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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

DąŜcie do dobra i do pokoju dla wszystkich 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), Przywódcę 

Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadijja w meczecie Bait-ul-Futuh w 

Londynie. 

31 października, 2014 r. 

 

 

Po taszahhud, ta’ałłuz i zarecytowaniu Sura Al-Fatiha, Hudhur (aba) 

powiedział: 

W Koranie, Allah WywyŜszony mówi: Jesteście najlepszym ludem, ludem 

wzbudzonym dla dobra ludzkości.(3:111) 

 

Hudhur (aba) powiedział, Ŝe jesteście ludźmi, którzy zostali wzbudzeni dla 

dobra i korzyści innych ludzi. Pośród innych powinności muzułmanów, jest to 

jednym z największych ich obowiązków, aby przynieść światu korzyść. Świat 

powinien otrzymać od muzułmanów dobrodziejstwa i korzyści, a nie szkody i 

zło. JednakŜe sytuacja, jaką obserwujemy w dzisiejszych czasach, w której 

znalazł się świat, ukazuje, Ŝe rządy, ludzie i organizacje muzułmańskie 

stworzyły tak wiele zaburzeń, Ŝe duŜa część świata boi się imienia islamu i 

muzułmanów. A jeśli istniej taka atmosfera strachu, to, kto chciałby wysłuchać 

tego, co do przekazania mają muzułmanie lub kto pomyśli, Ŝe moŜe czerpać z 

muzułmanów jakieś dobro lub korzystać. 
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Ludzie, którzy podcinają gardła swoich ludzi i zabiją niewinnych, kobiety, dzieci 

i starców, bez Ŝadnego względu i bez Ŝadnego powodu, bez podstaw prawnych 

i którzy czynią niewolnikami tych, którzy nie podzielają ich sposobu myślenia. 

Jak moŜna oczekiwać od nich, Ŝe mogą być takimi, którzy pragną dobra dla nie 

muzułmanów. 

 

Stąd te akty, których dopuszczają się tacy ludzie, mogą i faktycznie prowadzą 

nieuchronnie do tego, Ŝe świat boi się muzułmanów. Dla nas, Ahmadi, jest 

wiele powodów do wstydu i smutku w tym, Ŝe nasz Prorok (saw), który jest 

miłosierdziem dla wszechświata, jest tym, do którego tacy ludzie przypisują 

się, popełniając te występki. 

Przynieśli oni hańbę islamowi i równieŜ przedstawiają światu osobę Proroka 

(saw) w zupełnie niewłaściwy sposób, sprzeczny z jego rzeczywistym, 

przykładnym charakterem. Niemniej jednak, jako Ahmadi nie jesteśmy w ogóle 

przeraŜeni ani nie tracimy nadziei widząc ich występki. 

 

Przedstawiam te kwestie, te występki muzułmanów, większości nie-

muzułmanom, jako argument na rzecz prawdy Proroka islamu, bo to Prorok 

(saw) powiedział, Ŝe przyjdzie czas, kiedy stan muzułmanów będzie właśnie 

taki– zaiście zidentyfikował on równieŜ wiek, w którym to się stanie. Wskazał, 

Ŝe ta tendencja spadkowa zacznie się po takim czasie i przepowiedział, jak 

długo taka noc ciemności będzie trwała, a następnie, Ŝe pojawi się Obiecany 

Mesjasz (as), aby ponownie oŜywić w świecie prawdziwe i piękne nauki islamu. 

To nauczanie, które jest nadal obecne w jego prawdziwej postaci w Koranie i 

którego odzwierciedlenie kaŜdego słowa widzimy w przykładnym Ŝyciu Proroka 

(saw). My, Ahmadi, uwaŜamy, Ŝe w tej epoce zbłądzenia, zgodnie z 

proroctwem Proroka (saw), Obiecany Mesjasza i Mahdi rzeczywiście pojawił się. 

I nie tylko on ogłosił swoje nadejście, ale w jego osobie, wraz z jego 

nadejściem, zostały spełnione wszystkie znaki, które wymienił Koran i 

wypowiedzi Proroka (saw). 
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Ten Obiecany Mesjasz (as) i Mahdi wprowadził nas w piękne nauki islamu i 

rozświetlił nasze serca ich światłem. Dziś to DŜama'at Ahmadijja jest tym, 

który postępuje według tych pięknych nauk islamu. Kiedy mówi się ludziom o 

tym, wtedy przekonują się, Ŝe to nie islam jest fałszywy, a raczej są takimi 

działania tych osób, które są winne rozprzestrzenia, w imię islamu, chaosu i 

nieporządku na świecie. 

 

Tak więc kaŜdy Ahmadi musi pamiętać, Ŝe nawoływanie świata do dobroci i 

pragnienie dobra dla wszystkich jest obowiązkiem kaŜdego Ahmadi, poniewaŜ 

Allah, poprzez Jego Łaskę, obdarzył nas darem zaakceptowania Obiecanego 

Mesjasza (as). 

Naszym obowiązkiem nie jest, aby po prostu Ŝyć w pokoju. Naszym 

obowiązkiem nie jest tylko trzymanie się z dala od wszelkich złych czynów. Nie 

wymaga się od nas tylko prostego trzymania się z dala od chaosu i 

nieporządku. Ale naszym obowiązkiem jest działanie, w moŜliwie jak 

najszerszym zakresie, w celu doprowadzenia i ustanowienia pokoju na świecie. 

Jest takŜe naszą odpowiedzialnością, aby spróbować i powstrzymać świat od 

popełniania występków i zła. Aby zachować świat z dala od chaosu i 

nieporządku oraz pomóc mu unikać tych rzeczy jest równieŜ naszym zadaniem, 

poniewaŜ prace te są częścią prac Obiecanego Mesjasza (as). Został on 

wysłany, aby odmłodzić tradycję czynienia dobra i szerzenia dobroci w świetle 

nauk islamu. Tak więc czynienie ludziom dobra i podjęcie bai`at Obiecanego 

Mesjasza (as) i przykazania Boga Wszechmogącego, wymagają od nas podjęcia 

działań i czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby być, dla ludzi na całym 

świecie, źródłem dobroci, dobroczynności, zapobiegania zła i nieprawości. 

Dobrze Ŝyczymy równieŜ muzułmanom. Pragniemy dla nich dobra. Dobrze 

Ŝyczymy równieŜ nie-muzułmanom i pragniemy dobra równieŜ dla nich. 

śyczymy dobrze chrześcijanom, Ŝydom, hindusom oraz równieŜ wyznawcom 

innych religii. Doprawdy, dobrze Ŝyczymy nawet ateistom. PoniewaŜ musimy 

im wszystkim pokazać tą ścieŜkę, która moŜe zaprowadzić ich blisko Boga 
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Wszechmogącego. Zaiste, musimy pragnąć i chcieć dobra dla wszystkich osób 

zaangaŜowanych w róŜnego rodzaju zło, złodziei, bandytów i winnych 

popełnienia wszelkiego rodzaju naduŜyć, zwyczajnie, dlatego, Ŝe są oni 

stworzeniami Pana Wszystkich Światów i wymagane jest od nas abyśmy 

dobrze Ŝyczyli wszystkim stworzeniom Boga Wszechmogącego. I musimy 

pokazać im ścieŜki, które prowadzą do dobra oraz unikania zła i występków. 

 

Poprzez wypowiadanie "ukh-ray-jat lin-naas" [za całą ludzkość], Bóg uczynił 

nasze pole działania bardzo zdecydowanym. Więc dla dobra ludzkości i dla jej 

korzyści i poprawy, musimy pokazać jej odpowiednie ścieŜki, które prowadzą 

do Boga Wszechmogącego. Musimy zachęcić ludzkość do postępowania i 

działania według przykazań Boga Wszechmogącego. 

 

Musimy przekazać im, Ŝe, pewnego dnia, to Ŝycie dobiegnie końca, a wtedy 

kaŜdy otrzyma nagrodę lub karę za swoje czyny w Dniu Sądu Ostatecznego. 

Więc nawiązuj swój kontakt z Bogiem Wszechmogącym, abyś miał lepszy 

koniec. Ale nie moŜemy sprawić, aby ktokolwiek zrozumiał te kwestie, dopóki 

sami nie staniemy się takimi, którzy zwaŜają na swój koniec, na końcowy 

rezultat. Jest to potęŜny obowiązek, który musimy spełnić i przeprowadzić z 

wielką starannością, przemyśleniem i z realnym oszacowaniem. 

 

Podczas realizacji tego zadania trzeba będzie, a nawet tak się dzieje, stawić 

czoła trudnościom i historia DŜama'at Ahmadijja mówi nam, Ŝe stawialiśmy 

czoła takim trudnościom oraz sprzeciwowi świata, na kaŜdym kroku tej drogi. 

Ale to nie jest coś, co jest charakterystyczne tylko dla nas samych. Zaiste, 

wszyscy prorocy Boga, którzy przyszli i ci, którzy w nich wierzyli, musieli stawić 

czoła takiej opozycji. PoniewaŜ jednak ci wcześniejsi prorocy zostali wysłani na 

ograniczony okres czasu i do ograniczonych obszarów, więc sprzeciw przeciwko 

nim miał równieŜ ograniczony charakter. 
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Jednak, kiedy posłany był Prorok (saw), to jego przeznaczeniem był cały świat. 

To dlatego widzimy, Ŝe cały świat przeciwstawił się mu i doprawdy nadal to 

robi. I jest to, to samo działanie i zakres działania odnoszące się do 

Obiecanego Mesjasza (as) w poddaniu Prorokowi (saw). To dlatego, kiedy 

ogłosił on swoje twierdzenie, sprzeciwili się mu ludzi kaŜdej wiary oraz narodu i 

są nadal mu przeciwni, nawet do dnia dzisiejszego. W niektórych miejscach ta 

opozycja jest umiarkowana, a w niektórych miejscach jest silna. I ten stan 

rzeczy będzie trwać i nie dobiegł końca ani teŜ go nie dobiegnie.  

 

Nie ma Ŝadnych wątpliwości, Ŝe są tacy ludzie, którzy chwalą na świecie pracę 

Ahmadijja DŜama'at promującą pokój, ale w odniesieniu do wiary, kiedy 

zostaniemy obdarzeni niezwykłym postępem, to, jako ludzie, będziemy takŜe 

musieli stawić czoła opozycji w krajach Zachodu. Lub, przynajmniej, od tych, 

którzy praktykują tutaj religię, odczujemy opozycję. Więc nigdy nie powinno 

się myśleć, Ŝe w tych krajach zaludnionych przez wykształconych ludzi, 

odpowiedzią na nasze dobre uczynki będzie zawsze dobroć. Nawet teraz 

istnieją tutaj takie kościoły gdzie pastorzy sprzeciwiają się nam, a ich władze 

nie Ŝyczą sobie nawet z nami usiąść. 

 

W lutym miała tutaj miejsce konferencja religijna, na którą zaproszeni byli 

równieŜ członkowie Kościoła Anglikańskiego, jednak nie przybyli oni ani nie 

odpowiedzieli na zaproszenie. Istnieje wiele miejsc, równieŜ w innych krajach, 

do których docierają nasi przedstawiciele. Jeden lub dwa razy, przedstawiciele 

ci uzyskują pozwolenie na uŜywanie ich obiektów w małych miejscach, aby 

zebrać ludzi i przedstawić im nasze cele i zamiary, ale gdy widzą, Ŝe 

przychodzimy do tego obszaru po raz kolejny, a ludzie zaczynają zwracać 

uwagę na nasze przesłanie, to zaczynają stawać w opozycji do nas.  

 

Takie samo jest nastawienie autorów, którzy są ateistami lub którzy nie 

trzymają się Ŝadnej religii. Lecz gdy widzą nas piszących w obronie islamu, 
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reagują z wielkim okrucieństwem w opozycji. I tak jak rosła będzie liczba 

członków DŜama'at, tak teŜ będzie rosła opozycja. Ale prorocy Boga są równieŜ 

przekonani, Ŝe w końcu to oni będą tymi, którzy zatriumfują, poniewaŜ Bóg 

zaszczepił w nich tę pewność. 

 

I Obiecany Mesjasz (as) równieŜ miał tą pewność, poniewaŜ Bóg 

Wszechmogący uczynił to dla niego jasnym, Ŝe on, zaiste, zatriumfuje. I my 

teŜ jesteśmy pewni, na podstawie tych samych kwestii, Ŝe doprawdy Obiecany 

Mesjasz (as) zatriumfuje, Inszallah, z woli Allaha, poniewaŜ Allah nie łamie 

Swych obietnic. A potem są niezliczone akty Boga, praktyczne oznaki wsparcia 

Boga, które świadczą o tym, Ŝe Bóg jest z Obiecanym Mesjaszem (as). Więc 

nie ma Ŝadnego powodu, abyśmy musieli patrzeć na twierdzenia Obiecanego 

Mesjasza (as) w negatywny lub niepokojący sposób. Nie powinniśmy Ŝywić 

Ŝadnych wątpliwości wobec wsparcia Boga. 

DŜama'at przeszedł tak straszne rzeczy, które przekonały jego wrogów, Ŝe był 

bliski upadku. Ale jaki był rezultat? Za kaŜdym razem, wróg, pomimo całej 

swej potęgi i mocy, nie zdołał nam zaszkodzić i DŜama'at, z łaski Allaha 

WywyŜszonego, wyszedł z tego z głową uniesioną wysoko, zwycięsko. 

 

Tak więc bez względu na to, z jakim traktowaniem wita nas świat, to jest ich 

natura, ich praca, ale poniewaŜ, pomoc Boga jest z nami i poniewaŜ jesteśmy 

pewni, Ŝe musimy wypełnić wszystkie Jego przykazania, które On nam dał, 

więc musimy, w kaŜdym przypadku, kontynuować wypełnianie tego 

przykazania, Ŝyczyć dobrze wszystkim i czynić postępy w naszej pracy. Nasze 

uczucia dla całego świata muszą być dobre i, doprawdy, nasze Ŝyczenia są 

cnotliwe, ale jeśli mimo tego świat zadaje nam ból, nawet wtedy nie 

pozwolimy, aby praca, którą musimy wykonać, została spowolniona, poniewaŜ 

zostaliśmy obdarzeni pracą dbania o świat. 
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Jeśli Bóg WywyŜszony obdarzył nas nazwą Khair-e-Ummat, Najlepsi Ludzie, to 

my nigdy nie cofniemy się przed rozdawaniem dobroci i rozprzestrzeniania 

dobroczynności. A tym dobrem jest przekazywanie posłania islamu. Jest nim 

nawoływanie do Allaha WywyŜszonego. Co moŜe być większym dobrem niŜ to? 

W dzisiejszych czasach mnoŜy się ilość zła, brudu, bałamuctwa, kpin i 

szyderstw z przykazań Allaha WywyŜszonego. TakŜe sposób, w jaki rządy i 

media rozprzestrzeniają to, świat nie widział wcześniej. W dzisiejszych czasach 

(być moŜe nie zdarzyło się to nigdy wcześniej) szatan dopuszcza się swoich 

ataków z wielką mocą. Zdjęcia pełne nieprzyzwoitości, takie historie i dźwięki 

mogą być wykonane i dotrzeć z jednego końca świata na drugi w ciągu kilku 

sekund.  

 

Gdy wznosimy nasze głosy w poparciu dobra, większość ludzi nie jest w ogóle, 

w najmniejszym stopniu, poruszona, ale dźwięk zła natychmiast czyni 

odczuwalny wpływ. A nawet jeśli ktoś zwróci uwagę na to, co mamy do 

powiedzenia, to wśród takich ludzi są ci, w rzeczywistości większość z nich jest 

taka, którzy traktują nas jak dzieci. Mówią: ,,dobrze, wykonujesz bardzo dobrą 

pracę", a potem ludzie tracą z nami kontakt i angaŜują się w te rzeczy, które 

odciągają ich od dobra. 

 

Więc musimy zrozumieć, Ŝe to nie jest szczytem realizacji naszych celów, Ŝe 

nie powinniśmy być zadowolonymi usłyszawszy jakąś małą pochwałę (jak robią 

to dzieci), a potem spocząć na laurach i po przekazaniu naszego orędzia kilku 

osobom, wyobraŜać sobie, Ŝe dokonaliśmy jakiegoś wielkiego wyczynu. 

Doprawdy, aby zapewnić światu dobro, musimy podjąć ekstremalne wysiłki na 

rzecz usuwania zła i nieprawości. 

 

Wszelkie ziemskie sprzeciwy, wszelkie ziemskie przeszkody, czy są 

spowodowane przez muzułmanów czy teŜ przez nie-muzułmanów lub przez 

kogokolwiek innego (nawet przez ateistów) - musimy spróbować usunąć je z 
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naszej drogi w taki sposób, w jaki silny wiatr usuwa kawałek słomy. Z tego 

powinniśmy być w stanie ocenić jak kompleksowy, solidny i Ŝarliwy wysiłek 

potrzebny jest z naszej strony. I wraz z tym, konieczne jest, aby kaŜdy Ahmadi 

wniósł wkład w miarę swoich moŜliwości. 

 

Zadaniem Obiecanego Mesjasza (as) było przekazanie całemu światu 

przesłania islamu i rozdzielenie im wszystkim tej dobroci i dobroczynności. Tak 

więc jest to równieŜ nasze zadanie. Nie naleŜy się martwić, Ŝe świat nie zwraca 

uwagi na nasze wołanie, nie słyszy nas. Nawołujemy ich do dobroci, a oni stają 

się jeszcze bardziej pochłonięci złem, a te złe uczynki są zewsząd skierowane 

na nas. 

 

Szczególnie w tych czasach, opozycja muzułmanów w stosunku do nas 

przekroczyła wszelkie granice. Nie ulega wątpliwości, Ŝe są tacy ludzie, którzy 

równieŜ zaczęli nieco zabierać głos na naszą korzyść. Są teŜ tacy, którzy, 

rozpoznając prawdę, uznaję ją, i pomimo wszystkich przeciwieństw, akceptują 

Ahmadijja, prawdziwy islam. Ale jest równieŜ jasne, Ŝe liczba tych, tworzących 

niezgodę i szerzących zgorszenia jest bardzo duŜa, albo przynajmniej, ci 

przyzwoici ludzie nie wychodzą na jaw ze względu na obawy przed takimi 

intrygantami, którzy pojawiając się robią, co chcą. 

 

Ale czy moŜemy przestać wykonywać naszą pracę z powodu tej opozycji? Czy 

ze względu na obawy przed opozycją świata doczesnego moŜemy wycofać się z 

realizacji tego rozkazu Boga Wszechmocnego mówiącego, Ŝe powinniśmy 

rozprzestrzeniać dobroć? Jak juŜ powiedziałem, są na świecie ludzie, którzy 

konfrontują wszystkie przeciwności i pokonują wszystkie szatańskie przeszkody 

i akceptują Ahmadijja. Są wśród nich tacy, którzy mówiąc, Ŝe zaakceptowali 

Ahmadijja, zwracają naszą uwagę na to, Ŝe to był właśnie ten sprzeciw wobec 

Ahmadijjau, który doprowadził ich na ścieŜkę do Ahmadijja. 
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W moim poprzednim kazaniu w odniesieniu do Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) 

wspomniałem o poecie, który, aby znaleźć jakiś powód do zgłoszenia sprzeciwu 

wobec Obiecanego Mesjasza (as), przeczytał kilka jego ksiąŜek- zwłaszcza 

perskie Durr-e-Sameen (zbiór poezji Obiecanego Mesjasza (as)), w wyniku, 

czego przyjął on Ahmadijja. Poeta ten powiedział, Ŝe stało się dla niego jasne, 

tak wyraźnie, jak jasny słoneczny dzień, Ŝe nie ma większego miłośnika 

Proroka (saw) niŜ Mirza Ghulam Ahmad z Qadian (as). 

 

Jesteśmy, więc utwierdzeni w tej pewności, Ŝe gdy będziemy reagować dobrem 

na zło, to z tych samych ludzi zaczną spadać na nas krople miłości i ci sami 

ludzie przyjmą poddanie się Mesjaszowi Muhammada (saw). Zostaliśmy 

jeszcze nauczeni przez Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe powinniśmy modlić się 

nawet za naszych wrogów, pragnąć dla nich dobra, obdarowywać ich dobrem 

oraz być dla nich korzyścią. 

 

Incydent ten jest równieŜ znany wam wszystkim. Jest to obraz bólu jego serca 

za wiarę. Jak wspomniałem równieŜ w moim poprzednim Khutba (kazanie), Ŝe 

pomimo faktu, Ŝe Bóg WywyŜszony zesłał zarazę, jako znak na poparcie 

twierdzeń Obiecanego Mesjasza (as), gdy ludzie zaczęli umierać z tego 

powodu, Obiecany Mesjasz (as) stał się zaniepokojony, Ŝe jeśli wszyscy ludzie 

pomrą, to, kto pozostanie by wielbić Boga Wszechmogącego i by uwierzyć. Tak 

więc Obiecany Mesjasz (as) zaczął modlić się, o usunięcie tego nieszczęścia, z 

takim cierpieniem i bólem, Ŝe ci, którzy go słyszeli, powiedzieli, Ŝe jego krzyki 

były takie jak kobiety w czasie porodu. Więc jest to przykład i standard, który 

został ustanowiony przed nami w tym wieku, przez prawdziwego sługę Proroka 

(saw), pokazujący jak być dobroczyńcą dla ludzi na całym świecie. 

 

Zamiast pragnąc zniszczenia świata, pragnął on dobra dla świata. Bóg 

Wszechmogący jest Posiadaczem Wszelkich Mocy i On moŜe zmienić serca 

ludzi bez uciekania się do zniszczenia. Tak więc my równieŜ musimy się wysilić 
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idąc śladami Obiecanego Mesjasza (as) i jego mistrza i władcy, Proroka (saw), 

aby ludzie mogą być zbawieni od zagłady i aby mogli stać się naszymi braćmi. 

Musimy takŜe modlić się o to z bólem w naszych sercach. Musimy takŜe 

dołoŜyć wszelkich starań. Musimy naprawić materialne i duchowe Ŝycie ludzi 

poprzez prowadzenie świata do właściwych ścieŜek duchowych. 

 

Musimy nastawić ludzi na właściwą ścieŜkę duchową, oczywiście, ale chcę 

powiedzieć, Ŝe zostaliśmy równieŜ ustanowieni odpowiedzialnymi za 

dostarczenie im dobroci i dbanie o ich dobrobyt materialny. W Koranie równieŜ 

istnieją przykazania na ten temat. Nie jest nam powiedziane, aby dbać o dobro 

tylko naszych ludzi. Nie jest nam nakazane abyśmy zakończyli głód i zapewnili 

schronienie i otoczyli opieką tylko naszych ludzi. Nakazano nam teŜ dbać o 

innych. Zaiste, o kaŜdą osobę w potrzebie. 

 

Mimo Ŝe w tej chwili omawiamy głównie temat duchowego dobra, 

dowiedziałem się jednej rzeczy i pragnę uczynić o tym wzmiankę. W ciągu 

ostatnich kilku dni pewien tutejszy Ahmadi pojechał do Turcja do obszaru 

Lebanon, aby dokonać oceny potrzeb uchodźców mieszkających w tych 

obszarach. Stan tamtejszych ludzi jest bardzo zły. Potrzebują Ŝywności i ubrań, 

a edukacji ich dzieci została dotknięta w negatywny sposób. RóŜne podmioty 

starają się okazać im pomóc. Ale potrzeby tych ludzi są bardzo duŜe. 

 

W kaŜdym razie, jakiś Ahmadi podniósł krytykę, Ŝe dlaczego Ahmadijja 

DŜama'at pomaga Europejczykom i Ŝe powinien pomagać tylko nam. MoŜliwe, 

Ŝe osoba ta odnosiła się do pieniędzy, które dajemy organizacjom 

charytatywnym w Europie. Więc musi to być powiedziane, Ŝe takŜe tutaj, 

zgodnie z przykazaniem Koranu, usługi, świadczenie duchowej i materialnej 

pomocy musi równieŜ być zapewnione dla wszystkich bez rozróŜnienia. 
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Bóg WywyŜszony powiedział, Ŝe musisz nakarmić głodnego. Nie było 

powiedziane, Ŝe Ahmadi, który jest głodny, czy muzułmanin, który jest głodny, 

musi być nakarmiony, ale stwierdzone jest, Ŝe kaŜdy człowiek, który jest 

głodny powinien być nakarmiony. 

 

Allah nakazał, abyśmy spełniali potrzeby ubogich i potrzebujących. Więc to teŜ 

jest naszym obowiązkiem, aby starać się spełnić potrzeby kaŜdego ubogiego i 

kaŜdego potrzebującego człowieka. Musimy spełnić wszystkie te obowiązki. 

Takie zachowanie nie przystoi Momin [arab. wierzącemu], aby pytał, dlaczego 

coś było dane takiemu a takiemu człowiekowi i dlaczego innym nie było. 

Zaiste, jednym z obowiązków Momin jest to, Ŝe powinien słuŜyć wszystkim bez 

wyjątku.  

Po drugie, charytatywne działania, które tutaj organizujemy, są wspierane 

przez innych i pieniądze z tego są przekazywane na cele charytatywne. Ci inni 

ludzie, którzy się do nas dołączają w tych dziedzinach, równieŜ przyczyniają się 

do wspierania naszych organizacji charytatywnych poprzez swój udział. Więc z 

tego punktu widzenia, staje się to równieŜ prawem lokalnych organizacji 

charytatywnych abyśmy my równieŜ dołączyli do pracy, jaką wykonują one w 

słuŜbie ludzkości. Na przykładzie Proroka Muhammada (saw) widzimy, Ŝe 

nawet po tym jak przyznany została mu pozycja proroka, powiedział, Ŝe nawet, 

jeśli wtedy byłby wezwany, aby pomóc ludziom niebędącym muzułmanami, to 

ochoczo przyłączyłby się on do niesienia im pomocy. Miał na myśli pakt, jaki 

zawarł w młodości, w Mekce, wraz z kilkoma innymi, aby odpowiedzieć na 

wezwanie, o pomoc, przez kogokolwiek, kto został pokrzywdzony. 

 

Tak, więc, tak jak powiedziałem, musimy nadal pogłębiać nasz krąg czynienie 

dobra dla innych, a nie ograniczać go. Nie oczekujemy od świata niczego w 

zamian za pomoc materialną, jaką niesiemy, ani teŜ nie chcemy niczego za 

szerzenie wśród ludzi dobra duchowego. Jeśli cierpimy z bólu i tęsknoty, to 

tylko, dlatego aby świat rozpoznał jego Stwórcę – Tego Jedynego, który 
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wezwał go do Ŝycia. I dzieląc tę dobroć i rozdając ją wśród ludzi, jak jest to w 

praktyce proroków Boga, jest to odpowiedź, jaką dawali prorocy i jakiej my 

zostaliśmy nauczeni, tzn. moja nagroda jest u Allaha WywyŜszonego, nie 

proszę was o Ŝadną nagrodę. 

 

 Więc to jest odpowiedź, jaką DŜama'at musi dać i musimy równieŜ pamiętać, 

Ŝe gdy prorocy Boga mówią to po rozdzieleniu dobroci wśród ludzi, Ŝe ich 

zapłata jest u Wszechmocnego Allaha, to bardzo duŜa liczba osób nadal się im 

sprzeciwia, a ich liczba ciągle wzrasta. 

 

Tak więc naleŜy pamiętać, Ŝe w wyniku naszej dobroci, moŜemy równieŜ 

otrzymać, jako rekompensatę, od naszych przeciwników, straty oraz cierpienia 

i tak teŜ się zdarza. Doprawdy, niektórzy patrzą na nas jak lew patrzy na kozła 

i myślą jak moŜemy stać się ich łupem. Nasza sytuacja jest bardzo podobna do 

takiej osoby, która hoduje lwa lub geparda, którym udaje się jakoś uciec. Tak 

więc właściciel będzie próbował złapać je w taki sposób, aby zwierzę nie 

ucierpiało, choć zwierzę to będzie próbować atakować i zabić właściciela. 

Tak, więc, w Pakistanie i w niektórych innych krajach, są tacy ludzie, jak 

zaprawdę wszyscy mullah i ludzie będący pod ich wpływem, którzy przypisując 

nam kłamstwa, chcą nas podzielić. Ale wszystkie nasze wysiłki skierowane są 

na to, aby próbować ocalić ich w jakiś sposób, tak, aby nie zostali przeklęci i 

pochwyceni przez Boga Wszechmogącego. 

Opozycja pokazywana nam przez tych ludzi nie wynika z jakichkolwiek 

osobistych powodów. RóŜni Ahmadi w róŜnych obszarach, dzień w dzień, nadal 

otrzymują groźby, Ŝe to czy to będzie im wyrządzone, jeśli nie porzucą 

Ahmadijja i nie dołączą do wrogów. Tak więc wrogość tych ludzi nie wypływa z 

powodu naszej osoby, ale raczej ze względu na naszą przynaleŜność do 

Ahmadijja.  Natomiast ich wrogość do Ahmadijja wynika z faktu, Ŝe widzą oni 

wyraźnie, Ŝe postęp Ahmadijja jest sprzeczny z ich osobistymi interesami i 

prawdopodobnym zmniejszeniem uwagi, jaką ludzie przywiązują do nich w tej 
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chwili. 

 

Tak jak Ahmadijja rozwija się, tak ci ludzie będą cierpieć upadek. Ci ludzie 

widzą wyraźnie, Ŝe zakres i sposób, w jaki DŜama'at rozwija się i robi postępy, 

Ŝe prawdopodobnie będą oni mieli nad nami wkrótce kontrolę. I tak jak juŜ 

mówiłem, Ŝe w tych krajach zachodnich, albo w tych krajach, które są pod ich 

wpływem, postęp DŜama'at zaprowadzi ich do planowania przeciwstawienia się 

DŜama'at. W ich myślach istnieje moŜe pomysł, Ŝe DŜama'at Ahmadijja chce 

przejąć kontrolę nad rządami i państwami, podczas gdy rozprzestrzenianie się 

Ahmadijja DŜama'at nie ma nic wspólnego z przejmowaniem krajów i nie jest 

to naszym dąŜeniem. Doprawdy rozprzestrzenianie się Ahmadijja w tych 

krajach będzie środkiem tworzenia i rozprzestrzeniania się pokoju i porządku 

publicznego. 

 

W krajach muzułmańskich, nawet wtedy, gdy mówimy do muzułmanów, aby 

przyłączyli się do prawdziwego sługi Proroka Muhammada (saw), robimy to w 

celu usunięcia ich doczesnych bólów i cierpień oraz dla ich lepszego końca. 

Podobnie, mówimy do wyznawców innych religii świata, Ŝe chcemy uchronić ich 

przed gniewem Boga Wszechmogącego. Obiecany Mesjasz (as) nie pragnął 

widzieć świat pod swoją kontrolą. Nie wspomniał, aby jego panowanie miało to 

oznaczać ani teŜ nie modlił się o taką dominację. Ani teŜ, jednocząc się pod 

Kalifatem, DŜama'at nie mówi o przejęciu i kontrolowaniu rządów tego świata. 

Naszym celem jest stworzenie na świecie rządu Boga i szerzenie czystych i 

świętych nauk Proroka (saw) na całym świecie. 

 

Musimy zawsze mieć przed oczami Ŝycie Proroka (saw) i historię islamu. 

Pomimo jego przesłania dobroci i jego dobroczynności, powstała przeciwko 

niemu oraz jego Towarzyszom, opozycja i zostali zmuszeni do walki. Mimo to, 

Prorok (saw) zawsze zwracał się tylko o wskazówki i miłosierdzie dla ludzi. I 

starał się, w miarę moŜliwości, aby świat otrzymał od niego tylko dobro i jeśli 
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wojny były na nim wymuszone, to podejmował je tylko w ostateczności, 

zawsze unikając nadmiaru i zawsze tylko w imię obrony oraz reformacji. I 

doprawdy, to było środkiem dawania ludziom dobroci. 

 

Pomimo tego faktu, jak widzimy w Torze, wzmianki o opozycji ludu Hadhrat 

Izaaka wobec dzieci Hadhrat Izmaela. I Ŝydzi i chrześcijanie podjęli sprzeciw 

przeciwko Prorokowi (saw) takŜe z tego samego powodu. Pomimo faktu, Ŝe 

Ŝydzi i chrześcijanie byli wobec siebie w skrajnej opozycji to wobec Proroka 

(saw) połączyli swoje siły i nawet teraz robią to samo. Stało się to z powodu 

tego samego toku myślenia i rozumowania, Ŝe Ŝydzi spowodowali wiele bólu 

Prorokowi (saw) w Medynie, ale on zawsze chciał dla nich dobra, z wyjątkiem, 

gdy kara była wymagane przez rząd i to teŜ było przez wzgląd na ich dobro. 

 

Musimy pamiętać, Ŝe w tym wieku, kiedy wysłany został, jako przedstawiciel 

Proroka (saw), Obiecany Mesjasz (as), te trudności i przeciwieństwa równieŜ 

były do przewidzenia. Tak, więc my, którzy podejmujemy bai`at z Obiecanym 

Mesjaszem (as), musimy stawić czoła opozycji i to robimy. Ale, pomimo 

wszystko, musimy podąŜać za przykładem Proroka (saw) i pragnąć dla świata 

tylko dobra. 

 

Słuchając tych rzeczy, niektórzy mogliby pomyśleć, Ŝe zawsze juŜ będziemy w 

obliczu opozycji. Tak nie jest. Powiedziałem juŜ wcześniej, Ŝe obietnice 

panowania/przewagi są z Obiecanym Mesjaszem (as) i ta dominacja, Inszallah, 

będzie nam dana, ale nie poprzez poleganie na potęgach tego świata. Nie 

moŜemy spełnić Ŝadnego z naszych zadań polegając na świecie doczesnym. 

Zaiste, jak moŜemy polegać na świecie doczesnym, jeśli jesteśmy tymi, którzy 

zostali nazwani najlepszymi z ludźmi. My jesteśmy tymi, którzy mają obdzielać 

ludzi dobrocią, nie tymi, którzy będą ją otrzymywać od innych. 
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Tak więc, jak juŜ powiedziałem, otrzymamy tą przewagę, ale Ŝeby otrzymać tę 

łaskę, musimy dołoŜyć starań, a do tego praca, którą przydzielił nam PotęŜny 

Bóg, będzie musiała być wykonana na najwyŜszym poziomie. Wszystko to, co 

musimy zrobić, musimy dokonać, opierając się na naszych wysiłkach oraz 

poprzez uzyskanie łaski Boga WywyŜszonego. Polegając na innych lub mając 

jakiekolwiek myśli o poleganiu na światowych mocarstwach będzie przyczyną 

naszego upadku i musimy o tym pamiętać. BoŜe społeczności nie szukają ani 

nie uzyskują pomocy od potęg tego świata. 

Jakie są działania, poprzez które moŜemy odnieść sukces? Są to te orędzia 

dobroci, o których wspomniałem juŜ wcześniej. I to musi rozprzestrzenić się do 

wszystkich ludzi na świecie i poprzez kaŜdego Ahmadi, bez względu na to, do 

jakiej część społeczeństwa naleŜy. To jest to, co jest potrzebne. Musimy 

postawić na takie działanie jak Tabligh, komunikowanie przesłania. Pracownik, 

przedsiębiorca, lekarz, prawnik, naukowiec, nauczyciel, rolnik..., kaŜdy, 

korzystając z mądrości musi ponieść tę wiadomość dobroci do ludzi z jego 

własnej części społeczeństwa, tak, aby świat mógł poznać Ahmadijja, 

prawdziwy islam. I to musi być wykonane zanim zasiane zostanie nasiono 

opozycji w miejscach, w których ono jeszcze nie dotarło - tak, abyśmy w tych 

miejscach mieli juŜ mocno ustanowione nasze korzenie. Zanim hordy szatana 

zdadzą sobie sprawę, co się dzieje, piękne islamskie nauczanie dobroci i 

dobroczynności powinny być juŜ powszechne w takich miejscach. 

Więc to, dzisiaj, jest zadaniem pracowników Mesjasza Muhammada (as), Ŝe 

poprzez wykorzystanie mądrości i poprzez usilne starania i uzyskanie łaski 

Boga Wszechmogącego, idą oni i sadzą roślinę islamskich nauk dobroci i 

dobroczynności w sercach wszystkich ludzi. Czyń to jak moŜesz najlepiej. I aby 

to osiągnąć, konieczne jest wszędzie zwiększenie liczby Daeen-ILA-lah [arab. 

nawoływaczy do Allaha] i uczynienie, aby byli bardzo aktywni w swej pracy. 

 

Niechaj Allah umoŜliwi członkom DŜama'at i równieŜ Nizam 

[organizacja/system] DŜama'at, zwrócić pełną uwagę w tym kierunku. Amen! 


