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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

Całkowite zaufanie i poleganie na Allahu 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

28 listopada, 2014 r. 

 
 
Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

"NaleŜy zawsze pamiętać, Ŝe tylko Allah Wszechmogący ma prawdziwą władzę 

dawania pomocy, gdy zabiega się o ratunek".  

 

To znaczy, gdy potrzebna jest pomoc to tylko Bóg ma prawdziwą moc, aby 

pomóc i dostarcza On tą pomoc. Jest to najbardziej znaczący punkt, który 

prawdziwie wierzący powinien zawsze mieć na uwadze, bez względu na to czy 

potrzebna pomoc dotyczy Ŝycia osobistego czy społecznego. W praktyce widać 

jednak, Ŝe ludzie nie przywiązują do tego tyle uwagi ile powinni. Większość z 

nas mówi, Ŝe nasze potrzeby są spełnione przez łaskę Boga. Jeśli jednak 

dogłębnie zastanowimy się nad naszymi słowami to zauwaŜymy, Ŝe bierzemy 

pod uwagę róŜne środki, jako źródła realizacji naszych zadań. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) opowiedział kilka incydentów z tym związanych i 

zwrócił uwagę, Ŝe człowiek myśli, Ŝe osiąga swój cel poprzez pomoc 

róŜnorodnych ludzi lub za pośrednictwem własnych wysiłków. Tak doprawdy 
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człowiek początkowo myśli. Nawet, jeśli spełni wszystkie swoje potrzeby za 

pomocą swojej siły, wiedzy i intelektu, czuje, Ŝe rozwiązał wszystkie swoje 

problemy dzięki swojej kompetencji oraz sile i jest dumny, a nawet 

zarozumiały, z powodu tego, Ŝe nie musiał szukać niczyjej pomocy. Jednak 

zdarza się, Ŝe nie udaje mu się sprostać wszystkiemu na własną rękę i 

potrzebuje czyjejś pomocy. Szuka wtedy pomocy u swojej rodziny i krewnych, 

a oni mu pomagają. To sprawia, Ŝe zdaje sobie sprawę, Ŝe rodzina i krewni są 

dobrą rzeczą. Zdarza się równieŜ, Ŝe rodzina i krewni nie mogą mu pomóc lub 

mu nie pomagają. Szuka wtedy pomocy u swoich przyjaciół i znajomych, a oni 

mu pomagają. Uświadamia sobie wtedy, Ŝe przyjaciele i znajomi są dobrzy i są 

pomocni w potrzebie. Przychodzi równieŜ czas, kiedy jego przyjaciele robią 

wymówki, czy są one prawdziwe czy teŜ po prostu chcą się go pozbyć, ale tak 

czy inaczej- nie mogą mu pomóc. Człowiek zwraca się do wspólnoty 

(DŜama'at), do której naleŜy i ta pomaga mu. Kiedy jego zadanie jest 

wypełnione, człowiek ten zdaje sobie sprawę, Ŝe dobrze jest być związanym ze 

społecznością/wspólnotą i jego przynaleŜność do niej rośnie. Pomimo tego, 

moŜna równieŜ zauwaŜyć, Ŝe czasami niektórzy ludzie błądzą tylko dlatego, Ŝe 

DŜama'at nie moŜe im pomóc, gdy o to proszą. W Ŝyciu niektórych, przychodzi 

czas, kiedy rodzina, przyjaciele ze względu na pewne ograniczenia, nawet ich 

wspólnota, nie mogą im pomóc. Wtedy teŜ zwracają się do rządu i ten pomaga 

im. W tym czasie rząd jest kluczem do rozwiązania problemów dla tych ludzi. 

JednakŜe przychodzi czas, kiedy nawet rząd nie moŜe być dla nich pomocny i 

czują, Ŝe naruszane są ich prawa. To wtedy zwracają się do organizacji 

charytatywnych i filantropijnych, które im pomagają. Człowiek myśli, Ŝe 

organizacje dobroczynne i charytatywne tego świata pomogły mu, gdy nikt 

inny tego nie zrobił i gdyby one mu nie pomogły, to zostałby pozbawione 

swoich praw. 

 

Obecnie wiele organizacji praw człowieka pracuje na krajowym i 

międzynarodowym poziomie oraz angaŜuje się w prawną walkę z rządami. 

Mogą one i wywierają międzynarodową presję na rządy. Niektóre z tych 
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organizacji wykonują bardzo dobrą pracę. Jednak nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe 

nadchodzi czas, kiedy wysiłki i plany wszystkich nie przynoszą pomocy. Ani 

pomoc rodziny, przyjaciół i społeczeństwa, rządu i organizacji praw człowieka 

nie daje efektu. Jednak, jeśli ktoś nadal osiąga swój cel to wtedy myśli, Ŝe 

źródło jego sukcesu jest niewidzialne. Tak bardzo jak człowiek wierzy w pomoc 

od niewidzialnego, człowiek przypisuje sukces Bogu. 

 

Mówiąc o organizacjach charytatywnych i dobroczynnych, Ahmadi wiedzą dziś 

o nich takŜe, poniewaŜ tkwią w róŜnych krajach świata, czekając na swoje 

sprawy o azyl. Wiele z tych organizacji, a faktycznie jedna duŜa organizacja, 

która działa pod auspicjami ONZ, stara się pomóc, ale czasami rządy takŜe nie 

słuchają i takich organizacji. 

 

Tak czy inaczej, kiedy zadania człowieka są zrealizowane w takich 

okolicznościach człowiek czuje, Ŝe pomoc ta przyszła z niewidzialnego źródła, i 

jeśli ktoś wierzy w Boga, to uwaŜa, Ŝe pomoc ta jest od Boga. Z całkowitą 

wiarą w Boga, człowiek równieŜ przypisuje Bogu sukces tego zadania, który 

jest zrealizowane dzięki pomocy z zewnątrz. Człowiek wie bardzo dobrze, Ŝe 

pomoc rodziny, przyjaciół, społeczności, rządów i organizacji 

charytatywnych/filantropijnych pochodziła w rzeczywistości od Boga i za 

wszystkimi oczywistymi źródłami pomocy kryje się ręka Boga. Ci, którzy nie 

mają silnego związku z Bogiem, uwaŜają ziemskie środki za wszystko i kiedy 

wszystkie te środki zawiodą, to wtedy dopiero pamiętają o Bogu. Czynią tak, 

poniewaŜ nie mają Ŝadnego innego wyboru i w takim czasie wołają do Boga 

szukając Jego pomocy i wyznając, Ŝe jest On Panem wszelkich mocy. Pokazuje 

nam to, Ŝe bez względu na to, jak silne mogą być rządy i organizacje, to mają 

ograniczoną moc. Jak wspomniano wcześniej, kiedy wszystko inne zawiedzie, 

nawet ci, którzy nie mają silnego związku z Bogiem, zwracają się do Niego. 

Koran równieŜ stwierdza, Ŝe gdy w rozpaczy, to nawet ateiści i bałwochwalcy, 

wołają do Boga w desperacji. Koran mówi: A kiedy spotyka was 
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nieszczęście, wszyscy ci, do których się zwracacie poza Nim, są dla 

was straceni. Kiedy jednak On szczęśliwie sprowadza was na ląd, 

odwracacie się. Tak zatem człowiek jest bardzo niewdzięczny.(17:68) 

 

Bóg mówi, Ŝe gdy człowiek jest uwięziony w sztormie i ma kłopoty to zwraca 

się do Boga, ale później o Nim zapomina. Jest to w ludzkiej naturze, aby 

zwrócić się do Boga w skrajnej pokorze i modlić się, Ŝe jeśli problemy zostaną 

rozwiązywane to będziemy zawsze uznawać Boga jako źródło pomocy. Jednak, 

jak tylko człowiek jest poza niebezpieczeństwem to zwraca się do materializmu 

i staje się arogancki. Człowiek jest niewdzięczny, a miłosierdzie Boga jest 

nieograniczone. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe zgodnie z proroctwem Obiecanego 

Mesjasza (as) przeszło trzęsienie ziemi. W tym czasie pewien student 

medycyny z Lahore zwykł zaciekle spierać się przeciwko istnieniu Boga. Kiedy 

przyszło trzęsienie ziemi, czuł się tak, jakby sufit miał na niego spaść i był 

przekonany, Ŝe Ŝadna siła nie moŜe go uratować. To wtedy zawołał: ,,Ram, 

Ram!” Był on Hindusem. Następnego dnia jego koledzy zapytali go, co mu się 

stało gdyŜ nawet dzień wcześniej nie wierzył w Boga. Odpowiedział, Ŝe nie ma 

pojęcia, co się stało, ale stracił zmysły. Prawda jest taka, Ŝe to był jedyny raz, 

gdy był przy zmysłach i zobaczył tylko jedno źródło pomocy! Tak długo, jak 

człowiek widzi inne źródła pomocy to jest on do nich przyciągany i tak długo, 

jak inne źródła są dla niego oczywiste, schlebia im on do tego stopnia, Ŝe 

poniŜa przed nimi innych. Ale kiedy nie widzi innego źródła pomocy, wtedy 

woła do Boga! 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) zrelacjonował kolejny incydent dla zilustrowania 

tego punktu. Podczas I wojny światowej w 1918 roku, Niemcy zaatakowały siły 

aliantów z wielką siłą i przyszedł czas, kiedy alianci byli w ogromnym 

niebezpieczeństwie. Ich siedmiomilowa linia obronna została zniszczona i w ich 
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obronie powstała szczelina, przez którą Niemcy mogli zaatakować i zniszczyć 

ich. Generał dowodzący frontem powiedział do naczelnego dowódcy, Ŝe nie ma 

on siły roboczej, aby naprawić uszkodzoną linię obrony i ta sytuacja jest poza 

jego kontrolą. Uznano, Ŝe zostaną zniszczeni, a Francja i Wielka Brytania będą 

wyeliminowane. Gdy został wysłany telegram, Premier przewodniczył waŜnemu 

spotkaniu ministrów. Nie mógł nic zrobić. Nawet, jeśli mieli rezerwy armii to 

nie mogły być rozlokowane w dostępnym czasie. Hadhrat Musleh Maud (ra) 

powiedział, Ŝe choć w Europie panowało chrześcijaństwo, to przypatrując się 

bliŜej, człowiek widzi pustkę i bardzo materialistycznych ludzi. Zaiście, 

materialistyczna Europa była bardzo dumna ze swoich zasobów w tym czasie, a 

rządy są aroganckie tak czy inaczej, poniewaŜ posiadają władzę. W tym czasie 

ich największy przywódca, który zawsze posiadał moc i chwałę, czuł, Ŝe nie ma 

wyjścia z tej sytuacji. Zwrócił się do swoich kolegów i powiedział, aby wszyscy 

zwrócili się do Boga i szukali pomocy. I wszyscy uklękli do modlitwy. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe był to cud i Ŝe zostali ocaleni w 

konsekwencji ich modlitwy. Tak jak mówią wyŜej wymienione wersety 

Koraniczne, w trudnej sytuacji tylko pomoc od Boga przynosi korzyść, podczas 

gdy wszyscy inni wycofują się. Mówi się równieŜ, Ŝe Bóg wysłuchuje modlitwy 

strapionych, nawet, jeśli są ateistami. Obecnie ateiści zwracają się do Boga po 

doświadczeniu znaków, ale jeśli próbują walczyć z prorokami Boga i jego 

społecznością, to nie waŜne w jak bardzo trudnej mogą być sytuacji, ich 

modlitwy nie będą przyjęte, poniewaŜ postępują wtedy sprzecznie z dekretem 

Boga. 

 

W powyŜszej historii o I wojnie światowej, niemieckie wojska nie dowiedziały 

się o przerywanej linii obrony, więc nie mogły skorzystać z tej sytuacji. 

Ponadto naczelny dowódca sił alianckich wezwał swojego oficera i 

poinformował go o powaŜnej sytuacji oraz nakazał mu, aby ten dokonał 

przygotowań. Oficer ten nie kwestionował tej raczej niemoŜliwej propozycji i 
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pojechał do miejsca, w którym pracowali cywilni pracownicy wojska. Zebrał ich 

i powiedział, Ŝe byli zawsze bardzo chętni, aby słuŜyć krajowi i Ŝe teraz jest ich 

szansa, aby się wykazać. Oficer ten zaopatrzył ich w broń i wdroŜył tysiące 

cywilów na linię frontu by jej chronili. Minęły dwadzieścia cztery godziny, po 

czym przybyły równieŜ posiłki wojskowe. Celem przytoczenia tej relacji jest to, 

Ŝe nawet materialistyczni ludzie trzymają się Boga, kiedy wszystko inne 

zawiedzie. A jeśli robią to tacy ludzie, to o ileŜ więcej otrzymać mogą ci, którzy 

zwracają się do Boga o wszystko i są przy Bogu w kaŜdej chwili! 

 

To dlatego Bóg nauczył nas modlitwy, aby nasza uwaga nie była nigdy 

odwrócona od zwracania się do Boga i abyśmy nigdy nie myśleli o korzystaniu 

z środków ziemskich przed zwróceniem się do Boga. Doprawdy, Bóg nakazuje, 

aby planować i umieszczać plan w praktyce, lecz zaufanie i oparcie, ludzie 

powinni pokładać tylko w Bogu. Nie naleŜy zwracać się do Boga tylko w 

przypadku, kiedy wszystko inne zawiedzie. Zaiście Bóg nauczył nas modlitwy, 

która jest wypowiadana w kaŜdym Salat: Oto Ciebie czcimy i Ciebie 

prosimy o pomoc (1:5). Bóg mówi, Ŝe ten werset jest wzajemnym związkiem 

pomiędzy Bogiem i Jego sługą i Bóg przyznają temu, kto Go prosi. 

 

Gwarancja Boga staje się stałą, gdy człowiek zwraca się do Boga zawsze, a nie 

tylko w trudnych sytuacjach. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe my, jako Ahmadi, 

którzy podjęliśmy bai`at od Imama tego wieku i zobowiązaliśmy się Ŝyć tak, 

aby podobać się Bogu i zwracać się do Boga w trudnych i w lepszych czasach, 

powinniśmy zdecydowanie zrozumieć temat: Oto Ciebie czcimy i Ciebie 

prosimy o pomoc. 

 

Powinniśmy zastanowić się nad sobą i zobaczyć, co to jest, co powinniśmy 

robić, a co robimy. Czy standard naszej wiary i wołanie Boga o pomoc, jest 

zgodne z tym, co nakazał Bóg czy teŜ powtarzamy Oto Ciebie czcimy i 

Ciebie prosimy o pomoc trzydzieści dwa razy dziennie jak papuga i nic poza 
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tam! Pamiętajmy, Ŝe jesteśmy bardzo słabi, a nasz wróg jest bardzo silny. Nie 

mamy Ŝadnych środków czy sposobów z wyjątkiem zwrócenia się do Boga i 

stania się Jego w duchu zrozumienia Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o 

pomoc. Szatańskie ataki na świecie przekraczają wszelkie granice. Trudności 

dla nas są tworzone wszędzie. Wrogość tych, nazywających siebie 

muzułmanami, jest coraz silniejsza i rośnie takŜe zawiść nie-muzułmanów. Są 

zazdrośni o uwagę, jaką przyciąga DŜama'at. Mały przebłysk tej zazdrości, 

wobec DŜama'at, odnotowano w mediach w Niemczech. InszaAllah, sprzeciw i 

zazdrość przeciwko nam będą spalone przez ich własny ogień, ale nie 

powinniśmy zapominać o naszych zobowiązaniach. W przeciwnym razie nie 

posiadamy siły, by walczyć z przeciwnikami. Powinniśmy zawsze pamiętać, Ŝe 

kiedy Bóg przychodzi komuś z pomocą, Ŝadne ziemska siła nie moŜe zatrzymać 

sukcesu, który On daje. Pomoc Boga jest najbardziej ekstensywna, a Jego moc 

jest nieskończona. Ani Jego Istota, ani Jego atrybuty nie są w Ŝaden sposób 

ograniczone. KaŜdy Ahmadi powinien zwrócić się do Boga i szukać Jego 

pomocy. Nie tylko Ahmadi z Pakistanu czy teŜ Ahmadi z krajów, gdzie 

napotykane są trudności, powinni zwrócić się do Boga o pomoc. KaŜdy Ahmadi 

w kaŜdym regionie świata, powinien to zrobić. 

 

Nasza DŜama'at ma silną więź i tak doprawdy powinno być. To nas wyróŜnia. 

Wszyscy powinniśmy modlić się za siebie nawzajem, tak, aby pomoc Boga była 

z kaŜdym Ahmadi w kaŜdej chwili i wszędzie. Jeśli taki będzie nasz stan to 

będziemy doświadczać niesamowitej BoŜej pomocy. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział kiedyś:  

,,Pamiętajcie, Bóg Wszechmogący nie potrzebuje niczego. On nie przywiązuje 

wagi, dopóki modlitwa nie jest wykonywana w obfitości i częstokroć.’’ 

 

W niej jest tajemnica naszego sukcesu. Bez względu na nasze trudności, czy to 
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tworzone przez grupy, rządy, media czy teŜ jakieś inne zespoły, niech Bóg 

pomoŜe nam przed wszystkim. Nie oczekujemy pomocy od nikogo i doprawdy, 

nie powinniśmy. Powinniśmy modlić się, Ŝe jeśli popełniliśmy błąd i w rezultacie 

oddalimy się od BoŜej pomocy, to niech Bóg zmiłuje się nad nami i przebaczy 

nam. Niechaj wyciągnie On nas ze Swojej niełaski i dołączy nas do tych ludzi, 

którzy są zawsze obsypywani Jego łaskami i błogosławieństwami oraz którzy 

posiadają prawdziwą wiedzę i postrzeganie tego: Oto Ciebie czcimy i Ciebie 

prosimy o pomoc. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Popatrzcie, Bóg WywyŜszony zesłał nauczanie Oto Ciebie czcimy. MoŜliwe, 

Ŝe człowiek opierał się na swoich siłach i zdystansował się do Boga. Dlatego teŜ 

w związku z tym dane było nauczanie Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o 

pomoc. Nie uwaŜaj, Ŝe wielbisz Boga własnymi siłami. Z pewnością nie! 

Raczej, bez ratunku od Boga WywyŜszonego oraz dopóki Święty Bóg nie 

umoŜliwi nam i nie udzieli nam siły, nic nie moŜe się stać. " 

 

Powinniśmy mieć ten waŜny fakt zawsze na uwadze. Niech Bóg dopomoŜe nam 

tego dokonać! 

 

Zostało przekazane przypomnienie o modlitwach. Świat doświadcza szybkich 

przemian. Niechaj Bóg uczyni z nich źródło postępu dla DŜama'at i niechaj my 

staniemy się tymi, którzy oddają cześć Bogu i są otoczeni Jego nieustanną 

pomocą. 

  

 


