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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Cel DŜelsa Salana  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

7 września, 2012 r.     

 
 
Po recytacji Sury Al Fatiha Hadhrat Khalifatul Masih V poinformował, Ŝe dzisiaj 

z BoŜą łaską rozpoczyna się kolejna DŜelsa Salana w Wielkiej Brytanii. ChociaŜ 

zazwyczaj otwiera się ją specjalną przemową, która w dniu dzisiejszym 

zostanie wygłoszona nieco później, to poniŜsze kazanie piątkowe jest równieŜ 

częścią DŜelsa Salana i stanowi jej inaugurację.  

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V przypomniał, iŜ Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, Ŝe głównym celem DŜelsa jest przygotowanie danego DŜama´at i 

danej wspólnoty do nieustannego dąŜenia do poszerzania wiedzy i poznawania 

Boga Wszechmogącego. To spotkanie ma przyczynić się do rozwijania w nas 

BoŜej bojaźni, poboŜności i cnotliwości. Ma rozbudzić w nas pragnienie 

zbliŜenia się do Boga. Celem tych spotkań jest teŜ pogłębienie miłości do 

bliźnich, aby nasze serca stały się czułe, troskliwe i były przepełnione 

wzajemnym braterskim uczuciem, które będzie odzwierciedleniem 

koranicznego nakazu ruhamaa-o-bainahum [arab. wzajemnej czułości]. 

Zgodnie ze słowami zawartymi w 48 rozdziale Koranu w wersecie 30, pokora i 

uległość powinny stać się nieodłączną cechą naszego charakteru, nasza 

prawdomówność miałaby być tak doskonała, Ŝe nic i nikt nie mógłby się z nią 
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równać, a nasze serca powinny być pełne gorliwej chęci rozpowszechniania 

islamu w najdalszych zakątkach ziemi. Musimy być gotowi poświęcić tej 

sprawie własne Ŝycie, bogactwo, czas i honor. 

 

Wszyscy obecni tutaj w dniu dzisiejszym muszą dokonać samooceny. 

Uświadomiwszy sobie, iŜ byli gotowi podjąć trudy podróŜy, aby przybyć na 

DŜelsa muszą równocześnie pamiętać o słowach Obiecanego Mesjasza (as) i 

odpowiedzieć sobie na pytanie, czy postępują zgodnie z jego nakazem, czy 

szanują jego Ŝyczenie i dbają o realizację celów nierozerwalnie związanych z 

uczestnictwem w DŜelsa Salana.  

 

JeŜeli w czasie kolejnych trzech dni trwania DŜelsa wszyscy jej uczestnicy będą 

mieć na względzie powyŜsze zasady i będą w kaŜdej chwili pamiętać o celu 

tego spotkania, wówczas ta wspólnota stanie się taką, jaką chciał ją widzieć 

Obiecany Mesjasz (as). A wówczas w naszym Ŝyciu rozpocznie się rewolucja 

duchowa, która następnie wywoła rewolucyjne zmiany duchowe w całym 

świecie. Jeśli natomiast nasze poboŜne myśli i czyny się nie zjednoczą, nie 

staną się nieodłączną częścią naszego codziennego Ŝycia, jeśli ich nie 

zmodyfikujemy zgodnie z tymi nakazami, to nasze uczestnictwo w DŜelsa 

Salana jest pozbawione sensu i nie przyniesie nam Ŝadnych korzyści. 

 

Niektórzy ludzie przyjeŜdŜają na DŜelsa, Ŝeby kupić tu pewne towary, które są 

tańsze i łatwiej dostępne niŜ w zwykłych sklepach. Jeśli taki jest wasz cel, to 

marnujecie nagrodę, którą mógłby was obdarzyć Allah. Ten, kto przybywa na 

DŜelsa nie moŜe troszczyć się w trakcie jej trwania o załatwianie spraw 

doczesnych, o zakupy, o kontakty towarzyskie, bo to zupełnie mija się z celem 

tego spotkania. PrzyjeŜdŜając na DŜelsa Salana powinniście dąŜyć do zdobycia 

dóbr duchowych, które są bezcennym skarbem, a których nie moŜna nabyć w 

Ŝadnym sklepie. Te bogactwa mogą zaspokoić kaŜde duchowe pragnienie i 

głód, a ci, którzy potrafią w pełni z nich skorzystać stają się najbogatszymi z 
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ludzi. Kiedy prawdziwie wierzący Ahmadi raz zdobędzie te skarby, jakimi 

obdarzył nas Obiecany Mesjasz (as), a które są ogólnie dostępne w czasie 

DŜelsa na róŜnych odbywających się odczytach i spotkaniach, to dzięki nim jest 

gotowy zaspokoić głód i pragnienie innych ludzi, a nawet moŜe uwolnić ich od 

ubóstwa. Dlatego twierdzimy, Ŝe obowiązkiem kaŜdego Ahmadi, który bierze 

udział w DŜelsa Salana jest dostosowanie swego sposobu myślenia i swojego 

postępowania do zasad przedstawionych nam przez Obiecanego Mesjasza (as) 

tak, aby jak najlepiej wykorzystać ten czas. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V mówił o tym, czego Obiecany Mesjasz 

(as) oczekiwał od swojego DŜama´at, od tych, którzy przybywają na DŜelsie. 

Powiedział teŜ, jacy zdaniem Obiecanego Mesjasza (as) powinni być prawdziwi 

Ahmadi. Zagadnienia te omawiał w oparciu o jego pisma. Przedstawił takŜe 

plan, jaki ujawnił Obiecany Mesjasz (as), a który składa się z działań mogących 

zapewnić nam nie tylko spokojne Ŝycie doczesne, ale przede wszystkim Ŝycie 

po śmierci.  

 

Wyjaśniając werset Zaprawdę, Allah jest z tymi, którzy są sprawiedliwi i 

którzy czynią dobro. (16:129), Obiecany Mesjasz (as) rzekł, iŜ nie moŜna 

zadowolić Boga bez Taqła, bo kiedy jej brakuje nic innego nie moŜe jej 

zastąpić. Kiedy więc jedynym celem prawdziwie wierzącego jest wywołanie 

zadowolenia Allaha Wszechmogącego musi on iść drogą Taqła. Dlatego dla 

członków DŜama´at tak waŜnym jest kroczenie ścieŜką Taqła, bo związali się z 

człowiekiem, który twierdził, Ŝe posłał go Sam Bóg i złoŜyli mu przysięgę 

(bai`at). MoŜecie czerpać z tej więzi ogromne korzyści, ale musicie być wolni 

od wszelkiego zła. Zanim złoŜyliście bai`at wszystko, co doczesne było dla was 

najwaŜniejsze i byliście uwikłani w róŜnego rodzaju grzechy. Po złoŜeniu 

przysięgi Obiecanemu Mesjaszowi (as) musicie unikać tego, co złe i grzeszne, a 

to nie jest moŜliwe bez Taqła. 

 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  4/14 

 

Obiecany Mesjasz (as) tłumaczył to na przykładzie. Gdy człowiek zachoruje i 

się nie leczy, to nie ma znaczenia, czy choroba jest lekka, czy teŜ powaŜna, bo 

ból i cierpienie stają się coraz silniejsze. Czasami samo leczenie jest bardzo 

bolesne, ale bez niego człowiek nie ma szansy, a jego zdrowie stale się 

pogarsza. Kiedy na przykład na twarzy pojawi się ciemna plamka, to dana 

osoba martwi się, Ŝeby nie rozrosła się ona na całe oblicze i nie zaciemniła go. 

Ludzie bardzo martwią się takimi sprawami. Obiecany Mesjasz (as) rzekł, 

abyśmy nie sądzili, Ŝe małe zło nic nie znaczy i nie trzeba się nim przejmować, 

bo nawet najmniejszy grzech moŜe odciągnąć człowieka od Taqła, od 

cnotliwości, a potem zmienić się w wielki grzech i wprowadzić ciemność do 

ludzkiego serca. Dlatego zwaŜajcie nawet na najmniejsze zło i wystrzegajcie 

się go. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe Bóg jest Łaskawy i Litościwy, ale jest teŜ 

Qahar (arab. Ujarzmiającym) i Muntaqim (arab. Karzącym) dla tych, którzy źle 

czynią. Kiedy widzi jak członkowie DŜama´at wygłaszają wzniosłe hasła, ale ich 

zachowanie bardzo róŜni się od wypowiadanych słów, wówczas rośnie Jego 

gniew. Dlatego wszyscy Ahmadi muszą poprawić swoje zachowanie i w 

praktyce postępować zgodnie z BoŜymi przykazaniami. Obiecany Mesjasz (as) 

osobiście przekazał nam to waŜne ostrzeŜenie. Dlatego w czasie tych 

wyjątkowych dni angaŜujmy się w modlitwę, abyśmy stali się takimi, jakimi 

chce nas widzieć Allah Wszechmogący.  

 

W obecnych czasach, kiedy spojrzymy na stan muzułmanów na całym świecie 

ogarnia nas przeraŜenie i martwimy się, Ŝe BoŜe niezadowolenie ze słabości i 

wad, jakie ich charakteryzują doprowadzi do tego, iŜ staniemy się celem Jego 

gniewu. Obiecany Mesjasz (as) przypominał nam, Ŝe wtedy, gdy wśród 

muzułmanów pojawiały się występki i brak zgodności pomiędzy ich słowami a 

czynami, Allah karał tych, którzy twierdzili o sobie, Ŝe są prawdziwie 

wierzącymi rękami niewiernych. Historia niesie wiele takich przykładów i 
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potwierdza prawdziwość tego twierdzenia, jak chociaŜby w przypadku Genghis 

i Hulagu Khan. A kara spadła na nich pomimo wcześniejszej obietnicy, Ŝe Allah 

będzie im pomagał i wspierał. Powodem tego było to, Ŝe chociaŜ ich usta 

wołały la ilaha il-lallah, to serca były skierowane w zupełnie innym kierunku. 

Interesowały ich jedynie sprawy doczesne i materialne. Dlatego my równieŜ 

musimy uczciwie ocenić swoje postępowanie pamiętając o tym, iŜ Allah okazał 

nam wielką łaskę i ulitował się nad nami posyłając nam w tym wieku 

Przewodnika, prawdziwie miłującego Proroka (saw) - Obiecanego Mesjasza 

(as), aby zreformował cały świat. Dalszym dowodem łaski i miłosierdzia 

BoŜego było to, Ŝe Bóg pozwolił nam zaakceptować Imama Wieku. Dlatego 

dbajmy o to, aby nasze słowa i czyny były takie same i podobały się 

Wszechmogącemu Allahowi.  

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł, iŜ nieczyste serce człowieka bez względu na to, 

jak piękne i wzniosłe są jego słowa, nie ma w oczach Boga Ŝadnej wartości. 

Taka osoba wywołuje jedynie Jego gniew. Jak powiedział Obiecany Mesjasz 

(as) członkowie DŜama´at muszą zrozumieć, Ŝe powinni przyjść do mnie, aby 

ziarno mogło zostać zasiane, aby stali się drzewami przynoszącymi obfite 

owoce. Wszyscy muszą zajrzeć w siebie i zobaczyć, jakimi ludźmi są w środku, 

a potem określić jacy będą dla świata. Gdyby nasze DŜama´at miało inne 

serca, a co innego wyraŜałby słowami, to nasz koniec nie byłby radosny, bo 

Bóg nie dbałby o takich ludzi.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, abyśmy przyjrzeli się historii, wrócili do 

czasów Proroka (saw), wyobrazili sobie sytuację, jaka panowała przed bitwą o 

Badr. Wygłoszone zostało proroctwo o jej wyniku. Wszyscy oczekiwali pewnego 

zwycięstwa. Ale Prorok(saw) nieustannie się modlił, płakał i łkał. Hadhrat Abu 

Bakr Siddiq(ra) pytał go, dlaczego tak bez przerwy trwa w modlitwie skoro 

otrzymali obietnicę zwycięstwa? Prorok (saw) odpowiedział, Ŝe Allah w Swej 

Istocie jest Samowystarczalny i być moŜe otrzymana obietnica jest uzaleŜniona 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  6/14 

 

od pewnych skrytych warunków i dlatego błaga Allaha o pomoc. W ten sposób 

ukazał nam doskonały wzór Taqła. Jeśli więc zawsze będziemy o nim pamiętać 

i starać się zdobyć BoŜą Łaskę i Jego Dary, to InszaAllah ci, których czyny są 

zgodne z ich słowami osiągną sukces.  

 

W dniu dzisiejszym widzimy wokół upadek muzułmanów. Są bezsilni, prowadzą 

tryb Ŝycia zgodny z wymaganiami, poglądami i warunkami ustalanymi przez 

innych zapominając o naukach Koranu. W swoich własnych krajach dąŜąc do 

utrzymania kierowniczego stanowiska, czy tronu są gotowi prześladować i 

męczyć swoich braci, którzy równieŜ mówią o sobie, iŜ są muzułmanami. Są 

gotowi bezlitośnie ich mordować, bo sądzą, iŜ w ten sposób ochronią swoją 

pozycję, czy stanowisko, ale są to jedynie ich poboŜne Ŝyczenia. Bardzo się 

mylą i w końcu doczekają się BoŜej kary i odpłaty za swoje okrucieństwo, 

prześladowania. Stracą duŜo więcej niŜ swoje stanowiska.  

 

Nawet w krajach, w których doszło do zmiany rządu na taki, który podobno 

działa w imię swoich obywateli panuje taka sama sytuacja. Wszędzie 

natrafiamy na prześladowania i okrucieństwo, co prowadzi do osłabienia całego 

państwa i stopniowego wyniszczania wspólnoty muzułmańskiej. Świadomie, 

czy teŜ nieświadomie wypełniają oni wolę tych, którzy są ich wrogami i 

doprowadzają do tego, Ŝe muzułmanie stają się słabi, a wróg kontroluje ich 

bogactwa naturalne i cały kraj. Módlmy się, aby Allah obdarzył ich mądrością i 

współczuciem dla innych muzułmanów.  

 

Obiecany Mesjasz (as) mówił zawsze, spójrzcie, jak bardzo się rozwinęliśmy w 

gromadzeniu Taqła, w sprawiedliwości i w bojaźni Allaha. W Koranie Allah 

Wszechmogący twierdzi, Ŝe ludzie kroczący drogą Taqła uwalniają się od 

doczesnych pragnień i Ŝądz, a On Sam staje się Tym, Który o nich dba. Staje 

się dla nich Tym, Który zabezpiecza ich wszystkie potrzeby.  
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...A jeśli kto boi się Allaha, wówczas On odnajdzie dla niego drogę 

wyjścia. I zaopatrzy go stąd, skąd ten się nie spodziewa. A jeśli kto 

pokłada zaufanie w Allahu, wówczas On jemu wystarczy. Zaprawdę, 

Allah osiągnie Swój cel. Wszystkiemu wyznaczył Allah swoją miarę. 

(65:3-4) 

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł teŜ, iŜ dalszym znakiem charakteryzującym 

człowieka sprawiedliwego i cnotliwego, który boi się Boga jest to, Ŝe Allah 

uwalnia go od uzaleŜnienia od doczesnych podłych, podejrzanych i 

nikczemnych spraw i zachowań. W rzeczywistości wielu handlowców myśli, Ŝe 

ich interesy nie przyniosą im oczekiwanych zysków, o ile nie będą oszukiwać, 

kłamać i kręcić. Dlatego nigdy nie zmienią swego zachowania, bo sądzą, Ŝe to 

stanowi część ich pracy, ale nie jest to prawdą. Sam Allah staje się Opiekunem 

i Obrońcą człowieka sprawiedliwego. Oszczędza mu takich sytuacji, w których 

musiałby uciekać się do kłamstw.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: Pamiętajcie, Ŝe kiedy raz odwrócicie się od 

Boga to Bóg odwróci się od was, a kiedy Łaskawy Rahman Bóg porzuci 

człowieka, to Szatan z pewnością zacieśni z nim więzi.   

 

Ahmadi muszą więc dąŜyć do trwania w prawdzie bez względu na okoliczności i 

przestrzegania sprawiedliwości w kaŜdej sytuacji. Obecnie wielu naszych braci 

przyjeŜdŜa do Europy i prosi o azyl. Ludzie ci czasami wyolbrzymiają w swoich 

opowieściach własne cierpienia, gdy tymczasem naprawdę wystarczyłoby, 

gdyby mówili jedynie prawdę, gdyŜ urzędnicy, z którymi rozmawiają otrzymują 

informacje o sytuacji Ahmadi w Pakistanie. Hadhrat Khalifatul Masih V radzi 

tym wszystkim osobom, aby nie wyolbrzymiali swoich cierpień i nie pozwalali 

swoim prawnikom na przedstawianie w urzędach nieprawdziwych historii. Mają 

oni mówić jedynie prawdę i przekazywać innym prawdziwe odczucia, a ich 

sprawy na pewno będą rozpatrzone pozytywnie. Nie ma wątpliwości, iŜ ludzie 
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Ahmadi są w Pakistanie prześladowani i gnębieni - nikt nie moŜe temu 

zaprzeczyć- a obecnie działania te przekraczają wszelkie granice. Jednak 

człowiek, który ufa i wierzy, Ŝe Allah jest dla niego Wystarczający musi zawsze 

mówić prawdę, a z pewnością osiągnie swój cel. Większość obywateli krajów 

europejskich naprawdę nam współczuje i rozumie cierpienie innych oraz stara 

się pomagać. Dla nas najwaŜniejszym jest przestrzeganie prawdomówności i 

uczciwości.  

 

Następnie Hudhur mówił o tym, jak Obiecany Mesjasz (as) zwrócił się do 

członków swojego DŜama´at i rzekł, Ŝe czyny cnotliwe moŜna rozdzielić na dwa 

rodzaje, z których jeden jest obowiązkowy, a drugi nadobowiązkowy lub 

dobrowolny. Niektóre cnotliwe czyny dotyczą bezpośrednio Boga, a inne Jego 

stworzeń.  

 

Takim obowiązującym nas czynem jest na przykład zwrot poŜyczki, bo kaŜdy, 

kto ją zaciągnął musi ją zwrócić. Od Ahmadi wymaga się równieŜ, aby za kaŜdy 

dobry uczynek odpłacali dobrocią i równoznacznym czynem. Jest to obowiązek 

kaŜdego muzułmanina Ahmadi. Obiecany Mesjasz (as) twierdził, iŜ z tym 

obowiązkiem jest nierozerwalnie związana konieczność dobrowolnego dobrego 

uczynku, czyli odpłacając komuś za wyświadczoną przysługę, czy okazaną 

dobroć czynimy więcej niŜ jesteśmy zobowiązani. Na przykład ktoś poŜyczył 

nam pieniądze, a my oddaliśmy je w terminie. To jest naszym obowiązkiem. 

Nadobowiązkowym, czy dobrowolnym dobrym uczynkiem będzie dołączenie w 

podziękowaniu większej sumy lub prezentu. Prorocy zawsze tak postępowali, a 

najlepszym tego przykładem jest dla nas Prorok (saw). Jeśli więc ktoś zrobi 

wam przysługę, to powinniście odpłacić się mu podobnym dobrym uczynkiem, 

bo tak powiedział Allah. Jeszcze lepiej byłoby, gdybyście uczynili dla niego 

więcej niŜ on dla was, bo jak powiedział Obiecany Mesjasz (as), gdy tak 

postępujecie wypełniacie nakazy Boga i stajecie się godnymi Jego nagrody. 

Dodał, Ŝe właśnie tacy ludzie, zgodnie z Hadisami, uzyskują status sług Allaha, 
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a On staje się ich dłońmi, stopami i ustami, którymi mówią. Innymi słowy, 

kaŜdy czyn i wypowiedź takich ludzi ma na celu jedynie wywołanie zadowolenia 

Allaha i jest przeznaczony dla Niego, bo to jest ich największym pragnieniem.  

 

Tego typu ludzie nie są zdolni uczynić niczego, co wywołałoby gniew, czy 

obraziłoby Allaha. Taki właśnie cel wyznaczył nam Obiecany Mesjasz (as) po 

tym, jak przyłączyliśmy się do grona tych, którzy złoŜyli bai`at i staliśmy się 

członkami jego DŜama´at. To zadanie uda się nam wypełnić jedynie wówczas, 

gdy dąŜąc do osiągnięcia tego celu będziemy korzystać z wszystkich 

umiejętności, jakimi obdarzył nas Allah i skierujemy na to całą swoją uwagę. 

Musimy nieustannie do tego dąŜyć i walczyć sami ze sobą. Takiego stanu z 

pewnością nie uda się nam osiągnąć przez jedną noc. Najpierw musimy 

uwolnić się od własnego ego. Konieczne jest, abyśmy się go wyrzekli i kroczyli 

ścieŜkami, które wyznaczył nam Sam Allah Wszechmogący. Będziecie musieli 

zmagać się sami ze sobą, aby być pewnym, iŜ kaŜdy wasz czyn jest zgodny z 

BoŜymi przykazaniami. Kiedy uda się wam to osiągnąć zostaniecie, jak 

powiedział Obiecany Mesjasz (as), uwolnieni od problemów, którym wszyscy 

ludzie kaŜdego dnia muszą stawiać czoła.  

 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, Ŝe ludzie mają problemy i muszą pokonywać 

pewne trudności wtedy, gdy ich postępowanie jest niezgodne z tym, czego 

wymaga od nas Allah Wszechmogący. Ich działania nie są zgodne z Jego 

przykazaniami, ale wynikają z ich własnych niskich pobudek i Ŝądz. Niektórzy 

popadając w gniew są gotowi do takich czynów, które zaprowadzą ich przed 

oblicze sądu. A po wielu rozprawach zostają osadzeni w więzieniu. Tymczasem 

gdyby stanowczo postanowili przestrzegać słów BoŜej Księgi i ta decyzja 

kierowałaby całym ich Ŝyciem i nie czyniliby niczego, co byłoby niezgodne z 

nakazami Allaha, a w przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji, czy działania 

wracaliby do Koranu, aby sprawdzić, co Allah mówi na dany temat, to zgodnie 

ze słowami Obiecanego Mesjasza (as) uchroniłoby to ich od wszelkiego rodzaju 
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zła i złych uczynków. Jeśli natomiast porzucacie Księgę Allaha i kierujecie się 

własnymi pragnieniami, albo ulegać podszeptom swojego ego, to będziecie 

cierpieć i wpadniecie w kłopoty.  

 

Dlatego składając bai`at temu, którego wysłał Sam Allah musimy ocenić siebie 

samych i sprawdzić, w jakim stanie się znajdujemy. Czy postępujemy zgodnie 

z radami Koranu, czy teŜ waŜniejsze są dla nas nasze własne zachcianki? Jeśli 

ulegamy własnemu ego, to powinniśmy powaŜnie się nad sobą zastanowić, bo 

to jest powód do zmartwienia.  

 

Podczas trwania DŜelsa musimy włoŜyć wiele wysiłku w Duruud i Istighfar, 

abyśmy mogli zreformować siebie samych, abyśmy potrafili odrzucić własne 

pragnienia i dać pierwszeństwo przykazaniom Boga Wszechmogącego, abyśmy 

podporządkowali nasze pragnienia i dąŜenia Jego nakazom. Módlmy się, 

abyśmy stali się tymi, którzy przyłączywszy się do DŜama´at Obiecanego 

Mesjasza (as) wypełniają nałoŜone na nich obowiązki.  

 

Obiecany Mesjasz (as) mówił, abyśmy budzili się w nocy i modlili się do Allaha, 

aby wskazał nam drogę prowadzącą do Niego. Wiemy, iŜ Towarzysze Proroka 

(saw) rozwijali się powoli, krok po kroku. Kim byli na samym początku? To 

Prorok (saw) zasiał w nich ziarno, a potem dbał, aby wzeszło, troszczył się o 

nich i modlił w ich intencji. Ziarno było doskonałe, a gleba urodzajna. Pod 

opieką Proroka (saw) przyniosło więc obfity plon. Jego Towarzysze kroczyli tą 

samą drogą, co on. My musimy Ŝałować za grzechy z głębi serca i budzić się na 

TahaŜŜud (nadobowiązkowa modlitwa w ostatniej części nocy), modlić się 

gorliwie, wypełnić nasze serca cnotliwością i odrzucić wszystkie słabości oraz 

brudy, a potem podporządkować nasze słowa i czyny woli Allaha 

Wszechmogącego. MoŜecie być pewni, iŜ ten, kto weźmie sobie do serca tą 

radę, będzie się szczerze i gorliwie modlił, stosował w praktyce wszystkie BoŜe 

przykazania i błagał o pomoc Boga Wszechmogącego zostanie pobłogosławiony 
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otrzymaniem nagrody oraz łaski Allaha, a jego serce ulegnie przemianie. Nie 

traćcie nadziei, Ŝe Allah was pobłogosławi.  

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł, Ŝe niektórzy ludzie mówią: ,,kim jesteśmy, 

abyśmy mogli stać się przyjaciółmi Boga?". Jak smutne, Ŝe temu nie wierzą. 

Człowiek bez wątpienia musi stać się przyjacielem Boga. Jeśli będzie kroczył 

prostą drogą, to Bóg ruszy w jego stronę, aŜ w końcu nadejdzie ta chwila, 

kiedy Go spotka. Choćby szedł powoli w kierunku Boga, to Bóg ruszy w jego 

stronę szybciej niŜ on sam, jak napisano: A jeśli chodzi o tych, którzy dąŜą 

do spotkania z Nami - tych niechybnie poprowadzimy Naszymi 

drogami. ... (29:70) 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, abyśmy pamiętali o wszystkim, o czym nam 

mówił, bo od tego zaleŜy nasze zbawienie. Nasze postępowanie wobec Boga i 

zachowanie w stosunku do Jego stworzenia powinno wynikać wyłącznie z chęci 

wywołania Jego zadowolenia. W ten sposób staniemy się tymi, których 

dotyczyć będą słowa: On teŜ powoła spośród nich tego, który jeszcze do 

nich nie dołączył. On jest PotęŜny, Mądry. (62:4) 

 

W dniu dzisiejszym zostaliśmy pobłogosławieni DŜelsa Salana, a przed kilkoma 

dniami cieszyliśmy się Ramadanem, kiedy to równieŜ staraliśmy się wywołać 

BoŜe zadowolenie. Podczas DŜelsa usłyszycie o wielu sprawach, o których mówi 

Koran, Hadisy i Sunnah Proroka (saw), bo to ma poszerzyć waszą wiedzę i 

przyczynić się do waszego dalszego rozwoju. Będziecie intensywnie zachęcani 

do zdobywania coraz to większej wiedzy o Bogu i do dąŜenia do znalezienia się 

w Jego bliskości, a to wszystko ma uczynić was silniejszymi i sprawić, aby 

wasze czyny i słowa stanowiły jedność.  

 

Musimy dbać o wszystko, co otrzymamy i starać się czerpać z tego korzyści. 
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Wszystkie nasze działania powinna charakteryzować konsekwencja i stałość. 

Musimy uznać tą DŜelsa za dar od Boga, który pozwoli nam uzyskać tak waŜne 

błogosławieństwa. Niech Allah pobłogosławi nas wszystkich umiejętnością 

korzystania z tych błogosławieństw.  

 

Potem Hadhrat Khalifatul Masih V zwrócił się do organizatorów, osób 

pełniących funkcje organizacyjne oraz do wszystkich uczestniczących w DŜelsa. 

Przypomniał o konieczność wzajemnego zrozumienia, cierpliwości i obowiązku 

przestrzegania zasad porządkowych oraz bezpieczeństwa. Ponownie poprosił 

wszystkich o sumienne wypełnianie swoich obowiązków. Przypomniał równieŜ o 

konieczności dbania o czystość i higienę. Dotyczyło to zarówno wyznaczonych 

do tej pracy słuŜb, jak i gości przybyłych na DŜelsę. Jeszcze raz powtórzył, Ŝe 

celem tego zgromadzenia jest wspólna modlitwa i rozwój duchowy. Poprosił, 

aby w modlitwach pamiętać przede wszystkim o prześladowanych Ahmadi na 

całym świecie, a przede wszystkim w Pakistanie.  

 

Następnie poinformował o modlitwach pogrzebowych, które odbędą się in 

absentia po Modlitwie Piątkowej. 

 

Jedna z nich będzie w intencji Rao Abdul Ghaffar sahiba, syna Tahseen sahiba, 

który zginął śmiercią męczeńską 6 września w Pakistanie. Pracował w szkole, a 

kiedy wracał do domu i wsiadał do autobusu jakiś napastnik wystrzelił do niego 

przejeŜdŜając obok na motorze. Ghaffar sahib zmarł na miejscu. Miał 42 lata. 

Inna lillahi ła inna ileihi raŜi-auun. W styczniu tego roku poświęcił swoje Ŝycie 

Łasijjat. ChociaŜ jego prośba jeszcze nie została przyjęta, to juŜ moŜemy go 

uznać za Muusi. Pełnił słuŜbę jako Zaeem Ansarullah i sekretarz tehreekaat. On 

i jego rodzina byli silnie związani z DŜama´at. Charakteryzowała go wysoka 

moralność, skromność i poboŜność. Bardzo kochał Kalifat i uczestniczył we 

wszystkich programach oraz projektach, które zainicjował Hudhur. OŜenił się w 
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1995 roku, miał 2 synów i 2 córki. Razem ze swoją siostrą zaakceptował 

Ahmadiyyat w 1988 roku, kiedy był świadkiem końca Zia ul Haq i konsekwencji 

mubahila. Jego matka wstąpiła do wspólnoty jeszcze wcześniej i to dzięki niej 

Ahmadiyyat dotarł do pozostałych członków rodziny. Jego siostra wspomina, Ŝe 

przed 8 laty miała sen, w którym brat został zastrzelony, a kiedy do niego 

podeszła okazało się, Ŝe Ŝyje. Z pewnością jest on męczennikiem, bo o nich 

Allah powiedział, Ŝe nie umarli, ale Ŝyją i nie powinniście mówić, Ŝe są martwi. 

RównieŜ jego Ŝona i córka miały sny przepowiadające jego męczeńską śmierć. 

Kiedy Ŝona opowiedziała mu o tym poprosił, aby po nim nie płakała. Jego 

przyjaciele wspominają, Ŝe ostatniej niedzieli po spotkaniu w Ahmadiyya Hall w 

Karaczi mówił, iŜ śmierć czeka kaŜdego, ale on chciałby, aby Allah obdarzył go 

śmiercią męczennika. Niech Allah Wszechmogący nadal wywyŜsza status 

męczennika. Jeden z synów Ghaffar sahiba jest studentem DŜamia Ahmadiyya 

w Rabwah. Drugi 14-letni syn uczy się w szkole podstawowej. Kolejne są dwie 

córki: 10- letnia i 7-letnia. Niech Allah nadal błogosławi jego potomstwu i 

obdarzy je taką samą siłą i lojalnością wobec Kalifatu Ahmadiyya. 

 

Dalsza modlitwa będzie w intencji szacownej Sahibzadi Qudsia Begum sahiby. 

Była ona córką Hazrat Sayyad Nawab Amtul Hafeez Begum sahiby i Hazrata 

Nawab Abdullah Khan sahiba. Urodziła się w 1927 roku, a zmarła 1 września w 

Tahir Heart Institute w Rabwah. Inna lillahi ła inna ileihi raŜi-auun. Dzieciństwo 

spędziła w Qadian w przepełnionej duchowością atmosferze. W czasie podziału 

Indii emigrowała do Lahor. Całe Ŝycie słuŜyła DŜama´at. Była matką Mirzy 

Ghulam qadir Shaheeda. Sama wspominała, Ŝe po męczeńskiej śmierci syna 

znalazła swoje stare zapiski sprzed około 12-15 lat. Znalazła w nich zapisaną 

modlitwę, w której prosiła Boga, aby podwyŜszył status jej rodziny obdarzając 

ją męczennikiem. Modliła się o to bardzo gorliwie, ale kiedy uświadomiła sobie, 

Ŝe Allah zaakceptuje jej modlitwę jej serce zadrŜało. Zaczęła jako matka 

prosić, aby podarował jej dzieciom długie Ŝycie. Ale Bóg zadecydował, Ŝe 

zabierze jej syna w młodym wieku, a Jego nagroda będzie tak samo wielka, jak 

jej poświęcenie. Po śmierci syna ta kobieta okazała ogromną cierpliwość i 
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wytrwałość. Kiedy Hudhur osobiście składał jej kondolencje wspomniała z 

uśmiechem o pięknie Abdul Qadir Shaheeda i okazała wielką odwagę oraz hart 

ducha, gdy w czasie pogrzebu szeptała jedynie ,,dŜazakallah Qadir, 

dŜazakallah Qadir" (arab. dziękuję Qadir). Niech Allah pobłogosławi ją, obdarzy 

Swoim przebaczeniem i łaską oraz zapewni jej miejsce w Raju. Jej mąŜ, 

Sahibzada Mirza Majeed Ahmad sahib jest juŜ w podeszłym wieku i powaŜnie 

choruje. Niech Allah obdarzy go cierpliwością i odwagą. Niechaj pozwoli ich 

potomkom kontynuować ich sprawiedliwe czyny przez dalsze pokolenia.  

 

Kolejna modlitwa pogrzebowa będzie w intencji szacownego Chaudhry Nazeer 

Ahmad sahiba, Amira rejonu Bahawalpur. Urodził się on w 1933 roku, a zmarł 

28 sierpnia 2012. Po uzyskaniu licencjatu na wydziale inŜynierii został 

zatrudniony w Departamencie Kanalizacji, gdzie pracował aŜ do emerytury. 

SłuŜył DŜama´at na wiele sposobów i wielokrotnie spotykał się z przeciwnikami 

Ahmadiyyat. Jego Ŝona napisała, Ŝe do ostatniej chwili słuŜył DŜama´at. Niech 

Allah przyjmie go do Raju i błogosławi jego dzieci coraz większą cnotliwością.  

 

Modlitwa pogrzebowa będzie ofiarowana takŜe za Firasa Mahmooda sahiba z 

Syrii. Zginął męczeńską śmiercią w Damaszku w czasie mających tam obecnie 

miejsce niepokojów. ZłoŜył bai`at przed 8 miesiącami. Miał 35 lat. Był 

robotnikiem, a przez ostatnie 8 miesięcy, kiedy był juŜ Ahmadi zawsze 

postępował, jak naleŜy i godnie się zachowywał. Niech Allah zapewni mu 

miejsce w Raju i obdarzy go przebaczeniem oraz miłosierdziem. 

 


