest to zawarte w Koranie 

ale ten człowiek chciał usłyszeć konkretny werset, choć powiedziano mu, Ŝe 

kaŜdy werset Koranu jest dowodem prawdziwości ,,Mirza Sahib" jako, Ŝe 

wersety koraniczne mają zastosowanie do proroków w ten czy inny sposób. 

Istnieją pewne wersety, które są łatwiejsze, aby okazać się istotnymi w tym 

zakresie, podczas gdy inne nie są tak łatwe i wyjaśnienie nie byłoby zrozumiałe 

dla wszystkich. Mullah został poproszony, aby wybrać werset według własnego 

uznania i wybrał co następuje: Wśród ludu są teŜ i tacy, którzy powiadają: 

,,Wierzymy w Allaha i Dzień Ostatni’’, podczas gdy w ogóle nie są 

wiernymi (2:9) Hadhrat Musleh Maud (ra) wiedział, Ŝe dzięki mocy BoŜej ten 

człowiek zacytuje odpowiedni werset i tak dokładnie się stało. Wcześniej juŜ 

zadał on pytanie, Ŝe jeśli muzułmanie praktykuje swoją wiarę właściwie to, po 

co potrzeba proroka? Tak więc Hadhrat Musleh Maud (ra) zwrócił mu uwagę, 

Ŝe werset mówi o niektórych spośród muzułmanów, którzy nie idą właściwą 

drogą; czy zatem Bóg nie zesłał Proroka dla ich reformacji? Mullah zamilkł. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział: 

 ,,Wszystko pochodzi od Boga, ludzka siła nie moŜe nic zdziałać i dlatego 

naleŜy pamiętać, Ŝe o ile modlitwy nie są wykonywane będąc w stanie Muztir, 

to znaczy z tym przekonaniem, Ŝe to tylko Bóg moŜe spełnić wszystkie 

potrzeby świata, nie będą one zaakceptowane. Oczywiście są na świecie ludzie, 

którzy dają z tego, co Bóg dał im, ale w kaŜdym przypadku mogą oni jedynie 

dostarczyć komuś coś do ubrania. Oczywiście są na świecie ludzie, którzy dają 

z tego, co dał im Bóg jednak mogą oni tylko zapewnić komuś dom. Oczywiście 

są na tym świecie ludzie, którzy korzystają z ich przez Boga danej wiedzy, ale 

koniec końców mogą oni tylko wyleczyć schorowanych. Oczywiście są na 

świecie ludzie, którzy korzystając z ich przez Boga danej wiedzy, mogą 

reprezentować kogoś w sądzie bez pobierania opłat, ale w kaŜdym z tych 
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przypadków mogą oni jedynie walczyć w sprawie sądowej bez pobierania 

opłaty, ale nie ma nikogo na świecie, kto ma gmoc, aby zrobić to wszystko. 

śaden człowiek nie ma mocy, aby wprowadzić zmiany w sercach, Ŝaden 

człowiek nie ma władzy nad zmianą uczuć; tylko Istota Boga ma władzę nad 

wszystkim i tylko On moŜe zmieniać serca i ich najskrytsze uczucia. JeŜeli 

modlitwa nie jest odmawiana będąc w stanie Muztir, jeŜeli nie jest wykonana z 

utratą nadziei we wszystko i z doskonałą wiarą w Boga, nie jest 

zaakceptowana. Jednak, gdy modlitwa jest wykonana w ten sposób, to z 

pewnością dotrze do nieba Boga i jest definitywnie przyjęta.’’ 

 

To było zaledwie kilka wątków z piątkowego kazania Hadhrata Musleh Maud 

(ra). Jeśli chcemy zmienić naszą sytuację, musimy zwrócić się do Boga w ten 

sposób. Bądźmy tymi, którzy modlą się w ten sposób! 

 

Następny Hadhrat Khalifatul Masih ogłosił odejście Azim Sahib, który był 

oddanym pracownikiem departamentu Ziafat w Londynie. Był on bardzo 

zaangaŜowany w słuŜbę innym. Jego modlitwa pogrzebowa odbędzie się za 

kilka dni. Pozostawił on dzieci, które nadal uczą się. Niech Bóg ich StrzeŜe. 

 
 

 


