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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Konferencja dotycząca kilku Ŝywych religii  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

28 lutego, 2014 r.     

 

W ubiegły piątek Hudhur wygłosił wykład w odniesieniu do proroctwa o Musleh 

Maud(ra), jakie było dane Obiecanemu Mesjaszowi (as) i wyjaśnił temat 

świeckiej i duchowej wiedzy Hadhrat Musleh Maud (ra), a takŜe wymienił 

poglądy innych dotyczące znakomitej wiedzy Hadhrat Musleh Maudag (as) i 

jego komentarza Koranu. Te poglądy i jego osiągnięcia są bardzo obszerne i 

zajęłoby to miesiące i lata, aby je wymienić. JednakŜe, dzisiaj Hudhur mówił o 

jednym z aspektów, o którym chciał wspomnieć w ostatni piątek, ale nie mógł 

z powodu braku czasu. Wydarzenie to miało miejsce 90 lat temu i ma związek 

z miastem Londyn. 

Konferencja na temat religii świata odbyła się tutaj, w Londynie, w 1924 roku, 

a uświetnił ją swą obecnością Hadhrat Khalifatula Masih II (ra). W dzisiejszych 

czasach nasz DŜama’at jest znany innym i mamy kontakty; ze względu na 

prześladowania Ahmadiyya, wie o nas wiele organizacji praw człowieka. Ze 

względu na nasze kontakty, jesteśmy znani parlamentarzystom i naukowcom 

tutaj i w innych krajach. W tamtych czasach nie mieliśmy tych kontaktów. 

Jednak Bóg stworzył szczególne okoliczności. Po odbyciu dyskusji, zarząd 

konferencji zaprosił Hadhrat Musleh Mauda (ra), aby przybył do Londynu i 

wygłosił wykład do zgromadzenia. Ta okoliczność zrodziła się za pomocą 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  2/13 

 

specjalnego BoŜego wsparcia. Biorąc pod uwagę sytuację finansową DŜama’at 

w tamtych czasach, nie było to błahostką dla Hadhrat Musleh Mauda (ra), aby 

podróŜować z jedenastoma osobami. Opłacił on swoje własne wydatki, ale 

koszty podróŜy innych musiały zostać pokryte za podjęte na ten cel poŜyczki. 

Początkowo zdecydowano, aby nie podróŜować. Później, po modlitwie i 

Istikhara oraz konsultacji z DŜama’at, podróŜ została podjęta ze specjalnym 

BoŜy wsparciem. To była pierwsza w historii europejska podróŜ Khalifatula 

Masiha II (as). Udał się on równieŜ (en route) do kilku innych krajów, w tym 

Syrii i Egiptu. Tylko Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) miał okazję odwiedzić 

kraje arabskie. Później sytuacja pogorszyła się i nieprzerwanie były nakładane 

restrykcje. Dziś Hudhur opowiedział krótko o konferencji oraz opiniach / 

wraŜeniach Anglików w odniesieniu do Hadhrat Khalifatul Masihag II (ra). Te 

poglądy / wraŜenia potwierdzają jego wyjątkową zręczność naukową, jak 

równieŜ specjalne BoŜe wsparcie. Narracja ta ma takŜe kilka historycznych 

aspektów, których nasi młodzi ludzie powinni być świadomi. 

 

W tamtych czasach podróŜe zagraniczne odbywały się przez morza i zajmowały 

wiele dni. W drodze powrotnej Hadhrat Musleh Maud (ra) prowadził Salat 

(modlitwa) na pokładzie pomiędzy pierwszą  a druga klasą. Kiedy skończył, 

usiadł z jego towarzyszami w miejscu gdzie przypadkowo przechodził 

pokładowy lekarz, który był Włochem. Zobaczywszy ich, rzekł spontanicznie: 

„Jezus Chrystus i jego dwunastu apostołów!” Dr Hashmat Ullah Sahib 

opowiada, Ŝe był zdumiony, słysząc to. Włoch, który był wyznawcą papieŜa, 

powiedział coś, co było jak najbardziej trafne i duchowe. Dwunastą sobą 

podróŜującą z Hadhrat Khalifatula Masih II (ra) był dr Muhammad Sharif Sahib, 

który przyłączył się do grupy, ale podróŜował prywatnie. 

Wspomniana konferencja jest szeroko znana, jako Wembley Conference. Na 

początku 1924 roku, socjalistyczny przywódca, William Loftus Hare, 

zaproponował, aby, w połączeniu z renomowaną Wembley Exhibition, 

zorganizować konferencję religijną, na którą powinni zostać zaproszeni religijni 
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przedstawiciele religii Imperium Brytyjskiego, aby mogli oni objaśniać zasady 

swoich religii. Organizatorzy konferencji, w tym kilku Orientalistów, zgodzili się 

z tą sugestią i, aby gruntownie przygotować się do konferencji, stworzona 

została komisja pod patronatem Szkoły Studiów Orientalnych Uniwersytetu w 

Londynie. Imperial Instytut został wybrany jako miejsce konferencji, która 

miała odbyć się w dniach od 22 września do 3 października. Komitet postanowił 

zaprosić przedstawicieli następujących religii: hinduizmu, islamu, buddyzmu, 

zaratusztrianizm, jain, sikhizmu, sufizmu, brahmo Šamaj, Arya Samaj, 

konfucjanizmu, itp. 

ChociaŜ Maulwi Abdul Rahim Nayyer Sahib był w Londynie od 1923 roku, nie 

wiedział on o tej proponowanej, wielkiej konferencji. Po tym, jak komisja 

wybrała juŜ mówców na konferencję i minęła juŜ część roku 1924, Maulwi 

Sahib dowiedział się dopiero o tym nadchodzącym wydarzeniu. Udał się do 

wspólnego sekretarz Komitetu, M. M Sharples, który uwaŜał, Ŝe punkt widzenia 

islamu przez Ahmadi powinien być zawarty w tej konferencji. Kiedy zostało to 

omówione przez komisję, jej wiceprezes, dr Sir Thomas W Arnold zasugerował, 

Ŝe Nayyar Sahib powinien być skonsultowany, co do wyboru mówców na 

konferencję. 

W naszych czasach tracimy nadzieję i mówimy, Ŝe jest za późno, Ŝe nic nie 

moŜe być juŜ zrobione. Wtedy, mimo tego, Ŝe wszystko było juŜ 

zaaranŜowane, Nayyar Sahib zdobył się na odwagę i poszedł spotkać się z 

komisją i przekonał ich, a organizatorzy wzięli pod uwagę jego sugestie, co do 

tego, kto powinien być zaproszony w odniesieniu do hinduizmu, buddyzmu i 

sufizmu. Zasugerował on Hadhrat Sufi Roshan Ali Sahib do reprezentowania 

sufizmu, lecz równieŜ poinformował komisję, Ŝe Sufi Sahib moŜe uczestniczyć 

w konferencji tylko za zgodą Hadhrat Mirza Bashir ud din Mahmood Ahmad, 

Khalifatul Masih II (ra). Gdy te nazwiska zostały przedstawione komisji, dr 

Arnold i inni jak najserdeczniej zdecydowali, Ŝe Hadhrat Khalifatul Masih II 

(ra), powinien zostać zaproszony na konferencję i poproszony, aby przywieść 

ze sobą Sufi Sahib. Tak więc zaproszenie, od wiodących Orientalistów Brytanii, 

zostało wysłane do Hadhrat Musleh Maud (ra). 
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Po zastanowieniu się, zaproszenie zostało przyjęte i Hadhrat Khalifatul Masih II 

(ra) zaczął pisać rozprawę na konferencję. Jej tłumaczenie i korektę 

powierzono Chaudhary Zafrulla Khan Sahib, Maulwi Sher Ali Sahib i Bashir 

Ahmad Sahib Mirzie. JednakŜe rozprawa ta okazała się być zbyt długa na 

konferencję, a nie było stosownym, aby ją streścić. Zdecydowano, Ŝe zostanie 

napisana kolejna rozprawa, co Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) uczynił i  

wykonano jej tłumaczenie. 

23 września 1924 roku był złotym dniem w europejskiej podróŜy Hudhura, gdy 

na konferencji Wembley, znakomita rozprawa Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) 

został odczytana, a była ona wspaniałą reprezentacją islamu Ahmadiyyat i 

przedstawiła Europie przesłanie islamu w prawdziwym znaczeniu. Było to takŜe 

wspaniałe spełnienie wizji Obiecanego Mesjasza (as) o dawaniu przemówienia 

w Londynie. 

Czasem rozpoczęcia rozprawy była godzina siedemnasta, o której ludzie 

siedzieli juŜ i słuchali innych wykładów o islamie przez dwie i pół godziny. 

Jednak jak tylko nadszedł czas wygłoszenia rozprawy, publiczność usiadła 

chętnie i sala zapełniła się. Liczba obecnych na wcześniejszych wykładach nie 

była tak wysoka. Sir Theodore Mersin, który przewodniczył konferencji, 

najuprzejmiej poprosił Hadhrat Khalifatul Masih II (ra), aby wygłosił swój 

wykład do zgromadzenia. Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) był juŜ, ze swoimi 

współpracownikami, na scenie. Powstał i powiedział krótko: „Panie 

Przewodniczący, siostry i bracia! Przede wszystkim dziękuję Bogu, Który 

umieścił w sercach organizatorów konferencji myśl, Ŝe ludzie powinni 

przemyśleć kwestie religii i po wysłuchaniu rozpraw na temat róŜnych religii, 

zadecydować, która religia powinna być przyjęta. Poproszę teraz mojego 

wyznawcę, Chaudhry Zafrulla Khan Sahib, prawnika, aby przeczytał moją 

rozprawę. Nie jestem przyzwyczajony do czytania w ten sposób, nawet w 

moim własnym języku, poniewaŜ moje wypowiedzi są zawsze nieprzygotowane 

i mogę wypowiadać się na dany temat do sześciu godzin. Temat religii nie 

kończy się tutaj, na tym świecie, a raczej po śmierci przechodzi do następnego 

świata, a wieczne szczęście człowieka jest związane z wiarą. Dlatego pomyślcie 
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i zastanówcie się nad tym i mam nadzieję, Ŝe będziecie słuchać uwaŜnie.” 

Chaudhry Zafrulla Khan Sahib przeczytał rozprawę imponującym tonem i choć 

cierpiał trochę na ból gardła to Boski ratunek był z nim. Przeczytanie rozprawy 

zabrało mu godzinę. Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) powiedział kiedyś: 

„ChociaŜ to Chaudhry Zafrulla Sahib czytał tą rozprawę, to mój język 

przemawiał.” Publiczność słuchała tego przemówienia w transie. Wydawało się 

jakby cała publiczność składała się z Ahmadi. Ludzie siedzieli do końca 

przemowy w skupieniu. Gdy przemawiający poruszał kwestie islamu, które był 

nowe dla widowni, niektórzy ludzie podskakiwali z radości na krzesłach. 

Tematy takie jak niewolnictwo, lichwa, poligamia, itd. zostały wyjaśnione jak 

najbardziej wyraziście. Rozprawa została wysłuchana chętnie zarówno przez 

męŜczyzn jak i kobiety. Po zakończeniu, przemówienie to otrzymało 

entuzjastyczne i długie oklaski, tak, Ŝe prezydent Sir Theodore Mersin musiał 

czekać kilka minut, aby się wypowiedzieć. 

Istotą rozprawy jest to, Ŝe Hadhrat Musleh Maud (ra) wspomniał o formowaniu 

Ruchu Ahmadiyya w 1889 roku i wspomniał równieŜ o twierdzeniu Obiecanego 

Mesjasza (as) o tym, Ŝe jest on Mahdi jak było to przepowiedziane przez 

Proroka (saw) oraz o jego (Obiecanego Mesjasza (as)) twierdzeniu, Ŝe jest 

Mesjaszem, jak było to przepowiedziane przez Ewangelię, a takŜe przez księgi 

muzułmańskie. Powiedział on, Ŝe w związku z tym twierdzeniem, stanął on w 

obliczu intensywnej opozycji na wszystkich frontach. Muzułmańscy uczeni 

religijni równieŜ gwałtownie przeciwstawili się mu. A jednak, pomimo całej tej 

wrogości, ludzie gromadzili się wokół niego i dzięki łasce Boga, powstała 

wspólnota, która rozprzestrzeniła się do róŜnych krajów świata. Hadhrat 

Khalifatul Masih (aba) powiedział, Ŝe były to podstawowe punkty danej 

rozprawy. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział dalej, Ŝe po odejściu 

Obiecanego Mesjasza (as), powstał we wspólnocie system Kalifatu i pod 

auspicjami Kalifatu, wspólnota rosła i załoŜyła misje w kilkudziesięciu krajach. 

Ludzie ze wszystkich wyznań religijnych przychodzili do owczarni islamu 

poprzez tą wspólnotę. Wspomniał on teŜ, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) powiedział 

wyraźnie, Ŝe w tym wieku była potrzeba przyjścia Mesjasza, jak to zostało 
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przepowiedziane, bo to rzeczywiście był czas i sytuacja gdzie potrzebny był 

reformator, który był przepowiedziany i którego znaki nadejścia zostały 

równieŜ podane. Wspomniał on, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) powiedział równieŜ, 

Ŝe Bóg ciągle przemawia do poboŜnych ludzi i wysłuchuje ich modlitw. Jest On 

Miłosierny i Współczujący i przez przysłanie Obiecanego Mesjasza (as), 

zainicjował On reformację świata. Obiecany Mesjasz (as) dał dowód na 

istnienie Boga, przekonując ludzi wiary w Boga, dowodząc Jego Jedności i 

zaszczepiając związek z Nim. Hadhrat Musleh Maud (ra) wyraźnie zaznaczył, Ŝe 

jeśli religia nie moŜe zaoferować doskonałej identyfikacji istnienia Boga, to nie 

jest godna nosić miano religii. Objaśnił on takŜe status proroków Boga i więzi 

kaŜdego człowieka z Bogiem w celu rozwoju duchowego. Wytłumaczył równieŜ, 

Ŝe Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił z wielką mądrością i dalekowzrocznością, Ŝe 

chociaŜ Koran jest ostatnią niosącą prawo i doskonałą Księgą, to nie znaczy to, 

Ŝe człowiek osiągnął szczyt postępu intelektualnego. Przeciwnie, pięknem 

Koranu będącego ostatnią niosącą prawo Księgą, jest to, Ŝe ma on w sobie 

ukrytą głęboką skarbnicę wiedzy, która jest dana tym, którzy są szczerzy w jej 

poszukiwaniu. W oparciu o osobiste zrozumienie i osąd islamu, szczere 

poszukiwanie prowadzi do rozwoju duchowego i równieŜ ułatwia człowiekowi 

znalezienie w Koranie doczesnych i naukowych tematów. Hadhrat Musleh Maud 

(ra) powiedział, Ŝe Koran odrzuca zarzut, Ŝe islam był rozprzestrzeniany za 

pomocą uŜycia siły i podał, jako dowód werset „W religii nie ma przymusu.” 

Powiedział, Ŝe walka jest dozwolona tylko wtedy, gdy podejmowane są próby 

wyeliminowania i zaszkodzenia islamowi. Objaśnił takŜe, w świetle nauk 

islamskich, róŜne inne tematy takie jak niewolnictwo, lichwę, poligamię, 

rozwód, nauczanie moralne i Ŝycie po śmierci. Wspomniał on o BoŜych znakach 

potwierdzających prawdziwość Obiecanego Mesjasza (as) i nadmienił o 

następującej wizji Obiecanego Mesjasza (as): 

,,Widziałem w wizji, Ŝe stałem na ambonie w Londynie i, w bardzo dobrze 

uzasadnionej rozprawie, przedstawiałem prawdę o islamie w języku angielskim. 

Następnie złapałem kilka ptaków, które siedziały na małych drzewach i były 

koloru białego, a ich ciała przypominały kształtem ciała kuropatw. 
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Zinterpretowałem tą wizję w ten sposób, Ŝe choć nie będę mógł udać się do 

tego kraju, ale moje pisma zostaną tam opublikowane i wielu sprawiedliwych 

Anglików zaakceptuje prawdę.” [Tadhkirah, str. 239, wydanie  2009] 

Pierwszą realizacją tej wizji była ta rozprawa napisana przez Hadhrat Musleh 

Mauda (ra). Powiedział teŜ, Ŝe prawda objawiana jest temu, kto, będąc wolnym 

od wszelkich uprzedzeń, modli się o prawdę przez czterdzieści dni. 

Podsumowując, słowa, które kończyły rozprawę Hadhrat Musleh Maud (as) są 

następujące: 

„Siostry i bracia, Światło BoŜe zajaśniało dla was. Aspekt, który ze względu na 

upływ czasu, świat zaczął uwaŜać za bajkę, pojawił się przed waszymi oczami.  

Chwała BoŜa objawiła się wam przez Proroka, tak, Proroka, którego nadejście 

zostało przepowiedziane przez wszystkich poprzednich proroków, od Noego do 

Muhammada (saw), a Bóg ponownie zademonstrował wam fakt, Ŝe nie jest On 

tylko Bogiem tych, którzy są martwi, ale równieŜ tych, którzy Ŝyją i nie tylko 

Bogiem tych, którzy minęli, ale równieŜ Bogiem tych, którzy nadejdą. 

Zaakceptujcie, więc to Światło i niech wasze serca świecą się z nim. Siostry i 

bracia, to Ŝycie jest tylko epizodem i nie jest poprawne myśleć, Ŝe po tym 

Ŝyciu następuje unicestwienie; nie ma czegoś takiego jak unicestwienie. Dusza 

nie została stworzona do zagłady, ale do Ŝycia wiecznego. Od momentu swoich 

narodzin, człowiek zaczyna stąpać po niekończącej się ścieŜce, a śmierć jest 

tylko urządzeniem do przyspieszenia jego kroku/tempa. Jak to jest, Ŝe wy, 

którzy ciągle staracie się nawzajem prześcignąć w małych rywalizacjach, 

całkowicie zaniedbujecie tę ogromną rywalizację, która na zawsze zachodzi 

pomiędzy tymi, którzy odeszli juŜ wcześniej i tymi, którzy zajęli ich miejsca? 

Czy nie dostrzegacie, Ŝe prawy człowiek powstał na Wschodzie, a Bóg, poprzez 

niego, spowodował, Ŝe Prawda została doprowadzona do twych drzwi ? Bądźcie 

naprawdę wdzięczni za tą Łaskę, którą otrzymaliście, tak abyście mogli stać się 

odbiorcami bardziej obfitej Łaski i biegnijcie naprzód, aby otrzymać Jego 

Miłosierdzie, tak, Ŝeby Jego miłość do was powiększyła swoja objętość. Jak to 

jest, Ŝe wy, którzy potępiacie wszelkie takie środki odurzające, które zwalniają 

pracę mózgu, jesteście zadowoleni z nauki, która nie przynosi zysku, a jedynie 
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pozostawia duszę w potrzebie? Odmawiacie kłaniania się boŜkom, to jak 

moŜecie kłaniać się przed wyimaginowanym obrazem Boga, który nie daje 

znaku Ŝycia? Przyjdźcie i pijcie z Boskiego nektaru Ŝycia, który Bóg 

przygotował dla was. To jest nektar, który nie zabija rozumowania a oświeca 

je; nie podwaŜa systemu nerwowego, a wzmacnia go. Cieszcie się druhny i 

śpiewajcie radosne pieśni, poniewaŜ pan młody nadszedł. On, który był 

poszukiwany został znaleziony. On, który był wyczekiwany, aŜ oczy tych, 

którzy czekali, stały się zamglone, teraz oświeca wasze oczy; Błogosławiony 

jest ten, który przychodzi w imię Pana. Ci, którzy znaleźli go, znaleźli 

wszystko, a ci, którzy go nie widzą nie zobaczą nic. A końcem naszej rozprawy 

jest: niech będzie chwała Bogu, Pana Wszechświata.” 

 

Tak więc z wielką mądrością i odwagą Hadhrat Musleh Maud (ra) wymienił 

cechy islamu, a takŜe zaprosił do niego ludzi. Tutaj zostały wymienione tylko 

główne punkty godzinnej rozprawy. Jak juŜ wcześniej wspomniano, rozprawa 

ta została bardzo dobrze odebrana. Oto niektóre uwagi słuchających. 

 

Po wygłoszonej przemowie napisanej przez Mirza Bashir ud Din Ahmad, Al Fazl 

zrelacjonował, Ŝe prezydent konferencji powiedział w swoim wystąpieniu, iŜ 

Ruch Ahmadiyya i inne takie aktualne ruchy udowadniają, Ŝe islam jest Ŝywą 

religią i wysoki poziom wiedzy był zaangaŜowany w jego odrodzenie. Mirza 

Bashir ud Din, któremu towarzyszyło wielu wyznawców w zielonych turbanach, 

powiedział, Ŝe Ruch Ahmadiyya jest waŜnym i naturalnym odrodzeniem islamu, 

tak samo jak praktyki Jezusa (as) były podobne do praktyk MojŜesza(as). Jego 

celem nie jest wprowadzenie jakiegokolwiek nowego prawa, a raczej 

rozpowszechnienie prawdziwego i autentycznego islamu. 

Prezydent powiedział, Ŝe nie ma wiele do powiedzenia, jako Ŝe sama rozprawa 

okazała się wyrafinowana i wysokiej jakości. Podziękował on Hadhrat Musleh 

Maud (as) w imieniu swoim i publiczności za doskonały porządek rozprawy i za 

doskonałe myśli w niej zawarte oraz powiedział, Ŝe wyraz twarzy publiczności 
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były w zgodzie z tym, co mówił. Powiedział, Ŝe był pewien, Ŝe słusznie 

dziękował w imieniu publiczności jako Ŝe jego obowiązkiem było 

reprezentowanie jej. Pogratulował Hadhrat Musleh Maudowi sukcesu 

odniesionego przez rozprawę i powiedział, Ŝe była najlepszą spośród tych, 

które były tego dnia odczytane. Powiedział ,,czy nie uwaŜasz, Ŝe przybyłeś 

tutaj po sukces, który dziś odniosłeś!" Po zakończeniu konferencji, Sir 

Theodore Mersin stał na scenie przez długi czas i wielokrotnie chwalił tą 

rozprawę.  

Dr Walter Wash, który był głową Free Chuch, a zarazem świetnym mówcą 

powiedział, Ŝe był szczęśliwy mogąc słuchać tej rozprawy. Profesor prawa 

powiedział, Ŝe miał duŜo szczęścia, iŜ mógł wysłuchać tej przemowy, a kiedy 

jej słuchał czuł jakby był to początek nowej ery. Powiedział teŜ, Ŝe jeśli tysiące 

zostałby wydane w jakiś inny sposób, to nie przyniosłoby to tak wielkiego 

sukcesu. Ksiądz powiedział, Ŝe trzy lata temu widział we śnie, Ŝe Jezus 

przyszedł z trzynastoma uczniami i ten sen został spełniony. Hudhur wyjaśnił, 

Ŝe trzynastą osobą w grupie był Chaudhary Zafrulla Khan. Panna Sharples, 

sekretarz konferencji, powiedziała, Ŝe ludzie bardzo chwalili rozprawę, a potem 

wspomniała, Ŝe jedna osoba stwierdziła, Ŝe Jego Świątobliwość wydawał się 

być Luterem tego wieku. Niektórzy mówili: ,,w nim jest ogień ". Ktoś inny 

powiedział, Ŝe ta rozprawa była najlepsza. Po zakończeniu konferencji 

niemiecki profesor, który spacerował po drodze, podszedł i pozdrowił Hadhrat 

Musleh Maud (as) i pogratulował mu mówiąc, Ŝe bardzo waŜni angielscy ludzie 

siedzieli obok niego podczas rozprawy i klepali się w kolana mówiąc, Ŝe były to 

wspaniałe idee i Ŝe człowiek nie słyszy takich idei, na co dzień. Powiedział 

równieŜ, Ŝe wielu spontanicznie mówiło: ,,Jakie piękne i prawdziwe zasady." 

Pan Lane, wysoki rangą oficer w Urzędzie Indii potwierdził, Ŝe rozprawa 

Hadhrat Musleh Maud była doskonała; najlepsza wśród pozostałych. 

Bhai Abdul Rahman Qadiani mówi, Ŝe do Hadhrat Musleh Maud (ra) podszedł 

człowiek i powiedział, Ŝe pracował w Indiach przez trzydzieści lat jako 

misjonarz i studiował warunki i argumenty muzułmanów. Jednak nigdy nie 

słyszał czegoś tak jasnego i wyrafinowanego jak ta rozprawa zaprezentowana 
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tego dnia.  Jeśli wziąć pod uwagę myśli, porządek i argumenty rozprawy, 

wpłynęło to na niego znacznie. Inna osoba powiedziała, Ŝe przyjechała z Francji 

i, Ŝe wcześniej dawała pierwszeństwo islamowi przed chrześcijaństwem, ale teŜ 

dawała pierwszeństwo buddyzmowi przed islamem. Po wysłuchaniu rozprawy 

Hadhrat Musleh Maud (ra), jak i punktu widzenia buddyzmu, przyznała ona, Ŝe 

w rzeczywistości islam był najlepszą religią. Powiedziała ona, Ŝe największy 

wpływ wywarł na nią sposób, w jaki została przedstawiona doskonałość islamu 

i Ŝadna inna religia nie moŜe z tym rywalizować. M. Sharples powiedziała, Ŝe 

podszedł do niej męŜczyzna i powiedział, Ŝe choć nie został zaproszony na 

poczęstunek, ale czy mógłby przyjść, poniewaŜ pragnąłby poznać osobę, która 

przybyła z Indii, aby reprezentować islam i jest przywódcą Wspólnoty 

Ahmadiyya. Spotkał się on z Hadhrat Musleh Maud (as) i powiedział Maulwi 

Mubarak Ali Sahib, Ŝe wysłuchał rozprawy buddyjskiej jak i innych, ale 

rozprawa Hadhrat Musleh Maud (as) była najlepsza spośród wszystkich innych. 

ChociaŜ Pan Lane z Urzędu Indii zdołał uczestniczyć w konferencji to jego Ŝona 

nie mogła przybyć. Przybyła ona natomiast następnego dnia i spotkała się z 

ludźmi z otoczenia i powiedziała, Ŝe jej mąŜ przekazał jej jak skuteczna i 

popularna była rozprawa Hadhrat Musleh Maud (as). Kobieta będąca ateistką 

powiedziała, Ŝe jej zdaniem rozprawa była urzekająca, a pomysły w niej 

zawarte były wspaniałe i prawdziwe. Inna kobieta powiedziała, Ŝe jest z wiary 

Baha’i, ale po wysłuchaniu rozprawy zmieniła zdanie i pragnęłaby wysłuchać 

kolejnych takich wykładów i powiedziała, Ŝe jeśli zostanie poinformowana o 

miejscu i czasie to będzie ona na pewno uczestniczyć w podobnych wykładach. 

Chrześcijańska kobieta, która wraz z córką uczestniczyła w konferencji, 

zaprosiła Hadhrat Musleh Maud (ra) na poczęstunek. Ze względu na inne 

zobowiązania, Hudhur odmówił, ale ona nadal nalegała, aby się zgodził. 

Mówiła, Ŝe nie ma znaczenia to, o której godzinie przyjdą tak długo jak tylko 

przyjdą! Inna osoba powiedziała, Ŝe uwaŜa, Ŝe rozprawa była piękniejsza niŜ 

uczucia patriotyzmu. 

Gazeta Manchester Guardian poinformowała o konferencji w dniu 24 września 

1924 roku i napisano w niej: ,,Na konferencji miał miejsce incydent, który 
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spowodował wiele emocji, a mianowicie wspomniana została nowa sekta 

islamu." Powiedzieli oni, Ŝe uŜywali terminu „nowa sekta” dla łatwości, ale jej 

wyznawcy nie sadzili, Ŝe jest to poprawna forma. W gazecie tej napisano: 

„Według ludzi z tej sekty, została ona ustanowione 34 lata temu przez 

Mesjasza, który został zapowiedziany w Biblii i w innych księgach. Ruch ten 

twierdzi, Ŝe Bóg połoŜył fundamenty pod budowę tego Ruchu, zgodnie z 

wyraźnymi objawieniami, tak, aby ludzkość mogła dotrzeć do Boga przez 

islam. Osoba z Indii, w białym turbanie, z promienną twarzą i czarną brodą, 

której tytuł brzmi: Jego Świątobliwość Khalifatul Masih Al - Haaj Mirza Bashir 

ud Din Mahmood Ahmad, lub w skrócie- Khalifatul Masih (as), przedstawił 

wezwanie w swojej rozprawie zatytułowanej ,,Ruch Ahmadiyya w islamie". 

Jeden z jego wyznawców, w czerwonej, tureckiej czapce przeczytał rozprawę w 

doskonały sposób. Zakończył on rozprawę, która głównie promowała i 

wspierała islam, Ŝarliwym apelem, w którym zaprosił publiczność do przyjęcia 

tego nowego Mesjasza i jego nowych nauk. WaŜne jest równieŜ, aby 

wspomnieć, Ŝe wyróŜnienia i wiwaty otrzymane przez tą rozprawę nie były 

przyznane Ŝadnemu innemu wykładowi". 

Bhai Abdul Rahman Qadiani relacjonuje, Ŝe po zakończeniu rozprawy, podjęta 

została jednomyślna decyzja, aby podziękować Jego Świątobliwości za 

uŜyteczne informacje, pomysły naukowe i doskonałe porady. Po wysłuchaniu 

rozprawy, profesor, który był takŜe księdzem, pierwszy przybył do domu i 

takŜe wziął udział w konferencji. Był on pod wraŜeniem, a takŜe wziął ze sobą 

kilka ksiąŜek. Słuchając rozprawy podskakiwał z zadowolenia na fotelu. 

Powiedział później, Ŝe będzie głosił islamskie myśli. 

Rozprawa ta jak i równieŜ ta, która została napisana wcześniej, 

przetłumaczone są na język angielski. ChociaŜ fakty i liczby podane w nich są z 

tamtego czasu, jakoŜe DŜama'at bardzo się odtąd rozwinął, to wiedza, piękno i 

reszta pozostają takie same. Nasi anglojęzyczni członkowie i młodzieŜ powinni 

je przeczytać. Niech Bóg obdarzy Hadhrat Musleh Mauda (ra) nieograniczonymi 

błogosławieństwami; pozostawił on dla nas skarby na prawie kaŜdy temat. 

Fundacja Fazl e Umer powinna spróbować przyspieszyć proces tłumaczenia 
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jego dzieł na róŜne języki. Starają się, ale wymagany jest dodatkowy wysiłek, 

aby przyspieszyć pracę. 

 

Następnie Hudhur ogłosił, Ŝe poprowadzi modlitwę pogrzebową pod 

nieobecność Kamal Ahmed Krogh Sahib z Danii. Urodził się w 1942 roku. Po 

ukończeniu szkoły nauczał róŜnych przedmiotów aŜ do 2003 roku. Przyjął islam 

w 1960 roku i był jednym z uczniów Abdus Salam Madsen Sahib. AŜ do śmierci 

był bardzo lojalnym, szczerym i kochającym Ahmadi i pałał Ŝarliwą miłością do 

Kalifatu. Kiedy Hudhur przebywał w Danii, mimo swojej choroby, Kamal Ahmed 

Krogh Sahib regularnie przybywał, aby spotkać się z Hudhurem. Kamal Ahmed 

Krogh Sahib słuŜył DŜama'at na róŜnych stanowiskach przez długi okres czasu. 

Jego miłość do Tabligh była obsesyjna. Jego Ŝona mówi, Ŝe kiedy wracał do 

domu późno po pracy w DŜama'at, rozpoczynał planowanie spotkań na 

następny dzień i pisanie raportów, które wysyłał do Amiir Sahib. Trwało to 

zwykle do północy i dopiero wtedy szedł do łóŜka. 

Amiir Sahib z Danii pisze, Ŝe Krogh Sahib zawsze posłusznie mu asystował. 

Gdy kopia duńskiego tłumaczenia Koranu została przedstawiona duńskiemu 

premierowi, Krogh Sahib był obecny, w rzeczywistości on zaaranŜował to 

spotkanie. KaŜdego piątkowego wieczoru prowadził program w celu kształcenia 

i szkolenia młodzieŜy. Był autorem wielu ksiąŜek, a takŜe zrobił wiele 

tłumaczeń i rewidował duńskie tłumaczenie „Filozofia nauk Islamu”. W latach 

1970 i 1980 przyniósł przesłanie islamu Ahmadiyyat do wielu ludzi. W 2004 

roku doznał udaru, lecz mimo swojej dolegliwości, pozostał regularny w 

piątkowych modlitwach i zgromadzeniach DŜama'at. Często, w emocjonalny 

sposób, pytał Amiir Sahib o zdrowie Hudhura. W dniu 18 lutego poczuł się źle i 

zmarł w dniu 19 lutego. Pozostawił wdowę, syna i córkę. Wdowa równieŜ słuŜy 

DŜama'at i robi tłumaczenia. 

Krogh Sahib był równieŜ bardzo popularny wśród ludzi spoza DŜama'at i wielu 

zostawiło swoje opinie w duńskich mediach elektronicznych. 

Jeden komentarz mówi, Ŝe Krogh Sahib był wielkim człowiekiem, który był 
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zawsze wielce podziwiany. Był wzorem do naśladowania i jako naukowiec był 

dobrze zorientowany we wszystkich swoich przedmiotach. Inny komentarz 

mówi, Ŝe Kamal Sahib był nauczycielem, którego nie da się zapomnieć. W 

jeszcze innym komentarzu ktoś mówi, Ŝe był pod wraŜeniem takiego 

nauczyciela jak Kamal Ahmed Krogh. Był dobrym i sprawiedliwym człowiekiem. 

Inny człowiek wypowiada się, iŜ miał wielu uczniów, którzy w przeszłości byli 

uczniami Kamal Krogh i zawsze wspominali go z szacunkiem. Ci, którzy byli 

jego uczniami byli bardziej zaawansowani w studiach religijnych aniŜeli inni. 

Inny człowiek uczynił uwagę, iŜ ma nadzieję, Ŝe znajdzie się w Danii kolejna 

istota, aby kontynuować tą pracę, którą on zaczął i budować mosty między 

Duńczykami i muzułmańskimi imigrantami. Zaczął on to, aby stworzyć 

atmosferę dla dialogu. To smutne, Ŝe zamiast promować wzajemne 

porozumienie, niektórzy ludzie w naszym społeczeństwie, dodają oliwy do 

ognia. 

Niech Bóg podniesie pozycję zmarłego, zapewni wytrwałość i odwagę jego 

wdowie i dzieciom oraz niechaj On zawsze utrzymuje ich połączonych z 

DŜama'at. 

 

 


