
Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  1/10 

 

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wzorcowi słudzy islamu 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 listopada, 2012 r.     

 

KaŜdy człowiek, który przyjdzie na ten świat ma wyznaczony dzień śmierci. 

Bóg postanowił, Ŝe wszystko, co doczesne w końcu się rozpadnie, ale 

równocześnie przekazuje nam radosną nowinę, Ŝe po zakończeniu 

przemijającego i krótkotrwałego Ŝycia na ziemi czeka nas Ŝycie wieczne. Tym 

błogosławieństwem obdarzeni zostaną ci, których czyny będą zgodne z zasadą 

dąŜenia do uzyskania BoŜego zadowolenia i dla których wiara będzie 

najwaŜniejsza. Oni uzyskają przebaczenie, łaskę i bliskość Boga, gdyŜ 

przebywając na tym świecie starali się wywołać Jego zadowolenie i uczynić 

swoje Ŝycie wartościowym. Prawdą jest, Ŝe BoŜe miłosierdzie i przebaczenie 

dotyczy kaŜdego, kto zrobił choćby najmniejszy dobry uczynek. JednakŜe 

osoby, dla których poświęcenie się BoŜej sprawie jest jedynym celem Ŝycia, 

które nieustannie starają się najlepiej, jak potrafią wypełniać swoje 

zobowiązania wobec Boga i wobec ludzkości, których celem jest wzmocnienie i 

upowszechnienie BoŜej religii oraz których wysoka moralność jest wszystkim 

dobrze znana są ludźmi, o których Bóg i Jego Posłaniec (saw) mówią, Ŝe czeka 

na nich Raj. Ta radosna nowina dotyczy równieŜ tych, którzy za wiarę oddają 

własne Ŝycie i uzyskują status męczennika.  
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Bóg stwierdza, Ŝe tacy ludzie odchodzą wprawdzie z tego świata i w oczach 

jego mieszkańców są martwi, ale w oczach Boga otrzymują Ŝycie wieczne. 

Mówi On, iŜ takich osób nie naleŜy uznawać za zmarłych, poniewaŜ oni tak 

naprawdę Ŝyją. Ich odejście prostuje drogi i ułatwia Ŝycie tym, których 

pozostawili na tej ziemi. Ludzie, którzy są w kaŜdej chwili gotowi do poświęceń 

w celu uzyskania BoŜego zadowolenia, którzy bez strachu przed śmiercią 

bronią Jego imienia sami otrzymują Ŝycie wieczne, a równocześnie udzielają 

lekcji o nim swoim współwyznawcom.  

 

W dniu dzisiejszym jedynie członkowie wspólnoty Mesjasza Muhammada, 

którzy poświęcają swoje Ŝycia upowszechnianiu wiary i czynią to aŜ do 

momentu wydania ostatniego tchnienia, albo którzy ponoszą męczeńską śmierć 

dla chwały swojej religii, są atakowani przez agresorów za ,,przestępstwo " 

zaakceptowania Mesjasza, którego przyjście przepowiedział Prorok (saw). 

Dzisiejsze kazanie jest poświęcone takim właśnie osobom - jedna z nich 

poświęciła swoje Ŝycie naszej wspólnocie, a druga stała się męczennikiem.  

 

Hafiz Jibrael Saeed sahib od dzieciństwa aŜ do dnia swojej śmierci słuŜył 

wspólnocie Obiecanego Mesjasza (as) i niósł światu przesłanie Proroka (saw). 

Przesłanie, którego rozpowszechnienie było celem przybycia Obiecanego 

Mesjasza (as), przysłanego na świat zgodnie z obietnicą daną Prorokowi (saw) 

przez Boga. Hafiz sahib był gorliwym i oddanym ahmadi, który pozostał 

aktywny i do ostatniej chwili wykorzystywał swoje umiejętności w słuŜbie 

DŜama´at. Z całą pewnością wypełnił on złoŜone przyrzeczenie słuŜenia 

wspólnocie i był człowiekiem, który poświęcił wierze całe swoje Ŝycie. Urodził 

się tysiące kilometrów od Rabwah i Qadian w małej wiosce w Ghanie, gdzie 

pewnie nawet nie było szans na zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Dzięki 

dobrym intencjom jego ojca stał się Hafiz ( znawca i osoba znająca Koran na 

pamięć) Koranu. Nie tylko znał go na pamięć, ale był jednym z tych ludzi, 

którzy uzyskali pełne zrozumienie spraw wiary i dzięki temu mógł nieść jego 
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wspaniałe nauki zarówno swoim rodakom, jak i innym ludziom. W ten sposób 

ten szczery i lojalny syn Ghany stał się doskonałym pomocnikiem ówczesnego 

Kalifa, a dzięki temu przyniósł zaszczyt swojemu krajowi.  

 

Hafiz Jibrael sahib był misjonarzem i naibem amirem Ghany. Po długiej 

chorobie zmarł 12 listopada w szpitalu w Accra. Inna lillahi ła inna illaihe 

radŜo´oon [arab. Do Allaha naleŜymy i do Niego powrócimy]. Dokumentacja 

lekarska dotycząca jego stanu zdrowia została przesłana do Wielkiej Brytanii i 

do USA, poniewaŜ w Ghanie nie postawiono właściwej diagnozy, 

przeprowadzano dalsze testy. Powstawały juŜ plany dotyczące przewiezienia go 

na leczenie do Londynu lub do USA, ale Bóg zadecydował inaczej i stała się 

Jego wola.  

 

Hafiz sahib urodził się 2 lutego 1954 roku. Jego ojciec był misjonarzem w 

Ghanie. W 1970 Hafiz sahib wyjechał do Rabwah, aby tam uczyć się na pamięć 

Koranu. Dzięki BoŜej łasce był pierwszym hafiz z Ghany. Pewnego razu spotkał 

go zaszczyt siłowania się ,,na rękę" z Hadhratem Khalifatulem Masihem III 

(ra). Po zakończeniu nauki jako hafiz wrócił do Ghany, a wkrótce potem wrócił 

do Rabwah, gdzie otrzymał od DŜamia stopień shahida. Zdał równieŜ egzamin 

z arabskiego na Uniwersytecie PendŜabskim. W 1982 został mianowany 

misjonarzem w Ghanie i przejął równieŜ odpowiedzialność za swój rejon. Po 

czterech latach został przeniesiony na FidŜi. W 1987 roku posłano go do 

Tuwalu, gdzie był pierwszym misjonarzem. Podczas pobytu w Tuwalu załoŜył 

Ahmadiyyat na Wyspach Salomona, Wyspach Marszala i w Mikronezji. W 1991 

roku udał się do sąsiedniej Kiribati. Przez 8 lat słuŜył na wyspach Pacyfiku, a 

potem wrócił do Ghany.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) mianował go naib amirem Ghany do spraw 

Tabligh i aŜ do swojej śmierci pracował na tym stanowisku. Pod jego nadzorem 

w centrach Tarbijjat i Tabligh w Ghanie odbywały się wspaniałe kursy, w 
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których uczestniczyli nie tylko nowonawróceni, ale równieŜ inni imamowie. 

Jego ogromnym sukcesem było to, Ŝe jego wysiłki Tabligh przyniosły tak liczne 

i wspaniałe owoce - dzięki jego pracy powstało wiele nowych DŜama´at i 

wybudowano wiele meczetów. Czasami zdarzało się, Ŝe po złoŜeniu bai`at 

ludzie tracili kontakt z Kalifatem, poniewaŜ mieszkali w bardzo odległych 

rejonach kraju. W wyniku działania i pod namową przywódców religijnych nie 

będących ahmadi ci nowi członkowie wspólnoty oddalali się od DŜama´at. 

Kiedy Hadhrat Khalifatul Masih V podkreślił, jak waŜne jest, aby ludzie ci wrócili 

na łono Ahmadiyyat, Hafiz sahib natychmiast podjął działanie, które 

zaowocowało tym, iŜ tysiące osób wróciło do Nizaam DŜama´at. Dzięki BoŜej 

przychylności ludzie ci są teraz pewnie związani z DŜama´at. Odpowiadając na 

zarzuty wysuwane przez mieszkańców wysp południowego Pacyfiku Hafiz sahib 

napisał ksiąŜkę pod tytułem: ,,Islam na Wyspach: usuwając przeszkody." Na 

zeszłorocznej DŜelsa Salana w Wielkiej Brytanii mieliśmy okazję wysłuchać 

jego przemówienia. 

 

Hafiz sahib został wysłany w podróŜe po wyspach Pacyfiku, które miały miejsce 

w 2001, a potem w 2003 roku. Pierwsza z nich trwała 6 tygodni, odwiedził 

wiele miejsc, zakładał nowe DŜama´at i przyjmował bai`at. Na Wyspach 

Salomona Ahmadiyyat został ustanowiony w 1988 roku. W 1991 roku Hafiz 

sahib posłał Hadhratowi Khalifatulowi Masihowi IV (ra) raport mówiący o tym, 

Ŝe po 2 latach wrócił na te wyspy i stwierdził, iŜ wszystkie jego wysiłki poszły 

na marne. Pewien biznesmen z Ligii Muzułmańskiej zniszczył wszystko, co 

Hafiz sahib osiągnął swoją cięŜką pracą. Przeprosił w tym liście ówczesnego 

Hudhura za to, Ŝe nie mógł szybciej tu przyjechać i poprosił o modlitwy, aby 

jego wysiłki wkładane w odbudowę lokalnego DŜam´at przyniosły obfite owoce. 

Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) wyraził swój Ŝal i ubolewanie z tego powodu, a 

Hafiz sahib nie spoczął ani przez chwilę i był zdecydowany ocalić to wszystko, 

co wydawało się być stracone. Bardzo intensywnie pracował i przez dwa lata 

poświęcał się bez reszty temu zadaniu. Wynikiem jego starań jest działający na 

Wyspach Salomona silny DŜama´at i setki ahmadi. Jego praca polegała na 
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przygotowaniu i zarejestrowaniu DŜama´at oraz wyszkoleniu jego członków. 

Mamy tam meczet i własny dom misyjny. Hafiz sahib takŜe w późniejszym 

okresie, podczas swoich podróŜy, przyczyniał się do rozwoju tamtejszego 

DŜama´at.  

 

Podczas swojej podróŜy po Australii Hudhur spotkał się z sadrem sahibem z 

Wysp Salomona, panem Mubashirem Martinem Russellem. Ten powiedział mu, 

Ŝe wstąpił do DŜama´at w 1994 roku dzięki Hafiz sahibowi, a przed 

ustanowieniem DŜama´at na wyspach nie było muzułmanów.  

 

W swoim sprawozdaniu Hafiz sahib napisał, Ŝe w 2001 roku, kiedy to upadły 

wieŜe World Trade Center podróŜował po wyspach. To wydarzenie bardzo go 

zaniepokoiło, poniewaŜ na Wyspach Marszala, gdzie miał się udać, była duŜa 

baza lotnicza USA, a obrona wysp spoczywała w rękach Amerykanów. 

Przypomniał sobie o trudnościach, jakie wywołała przed 10 laty pierwsza wojna 

w Zatoce. Zaczął się modlić i zastanawiać, czy ma jechać dalej, czy teŜ 

zawrócić. Ludzie radzili mu, aby wracał do domu z powodu tak krytycznej 

sytuacji, ale Hafiz sahib modlił się i stwierdził, Ŝe jest tu na polecenie Kalifa i 

nie chce wracać bez wykonania poleconego mu zadania. Po modlitwie nabył 

przekonania o konieczności kontynuowania powierzonego mu zadania i udał się 

na Wyspy Marszala. Po wylądowaniu dowiedział się, Ŝe jeden z pakistańskich 

podróŜnych został zatrzymany tylko dlatego, Ŝe był muzułmaninem. Kiedy 

oficer emigracyjny zobaczył paszport Hafiz sahiba zapytał go, jaki jest jego 

zawód. Ten odrzekł, iŜ jest misjonarzem. Potem zapytano go, jakiego jest 

wyznania, na co odpowiedział, Ŝe jest muzułmaninem ahmadi. Pytanie zostało 

powtórzone i Hafiz sahib udzielił ponownie tej samej odpowiedzi. Dzięki BoŜej 

łasce ów oficer sprawdził jego wizę. Wkrótce po przyjeździe Hafiz sahib 

zauwaŜył, Ŝe wszystkie media atakują islam, a jego podróŜ rzeczywiście ma 

wielkie znaczenie. Ludzie obawiali się nawet stać blisko muzułmanina. Hafiz 

sahib miał szansę stanąć w obronie islamu. Miejscowi ahmadi byli pełni obaw 
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wywołanych radiową propagandą. Hafiz sahib zwrócił się bezpośrednio do 

dziennikarzy i miał moŜliwość szczegółowego przedstawienia w ludziom zasad 

islamu i to na Ŝywo. Okazało się to bardzo korzystne. Hafiz sahib by wdzięczny, 

Ŝe Kalif wysłał go w tą podróŜ we właściwym momencie. W tym czasie złoŜono 

49 nowych bai`at. 

 

RównieŜ jego współpracownicy z Ghany złoŜyli mu swoje wyrazy szacunku. 

Twierdzili, Ŝe Hafiz sahib miał wręcz obsesję na punkcie pracy Tabligh. Chodził 

razem z tymi, którzy prowadzili Tabligh i uwaŜnie obserwował ich pracę. Był 

wyjątkowo cierpliwym i tolerancyjnym człowiekiem, a błędy, które popełnili 

wyjaśniał im delikatnie i z uczuciem. Jeśli pojawiły się skargi na pracę Tabligh 

któregoś z mu´alameen nigdy nie pozbawiał go tego zajęcia, ale robił 

wszystko, aby ten człowiek znowu stał się aktywny. Miał kontakt z uznawanymi 

uczonymi w religii spoza Ahmadiyyat. W wyniku jego intensywnej pracy 

Tabligh DŜama´at zaczął być znany takŜe na północy Ghany. Z powodu silnej 

opozycji imamów na tym terenie przed 20 laty ustanowienie DŜama´at było 

bardzo trudne. We wczesnych dniach Ahmadiyyatu ahmadi w Ghanie północnej 

stawiano przed sądem, skazywano i więziono. JednakŜe teraz sytuacja zmieniła 

się diametralnie i muzułmanie, którzy wcześniej byli w opozycji, a takŜe ich 

imamowie, wstępowali do Ahmadiyyat.  

 

Hafiz sahib miał dobre stosunki zarówno z biednymi, jak i z bogatymi 

mieszkańcami Ghany. Z pomocą tych dobrze sytuowanych budował meczety. 

Kiedyś w jednym z wywiadów dla MTA powiedział, Ŝe poświęcenie Ŝycia i słuŜbę 

DŜama´at ma w genach. Jego bezgraniczne oddanie tej słuŜbie było tak 

wielkie, Ŝe swój ostatni list do Hadhrata Khalifatula Masiha V pisał na 

szpitalnym łóŜku. Napisał w nim, Ŝe bardzo cierpi, a jego oczy są pełne łez, bo 

jest jeszcze tak wiele do zrobienia, a on nie ma juŜ siły. Do ostatniej chwili 

myślał o przekazywaniu innym przesłania prawdziwego islamu i sprowadzaniu 

ich na łono Ahmadiyyatu. 
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W jednym z wywiadów opowiadał, jak DŜama´at w Ghanie zdecydował o 

posłaniu do Pakistanu dziecka, które miało zostać uczonym w Koranie (hafiz). 

Wybrano właśnie jego, a on się na to zgodził. Oprócz niego miało tam jechać 

jeszcze dwóch ludzi, którzy mieli studiować w pakistańskiej DŜamia. Wszyscy 

trzej przechodzili badania lekarskie. Lekarz nie miał zastrzeŜeń co do stanu 

zdrowia dwóch pozostałych chłopców, ale uznał, Ŝe Hafiz sahib jest zbyt 

wychudzony i być moŜe nie wytrzymałby ekstremalnych upałów i chłodu w 

Pakistanie. Ta wiadomość bardzo zasmuciła jego ojca, który zaczął się modlić. 

Poinformował amira DŜama´at, Ŝe jego syn tak, czy tak pojedzie do Pakistanu. 

Podczas swych błagalnych modlitw TahaŜŜud usłyszał, Ŝe sprawiedliwi odniosą 

sukces. To podniosło go na duchu i skoncentrował się na dbaniu o zdrowie 

syna. Po kilku tygodniach Hafiz sahib przeszedł nowe badania i uznano go za 

zupełnie zdrowego. Kiedy był juŜ w Pakistanie otrzymywał od swego ojca listy, 

w których ten zawsze podkreślał, Ŝe ten wyjazd był BoŜą wolą i Ŝeby pilnie 

studiował.  

 

Hafiz sahib osierocił dwóch synów i dwie córki oraz pozostawił Ŝonę. Zawsze 

troszczył się o to, aby jego dzieci miały wyborną wiedzę religijną i dzięki BoŜej 

łasce są one silnie przywiązane do DŜama´at oraz doskonale wykształcone. 

Dzięki BoŜej przychylności Hafiz sahib miał zaszczyt w 2007 roku udać się na 

HadŜ.  

 

Jeden z jego kolegów wspomina, Ŝe Hafiz sahib zaczął naukę o rok później niŜ 

on sam, ale zakończył ją duŜo szybciej. Oprócz tego, Ŝe znał Koran swoim 

sercem, to jego recytacja była bardzo melodyjna. Był bardzo zdolnym 

misjonarzem o ogromnej wiedzy i całkowicie oddanym swojej pracy. Bardzo 

dobrze rozumiał system organizacyjny DŜama´at i przestrzegał go pod kaŜdym 

względem. Abdul Sami Khan sahib, wydawca dziennika Al Fazl napisał, Ŝe Hafiz 

sahib nauczył się języka urdu i zawsze pomagał kolegom z klasy w nauce 

angielskiego. Brał udział w przygotowaniach angielskich i arabskich wykładów 
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oraz pisał eseje. Zawsze był pełen Ŝyczliwości i świetnie grał w piłkę noŜną. 

Hadhrat Khalifatul Masih V wspomina, Ŝe rzeczywiście nigdy nie widział ani 

odrobiny smutku w jego twarzy.  

 

Amir sahib z FidŜi napisał, Ŝe po raz pierwszy spotkał Hafiz sahiba, kiedy ten 

podróŜował po wyspach w 2003 roku. Miał to szczęście, Ŝe na własne oczy 

widział, jak Hafiz sahib czuwał w nocy i recytował wersety Koranu. Swoje 

Tabligh dostosowywał do wieku rozmówcy i do jego charakteru. W swoich 

codziennych rozmowach kaŜdemu przekazywał przesłanie islamu. Misjonarz 

wspomina, Ŝe kiedy Hafiz sahib podróŜował po Tuwalu i Kiribati jego rodzina 

była zdana na siebie, a on nigdy się tym nie martwił. Powtarzał, Ŝe Kalif posłał 

go, aby rozpowszechniał przesłanie islamu i ma swoje modlitwy. Po swoim 

powrocie do Ghany nadal utrzymywał kontakty ze wszystkimi z wysp Pacyfiku. 

W 2010 roku Hadhrat Khalifatul Masih V wysłał go w kolejną podróŜ w tamte 

rejony, a on wykonał wszystkie powierzone mu zadania. Wśród osób, które za 

pośrednictwem Hafiz Jibrael sahiba złoŜyli bai`at jest teŜ pewien lekarz z 

Kiribati, którego cała rodzina przyłączyła się do Ahmadiyyatu. Człowiek ten 

doskonale zna język kiribati i właśnie zakończył tłumaczenie Koranu, które 

obecnie jest sprawdzane.  

 

Niech Bóg zapewni Raj temu szacownemu synowi Ahmadiyyatu i niechaj 

obdarzy Kalifat Ahmdiyyat setkami podobnych do niego wspaniałych 

pomocników. Bardzo nas zasmuca strata tak zdolnego, pokornego i lojalnego 

słuŜebnika wspólnoty, ale poddajemy się BoŜej woli, bo tego wymaga 

dostojność wierzącego, który ma tak się zachowywać. Inna lillahe ła inna illaihe 

raŜi´oon. Hadhrat Khalifatul Masih V modlił się, aby Bóg pozbawił go obaw 

wynikających z jego człowieczeństwa. W Ghanie powstała madrasa dla 

uczonych w Koranie, co umoŜliwia temu krajowi przygotowywać misjonarzy z 

tytułem shahid. Niech Bóg sprawi, aby pojawili się słuŜebnicy wspólnoty, którzy 

byliby jeszcze bardziej gorliwi niŜ Hafiz sahib. 
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Drugim człowiekiem, o którym wspominaliśmy w tym kazaniu, a który zyskał 

akceptację Boga jest Manzur Ahmad sahib, który stał się męczennikiem w 

Quetta. Dołączył do tych, o których Bóg mówi w Koranie: Nie myślcie o tych, 

których zabito za sprawę Allaha, jako o zmarłych. Nie, oni Ŝyją w 

obecności ich Pana, otrzymując od Niego dary, (3:170) Jest to zaszczyt 

dla Ahmadiyya DŜama´at, Ŝe w dniu dzisiejszym jej członkowie giną za sprawę 

Boga. Ofiarowują swoje Ŝycie, aby bronić wiary. Wielokrotnie wspominano, Ŝe 

knowania wrogów mające na celu zabicie lub ograbienie nas nigdy nie odciągną 

ahmadi od ich wiary. InszaAllah. 

 

Manzur Ahmad sahib zginął śmiercią męczennika 11 listopada w Satellite Town 

w Quetta. Ahmadiyyat znalazł się w jego rodzinie dzięki prababci jego ojca, 

która złoŜyła bai`at prosto na ręce Obiecanego Mesjasza (as). Manzur sahib 

urodził się w Quetta i miał tam sklep z narzędziami. Rano szedł do pracy, kiedy 

podjechało do niego dwóch ludzi na motorze. Wywiązała się utarczka, a jeden z 

napastników wystrzelił do Manzur sahiba zabijając go na miejscu. Inna lillahe 

ła inna illaihe raŜi´oon. JuŜ od pewnego czasu musiał on radzić sobie z 

wrogością na tle religijnym. Nasz DŜama´at jest na tym terenie bojkotowany. 

Pojawił się tam maulłi z Dera Ghazi Khan i oświadczył, Ŝe ahmadi zasługują na 

śmierć. Manzur sahib był bardzo uczuciowym człowiekiem i zawsze wszystkim 

pomagał takŜe finansowo. Był bardzo gościnny wobec osób przybywających z 

centrali. Gorliwie uczestniczył we wszystkich programach finansowych i słuŜył 

DŜama´at na wiele sposobów. Był moosi. Krótko przed całym zajściem jego 

ojciec i Ŝona mieli równocześnie ostrzegawcze sny. Pozostawił Ŝonę, dwie córki, 

syna, ojca, brata i dwie siostry. Jego biologiczna matka zmarła i Ŝył pod opieką 

drugiej Ŝony ojca.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V prosił o modlitwy za Pakistan. Męczennicy ahmadi 

starają się wypełniać swoje przyrzeczenie i udowodnić lojalność. Niech Bóg jak 

najszybciej ustanowi ten czas, w którym ahmadi będą mogli Ŝyć w pokoju! W 
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dniu dzisiejszym zaczyna się miesiąc muharram, a w jego czasie nasi wrogowie 

starają się bardziej niŜ kiedykolwiek przygotować dla ahmdi Kerbala. W 

rzeczywistości mordują takŜe siebie nawzajem. Zamiast nauczyć się lekcji jaką 

były wydarzenia w Kerbala muzułmanie nadal zabijają innych muzułmanów. W 

miesiącu muharram jeszcze częściej niŜ zazwyczaj powinniśmy recytować 

Duruud i dawać jałmuŜnę. Módlmy się, aby muzułmańska Ummah wytrwała w 

tych srogich czasach. Niech muzułmanie wejdą na drogę prawdy, aby zostali 

uwolnieni od zgryzoty. Nie ma innej drogi dla muzułmańskiego ludu, jak 

zaakceptowanie Imama Wieku. 

 


