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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Istota Ahmadiyyat  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

16 sierpnia, 2013 r.    

 

Po recytacji Taszahhod, Ta'ałłoz i Sury Al-Fatiha, Hudhur (niech Allah wzmocni 

go Jego PotęŜną Pomocą) powiedział: 

Kilka dni temu rozmawiałem z osobą zajmującą stanowisko urzędowe i stało 

się dla mnie jasne, Ŝe istnieją pewne kwestie, którymi muszę się zająć. Są one 

szczególnie potrzebne dla pewnej klasy członków naszego DŜama’at. Istnieje 

równieŜ kilka kwestii, które naleŜy rozwiązać z korzyścią dla niektórych osób 

piastujących stanowiska w naszej Wspólnocie. 

 

Wszystko, co mam do powiedzenia jest o równie wielkim znaczeniu dla 

DŜama’at na całym świecie, jak równieŜ dla DŜama’at tutaj. Ponadto jest to 

bardzo potrzebne dla naszej nowej generacji Ahmadi i dla tych spośród nich, 

którzy nie są bardzo aktywni i nie bardzo zaangaŜowani w pracach dla 

DŜama’at. 

Kwestie, które będę prezentował przed wszystkimi nie są często omawiane 

bardzo otwarcie i ze wszystkimi szczegółami. Misjonarze (ci misjonarze, którzy 

ukończyli 7-letni kurs), murabbis (ci misjonarze, którzy ukończyli 5-letni kurs) i 

posiadacze stanowisk równieŜ nie omawiają tych spraw w sposób, w który 
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muszą być one przedstawione i jako konsekwencje tego pytania pojawiają się 

w umysłach niektórych - ale nie zadają oni tych pytań. Dzieje się tak w 

przypadku młodych ludzi. UwaŜają, Ŝe ludzie, starsi, rodzice lub piastujący 

stanowiska uznają ich pytania za coś złego lub zaangaŜują się oni w jakieś 

trudności w związku z zadanymi przez siebie pytaniami. 

Faktem w tej kwestii powinno być oczywiście, Ŝe powinni oni mieć takie relację, 

która pozwoliłaby im zadawać pytania swoim misjonarzom lub piastującym 

stanowiska w DŜama’at lub co najmniej tym ostatnim i ich organizacji 

pomocniczych - Khuddamul Ahmadiyya lub LaŜna Imaillah. Doprowadziłoby to 

do zwiększenia ich wiedzy oraz usunęło jakiekolwiek wątpliwości i 

nieporozumienia. 

Mogą oni oczywiście takŜe napisać do mnie i niektórzy faktycznie piszą do mnie 

z zagranicy, a nawet stąd i robią to z wymaganym poziomem szacunku i 

odpowiedzi na ich pytania są równieŜ udzielane. 

W kaŜdym razie stało się równieŜ jasne, Ŝe niektórzy piastujący stanowiska teŜ 

dokładnie nie wiedzą, czego ich stanowisko od nich wymaga lub jakie są ich 

obowiązki i nie wypełniają oni obowiązków ich stanowiska tak jak powinno być 

to zrobione.  

To, co mam zamiar powiedzieć obejmuje jeden aspekt, który ma do czynienia z 

wiedzą o naszych przekonaniach i zasadach, a takŜe ma do czynienia z byciem 

świadomymi, dlaczego jesteśmy ugruntowani w danej wierze lub zasadzie. 

Podobnie, gdy mówi się nam, abyśmy zrobili pewne rzeczy, powinniśmy 

wiedzieć, dlaczego powinniśmy te rzeczy wykonywać i dlaczego robienie tych 

rzeczy jest niezbędne będąc Ahmadi. 

Na przykład poświęcenia finansowe, do których jesteśmy powołani- ludzie chcą 

znać szczegóły dotyczące tych zagadnień. Następnie istnieją pewne aspekty 

obowiązków piastujących stanowiska, które mają do czynienia z właściwym 

wykonywaniem ich obowiązków i muszą oni wiedzieć, w jaki sposób te 

wymagania mają być wykonane. Muszą takŜe wiedzieć jak daleko sięga ich 

autorytet. Stąd więc zwrócę waszą uwagę na te dwie sprawy. 
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Pierwsza rzecz, którą naleŜy wspomnieć, odnosi się do naszych wierzeń i jest 

to niezwykle waŜne, Ŝeby kaŜdy Ahmadi to wiedział i jest to niezmiennie 

powtarzane, ale nie jest to wspominane szczegółowo lub nie jest to omawiane 

biorąc pod uwagę to, Ŝe szkolenie i edukacja członków naszego DŜama’at 

wymaga, aby zostało to jasno określone. 

Zakłada się zwykle, Ŝe urodzony Ahmadi wie te rzeczy i wie, co jest celem, dla 

którego Obiecany Mesjasz (as) został wysłany do świata i dlaczego tak waŜne 

jest, Ŝeby był on akceptowany. Ci, którzy dołączają do DŜama’at, oczywiście 

wiedzą te rzeczy, poniewaŜ podejmują swoją decyzję o przyłączeniu do naszej 

społeczności, po przeczytaniu i studiował tych kwestii.  Ale ci, którzy, jak juŜ 

powiedziałem, nie są tak aktywni i nie biorą udziału w IdŜtema i nie 

przybywają na  DŜelsa - a są tacy ludzie w kaŜdym kraju, w którym znajduje 

się DŜama’at, czy są to małe czy duŜe liczby, ale taka grupa ludzi istnieje w 

kaŜdym kraju -  jest konieczne, abyśmy zwrócili uwagę na tych ludzi z troską i 

skupieniem. 

W tym celu MadŜlis Khuddamul Ahmadiyya i LaŜna Imaillah powinni równieŜ 

zwrócić swoją uwagę i przygotować programy i zrobić więcej, aby rozwiązać te 

problemy. Podobnie, system DŜama’at musi równieŜ zwrócić uwagę na 

potrzeby tych członków oraz starać się ich zreformować i przeszkolić zamiast 

po prostu przesuwać ich na bok lub ignorować, mówiąc, Ŝe nie mogą być oni 

być zreformowani, z wyjątkiem, oczywiście, tych ludzi, którzy otwarcie mówią, 

Ŝe nie chcą mieć Ŝ nami Ŝadnego związku lub kontaktu.   

Ale nawet o takich ludziach, główni urzędnicy DŜama’at powinny poinformować 

pomocników, bo czasami te rodzaje wypowiedzi są przez ludzi stosowane z 

powodu surowości niektórych wyŜszych urzędników. Jest całkiem 

prawdopodobne, Ŝe ci ludzi mogą zwrócić uwagę na próby zbliŜenia nawiązane 

przez ich rówieśników lub tych, którzy są w podobnym wieku, posiadają 

podobny zawód, etc.. Tak więc pomocnicy mogą być w stanie do nich dotrzeć i 

dokonać reformacji. 

Tam, gdzie takie podejście zostało zastosowane, dzięki Łasce Boga, widzieliśmy 
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sukces. W niektórych miejscach mamy takich Sekretarzy Tarbijjat, którzy 

opracowali programy, biorąc zwłaszcza pod uwagę psychologię i mentalność 

tych ludzi. Miały one pozytywny i znaczący wpływ oraz uzyskały bardzo dobrą 

reakcję ze strony tych członków, którzy stali się tak wyobcowani. 

W kaŜdym razie nasze wysiłki muszą być skoncentrowane na tym, aby 

zapewnić, Ŝe będziemy starać się i słuŜyć kaŜdemu Ahmadi tak dalece jak to 

tylko moŜliwe w miarę naszych moŜliwości. Jest to obowiązkiem kaŜdego 

urzędnika, kaŜdego misjonarza i murabbii oraz na kaŜdym poziomie w 

DŜama’at i w strukturze pomocniczej całego DŜama’at - jest to obowiązkiem 

wszystkich. 

 

Zatem po tym podstawowym oświadczeniu przejdę teraz do pierwszej 

rzeczy, o której kaŜdy Ahmadi powinien wiedzieć i to jest: Jaki jest cel 

przyjścia Obiecanego Mesjasz (as) i dlaczego jest to konieczne, abyśmy wielce 

go zaakceptowali i zaświadczali o prawdziwości jego twierdzenia? Pomyślałem, 

Ŝe najlepiej będzie wyrazić odpowiedź słowami samego Obiecanego Mesjasza 

(as). 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

,,Zostałem wysłany, po to abym mógł przywrócić utracony blask Proroka 

Muhammada (saw) i pokazać światu prawdy zawarte w Koranie i to wszystko 

zostało zrobione, ale ci, których oczy są przykryte zasłoną, nie widzą tego, 

chociaŜ Ruch ten stał się oczywisty i jaśnieje jak słońce oraz tak wiele osób jest 

świadkami znaków i cudów przedstawionych na poparcie tego Ruchu. Tak 

wiele, Ŝe gdyby zebrać ich wszystkich (te wszystkie osoby) w jednym miejscu 

to ich liczba byłaby tak wielka, Ŝe przewyŜszyłaby liczebnie największą armię 

jakiegokolwiek króla na powierzchni Ziemi. " 

 

Obiecany Mesjasz (as) mówi dalej: 
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 ,,Istnieje wiele aspektów, które mogą być przedstawione na poparcie 

prawdziwości tego Ruchu, Ŝe nie jest łatwo wymienić je wszystkie. PoniewaŜ 

islam został zniesławiony w tak brutalny i nieczuły sposób, dlatego Bóg 

Wszechmogący objawił wielkość i cześć tego Ruchu wprost proporcjonalnie do 

skrajnego zniesławienia, jakie popełniono wobec islamu. " 

 

To nie jest coś, co było ograniczone do czasów Obiecanego Mesjasza (as). 

Sposób, w jaki Obiecany Mesjasz (as) określił wielkość Proroka (saw) i wyjaśnił 

oraz odkrył prawdy Koranu w jego czasie w jego pismach i rozprawach – jest 

nadal czynione, nawet w dzisiejszych czasach. Opowiadam często, Ŝe kiedy 

ludzie słyszą o tych prawdach, czują się zobowiązani do mówienia i 

potwierdzenia, Ŝe rzeczywiście są to wielkie rzeczy i jeśli rzeczywiście jest to 

Przykład i śycie Proroka (saw) i jego nauk, to doprawdy byli oni w błędzie.  

JuŜ wcześniej podałem przykład wielkiego kanadyjskiego przeciwnika islamu, 

który wydrukował równieŜ duńskie karykatury Proroka (saw) w swoim 

czasopiśmie. Tym razem, kiedy usłyszał on moją prezentację i dowiedział się o 

pięknych naukach islamu, poczuł się zobowiązany napisać w swojej gazecie, Ŝe 

po usłyszeniu Imama z Muzułmańskiego DŜama’at Ahmadiyya, teraz zrozumiał 

prawdę. A następnie zaakceptował i potwierdził swój błąd. 

 

Podobnie, powiedziałem wszystkim, w moim poprzednim Khutba, Ŝe w 

Ameryce, bardzo dobrze znany amerykański polityk w swoim programie 

radiowym, oczerniał islam ze szczególnym odniesieniem do DŜumu'ah, a jego 

program radiowy ma bardzo duŜą publiczność, którą szacuje się na setki 

tysięcy. W odpowiedzi na to nasz młody Ahmadi, napisał artykuł wykładający 

prawdziwe nauki islamu dotyczące znaczenia DŜumu'ah i artykuł ten został 

opublikowany na ich (w/w stacji radiowej) stronie internetowej. 

Następnie do tego polityka napisany został list stwierdzający, Ŝe to, co 

powiedział było błędne, a ten człowiek jest, jak juŜ powiedziałem, bardzo 

dobrze znanym i popularnym politykiem i był on poproszony, aby udzielił nam 
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czasu w swojej własnej audycji radiowej i on to zrobił. To było bez wątpienia 

odbiciem jego dobrej natury. 

Tak więc nasz młody Ahmadi poszedł do tego programu i za Łaską Allaha, 

przedstawił prawdziwe nauki o DŜumu’ah i Koranie. Po wysłuchaniu tych 

rzeczy, polityk ten przyznał się do błędu, a tego programu równieŜ słuchało 

setki tysięcy osób. 

I wszyscy oni takŜe przyznają, Ŝe to przez Muzułmański DŜama’at Ahmadiyya, 

uczą się oni tych wszystkich prawdziwych nauk islamu. A wszystko to dzieje się 

i jest moŜliwe poprzez prawdy, które Obiecany Mesjasz (as) ujawnił i wyłoŜył 

przed nami i to był cel, dla którego Allah NajwyŜszy wysłał go do tego świata- 

aby mógł on wyjaśnić światu wzniosłą pozycję Proroka Muhammada (saw) i 

ujawnić wszystkim prawdy zawarte w Koranie. 

Tak więc jest to dokładnie to, co dzieje się poprzez Obiecanego Mesjasza (as) i 

dokładnie tak, jak on powiedział, Ŝe wielkość Proroka (saw) i prawdy Koranu 

oraz piękno islamu są w procesie ustanawiania na świecie, poprzez jego wysiłki 

i rzeczy, które on wyjawił światu. Tak więc nie ma w ogóle powodu, dlaczego 

mielibyśmy być ofiarami jakiegokolwiek rodzaju kompleksu niŜszości i młodzi 

naszego DŜama’at nie powinni czuć strachu przed nikim i być odwaŜnymi. 

Gdziekolwiek młodzi naszego DŜama’at są aktywni tam są oni w stanie 

zamknąć usta wszystkim, którzy próbują zniesławić islam lub jego ZałoŜyciela 

lub Księgę. 

 

Następnie konieczne jest takŜe dla kaŜdego z nas abyśmy wiedzieli, dlaczego 

jest waŜne dla nas wszystkich, aby przyjąć i uwierzyć w prawdę Obiecanego 

Mesjasza (as). Dzieci w wieku 13 lub 14 lat zadają te pytania, a ich rodzice nie 

dają im prawidłowej odpowiedzi. 

Pozwólcie, Ŝe jeszcze raz odpowiem słowami Obiecanego Mesjasza (as). To jest 

szczegółowe przedstawienie kwestii i pomocnicy mogą zebrać i wydrukować to 

w róŜnych kawałkach lub częściach i uzyskać z tego dodatkowe wskazówki.  

Pewnego razu pewni maulvis zapytali Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe poniewaŜ 
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oferują Salat, poszczą, wierzą w Koran, a takŜe w Proroka Muhammada (saw), 

więc dlaczego istnieje potrzeba wiary lub zaakceptowania Ciebie? 

 Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział: 

,,Popatrz, tak samo jak człowiek, który twierdzi, Ŝe wierzy w Boga i Jego 

Posłańca i Jego Księgę, ale nie spełnia wymogów wiary – Salat, postów, HadŜ, 

Zakat, adoptowania sprawiedliwości i czystości – i nie akceptuje tych praktyk 

wiary, które odnoszą się do osiągnięcia czystości samego siebie oraz 

porzucenia i unikania wszelkiego zła i wszelkich skłonności do popełnienia 

grzechu oraz przyjęcia tych wszystkich sposobów, które kierują człowieka w 

stronę czynienia dobra - jeśli taka osoba porzuca wszystkie te dyrektywy i nie 

baczy na nie, taka osoba nie ma prawa twierdzić, Ŝe jest muzułmaninem (...)’’ 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe osoba, która twierdzi, Ŝe przyjęła islam, 

ale nie stosuje się do jego nauk, nie unika zła i nie przyjmuje sprawiedliwości i 

nie czyni dobra, nie ma prawa nazywać się muzułmaninem. 

 

Obiecany Mesjasz (as) mówi dalej: 

,,I nie moŜna powiedzieć, Ŝe taki człowiek ozdobiony jest perłami prawdziwej 

wiary (…) podobnie osoba, która nie akceptuje lub nie wierzy w Obiecanego 

Mesjasza (as) lub nie widzi potrzeby wierzyć w Obiecanego Mesjasza (as), taka 

osoba takŜe nie rozumie i jest zupełnie nieświadoma prawdy islamu lub 

potrzeby instytucji proroków i celu przyjścia posłańców Boga. I taka osoba nie 

jest naprawdę taką, o której moŜna by powiedzieć, Ŝe jest prawdziwym 

muzułmaninem lub prawdziwym naśladowcą Boga i Jego Posłańca, Proroka 

Muhammada (saw). PoniewaŜ tak jak Bóg przesłał swoje przykazania przez 

Proroka (saw) w Koranie, w taki sam sposób, bardzo wyraźnie przepowiedział 

On nadejście w Dnia Ostatnich Ostatniego Khalifa i tych, którzy nie uwierzą w 

niego lub pozostaną oddaleni od niego, nazwani zostali buntownikami. Nie ma 

róŜnicy w Koranie i w Ahadiis. Słowa Ahadiis są wyjaśnieniem tego, co jest 
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zawarte w Koranie. Słowo uŜyte w Koranie to Khalifa i ten sam ostatni Khalifa 

odnosi się w Ahadiis do Obiecanego Mesjasza (as). A zatem jakim rodzajem 

muzułmanina moŜe być ten, kto pyta, jaka jest potrzeba zaakceptowania tej 

osoby, kiedy ona przyjdzie, co do której obietnica jest zamieszczona z taką 

wielkością w Koranie?”  

Obiecany Mesjasz (as) mówi: 

 ,,Bóg przedłuŜył okres przyjścia Khulafa aŜ do Dnia Sądu Ostatecznego. I to 

jest róŜnica islamu, Ŝe dla jego pomocy, odnowienia i pozostawania świeŜym, 

reformatorzy przychodzą i będą przychodzić na początku kaŜdego wieku. 

Spójrz, Bóg WywyŜszony, porównał Proroka (saw) do MojŜesza (as). " 

 

W tymi miejscu pragnę wyjaśnić jeszcze raz jedną sprawę, na temat której 

ludzie czasem mylą się w związku z odniesieniem do MudŜadidiin - 

Reformatorów - i pytają, Ŝe jeśli będą oni przychodzić, to kim oni będą, itp.? 

Khulafaa będą tymi, którzy będą MudŜadidiin - Reformatorami.  Przedstawiłem 

juŜ szczegółowe Khutba (kazanie) w tej sprawie i notatki mogą być z niego 

pobierane, a Obiecany Mesjasza (as) przedstawił ten temat bardzo jasno jak 

równieŜ istnieje wiele literatury na ten temat w DŜama'at. 

 

Obiecany Mesjasz (as) mówi:  

,,Popatrz, Allach WywyŜszony porównał Proroka (saw) do MojŜesza (as) jak 

wynika z uŜycia słowa kama. Hadhrat Isa (as) - Jezus, był ostatnim Khalifa z 

prawa MojŜeszowego - jak to sam o sobie powiedział: ,,Ja jestem ostatnią 

cegłą". 

 

Podobnie ze względu na ochronę i utrzymanie prawa Proroka Muhammada 

(saw), przyszli Khulafa i będą oni przychodzić aŜ do przyjścia Dnia Sądu 

Ostatecznego. W podobny sposób, ostatni taki Khalifa prawa Muhammada był 

nazwany Obiecanym Mesjaszem (as). 
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 Nie tylko to, Ŝe zostało to wspomniane w zwykły sposób, ale raczej to, Ŝe 

znaki jego przyjścia zostały wspomniane szczegółowo we wszystkich 

niebiańskich księgach. W Biblii w Ewangelii, Ahadiis oraz w samym Koranie 

przedstawione są znaki jego przyjścia. I wszystkie narody, chrześcijanie, Ŝydzi 

i muzułmanie oczekują jego przyjścia i wierzą w to. 

Odrzucenie go w Ŝaden sposób nie moŜe być uznane za część islamu. I gdy 

weźmiemy pod uwagę, Ŝe jest on taką osobą, na poparcie której Bóg objawia 

znaki na niebie i na ziemi - na poparcie jego roszczenia została zesłana plaga, 

a na poparcie jego, znak zaćmienia księŜyca i słońca ukazany był w 

wyznaczonym czasie. Więc czy moŜe taki człowiek, na którego wsparcie 

niebiosa i ziemia dają świadectwo, być uznany za człowieka zwykłego, którego 

przyjęcie lub odrzucenie moŜe być uznane za równe lub bez konsekwencji? I 

czy ludzie, którzy go odrzucają mogą być nadal uwaŜani za muzułmanów i 

umiłowanych przez Boga? Na pewno nie! 

 

Obiecany Mesjasz (as) mówi dalej: 

,,Pamiętaj, Ŝe wszystkie znaki, dotyczące Jedynego Obiecanego, które zostały 

przepowiedziane zostały spełnione i wszelkiego rodzaju choroby i zło skalały 

świat. Świętobliwi i uczeni ludzie islamu rzeczywiście zidentyfikowali ten 

właśnie wiek- XIV- jako czas, w którym miał pojawić się Obiecany Mesjasz 

(as).” 

 

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje: 

,,Jeśli nawet po tak jednomyślnym świadectwie duŜej liczby naukowców i 

świętobliwych ludzi islamu, ktoś ma jakieś wątpliwości, to taka osoba powinien 

zabrać się do wnikliwej analizy Koranu i zastanowić się nad treścią Sura Al Nur. 

Spójrz, tak jak 1400 lat po MojŜeszu (as) przyszedł Jezus (as), tak w podobny 

sposób 1400 lat po Proroku Muhammadzie (saw), pojawił się Obiecany Mesjasz 

(as) i tak jak Jezus (as) był Khatamul Khulafa prawa MojŜeszowego, tak 
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Obiecany Mesjasz (as) będzie Kahatamul Khulafa prawa Muhammada ". 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział -,,ja jestem Khalifa ostatniego tysiąclecia’’ - 

wszyscy, którzy teraz przyjdą, przyjdą pod nim. Tak więc Obiecany Mesjasz 

(as), który miał pojawić się w XIV wieku w celu spełnienia wszystkich proroctw, 

to rzeczywiście sam Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) i jest to bardzo istotne 

aby kaŜdy Ahmadi przeczytał ksiąŜki Obiecanego Mesjasza (as). 

Ci, którzy nie umieją czytać Urdu – czy teŜ mogą czytać w języku angielskim 

czy w innym języku w kraju, w którym Ŝyją - istnieje obszerna literatura 

dostępna w wielu językach, w której cel nadejścia Obiecanego Mesjasza (as) 

jest szczegółowo opisany oraz dlaczego jest koniecznością przyjęcie go i 

zaświadczenie o jego prawdziwości. 

KaŜdy musi uczynić swoje własne przekonania i zasady zrozumiałymi oraz 

silnymi. Zareagować na tych, którzy krytykują lub zgłaszają sprzeciwy. 

Odpowiedzieć im. Jeśli dokonasz niezbędnych przygotowań, nauczysz sam 

siebie, będzie równieŜ w stanie samodzielnie udzielić odpowiedzi. 

Do realizacji tych celów, oprócz działań, które kaŜdy Ahmadi musi podjąć 

indywidualnie, niezbędne jest równieŜ, Ŝeby DŜama’at i pomocnicy stworzyli 

własny program, aby zapewnić, Ŝe ta informacja, ta edukacja dosięgła kaŜdego 

członka DŜama’at, tak, aby kaŜdy był świadomy celu przyjścia Obiecanego 

Mesjasza (as) i dlaczego jest to konieczne, aby go przyjąć i zaświadczyć o jego 

prawdziwości. 

 

Zatem to jest ta kwestia, która ma do czynienia z naszymi przekonaniami. 

Teraz pragnę zwrócić uwagę na drugi element, który ma do czynienia z naszym 

szkoleniem. Ma to do czynienia ze związkiem członków DŜama’at z Kalifatem. I 

w związku z tym wspomnieć naleŜy o Muzułmańskiej Telewizji Ahmadiyya, 

którą Bóg dał nam, jako środek do realizacji tego celu. Podobnie mamy 

równieŜ stronę internetową Alislam.org. Zatem musi być to naszym celem i 

pracą aby próbować zapewnić, Ŝe kaŜdy Ahmadi jest podłączony do tych 

narzędzi tak jak to tylko jest moŜliwe i system DŜama’at, Nizam i ci, którzy są 
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pomocnikami powinni równieŜ pracować w tym kierunku. 

Istnieje bardzo duŜa liczba szczerych Ahmadi i lojalnych Ahmadi, którzy 

przychodzą do tego meczetu osobiście i słuchają Khutba i jest wielu, którzy w 

róŜnych częściach świata poprzez MTA słuchają Khutba regularnie - w istocie 

są tacy, którzy słuchają Khutba dwa lub trzy razy. Niemniej jednak istnieje 

pewna liczba tych, którzy nie słuchają. Właśnie tu, w Wielkiej Brytanii, są tacy, 

którzy nie słuchają Khutba ani nie oglądają innych programów, a takŜe nawet 

nie uczestniczą w niektórych programach. 

W jednym DŜama'at, duŜa liczba osób postąpiła przeciwnie do nauk i praktyk 

DŜama'at i dlatego, z konieczności, podjęte zostały wobec nich procedury 

dyscyplinarne i musieli oni pracować pod pewnymi ograniczeniami. Gdy dalsze 

badania zostały przeprowadzone stwierdzono, Ŝe większość z nich to ludzie, 

którzy nie słuchają Khutba i nie są bardzo aktywnie zaangaŜowani w DŜama'at 

na rutynowych, codziennych zasadach ani teŜ ogólnie nie uczestniczą w 

programach DŜama'at. 

Jest tak dlatego, Ŝe mieli oni w swojej krwi, głęboki związek z DŜama'at, było 

to częścią ich istnienia, a kiedy zostały im narzucone pewne ograniczenia i 

zostali oni łagodnie ukarani, stali się zmartwieni i zaniepokojeni oraz zaczęli 

pisać listy z przeprosinami i prośbami o przebaczenie wykazując wielką troskę i 

zmartwienie. Niektórzy przyszli takŜe spotkać się ze mną.  Nawet płakali w 

tych sytuacjach. Gdyby byli to ludzie skupiający się tylko na Ŝyciu tego świata, 

to ich stan nie byłby taki. 

Tak więc istnieją tacy ludzie, którzy z powodu doczesnych trosk i uwikłań, stają 

się niedbali w stosunku do swoich obowiązków religijnych, ale gdy zwrócić ich 

uwagę na te rzeczy, pokazują oni, Ŝe wstydzą się i zaczynają błagać Boga o 

przebaczenie, zaczynają Ŝałować i wzmacniać połączenie oraz zaangaŜowanie z 

DŜama'at. Zatem to zadanie przypominania i zwraca uwagę ludzi na te rzeczy, 

to część pracy Systemu DŜama'at – Nizam, który składa się z sekretarzy, 

murabbis, misjonarzy i pomocników- to jest pracą ich wszystkich. 

Starajmy się rozwijać osobistą więź kaŜdego Ahmadi z Kalifatem. Spróbujmy 
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wzbudzić w sercach miłość, szczerość i lojalność Ahmadi do Kalifatu. To tam 

jest,  ale kiedy członkowie są napominani i zachęcani, to jaśnieje to pięknie i 

jeśli jakiś brud spadłby na tę miłość i więź z Kalifatem, to po przypomnieniu,  

ten brud spada. Jeśli departament Tarbijjat będzie kontynuował doradzanie 

członkom, aby wzmocnili ich związek z Kalifatem oraz będzie zwracał ich 

uwagę na wszystkie programy DŜama'at, Khutba i działania, wtedy zobaczymy, 

Ŝe podczas gdy ich więź z Kalifatem stanie się silniejsza, tam równieŜ 

automatycznie zostanie rozwiązanych wiele kwestii Tarbijjat. 

 

Następną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę wszystkich, to potrzeba, 

by wyjaśnić wszystkim Ahmadi ich zobowiązania dotyczące wkładów 

finansowych - Chanda. 

Pamiętajcie, Ŝe Chanda nie jest podatkiem. W rzeczywistości Chanda jest 

jednym z tych zobowiązań, które raz po raz zostają wymienione w Koranie. Na 

przykład, Bóg WywyŜszony, w jednym miejscu mówi: 

„Zatem zwaŜajcie na swój obowiązek wobec Allaha, jak tylko moŜecie 

najlepiej, i słuchajcie, I bądźcie posłuszni I wydawajcie dla Jego 

sprawy, albowiem tak będzie dobrze dla was samych. I jeśli kto będzie 

wolny od chciwości swojej własnej duszy – oto ci, którzy będą 

zwycięzcami.” [64:17]  

Jeśli uŜyczycie Allahowi szczodrej poŜyczki, On ją dla was pomnoŜy i 

przebaczy wam. A jest Allah Najlepiej Oceniającym, Cierpliwym, 

[64:18] 

 

Z tych wersetów wynika jasno, Ŝe wydawanie na sposób BoŜy jest najbardziej 

istotne dla wierzącego. Tylko ci ludzie, którzy tak wydają osiągną sukces. I jest 

powiedziane, Ŝe jeśli wydajesz na sposób Allaha, to tak jakbyś udzielał Bogu 

poŜyczki. A Bóg jest tą Istotą, która zwraca to, co było Jej poŜyczone, 

pomnaŜając to wiele razy. I ludzie piszą do mnie opisując wiele takich 
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przypadków, Ŝe dali taką a taką Chanda w sprawie Allaha, a On zwrócił to im 

pomnoŜone wiele razy- wspominam wielokrotnie o takich przypadkach. 

Allah jest Ghani - Samowystarczalny i nie potrzebuje naszych pieniędzy. W 

rzeczywistości jest to po to abyśmy oczyścili siebie, zobaczyli nasz poziom 

posłuszeństwa, zobaczyli siebie postępujących naprzód na drodze 

sprawiedliwości oraz zobaczyli jak dalece będziemy wypełniać nasze 

zobowiązanie bycia gotowymi wydać na Jego sposób. 

Allah wzywa nas do wydawania w Jego sprawie, aby spowodowało to, Ŝe religia 

Allaha będzie szerzyć się wszędzie. KaŜdy Ahmadi musi zrozumieć tego ducha 

wydawania na sposób Allaha i dlatego teŜ dajemy Chanda. 

Jeśli dajemy Chanda, aby zadowolić Sekretarza Finansów lub Prezydenta 

jakiegoś DŜama’at albo aby uwolnić się od niego, wtedy takie dawanie Chanda 

nie ma wartości - lepiej byłoby dla takiej osoby, aby nie dała Chanda. 

Jeśli dajemy Chanda konkurując z kimś innym, aby po prostu pokazać, Ŝe 

dajemy więcej, wtedy to teŜ nie ma korzyści.  

Podsumowując, kaŜdy inny powód, niŜ poszukiwanie przyjemności Boga, jest 

zły i kaŜdy, kto daje Chanda powinien zawsze myśleć, Ŝe jest to dla niego 

rzeczywiście Łaską i Darem od Allaha. On daje mu moŜliwość wydawania na 

Jego sposób, zamiast myśleć, Ŝe dając Chanda osoba obdarza przysługą Boga 

lub DŜama’at. 

Tak więc kaŜdy, kto daje Chanda musi pamiętać, Ŝe w ten sposób staramy się 

zyskać przychylność Boga i zdobyć jego zadowolenie. Ofiara finansowa jest 

bardzo waŜną rzeczą dla DŜama’at ustanowionych przez Boga. To dlatego 

powiedziałem wszystkim DŜama'at, Ŝe muszą dołoŜyć wszelkich starań, aby 

wszyscy nowi Ahmadi oraz dzieci uczestniczyli w ofiarach finansowych na rzecz 

Łaqf-e-DŜadid i Tehrik-e-DŜadīd - nawet jeśli zrobią to poprzez darowanie 

jednego grosza, tak by wykształcili w sobie nawyk i stali się tymi, którzy 

zaczynają otrzymywać Łaskę i Hojność Boga. 

Omawiając znaczenie Chanda, w jednym miejscu Obiecany Mesjasz (as) 
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powiedział: 

Na świecie widzimy, Ŝe człowiek kocha bogactwo bardzo mocno. To dlatego w 

ksiąŜkach interpretujących sny, napisane jest, Ŝe jeśli ktoś widzi w śnie, Ŝe 

wyjął swoją wątrobę aby dać ją komuś, to rozumie się przez to bogactwo. To 

dlatego jest powiedziane, Ŝe aby nabyć prawdziwą sprawiedliwość i poboŜność: 

Nie osiągniecie sprawiedliwości, dopóki nie będziecie łoŜyć z tego, co 

miłujecie.(…) [3:93] 

Faktem jest, Ŝe współczucie dla ludzkości obejmuje wydatki na ludzkość z 

własnego bogactwa i aŜ do momentu, gdy człowiek nie wydaje, aby pomóc 

ludzkości i nie ponosi na to ofiar, jego wiara nie jest kompletna. Jak człowiek 

moŜe być korzyścią dla drugiego bez ponoszenia ofiar. W tym wersecie właśnie 

ta ofiara została wymieniona. Aby być korzyścią dla drugiego człowieka, ofiara 

jest podstawą. Tak więc wydawanie na drodze słuŜby dla ludzkości jest miarą 

poziomu sprawiedliwości i poboŜności człowieka. Poziom ten był zauwaŜalny w 

Ŝyciu Abu Bakr (ra), kiedy Prorok (saw) wyraził potrzebę takiej ofiary, wtedy 

Abu Bakr (ra) zabrał wszystko, co było w jego domu i przedstawił to przed 

Prorokiem (saw). 

Tak więc konieczne jest, aby sekretarze finansowi DŜama'at szkolili członków w 

ten sposób i mówili im, Ŝe ich sprawiedliwość i wiara staje się silniejsza 

poprzez ofiary finansowe. Podobnie murabbis równieŜ powinni radzić członkom 

DŜama'at za kaŜdym razem, kiedy pojawia się moŜliwość, aby to czynili. To 

wymaga stałej uwagi. 

Sekretarze finansowi muszą stać się aktywni na kaŜdym poziomie. Ich 

obowiązkiem jest zajęcie się ich obowiązkami i powinni mieć oni indywidualne 

podejście do kaŜdej osoby. Nie powinno być tak, Ŝe praca ta przekazywana jest 

do pomocników. Pomocnicy mogą pomóc tylko w zakresie doradztwa swoim 

członkom, a poza tym to nie jest pracą pomocników. Mogą oni skupić uwagę 

swoich członków i powiedzieć im, aby współpracowali z sekretarzami finansów i 

zrozumieli ducha dawania Chanda. Jest to praca sekretarzy finansowych, 

którzy powinni starać się dotrzeć do kaŜdego domu i rezydencji. 
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Istnieje obecnie wiele udogodnień, a zwłaszcza tutaj, w Europie. W Pakistanie 

byli sekretarze finansów, którzy pracowali przez cały dzień, a potem spędzali 

wieczory odwiedzając ludzi w ich domach w duŜych miastach, takich jak Lahore 

i Karaczi, uŜywając rowerów, byli oni widoczni jadąc od domu do domu, aby 

poradzić ludziom i zwrócić ich uwagę na te kwestie. 

Tutaj istnieje wiele udogodnień i nadal nie wykonują oni swoich obowiązków 

tak jak to powinno być zrobione. Otrzymałem równieŜ doniesienia, Ŝe niektórzy 

z tych sekretarzy finansowych sami nie płacą Chanda na wymaganym 

poziomie. Jeśli ich własne Chanda nie są na odpowiednim poziomie, to, w jaki 

sposób takie osoby mogą doradzać innym?  

Ta praca musi być wykonana z miłością, oddaniem i łagodnością. Czasami 

niektórzy ludzie stają się zatwardziali, więc trzeba iść kilka razy, raz, drugi, 

trzeci, a nawet czwarty, ale za kaŜdym razem wasza postawa musi być zawsze 

czuła, miła i łagodna i Ŝaden ślad szorstkości nie powinien być widoczny na 

czole. 

Nikt nie powinien myśleć - i wszyscy, którzy dają Chanda powinni o tym 

pamiętać - Ŝe System DŜama'at - Nizam - działa ze względu na ich Chanda i 

dlatego sekretarz finansowy przychodzi do nas ponownie i ponownie. 

To jest obietnica Boga, jaką dał On Obiecanemu Mesjaszowi (as), Ŝe nigdy nie 

będzie Ŝadnych trudności finansowych i sprawy będą kontynuowane, 

InszaAllah. Jeśli był on (Obiecany Mesjasz (as)) kiedykolwiek zatroskany to 

tylko o to, Ŝeby pieniądze były wydawane właściwie. 

Dzięki Łasce Boga WywyŜszonego, staramy się zapewnić, Ŝe wydatki są 

wykonywane w sposób moŜliwie jak najbardziej prawidłowy. Jeśli w jakiś 

miejscach wykryta jest jakaś beztroska, to zwraca się na to uwagę ludzi i w 

tym teŜ celu istnieje system kontroli.  Jest to odpowiedzialnością Amiira  

DŜama'at aby zachować szczególną uwagę na wydatki, a nie zatwierdzać 

automatycznie, z konieczności, wszelkie przychodzące rachunki. Uczyńmy 

system kontroli skutecznym i pozwólmy na jego funkcjonowanie z 

niezaleŜnością i władzą, tak, aby kontrolerzy mogli pracować z pełnym 
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autorytetem i zapewnione im były pełne uprawnienia. 

W odniesieniu do wydatków, powiem wszystkim, Ŝe MTA jest bardzo duŜym 

wydatkiem i oddzielne ogłoszenia oraz apele są czynione w tej sprawie oraz 

zbierane są pewne kwoty. Jednak praca ta rozprzestrzeniła się teraz po całym 

świecie, pięć satelitów jest wykorzystywanych i wydatki te nie mogą być 

pokryte tylko z tych zebranych kwot. Środki z ogólnego budŜetu DŜama'at są 

równieŜ wykorzystywane. Tak więc ludzie powinni równieŜ zwrócić uwagę na te 

potrzeby. Jeśli ludzie będą słuchać mojej wypowiedzi podczas Drugiego Dnia 

DŜalsa Salana, tutaj w Wielkiej Brytanii, zdadzą sobie sprawę, jak wiele 

błogosławieństw Allah umieścił w pieniądzach DŜama'at oraz jak niezwykle 

większa i większa staje się praca DŜama'at, kontynuuje swój rozwój i 

rozprzestrzenia się. 

Przez Łaskę i Miłosierdzie Boga wszystkie te wydatki są pokrywane z 

finansowych poświęceń członków DŜama'at. 

 

Oprócz tych elementów chcę teŜ zwrócić uwagę DŜama'at na niektóre 

rutynowe zadania operacyjne. Jak juŜ mówiłem jest to konieczne, aby ludzie 

słuchali Khutba Kalifa danego czasu i innych wskazówek, które są podawane w 

róŜnych okresach i przy róŜnych okazjach. ChociaŜ posiadacze stanowisk 

zwracają uwagę członków na te rzeczy, to oni sami powinni równieŜ zwrócić na 

to uwagę. 

Jest to doprawdy obowiązkiem, aby Amiir kraju, w przypadku podania w 

Khutba jakiś dyrektyw lub informacji lub podkreślenia pewnych problemów 

szkoleniowych i wychowawczych, niezwłocznie zanotował to i natychmiast 

przekazywał do prezydentów DŜama’at. Następnie, aktualne informacje na ten 

temat powinny być dostarczone z tych DŜama’at i powinno to być oceniane 

regularnie, aby zobaczyć, w jakim stopniu podjęte jest działanie w danej 

sprawie w tych DŜama’at i jak ten proces przebiega. W zakresie 

sprawozdawczości, jak do tej pory, jest to tylko praktyką Amiir DŜama'at 

Stanów Zjednoczonych, Ŝe te czynności są wykonane i raportowane, inni 
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równieŜ powinni działać w ten sposób. 

 

UK jest małym miejscem i jeŜeli praca tutaj byłaby wykonywana 

prawidłowo, to moŜna by tu osiągnąć znacznie lepsze wyniki niŜ gdziekolwiek 

indziej. Podobnie, jeśli wszelkie polecenia są wydawane z Centrum lub ode 

mnie, to równieŜ powinny być przekazane niezwłocznie wszystkim DŜama'at, 

zastosowane i opinia na ten temat powinna zostać dostarczona. 

Podobnie, narodowy Amiir nie powinien po prostu wyznaczyć kilku regionalnych 

Amiirów, a następnie usiąść i powiedzieć, Ŝe regionalni Amiirowie zadbają o te 

rzeczy. Tak nie powinno się dziać. To nie jest dobry sposób wykonywania 

rzeczy. Z tego, co zaobserwowałem widać, Ŝe w wyniku tego dystans pomiędzy 

członkami a Centrum rośnie. W rzeczywistości ludzie zaczynają czuć, Ŝe nie 

mogą dostać się do Centrum bezpośrednio - mam na myśli ich własne krajowe 

Centrum i istnieje pilna potrzeba, aby to uczucie zakończyć.  

Tak więc tutaj, jak i w innych miejscach równieŜ, naleŜy uwaŜać aby upewnić 

się, Ŝe co najmniej dwa razy w roku powinno odbyć się spotkanie pomiędzy 

Prezydentami i Amiirem oraz powinna być wykonana ocena szybkości, z którą 

prace postępują,. Ci Prezydenci, którzy, mimo wielokrotnych upomnień, nie 

wykonują swoich obowiązków- ich sprawozdania powinny być przesyłane do 

mnie. NaleŜy to równieŜ zrobić z sekretarzami finansów, Tarbijjat i Tabligh - 

jeśli nie dwa to przynajmniej raz w roku takie spotkanie musi odbyć się i 

naleŜy zbadać puls tempa ich pracy. Jeśli ci sekretarze staną się skuteczni i 

aktywni, wtedy obawy i problemy, jakie stoją przed innymi departamentami 

automatycznie rozwiąŜą się same. 

 

Tak więc, od dzisiaj zaczynając, Narodowi Amiirowie muszą stworzyć swoje 

plany i programy na to, w jaki sposób zamierzają oni dotrzeć do kaŜdego 

lokalnego DŜama'at i uczynić Nizam DŜama'at w pełni sprawnym i skutecznym. 

W Wielkiej Brytanii i innych małych krajach to nie jest w ogóle trudne zadanie, 

gdyŜ ludzie mogą być łatwo zebrani w siedzibie krajowej. Większe kraje takie 
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jak USA i Kanada muszą zaplanować, w jaki sposób mogą nawiązać osobisty 

kontakt i osiągnąć ten poziom skuteczności oraz zapewnić, aby wszystkie 

DŜama'at stały się w pełni aktywne i skuteczne w działaniu zgodnie z 

wymogami Systemu DŜama'at. 

 

Jeszcze jedno, co powiedziałem juŜ wiele razy wcześniej to to, Ŝe członkowie 

DŜama'at muszą być traktowani z miłością, oddaniem i Ŝyczliwością. To, co 

powiedziałem na MadŜlis Shoora (zebranie w sprawie omówienia kwestii 

przedstawionych przez roŜne DŜama’at) musi dotrzeć do kaŜdego posiadacza 

stanowiska i Tabszir musi upewnić się, Ŝe tak się stanie. 

W odniesieniu do rutynowej kwestii operacyjnej pragnę dodać jedną rzecz- 

wszyscy piastujący stanowiska musza zapoznać się z zasadami ich własnych 

stanowisk, wymaganiami , obowiązkami i uprawnieniami. KaŜdy piastujący 

stanowisko musi znać swoje prawa i obowiązki. 

Jednym z obowiązków Narodowego Amiira jest to, Ŝe przy mianowaniu 

Regionalnego Amiira, musi on poinformować Centrum o obowiązkach i 

uprawnieniach przypisanych Regionalnemu Amiirowi. Na tyle na ile mogę 

powiedzieć nigdzie jeszcze nie zostało to zrobione, poniewaŜ nie przypominam 

sobie abym kiedykolwiek otrzymał list informujący, Ŝe taka a taka osoba 

została wyznaczona Regionalnym Amiirem i nadano mu takie a takie 

uprawnienia i obowiązki. W regule nr 177 jest napisane na ten temat i jest ona 

bardzo jasna. Teraz jest tego potrzeba i naleŜy zwrócić na to uwagę. 

Amiir musi zwrócić uwagę, aby przestudiować punkty od 215 do 220 

regulaminu i mieć je zawsze na uwadze i działać według nich - zwłaszcza, gdy 

musi zostać podjęta decyzja w określonej sprawie. 

 

W związku z tym chciałbym równieŜ przypomnieć misjonarzom, Ŝe oni takŜe 

powinni wypełniać swoje obowiązki i jednym z tych obowiązków jest 

zorganizowanie w DŜama’at nauki Koranu. Jeśli objeŜdŜają oni DŜama’at to 
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powinni spróbować przeszkolić takich nauczycieli, którzy mogliby nauczać 

członków Koranu. Zajęcia te powinny odbywać się regularnie. Raz lub dwa razy 

w tygodniu nie jest wystarczające – te klasy mogą odbywać się w czasie 

Maghrib lub Isza. Jeśli Misjonarz nie jest na objeździe i jest obecny wtedy on 

sam powinien podjąć się nauczania. 

Wiele skarg nadchodzi, Ŝe nie ma nikogo, kto moŜe uczyć nasze dzieci Koranu i 

musimy wysyłać nasze dzieci do nie-Ahmadis na naukę. Podobnie, istnieje 

potrzeba, aby dzieci nauczane były Qaida Yassarnalquran. W ten sposób 

będziecie mieć dodatkową korzyść - łączenia dzieci z meczetami. Wynik tego 

działania będzie bardzo korzystny, a takŜe korzyści z nauczania Koranu, co jest 

pełne błogosławieństw- w kaŜdy razie to jest bardzo oczywiste. 

 

Misjonarze muszą takŜe pamiętać, Ŝe zwykle zmieniane jest ich miejsce pracy 

co trzy lub cztery lata, a jeśli to konieczne nawet w krótszym okresie. Doszły 

do mnie wiadomości z niektórych krajów, Ŝe wykazywana jest czasami jakaś 

niechęć. Oni powinni przyjąć to radośnie. Dzięki Łasce Boga nie 

zaobserwowałem tego przynajmniej tutaj, w Wielkiej Brytanii. 

 

WaŜne jest równieŜ, aby pamiętać, Ŝe jeśli jest to konieczne, aby zwrócić 

uwagę Amiira na jakąś waŜną sprawę, która dotyczy uświęconych praktyk 

DŜama'at lub wymogów prawa Szariatu, naleŜy zrobić to w sposób grzeczny i 

taktowny. Ale jeśli rada nie jest zaakceptowana i szkoda jest wyrządzana w 

stosunku do DŜama’at albo jakieś zasady Szariatu są łamane, to oczywiście, 

proszę dać mi znać. Nie ma potrzeby jakiejkolwiek argumentacji lub udziału w 

jakichkolwiek sporach - bo takie rzeczy staja się później przyczyną tworzenia 

podziałów w DŜama'at. To prawda, Ŝe kiedyś powiedziałem, Ŝe murabbis mogą 

zwrócić uwagę Amiira na wymagania prawa Szariatu, etc., ale to musi być 

uczynione stosując powyŜszą zasadę. 
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Niech Bóg umoŜliwi nam wszystkim stać się prawdziwymi Ahmadi i umoŜliwić 

nam wypełniać prawidłowo wszystkie nasze obowiązki. Amen! 

 

Po modlitwie DŜumu'ah poprowadzę modlitwę pogrzebową za Tanya Khan 

Sahiba, Ŝonę Asif Khan Sahib z Kanady . 

  

 


