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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Introspekcja, samoreformacja i sukces  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

31 styczeń, 2014 r.  

 
Ostatnie piątkowe kazanie było dyskursem na temat reformacji praktyk lub 

szkolenia moralnego w odniesieniu do obowiązków misjonarzy, wliczając 

wszystkich tych, którzy poświęcili swoje Ŝycie słuŜbie DŜama’at, amiirów i 

posiadaczy stanowisk oraz w jaki sposób powinni oni odgrywać swoją rolę, aby 

uregulować przyczyny utrudniające reformację praktyk.  A takŜe, jakie są 

wymagania, które misjonarze i posiadacze stanowisk powinni wdroŜyć w swoje 

Ŝycie, a następnie powiedzieć o nich DŜama'at. Hadhrat Khalifatul Masih chciał 

aby było to bardzo jasne, Ŝe wśród [Ahmadi] uczonych w religii i wśród 

kaznodziei w czasie Hadhrat Musleh Maud (ra), byli Towarzysze Obiecanego 

Mesjasza (as) lub osoby, które były przeszkolone przez Towarzyszy, których 

standard bliskości Boskiej i wiary były z pewnością bardzo wysokie. Pod tym 

względem nie było Ŝadnych niedociągnięć. Niedociągnięcia, na które Hadhrat 

Musleh Maud (ra) zwrócił uwagę, to potrzeba zmiany preferencji i połoŜenia 

nacisku na kwestie praktyczne w tym samym stopniu, co na sprawy wiary. I 

potrzeba moralnego szkolenia członków DŜama'at w świetle znaków 

Obiecanego Mesjasza (as), ich własnego połączenia z Bogiem, posłuszeństwa 

wobec Kalifatu i posłuszeństwa wobec struktury administracyjnej DŜama’at. 

Jednak w dzisiejszych czasach moŜemy zauwaŜyć, Ŝe standard nie jest taki 

sam. Dlatego jest to bardzo istotne, gdy Hadhrat Khalifatul Masih mówi, Ŝe 
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misjonarze i urzędnicy powinni wdroŜyć te kwestie w swoje Ŝycie, a następnie 

powiedzieć o nich DŜama'at. Istnieje wielka potrzeba, aby zastanowić się nad 

słowem ,,wdroŜyć" i aby zaprezentować dobre modele do naśladowania, 

poniewaŜ tylko wtedy słowa reformacji będą miały rzeczywisty wpływ. 

 

Ostatnie piątkowe kazanie rozpatrywało zaszczepienie siły determinacji i 

usuwanie braku wiedzy. Trzeci aspekt, którym jest sposób na usunięcie 

słabości w czasie wdraŜania tych kwestii lub w jaki sposób zwiększać zdolność 

ich wdraŜania, nie został jeszcze wtedy rozpatrzony. To jest przedstawiane 

dzisiaj. Jak wyjaśniono wcześniej, zewnętrzne remedium lub pomoc i wsparcie 

z zewnątrz są potrzebne do spełnienia tego trzeciego aspektu. Wsparcie 

zewnętrzne jest dwojakiego rodzaju: nadzór i przymus. Nadzór jest wtedy, gdy 

ktoś jest nadzorowany przez cały czas, tak, aby nie popełnił czegoś 

nieuczciwego. Tak dzieje się równieŜ w sprawach ziemskich. Rodzice nadzorują 

swoje dzieci w domu. Nauczyciele równieŜ odgrywają swoją rolę nadzorowania 

uczniów czasie ich nauczania. Czasami pracownicy rządowi kontrolują/dozorują 

ludzi, a takŜe dają ludziom znać, Ŝe będą kontrolowani. Oznakowane 

fotoradary są sposobem na kontrolowanie. Rodziny dzieci, które są źle 

traktowane przez rodziców, są pilnowane i nadzorowane, a ich rodzice są 

ostrzegani przez organizacje opiekujące się dziećmi, Ŝe jeśli traktowanie tych 

dzieci przez rodziców pogorszy się, to zostaną one zabrane z rodziny. To jest 

bardzo powszechne w krajach rozwiniętych i w opinii Hadhrat Khalifatula 

Masih, nadzór ten jest przeprowadzany w nieuczciwym stopniu, w wyniku 

czego rodzice boją się nawet dyscyplinować swoje dzieci w słuszny sposób. 

Czasami to powoduje, Ŝe dzieci stają się rozpieszczone/zepsute. Czasami 

nadzór w sprawach doczesnych, moŜe być szkodliwy. Sytuacje, w których 

występują konflikty pomiędzy męŜem i Ŝoną są nadzorowane, więźniowie są 

pilnowani. Celem tego wszystkiego jest powstrzymanie ludzi od tego, co robią, 

poniewaŜ powoduje to zaburzenia lub w celu ich reformacji. Nadzór jest 

źródłem reformacji we wszystkich zasadach i przepisach społecznych i religia 

równieŜ zwraca uwagę na nadzór w celu reformacji praktyk. Społeczny nadzór 
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chroni od wszelkiego rodzaju złych rzeczy, rodzice nadzorują w ich własnym 

zakresie, misjonarze nadzorują w ich własnym zakresie i dla reszty systemu 

administracyjnego DŜama'at, waŜne jest, aby nadzorować. Gdy ten nadzór 

odbywa się w świetle nauk islamskich, tak, Ŝe kaŜda osoba, która nadzoruje 

zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swój nadzór, to taka osoba, jest 

w tym procesie takŜe reformowana! 

 

Drugą konieczną kwestią reformacji jest przymus/konieczność. Niektórzy mogą 

pomyśleć, Ŝe choć nie ma przymusu w sprawach wiary, tutaj przymus jest 

zalecany dla reformacji. Musi być jasne, Ŝe nie powinno być Ŝadnego przymusu 

w akceptowaniu lub porzucaniu wiary. W islamie człowiek ma swobodę 

przyjęcia wiary lub zrezygnowania z niej. Jednak, gdy człowiek utoŜsamia się z 

wiarą to istnieje konieczność nie łamania jej przepisów i zasad. Jeśli jednak 

zostaną one złamane to dyscyplina jest konieczną opcją i to jest to, co 

przymus/konieczność tutaj oznacza. Jeśli człowiek chce Ŝyć w ramach 

systemu to musi postępować według jego nauk, w przeciwnym razie moŜe być 

zdyscyplinowany (np. grzywną, itp.) dla celów reformacji i usunięcia braku 

zdolności do realizacji kwestii. Nizam (system administracyjny/struktura) 

DŜama'at takŜe dyscyplinuje i jest to przeprowadzane dla reformacji, a nie, aby 

komuś niepotrzebnie przynieść ujmę. Rządy teŜ obierają tą samą metodę 

wkładając ludzi do więzienia lub karając ich grzywnami. Celem tego jest 

utrzymanie spokoju społecznego. Czasami ci, którzy sami sobie szkodzą są 

równieŜ karani i róŜne środki reformowania są uŜywane podczas tego procesu. 

Kara śmierci jest zasądzana za morderstwo. Spokój społeczny mógłby zostać 

zniszczony, jeśli mordercy nie byliby karani oraz mogłoby się pojawić wielu 

innych morderców. Poprzez odbieranie Ŝycia tym, którzy zabijają, wielu ludzi 

jest reformowanych. Jest to jedna z form przymusu/konieczności, która jest 

stosowana w świecie, jako środek reformacji. Nie ma Ŝadnego związku między 

karą doczesną, jaka jest nakładana na daną osobę przez światowe organizacje, 

a wiarą, jaką ta osoba wyznaje.  Ale ci, którzy utoŜsamiają się z wiarą mogą 

być ukarani zgodnie z systemem religijnym, np. nakładane są na nich 
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ograniczenia (zabronienie wołania Azanu, zabronienie posiadania urzędu w 

DŜama’at). DŜama'at czasami nakłada jednostkom ograniczenie w płaceniu 

chanda. Niewątpliwie przymus stosuje się, aby powstrzymać ludzi od robienia 

czegoś. Jednak, gdy te kwestie prowadzą do dobrych uczynków lub człowiek 

postępuje zgodnie z nimi, aby być zbawionym od kary lub uniknąć 

niezadowolenia Kalifa danego czasu lub aby uniknąć niezadowolenia Boga, to 

stopniowo wiara zostaje zaszczepiona i ostatecznie teŜ wzmocniona. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe róŜne środki muszą być wykorzystane do wpajania 

czynienia dobrych uczynków i wykorzystywanie tych środków jest niezwykle 

waŜne. Tymi środkami są: wpajanie wiary i wpajanie poprawnej wiedzy, 

nadzorowanie i uŜywanie przymusu/konieczności (przez kogoś wobec Ciebie 

lub przymus pochodzący od siebie samego). Reformacja jest trudna bez tych 

czterech aspektów. Jeśli spojrzymy głęboko to moŜemy dowiedzieć się, Ŝe 

istnieje na świecie pewna część ludzi, której poziom siły wiary nie jest na 

poziomie wymaganym do reformacji. Jeśli siła wiary jest zaszczepiona w takich 

ludziach, to ich praktyki będą skorygowane. Następnie istnieją osoby, które 

uwikłane są w grzech z powodu braku wiedzy i potrzebują poprawnej wiedzy. 

Jest jeszcze inna część ludzi, których dobre uczynki zaleŜą od innych. Pomoc 

jest im dawana na dwa sposoby, z nadzorem, jak właśnie wyjaśniono 

wcześniej, lub istnieje część ludzi, która jest bardzo nisko na skali i nawet 

nadzór jej nie odstrasza. Chyba, Ŝe są oni ukarani, ta część ludzi nie moŜe być 

zreformowana. Jest waŜne, aby równieŜ w DŜama’at przyjąć te cztery sposoby 

reformacji. WaŜne jest, aby pamiętać, Ŝe w czasach, gdy religia nie ma władzy, 

te cztery środki są konieczne. 

 

W ostatnim kazaniu piątkowym wyjaśniono, Ŝe najpierw konieczne jest 

szkolenie moralne, aby zaszczepić siłę wiary. W tym celu znaki Obiecanego 

Mesjasza (as), jego objawienia, jego związek z Bogiem i duchowa rewolucja 

jego zwolenników powinny być zrelacjonowane. W tych czasach, kiedy szatan 

atakuje z największą siłą, jest waŜne, aby wielokrotnie relacjonować sposoby 
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osiągnięcia miłości Boga, a takŜe relacjonować, jak, kiedy Jego miłość jest 

osiągnięta, kochające traktowanie przez Boga jest dozowane i jak Obiecany 

Mesjasz (as) to nam wyjaśnił. Nowi Ahmadi z róŜnych grup etnicznych, 

zwłaszcza Afrykanie i Arabowi, piszą w swoich doświadczeniach o 

przeczytanych ksiąŜkach Obiecanego Mesjasza (as), które 

wzmocniły/wzbogaciły ich wiarę, jak jego ksiąŜki usunęły ich błędne 

wyobraŜenia o wierze, poszerzyły ich wiedzę w zakresie wiary i otworzyły nowe 

drogi do wiary. Ta siła wiary jest w nich zaszczepiona za pomocą obserwacji 

znaków Obiecanego Mesjasza (as), zrozumienia rzeczywistości jego objawień 

oraz zrozumienia jego związku z Bogiem. 

Tak więc Hadhrat Musleh Maud (ra) wyjaśnił znaczenie znaków, objawień i 

związku Obiecanego Mesjasza (as) z Bogiem, co pozwoli promieniom wiary 

świecić jaśniej w naszym sercu:  

,,Hadhrat Isa (as) moŜe równieŜ bardzo dobrze być Ŝywy w niebie. Jego bycie 

Ŝywym w niebie nie jest tak szkodliwe, jak szkodliwe jest nie istnienie Boga w 

naszych sercach. Co dobrego jest w tym, Ŝe kładziesz nacisk na śmierć 

Hadhrat Isa (as), podczas gdy zabijasz Boga Wszechmogącego w sercach ludzi 

i nie starasz się uczynić Go śywym!"  

 

Doprawdy, Bóg jest śywy, Samoistny i Wszystko Podtrzymujący i śmierć go nie 

pokona, ale w opinii niektórych ludzi On nie istnieje (BoŜe wybacz). Hadhrat 

Musleh Maud (ra) napisał równieŜ, w odniesieniu do Hadhrat Khalifatula Masih I 

(ra), Ŝe jeden z jego nauczycieli, który pochodził z Bhopal (miasto w Indiach), 

powiedział, Ŝe miał raz sen, w którym widział trędowatego siedzącego na 

moście poza miastem Bhopal. Trędowaty jest ślepy, jego nos jest odcięty, a 

jego palce są uschnięte i całe ciało jest pełne ropy i siedzą na nim muchy. 

Nauczyciel czuje odrazę i pyta trędowatego kim jest. Trędowaty odpowiada, Ŝe 

jest bogiem. PrzeraŜony nauczyciel pyta go, jak tak moŜe być! Mówi, Ŝe 

wszyscy Prorocy świata zawsze nauczali, Ŝe Bóg jest Najpiękniejszą Istotą i czy 

moglibyśmy kochać gorąco Boga, który ma taka formę? Trędowaty odpowiada, 
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Ŝe rzeczywiście Prorocy mieli tutaj rację. Mówi on dalej, Ŝe nie jest on 

prawdziwym Bogiem, ale bogiem ludzi Bhopal, to znaczy, Ŝe jest w ten sposób 

przez nich uwaŜany, waŜność Boga nie ma znaczenia w ich oczach. Doprawdy, 

Bóg nie przestaje być, ale gdy człowiek zapomina o Bogu, dla takiego 

człowieka Bóg przestaje być. Hudhur powiedział, Ŝe chciał uświadomić 

młodzieŜy, Ŝe nie naleŜy myśleć, Ŝe jeśli jacyś ludzie stają się tacy, to, Ŝe Bóg 

przyjmie taką ich formę i Ŝe to koniec sprawy. W rzeczywistości ta forma Boga 

w tym śnie naleŜy do tych, którzy porzucają Boga. Sen odnosi się do 

duchowych trędowatych. Nie daj BoŜe, aby Bóg nie przestał być i nie porzucił 

ich. 

 

W wielu miejscach Bóg stwierdził, Ŝe końcem tych, którzy zapominają o Bogu 

jest piekło. Z powyŜszego przykładu nie powinno interpretować się, Ŝe jeśli 

ktoś wyobraŜa sobie Boga, jako bezsilnego (BoŜe wybacz) to nic się nie stanie, 

i Ŝe to będzie koniec sprawy. Bóg karze i nikt nie moŜe stawić oporu Jego 

gniewowi. W związku z tym nie powinno być uwaŜane za nieistotną kwestię, Ŝe 

jeśli ktoś zapomina o Bogu, to jest tokoniec sprawy! 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział: 

 ,,To dziwne, Ŝe nasi uczeni w religii robią wysiłki dotyczące śmierci Hadhrat 

Isa (as), ale nie starają się przywrócić Boga Wszechmogącego do Ŝycia. Nie 

generują ducha, który kształtuje wiedzę i postrzeganie Boga WywyŜszonego. 

Naszym głównym wysiłkiem powinno być przywrócenie Boga do Ŝycia i 

wdroŜenie większego z Nim związku. Jeśli mamy połączenie z Ŝywym Bogiem, 

to bez względu na to, jak wiele hałasu zrobią ci, którzy uwaŜają, Ŝe Hadhrat 

Isa (as) Ŝyje, nasza wiara nie zostanie uszkodzona, poniewaŜ Bóg poprowadzi 

nas na kaŜdym kroku naszej drogi. " 

 

Nie ma wątpliwości, Ŝe jest to bardzo waŜne, aby posiadać wiedzę na tematy 
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takie jak śmierć Hadhrat Isa (as) i ,,Khatamun-Nabiyeen" i waŜne jest równieŜ 

aby umieć sobie z takim tematami dobrze poradzić za pomocą dowodów i 

rozumowania. Jednak, w praktyce, musimy zaszczepić połączenie z Bogiem i 

po to musimy przyjąć te sposoby i środki, których nauczył nas Obiecany 

Mesjasz (as). Musimy usunąć wszelkie rozbieŜności pomiędzy naszym słowem i 

czynem, a niosąc wiadomość innym, powinniśmy równieŜ sami zastanowić się 

nad sobą.  

Dziś, z Łaski BoŜej, wielu młodych ludzi przyłącza się do instytucji DŜamia, 

która przygotowuje misjonarzy na całym świecie, a zwłaszcza w Pakistanie. 

Wielu z tych młodych ludzi są Łaqfe Nau. Czasami zdarza się tak, Ŝe liczba 

studentów wpływa na jakość edukacji i niektórzy nie podejmują wysiłku w celu 

osiągnięcia wymaganych poziomów duchowych, albo z powodu złych praktyk 

lub z powodu braku właściwej wiedzy na temat świętości instytucji misjonarza, 

oddają się złej praktyce i są usuwani z DŜamia. W przyszłości ma znaczenie 

rozwój Ahmadiyyat i po to duŜa liczba misjonarzy musi szkolić siebie. Muszą 

oni ukształtować związek z Bogiem od zaraz i dołoŜyć starań w tym zakresie 

bardziej niŜ kiedykolwiek. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe napisał do niego uczony z Qadian, 

mówiąc, Ŝe w dawnych czasach, kiedy odbywały się konwencje, na ataki 

przeciwników udzielane były bardzo silne i szybkie odpowiedzi i w ten sposób 

przeciwnicy byli pokonywani.  Rzeczywiście to dobrze, Ŝe zwykło się tak robić. 

Przeciwnikom powinno się odpowiedzieć i odeprzeć ich zarzuty tylko i wyłącznie 

za pomocą uzasadnienia/logiki. Jednak waŜniejsze jest, aby misjonarze 

rozwinęli się duchowo w takim stopniu, Ŝeby kaŜdy z nich stał się znakiem. 

Powinni oni rozwijać się duchowo w taki sposób, aby ludzie przyłączali się do 

Ahmadiyyat widząc ich przykład. Niestety ten standard nie został osiągnięty i z 

tego powodu wiele mu'allameen (nauczyciele) musiało zostać zwolnionych z 

pracy w Indiach gdyŜ wydawało się, Ŝe ogarnął ich materializm (miłość do 

świata doczesnego). Dlatego osoba, która napisała do Hudhura jak i kaŜdy z 
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nas powinniśmy zastanowić się nad sobą, co do tego, jakie są nasze obowiązki. 

Mu'allameen i misjonarze powinni pamiętać, co zrobili, aby postarać się 

zaszczepić wiarę w swoich sercach. Nie powinniśmy być zadowoleni tylko z 

imponowania ludziom poprzez same rozumowanie/uzasadnianie i 

powodowanie, Ŝe Maulłi będą uciekać. W rzeczywistości powinniśmy ilustrować 

światu istnienie Boga poprzez Ŝywe znaki Boga, które mamy i przekonać ludzi 

poprzez praktyczne świadectwo Boga, które jest z Obiecanym Mesjaszem (as). 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe jeśli świeci słońce i ktoś pyta o dowód 

istnienia słońca, a inny człowiek zaczyna dawać mu na to dowody, to człowiek 

dający dowody jest doprawdy nierozsądny. Prostym sposobem, aby to 

rozwiązać jest skierowanie podbródka pytającego w kierunku słońca i 

powiedzenie ,,popatrz tam". Bóg teŜ jaśnieje przed nami. On odkrył się przed 

światem i poprzez Obiecanego Mesjasza (as), całe Jego piękno jest widoczne. 

Jest to zadaniem tych, którzy nauczają, by nie być ogłupianymi, tak jak ta 

osoba, która dawała dowody istnienia słońca, by udowodnić prawdę poprzez 

zawsze świeŜe znaki, które Bóg Wszechmogący ukazał jako świadectwo 

prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as). JednakŜe pozostaje kwestia ich 

własnej kondycji; ich stan powinien być zgodne z upodobaniem Boga, tak, aby 

mogli oni wzmocnić zdolności DŜama'at w realizacji zadań. Powinny oni 

przedstawiać te sprawy przed dziećmi, męŜczyznami i kobietami raz po raz i 

mówić im jak oczywista jest chwała Boga i jak moŜna osiągnąć Jego miłość i 

bliskość. To skłoni tych młodych ludzi, którzy obecnie skłaniają się w stronę 

świata doczesnego, w stronę Boga, i to nie będzie tylko kilku misjonarzy i 

uczonych, którzy zwycięŜą nie- Ahmadi Maulłis, a raczej wzorce naszej 

młodzieŜy, kobiet i dzieci zachęcą świat! 

 

Jest to bardzo potrzebne, aby dołączyć się do Obiecanego Mesjasza (as), a 

następnie wykazać całkowite posłuszeństwo Kalifatowi. To właśnie stanie się 

źródłem siły i duchowego rozwoju DŜama'at. NaleŜy więc zaszczepić w 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  9/12 

 

DŜama’at uznanie Kalifatu i jego świadomość oraz prawidłowe jego 

postrzeganie, poniewaŜ DŜama’at powinien radośnie akceptować kaŜdą decyzję 

Kalifa danego czasu i nie mieć co do tego Ŝadnych wątpliwości. Wpajanie 

prawidłowego zrozumienia i postrzegania Kalifatu jest równieŜ waŜnym 

zadaniem misjonarzy i jest to równieŜ odpowiedzialnością posiadaczy 

urzędników, aby zwrócić na to uwagę. Przykłady są przytaczane gdzie ludzie 

mówią, Ŝe Khalifa danego czasu zrobił to i to niepoprawnie, wydał błędną 

decyzję, czy taka i taka decyzja powinna być podjęta w inny sposób. Zgłaszane 

są zastrzeŜenia do decyzji Zarządu Qadha. Albo mówi się, dlaczego taka a taka 

osoba dostała takie a takie zadanie; mówi się, Ŝe Khalifa czasu ma wiele 

świadomości o takiej i takiej osobie, ale mimo posiadania wiedzy o takiej i 

takiej osobie, zamyka on oczy. Istnieje tylko kilka osób, które robią takie 

uwagi, ale psują one środowisko. Jeśli misjonarze i piastujący stanowiska na 

kaŜdym poziomie, te z DŜama'at oraz z organizacji pomocniczych, zrozumieją 

tą ich odpowiedzialność, wątpliwości, które pojawiły się w kilku sercach, nie 

będą miały miejsca. Jest to szczególnie zadaniem misjonarzy, aby 

spowodować, aby ludzie zrozumieli, Ŝe wszystkie błogosławieństwa są w Nizam 

i kiedy Bóg chce przekląć jakąś część ludzi to usuwa ich z Nizam. Gdy te fakty 

będą wszystkim znane, ci, którzy potykają się, będą ocaleni. Zawsze znajdą się 

jacyś ludzie, nawet, jeśli są nieliczni, którzy myślą, Ŝe „wiedzą wszystko” i 

siedzą oni tu i tam i mówią to, co mówią. [ Mówią oni, Ŝe ] Khalifa nie jest 

Bogiem i teŜ moŜe popełniać błędy tak jak zwykli ludzie. To jest w porządku, 

jednak Hadhrat Musleh Maud (ra) dał doskonałą odpowiedź na ten temat i jeśli 

Kalifat jest prawdziwy, to wtedy odpowiedź ta ma zastosowanie we wszystkich 

miejscach i czasach, to znaczy, jeśli człowiek akceptuje Kalifat jako 

błogosławieństwo BoŜe. 

Bóg Wszechmogący mówi, Ŝe On ostatecznie ustala w świecie te kwestie, o 

których Khulafa podejmuje decyzje. Stwierdza On: (...) Ŝe z pewnością 

ustanowi dla nich ich religię, którą dla nich wybrał.(…) (24:56) To 

znaczy, Ŝe Bóg przyciąga, On ustanowi na świecie wiarę i zasady, które Khulafa 

chcą ustanowić. Te kwestie powinny być zaszczepione w kaŜdym członku 
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DŜama'at i jest to zadaniem misjonarzy oraz ludzi uczonych, aby spróbować 

zaszczepić je w kaŜdym sercu. Powinni oni być pochłonięci zadaniem czynienia 

błogosławieństwa i dobrodziejstwa Obiecanego Mesjasza (as) ewidentnym i 

oczywistym. Powinni oni równieŜ wielokrotnie wspominać o Ŝywych znakach 

Boga i mówić ludziom o źródłach zdobywania bliskość Boga i o byciu 

posłusznym wobec Khalifa danego czasu w kaŜdej sytuacji. Powinni oni mówić 

ludziom jak waŜne jest bycia posłusznym wobec Nizam i uczynić to 

ewidentnym dla kaŜdego człowieka. Gdy to zostanie osiągnięte, to wątpliwości i 

obawy znikną i poprzez to liczba osób, którzy wykorzenią wątpliwości i obawy 

będzie tak wielka, Ŝe kaŜdy podejrzenie umrze własną śmiercią, a w DŜama’at, 

nastąpi reformacja, co było jednym z wielkich celów nadejścia Obiecanego 

Mesjasza (as). NaleŜy pamiętać, Ŝe choć znajomość problematyki śmierci 

Jezusa (as) i ,,Khatamun-Nabiyeen” jest waŜne dla naszego zewnętrznego 

frontu, to jest bardzo waŜne, aby zaszczepić dobre praktyki i wiedzę o Bogu dla 

naszego wewnętrznego frontu. Nasza duchowa czystość, nasza reformacja 

praktyk, InszaAllah, przyniosą większe rewolucyjne zmiany aniŜeli nasze 

wysiłki Tabligh. 

 

Oświadczenie Hadhrat Musleh Maud (ra) jest z pewnością najbardziej znaczące, 

gdy gmówi on: 

 ,,Jeśli oni [uczeni i misjonarze] zreformują serca i zaszczepią wiedzę i miłość 

do Boga WywyŜszonego w sercach ludzi, wtedy dziesiątki milionów ludzi zaczną 

przychodzić do owczarni Ahmadiyyat. Allah WywyŜszony stwierdza: Kiedy 

nadejdzie pomoc od Allacha i Zwycięstwo, I ujrzysz, jak ludzie 

przyjmują religię Allaha gromadnie, Wychwalaj swego Pana Jego 

chwałą i szukaj Jego przebaczenia. On, zaiste, często powraca z łaską. 

(110: 2 - 4). Jeśli będziesz propagować swoją religię poprzez Tabligh, to ludzie 

będą przychodzić do ciebie pojedynczo i dwójkami. Jednak, jeśli będziesz 

prosić o przebaczenie, chwalić Boga i wyeliminujesz grzech ze swojego 

DŜama'at, to ludzie będą do ciebie dołączać tłumie." 
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Nasz uczony napisał do Hudhura, Ŝe kiedyś pokonywał w debacie ludzi z 

zewnątrz, ale zwycięŜanie w dyskusji nie ma takiego efektu, jaki będzie mieć 

nasza reformacja własnych praktyk. W związku z tym naleŜy zwrócić uwagę na 

naszą reformację praktyk i spróbować stać się delegatami Kalifatu oraz 

spróbować stać się pomocnikami Kalifa danego czasu. Nie moŜemy tylko po 

prostu pozostawać uwikłanymi w dyskusje akademickie, a raczej musimy 

sprawić, aby nasz DŜama'at rozwijał się i, InszAllah, dlatego musimy przyjąć 

inną metodę, a tą jest reformacja praktyk. Co jest potrzebne to dobre uczynki, 

posiadanie wysokich standardów uczciwości i wiarygodności oraz adoptowanie 

uzasadnionych środków utrzymania. Nie powinniśmy oszukiwać instytucji 

administracyjnych, aby otrzymać trochę pieniędzy i powinniśmy postawić 

naszą uczciwość na pierwszym miejscu, aby uzyskać korzyści (np. finansowe). 

Jeśli podejmiemy się wszystkiego, co jest nam powierzone z pełną uwagą, 

pogodą ducha i uczciwością, otworzą się dla nas drogi pod względem 

duchowym jak i świeckim. Za Łaską BoŜą, mówiąc generalnie, DŜama'at ma 

dobrą opinię wśród innych ludzi. JednakŜe, jeśli z powodu jakiś trywialnych, 

doczesnych korzyści odrzucimy naszą uczciwość i naszą wiarygodność, 

przyniesiemy DŜama'at niełaskę. 

 

Podczas gdy misjonarze muszą zwrócić na te kwestie uwagę, kaŜdy członek 

DŜama'at musi równieŜ przemyśleć i zreformować własne praktyki. W tym 

największą bronią jest modlitwa i w związku z tym powinniśmy mieć na 

uwadze, Ŝe Bóg mówi, Ŝe człowiek powinien rozwijać swoją wiarę i 

przestrzegać modus operandi (modelu), który został nam dany. Jeśli praktyka i 

modlitwa, modlitwa i praktyka idą w parze, to będziemy w stanie naprawdę 

zreformować siebie. Niech Bóg pozwoli kaŜdemu z nas to uczynić! 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe pragnie równieŜ zwrócić 

uwagę na kwestie, które spowodowały niepokój u kaŜdego prawdziwego 

wierzącego, czyli Ŝałosny stan spraw w krajach muzułmańskich. W dzisiejszych 
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czasach ummah (wspólnota) jest w wielkiej potrzebie modlitwy wyznawców 

prawdziwego i gorliwego wyznawcy Proroka (saw). Jest naszym obowiązkiem, 

aby obficie modlić się za to. Sytuacja w Syrii ze zlej staje się gorsza. Rząd 

przekracza granice okrucieństwa i opozycja równieŜ przekracza granice 

okrucieństwa. Dzieci, osoby starsze i kobiety są prześladowani, czy są winni 

czy teŜ nie. Są łapani, zabierani, głodzeni i torturowani. Niedawno 

opublikowane fotografie sprawiają, Ŝe włosy stają dęba, Ŝe muzułmanin 

popełnienia takie okrucieństwa na muzułmaninie i daje tym szansę nie-

muzułmanom do wnoszenia sprzeciwu przeciwko islamowi. Pokazywane są 

przesłuchania dzieci w wieku 14 i 15 lat, które zostały oddzielone od rodziców. 

Nie mają one nic do jedzenia i dają sobie radę znajdując coś tu i tam. Kiedy 

12, 13 -latek był zapytany, kim chce zostać, kiedy dorośnie, roześmiał się i 

powiedział, Ŝe oczywiście będzie on przestępcą; złodziejem, łobuzem, 

ekstremistą; aby móc się zemścić. Rząd stara utrzymać się przy władzy, a 

opozycja próbuje zagarnąć władzę i w tym procesie niszczą oni swoje następne 

pokolenie. Niech Bóg przyniesie karę dla prześladowców, zachowa masy od 

dominacji ciemięŜców i da im rzetelnych władców. 

 

Skrajne okrucieństwo jest popełniane w Pakistanie, szczególnie wobec Ahmadi. 

Są oni prześladowani fizycznie jak i psychicznie, a takŜe zwykli Pakistańczycy 

są gniecieni w ucisku opresji i wydaje się, Ŝe sytuacja ta będzie nadal 

zacieśniać się. Ekstremiści są takŜe tworzeni przez rządy, więc trudno jest ich 

kontrolować. Nasza modlitwa jest taka, aby Bóg dał tym prześladowcom znak 

ostrzegawczy. Istnieje wielka potrzeba modlitwy, aby Bóg wyeliminował 

równieŜ oprawców w Pakistanie. Są teŜ inne kraje muzułmańskie takie jak 

Egipt, Libia i inne. Sytuacja jest zła prawie w kaŜdym z nich. Niech Bóg da im 

rozsądek i da prześladowcom znak ostrzegawczy oraz zachowa kaŜdego 

Ahmadi w tych krajach bezpiecznym od tego zła! 

    

 


