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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wypełniajcie zobowiązania wobec rodzaju ludzkiego  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya na DŜelsa 

Salana w Niemczech. 

1 czerwca, 2012 r. 

 
Hadhrat Khalifatul Masih V wygłosił kazanie piątkowe na DŜelsa Salana w 

Niemczech. Powiedział, iŜ w tym roku organizatorzy DŜelsa pracowali nad tym, 

aby w tym obiekcie, który jest większy niŜ poprzednie miejsce, gdzie odbywała 

się DŜelsa nie pojawiły się problemy, z którymi borykali się w ubiegłym roku. 

Chodzi tu zwłaszcza o system nagłośnienia, który w ubiegłym roku nie działał 

jak naleŜy. Zeszłoroczna DŜelsa odbywała się po raz pierwszy w tym nowym 

miejscu, a jej przeniesienie było tak szybkie, Ŝe pojawienie się problemów było 

czymś oczywistym. Ale nie powinniśmy z tego powodu krytykować 

organizatorów, którzy zrobili wszystko, co było w ich siłach, wysłuchali uwag i 

starali się zlikwidować wszystkie braki. DąŜyli takŜe, zgodnie z zaleceniem 

Hudhura, do obniŜenia wydatków, które w zeszłym roku były zbyt wysokie. 

Pomimo to nadal moŜna wiele rzeczy poprawić. Ludzie o progresywnym 

nastawieniu zawsze szukają ulepszeń korzystając przy tym z własnych 

doświadczeń oraz z opinii innych osób i wykorzystują w praktyce otrzymane 

dobre rady. Tego właśnie uczył nas Prorok (saw), który mówił, Ŝe dobre i 

mądre rady są dla muzułmanina, jak przedmioty, które gdzieś się 

zawieruszyły, a potem udało mu się je odnaleźć. Kiedy tak się stanie powinien 

w pełni z nich skorzystać, bo dzięki takiemu postępowaniu moŜe uzyskać 

wyŜszy poziom duchowy i stać się lepszym człowiekiem. Podczas swojej 
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ostatniej podróŜy po Niemczech Hadhrat Khalifatul Masih V zacytował mówiący 

o tym Hadis w obecności burmistrza Berlina, który odpowiedział, Ŝe jeśli takie 

są nasze nauki i w taki sposób będziemy postępować, to wkrótce zdobędziemy 

wiodącą pozycję we współczesnym świecie i przeciągniemy ludzi na naszą 

stronę. Niech Bóg sprawi, aby tak się stał.  

 

Gdy twierdzimy, Ŝe jesteśmy ludźmi o progresywnym nastawieniu, a tak jest w 

rzeczywistości, to nie moŜemy przymykać oczy na własne słabostki. RównieŜ 

nasze wysiłki prowadzące do zreformowania siebie samych nie mogą opierać 

się jedynie o sferę doczesności. Głosimy, Ŝe akceptujemy Imama wieku, który 

na tej ziemi był największym i najbardziej gorliwym wyznawcą Proroka (saw), 

który przyszedł, aby powiedzieć ludziom o ich obowiązkach wobec 

Wszechmogącego Allaha, wobec rodzaju ludzkiego i wszystkiego, co On 

stworzył. To twierdzenie wymaga od nas, abyśmy patrzyli na wszystko z 

perspektywy „taqła” i wypełniali kaŜdą, nawet najdrobniejszą powinność pełni 

BoŜej bojaźni oraz pokory, abyśmy mając to na względzie coraz usilniej się 

starali i wyzbywali się wszelkich wad. Nieustannie musimy dąŜyć do pozbycia 

się wszystkich naszych słabości. Mówiąc o tym Hudhur podkreślił, Ŝe nie miał 

na myśli jedynie słabych stron organizacyjnych, ale takŜe indywidualne braki 

kaŜdego człowieka, a zwłaszcza osób, które uczestniczą w DŜelsa. Jeśli kaŜdy 

męŜczyzna i kobieta zacznie patrzeć na Ŝycie i na siebie samych przez tak 

wzniosły pryzmat, jeśli ta sama troska i sposób widzenia problemu będzie 

charakteryzować zarząd DŜelsa, czyli tym samym, jeśli wszyscy będą kierować 

się „taqła”, to kaŜdy na tym skorzysta i odczuje na własnej skórze 

błogosławieństwa, jakie niesie z sobą DŜelsa Salana.  

 

Zawsze musimy pamiętać, Ŝe kiedy Obiecany Mesjasz (as) wyjaśniał cele tego 

szczególnego zgromadzenia mówił o oddawaniu czci Allahowi, o „Tabligh”, o 

„taqła” i wielu innych aspektach, to szczególnie podkreślał konieczność 

wypełniania obowiązków wobec ludzi, a zwłaszcza konieczność odczuwania 
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współczucia wobec całej ludzkości. Właściwe wypełnianie obowiązków wobec 

niej moŜe zostać zrealizowane jedynie wówczas, gdy w sercu człowieka 

wzbudzone zostaje prawdziwe uczucie do całego rodzaju ludzkiego. Obiecany 

Mesjasz (as) zwracał uwagę kaŜdego Ahmadi na sumienne oddawanie czci 

Wszechmogącemu Allahowi, na poboŜność, na przestrzeganie „taqła” i taki sam 

nacisk kładł na przypominanie ludziom o uprzejmym zachowywaniu się, o 

braterstwie, o uległości i łagodności. „taqła” to nie tylko przestrzeganie zasad 

oddawania czci Allahowi, słuŜenie „DŜama´at” (Wspólnotowy System), 

okazywanie uwielbienia i miłości Bogu oraz Jego Posłańcowi (saw), bycie 

posłusznym Obiecanemu Mesjaszowi (as) i Kalifatowi. Prawdziwa „taqła” to teŜ 

odpowiednie traktowanie rodziców, Ŝony, męŜa, dzieci, przyjaciół i krewnych, 

to takŜe wypełnianie zobowiązań wobec pozostałych członków wspólnoty, a 

nawet przestrzeganie praw, jakie przysługują wrogom. O tym wszystkim mówi 

Koran. Przybywamy na DŜelsa dąŜąc do rozwoju duchowego i kiedy pamiętamy 

tutaj o wielbieniu Boga i Jego rozpamiętywaniu, powinniśmy takŜe zwracać 

uwagę na obdarzanie się nawzajem miłością, przyjaźnią, zrozumieniem i 

współczuciem.  

 

Ludzie gromadzą się na DŜelsa i spotykają się tu ze swoimi przyjaciółmi i 

rodzinami. Licznie uczestniczą równieŜ w teoretycznych wykładach 

wygłaszanych na tym zgromadzeniu. JednakŜe trzeba pamiętać, Ŝe cel DŜelsa 

Salana nie zostanie osiągnięty, o ile człowiek nie okaŜe bliźnim obok siebie 

przyjaźni i troski. Obiecany Mesjasz (as) pewnego razu odwołał coroczną 

DŜelsa, poniewaŜ doszły go słuchy, iŜ niektórzy ludzie pomimo tego, Ŝe złoŜyli 

„bai`at” i przyłączyli się do wspólnoty nadal skrywali w swoich sercach złe 

przyzwyczajenia, źle i z pogardą traktowali słabszych okazując im 

lekcewaŜenie. Był zdziwiony w jak wielkim stopniu ludzie ci ulegają własnemu 

egoizmowi i pysze. Stwierdził, Ŝe wiara człowieka nie jest szczera dopóki nie 

stawia on dobra swojego brata na pierwszym miejscu, ponad własne dobro.  

Kiedy Obiecany Mesjasz (as) zorientował się, Ŝe niektórzy członkowie jego 
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wspólnoty nie potrafią okazywać miłości i zrozumienia bliźnim bardzo go to 

zasmuciło i zdenerwowało. Chcąc okazać swoje rozczarowanie i w pewien 

sposób ukarać winnych odwołał DŜelsa. Niektórzy ludzie sądzili, Ŝe powodem 

był brak środków, ale w rzeczywistości była to arogancja pewnych osób, która 

głęboko zraniła Obiecanego Mesjasza (as). Hadhrat Khalifatul Masih V 

podkreślił, Ŝe brak wzajemnego poszanowania i braterskiej miłości nie jest 

niczym trywialnym. Jeśli któryś z członków wspólnoty zauwaŜy u siebie tą 

wadę, niech przypomni sobie słowa Obiecanego Mesjasza (as) i to, jak bardzo 

raniło go takie zachowanie.  

 

Nikt z nas nie powinien odczuwać dumy z powodu bycia poboŜnym, jak 

sumiennego oddawania czci Bogu, piastowania stanowiska w „DŜama´at” czy 

wpłacania wysokich datków, dopóki nie znajdzie w sobie pokory i szczerego 

współczucia dla swoich braci. Tego wymaga od nas prawdziwa „taqła”, a ten, 

kto kieruje się nią w swoim Ŝyciu nigdy nie będzie okazywał, ani odczuwał 

dumy, czy samozadowolenia z powodu własnej poboŜności. Wręcz przeciwnie, 

to sprawi jedynie, Ŝe stanie się jeszcze bardziej pokorny i uległy wobec Boga 

oraz przepełniony Jego bojaźnią. Taki człowiek po wykonaniu jakiegoś dobrego 

uczynku martwi się jedynie, czy jego postępowanie wywoła zadowolenie 

Wszechmogącego Allaha i zostanie przez Niego zaakceptowane. Właśnie to 

chciał nam wszczepić Obiecany Mesjasz (as). Nawet w ustanowionych przez 

siebie warunkach „bai`at” umieścił zasadę okazywania sympatii innym 

ludziom. W czwartym warunku czytamy:  

 

Nowicjusz przyrzeka, Ŝe pod wpływem chwilowego impulsu, czy pasji nie zrani, 

ani nie wyrządzi szkody słowem, czynem lub w inny sposób Ŝadnemu BoŜemu 

stworzeniu, a zwłaszcza drugiemu muzułmaninowi. 

 

Trzeba tu podkreślić, Ŝe bardzo waŜne jest to, iŜ muzułmanin Ahmadi jest 

zobowiązany szanować i traktować z miłością nie tylko drugiego muzułmanina 
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Ahmadi, ale kaŜdego muzułmanina i kaŜde BoŜe stworzenie. Wielu ludzi nie ma 

w zwyczaju ranić, czy obraŜać innych i na szczęście są pozbawieni tej fatalnej 

przywary, ale nie upowaŜnia ich to do myślenia o sobie, Ŝe osiągnęli wysoki 

poziom poboŜności. Człowiek wierzący zawsze musi patrzeć przed siebie i 

kroczyć do przodu, musi nieustannie pracować nad sobą. Dlatego w 

dziewiątym warunku ustanowionym przez Obiecanego Mesjasza (as) czytamy: 

 

Powinien angaŜować się w słuŜenie BoŜym stworzeniom jedynie dla Jego 

chwały i być dobroczyńcą ludzkości najlepiej, jak potrafi - w miarę swoich 

moŜliwości i zdolności, jakimi obdarzył go Bóg.  

 

Ludzkość jest najwspanialszym i najwybitniejszym z BoŜych stworzeń, ale 

człowiek staje się w pełni istotą ludzką, kiedy stara się być poŜyteczny dla 

innych. Hadhrat Khalifatul Masih V juŜ wcześniej zwróci uwagę na to, Ŝe w 

rozmowach z ludźmi spoza wspólnoty podkreśla, iŜ doskonałość islamu 

spoczywa w tym, Ŝe, podczas gdy doczesne systemy domagają się praw, a jeśli 

nie zostaną one im przyznane uciekają się do uŜycia przemocy, to islam uczy 

wzajemnego przestrzegania swoich praw. Doczesne systemy Ŝądają pewnych 

przywilejów często korzystając ze sposobów, które nie są zgodne z 

obowiązującym prawem, gdy tymczasem Bóg nakazał nam wypełniać 

obowiązki wobec drugiego człowieka nie tylko wówczas, gdy zacznie się on 

tego domagać, ale zalecił nam przez cały czas postępować sprawiedliwie. 

Ludzka Ŝyczliwość ma być nieodłączną cechą charakteru kaŜdego Ahmadi przez 

całe jego Ŝycie. Gdyby wszyscy Ahmadi rozwinęli w sobie tą zaletę, to 

wewnątrz wspólnoty nie pojawiałyby się Ŝadne problemy, ani związane z tym 

pytania, gdy tymczasem Kalif otrzymuje setki listów dotyczących takich spraw. 

Gdyby nie to mógłby przeznaczyć swój czas na bardziej konstruktywne 

działania i zajęcia. Kiedy taka kłopotliwa sprawa do niego dociera musi 

rozwaŜyć wiele jej aspektów od problemów administracyjnych poczynając, a na 

konieczności zmian w danym człowieku kończąc. Zdarzają się sprawy 
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dotyczące ludzi, którzy nie przestrzegają ustanowionych reguł, ani nie 

przywiązują wagi do udzielanych im rad. Tacy ludzie muszą stać się bardziej 

odpowiedzialni. Hadhrat Khalifatul Masih V odpowiada im, Ŝe skoro nie są w 

stanie zaakceptować decyzji „DŜama´at”, to powinni liczyć się z odpowiednią 

reakcją na swoje postępowanie. Czasami trzeba by przywołać tych ludzi do 

porządku, ale współczucie, jakie Hudhur dla nich Ŝywi zmusza go, aby się za 

nich modlił. 

 

Obiecany Mesjasz (as) w ustanowionych przez siebie warunkach „bai`at” 

wyraźnie stwierdził, Ŝe nie mamy w Ŝaden sposób krzywdzić drugiego 

człowieka. Czasami ktoś dopuści się takiego czynu, który rani drugą osobę lub 

wywołuje jej niezadowolenie. Jednak człowiek wierzący nigdy nie robi tego 

specjalnie, nie stara się świadomie komuś zaszkodzić i takie zachowanie w jego 

przypadku nigdy nie moŜe mieć miejsca. W powyŜszej sytuacji zarząd 

„DŜama´at” lub Kalif muszą podjąć działania, które czasami mogą być dla 

niektórych osób nieprzyjemne, jednak są one konieczne i mają spowodować w 

danym człowieku wyraźne zmiany na lepsze. Działania te nigdy nie są 

niesprawiedliwe. Nawet wówczas, kiedy na kogoś zostaje nałoŜona kara, to 

Kalif nadal modli się za niego, współczuje mu bardziej niŜ ktokolwiek inny i 

stara się, aby ta sytuacja niepotrzebnie nie zakłóciła pokojowej atmosfery 

panującej w rodzinie tego człowieka. Dodatkowo zawsze korzysta się z takiej 

metody, która zachęci i popchnie daną osobę ku powaŜnym zmianom swego 

własnego ja. Konieczne jest, aby Kalif w takich przypadkach zachowywał 

bezstronność i okazywał danej osobie współczucie, co pozwoli jej się poprawić. 

Dlatego w kaŜdym przypadku korzysta się z innych, odpowiednich do danej 

sytuacji środków.  

 

To zadanie spoczywa przede wszystkim na barkach urzędników „DŜama´at”, 

którzy muszą pracować w tym duchu, bo w przeciwnym przypadku zawiedliby 

pokładane w nich zaufanie i z pewnością odpowiedzieliby za to przed Bogiem. 
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Pełnienie funkcji w „DŜama´at” nie jest podobne do piastowania innych 

urzędów, bo wymaga od działacza ogromnej sympatii dla innych i wspierania 

ludzi. KaŜdy urzędnik powinien mieć w swoim sercu wiele współczucia dla 

innych. Tacy ludzie będą w stanie właściwie wypełniać swoje obowiązki jedynie 

wówczas, gdy sami staną się pod tym względem wzorem dla innych. Prorok 

(saw) powiedział, Ŝe przywódca narodu jest w rzeczywistości jego sługą, a 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł, Ŝe praca na rzecz narodu oznacza, Ŝe dany 

człowiek musi stać się jego sługą. Hadhrat Khalifatul Masih V dodał, Ŝe czytanie 

i słuchanie tych Hadisów przynosi nam korzyści jedynie wtedy, gdy postaramy 

się stosować zawarte w nich słowa w praktyce. Pamiętajmy, Ŝe urzędnik musi 

dbać o to, aby jego cechy charakteru mieściły się w jak najwyŜszych 

standardach, były wzorem dla innych i nie moŜe pozwolić sobie na to, aby jego 

uwagę rozpraszało nieuzasadnione współczucie.  

 

Obiecany Mesjasz (as) mówił teŜ o tym, Ŝe najbardziej odwaŜny jest ten, kto 

potrafi kontrolować swój własny gniew, a Prorok (saw) stwierdził, Ŝe mistrzem 

jest ten, kto w gniewie sam poskramia swój temperament. Rzeczywiście, 

człowiek moŜe być sprawiedliwy i uczciwy tylko wówczas, kiedy potrafi 

zapanować nad swoim gniewem. Ta cecha powinna stać się nieodłącznym 

elementem charakteru kaŜdego człowieka, który piastuje jakiekolwiek 

stanowisko w „DŜama´at”. Hadhrat Khalifatul Masih V dodał, Ŝe te słowa nie są 

skierowane jedynie do niemieckiego „DŜama´at”. Wyjaśnił, Ŝe zwraca się do 

wszystkich Ahmadi na całym świecie i powiedział, Ŝe wyjaśnia to w tej chwili, 

poniewaŜ niektórzy uwaŜają, Ŝe jego kazania są kierowane do tych, którzy są 

obecni na danym zgromadzeniu, ale Hudhur zawsze kieruje swoje słowa do 

ludzi na całym świecie. Taką moŜliwość daje mu teraz MTA. Oczywiście, ci, 

którzy mogą osobiście wysłuchać jego kazania są uprzywilejowani i powinni być 

traktowani jako główni adresaci, do których kieruje swoje rady.  

 

Wymieniane powyŜej warunki „bai`at” dotyczą kaŜdego Ahmadi z osobna, 
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kaŜdego, kto uwaŜa, iŜ jest związany z „DŜama´at” i z jego administracją. 

Hudhur mówił głównie o urzędnikach, poniewaŜ oni muszą być wzorem dla 

innych. Przypomniał teŜ, Ŝe w czwartym warunku Obiecany Mesjasz (as) 

stwierdził, Ŝe nie moŜna ranić nikogo ani słowem, ani czynem, ani w Ŝaden 

inny sposób - to moŜemy osiągnąć jedynie poprzez „taqła”.  

 

Głównym powodem ograniczania praw człowieka we współczesnym świecie, w 

którym muzułmanin zabija muzułmanina, a barbarzyństwo szerzy się po całej 

ziemi, jest zazdrość i zawiść. Mamy szczęście, Ŝe mogliśmy uznać Imama 

wieku, ale nawet my (wprawdzie w mniejszej skali) doświadczamy tej 

niesprawiedliwości pod naszym dachem. Jeśli uczciwie zanalizujemy sytuację 

stwierdzimy, Ŝe wyraźnie moŜna to zauwaŜyć. Nawet pomiędzy braćmi 

pojawiają się pretensje i Ŝale wywołane przez zazdrość; jedne kobiety 

zazdroszczą czegoś innym i bez potrzeby się na siebie złoszczą. Nawet 

wówczas, gdy ktoś otrzyma szansę słuŜenia „DŜama´at” wywołuje to zawiść 

wśród pozostałych. Jeśli ktokolwiek z tych ludzi naprawdę wierzy, Ŝe nasza 

wspólnota jest BoŜym dziełem, to powinien natychmiast pogrąŜyć się w 

„Istighfar” i prosić Allaha o wybaczenie. Prorok (saw) powtarzał, Ŝe ten, kto 

chce piastować jakiś urząd, nie powinien go otrzymywać. Funkcję powinien 

pełnić ten, kto ma w sercu wiele pokory i nie chce być wyróŜniany, kto jest 

uległy i sądzi, Ŝe nie jest jej godny. Pozycja urzędnika „DŜama´at” wiąŜe się z 

koniecznością zaufania, a jedynie ten, kto jest naprawdę cnotliwy i posiada 

„taqła” zawsze będzie się bał powierzonej mu odpowiedzialności. Allah zna to, 

co niewidoczne, On jest Wszystkowiedzący, Wszechświadomy i nic się przed 

Nim nie ukryje. Jeśli ci, którzy piastują jakieś stanowiska w „DŜama´at” i ci, 

którzy chcieliby je otrzymać zawsze będą o tym pamiętać, to zaczną zmierzać 

w kierunku „taqła”. Tymczasem są ludzie, którzy snują plany, jakby tu komuś 

zaszkodzić, jak zdyskredytować go przed administracją „DŜama´at” lub 

obecnym Kalifem. Z jednej strony mamy tu obowiązujące wszystkich 

przyrzeczenie „bai`at”, które mówi o nie sprawianiu bólu Ŝadnej istocie, a z 

drugiej strony spotykamy się z takim karygodnym zachowaniem. Takie 
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przypadki naprawdę się pojawiają i wywołują ogromne zaŜenowanie. Hadhrat 

Khalifatul Masih V mówi światu o tym, iŜ nasz „DŜama´at” jest wspólnotą, 

która jako jedyna dba o prawa innych, a przyjście Obiecanego Mesjasza (as) 

miało miejsce po to, aby umocnić „taqła”, a tu niektórzy z członków tej samej 

wspólnoty postępują w tak politowania godny sposób. Jeśli chcemy stać się 

źródłem rewolucyjnych zmian na świecie, to najpierw musimy w tak 

rewolucyjny sposób zmienić siebie samych, swoje Ŝycie i swój sposób 

zachowania.  

 

Prorok (saw) pouczał, aby nie szkodzić interesom drugiego człowieka poprzez 

składanie lepszej oferty. To dotyczy nie tylko podnoszenia ceny w umowach 

handlowych, kiedy dysponujemy większymi środkami finansowymi, ale ma 

zastosowanie w o wiele szerszym kontekście. Czasami na przykład zdarza się, 

Ŝe w rozmowy dotyczące zawarcia małŜeństwa ingerują osoby trzecie z innych 

rodzin. Tymczasem o ile nadal trwają ustalenia przedmałŜeńskie nikt nie 

powinien w nie ingerować lub składać nowej oferty jednej ze stron. Pierwsza 

przyjęta przez rodzinę propozycja powinna zostać rozwaŜona z modlitwą na 

ustach. Zanim nie zostanie podjęta decyzja, co do tej pierwszej oferty, nie 

wolno nawet zastanawiać się nad dalszą w kolejności. Czasami zdarza się, Ŝe 

dziewczyna otrzymuje propozycję małŜeństwa, gdy tymczasem trzecia 

zainteresowana strona kontaktuje się z rodziną chłopca i przekazuje im 

wymyślone informacje o takich, czy innych wadach owej dziewczyny. Potem 

sugerują mu zdecydowanie się na ,,lepszą partię", co nigdy nie zostaje 

urzeczywistnione, ale w międzyczasie atmosfera pomiędzy obiema pierwszymi 

rodzinami wyraźnie się pogarsza. Aby skompromitować dziewczynę i jej 

rodzinę niektórzy są gotowi wykorzystać wymyślone plotki. Biedna dziewczyna 

cierpi i ma popsutą opinię, a ta cała niegodziwość wynika z czystej zazdrości. 

Tymczasem wszyscy Ahmadi i to bez wyjątku powinni być posłuszni 

przykazaniu Proroka (saw) i napełnić swoje serca „taqła”, jak zostało to 

zapisane w Koranie: Zaprawdę, macie w Proroku Allaha wspaniały 

wzór... (33:22) 
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Zaprawdę, Prorok (saw) stwierdził, Ŝe wierzącym jest ten, w którego 

towarzystwie kaŜdy czuje się bezpieczny. A on sam był błogosławionym i 

doskonałym wzorem bezgranicznej miłości i największej ofiarności. Naprawdę 

nie było zalety moralnej, której nie moŜna by w nim odnaleźć i to w 

najdoskonalszej postaci. W dniu dzisiejszym zgromadziliśmy się tutaj, aby 

dokonać w sobie samych doskonałych zmian i dlatego musimy wiele uwagi 

poświęcić naukom Proroka (saw). Jego pokora i skromność były tak wielkie, Ŝe 

modlił się słowami: ,,O Allahu, u Ciebie szukam ratunku przed brakiem 

moralności, złym postępowaniem i złymi pragnieniami." Pomimo, Ŝe był 

wzorem doskonałości nadal modlił się w ten sposób. My tymczasem musimy 

zajrzeć w głąb swojego serca i długo się nad sobą zastanawiać, aby w końcu 

to, jak postępujemy wywołało nasze zawstydzenie. A przecieŜ nasz umiłowany 

Allah i nasz umiłowany Prorok (saw) ukazali nam, jak mamy Ŝyć. Szczęśliwi są 

ci, którzy zawsze starają się postępować zgodnie z wolą Allaha i Go zadowolić, 

o ileŜ lepszy będzie ich koniec. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V odczytał kilka fragmentów z pism 

Obiecanego Mesjasza (as), w których wyjaśniał on sposoby i znaczenie 

okazywania współczucia rodzinie, znajomym i wszystkim bliźnim. Hudhur 

dodał, Ŝe powinniśmy naszym współczuciem objąć jak największą liczbę osób, 

a dni DŜelsa naleŜy wykorzystać na wielbienie Boga, wspominanie Go w kaŜdej 

chwili, na okazywanie współczucia sobie nawzajem oraz wyzbycie się 

wzajemnych animozji i pretensji. Powinniśmy starać się to osiągnąć jedynie po 

to, aby zadowolić Boga, a to będzie moŜliwe tylko wówczas, gdy z naszych serc 

znikną wszelkie urazy. Uczucie wzajemnego współczucia sprzyja modlitwie za 

drugiego człowieka, a ta z kolei zbliŜa nas do „taqła”, co sprawia, iŜ 

ustanawiane są nowe standardy i granice, a serca i dusze wiernych zostają 

oczyszczone. Zasady przyrzeczenia „bai`at” nie są tu niczym trywialnym i 

pozbawionym znaczenia, bo prowadzą one do rewolucyjnych zmian, jakie 

dokonują się w nas samych i jest to bardzo istotne, tak jak dąŜenie do 

zadowolenia Allaha i rozpowszechnianie nauk islamu w społeczeństwie. Podczas 
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DŜelsa musimy starać się rozwinąć w sobie te uczucia. Niech Allah obdarzy 

kaŜdego błogosławieństwami, jakie wynikają z modlitw Obiecanego Mesjasza 

(as) i niech kolejne pokolenia Ahmadi zachowają więź z Ahmadiyyatem. Niech 

Allah uchroni wszystkich od wszelkiego zła zarówno w czasie tych dni, jak i w 

przyszłości. Odczuwając współczucie powinniśmy modlić się, aby Allah uchronił 

świat przed zniszczeniem, które nadchodzi. Musimy się modlić równieŜ za 

państwa muzułmańskie, aby Allah pozwolił im uznać Imama wieku.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V zwrócił uwagę na konieczność poświęcenia większej 

uwagi i skupienia Salat. ZauwaŜył, Ŝe w czasie TahaŜud i FaŜr niektórzy wierni 

obecni na sali zasypiali. Wprawdzie nie było ich wielu, a w większości byli to 

młodzi ludzie, ale Salat naleŜy ofiarować nawet wtedy, kiedy człowiek czuje się 

niedysponowany. Hudhur dodał, Ŝe taki widok jest niedopuszczalny i oddział 

Tarbijjat powinien to sobie zanotować oraz zwrócić na to w przyszłości większą 

uwagę. Przypomniał teŜ, Ŝe chociaŜ nie moŜna nic zarzucić podjętym środkom 

bezpieczeństwa, to i tak wszyscy powinniśmy zachować czujność i zwracać 

uwagę na jakiekolwiek nieodpowiednie zachowania.  

 

Na zakończenie Hadhrat Khaliaftul Masih V ogłosił, Ŝe po Modlitwie Piątkowej 

poprowadzi modlitwę pogrzebową in absentia w intencji Syedda Amtulla 

Begum sahiby. 

     


