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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

Renesans islamu a prześladowania 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

26 października, 2012 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął swoje kazanie od recytacji poniŜszych 

wersetów: 

 

Na niebo, posiadające budowle z gwiazd, 

I Obiecany Dzień, 

I świadka, i tego, któremu dawane jest świadectwo, 

Niechaj przeklęci będą Ludzie Okopów- 

Ogień podsycany paliwem- 

Kiedy zasiedli przy nim 

I byli świadkami tego, co uczynili wierzącym. 

A nienawidzili ich tylko za to, Ŝe ci uwierzyli w Allaha, 

Wszechmogącego, Godnego Chwały,  

Do Którego naleŜy Królestwo niebios i ziemi. A jest Allah świadkiem 

nad wszystkimi rzeczami.  

Na tych, którzy prześladują wierzących męŜczyzn i wierzące niewiasty, 
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a potem nie okazują skruchy, czeka niechybnie kara Piekła i dla nich 

jest przeznaczona męka palenia. 

Na tych jednak, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, czekają Ogrody, 

przez które przepływają strumienie. To jest, zaiste, największe 

osiągnięcie. (85:2-12)  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V wyjaśnił, iŜ powyŜsze wersety mówią o 

wielowiekowych naukach islamu, o drugiej jego fazie, o nadejściu Obiecanego 

Mesjasza oraz o jego wrogach i przeciwnikach załoŜonej przez niego wspólnoty. 

Przygotowują równieŜ jej członków do przeciwstawienia się opozycji i informują 

ich o tym, Ŝe będzie ona długotrwała. Ale Bóg nie będzie cicho w jej obliczu. 

Nadejdzie dzień, kiedy prześladujący wierzących zostaną ukarani, a ci, którzy 

męczą muzułmanów Ahmadi ogniem sami będą płonąć w jeszcze większych 

płomieniach. DŜama´at otrzymał radosną nowinę o zwycięstwie w tym świecie, 

a kaŜdy wierzący o czekającym go Raju. Tak moŜna podsumować powyŜsze 

wersety. 

 

Rozmyślania o znaczeniu tych wersetów, przy równoczesnym pamiętaniu o 

obecnej sytuacji naszego DŜama´at, przyczyniają się do pogłębienia naszej 

wiary w prawdomówność Koranu i Proroka (saw). Wzrasta takŜe nasza wiara w 

Boga, Który przed wiekami w powyŜszych słowach przepowiedział to, co 

nadejdzie. Zapewnił nas, Ŝe islam będzie prosperował przez wieki, aczkolwiek 

na określonych terenach, a potem przekazał nam radosną nowinę o Obiecanym 

Mesjaszu, który przybędzie, aby nieść przesłanie Proroka (saw) nie tylko 

wybranym osobom na określonym terenie, jak czynili to Reformatorzy [arab. 

MudŜaddid] z dawnych czasów, ale przekaŜe je całemu światu. W tym celu 

powoła wspólnotę, której oddziały powstaną w kaŜdym państwie na świecie, a 

to pozwala nam zrozumieć słowa przesłania, które brzmią: Powiedz: ,,O 

ludzkości, naprawdę jestem Posłańcem do was wszystkich od Allaha... 

(7:159) Te wszystkie aspekty świadczą o jasnej, jak słońce prawdomówności 
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wspólnoty powołanej przez Obiecanego Mesjasza (as). Jesteśmy szczęśliwcami 

przynaleŜącymi do tej społeczności i w ten sposób jesteśmy związani ze 

Świadkiem [arab. Szahid], który przyszedł, aby wytłumaczyć światu 

prawdomówność Dającego Świadectwo [arab. Muszuud]. Bóg posłał go, aby 

udowodnił i potwierdził prawdziwość i wyŜszość pięknych nauk Koranu. 

Obiecany Mesjasz (as) wykonał to zadanie, a takŜe przedstawił światu wzniosły 

status i renomę Proroka (saw).  

 

Zanim powstały ksiąŜki autorstwa Obiecanego Mesjasza (as) ludzie odczuwali 

potrzebę potwierdzenia usłyszanego przesłania, a ci, którzy szczerze troszczyli 

się o sprawy islamu byli zaniepokojeni rozwojem sytuacji. Przybył on we 

właściwym czasie. I wcale nie jest tak, Ŝe jedynie wówczas ludzie potrzebowali 

kogoś takiego, jak on. Nawet w dniu dzisiejszym wiele osób wypatruje 

reformatora, prawdziwego i gorliwego wyznawcy Proroka (saw). Hadhrat 

Khalifatul Masih V przypomniał, Ŝe dokładnie omawiał ten temat w czasie 

DŜelsa Salana w jednym ze swoich wystąpień i dlatego nie chce teraz rozwijać 

tego tematu.  

 

KaŜdy Ahmadi bardzo dobrze wie, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) był posłany przez 

Boga w drugiej fazie islamu. Nawet ludzie spoza wspólnoty, którzy są uczciwi i 

przyzwoici przyznają, iŜ jedynie Ahmadiyya w pełni przestrzega zasad islamu. 

Prawdą jest, Ŝe w dzisiejszych czasach jedynie Obiecany Mesjasz (as) daje 

świadectwo prawdomówności Proroka (saw), a jedynie Wspólnota, którą 

powołał do Ŝycia jest w stanie prawidłowo reagować na szyderstwa i zniewagi 

skierowane przeciw Prorokowi (saw). Reakcje pozostałych muzułmanów są 

tylko paliwem podsycającym siły antymuzułmańskie, których zachowanie staje 

się coraz bezczelniejsze. Przykładem mogą być tak zwani mullahowie, którzy 

ogłaszają coraz okrutniejsze fatła, a te wywołują jedynie coraz bardziej 

obraźliwe komentarze przeciwników islamu. Tymczasem reakcje członków 

Ahmadiyya wywołują w ludziach uczciwych zawstydzenie i zakłopotanie, a to 
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prowadzi do tego, iŜ zaczynają oni potępiać osoby szydzące z naszej wiary i 

obraŜające islam. Pewien Ahmadi napisał do Hudhura, Ŝe uczestniczył w 

spotkaniu, na którym jedna chrześcijanka wypowiadała się o Proroku (saw) w 

samych superlatywach. Gdy zobaczył, jak inni doceniają Proroka (saw) w jego 

oczach pojawiły się łzy.  

 

Zaprawdę, Ahmadi powinien reagować na zniewagi uświadamianiem światu 

statusu i przedstawianiem wydarzeń z Ŝycia Proroka (saw), powinien mówić o 

przepięknych naukach islamu, o tym, Ŝe zbawienie moŜna uzyskać jedynie 

poprzez Proroka (saw), a tą drogę znajdziemy tylko wtedy, gdy poznamy nauki 

islamu i będziemy zgodnie z nimi postępować. Prorok (saw) zmienił 

ignoranckich Beduinów w ambasadorów miłości i pokoju. Takich cudów 

dokonywał i aby mogło to powrócić posłany został Obiecany Mesjasz (as), jego 

gorliwy wyznawca, o czym mówią wersety Sury Al Buruj. 

 

Kiedy Świadek ogłosił juŜ swoje przybycie, jak zareagował świat, który 

odczuwał w tym czasie potrzebę pojawienia się takiego właśnie człowieka? 

PowyŜsze wersety przepowiadały, Ŝe kiedy Bóg pośle Obiecanego Mesjasza 

(as), aby umocnił w ludzkich sercach prawdomówność Proroka (saw) i 

przybliŜył im piękne nauki Koranu, to zarówno on sam, jak i jego Wspólnota 

będą musieli stawić czoła wielu niebezpieczeństwom. Ci sami ludzie, którzy 

czekali na reformatora i jego przeciwnicy połączą swoje siły przeciw niemu i 

będą go zwalczać z niespotykaną zawziętością. I rzeczywiście, ci ludzie tak się 

zachowują. Z jednej strony płaczą prosząc o reformatora, a z drugiej strony z 

całych sił przeciwstawiają się temu, który do nich przybył. Tacy ludzie są 

przeklęci przez Boga, ale wierzący nie poddadzą się tak łatwo. Zawsze będą 

gotowi do poświęceń i cierpliwie będą znosić trwające prześladowania. W 

rzeczywistości, to w ich wyniku dojdzie do rozwoju i powiększenia Ahmadiyyat, 

prawdziwego islamu. Obiecany Mesjasz (as) wielokrotnie zwracał na to uwagę i 

podkreślał to w swoich dziełach oraz przemówieniach. Prześladowania, którym 
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DŜama´at musi stawiać czoła w wielu krajach, zwłaszcza w Pakistanie, gdzie 

na przykład szykanuje się studentów Ahmadi, maltretuje się ich lub wydala z 

uczelni z powodu ich wiary, zostały przepowiedziane przez Boga. Zapisano, Ŝe 

przeciw nam roznieconych będzie wiele róŜnych ognisk. Zaprawdę, w 1974 

roku równieŜ agitowano przeciwko nam i wzniecono prawdziwy ogień, kiedy to 

spalono dom pewnej rodziny Ahmadi, a policja w tym czasie przyglądała się 

wszystkiemu w milczeniu. Prorok (saw) wiedział, Ŝe Obiecany w drugiej fazie 

islamu i jego wyznawcy będą prześladowani, a ich prześladowcami będą inni 

muzułmanie. Hadisy wyraźnie mówią, Ŝe muzułmanie upadną, a Bóg zapyta 

Proroka (saw), dlaczego tak się stało, a jego odpowiedź będzie taka sama, jak 

Jezusa (as) (5:118), Ŝe niósł im świadectwo, kiedy był wśród nich, ale po jego 

odejściu zboczyli z drogi.  

 

Obiecany Mesjasz (as) przygotowywał nas na te trudne czasy i czasami 

wyraźnie zaznaczał ten temat w swoich wypowiedziach. Pisał: Ale wszyscy ci, 

którzy wytrwają w wierze do końca, chociaŜ będą wstrząśnięci ogromem 

kataklizmów i miotani sztormami nieszczęść, wyśmiewani i wyszydzani przez 

ludzi, nienawidzeni i potępiani przez świat, na końcu wyjdą z tego jako 

zwycięzcy. A wrota błogosławieństw staną przed nimi szeroko otwarte. Bóg 

zwrócił się do mnie i powiedział, Ŝe mam poinformować mój DŜama´at, Ŝe ci, 

którzy wierzą, a ich wiara nie słabnie pod wpływem doczesnych bodźców i jest 

wolna od zakłamania, tchórzostwa, ci, którzy są zawsze doskonale posłuszni, 

tacy ludzie są ulubieńcami Boga. A Bóg powiedział, Ŝe zaprawdę oni są tymi, 

którzy stoją po stronie Prawdy. (Testament, str.12) 

 

Napisał takŜe: Prawda zwycięŜy. Dla islamu nastanie nowy jasny dzień. Taki, 

jak kiedyś. Słońce islamu rozbłyśnie w pełnej sile, jak kiedyś. Ale nie stanie się 

to natychmiast. WaŜne jest, Ŝe nie stanie się to dopóki nie udowodnimy naszej 

wartości poprzez gorliwą cięŜką pracę, przez ofiarowywanie naszej Ŝyciodajnej 

krwi, przez poświęcanie naszego odpoczynku i pokoju, przez akceptowanie 
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wszelkiego poniŜania dla zachowania godności islamu. Nowe Ŝycie islamu 

wymaga od nas ogromnej ofiary. Jak ma być ta ofiara? Chodzi tu o nasze 

Ŝycie; od tej ofiary zaleŜy istnienie islamu, Ŝycie muzułmanów i manifestacja 

Boga w naszych czasach. (Zwycięstwo islamu, str.8) 

 

Zaprawdę, ostateczne zwycięstwo będzie naleŜało do nas, ale musimy dołoŜyć 

wszelkich starań. Musimy pamiętać, Ŝe aby ochronić naszą wiarę powinniśmy 

być gotowi spłonąć w ogniu. Takie ogniska raz po raz są wzniecane w 

Pakistanie, a w ostatnich dwóch latach sytuacja jest coraz gorsza i osiąga 

niewyobraŜalne rozmiary. Nigdy wcześniej tylu członków naszej Wspólnoty nie 

oddało Ŝycia za sprawę religii. Jednak te ofiary zapowiadają zbliŜające się 

zwycięstwo, o którym informował nas Sam Bóg. Obiecany Mesjasz (as) zwracał 

nam uwagę na Towarzyszy Proroka (saw), na nieszczęścia i niefortunne 

wydarzenia, które znosili dla chwały wiary. Mimo to nie było dnia, ani nocy, 

aby odpoczywali i pokonywali wszystkie przeszkody dla sprawy Boga, a nawet 

oddawali dla niej własne Ŝycie.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe DŜama´at powinien nawet w dniu 

dzisiejszym w pełni to doceniać. W ostatnich dwóch latach w naszej Wspólnocie 

było wiele ofiar z Ŝycia naszych braci. Ktoś napisał do Hudhura, Ŝe w 

przypadku niedawnej męczeńskiej śmierci młodego Ahmadi w Karaczi ktoś udał 

się do jego rodziny, aby złoŜyć kondolencje. Jedna z bliskich krewnych, a nie 

była to ani matka, ani siostra zmarłego powiedziała, Ŝe raczej naleŜałoby 

pogratulować rodzinie, która została obdarzona męczennikiem. Czy to w 

przypadku męczeńskich śmierci w Lahore, w Mandi Bahauddin, Karaczi, czy 

Ghatyalian jest ewidentne, Ŝe duch ofiarności jest obecny wszędzie. O, 

wrogowie Ahmadiyyat, nie potraficie odciągnąć Ŝadnego Ahmadi od jego wiary, 

nawet po uśmierceniu tak wielu w Lahore, nie dali rady podkopać wiary 

Ahmadi w Karaczi. InszaAllah, wszyscy Ahmadi to pojmują i zawsze będą to 

rozumieć, zawsze będą gotowi do wszelkiego rodzaju poświęceń, bo druga faza 
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islamu wymaga ofiar. 

W ostatnim ataku na Ahmadi w Karaczi powaŜnie zranionych zostało kilka 

osób, a niektórzy z nich znajdują się w stanie krytycznym. Pomimo tego wiara 

ich rodzin nadal jest niezłomna. Wrogowie wzniecili ogień i dbają, aby nie 

zgasł. W ten sposób stworzyli sytuację, o której mówi werset 7 sury Al Buruj: 

Kiedy zasiedli przy nim... przykładem zachowań tych ludzi jest postępowanie 

mullaha i jego kolegów, którzy poszli do szpitala, gdzie opatrywano 

napadniętych Ahmadi i zaŜądali, aby z powodu ich wiary nie udzielano im 

pomocy. Nie sposób zrozumieć, jak mogą się tak zachowywać i w dodatku 

głosić, Ŝe robią to w imieniu tego, który był ,,miłosierdziem dla całego świata". 

To jest istotą ich okrucieństwa, Ŝe aby zakryć swoje niecne sprawki mówią, iŜ 

czynią wszystko w imieniu Proroka (saw), a Bóg na pewno ich za to ukarze, 

gdyŜ powiedział, Ŝe takich ludzi czeka niechybnie kara Piekła i dla nich 

jest przeznaczona męka palenia. 

 

Prawdziwie wierzący mogą się radować, bo na nich czeka Raj, jego cieniste 

ogrody poprzecinane bystrymi strumieniami. Na tym świecie nasi wrogowie 

mogą wzniecać płomień nienawiści i być okrutnymi prześladowcami, ale Bóg 

postara się, aby w końcu ci, którzy w Niego wierzą odpoczywali w cieniu, a ich 

przeciwników czeka wieczny ogień. Ahmadi w większości przypadków w obliczu 

wrogiego zachowania okazują zdecydowanie i wytrwałość, ale niektórzy w 

takiej sytuacji czują strach. Tymczasem nie ma tu Ŝadnego powodu do obaw. 

Ich ofiara została przyjęta juŜ przed 1500 laty, kiedy to objawiony został Koran 

i nie było to zwykłe wyróŜnienie. KaŜdy Ahmadi, czy to z Pakistanu, Indonezji, 

z małej wioski w Indiach lub z jakiegoś arabskiego kraju, kaŜdy, kto 

doświadczył wrogich prześladowań, wszyscy Ahmadi z Pakistanu, którzy są 

nieustannie nękani na podstawie przypuszczeń, Ŝe (niech Bóg wybaczy) nie 

wierzą w Proroka (saw) lub nie zgadzają się z twierdzeniem o ostateczności 

jego proroctw, którzy są ranieni nieustannym obraŜaniem jego prawdziwego i 

gorliwego wyznawcy, wszyscy ci ludzie w nagrodę za okazaną wytrwałość oraz 
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gotowość do poświęceń wejdą do Raju. 

 

Przed kilkoma dniami została opublikowana bluźniercza ulotka pełna zniewag, 

w której zamieszczono równieŜ fotografię Obiecanego Mesjasza (as). Była 

rozdawana na jednym z wieców, a ludzie deptali po niej chcąc okazać swoje 

poglądy i ogromną nienawiść oraz tupet. Hudhur stwierdził, Ŝe własna 

bezczelność w końcu doprowadzi ich do piekielnych męczarni. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V poinformował, iŜ poprowadzi modlitwę pogrzebową 

za osoby, które niedawno zmarły męczeńską śmiercią w Karaczi. Niech Bóg ich 

wywyŜszy i niech kaŜda kropla krwi męczenników Ahmadi przyczyni się po 

milionkroć do rozwoju naszej wspólnoty. Módlmy się, aby akceptując ich ofiarę 

Bóg juŜ wkrótce obdarzył nas zwycięstwem. Módlmy się takŜe o szybki powrót 

do pełnego zdrowia tych, którzy zostali zranieni w tym ataku.  

 

Męczennik Saad Farooq sahib zginął 19 października. Urodził się w Karaczi w 

1986 roku. Studiował inŜynierię elektroniczną. Zaledwie kilka dni wcześniej 

oŜenił się. 19 października po Modlitwie Piątkowej wracał do domu na motorze, 

gdy tymczasem inni członkowie rodziny jechali w samochodzie. Dwóch 

zamaskowanych napastników przejeŜdŜających obok na motorze nagle 

otworzyło ogień. Został powaŜnie ranny. Potem mordercy zaczęli ostrzeliwać 

samochód i zranili prawie kaŜdego, kto w nim siedział. Ojciec Saad sahiba 

kierował dalej pomimo tego, Ŝe odniósł powaŜne rany. Kiedy zobaczył, co 

dzieje się z jego synem zatrzymał pojazd, pomógł mu i odwiózł samochodem 

do szpitala. Saad sahib zmarł w szpitalu z powodu odniesionych ran. Był on 

muusi (prawdziwie wierzący, poboŜny człowiek), a jego pogrzeb odbył się w 

Rabwah. Jego stosunek do rodziców był przepełniony miłością i szacunkiem. By 

honorowym krwiodawcą. Jego Ŝona powiedziała, Ŝe kiedy po zaręczynach 

rozmawiali przez telefon ( jest ona z USA) często wspominał, Ŝe chciałby 

zostać męczennikiem. Rodzina starała się ukryć przed jego rannym ojcem fakt, 
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iŜ zmarł jako męczennik, ale on o tym wiedział i chciał jeszcze raz zobaczyć 

jego twarz. Kto mógłby zaszkodzić ludziom, którzy mają tak silne uczucia? 

Teść Saad sahiba nadal jest w krytycznym stanie i przebywa w szpitalu. Ten 

człowiek był gościem w Pakistanie, bo przyjechał z USA jedynie na ślub własnej 

córki. 

 

Męczennik Bashir Ahmad Bhatti sahib zginął w Karaczi 23 października. 

Siedział w swoim sklepie, kiedy wieczorem nagle przejechało obok dwóch 

napastników na motorze i zaczęło do niego strzelać. Szybko przewieziono go 

do szpitala, ale zmarł w drodze. Miał 67 lat i zawsze cięŜko pracował. Bardzo 

dobrze wychował swoje dzieci - 2 synów i 3 córki. Niech Bóg stanie się ich 

obrońcą.  

 

Męczennik dr. Raja Abdul Hameed Khan sahib wstąpił do Ahmadiyyat w 1994 

roku. Jednego dnia wieczorem do kliniki, gdzie pracował przyjechało na 

motorze dwóch ludzi. Jeden z napastników szedł do środka i zaczął strzelać do 

doktora, który zginął na miejscu. Był to człowiek uprzejmy i pełen współczucia 

dla innych, który chętnie słuŜył DŜama´at. Z powodu obecnych niepokojów 

kilka rodzin Ahmadi opuściło swoje mieszkania, ale on nie czuł lęku i mówił, Ŝe 

chciałby zostać męczennikiem. Zapytał swoją Ŝonę, czy się boi, a ona odrzekła, 

Ŝe nie i Ŝe pragnie męczeńskiej śmierci dla swojego męŜa i dla siebie. Doktor 

osierocił 3 córki. Niech Bóg stanie się ich obrońcą.  

 

Męczennik Riaz Ahmad sahib zginął 18 października w Ghatyalian. Jego rodzina 

wdała się w jakiś spór z sąsiadami, a jego starszy brat równieŜ zmarł wcześniej 

jako męczennik. Ahmad sahib nie był bezpośrednio zaangaŜowany w 

sprzeczkę, ale z powodu jego słuŜby dla DŜama´at wiele osób go nienawidziło. 

Pewien niedawno przybyły do tej okolicy maulłi podŜegał drugą stronę, aby go 

zabili pod przykrywką nienawiści religijnej i w ten sposób uniknęli 

odpowiedzialności karnej, bo powiedzą, iŜ zabili jedynie jednego z 
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Kadiańczyków (wyznawcy Obiecanego Mesjasza (as)). Ahmad sahib wracał do 

domu po Isza, kiedy nieznany napastnik zabił go strzałem z pistoletu. Zawsze 

uznawał DŜama´at i niech Bóg go wywyŜszy.  

 

Ogłoszono takŜe dwie dalsze modlitwy pogrzebowe in absentia. 

Pierwsza w intencji Abdul Rahman Al Jabali sahiba z Arabii Saudyjskiej. Miał on 

47 lat i stał się Ahmadi w 2010 roku. 

Druga w intencji Izzat Abdus Sami sahiba z Egiptu, który zmarł 10 

października. 

 
 
 


