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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wdzięczność – źródło błogosławieństw  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

14 września, 2012 r.     

 
 
Angielska DŜelsa Salana jest wydarzeniem, na które czekamy z 

niecierpliwością. Jednym z warunkujących to czynników jest zapewne to, iŜ 

obecność Kalifatu w Wielkiej Brytanii nadaje temu zgromadzeniu status 

głównej DŜelsa, a innym jest połoŜenie geograficzne. Ludzie na całym świecie 

wiedzą doskonale, gdzie leŜy Londyn, a często teŜ spotykają się z terminem 

,,czasu londyńskiego". Trzeba równieŜ pamiętać, iŜ przez długi czas Wielka 

Brytania sprawowała rządy w wielu krajach poza Europą. Do Londynu łatwiej 

jest teŜ dotrzeć licznym zagranicznym przedstawicielom i dlatego tak wielu 

moŜna ich spotkać na angielskiej DŜelsa Salana.  

 

Angielska DŜelsa Salana z BoŜą łaską zakończyła się w niedzielę sukcesem. 

Kazanie piątkowe po DŜelsa zazwyczaj poświęcamy dwóm tematom: po 

pierwsze wyraŜeniu wdzięczności Bogu oraz w stosunku do wolontariuszy na 

niej pracujących, a po drugie omówieniu słabych stron i niedociągnięć, jakie 

pojawiły się w czasie DŜelsa, aby móc usprawnić działania organizacyjne w 

przyszłości. 
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Mówiąc o wdzięczności wobec Boga musimy pamiętać, Ŝe w tym roku Jego 

przychylność i łaska pozwoliły dotrzeć przesłaniu Ahmadiyyatu, który jest 

jedynym prawdziwym islamem, do najdalszych zakątków ziemi. Udało się tego 

dokonać tego nawet tam, gdzie zdawało się to być niemoŜliwe. Hadhrat 

Khalifatul Masih V doświadczył tego podczas swoich podróŜy i juŜ o tym mówił. 

Łaskę i BoŜe błogosławieństwa moŜna było zaobserwować w tym roku w 

Europie, Afryce, Ameryce i Wielkiej Brytanii, a kaŜdy odczuł je na własnej 

skórze i był ich świadkiem w czasie angielskiej DŜelsa. To powinno skłonić nas 

do nieustannego kroczenia drogą wdzięczności. Niech kaŜdy sukces i 

otrzymane BoŜe wsparcie powiększa naszą wdzięczność wobec Boga. On Sam 

obiecał nam, Ŝe jej okazywanie i odczuwanie przyniesie nam jeszcze większe 

błogosławieństwa: ...Jeśli będziecie wdzięczni, z pewnością ześlę na was 

więcej łask. ... (14:8) Bóg z radością obdarza nas łaskami, ale czasami 

człowiek sam pozbawia siebie moŜliwości ich otrzymania. Allah jest 

Samowystarczalny i nie potrzebuje niczyjej pomocy. Nie potrzebuje teŜ 

niczyich błogosławieństw, ani wdzięczności. On jest Panem wszelkiego 

bogactwa i potęgi. Kiedy jednak obdarza człowieka Swoim błogosławieństwem 

sprawdza, czy jest Mu on za to wdzięczny, czy teŜ nie. W przypadku Hadhrata 

Salomona (as) Koran mówi : ...Oto łaska od mego Pana, by mógł 

wypróbować czy jestem wdzięczny, czy niewdzięczny. Kto bowiem jest 

wdzięczny, jest wdzięczny dla dobra swojej własnej duszy. Kto zaś jest 

niewdzięczny, to, zaiste, Pan mój jest Samowystarczalny, Miłosierny. 

(27:41) Okazywanie wdzięczności Bogu wynika z posiadania wysokiej 

moralności. Na nieszczęście ludzie w dzisiejszych czasach zapominają w swoim 

codziennym Ŝyciu, a zwłaszcza w czasie dobrobytu o okazywaniu wdzięczności 

Bogu i dziękowaniu Mu za Jego dary. Ulegając naszemu ego zakładamy, Ŝe 

wszystkie sukcesy osiągamy dzięki własnej cięŜkiej pracy i przezorności. Sam 

Bóg mówi: ...lecz niewielu z Moich sług to ludzie wdzięczni. (34:14) 

 

Osoby prawdziwie wierzące zawsze są wdzięczne Bogu za wszystko dobre, co 

ich spotyka w Ŝyciu. Ahmadi, którzy zaakceptowali Imama wieku zawsze 
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okazują Bogu wdzięczność, zaiste, zawsze powinni być Mu wdzięczni. 

Spływające na nas BoŜe błogosławieństwa dodają nam odwagi i utwierdzają 

nas w przekonaniu, Ŝe zostaniemy zaliczeni do grona tych, którzy zostaną 

obdarzeni Jego łaską i dlatego Jemu przypisują wszystkie swoje sukcesy. 

Hadhrat Khalifatul Masih V przyglądał się w czasie DŜelsa jej organizatorom i 

pracownikom ze łzami w oczach, kiedy przypisywali swoje sukcesy BoŜym 

błogosławieństwom. Dopóki będziemy wdzięcznymi sługami Boga, dopóty 

będziemy doświadczać Jego błogosławieństw. Wszyscy członkowie zarządu 

DŜelsa Salana, wszyscy pracownicy, uczestnicy i wszyscy Ahmadi, którzy 

uczestniczyli w DŜelsa poprzez MTA powinni wychwalać Boga pod niebiosa i z 

wdzięczności padać przed Nim na kolana. Im bardziej szczere będą nasze 

podziękowania, tym liczniejsze staną się Jego błogosławieństwa, które na nas 

spłyną i będziemy zdolni właściwie postrzegać Jego atrybuty, co z kolei 

doprowadzi do jeszcze intensywniejszej Jego gloryfikacji i okazywania Mu 

jeszcze większej wdzięczności.  

 

Dzisiaj śmiało moŜemy powiedzieć, Ŝe to właśnie DŜama´at Ahmadiyya 

doświadcza wielorakich BoŜych błogosławieństw. Nasi przeciwnicy ze swoimi 

hasłami o bogactwie starają się nas pokonać, niektóry rządy dąŜą w oczywisty 

sposób do wyeliminowania nas i w tym celu podŜegają tłumy. Krótko mówiąc, 

Ŝaden sposób nie jest zły, jeŜeli chodzi o zniszczenie Ahmadi. Gdyby nie BoŜe 

błogosławieństwa i łaska, które zawsze są z nami, to te wszystkie starania juŜ 

dawno doprowadziłyby do zlikwidowania Ahmadiyyatu. Tymczasem ci ludzie 

bez rozumu nie są w stanie pojąć tego, Ŝe w dzisiejszych czasach nasza 

wspólnota jest jedyną, która składa się z prawdziwie wdzięcznych ludzi, którzy 

wznoszą wzrok ku Bogu klęcząc przed Nim, widząc Jego błogosławieństwa i 

ponownie padają na twarz wielbiąc Go w poczuciu ogromnej wdzięczności. Taki 

właśnie wzór ukazał na nasz mistrz Prorok (saw) i nadal przyciąga on 

błogosławieństwa Boga, Który jest Panem bezgranicznych skarbów. Takie 

właśnie błogosławieństwa spływają na DŜama´at Ahmadiyya. Gdyby tylko nasi 

przeciwnicy mogli to zrozumieć i przestali walczyć z Bogiem.  
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O których z tych błogosławieństw, jakie spłynęły na nas w tym roku powinno 

się tu wspomnieć? Gdzie znaleźć słowa, które mogłyby w dostateczny sposób 

wyrazić naszą wdzięczność? Obiecany Mesjasz (as) pytał o to w jednym ze 

swoich wierszy: Gdzie zdobędę elokwencję, która trafnie wyrazi moją głęboką 

wdzięczność.  

 

Jednak stale musimy starać się i mówić o naszej wdzięczności, abyśmy zawsze 

mogli być odbiorcami BoŜych błogosławieństw i łaski. Niech Bóg uwieczni to 

postępowanie i sprawi, aby było ono zwyczajem naszych potomków i 

wszystkich kolejnych pokoleń Ahmadi. Nawet najdrobniejsze BoŜe 

błogosławieństwo, którym zostajemy obdarzeni wymaga, abyśmy byli Mu za 

nie bezgranicznie wdzięczni. Czasami musimy być wdzięczni za sukcesy 

odniesione w działalności DŜama´at na polu edukacji i w szpitalnictwie, a 

niekiedy pełne pokoju twarze pacjentów szpitali naleŜących do DŜama´at i ich 

pełne poboŜności słowa przypominają nam o wdzięczności. Kiedy indziej radość 

dzieci Ŝyjących w trudnych warunkach, które cieszą się z doprowadzenia wody 

do ich wioski dzięki humanitarnej pomocy naszego DŜama´at wręcz wywołuje 

w nas chęć głośnego wielbienia i wychwalania Boga. Wiele dzieci mając 7-8 lat 

musi kaŜdego dnia pokonywać kilometrowe odległości, aby przynieść dzienny 

zapas pitnej wody. Kiedy DŜama´at pomaga doprowadzić kanalizację lub 

wybudować studnię w miejscu ich zamieszkania są nam bardzo wdzięczne, a 

my jesteśmy wdzięczni Bogu za to, Ŝe pozwolił nam tego dokonać. Czasami 

chodzi o nowo zakupiony dom przeznaczony na budynek misyjny DŜama´at lub 

o nowo wybudowany meczet. Wtedy takŜe okazujemy Bogu wdzięczność, 

głosimy Jego chwałę. Padamy przed Nim na twarz, kiedy słyszymy o 

niezwykłych przypadkach pogłębiania wiary. Jesteśmy Mu wdzięczni za 

zapewnienie nam tak wspaniałych moŜliwości rozpowszechniania przesłania 

islamu i środków na jego publikacje, o których przed 20-30 laty nie mogło być 

nawet mowy. Wychwalamy, wielbimy i dziękujemy Bogu za to, Ŝe moŜemy 

kaŜdego roku przedstawiać Ahmadiyyat wielu ludziom w róŜnych krajach i w 

ten sposób stajemy się świadkami wypełniania się proroctwa: Zaniosę Twoje 
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przesłanie aŜ na krańce Ziemi. Z jednej strony nasi przeciwnicy podburzają 

przeciwko nam wiele osób, ale równocześnie jest wśród nich wielu ludzi o 

czystym sercu pełnym miłości, którzy proszą Boga o błogosławieństwo dla 

Proroka (saw) i dla jego wiernego wyznawcy - Obiecanego Mesjasza (as). Nie 

ma niczego, co powstrzymałoby takich ludzi od zaakceptowania prawdy.  

 

W tym roku istniały obawy, Ŝe na DŜelsa będzie o połowę mniej uczestników, 

poniewaŜ odbywała się ona w czasie rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

JednakŜe Bóg okazując wielką łaskę zawstydził nas, kiedy byliśmy pełni obaw i 

niedocenialiśmy członków DŜama´at. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, Ŝe DŜelsa 

w tym roku była pod kaŜdym względem pełna sukcesów. Wiele osób napisało 

do Hudhura, Ŝe tegoroczna DŜelsa była o wiele lepsza niŜ te z poprzednich lat, 

a poprawa nastąpiła pod kaŜdym względem. Czy moŜemy w takiej sytuacji nie 

być wdzięcznymi sługami Boga? Jesteśmy Mu wdzięczni równieŜ za to, Ŝe 

wszyscy uczestnicy DŜelsa bezpiecznie i w pełnym zdrowiu wrócili do domów. 

Krótko mówiąc jest to cały szereg BoŜych błogosławieństw i łask, które 

zmuszają nas wyraŜania Mu naszej wdzięczności. Podczas DŜelsa ludzie 

składają takŜe podziękowania innym ludziom. Dotyczy to wielu pracowników 

DŜelsa, którzy słuŜą w róŜnych oddziałach. Jedni dbają o zakwaterowani, inni o 

środki higieny osobistej i wodę, inni o przygotowywanie posiłków, a jeszcze 

inni o ich podawanie. Ktoś dba o porządek i sprząta po jedzeniu, a inni pilnują 

bezpieczeństwa. Khuddamul Ahmadiyya jest bardzo czujna w tych sprawach. 

 

W tym roku wielu dostojnych gości i to zarówno ci, którzy byli na DŜelsa po raz 

pierwszy, jak i ci, którzy juŜ bywali na tego typu zgromadzeniach powiedziało 

Hadhratowi Khalifatulowi Masihowi V, Ŝe od strony organizacyjnej w 

porównaniu z ubiegłym rokiem widać znaczącą poprawę. Jesteśmy za to 

wdzięczni Bogu i tym, którzy pracowali na DŜelsa. W tym roku wszystkie 

oddziały znacząco poprawiły swoje ubiegłoroczne niedociągnięcia i zawsze 

powinno się do tego dąŜyć. Obojętne jak bardzo człowiek się stara nigdy nie 
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będzie nieomylny. W historii była tylko jedna osoba doskonała - Prorok (saw), 

a nikt inny tego nie potrafi dokonać. Nawet sam Prorok (saw) mówił, Ŝe Bóg 

udoskonalił go w sprawach wiary, ale nie w sprawach dotyczących doczesności. 

Dlatego pamiętajmy, Ŝe z powodu ludzkich słabości wykonywane przez nas 

zadania miewają braki i swoje słabe strony, ale jeśli będziemy gotowi, to 

moŜemy nieustannie się doskonalić. Świat moŜe uznawać nasze działania za 

godne naśladowania, ale my musimy dąŜyć do jeszcze większej doskonałości.  

 

Jeden z gości z Nigerii stwierdził, Ŝe wybudowanie w kilka dni takiego małego 

miasta, jak to, które powstał na DŜelsa w Wielkiej Brytanii jest niesamowitym 

czynem i nie mogło to być zrobione lepiej. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za 

ten komplement, a przede wszystkim jesteśmy wdzięczni Bogu, ale 

równocześnie jesteśmy pewni, Ŝe są jeszcze rzeczy, które moŜemy poprawić. 

Zawsze musimy pamiętać, Ŝe te przygotowania muszą być coraz lepsze i 

nieustannie poprawiane. W tym roku wielu dostojnych gości zakwaterowano w 

nowo zakupionym przez DŜamia Ahmadiyya obiekcie. Znajduje się on w 

pięknej okolicy na wzgórzu, które otacza las. MoŜliwość zakupienia tego 

budynku przez DŜama´at za tak niewielką cenę była jednym z tegorocznych 

błogosławieństw, jakie spłynęły na naszą wspólnotę. Dawniej w tym budynku 

był hotel, z którego korzystano podczas róŜnego rodzaju konferencji i dlatego 

wspaniale nadaje się on dla naszych dostojnych gości spoza DŜama´at. NaleŜy 

podkreślić, Ŝe w czasie DŜelsa dzieci podające dorosłym wodę do picia 

zachowywały się wspaniale. Goście byli zachwyceni ich pracą. Hudhur jeszcze 

raz podziękował wszystkim, którzy pracowali na DŜelsa i przypomniał, Ŝe 

wszyscy uczestnicy powinni być im wdzięczni za ich pracę. 

 

Tegoroczni goście byle bardzo zadowoleni z tego, iŜ mieli ciepłą wodę w 

prysznicach. Poświęcono temu szczególną uwagę. Zarządzający DŜelsa powołał 

w tym roku specjalny departament troszczący się o czystość i przyniosło to 

wspaniałe efekty. TakŜe system nagłośnienia był lepiej przygotowany niŜ przed 
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rokiem. Jeśli nie działa on jak naleŜy, to uczestnictwo w DŜelsa mija się z 

celem, gdyŜ ludzie mają słuchać wykładów o Bogu i Jego Posłańcach, a jeśli nie 

byłoby to moŜliwe z powodu usterek technicznych, to DŜelsa stałaby się 

jedynie dalszym hałaśliwym spotkaniem. Po stronie męŜczyzn wszystko było w 

porządku. Hudhur nie słyszał wprawdzie Ŝadnych skarg w tej sprawie ze strony 

kobiet, ale kiedy udał się na spotkanie z nimi stwierdził, Ŝe nagłośnienie i 

system dźwiękowy po ich stronie jest niedopracowany i prawie wcale nie 

słyszał Tilałat, ani poezji, która poprzedzała jego przemówienie. Zarząd 

powinien zadbać w przyszłości o to, aby i po stronie kobiet nagłośnienie było 

lepsze. Pojawiła się teŜ jedna skarga od kogoś, kto siedział na podium po 

stronie męŜczyzn, Ŝe dźwięk był doskonały wewnątrz i na zewnątrz namiotu, 

ale nie na podium. Wprawdzie człowiek ten pisze, iŜ być moŜe juŜ niezbyt 

dobrze słyszy, ale Hudhur nie sądzi, iŜ jest to rzeczywistym powodem gorszego 

odbioru. Trzeba zadbać o to, aby słyszalność była doskonała zarówno na 

podium, w środku, jak i na zewnątrz namiotu. Jeśli jest to niemoŜliwe, to 

główni reprezentanci (250-300 osób) nie powinni siedzieć na podium, ale w 

pierwszych rzędach przed nim tak, aby mogli wszystko dobrze słyszeć. 

Podobnie trzeba lepiej zadbać o przygotowania w namiocie dla matek z 

dziećmi, aby te matki, które chcą słuchać wszystkich przemówień, modlitw i 

poezji miały taką moŜliwość. Jeśli jest potrzebna pomoc specjalisty w 

dziedzinie techniki akustycznej, to trzeba ją zorganizować. 

 

Naszą uwagę przyciągnął system nagłośnienia kanadyjskiej DŜelsa, który w 

czasie Iid polepszył się o 90-95%. Obie uroczystości są obchodzone w tym 

samym obiekcie. Zarząd poświęcił temu problemowi wiele uwagi, poniewaŜ 

zwrócono mu na to uwagę. Departament zajmujący się przygotowaniami 

systemu audio jest bardzo waŜny i naleŜy kłaść nacisk na jakość dźwięku. W 

tej sprawie nie moŜe być kompromisów i trzeba likwidować wszystkie braki. 

Hudhur wspomniał tu o Kanadzie, gdyŜ w poprzednim kazaniu dwukrotnie o 

niej wspominał, co trochę zaniepokoiło zarząd tamtejszego DŜama´at, dlatego 

dzisiaj wyraził im swoją aprobatę. 
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Nie moŜna mieć większych zastrzeŜeń, co do organizacji wydawania posiłków 

na DŜelsa w Wielkiej Brytanii, ale zdarzało się, Ŝe ludzie musieli czekać zbyt 

długo. Zarząd powinien poświęcić nieco więcej uwagi temu oddziałowi. 

Wolontariusze mogli rozdawać jedzenie dopiero wówczas, gdy je dostarczono. 

ChociaŜ nie było skarg na jedzenie, czy stan namiotu, w którym odbywały się 

posiłki, to Hadhrat Khalifatul Masih V sam zauwaŜył, Ŝe podczas pory posiłków 

było tam zbyt mało miejsca. To mogłoby przyczynić się do tego, Ŝe ktoś 

niechcąco pobrudzić jedzeniem ubranie swojego sąsiada, co byłoby bardzo 

nieprzyjemne i kłopotliwe. W przyszłości namiot przeznaczony na jadalnię 

powinien być większy, a między stołami trzeba zachować większe odległości. 

Oszczędność nie moŜe wpływać na powstawanie niedogodności, które 

musieliby znosić nasi goście. Taka oszczędność nie ma sensu i trzeba jej 

unikać. 

 

Hudhur otrzymał bardzo pozytywny raport dotyczący LaŜna. JednakŜe dotarła 

do niego teŜ opinia o jednym z oddziałów LaŜna dotycząca braku gościnności. 

Ten oddział podlega Tabszir, a więc w pewnym sensie nie moŜna łączyć go z 

regionalną LaŜna. Podobno przeprowadzano w nim w nieodpowiedni sposób 

kontrolę osobistą i w niegrzeczny sposób odnoszono się do gości z zagranicy, 

zwłaszcza Arabów. TakŜe w czasie podawania obiadu w Tabszir zabrakło 

naleŜytej kurtuazji. Jedna pani z gości z Singapuru miała ze sobą zwierzę i 

potraktowano ją w dość ostentacyjny sposób, gdy tymczasem takie sprawy 

powinny być uprzejmie wyjaśniane. NaleŜało delikatnie wytłumaczyć jej, Ŝe jej 

pupilek nie moŜe przebywać wewnątrz namiotu i poprosić, aby zostawiła go na 

zewnątrz. W tych sprawach zarząd Tabszir zasłuŜył na naganę bardziej niŜ 

zarząd DŜelsa Salana. Jego członkowie powinni przeprosić gości, których źle 

potraktowano i czynić Istaghfar. W kontaktach z gośćmi z Arabii, Singapuru, 

czy Indonezji mogą przeszkadzać róŜnice językowe, ale wówczas potrzeba 

jeszcze większej uprzejmości i ostroŜności. 
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Dalszą często pojawiającą się w poprzednich latach skargą, która w tym roku 

nie była tak często wymieniana jest skarga na zachowanie się kobiet 

pilnujących dyscypliny w namiocie dla pań, kiedy przychodzi do niego matka z 

dzieckiem, a one wyprowadzają dziecko na zewnątrz zamiast wyjaśnić problem 

matce i poprosić ją, aby zabrała maleństwo z namiotu. Takie postępowanie jest 

bardzo szkodliwe, gdyŜ moŜe przestraszyć dziecko i zrazić je do DŜelsa tak 

bardzo, Ŝe nigdy nie będzie chciało na nią przyjechać. Jeśli do namiotu dla 

kobiet przychodzą 5-6 letnie dzieci nie stanowi to większego problemu, bo 

zazwyczaj są one w stanie zachować spokój. Jeśli rodzice wytłumaczą im, 

dlaczego muszą być cicho, to takie dzieci nie robią hałasu, zwłaszcza 

dziewczynki potrafią być bardzo grzeczne. Jeśli natomiast dziecko hałasuje 

naleŜy poprosić matkę, aby wyszła z nim na zewnątrz, ale Ŝadna z kobiet 

pilnujących porządku nie moŜe sama pouczać dziecka, ani go wyprowadzać z 

namiotu. W kaŜdej sytuacji, w kaŜdym miejscu musimy być uprzejmi. 

Wszystkie oddziały powinny przyjrzeć się swoim słabym stronom, zapisać je i 

pamiętać o nich przy organizowaniu kolejnej DŜelsa, poniewaŜ te drobne 

zaniedbania niszczą dobre wraŜenia, jakie uzyskujemy dzięki naszej usilnej 

pracy. Jeśli chcemy być coraz lepsi musimy zwracać uwagę na wszystko i 

zaiste, dzięki temu będziemy coraz doskonalsi. Zarząd musi zwrócić na to 

uwagę. 

 

Z całego świata napływały listy z podziękowaniami dla pracowników MTA za 

transmitowanie DŜelsa na Ŝywo. Ludzie wysoko oceniali programy związane 

tematycznie z DŜelsa, które MTA emitowało w przerwach między kolejnymi 

transmisjami. Hadhrat Khalifatul Masih V wprawdzie jeszcze nie widział tych 

programów, ale z pewnością je obejrzy. Niech Bóg wynagrodzi wszystkich 

twórców tych audycji oraz te osoby, które w nich uczestniczyły. RównieŜ MTA 

Al Arabia transmitowało DŜelsa, co spotkało się z ciepłym przyjęciem 

telewidzów. W tym roku rozrosły się transmisje MTA online. W sprawozdaniach 

zapisano, Ŝe ponad 300 tys. ludzi oglądało DŜelsa na Ŝywo. Niech Bóg obdarza 

nas coraz większymi tego typu błogosławieństwami i zaliczy nas do grona tych, 
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którzy są Mu szczerze wdzięczni. Niech te błogosławieństwa trwają wiecznie i 

niechaj kolejna DŜelsa będzie jeszcze bardziej błogosławiona.  

 

Hudhur przypomniał, Ŝe w dniu dzisiejszym świat muzułmański potrzebuje 

wielu modlitw. Zawsze pamiętajmy w swoich modlitwach o krajach 

muzułmańskich i muzułmańskim Ummah (lud), które znalazły się w pułapce i 

nie mogą się z niej wydostać z powodu własnej chciwości, samolubnych 

interesów, a takŜe z powodu anty muzułmańskich potęg. Dla muzułmańskiego 

Ummah ta sytuacja jest pod kaŜdym względem przeraŜająca i ludzie ci 

właściwie nie są w stanie zrozumieć, co tak naprawdę ich spotkało. Umyślnie 

stwarzane są okazje do wywoływania nieładu, a sami muzułmanie poprzez 

nieodpowiednie reakcje i odpowiedzi wywołują dalsze problemy, które im 

zagraŜają. Niech Bóg zawsze ich we wszystkim chroni i obdarzy umiejętnością 

zrozumienia oraz postępowania zgodnie z naukami Boga i Proroka (saw). 

 

Następnie Hudhur ogłosił poprowadzenie kilku modlitw pogrzebowych po 

modlitwie piątkowej. 

 

Pierwsza będzie w intencji Master Malik Muhammada Alam sahiba, który zmarł 

w Sheffield w Wielkiej Brytanii w wieku 73 lat. Zaakceptował Ahmadiyyat w 

1960 roku. Był człowiekiem bardzo poboŜnym. Nauczał w Taleemul Islam 

School w Rabwah i słuŜył jako sekretarz Wasaya w Sheffield. By bardzo gorliwy 

w prowadzeniu działalności Tabligh i z tego powodu został postawiony w 

Pakistanie przed sąd, ale został uniewinniony. Wytworzył z Kalifatem silną i 

pełną miłości oraz oddania więź. Osierocił 3 synów i 2 córki. Jego brat 

Muhammad Akram sahib jest misjonarzem słuŜącym w Manchesterze. 

Druga modlitwa jest w intencji Muhammada Nawaz sahiba. Jego ojciec złoŜył 

bai`at na ręce Hadhrata Khalifatula Masiha II (ra). Nawaz sahib był 

konstablem policji. W drodze do pracy w Karaczi nieznany napastnik strzelił do 
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niego przejeŜdŜając obok na motorze. Trafił go w głowę i Nawaz sahib zmarł na 

miejscu. Sądzi się, Ŝe powodem była nienawiść do DŜama´at. Niech Bóg 

zapewni wytrwałość jego dzieciom i Ŝonie. Osierocił 2 synów i 3 córki. 

 

Kolejna modlitwa będzie w intencji Maryam Koryaba sahiby z Gambii, która 

przez ostatnie 13 lat była Sadrem tamtejszej LaŜna. Po krótkiej chorobie 

zmarła w nocy z 7 na 8 sierpnia. SłuŜyła jako Sadr przez tak długi okres z 

powodu specyficznej sytuacji panującej w Gambii. Organizowała, wzmocniła i 

rozwinęła LaŜna w Gambii pod kaŜdym względem. Wypełniała sumiennie 

wszystkie prośby i polecenia, które otrzymywała w związku z pełnioną funkcją. 

Zawsze starała się zachęcić członkinie LaŜna do ofiarności finansowej.  

 

Niech Bóg wywyŜszy wszystkich zmarłych.  

 
 
 


