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Streszczenie Kazania Piątkowego

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego

Błogosławieństwa DŜelsa Salana 2017 w Wielkiej
Brytanii

Streszczenie Kazania Piątkowego
Wygłoszonego przez Jego Ekscelencję Mirza Masroor Ahmad(aba),
Przywódcę

Światowej

Muzułmańskiej

Wspólnoty

Ahmadijja

w

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.
4 sierpnia, 2017
Z powodu ogromnej łaski i dobrodziejstw Wszechmogącego Allaha DŜelsa
Salana w Wielkiej Brytanii zakończyła się bezpiecznie. Podczas wszystkich
trzech dni tego zgromadzenia obserwowaliśmy łaskę i błogosławieństwa
Wszechmogącego Boga i kaŜdy uczestnik czuł, Ŝe pomoc Allaha była
nieustannie zsyłana z góry. Tak więc, bez względu na to, jak mocno dziękować
będziemy Wszechmogącemu Bogu to nigdy nie będzie to wystarczające.
Prawdziwa wdzięczność moŜe być zaoferowana tylko wtedy, jeśli nieustannie
będziemy starać się zadowolić Wszechmogącego Allaha.

Święty Prorok (saw) powiedział, Ŝe ten, kto nie jest wdzięczny ludziom, nie jest
teŜ wdzięczny Wszechmogącemu Bogu. Dlatego teŜ wszyscy uczestnicy
powinni być wdzięczni pracownikom, którzy wykonywali obowiązki podczas
DŜelsa. Podobnie pracownicy powinni być wdzięczni, w kaŜdy moŜliwy sposób,
Wszechmogącemu Allahowi, albowiem to On pozwolił im słuŜyć gościom
Obiecanego Mesjasza (as), którzy przybyli z powodu wiary oraz wiedzy
religijnej. Wszyscy, począwszy od małych dzieci po starsze osoby, słuŜyli z
niezwykłą szczerością.
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Podobnie, goście biorący udział w DŜelsa równieŜ zachowywali się spokojne i
nie

rozprzestrzeniając

Ŝadnego

niepokoju,

korzystali

z

prezentowanego

programu. Taki praktyczny przykład przedstawia, dla człowieka światowego,
bardzo wzruszający widok. Goście, którzy przybyli z zewnątrz Wspólnoty
równieŜ wyrazili swoje poglądy. Przedstawię teraz kilka z tych opinii, które
wypowiedzieli goście po doświadczeniu atmosfery DŜelsa. Oświadczyli otwarcie,
Ŝe jeśli to jest nauczanie islamu, to powinno być rozpowszechniane na całym
świecie.

Była minister spraw zagranicznych Beninu i doradca prezydenta, Maryam Boni
Jialo Sahiba, która jest obecnie doradcą i ministrem, pisze: „Poprzez tą DŜelsa
byłam w stanie głębiej zrozumieć DŜamaat Ahmadiyya. Jestem pod wraŜeniem
zarządu DŜelsa. Ludzie poświęcili własną wygodę i byli gotowi zapewnić
komfort

innym.

Nigdy

w

Ŝyciu

nie

zapomnę

uśmiechniętych

twarzy

pracowników, których szczęście spowodowane było słuŜeniem gościom”.
Dodała, Ŝe kobietom tutaj nadano wielki status i tylko poprzez takie
postępowanie moŜna ustanowić zdrowe społeczeństwo i pokój.

Członek

parlamentu

Gwatemali,

Iliena

Calles,

wyraŜając

swoje

uczucia

powiedziała, Ŝe uczestniczenie w DŜelsa było wyjątkowym i zadziwiającym
doświadczeniem. Dodała, Ŝe praca wolontariuszy obsługujących tysiące gości
była zdumiewająca. Wspomniała równieŜ o przemówieniu do kobiet; o statusie
kobiet i wzmiance o raju leŜącym pod stopami matek i kobiet. Kontynuowała
dalej, Ŝe czuła większy komfort, łatwość i wolność w namiocie kobiet.

W

DŜelsa

uczestniczył

równieŜ,

Sergio

Moya,

profesor

Narodowego

Uniwersytetu Kostaryki. Stwierdził: „Poprzez tą DŜelsa doświadczyłem nowego
wizerunku islamu. Widziałem wspólnotę muzułmanów, która jest wzorowa we
wzajemnej miłości i która poprzez to praktycznie prezentuje swą wiarę.”
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Doglas

Monteroso

sahib,

który

jest

doradcą

parlamentu

Kostaryki

skomentował: „Wysłuchałem przemówień Imama Muzułmańskiej Wspólnoty
Ahmadiyya ze szczególną uwagą. Byłem pod wielkim wraŜeniem jego rady, Ŝe
kiedy ktoś wybacza swoim wrogom I modli się za nich, to jego serce zostaje
oczyszczone z wrogości i złości”.

Joseph Pierrer Duplan, przedstawiciel Prezydenta Haiti powiedział: „KaŜda
osoba

zademonstrowała

prostotę

i

cierpliwość.

Istniała

tam

atmosfera

braterstwa”. Dodał: „Nie jestem religijną osobą, ale po tej DŜelsa i spotkaniu z
Imamem Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya moje serce czuje, Ŝe jeśli
istnieje prawdziwa religia, to jest to islam i Ahmadiyyat”.

Zoucomore sahib, prezes Komisji Praw Człowieka w Burkina Faso, równieŜ
uczestniczył w DŜelsie. Powiedział: „Słyszałem przemówienia wielu przywódców
religijnych, którzy mówili tak, jakby byli jedynymi ludźmi, którzy podąŜają
właściwą drogą i bawili się emocjami ludźmi. Jednak przemowy Imama
DŜama’at

Ahmadiyya

wysłuchałem

z

najwyŜszą

uwagą.

Punktem

kulminacyjnym wszystkich jego przemów było ustanowienie pokoju na świecie i
to jest nauczanie, które moŜe tego dokonać, a tym samym pokonać terroryzm
i niesprawiedliwość”.

Podobnie, z chorwacką delegacją przybyła Katrina Celjak sahiba. Powiedziała:
„Wcześniej byłam zakonnicą, a teraz poszukuję prawdy.” Kontynuowała dalej:
„Środowisko DŜelsa, tutejsze wystawy oraz inne informacje o DŜama'at
oświeciły mój umysł. Czuję, Ŝe moja podróŜ w poszukiwaniu prawdy dobiegnie
szybko końca.”
W

delegacji

z

Chorwacji

był

równieŜ

student

International

Business

Management. Stwierdził, Ŝe był pod wielkim wraŜeniem miłości i poświęcenia
ludzi w organizacji DŜelsa.
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Z Chorwacji przybyła równieŜ para w podeszłym wieku. Ludzie ci, podczas
prywatnego spotkania ze mną powiedzieli, Ŝe w zeszłym roku uczestniczyli w
DŜelsa jako zwykli muzułmanie, a w tym roku brali udział w tej kongregacji
jako muzułmanie Ahmadi. Dlatego teŜ w DŜelsa istnieje ogromna nagroda
Wszechmogącego Boga jako, Ŝe ludzie podejmują równieŜ bai’at.

Salvador Belaro Junior, który jest kongresmenem z Filipin, równieŜ wziął udział
w

DŜelsa.

Powiedział,

Ŝe

udział

w

tym

zgromadzeniu

był

dla

niego

doświadczeniem otwierającym oczy, z którego miał szansę wiele się nauczyć.
Rzeczą, która dała mu największą przyjemność było obserwowanie sposobu, w
jaki zachowywali się wobec siebie członkowie społeczności witając się z
miłością i uprzejmością oraz pomagając sobie nawzajem.

Pewien gość z Irlandii, Darren Howlett Coventry, który jest szefem Irelands
National Police Service powiedział, Ŝe była to jego pierwsza DŜelsa Salana,
Dodał, Ŝe podczas tej kongregacji miał okazję spotkać zdeterminowanych,
pomocnych i posiadających dobrą naturę członków Wspólnoty Ahmadiyya.

Arnaud Van Doorn z Holandii napisał, Ŝe atmosfera podczas DŜelsa Salana była
bardzo przyjazna i Ŝe wiele się teŜ nauczyła w trakcie naszego zjazdu.

Starszy adwokat z Queen’s Council, David Martin, stwierdził: „Cokolwiek
mówię, to nie jest to moim głosem, lecz głosem mojego serca. Do tej pory
nigdy nie uczestniczyłem w podobnej uroczystości. Ci ludzie są bardzo mili, a
wspólnota, do której naleŜą - piękna. Mówię z pełnym przekonaniem, Ŝe nigdy
w Ŝyciu nie doświadczyłem czegoś takiego jak DŜelsa Salana”.

Gość z Sierra Leone, Abdul Kabba Kargbo, opowiedział o swoich wraŜeniach
następująco: „Byłem bardzo zaskoczony widząc organizację DŜelsa Salana.
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Jeśli nie przybyłbym tutaj dzisiaj i ktoś powiedziałby mi, Ŝe w jednym miejscu,
na trzy dni, bez Ŝadnych problemów, zebrało się ponad 37 000 osób, to
prawdopodobnie nie uwierzyłbym. Nie widziałem jednej narzekającej osoby i
wszyscy słuŜyli z wielką pokorą i skromnością”.

Alhaj

Mamadu

Saleem

Ba

sahib,

wiceprzewodniczący

Narodowego

Zgromadzenia Gwinei Konakry stwierdził, Ŝe był pod wraŜeniem organizacji
DŜelsy oraz jej dyscypliny.

Hassana Gitę sahib z Gwinei Konakry, który jest Dyrektorem Narodowym
Policji mówi, Ŝe po wysłuchaniu przemówienia lidera społeczności Ahmadiyya
czuł się dumny z bycia muzułmaninem.

Następnie członek parlamentu z Sierra Leone, Alie Kaloko, stwierdził, Ŝe
Ahmadiyyat jest prawdziwą reprezentacją islamu i Ŝe docenia bardzo wysiłki,
jakie podejmują muzułmanie Ahmadi, w celu upowszechnienia pokoju.

Gość z Turkmenistanu, Abdur Rasheed powiedział: „Odkąd przyjechałem do
Londynu, byłem otoczony miłością, tak jakbym był wśród rodziny. Po przybyciu
na DŜelsa doszedłem do wniosku, Ŝe poszukiwałem Wszechmogącego Boga
przez całe moje Ŝycie, ale znalazłem go dopiero po przybyciu tutaj.

Kiedy nowo nawróceni doświadczają atmosfery miłości i braterstwa, ich wiara
wzrasta dalej. Winson Williams, nowy nawrócony, który przybył z Jamajki,
stwierdził:

„Przemówienia

Hadhrat

Khalifatul

Masih,

a

w

szczególności

międzynarodowy bai'at były niezwykle emocjonalnym doświadczeniem”.

Jeden z burmistrzów miasta na WybrzeŜu Kości Słoniowej, Zrakpa Dopeu
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sahib,

stwierdza:,

„Kiedy

zaakceptowałem

islam

Ahmadiyyat,

musiałam

zaakceptować wiele negatywnych komentarzy ze strony ludzi. Nie miałam duŜo
wiedzy na temat islamu, dlatego martwiłem się tym jak stwierdzić czy Ahmadi
to muzułmanie, czy teŜ nie.” Kontynuował dalej: „Myślałem czasami, Ŝe
popełniłem grzech, przyjmując DŜama'at. Skontaktowałem się z DŜama’at i
zostałem zaproszony do wzięcia udziału w DŜelsa Salana, aby lepiej przyjrzeć
się DŜama'at”. Stwierdził:, „Kiedy tu przybyłem, stałem się świadkiem
prawdziwego wizerunku islamu. RównieŜ wszystkie moje pytania odnoszące się
do tego, czy Ahmadi są muzułmanami, czy teŜ nie, uzyskały odpowiednią
odpowiedź. Teraz z wielką dumą mówię, Ŝe to, co zrobiłem, było poprawne.

Khalid Belisle, burmistrz Belmopan, stolicy Belize, stwierdza: „Uczestnictwo w
DŜelsa było świetnym doświadczeniem. Wydawało się, Ŝe kaŜdy członek
społeczności został przydzielony, aby słuŜyć tylko mi. Przygotowanie DŜelsa
była o bardzo wysokim poziomie i zawsze będę pamiętał jak zostałem tutaj
przyjęty. Zawsze będę wdzięczny, Ŝe zostałem tutaj zaproszony.”

Międzynarodowy bai'at ma równieŜ głęboki wpływ na osoby spoza społeczności.
Członek Narodowego Parlamentu Chorwacji, Auch Koik Domango, uczestniczył
w DŜelsa i w związku z bai’at, wypowiedział jnastępujące słowa: „Byłem pod
wielkim

wraŜeniem

determinacja

do

międzynarodowego

wykazania

lojalności

bai'at.
wobec

Emocje,
własnej

szczerość

wiary,

i

podczas

międzynarodowego bai'at, były całkowicie surrealistyczne i zadziwiające.
Doświadczenie to będę pamiętał przez całe Ŝycie”.

Egipcjanin, dr Hany Rashwan Sahib, powiedział, Ŝe przybył do DŜelsa Gah w
czasie

międzynarodowego

bai'at.

Widząc

ludzki

łańcuch,

był

wyraźnie

poruszony i zdumiony.
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DŜelsa przyciąga wiele uwagi prasy i mediów. Sonia Delesalle, dziennikarka
francuskiej gazety Libération, zrelacjonowała swoje wraŜenia następująco:
„Kiedy tutaj przybyłam byłem bardzo zaniepokojona, poniewaŜ męŜczyźni i
kobiety przebywali osobno. Gdy jednak odwiedziłem arenę DŜelsa zauwaŜyłem,
Ŝe zamiast kobiet, męŜczyźni przygotowują jedzenie. Następnie spędziłam
trochę czasu w damskiej sekcji DŜelsa i zdałam sobie sprawę, Ŝe dzięki ich
oddzieleniu, kobiety miały większą swobodę, a przede wszystkim są zupełnie
niezaleŜne i robią wszystko tak, jak tego sobie Ŝyczą”.
W związku z powyŜszym niektóre młode dziewczęta mieszkające tutaj, które w
imię edukacji lub wolności twierdzą, Ŝe są traktowane niesprawiedliwie,
powinny rozwaŜyć to, Ŝe nawet ludzie spoza Wspólnoty doceniają naszą
atmosferę.

Inny dziennikarz pracujący w krajowym kanale informacyjnym w Boliwii wyraził
swoje wraŜenia: „Według Zachodu, islam nie docenia kobiet i są uwaŜane za
nieistotne. JednakŜe tutaj widziałem, Ŝe lider Wspólnoty Ahmadiyya, wręczał
nagrody kobietom, które odniosły sukces i kaŜda z nich została wywołana z
nazwiska.”
Inna dziennikarka zaczęła powtarzać słowa, które były recytowane podczas
międzynarodowego bai’at. Kiedy zapytano ją, powiedziała: „Nie wiem, co się
wtedy stało ale nigdy w moim Ŝyciu nie doświadczyłam takich uczuć i
instynktownie zaczęłam powtarzać te słowa.”

Inny dziennikarz, Carlohs Jamie Orias sahib z Boliwii, stwierdził: „Jedyną
rzeczą, która zaimponowała mi najbardziej we wspólnocie Ahmadiyya jest ich
pasja i wysiłki zmierzające do ustanowienia pokoju. Bardzo cieszyło równieŜ to,
Ŝe kobiety Ahmadi osiągają znaczne sukcesy, co dowodzi, Ŝe zarówno
męŜczyźni, jak i kobiety dąŜą do pokoju na całym świecie, poczynając od
swych rodzin po społeczność, kraj, a kończąc na poziomie międzynarodowym.”
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Tak więc atmosfera DŜelsa oraz atmosfera tworzona przez tych, którzy tam
słuŜą, sprawia wielkie wraŜenie na kaŜdym prawym człowieku. Niechaj
Wszechmogący Allah nagrodzi wszystkich tych, którzy zaoferowali swoją
słuŜbę, a takŜe uczestników, którzy stali się częścią grupy milczącego głoszenia
islamskich wartości. Musimy pamiętać w naszych modlitwach o tysiącach
męŜczyzn, kobiet, chłopców, dziewcząt, którzy byli ochotnikami na DŜelsa.
Chciałbym równieŜ powiedzieć administracji, Ŝe wszystkie skargi lub kwestie,
które wymagają uwagi, które do nich wysyłam, powinny być odnotowane w ich
Czerwonych Księgach i powinni dąŜyć do dalszej poprawy w tych sprawach w
przyszłości.

Prasa dokonała bardzo dobrego przekazu. Poprzez media opublikowanych
zostało 358 nowych raportów o DŜelsa Salana, a liczba ta wciąŜ rośnie.
Przesłanie islamu zostało przekazane do 36 milionów ludzi przez media
internetowe. Moje końcowe przemówienie wyemitowany zostało przez MTA Live
i około 250 000 osób oglądało je za pośrednictwem transmisji na Ŝywo. Tak
więc, zgodnie z bardzo ostroŜnym szacunkiem, przesłanie zostało przekazane
do

ponad

128

milionów

osób.

Niektóre

z

bardziej znanych

ośrodków

medialnych, które przekazały informacje na temat DŜelsa to: BBC TV, BBC
Radio, ITV, The Independent, The Times, Sunday Express, Londyn Evening
Standard, New York Times, Facebook Live, Associated Press, Press Association,
Special Agencja informacyjna EFE, agencja informacyjna z Indii, zwana PTI
oraz francuskie agencje prasowe Libération i UNILET. Powinniśmy zatem
wyrazić naszą wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za to obszerne przekazanie
przesłania

społeczności Ahmadiyya

i prawdziwego

przesłania

islamu za

pośrednictwem mediów.

DŜelsa Salana transmitowana była równieŜ w Afryce. Poza MTA Africa, program
naszej kongregacji pokazało takŜe dziesięć innych kanałów, a całkowita liczba
godzin emisji przebiegu DŜelsa w róŜnych krajach to ponad 150. Poza
transmisją z DŜelsa Salana na Ŝywo, BBC Uganda przedstawiła równieŜ
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program naszej kongregacji w języku Słahili, który jest rozumiany przez duŜą
widownię. Z naszej strony jestem bardzo wdzięczny naszemu działowi
prasowemu i medialnemu, a takŜe działom prasowym i medialnym innych
państw, które równieŜ podjęły starania. Niechaj Wszechmogący Bóg im
wynagrodzi.

Podobnie jak w zeszłym roku, w tym roku teŜ Khuddam z Kanady wzięli udział
w

pracach

przygotowawczych

do

DŜelsa.

Niechaj

Wszechmogący

Allah

wynagrodzi im wszystkim. Mam nadzieję, Ŝe Khuddam z Kanady wysłuchali
całego programu, poniewaŜ w przeciwnym razie byłoby to całkowicie błędne.
Jeśli w przyszłości pragną pomagać przy DŜelsa to powinni upewnić się, Ŝe
wysłuchają całego, 3-dniowego, przebiegu DŜelsa, a dopiero później biorą
udział w pracach zamykających to zgromadzenie. Niechaj Allah Wszechmogący
sprawi abyśmy zaadoptowali wszystkie te nauki wygłoszone na DŜelsa Salana i
włączyli je w nasze Ŝycie.

Po modlitwie piątkowej, poprowadzę modlitwy pogrzebowe. Pierwsza to ta za
Sahibzadi Zakia Begum sahiba, która była Ŝoną Col Mirzy Daud Ahmad sahib.
Była córką Nawab Amatul Hafeez Begum sahiba i Nawab Abdullah Khan sahib.
Zmarła wieczorem 23 lipca 2017 roku, w wieku 94 lat, w Tahir Heart Institute.
Do Boga naleŜymy i do Niego powrócimy. Za łaską Boga, przez długi czas była
Moosią. Dr Noori Sahib pisze: „Gościnność była jednym z jej największych
atutów”. Dr Noori sahib stwierdza dalej:, „Kiedy po przejściu na emeryturę
poświęciłem swoje Ŝycie DŜama’atowi, powiedziała: „Było to moim wielkim
pragnieniem, Ŝe gdybym miała syna to poświęciłabym go słuŜbie DŜama’at.
Teraz, kiedy ty poświęciłeś swoje Ŝycie, moje Ŝyczenie spełniło się”. Niechaj
Wszechmogący Allah podniesie jej status i obdarzy ją miłosierdziem i
przebaczeniem.

Drugi pogrzeb to ten za Tariq Masood sahib, który był misjonarzem słuŜącym w
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Streszczenie Kazania Piątkowego

Nazarat Islah-o-Irshad w Marakazie i był synem Masood Ahmad Tahir Sahib.
Zmarł 24 lipca w wieku 27 lat, po poraŜeniu prądem przez przewód wysokiego
napięcia, w Rabwah. Do Boga naleŜymy i do Niego powrócimy. Posiadał
głęboką miłość do Kalifa i był bardzo poboŜną osobą. Regularnie równieŜ
odmawiał modlitwy w kongregacji. Nawet zanim został misjonarzem, zachęcał
swoją rodzinę do punktualności w ofiarowaniu modlitw. Po modlitwie FadŜr
regularnie recytował Święty Koran.

Trzecia modlitwa pogrzebowa to ta za szanowanego Shakil Ahmad Munir Sahib,
który był byłym głównym misjonarzem Australii, a obecnie mieszkał w Karaczi.
Zmarł 31 lipca w wieku 85 lat. Do Boga naleŜymy i do Niego powrócimy. Miał
okazję

tłumaczyć

Koran

na

języku

maoryski.

Był

bardzo

pokorną

i

bezinteresowną osobą. Ze względu na swoje zdolności intelektualne oraz fakt,
Ŝe przetłumaczył Święty Koran, nie posiadał w sobie ani krzty arogancji. Jeśli
chodzi o zasoby materialne to był zamoŜny i słuŜył jako misjonarz bez
wynagrodzenia. Niechaj Wszechmogący Allah obdarzy go miłosierdziem i
podniesie jego status. Niechaj da On jego Ŝonie cierpliwości i niezłomność.
Niechaj Wszechmogący Allah zawsze obdarza nas misjonarzami, którzy są
całkowicie bezinteresowni i pokorni pod kaŜdym względem.
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