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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Stań się człowiekiem Boga 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie w Nagoja w Japonii. 

8 listopada, 2013 r.  

  

 

Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił dzisiejsze kazanie z Nagoja w Japonii. 

 

Hudhur powiedział, Ŝe za Łaską BoŜą jest on zdolny bezpośrednio wygłosić 

kazanie do japońskiego DŜama'at po około siedmiu latach. Dzięki Łasce Boga, 

tak jak niektóre inne DŜama’at na świecie, japoński DŜama’at jest równieŜ 

progresywnym DŜama’at. Postępuje on w szczerości, lojalności i ofiarach 

finansowych. JednakŜe, jego członkowie powinni zawsze pamiętać, aby nigdy 

nie zakładać, Ŝe poprzez te ofiary osiągnęli oni końcowy sukces. Nie powinni 

oni równieŜ myśleć, Ŝe rozwijają się oni dzięki tej ofierze lub Ŝe rośnie ich 

liczba, ale powinni oni kontynuować Ŝyć tak jak obiecali w czasie ślubowania. 

Hudhur powiedział, Ŝe później poda dokładne dane nowego miejsca, ale 

wspomniał, Ŝe obiekt jest duŜy i adekwatny do oferowania Salat, biorąc pod 

uwagę obecny rozmiar DŜama'at i będzie równieŜ odpowiedni do 

przeprowadzania w nim, przez jakiś czas, DŜelsa Salana. Jest tam równieŜ 

przestrzeń na biura. Mieści się tam równieŜ dom dla gości i dom misyjny. 

Japoński DŜama'at złoŜył wielkie ofiary finansowe, ale naleŜy zawsze pamiętać, 

Ŝe prawowita naleŜność zostanie wykonana, gdy to co Obiecany Mesjasz (as) 
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przekazał nam, co jest istotne dla prawdziwego muzułmanina, będzie 

rozpatrzone i wdroŜone w praktykę. 

 

Bezwątpienia poświęcenia i działania wynikające z powodu krótkotrwałego 

entuzjazmu czasami skłaniają człowieka ku poboŜności. Jeśli są one czynione w 

imię Boga, to człowiek jest obdarzony Łaską BoŜą. Jednak cele tych z nas, 

którzy przyjęli bai`at Obiecanego Mesjasza (as), zostaną spełnione w 

prawdziwym sensie, gdy będziemy starać się, by uczynić kaŜdy z naszych 

aktów zgodnym z bai`at w poszukiwaniu zadowolenia Boga i będziemy 

utrzymywać na uwadze cel DŜama'at Ahmadiyya. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,Doskonałości te moŜna znaleźć w Prorokach (pokój nich będzie z nimi) i jest 

to oświadczone w: drogą tych, których obsypałeś dobrodziejstwami (...) 

(01:07) Osiągnięcie tego jest prawdziwym celem kaŜdego człowieka. W 

szczególności nasze DŜama'at powinno na to zwrócić uwagę, poniewaŜ Allah 

WywyŜszony pragnął, aby poprzez ustanowienie tej Społeczności przygotować 

Wspólnotę taką jak ta, która została przygotowana przez Proroka (saw). 

Dlatego teŜ ona moŜe stać się świadectwem prawdziwości i wielkości Koranu i 

Proroka (saw). 

 

Obiecany Mesjasz (as) połoŜył na nas ogromną odpowiedzialność osiągnięcia 

tych celów, które starali się osiągnąć Towarzysze Proroka (pokój i 

błogosławieństwo Allaha nich będą z nimi). Oni to nieprzerwanie ofiarowywali 

swoje Ŝycie, mienie i czas iraz wywiązywali się ze swych obowiązków wobec 

Boga, wykazując jednocześnie bojaźń BoŜą. Błagali oni Boga i nigdy nie byli 

dumni z ponoszonych przez siebie ofiar, a raczej modlili się, aby ich wysiłki 

były zaakceptowane.  TakŜe poziom ich czci Boga był tak podwyŜszony, Ŝe 

budzili się oni w nocy i nigdy nie zaniedbywali pamiętania o Bogu takŜe w ciągu 
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dnia, pomimo ich zajęć- handlu i rzemiosła. To jest cel, który kaŜdy z nas musi 

osiągnąć, o którym Koran mówi, Ŝe kiedy ten cel jest osiągnięty to cel naszego 

stworzenia zostaje osiągnięty. To rzeczywiście powinno być naszym celem, gdy 

budujemy meczety lub kiedy zakupujemy miejsca, aby czcić Boga. Ziemskie 

cele mają limity i po dotarciu do pewnego punktu, człowiek jest zadowolony z 

poczucia osiągnięcia i ujrzenia wyników swoich starań. Jednak z kultem Boga 

jest tak, Ŝe coraz to nowsze i nowsze drzwi otwierają się do bliskości Boga, a 

następnie jest nagroda po śmierci, w Ŝyciu przyszłym, gdzie człowiek rozwija 

się dzięki bezgranicznej Łasce BoŜej a otrzymane błogosławieństwa są poza 

granicami wyobraźni. To jest pogląd, z którym Towarzysze rozwijali się, a tym 

samym osiągnęli tytuł ,,Niech Allah będzie z nich zadowolony." 

 

To jest rodzaj duchowego postępu, jaki Obiecany Mesjasz (as) chciał widzieć u 

ludzi w swoim DŜama'at gdzie ich pozycja będzie podniesiona, a 

błogosławieństwa dla nich będą kontynuowane. Powiedział on, Ŝe chce, aby 

ludzie w jego DŜama'at dawali świadectwo wielkości Koranu i Proroka (saw). 

Czy wielkość Koranu moŜe być udowodniona poprzez nasze świadectwo? Czy 

wielkość Proroka (saw), ostatniego Proroka, najbardziej umiłowanego przez 

Boga, jest zgodna z naszymi praktykami? Nie, nie jest. Co Obiecany Mesjasz 

(as) miał na myśli to, to, Ŝe powinna nastąpić w naszych praktykach 

rewolucyjna zmiana i Ŝe poprzez działanie zgodne z nauczaniem Koranu i 

błogosławionym wzorem Proroka (saw) powinniśmy sprawić, Ŝe będzie to 

oczywiste dla świata, Ŝe jesteśmy ludźmi, wśród których zaszła rewolucyjna 

zmian pod wpływem Koranu i Sunny. Jest to moŜliwe do uzyskania poprzez 

wywiązywanie się z obowiązków wobec Boga i utrzymywanie wysokich 

standardów Jego czci oraz poprzez wywiązywanie się z obowiązków wobec 

ludzkości. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe otrzymał informacje, Ŝe nasz japoński 

przyjaciel, prawnik, który nie jest muzułmaninem, wsparł bezinteresownie i 

pomógł w róŜnych etapach realizacji oraz w ominięciu przeszkód podczas 
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pozyskiwania meczetu Baitul Ahad. Zrobił on to z tego powodu, Ŝe DŜama'at 

wywiązywał się ze swych obowiązków wobec ludzkości udzielając pomocy w 

czasie trzęsień ziemi i w czasie (japońskiego) tsunami. Czuł on, Ŝe ta pomoc 

miała znaczenia i Ŝe była ona przysługą DŜama'at dla Japonii, więc on 

zaoferował swoje usługi bezpłatnie. Cokolwiek DŜama’at zrobiło nie było 

przysługą, ale ich obowiązkiem, jednak w kaŜdym razie ten adwokat wykazał 

się wielką uprzejmością. Będziemy kontynuować wywiązywanie się z naszych 

obowiązków wobec ludzkości bez znaczenia czy ktoś jest nam pomocny czy teŜ 

nie i powinniśmy dać innym poznać, Ŝe wywiązywanie się z obowiązków wobec 

ludzkości jest nauką nakazaną przez Koran i nauczaną przez błogosławiony 

wzór Proroka (saw). SłuŜenie ludziom otwiera nowe drogi do zapoznania i 

będzie więcej takich ludzi jak ten japoński adwokat, którym prawdziwe nauki 

islamu będą ukazane, a tym samym otworzą się nowe drogi do Tabligh. 

Pozostaje do rozwiązania kilka małych spraw prawnych zanim zostanie nadany 

tytuł meczetu Baitul Ahad. Przez to przedsięwzięcie DŜama'at będzie rosnąć. 

Było to takŜe Ŝyczeniem Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe jeśli tylko w tych 

ludziach rośnie przychylność do islamu, poniewaŜ wyglądają oni na poboŜnych 

z natury, islam powinien być im przedstawiony. To dlatego, powiedział on, aby 

była napisana ksiąŜka w języku japońskim. Prace nad tą ksiąŜką są 

prowadzone. Wszystko to powinno prowadzić japońskie DŜama'at, którego 

większa część stanowią członkowie pakistańskiego pochodzenia, do dokonania 

przeglądu ich stylu Ŝycia, poniewaŜ ludzie będą teraz obserwować ich więcej 

niŜ wcześniej. Kiedy będą czynić Tabligh, ludzie będą obserwować ich styl 

Ŝycia, a nie jak wiele poświęcili na budowę meczetu. Ludzie będą obserwować 

Ŝywą relację DŜama'at z Bogiem i oceniać czy oni sami doświadczyliby 

rewolucyjnej zmiany przyłączając się do DŜama'at! W ziemskich kategoriach ci 

ludzie przodują przed DŜama'at i ich oczywista uprzejmość jest równieŜ na 

bardzo wysokim poziomie. 

Jeśli jesteśmy w stanie zaoferować im coś nowego to jest to połączenie ich z 

Bogiem i moŜemy im powiedzieć, Ŝe teraz tylko islam jest Ŝywą religią, 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 
 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  5/13 
 

moŜemy powiedzieć im, jak honorować obowiązki uwielbienia Boga oraz jak 

Bóg wysłuchuje modlitw i jak On rozmawia z ludźmi. Do tego musimy 

zastanowić się nad sobą i wzmocnić naszą więź z Bogiem, i wywiązywać się z 

naszych obowiązków czczenia Go. Musimy Ŝyć z wzajemną miłością i 

zaszczepić większą uprzejmość niŜ ta, którą mają Japończycy. Oni mają w 

sobie wielką, oczywistą uprzejmość, a takŜe sympatię wobec ludzi i 

przestrzegają prawa islamskiego, nauczającego czynienie dobra w zamian za 

dobro. Obiecany Mesjasz (as) wspomniał o tych ludziach ze względu na ich 

zgodny charakter. Jest to bardzo waŜne, aby poinformować tych ludzi o 

prawdziwych naukach islamu. NaleŜy w pełni wykorzystać ich zgodność oraz 

uprzejmość i ukazać im piękno islamu. Powinniśmy im takŜe pokazać 

praktyczny model związku między Bogiem a człowiekiem. I dlatego kaŜdy 

Ahmadi w Japonii będzie musiał mieć Koran i błogosławiony wzór Proroka 

(saw) na uwadze przez cały czas. Dlatego teŜ wskazówki podane przez 

Obiecanego Mesjasza (as) zawsze powinny być praktykowane. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe w odniesieniu do tego powie teraz kilka 

słów. Pierwsza kwestia, w której Bóg pociągnie nas do odpowiedzialności to 

podtrzymywanie (dotrzymywanie) obietnic. Jeśli chodzi o naszą przysięgę 

wierności z Obiecanym Mesjaszem (as) nie wystarczy nam powiedzieć, Ŝe 

podjęliśmy bai`at z Obiecanym Mesjaszem (as) i jesteśmy teraz Ahmadi albo, 

Ŝe osoby, które są Ahmadi od dłuŜszego czasu, odnowią swoje bai`at na 

rękach Kalifa i myślą, Ŝe to wystarczy. Doprawdy, przysięga wierności, którą 

jest bai`at ma swoje wymagania, które Obiecany Mesjasz (as) przedstawił nam 

w formie dziesięciu przykazań, których istotą jest to, Ŝe wiara ma 

pierwszeństwo przed sprawami doczesnymi w kaŜdych warunkach i wysiłki 

powinny być zawsze podjęte w tym zakresie. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Widzisz, Ŝe pytam w bai`at o deklarację, aby dać pierwszeństwo wierze przed 

sprawami doczesnymi. Jest to po to, abym mógł zaobserwować jak bardzo, 
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osoba podejmująca bai`at, praktykuje to”.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe ludzie muszą cięŜko pracować w imię 

doczesnych osiągnięć oraz aby osiągnąć sukces, ale nie podejmują starań w 

sprawie wiary i nie starają się mieć Boga na uwadze w kaŜdym momencie.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Pragnę dla DŜama'at zaszczepienia czystej zmiany. Obraz zmiany w moim, 

DŜama'at, jaki mam w moim sercu, nie został jeszcze wygenerowany. Widząc 

to, mój stan jest jak: Być moŜe napełnisz się Ŝalem na śmierć, poniewaŜ 

oni nie wierzą. (26:4) Nie chcę, aby w czasie bai`at, kilka słów było tylko 

powtarzane tak jak robią to papugi. Nie z tego są korzyści. Osiągnięcie wiedzy i 

samooczyszczanie to, to, co jest konieczne.’’ 

 

Wyjaśniając prawdziwy cel bai`at, Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

,,Zaszczepić w sobie czystą zmianę i stać się jakby zupełnie nową osobą. To 

jest istotne dla kaŜdego z was abyście zrozumieli tę tajemnicę i doprowadzili 

do takiej zmiany, abyście mogli powiedzieć, Ŝe jesteście innym ludźmi." 

 

To jest ból, który musi być doceniony. Doprawdy, te słowa zostały powiedziane 

przez Obiecanego Mesjasza (as) tym, którzy dotrzymywali mu towarzystwa. 

Jeśli ich standard nie całkiem dorównywał oczekiwaniom Obiecanego Mesjasz 

(as), to musieli oni pracować nad tymi brakami. Te same braki powiększyły się 

znacznie w ludziach naszych czasów i muszą oni pracować niebywale cięŜko, 

aby je usunąć! Kiedy Obiecany Mesjasz (as) mówił o swoim zmartwieniu w 

stosunku do nie- Ahmadi, co znaczyło, Ŝe martwił się, dlaczego oni nie wierzą, 

ale tutaj jego zatroskanie o własnych towarzyszy dotyczy tego, dlaczego nie 

osiągnęli pozycji, która była niezbędna dla prawdziwej wiary? Oczywiście 
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przyjmujemy Proroka (saw), jako Pieczęć wszystkich proroków i wierzymy, Ŝe 

Obiecany Mesjasz (as), o którym Prorok (saw) przepowiedział, przyszedł i my 

przyjęliśmy jego bai`at. Mimo to, nasza wiara nie jest doskonała. Wiara ma 

swoje warunki, na przykład prawdziwy wierzący kocha Boga nade wszystko, a 

to oznacza, aby nie przywiązywać wagi do niczego w świecie i do Ŝadnej relacji, 

w takim samym stopniu, jak do Boga. W wielu miejscach w Koranie, Bóg 

wspomniał wiarę, jako warunek amaal e saleha [arab. dobre uczynki]. 

Prawdziwi wierzący otrzymali przykazania wywiązywania się z obowiązków 

wielbienia Boga, co jest bardzo waŜne i jest powiedziane, Ŝe prawdziwi 

wierzący, to tacy, którzy próbują godzić się ze sobą, aby podobać się Bogu i 

wzajemne konsultują się dla dobra świata. 

Prawdziwi wierzący są określeni, jako ci, którzy nakazują dobro i zakazują zła. 

Prawdziwi wierzący to ci, którzy honorują swoje zaufanie, którzy będą 

przestrzegać swoich zobowiązań, którzy zdecydowanie tkwią przy prawdzie i 

przestrzegają qałl e sadiid [arab. właściwe słowo] w takim stopniu, Ŝe nie 

mówią nic dwuznacznego ani krętackiego. Jeśli muszą świadczyć przeciwko 

własnym ludziom to zrobią to i są oni przepełnieni poczuciem poświęcenia w 

stosunku do siebie na wzajem. Towarzysze Proroka (saw) doprawdy osiągnęli 

te standardy. Prawdziwi wierzący zawsze robią pozytywne załoŜenia o innych. 

Nie Ŝywią oni wobec siebie urazy opartej na pogłoskach. Jeśli tylko ten jeden 

aspekt jest praktykowany przez kaŜdego członka DŜama'at to na sto procent 

postęp byłby powiększony. Prawdziwi wierzący są mili i grzeczni dla swoich 

Ŝon. Jeśli jest to praktykowane przez tych, którzy są w związku małŜeńskim z 

kobietami japońskimi, to będzie to pozytywny Tabligh dla teściów. Prawdziwi 

wierzący wybaczają sobie na wzajem błędy i okazują pokorę. Obiecany Mesjasz 

(as) napisał w jednym z jego dwuwierszy poetyckich w Urdu: 

ZałóŜ, Ŝe jesteś gorszy od całej reszty  

Wtedy staniesz się Boga, a Bóg stanie się twój! 
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Pokora jest warunkiem uzyskania bliskości Boga. On nie lubi arogancji. 

Zarówno piastujący stanowiska jak i członkowie DŜama'at powinni wykazywać 

pokorę i tłumić gniew, co jest znakiem prawdziwych wierzących. Jak 

wspomniano wcześniej, obietnice powinny być honorowane, poniewaŜ Bóg 

powoła nas do odpowiedzialności w odniesieniu do naszych zobowiązań i 

przysięga wierności, jaką podjęliśmy w formie bai`at powinna być rozumiana, 

stosowana i honorowana. KaŜde przykazanie nie moŜna być objaśnione w 

dzisiejszym kazaniu, poniewaŜ jest ich wiele, ale kaŜdy powinien być świadomy 

czy postępuje według nauk Koranu. Jeśli wszyscy zaadoptujemy warunek 

opisany w w/w dwuwierszu poetyckim, nauczymy się przebaczać i staniemy się 

przydatnymi członkami DŜama'at. Powinniśmy zrozumieć ból Obiecanego 

Mesjasza (as), jaki czuł w tym zakresie, a będzie to dla nas źródłem 

oczyszczenia. Powinniśmy zaszczepić ducha braterstwa i zamiast szukać win w 

innych, powinniśmy znajdować ich dobre strony. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 ,,KaŜdy z was powinien usunąć wzajemne konflikty, złość i wrogość. Teraz jest 

czas, aby pokornie porzucić sprawy i pozostać zaangaŜowanym w znaczącą i 

wspaniałą pracę. Pamiętajcie, Ŝe jeśli będziecie skłaniać się do tego, co Bóg 

NajwyŜszy nakazuje i dołoŜycie wszelkich starań w promowaniu jego wiary, On 

usunie wszystkie przeszkody i odniesiecie sukces. " 

 

NaleŜy dołoŜyć starań, aby osiągnąć doskonałe uczynki, na które będzie 

zwrócona uwaga. Celem nadejścia Obiecanego Mesjasza (as) było 

doprowadzenie człowieka do Boga i zaszczepienie z Nim Ŝywego połączenia, 

jak równieŜ słuŜenie ludzkości. To moŜe nastąpić, gdy będziemy dąŜyć do tego 

i spróbujemy stać się prawdziwie wierzącymi, tak abyśmy mogli przekazać 

piękne nauki islamu innym. Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe powtarza, 

Ŝe kaŜdy powinien zastanowić się nad sobą. Japoński DŜama’at jest mały i 
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nawet, jeśli tylko niewielu członków wykaŜe sprzeczności w słowie i czynie, to 

moŜe to mieć wpływ na kaŜdego, a zwłaszcza moŜe to zdystansować młodych 

ludzi. Te japońskie kobiety i męŜczyźni, którzy weszli w związki małŜeńskie z 

Ahmadi i zbliŜyli się do DŜama'at, mogą się od niego oddalić. Jest to wielki 

powód do niepokoju. Obowiązek spada przede wszystkim na Sadr DŜama'at i 

dowodzącego misjonarza, który powinien wykazywać się ojcowską postawą. W 

kategoriach jego pozycji i jego wiedzy, jego odpowiedzialność jest największa i 

za to będzie odpowiedzialny. Ktoś, kto nie posiada wiedzy nie jest rozliczany 

tak jak ten, kto ją posiada. I kaŜdy członek DŜama'at powinien zastanowić się 

nad sobą, takŜe piastujący stanowiska powinni przemyśleć czy honorują prawa 

pozycji, jakie zajmują czy teŜ kreują niepokój poprzez niehonorowanie tych 

praw! Piastujący stanowiska organizacji pomocniczych powinni takŜe 

zastanowić się nad sobą. KaŜdy z nich będzie odpowiedzialny za powierzone im 

zaufanie i ich obietnice. Spotkania powinny być prowadzone w języku 

japońskim. Hadhrat Khalifatul Masih otrzymał kilka skarg w związku z tym, Ŝe 

spotkania odbywają się w języku Urdu i japońscy członkowie nie rozumieją. 

Tłumaczenie w Urdu powinny być zorganizowane dla tych, którzy nie znają 

japońskiego, a nie na odwrót. Japońscy Ahmadi powinni być w pełni 

zaangaŜowani we wszystkie programy i powinni być proszeni, aby dokonywać 

przemówień oraz słuŜyć w inny sposób. 

Jak wspomniano wcześniej, kiedy meczet jest funkcjonalny to nowe drogi do 

Tabligh otworzą się. KaŜdy Ahmadi będzie musiał powstać i nadzorować te 

drogi tak, Ŝe jeśli ktoś przyjdzie to doświadczony Ahmadi jest tutaj by go 

pokierować. To zadanie nie moŜe być podjęte, chyba, Ŝe kaŜdy ma związek z 

Bogiem, tym Ahad [arab. Jedynym] Bogiem, w którego imiona powstał ten 

meczet! KaŜdy Ahmadi powinien mieć na uwadze to, Ŝe ta odpowiedzialność 

nie leŜy tylko na posiadaczach stanowisk. Jest to obowiązkiem kaŜdego 

człowieka, młodego i starego, aby nie tylko znajdować błędy w urzędnikach, 

ale połączyć się z Rahman [arab. Miłosierny] Bogiem, stać się Abdul Rahman 

[arab. sługa Łaskawego Boga] i przygotować się do honorowania tego 

meczetu, który, InszaAllah, DŜama'at będzie wkrótce miał. Hadhrat Khalifatul 
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Masih podał pewne fakty i dane liczbowe, które miał pod ręką, dotyczące 

meczetu. Meczet nazywa Baitul Ahad [arab. Dom Jedynego Boga] i jego hol do 

odprawiania Salat moŜe pomieścić 500 osób. Znajdują się tam teŜ kwatery, a 

całkowity koszt obiektu to 800 000 dolarów. Kiedy uwaga japońskiego 

DŜama'at została zwrócona do tego projektu to, z Łaski Boga, dokonali oni 

duŜych poświęceń przekazując znaczne ilości pieniędzy i biŜuterię, a dzieci 

oddały swoje kieszonkowe. Niektórzy sprzedali swoje domy w Pakistanie, aby 

złoŜyć się na ten projekt, a niektórzy sprzedali swoją starą, rodową biŜuterię i 

dokonali wpłat. Krótko mówiąc wszyscy prześcigali się w swoich ofiarach. Niech 

Bóg przyjmie ich ofiary i błogosławi im niezmiernie osobiście, jak równieŜ w ich 

dorobku. Usankcjonowanie meczetu jest w jej ostatnim etapie i gdyby była 

sfinalizowana to Piątkowa Modlitwa odbywałaby się juŜ w meczecie. Ponadto, 

jeśli japoński prawnik, o którym wspomniano wcześniej, pobrałby od nas 

opłatę za swoje usługi to jego rachunek wynosiłby, co najmniej 20 000 

dolarów. Jego gest był bardzo uprzejmy, niech Bóg go wynagrodzi. 

Praca nad tym meczetem trwała kilka miesięcy. DŜama’at dokonał niezwykłych 

poświęcenie na rzecz tego meczetu i Bóg pomógł, za Swoją Łaską, w uzyskaniu 

terenu i przygotowania szybko były uzgodnione. To doszło do realizacji więcej z 

powodu Łaski Boga niŜ z powodu starań DŜama'at. Hudhura zdaniem, kilka 

miesięcy temu, nie moŜna by sobie nawet wyobrazić, Ŝe taki teren będzie 

nabyty.  Ten aspekt powinien spowodować, aby DŜama'at dodatkowo zwróciło 

się do Boga. Łaska BoŜa dla DŜama'at na całym świecie jest równieŜ 

odpowiedzią na krzykliwe roszczenia naszych wrogów i demonstracyjną 

odpowiedzią na to, co nasi wrogowie twierdzili w epoce drugiego Khilafat e 

Ahmadiyya, gdy powiedzieli, Ŝe zrównają Qadian z ziemią i, nie daj BoŜe, 

wyeliminują Ahmadiyyat. W tym czasie Hadhrat Musleh Maud (ra) zainicjował 

Tehrik e DŜadid i powiedział, Ŝe odpowiedzią na cokolwiek się wtedy działo, 

jest Tabligh i rozpowszechnianie Ahmadiyyat na świecie. Wtedy członkowie 

DŜama'at dokonali poświęceń finansowych i rzeczywiście Ahmadiyyat, 

prawdziwy islam, rozprzestrzenił się na świecie! Misjonarze zostali wysłani za 

granicę, meczety, szpitale i szkoły zostały zbudowane. Być moŜe jakiś znak 
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tych, którzy zakładali zniszczenie Ahmadiyya lub zrównanie Qadian z ziemią 

pozostaje lub nie, ale DŜama'at teraz jest dobrze ugruntowany w ponad 200 

krajach na całym świecie, a setki i tysiące przyłączają się do jego owczarni. W 

tym roku japoński DŜama'at został równieŜ pobłogosławiony w najbardziej 

nieoczekiwany sposób. Powinno to doprowadzić ich do zwrócenia się do Boga. 

Powinno to takŜe spowodować w nich poboŜne, duchowe zmiany, które 

zyskałby akceptację Boga. 

Łaska BoŜa jest równieŜ widoczna w Tehrik e DŜadid i Hudhur chciał 

wspomnieć o tym przy okazji relacjonowania BoŜych dobrodziejstw. Przez 

przypadek, w tym roku, nowy rok Tehrik e DŜadid przypada podczas 

zagranicznej wizyty Hudhura. Pewne doświadczenia podczas tej podroŜy nie 

były z pewnością skutkiem naszych wysiłków. Kiedy ubiegły rok Tehrik e 

DŜadid zakończył się, Hudhur postanowił ogłosić jego nowy roku z Japonii. 

Według raportów otrzymanych do tej pory (niektóre raporty przychodzą 

późno), w zeszłym roku wykład Tehrik e DŜadid wynosił £ 7 869 100, co 

stanowi wzrost w wysokości £ 650.000 w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Pakistan utrzymał swoje pierwsze miejsce w skali światowej i poza Pakistanem, 

w kolejności, są następujące kraje: Niemcy, USA, Wielka Brytania, Kanada, 

Indie, Indonezja, Australia, dwa państwa arabskie, Ghana i Szwajcaria. Za 

Łaską Boga, Niemcy dokonały ogromnego skoku i wzrostu we wpłatach o 

ponad € 350.000. Niemcy wpłaciły £ 182.000 więcej niŜ USA, podczas gdy 

Wielka Brytania wpłaciła £ 400.000 więcej niŜ w Kanada. Kiedy Hudhur 

zabronił pobierania czanda od tych, których zarobki obejmują pracę z 

alkoholem lub wieprzowiną, Amiir Sahib Niemiec i Amila wykazali obawy, Ŝe 

wpłynie to na poziom ich czanda. JednakŜe, gdy po raz pierwszy wyrazili oni to 

zaniepokojenie, poziom ich składek wzrósł i tak jest takŜe w tym roku. 

USA zajęło pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wkład na mieszkańca, a na 

następnych miejscach ulokowały się Szwajcaria, Australia, Japonia, Wielka 

Brytania, Niemcy, Norwegia, Francja, Belgia i Kanada. Pod względem wzrostu 

opartego na walucie lokalnej, przodujące kraje to: Ghana, Niemcy, Australia, 
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Pakistan, Wielka Brytania, Kanada, Indie i USA. Hadhrat Khalifatul Masih 

poradził, aby zwiększyć liczbę ofiarodawców na całym świecie i zgodnie z tym, 

w tym roku 225 000 nowych ofiarodawców dołączyło się do wkładów na Tehrik 

e DŜadid. 
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Wśród krajów afrykańskich czołowały następujące DŜama’at: Ghana, Nigeria, 

Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Benin, Kenia, Sierra Leone i 

Uganda. Sierra Leone dokonało największego wysiłku w celu zwiększenia liczby 

ofiarodawców Tehrik e DŜadid w Afryce, a na następnym miejscu ulokowały 

się: Mali, Burkina Faso, Gambia, Benin, Senegal, Liberia, Uganda i Tanzania. 

 

W Pakistanie pierwszymi trzema głównymi DŜama’at były: Lahore, Rabwah i 

Karachi. W USA: Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, 

Harrisburg, Los Angeles East, Columbus, Seattle, Los Angeles West, Silver 

Spring i Pheonix były przodującymi DŜama’at. W Wielkiej Brytanii na czele 

uplasowały się następujące DŜama’at: Fazl Mosque, West Hill, New Malden, 

Worcester Park, Raynes Park, Birmingham Central Mosque West, Baitul Futuh, 

Thornton Heath i Cheam. Pod względem regionów- Londyn, North East, 

Midlands, South , Middlesex. W Kanadzie wiodącymi DŜama'at były: Peace 

Village, Calgary, Vaughan, Vancouver, Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon 

i Lloydminster. Czołowymi  DŜama’at Indii były: DŜama’at w Kerali, Calicut 

Kerala, Hyderabad Andhra Pradesh, Kananook Town Kerala, Bangadi Kerala, 

Qadian Punjab, Kalkuta Bengal, Yadgir Karnataka, Chennai Tamil Nadu i Math 

Town Kerala. Kababir zwiększył swoje dotacje w tym roku dwukrotnie.  

 

Niech Bóg powiększy liczbę tych wszystkich tych, którzy składają wszelkiego 

rodzaju ofiary, a takŜe mieli swój wkład w Tehrik e DŜadid spowodowany ich 

prawdziwą wiarą i niechaj te ofiary składane są wyłącznie w imię Boga. 

 


