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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Pomyślna podróŜ po Holandii i Niemczech  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

8 czerwca, 2012 r.     

j 

Na wstępie swego kazania Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe nie tylko 

członkowie Ahmadiyyat, ale równieŜ nasi przeciwnicy widzą, jak wypełniają się 

BoŜe obietnice dane Obiecanemu Mesjaszowi (as).  

 

Obiecany Mesjasz (as) w swojej ksiąŜce Barahiin e Ahmadiyya wyjaśniał, iŜ 

werset koraniczny... i oczyszczę z oskarŜeń i wyniosę tych, którzy idą za 

tobą, ponad tych, którzy nie wierzą aŜ po Dzień Zmartwychwstania. 

(3:56) jest BoŜą obietnicą dotyczącą jego wspólnoty. W październiku 1902 

roku napisał, Ŝe BoŜe obietnice są zawsze prawdziwe, ale czas ich wypełnienia 

się zostaje ustalony przez Boga tak, jak czas siania nasion jest wybierany 

przez siewcę. Dodał takŜe, Ŝe gdyby nie było przeciwników DŜama´at, to nie 

zauwaŜalibyśmy tego cudownego rozwoju wspólnoty, bo tak naprawdę 

wszystkie cuda są lepiej widoczne i lśnią na tle opozycji. Napisał równieŜ, iŜ 

Bóg w cudowny sposób zwiększa liczebność jego wspólnoty. Czy moŜe być coś, 

z czym on lub jego DŜama´at nie dadzą sobie rady? Oczywiście, Ŝe nie, bo to 

wszystko jest dziełem Boga. 
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Jesteśmy świadkami wypełniania się tych słów kaŜdego dnia, kiedy ludzie o 

poboŜnej naturze wstępują do DŜama´at, a nasza wspólnota otrzymuje 

błogosławieństwa w postaci nowych środków i członków. Naszych przeciwników 

zŜera zazdrość i codziennie otrzymujemy informacje o tym z Pakistanu. 

Niedawno w pewnym małym sklepie umieszczono na wycieraczce wizerunek 

Obiecanego Mesjasza (as) tak, aby kaŜdy, kto wchodzi do środka musiał po 

nim przejść. Jeden z lokalnych urzędników, którego serce nadal jest uczciwe 

przygotował notatkę na ten temat i przyczynił się do usunięcia tej wycieraczki. 

Ludzie, którzy chcą w jakikolwiek sposób ubliŜyć Obiecanemu Mesjaszowi (as) 

muszą pamiętać, Ŝe Bóg dba o honor Swoich wybrańców i w końcu doczekają 

się z Jego strony odpłaty za swoje postępowanie. Tacy ludzie i ich przywódcy 

otrzymają ostrzeŜenie, a w końcu nadejdzie czas, kiedy nie tylko ich portrety, 

ale i oni sami zostaną podeptani przez tłum. Musimy pozostać cierpliwi i bez 

względu na to, co zrobią nigdy nie weźmiemy sprawiedliwości w swoje ręce. 

Musimy modlić się jeszcze intensywniej, bo jedynie modlitwa jest naszą bronią. 

Niektórzy z nas proponowali, abyśmy zastosowali inne środki. W takim 

przypadku Hudhur proponuje, aby przede wszystkim skupić się na 

udoskonaleniu własnych modlitw, a odpłatę pozostawić Bogu. 

 

BoŜą pomoc i potwierdzenie prawdziwości wspólnoty widzimy w tym, jak 

poboŜni ludzie zwracają się ku Obiecanemu Mesjaszowi (as) i przyłączają się 

do jego DŜama´at. Nawet ci, którzy twierdzą, iŜ nie wierzą w Boga są 

zmuszeni przyznać, Ŝe nasza wspólnota rozrasta się z dnia na dzień, a jej nauki 

tryumfują. Jak powiedział Obiecany Mesjasz (as) to jest BoŜe dzieło, które 

objawia się poprzez Jego cudowne znaki. Wystarczy, Ŝe członkowie 

stowarzyszenia podejmą się jakiegoś zadania, a Bóg od razu zapewnia im 

odniesienie sukcesu. To wywołuje zazdrość w naszych przeciwnikach. 

Zwracając się do obecnych, Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe stoją po 

stronie Boga i zaprawdę nikt nie jest w stanie z Nim rywalizować. Dlatego 

powinni bać się Go, gdyŜ ten, kto rywalizuje z Bogiem zostaje starty na proch. 

Zaprawdę, jesteśmy świadkami deszczu BoŜych błogosławieństw spływających 



Streszczenie Kazania Piątkowego,                                                             www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  3/9 

 

na DŜama´at Ahmadiyya, a ludzie, którzy nazywają siebie muzułmanami nie 

zwracają na to uwagi i uwaŜają, iŜ nasza działalność i sukcesy mają na celu 

jedynie wywołanie podziwu wśród osób spoza naszego kręgu.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe zawsze, gdy wyrusza w zagraniczną 

podróŜ zwraca uwagę na ukazywanie ludziom z zewnątrz coraz większej chwały 

Obiecanego Mesjasza (as). Podczas tej podróŜy do Holandii i Niemiec spotkał 

się zarówno z członkami wspólnoty, jak i z osobami spoza niej. ZauwaŜył, Ŝe 

osoby spoza naszej wspólnoty, które przybyły na DŜalsa wyniosły z niej 

pozytywne wraŜenia. Hadhrat Khalifatul Masih V po długiej przerwie zaszczycił 

swoją obecnością DŜalsa Salana w Holandii. Holenderski DŜama´at 

zasugerował zorganizowanie spotkania z gośćmi spoza wspólnoty, na które 

Hudhur początkowo nie wyraził zgody, gdyŜ wydawało się mu, Ŝe DŜama´at 

nie posiada wystarczająco rozbudowanej sieci komunikacyjnej i kontaktów z 

wykształconą częścią lokalnej społeczności. Później jednak pomyślał, Ŝe nasze 

centrum DŜama´at znajduje się na terenie działalności niesławnego 

holenderskiego polityka, który zawsze głośno krytykuje islam i Proroka (saw) i 

z tego powodu takie spotkanie moŜe okazać się bardzo korzystne. PoniewaŜ 

DŜama´at w Holandii jest niewielkie ustalono liczbę gości na 20 osób, ale 

dzięki BoŜej łasce w owym spotkaniu uczestniczyło 125 ludzi, w tym takŜe 

wielu dostojników państwowych. Nagle okazało się, Ŝe lokalne i ogólnokrajowe 

media są zainteresowane relacjonowaniem tego wydarzenia.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V w swoim przemówieniu z tej okazji przedstawił 

piękne nauki islamu oraz błogosławiony wzór, jakim jest dla wszystkich Prorok 

(saw). Na spotkaniu przemawiał takŜe miejscowy burmistrz i członek 

parlamentu, a tematem jego wypowiedzi była tolerancja religijna. Później 

powiedział, Ŝe był pod wraŜeniem piękna nauk islamu. Przyznał, Ŝe holenderski 

DŜama´at ma zbyt słabo rozwiniętą sieć komunikacyjną i dodał, Ŝe wspólnota 

powinna poszerzyć swoje kontakty z wykształconymi członkami lokalnej 
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społeczności i z politykami, co umoŜliwi zlikwidowanie fałszywych poglądów i 

opinii dotyczących islamu, które panują wśród Holendrów. Bóg działa w 

niepojęty sposób. Nagle pojawia się chrześcijanin, który wymyśla sposoby 

przekazania swoim rodakom nauki islamu. Ten poczciwy polityk powiedział 

Hadhratowi Khalifatulowi Masihowi V, Ŝe umieści swoje spostrzeŜenia oraz 

fotografie z Hudhurem na własnej stronie internetowej i rzeczywiście spełnił 

swoją obietnicę.  

 

TakŜe prasa opisała to wydarzenie pozytywnie. Jedna z narodowych gazet 

obecna na DŜalsa przeprowadziła wywiad z Hadhratem Khalifatulem Masihem 

V, a na końcu rozmowy Hudhur zadał dziennikarzowi jedno pytanie. Powiedział, 

Ŝe przecieŜ ten region jest znany, jako holenderska strefa przyjazna Biblii, a 

jego mieszkańcy są bardzo religijnymi ludźmi, którzy oczekują przyjścia Jezusa 

(as), a teraz usłyszeli, Ŝe ten czas juŜ nadszedł, a tak naprawdę wszystko to 

miało juŜ miejsce. A skoro Jezus (as) nie przybył, to powinni chyba zastanowić 

się nad prawdziwością twierdzeń tego, który przyszedł, czyli Obiecanego 

Mesjasza (as). Dziennikarz przez chwilę nic nie mówił i cały się czerwienił, a 

potem tylko się uśmiechnął. Hudhur nie był pewien, czy cała rozmowa zostanie 

wydrukowana. Następnego dnia był zaskoczony nie tylko tym, Ŝe wywiad 

został wydrukowany bez Ŝadnych zmian, ale jeszcze na tytułowej stronie 

umieszczono jego fotografię. Gazeta rozeszła się w duŜym nakładzie.  

 

O DŜalsa napisała teŜ inna ogólnokrajowa gazeta. Media przekazały dokładną 

relację z tego wydarzenia i wydrukowały to, o czym w swoich przemówieniach 

mówił Hadhrat Khalifatul Masih V, wliczając w to nasz pogląd na drugie 

przyjście Mesjasza. Było to naprawdę BoŜe dzieło. Z jednej strony mamy tu 

Geerta Wildersa, rozpowszechniającego swoją ksiąŜkę skierowaną przeciw 

islamowi i Prorokowi (saw), a z drugiej strony te fałszywe opinie o islamie są 

usuwane nie tylko z jego kraju, ale teŜ z kręgu jego religii przez wspólnotę 

Ahmadiyya. Holenderski DŜama´at nie spodziewał się tak duŜego 
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zainteresowania mediów tym wydarzeniem. Teraz muszą rozbudować swoje 

kontakty i sieć komunikacyjną oraz nadal walczyć z fałszywymi ideami 

dotyczącymi islamu, wyjaśniać kłamstwa i piętnować złośliwe opinie Wildersa, 

którym karmi swoich rodaków. Goście obecni na DŜalsa bardzo pozytywnie 

zareagowali na to, co usłyszeli i zobaczyli. Niech Bóg zapewni nam dalsze 

sukcesy na tym polu w przyszłości i niech zgromadzi tych ludzi pod sztandarem 

Proroka (saw). Członkowie holenderskiego DŜama´at muszą zintensyfikować 

swoje starania w tym zakresie.  

 

DŜalsa w Niemczech równieŜ była udana. KaŜdego roku w tym czasie odbywa 

się otwarcie nowych meczetów, co miało miejsce takŜe tym razem. W tym roku 

zainaugurowano działalność trzech meczetów i połoŜono kamień węgielny pod 

dalszy. Niemiecka DŜama´at zaprosiła na te uroczystości dostojników i 

wykształconych członków lokalnej społeczności. Takie postępowanie ma duŜe 

znaczenie w reprezentowaniu DŜama´at społeczeństwu i rozpowszechnianiu 

nauk islamu. Przedstawienie wszystkim nauk islamu jest naszym jedynym 

celem. Hadhrat Khalifatul Masih V zawsze przypomina DŜama´at, Ŝe wraz z 

przedstawianie DŜama´at i działalnością Tabligh wzrasta odpowiedzialność 

członków wspólnoty. Muszą oni stać się doskonałym przykładem wyznawców 

islamu.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V miał w Niemczech okazję wygłosić przemówienie w 

pewnej organizacji militarnej. Są w niej takŜe stowarzyszeni wysoce postawieni 

cywile. Zaprosili oni uznawanych ekspertów z róŜnych dziedzin, aby wygłosili 

wykłady i poprowadzili seminaria. Hudhur wygłosił wykład na temat nauk 

islamu o lojalności człowieka wobec swojego kraju, po którym odbyła się sesja 

pytanie-odpowiedź. W tym wydarzeniu uczestniczyli dostojni goście, 

chrześcijańscy i Ŝydowscy przywódcy religijni oraz wysokiej rangi oficerowie. 

Wystąpienie Hudhura zostało bardzo dobrze przyjęte. Jeden z gości powiedział, 

Ŝe zaskoczyło go, iŜ ktoś potrafił wyjaśnić i wskazać rozwiązania problemów, 
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którym musi stawić czoła współczesny świat, korzystając z tak prostej 

terminologii. Takie są właśnie nauki islamu! Zadaniem wyznawców 

prawdziwego i gorliwego zwolennika Świętego Proroka (saw) jest nieść 

prawdziwe nauki islamu światu. Wielu uczestników spotkania poprosilł o kopię 

wykładu wygłoszonego przez Hadhrata Khalifatula Masiha V. Obecnie jego 

treść jest tłumaczona na język niemiecki. 

 

Regularnie odbywająca się DŜalsa Salana jest w Niemczech spotkaniem, na 

które zapraszani są goście spoza DŜama´at. Zazwyczaj jest to 500-600 osób. 

W tym roku Hadhrat Khalifatul Masih V wygłosił z tej okazji wykłady 

poświęcone naukom islamu, celowi przybycia Obiecanego Mesjasza (as), 

aktualnym wydarzeniom i związanym z nimi ostrzeŜeniom, mówił o tym, Ŝe 

świat zapomniawszy o Bogu zmierza ku destrukcji. Jego przemówienia zostały 

bardzo dobrze odebrane przez słuchaczy. 

 

W niemieckiej DŜalsa uczestniczy wielu Ahmadi i nie Ahmadi z róŜnych krajów. 

W tym roku najliczniejsza delegacja przyjechała z Bułgarii. Jej członkowie byli 

pod wraŜeniem atmosfery tego spotkania. KaŜdego roku ludzie przyjeŜdŜający 

na DŜalsa są pod jej wraŜeniem, a w niektórych przypadkach przyczynia się 

ona do otwarcia serca danej osoby. Pewien młody człowiek z Bułgarii zapytał 

Hudhur, co sprawia, Ŝe Ahmadi robią to wszystko jedynie dla zdobycia BoŜej 

przychylności. Dowiedział się, Ŝe Ahmadi są gotowi wszystko porzucić i jechać 

do odległych miejsc w Afryce, aby tam słuŜyć DŜama´at i innym ludziom nie 

zwracając uwagi na ich rasę, czy wyznanie. Nic na tym nie zyskujemy. 

Oczywiście wiąŜe się to z naszymi staraniami o to, aby ludzie czcili Jednego 

Prawdziwego Boga. Przez kilka ostatnich lat w Bułgarii nałoŜono restrykcje na 

DŜama´at. Dzieje się tak, poniewaŜ rząd jest pod wpływem mullahów, chociaŜ 

oficjalnie mówi się, Ŝe chcąc zapobiec chaosowi wśród muzułmanów naleŜy 

ograniczyć się do jednego kazania, itp. Bułgaria otrzymuje pomoc od kilku 

krajów arabskich, które nie tolerują Ahmadiyyatu i nie mogą dopuścić do tego, 
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aby DŜama´at miał szansę zaistnieć w tym kraju. Odbyły się takŜe owocne 

spotkania z gośćmi Ahmadi i nie Ahmadi z Malty, Hiszpanii, Turcji oraz Bośni.  

 

W tym roku składanie „bai`at” przez nowo nawróconych odbywało się w 

wielkiej hali, co pozwoliło na obecność innych osób. Był tam obecny pewien 

człowiek, który przez wiele lat był w kontakcie z DŜama´at i uczestniczył w 

wielu naszych spotkaniach. Nie zamierzał wprawdzie składać „bai`at”, ale 

kiedy ceremonia się rozpoczęła poczuł, jak jakaś siła podnosi jego rękę. 

Stwierdził, Ŝe teraz jest juŜ oddanym Ahmadi. DŜalsa w Niemczech była bardzo 

owocna. Niech nadal zbiera ona tak liczne błogosławieństwa, a gromadząc 

niech je dalej rozpowszechnia. W tym roku na DŜalsie bardzo gorliwie 

pracowali uchodźcy z Pakistanu. Niech ich zapał pozostanie tak wielki nawet po 

tym, jak ich prośba o azyl zostanie pozytywnie rozpatrzona. Teraz ich 

postępowanie kształtuje poczucie straty wywołane sytuacją w Pakistanie. Kiedy 

juŜ ich prośba o azyl zostanie rozpatrzona ich wdzięczność powinna sprawić, Ŝe 

nadal będą działać na rzecz DŜama´at i nie zaprzestaną tej działalności z jakiś 

doczesnych powodów. 

 

Organizacja niemieckiej DŜalsa była ogólnie mówiąc dobra, ale zdarzały się 

skargi. Większość z nich dotyczyła kilku oddziałów. Na przykład te dotyczące 

Ziafa (zaopatrzenie gości), gdzie brakowało poŜywienia lub ludzie musieli długo 

czekać. W szczególności dotyczyło to damskiej strony. Niektórzy musieli sami 

postarać się o swoje poŜywienie. Jeśli do czegoś takiego doszło, to natychmiast 

powinien zostać o tym poinformowany odpowiedni urzędnik DŜalsa i powinien 

on dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. Jest moŜliwe, Ŝe tak było, ale nie 

odniosło to Ŝadnego skutku. Zarząd powinien o tym pamiętać i kaŜdego 

wieczora na DŜalsa organizować spotkania głównych urzędników ze wszystkich 

oddziałów oraz omawiać zaistniałe problemy, a potem zrobić, co jest w ich 

mocy, aby je w kolejnym dniu usunąć. Oddział zajmujący się gośćmi musi 

codziennie przekazać zarządowi informację ilu gości jest obecnych na DŜalsa, 
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ilu z nich było nakarmionych, a dla ilu zabrakło jedzenia. Te informacje naleŜy 

odpowiednio zapisać, aby moŜna było z nich skorzystać w kolejnych dniach. 

DŜalsa ma takŜe swój oddział kontrolny, a zarządzający organizacją tego 

zgromadzenia ma teŜ własnych ludzi, którzy wszystko sprawdzają i kontrolują. 

Kiedy konieczna jest natychmiastowa interwencja oni natychmiast się o tym 

dowiadują i powinni zacząć działać.  

 

Zanotowano takŜe niedobór toalet. Z jakiegoś powodu nie wszystkie toalety 

były dostępne. Obiekt, w którym odbywała się DŜalsa ma wiele udogodnień, a 

obsługa nie powinna tak ściśle trzymać się ustalonych zasad korzystania z tego 

obiektu. Jeśli nawet wcześniej nie otrzymano pozwolenia na wykorzystanie 

wszystkich moŜliwości, to kiedy pojawi się taka konieczność naleŜy je gościom 

udostępnić. Oszczędność jest zaletą, ale nie moŜe spowodować braku 

gościnności. Niektórzy goście, którzy przybyli z zagranicy skarŜyli się, Ŝe nie 

było nikogo, kto by się nimi zajął. To jest obowiązkiem murabiego 

(wychowawczego danej wspólnoty) lub odpowiedniego przedstawiciela 

DŜama´at z danego kraju. TakŜe oddział dla gości i zajmujący się 

zakwaterowaniem powinny na to zwrócić uwagę. Mówiono teŜ o tym, Ŝe nie 

przygotowano odpowiedniego transportu dla gości, a zwłaszcza nowych 

Ahmadi.  

 

Nawet, jeśli kilka osób spotkało się z takimi niedogodnościami, to trzeba na nie 

zwrócić uwagę. Hudhur przypomniał wydarzenie, które miało miejsce w 

czasach Obiecanego Mesjasza (as), kiedy to kilku gości przybyło do Langer, a 

pracownicy nie pomogli im wypakować powozu i nie udzielili im pomocy z 

powodu zbyt licznych zajęć. Gości poczuli się niechciani i odeszli. Kiedy 

Obiecany Mesjasz (as) dowiedział się o tym szybko poszedł za nimi i starał się 

ich dogonić. Przyprowadził ich z powrotem i sam niósł ich bagaŜ. Takie były 

zasady gościnności w dawnych czasach. Wszyscy Ahmadi powinni o tym 

pamiętać. Musimy starać się podnieść poziom naszej gościnności. Hudhur 
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zwrócił na to uwagę w swoim poprzednim kazaniu piątkowym. Gdybyśmy temu 

więcej uwagi taka sytuacja nie miałaby miejsca. Takie zdarzenia przyćmiewają 

inne dobre wyniki i działalność zarządu. Zarządy z wszystkich krajów muszą 

dokładnie zanalizować takie postępowanie i nie traktować tego, jak czegoś, co 

zdarzyło się innym kraju. ChociaŜ w głównej hali dla kobiet panowała cisza, to 

w części dla matek z dziećmi kobiety dość hałasowały. W przyszłości trzeba 

zwrócić uwagę takŜe na to. Pomimo tych kilku problemów DŜalsa była bardzo 

dobrze zorganizowana, niech Bóg stale obdarza nas tym błogosławieństwem. 

Uczestnicy DŜalsa powinni być wdzięczni jej pracownikom, niech Bóg ich 

wynagrodzi. Natomiast pracownicy powinni dziękować Bogu, Ŝe mogli słuŜyć 

gościom Obiecanego Mesjasza (as). Niech Bóg napełni nasz wszystkich 

wzajemną sympatią. 

 
 

 


