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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

DŜelsa Salana w Niemczech 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

16 czerwca, 2014 r. 

 
 
Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił dzisiejsze piątkowe kazanie w Niemczech. 

Niemiecka DŜelsa Salana rozpoczęła się wraz z tym kazaniem. Hudhur wyraził 

nadzieję na dobrą frekwencję w czasie DŜelsa jako Ŝe Obiecany Mesjasza (as) 

wielokrotnie zwracał uwagę na błogosławieństwo wynikające z uczestnictwa w 

tym zgromadzeniu. Tak więc, nawet jeśli człowiek ma doświadczyć jakiś 

niedogodności, powinien spróbować przybyć na DŜelsa. Ahmadi mieszkający na 

Zachodzie są fortunni, poniewaŜ mogą organizować DŜelsę i inne spotkania. 

Powinni być wdzięczni za tę moŜliwość i z wdzięcznością powinny w pełni 

korzystać z programu tej konferencji. Ahmadi w Pakistanie stoją w obliczu 

ograniczeń w tym zakresie, cierpią i pragną być w stanie zorganizować DŜelsa 

oraz być odbiorcami tych obiecanych błogosławieństw. Niektórzy uczestnicy 

niemieckiej DŜelsy, przybywający z Pakistanu, spotkali się z Hudhurem i 

szlochali z głębokich emocji z powodu bezradności w obliczu, których stoją w 

Pakistanie. Hudhur powtórzył swoją radę, Ŝe aby zobaczyć zmiany, pakistańscy 

Ahmadi powinni zwrócić się do Boga z większym zapałem. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe celem DŜelsa Salana było uzyskanie 

wiary z cierpliwością i poszukiwanie w DŜelsie tylko wiary. 
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Hudhur zwrócił uwagę tych, którzy pełnią funkcje podczas DŜelsa, aby 

wypełniali swoje obowiązki z cierpliwością i wytrwałością oraz poszukiwali 

upodobania Boga. Hudhur zwrócił równieŜ uwagę uczestników tego zjazdu na 

fakt, Ŝe celem przybycia na te obchody powinna być tylko nauka o wierze i 

praca w celu duchowego rozwoju. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe wielokrotnie zalecał, aby oczyścić swoje 

oczy i uczynić je tak jasnymi duchowo, jak są one jasne fizycznie. Powiedział 

teŜ, Ŝe zbawienie mogą osiągnąć ci, którzy są pozbawieni uprzedzeń i wolni od 

sentymentów tego świata. Powiedział, Ŝe fizyczne padanie na twarz jest 

bezcelowe chyba, Ŝe serce pada w pokłonie przed Bogiem w pokorze. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe qiyam (postawa stojąca) serca to bycie 

stanowczym i mocnym w przestrzeganiu Boskich przykazań, a raku serca 

(postawa stojąca w pokłonie z rękoma na kolanach) to zwracanie się do Boga i 

saŜdah serca (postawa w pełnym pokłonie w pozycji klęczącej) to oddawanie 

samego siebie w imię Boga. Modli się, dodał takŜe, aby Bóg oczyścił serca ludzi 

jego DŜama’at oraz poprzez szerzenie Jego miłosierdzia i łaski, Bóg zwrócił 

serca ludzi ku Niemu. 

Kiedy nasze fizyczne oczy bolą to idziemy do lekarza to podejmujemy trud, aby 

poczuć się lepiej i stosujemy środki ostroŜności w tym zakresie. Czy czynimy 

podobne wysiłki dla naszego duchowego oka? MoŜemy zwrócić uwagę na 

wykłady trzydniowego programu DŜelsa, ale z czasem zakończenia tego 

spotkania wracamy do szerokiego świata i powracamy do poprzedniej postaci. 

Te trzy dni DŜelsa są lekarstwem na duchowo chore oczy, a reszta czasu to 

czas na pielęgnację pochorobową. 

Duchowy pokarm z DŜelsa Salana pomaga nam w wywiązywaniu się z naszych 

obowiązków wobec Boga i z naszych obowiązków wobec ludzkości a 

nieobecność tego powoduje cierpienie. Na przykład, gdy młode kobiety, po 

wejściu w związek małŜeński, przybywają z Pakistanu i z innych miejsc do 

krajów zachodnich, to tęsknią, a ich rodzice równieŜ martwią się o nie. Ich mąŜ 

i teściowie są wobec nich nieuczciwi, a na dodatek kobiety te muszą stawić się 
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czoło lustracji społecznej. Ludzie, którzy, ze względu na ich własne ego itp., są 

nieuczciwi w takich kwestiach, powinni bać się Boga. Czasami piastujący 

stanowiska nie boją się Boga i angaŜują się w niesprawiedliwość. 

Powinniśmy zastanowić się nad wypowiedzianymi z głębi serca słowami 

Obiecanego Mesjasza (as). Czy moŜemy szczerze powiedzieć, Ŝe unikamy 

wszelkich form zła? Czy moŜemy powiedzieć, mając Boga za Świadka, Ŝe 

unikamy wszystkich haniebnych kwestii i Ŝe nie zadajemy nikomu bólu? Czy 

wywiązujemy się z naszych obowiązków wobec Boga i wobec ludzkości? Czy 

nasze serca są oczyszczone lub czy próbujemy je oczyścić? Jeśli nie, to jest to 

wielki powód do niepokoju. Czy kłaniamy się w pokorze, która zostałyby 

przyjęta przez Boga? Koran wyraźnie stwierdza w odniesieniu do tych, którzy 

modlą się na pokaz: Zatem biada tym, którzy się modlą. (107:5) Niechaj 

nigdy nikt z nas nie zasłuŜy na niezadowolenie Boga! 

Powinniśmy wykonywać qiyam, raku i saŜdah w sposób, w jaki lubi Bóg i 

praktykować modele, z którymi przyszedł Obiecany Mesjasz (as). Qiyam serca 

to bycie stanowczym w praktykowaniu BoŜych przykazań, które są podane w 

Koranie i trzymanie się ich tak mocno, aby nigdy nie przewrócić się. Raku serca 

to zwracanie się do Boga w kaŜdej sprawie, a nie poleganie na ziemskich 

środkach. Natomiast saŜdah serca to poświęcenie wszystkiego dla Boga, to 

poświęcenie własnego ego, własnego fałszywego poczucia honoru i 

przestrzeganie praktyk, które oczyszczają serce. Obiecany Mesjasz (as) modlił 

się o łaskę BoŜą, aby Bóg przemienił serca jego wyznawców, a potem Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział, Ŝe ci, którzy nie podejmują wysiłku w tej kwestii, nie 

są z nami. Niechaj Bóg nigdy nie sprawi abyśmy byli z tych, którzy łamią te 

zasady, a wręcz przeciwnie, abyśmy wszyscy stawali się coraz silniejsi w ich 

przestrzeganiu. 

InszaAllah, pod koniec tego miesiąca rozpoczyna się Ramadan. To miesiąc 

duchowego szkolenia naszych praktyk. Jeśli połączymy błogosławieństwa tych 

trzech dni ze wspaniałymi błogosławieństwami Ramadanu to moŜe nastąpić w 

nas duchowa rewolucja. Jeśli te trzy dni DŜelsa nie przyniosą w człowieku 
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Ŝadnych dobrych zmian to tak jakby nie był on na DŜelsa. W rzeczywistości, 

czasem taka obecność moŜe zaszkodzić. 

Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) zrelacjonował, związany z powyŜszym, 

przypadek z czasów Obiecanego Mesjasza (as). Obiecany Mesjasz (as) przybył 

do meczetu i ludzie rzucili się do przodu, aby być blisko niego, aby skorzystać z 

jego duchowej obecności i towarzystwa. Pewien męŜczyzna dołączył do tego 

zgromadzenia i rozpoczął oferowanie swojego Sunna Salat. Jego Salat stał się 

tak długie i rozbudowany, Ŝe ludzie, którzy chcieli dostać się bliŜej Obiecanego 

Mesjasza (as), zaczęli się niepokoić. Niektórzy z nich zdobyli się na odwagę i 

podeszli bliŜej i być moŜe w pośpiechu ktoś łokciem uderzył męŜczyznę 

oferującego Sunna ,Salat. MęŜczyzna skarŜył się i powiedział, co to za Prorok 

lub Mahdi, Ŝe ludzie z jego zgromadzenia pchają innych. Stał się bardzo 

niezadowolony, porzucił swą wiarę i odszedł. W rzeczywistości była to jego 

własna niedola. To samo zgromadzenie, w którym ludzie zdobywali duchowość 

stała się źródłem przeszkody dla tej osoby. Jego reakcja pokazała, Ŝe jego 

qiyam, raku i saŜdah były tylko na pokaz! 

ChociaŜ nie ma juŜ zgromadzeń Obiecanego Mesjasza (as) jednak wygłaszane 

są wykłady dawane są w świetle jego nauk, w świetle komentarza do Koranu 

oraz w świetle błogosławionego modelu Proroka (saw). NaleŜy dołączyć do 

Salat i TahaŜŜud na czas, ale jeśli z jakiegoś powodu następuje pominięcie 

zbiorowego Salat, to powinno się go zaoferować stojąc z boku, a nie w miejscu, 

które sprawi niedogodność innym. Dobre uczynki to te, które są wykonywane 

stosownie do miejsca i czasu. Gdyby człowiek ten skrócił swój Salat i dołączył 

do zgromadzenia to sytuacja potoczyłaby się zupełnie inaczej. Cierpliwość i 

wyrozumiałość ratują wiarę od zmarnowania się. Osoby przybywające na 

DŜelsę powinny znieść nawet niedogodności z cierpliwością i wytrwałością. 

Czasami, podczas DŜelsa, niektórzy ludzie stają się niecierpliwi, co powoduje 

szorstkość, a nawet agresję. Później, gdy powzięte są działania dyscyplinarne, 

ci ludzi popełniają błąd, poniewaŜ dominuje w nich ich ego i zamiast być 

źródłem dobroczynności, DŜelsa staje się źródłem szkody dla ich wiary. 
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Dzięki łasce Boga, w dzisiejszych czasach DŜelsa odbywa się na całym świecie. 

Wyznawcy Obiecanego Mesjasza (as) naleŜą do wielu ras i grup etnicznych, a 

więc przewodnictwo rozprzestrzenia się po świecie. Jeśli jeden nieszczęśliwy 

człowiek traci wiarę, setki wchodzą do owczarni Obiecanego Mesjasza (as). 

Hudhur zrelacjonował przykład tego. Nasz Misjonarz z Sierra Leone napisał, Ŝe 

naczelny Imam był i jest przeciwnikiem DŜama’at. Nasz lokalny Mu’alim 

(opiekun/nauczyciel) zaprosił go na naszą DŜelsę. ChociaŜ naczelny Imam nie 

przyszedł, to przyszedł jego zastępca. Chciał zobaczyć, dlaczego Ahmadi 

ponoszą tak wielkie koszty, aby obchodzić DŜelsę. JednakŜe juŜ pierwszego 

dnia, kiedy przyszedł, aby zaoferować swoją modlitwę TahaŜŜud z innymi i 

widział jak oferują oni swój Salat z rozdzierającym pokorą sercem, jego serce 

roztajało i zdał sobie sprawę, Ŝe Ahmadi wyznają prawdę. Kiedy nasz Misjonarz 

zapytał go o jego komentarze, zastępca Imama powiedział, Ŝe był pod 

wraŜeniem członków DŜama’at i tradycji DŜama’at, a teraz on równieŜ stał się 

Ahmadi! Wrócił do swojego obszaru i rozpoczął czynienie Tabligh. Imam wydalił 

go, ale zastępca powiedział, Ŝe dla DŜama’at zostawiłby wszystko. Ze względu 

na jego Tabligh, wielu dołączyło do DŜama’at. Tak więc jedna DŜelsa dała 

jednego Ahmadi i z powodu jego wysiłków, setki stały się Ahmadi. Zastępca 

ten nazywał się Sheikh Adam i zmienił swe imię na Sheikh Adam DŜelsa 

Salana! Zmieniając go Bóg stworzył nowe niebiosa i nową ziemię! Ci z nas, 

którzy urodzili się jako Ahmadi, powinni takŜe być zainteresowani takimi 

sprawami. Jeśli przybyliśmy na Zachód z powodu prześladowań, jakich doznaje 

DŜama’at w Pakistanie, to wypada nam stać się tutaj ambasadorami DŜama’at i 

nie zatracić się w tym świecie! 

Hudhur powiedział, Ŝe świat Ahmadiyyat konkuruje teraz w czynieniu dobra i 

kaŜdy powinien dołoŜyć starań, aby nie pozostać w tyle. W latach 

początkowych miasta zwykły konkurować ze sobą, teraz kraje konkurują ze 

sobą w czynieniu dobra! 

Następnie Hudhur skierował swe słowa do tych, którzy podczas DŜelsa będą 

pełnić słuŜbę w dziale gościnności. Hudhur powiedział, Ŝe naleŜy pamiętać, Ŝe 
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Obiecany Mesjasz (as) otrzymał objawienie: نا�م عسوو� (I powiększ swój dom) 

(Tadhkirah, str. 65, 2009) poniewaŜ zwykł przyjmować gości jeszcze przed 

ogłoszeniem swego twierdzenia [o byciu Obiecanym Mesjaszem] i zwykł być 

dla nich niezmiernie gościnny. Otrzymał to objawienie wiele razy i to 

objawienie jest równieŜ przeznaczone dla jego wyznawców. Nasza gościnność 

będzie szerzyć się; w rzeczywistości juŜ się rozprzestrzenia. DŜama'at w 

Niemczech rośnie, więc gościnność równieŜ będzie rosnąć. Wyznawcy 

Obiecanego Mesjasza (as) nie powinni być tym znudzeni. Obiecany Mesjasz 

(as) był bardzo hojny i Bóg powiedział mu, aby nigdy nie znudził/zmęczył się 

przyjmowaniem odwiedzających i gości. Dotyczy to równieŜ wyznawców 

Obiecanego Mesjasza (as); tych, którzy byli wokół niego, oraz tych, którzy 

mieli przyjść później. Musimy powiększyć nasze serca dla gości. 

Ludzie, którzy przybywają podczas wizyty Kalifa danego czasu i jedzą posiłki w 

Langar Khana, powinni być otoczeni specjalną opieką. Doprawdy, powinny być 

otoczeni opieką przez cały czas. Koran dał nam model gościnności w osobie 

Hadhrat Ibrahima (as). Nie naleŜy czekać i pytać gości, czy powinno się im coś 

zaoferować czy nie i nie powinno się martwić o wydatki w sprawie słuŜby 

gościom, a powinno dbać się o ich komfort. Doprawdy, Prorok (saw) kładł 

nacisk na gościnność i był bardzo zadowolony, gdy jego wyznawcy opiekowali 

się gośćmi. Obiecany Mesjasz (as) zwykł chodzić za gośćmi, którzy odeszli 

niezadowoleni z pracowników w Langar Khana. Kwestie te są nie tylko do 

czytania czy słuchania, a raczej naleŜy umieścić je w praktyce. 

Hudhur zwrócił uwagę kierownictwa niemieckiej DŜelsa, aby doceniło ono 

znaczenie gościnności. Jednym z aspektów gościnności jest serwowanie 

uczestnikom tej konferencji Ŝywności. Jedno danie i chleb serwowane są około 

32.000 gościom na DŜelsa. Powinny być oni otoczeni opieką, a jedzenie 

powinno być serwowane z szacunkiem. I na odwrót - nie powinno być strat, ale 

nie oznacza to, aby w czasie upałów nakarmić ludzi resztkami i zaryzykować, 

Ŝe zachorują. Innym aspektem gościnności jest dbanie o ludzi w czasie wolnym 

od posiłków. Obiecany Mesjasz (as) zwykł świadczyć usługi ludziom w 

zaleŜności od ich potrzeb. Zarząd DŜelsa powinien wziąć to pod uwagę. 
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Przyjmujemy gości z zewnątrz DŜama'at i są oni bardzo zadowoleni z naszego 

poziomu gościnności. Niemiecki DŜama'at buduje meczety i w czasie ich 

inauguracji serwowane jest jedzenie. ChociaŜ przekąski serwowane przy tych 

okazjach są adekwatne, to układ siedzenia nie jest, według Hudhura, dobry. 

Hudhur jest poinformowany, Ŝe Niemcy są przyzwyczajeni do siedzenia na 

drewnianych ławkach. Hudhur powiedział, Ŝe to bardzo dobrze, jeśli są oni do 

tego przyzwyczajeni, ale nasze standardy powinny być lepsze. Hudhur 

poinformował, Ŝe budŜet powinien pozwolić na przyzwoity układ siedzeń dla 

gości. Powiedział, Ŝe nasze sposoby, których nas nauczono, powinny być 

widoczne. ChociaŜ serwowanie herbaty dla odświeŜenia jest dopuszczalne, to 

jednak powinna temu towarzyszyć Ŝywność, który jest preferowana przez 

Niemców. Jedzenie serwowane na bankietach powinno być zgodne z ich 

smakiem i zawierać mniejszą ilość przypraw. 

W związku z powyŜszym Hudhur nawiązał do jedzenia serwowanego na 

inauguracji naszego meczetu w Monachium. Powiedział, Ŝe podczas, gdy 

jedzenie serwowane na głównym stole, gdzie siedzieli dygnitarze, było trochę 

lepsze, to, to co było serwowane dla 250- 300-stu niemieckich gości, jak 

ocenia Hudhur z obserwacji, wydawało się być połowicznym wysiłkiem. Hudhur 

powiedział, Ŝe w czasie takich wydarzeń, dobra gościnność jest bardzo waŜna. 

Jest to obowiązkiem kierownictwa kraju, aby zapewnić dobrą gościnność. 

ChociaŜ uroczystość ta była bardzo udana to uwagę naleŜy zwrócić na to, w 

czym były baraki. 

Hudhur powiedział, Ŝe naleŜy pamiętać, Ŝe, podczas gdy Hudhur jest obecny, 

jest to obowiązkowe, aby zapewnić gościom dobry poziom gościnności. NaleŜy 

to do obowiązków zespołu Ziafat i lokalnego DŜama'at. NaleŜy unikać 

wszelkiego rodzaju emocjonalnego bólu. Jest to prawem gościa, Ŝe jest on pod 

opieką. Niezwykle niegodziwe jest być gościnnym i plotkować. Hudhur 

nawiązywał do faktu, Ŝe coś w tych kategoriach zostało doświadczone przez 

tych, którzy podróŜują z Hudhurem. Hudhur powiedział, Ŝe teraz jedynie 

nawiązuje do tej kwestii i ma nadzieję, Ŝe ludzie zrozumieją to przesłanie. 

Powinni oni uświadomić sobie swój błąd i zaangaŜować się w Istighfar 
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(szukanie przebaczenia od Boga). Niech Bóg da wyczucie/zrozumienie 

wszystkim pracownikom! 

Hudhur powiedział równieŜ, Ŝe kaŜdy powinien być czujny w odniesieniu do 

bezpieczeństwa. Niechaj Bóg sprawi, aby DŜelsa była udana pod kaŜdym 

względem! 

 

     

 


