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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. 

18 stycznia, 2013 r.     

 

Dzisiejsze piątkowe kazanie Hadhrat Khalifatul Masih dotyczyło oŜywienia 

ducha programu Waqfe Nau (dzieci, które przed swoimi narodzinami 

poświęcone są słuŜbie w imię Boga). Zarecytowane były następujące wersety z 

Koranu: 

,,Przypomnij sobie kiedy niewiasta Imrana powiedziała: ,,Panie mój, 

ślubowała Ci, Ŝe oddam Ci to co jest w moim łonie na słuŜbę. Przyjmij 

to zatem ode mnie. Zaprawdę, Tyś jest Wszystkosłyszący, 

Wszechwiedzący.”(3:36) 

 

,,A kiedy był na tyle dojrzały, by razem z nim chodzić, on rzekł: ,,O mój 

drogi synu, widziałem we śnie, jak składam cię w ofierze. RozwaŜ 

zatem to, co o tym sądzisz!” Ten odrzekł: ,,O ojcze mój, czyń tak, jak ci 

się nakazuje. JeŜeli Allach pozwoli, stwierdzisz, Ŝe jestem wytrwały w 

wierze.” (37:103) 

 

,,I niechaj między wami zawsze będzie grupa ludzi, którzy będą 

zachęcać do dobroci i cnoty, a zabraniać zła. To oni właśnie osiągną 
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szczęście.” (3:105) 

 

,,Nie jest moŜliwym, aby wierni wyruszyli wszyscy razem. Dlaczego 

zatem jedna ich grupa niech wyruszy, aby zapoznali się dobrze z 

religią i by ostrzegli swój lud, kiedy doń powrócą, by strzegł się przed 

złem.” (9:122) 

 

PowyŜsze wersety mówią kolejno o woli matki, o takim wychowaniu przez ojca 

i matkę, które wzmacnia ducha poświęcenia u dzieci oraz o celu przeznaczenia 

Ŝycie dla sprawy wiary.  

Pierwszy werset (3: 36) wyraŜa pragnienie matki, aby poświęcić swoje dziecko 

do słuŜby wierze. Następny werset (37: 103) ukazuje takie wychowanie syna 

przez ojca gdzie syn jest gotowy na całkowite poświęcenie się woli Boga.  

Nauki ojca zachęciły syna do poszukiwania sposobów zadowolenia Boga, a syn 

nie tylko był zawsze gotowy do poświęceń, ale czynił to takŜe wykazując się 

wzorcową wytrwałością i determinacją. Trzeci werset opisuje te grupy ludzi, 

które rozpowszechniają to, co dobre, a zakazują tego, co złe.  Czwarty werset 

mówi, iŜ aby odróŜnić dobro od zła, odwołanie się do wiary jest niezbędne. Ta 

wiedza o wierze znajduje się w Szariacie, w Koranie, poniewaŜ Bóg stwierdził, 

Ŝe: ,,...jako religię wybrałem dla was islam...” (5:4). Powodem do 

naśladowania powyŜej opisanych zachowań jest to by znaleźć się wśród tych, 

którzy ocalą świat od zagłady. W celu spełnienia tego wymogu, Bóg, poprzez 

Obiecanego Mesjasza (as), ustanowił Wspólnotę Ahmadiyya. Jest to jedyna 

wspólnota, w której kobieta cięŜarna modli się Ŝarliwie tak jak robiła to jak 

Hadhrat Maria (ra) we wspomnianym wyŜej wersecie, uwalniając przez to jej 

nienarodzone dziecko z okowów świata i przeznaczając je do słuŜby Bogu i 

dalej modli sie, aby ta prośba została zaakceptowane przez Kalifa. W 

dzisiejszych czasach Ŝadna inna matka nie poświęca swojego dziecka słuŜbie 

Bogu z wyjątkiem matki Ahmadi, nie ma znaczenia czy pochodzi ona z 

Pakistanu, z Indii, z Azji, Afryki, Europy, Ameryki, Australii czy Oceanii. Matka, 
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która prezentuje swe dziecko aktualnemu Kalifowi w celu waŜnego 

przedsięwzięcia, i która modli się do Boga, aby jej poświęcenie zostało 

zaakceptowane. Taka sytuacja nie moŜe zaistnieć nigdzie indziej niŜ w 

DŜama’at (społeczności), poniewaŜ jest to jedyna wspólnota, która operuje pod 

auspicjami instytucji Kalifatu, powołanego przez Boga, poprzez prawdziwego i 

zagorzałego miłośnika Proroka (saw). 

Tylko w DŜama’at Ahmadiyya mamy ojców, którzy tak wychowują swoje dzieci, 

Ŝe te, kiedy stają się dorosłe, gotowe są na kaŜde poświecenie.  Te dzieci piszą 

do aktualnego Khalifa: „moi rodzice złoŜyli przysięgę za mnie, teraz ja 

odnawiam tą przysięgę: proszę poświeć mnie do jakiejkolwiek słuŜby, którą 

uwaŜasz za stosowną dla mnie. Zawsze znajdziesz mnie pośród tych, którzy są 

wytrwali i zdeterminowani, pośród tych, którzy nie uchylają się od ślubowania 

swoich rodziców.” Te dzieci, które wypełniają obowiązki związane z 

przynaleŜnością do ummah [arab. naród] Muhammada (saw), kwalifikują się, 

aby być członkami tej ummah Proroka (saw). Poprawne wychowanie przez 

rodziców i ich własna bogobojność nauczyły te dzieci obowiązków, jakie mają 

one wobec Boga, jak i obowiązków jakie mają one wobec ludzkości. Mają one 

w sobie pasję do nauczania i głoszenia Słowa BoŜego [arab. Tabligh] i słuŜbie 

ludzkości. 

NaleŜy zawsze pamiętać, Ŝe Ŝywe i postępowe społeczności nigdy nie 

pozwalają umrzeć tym myślom, obietnicom i zapałowi. Takie wspólnoty 

nieustannie przypominają sobie o tych aspektach, w celu wzmocnienia swojego 

zapału. Jeśli kiedykolwiek pojawia się jakiś defekt to robią one plany na 

pokonanie go i w świetle przykazania BoŜego: „Zatem nadal napominaj 

ludzi.” (87:10), jest to zaiste zadaniem instytucji Kalifatu, aby napominać od 

czasu do czasu po to, aby tępo rozwoju tej wspólnoty się nie zmniejszyło. Tak 

więc jedna grupa po drugiej przygotowują się do głoszenia Słowa BoŜego na 

całym świecie i tak jak bezustannie płynące strumienie czynią ziemie bardziej 

zieloną, tak jedna grupa po drugiej mogą stać się źródłem duchowej energii.  

Ci, którzy są zaznajomieni z rolnictwem i nawadnianiem orientują się, Ŝe jeśli 

dostawa wody zostaje odcięta zanim cały plon jest nawodniony to funkcję ta 
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naleŜy rozpocząć od początku. Powoduje to stratę czasu i wody. Podobnie, jeśli 

nie ma stałego wysiłku w dostarczaniu Tabligh lub jeśli nie ma chętnych osób 

do wykonywania tego zadania, to rozproszone wysiłki tworzą przeszkody. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, iŜ chciałby dziś przypomnieć, Ŝe gdy 

Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) zainicjował program Waqfe Nau, robił to z 

nadzieją i modlitwą na to Ŝe zawsze znajdą się grupy ludzi chętnych by słuŜyć 

wierze i Ŝe ten prąd płynącej wody nigdy nie będzie przerwany; iŜ będzie dość 

tłumaczy dostępnych do dyspozycji DŜama’at i departamentów takich jak 

Tabligh i Tarbijjat, a takŜe, Ŝe w departamentach administracji nie zbraknie 

zadedykowanych ludzi, dostępnych w kaŜdej chwili. NaleŜy o tym pamiętać. Po 

przeznaczeniu dziecka do programu Waqfe Nau, rodzice nie powinni zapominać 

o swoich obowiązkach. Bez wątpienia, chęć poświęcenia swych dzieci przez 

rodziców jest godna uznania i kaŜdego roku wypełniane są o to tysiące 

wniosków. Jednak, gdy dziecko jest juŜ w programie Waqfe Nau, 

odpowiedzialność rodziców wzrasta. Początkowe przygotowanie dziecka musi 

być wykonywane właśnie przez nich. Poprzez bycie wzorem do naśladowania 

dla swoich dzieci, rodzice muszą połączyć je z Bogiem i wpoić im znaczenie i 

wagę Nizam e DŜama’at (administracji wspólnoty) od ich najmłodszych lat i 

upewnić, aby ich uwaga nie była rozproszona innymi czynnikami. Tak, Ŝe gdy 

dzieci osiągną wiek, kiedy rozumieją i zaczną uczestniczyć w programach 

DŜama’at, zakorzenione będzie w nich przekonanie, Ŝe mają one słuŜyć tylko 

wierze. Koniecznością jest, aby zaszczepić w dzieciach Waqfe Nau tą właśnie 

myśl. 

Więcej dzieci Waqfe Nau powinno uczęszczać do DŜamia (szkoła dla dzieci 

Waqfe Nau). Fakty i liczby zaprezentowane przez Hadhrata Khalifatul Masih 

wykazały, iŜ oprócz Pakistanu liczby w innych DŜamia były niskie. W Pakistanie 

liczba studentów DŜamia to 1033 osób. Liczba studentów DŜamia w Indiach 

ukazana w raportach to 93, lecz Hadhrat Khalifatul Masih prosił o sprawdzenie 

tej informacji gdyŜ moŜe być ona nieprawidłowa. Sprawozdanie z Niemiec z 

czerwca 2012 wykazuje, Ŝe było tam 70-ciu studentów, a obecna liczba to 80-

ciu uczniów gdzie wliczeni są takŜe studenci z innych krajów europejskich. W 
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Kanadzie jest 55-ciu studentów DŜamia jednak ta liczba, wliczając 

amerykańskich studentów, mogła juŜ wzrosnąć. W Wielkiej Brytanii mamy 

120-stu uczniów, choć ta liczba takŜe moŜe być juŜ zwiększona (tutaj takŜe 

wliczeni są studenci z innych krajów europejskich). W Ghanie otwarto nową 

DŜamia, która obecnie zapewnia wykształcenie na poziomie Szahid dla 12-stu 

studentów. W Bangladeszu mamy 12-stu uczniów DŜamia.  Łączna liczba 

studentów DŜamia to 1.400 natomiast łączna liczba Waqfe Nau chłopców to 

blisko 28 000.  Przed nami stoi cały świat, i to nie znaczy wszystkie 

kontynenty, a nawet wszystkie kraje świata, przeciwnie, musimy dotrzeć do 

kaŜdego miasta i kaŜdej wsi na świecie i kilku misjonarzy nie jest w stanie 

wykonać tego zadania. 

Małe dzieci są bardzo entuzjastycznie nastawione i podekscytowane będąc w 

programie Waqfe Nau. JednakŜe środowisko europejskie, towarzystwo 

przyjaciół, itd. odwracają ich uwagę od DŜamia i przyciągają ją do innych 

przedmiotów. Kiedy kończą one GSCE / szkołę średnią, ich preferencje się 

zmieniają. Inklinacje niektórych dzieci moŜna zauwaŜyć dość wcześnie. 

Niektórzy mają skłonności do nauk ogólnych. Oczywiście, dzieci te powinny być 

wspierane w tym względzie, ale większość po szkole średniej wybiera na ślepo 

inne kierunki naśladując tylko swych kolegów. Dzieci nie mają jeszcze 

sprecyzowanych planów, kiedy osiągają, co w tym kraju nazywa się Year10 a w 

Stanach Zjednoczonych i Australii- Grade10.  Jeśli rodzice wpoją dziecku od 

początku, Ŝe on lub ona jest Waqfe Nau i Ŝe to wszystko, co on czy ona 

posiada jest od DŜama’at wtedy pojawi się chęć skonsultowania wyboru 

przedmiotów z DŜama’at. 

Jak juŜ wcześniej wspomniano, dziś tylko Ahmadi rodzice poświęcają swoje 

dzieci z zapałem, ale nie moŜna powiedzieć, Ŝe większość zwraca równieŜ 

szczególną uwagę na ich wychowanie. Rodzice dzieci Waqfe Nau będą musieli 

zastanowić się, jak bardzo wysilają się, aby upiększyć dar poświęcenia przed 

zaoferowaniem dziecka DŜama’at i na ile honorują oni swoje zobowiązania. 

PoniewaŜ w tych krajach istnieje wszelkiego rodzaju wolność, dlatego są 

wymagane szczególny nadzór i uwaga. RównieŜ w krajach Azji i Afryki rodzice 
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nie powinni pozostawać beztroscy. Jest to obowiązek obojga rodziców, aby 

dołoŜyć wszelkich starań w tym zakresie. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, iŜ dzieci Waqfe Nau w wieku 13 i 12 lat, 

powinny zacząć myśleć o sobie i zastanowić się nad swoja rolą, a nie tylko 

zwyczajnie być zadowolone z powodu tego, Ŝe są Waqfe Nau. Kiedy przemyślą 

one swoje cele zdadzą sobie sprawę ze znaczenia ich osoby. A co do tych, 

którzy są juŜ w wieku 15 i 16 lat, powinny oni mieć bardzo dobre zrozumienie 

ich znaczenia i ich odpowiedzialności. 

Wersety zarecytowane na początku wspominają nie tylko o pragnieniach i 

obowiązkach rodziców oraz Nizam DŜama’at. Zwrócona na to jest tam takŜe 

uwaga dzieci. 

Po pierwsze, kaŜde dziecko Waqfe Nau powinno być świadome tego, iŜ juŜ 

przed jego narodzinami, jego matka poświeciła je do bardzo waŜnego zadania 

a następnie modliła się pokornie, aby jej decyzja została zaakceptowana. 

Zatem dziecko Waqfe Nau powinno mieć na uwadze to Ŝyczenie obojga 

rodziców, (poniewaŜ ojciec równieŜ odgrywa tutaj swoja waŜną rolę) i powinno 

spróbować i być naleŜytym kandydatem, aby stać się godnym słuŜeniu sprawie 

BoŜej.  Taka sytuacja moŜe zaistnieć tylko wtedy, gdy włoŜony jest wysiłek w 

to, aby uczynić swoje serce i umysł, swoje słowo i czyn takimi, które zadowolą 

Boga. 

Po drugie, jest to ogromna łaska od rodziców dla dzieci Waqfe Nau i dlatego te 

dzieci powinny modlić się za swoich rodziców i szanować kaŜdy ich wysiłek. 

Dzieci Waqfe Nau powinny zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe w wypełnianiu 

obietnicy, którą złoŜyli ich rodzice, one takŜe mają swoją rolę, i dlatego 

powinny radośnie akceptować Tarbijjat [ arab. wychowanie religijne] swoich 

rodziców i upewnić się, Ŝe nigdy nie zawiodą złoŜonego przyrzeczenia. 

Dzieci Waqfe Nau powinny pamiętać, aby zawsze dawać pierwszeństwo 

sprawom wiary przed sprawami doczesnymi. 

Po trzecie musi istnieć obietnica cierpliwości i determinacji w kaŜdym 

poświęceniu w imię zadowolenia Boga.  NiezaleŜnie jak bardzo cięŜkie są czasy, 
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ona czy on muszą honorować obietnicę Waqf (poświęcenia w imię Boga). 

śadne ziemskie pragnienia nie powinny nigdy spowodować potknięcia w danej 

przysiędze.  

W dzisiejszych czasach DŜama’at otrzymuje wiele błogosławieństwa BoŜego. W 

czasach drugiego Kalifatu bywały sytuacje gdzie kondycja finansowa w Qadian 

była tak straszna, Ŝe podstawowa pensja nie była wypłacana członkom 

DŜama’at przez kilka miesięcy. Po wyemigrowaniu do Rabwah, tego rodzaju 

sytuacja powtórzyła się, jednak ci, którzy poświęcili swoje Ŝycie dla słuŜbie 

DŜama’at nigdy się nie skarŜyli. Nawet w latach 1970 i 1980 sytuacja w Afryce 

była tak powaŜna, iŜ pensje starczały na pokrycie potrzeb tylko na dwa 

tygodnie miesiąca. I choć ci, którzy poświęcili swe Ŝycie DŜama’at jedli tylko 

jeden posiłek dziennie, to zawsze honorowali swą obietnice. 

Po czwarte, obietnica, aby podjąć i rozwijać wysiłki w celu wliczenia się do 

grona tych, którzy szerzą dobro, a zabraniają zła. Aby ustanowić dobry 

wzorzec do naśladowania, a kiedy to się stanie i dobro będzie się 

rozprzestrzeniać, a zło będzie odrzucane, wtedy ludzie zaczną być przyciągani 

do dobrych wzorców. 

Po piąte, przyrzeczenie, aby osiągnąć zrozumienie i wiedzę o Koranie i o 

Ahadith (Hadis), aby rozpoznawać / identyfikować dobro i zło oraz aby czytać 

ksiąŜki i rozprawy Obiecanego Mesjasz (as) i nieustannie próbować zwiększyć 

swą wiedzę o religii. 

Ci, którzy kształceni są w DŜamia otrzymują równieŜ wykształcenie religijne. 

Jednak, gdy ukończą oni DŜamia nigdy nie powinni zakładać, Ŝe osiągnęli juŜ 

całą wiedzę. Korzyścią jest regularne wzmacnia uzyskanych w DŜamia nauk 

poprzez świeŜą wiedzę. Te dzieci Waqfe Nau, które nie uczęszczają do DŜamia 

powinny spróbować i czytać jak najwięcej literatury DŜama’at. Powinni oni 

uczyć się Koranu z tłumaczeniem i komentarzami oraz ksiąŜek Obiecanego 

Mesjasza (as), które są dostępne w ich językach. 

Po szóste, to, co Bóg przykazał i na co dzieci Waqfe-e-Nau powinny zwrócić 

uwagę to aby dąŜyć i ulepszać praktykowanie Tabligh. Niektóre dziewczęta 
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Waqfe Nau skarŜą się, iŜ nie uczęszczając do DŜamia, nie maja szansy 

zdobycia wiedzy religijnej. JednakŜe, jeśli będą się one uczyć na własna rękę to 

równieŜ stworzą sposobności do Tabligh w swoim własnym zakresie. A to z 

kolei będzie prowadzić do dalszego umacniania swojej wiedzy religijnej. 

Dziedzina Tabligh jest otwarte dla wszystkich i kaŜdy Waqfe Nau musi się do 

tego przyczynić. Dzieci Waqfe Nau powinny uczestniczyć w tym z wielkim 

entuzjazmem i nie spocząć dopóki świat nie zjednoczy się pod sztandarem 

Proroka (saw). Taka świadomość i entuzjazm prowadzą równieŜ do zwiększania 

wiedzy religijnej. 

Po siódme, kaŜde Waqfe Nau powinno szczególnie pamiętać, ze jest ono w tej 

grupie osób, które mają uratować świat od zagłady. Jeśli masz [wymaganą] 

wiedzę a takŜe sposobność, ale nie masz pasji, aby uratować świat przed 

zniszczeniem i brakuje ci miłosierdzia, aby ratować ludzkość przed 

zniszczeniem, wówczas przedsięwzięcie to będzie czynnością beztroską.  

MoŜliwe równieŜ, Ŝe nie będzie aŜ tak błogosławione. KaŜdy serce skore do 

miłosierdzia powinno być pochłonięte w modlitwie i w połączeniu z tym 

wykazać wysiłek do rozprzestrzeniania przesłania BoŜego. To te zatroskaniem 

wypełnione modlitwy pozwolą nam osiągnąć celu.  

KaŜdy powinien pamiętać, aby nie ograniczać swojej modlitwy tylko do siebie. 

Wręcz przeciwnie, nasze modlitwy powinny płynąć w kaŜdym kierunku i nikt 

nie powinien być pozbawiony dobroczynności, jakie Bóg nam dziś daje. Taki 

powinien być proces myślenia prawdziwych Waqfe Nau i Waqfe Zindagi (ludzi, 

którzy poświęcili swoje Ŝycie na słuŜbę DŜama’at) . Nadzieja na sukces bez 

tego jest tylko samym załoŜeniem. Bez tego, nie ma się większego znaczenia 

gdyŜ jest się tylko posiadaczem tytułu Waqfe Nau, a poszukiwanie tytułów nie 

jest ani naszym celem ani teŜ nie było celem naszych rodziców.  

Tak jak juŜ wspomniano wcześniej, waŜne jest, aby dzieci Waqfe Nau i ich 

rodzice wypełniali swoje obowiązki. Zwraca się jeszcze raz uwagę, Ŝe w celu 

rozpowszechniania religii na świecie, wymagana jest wiedza religijna, a wiedzę 

taka moŜna uzyskać z najlepszym rezultatem korzystając z nauk instytucji, 
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której głównym celem jest nauczanie religii.  W naszym DŜama’at taka 

instytucja jest znana pod nazwą DŜamia Ahmadiyya. Dziś DŜamia mamy nie 

tylko w Pakistanie i Qadian, ale równieŜ Wielkiej Brytanii, Niemczech, 

Indonezji, Kanadzie i Ghanie. W Ghanie właśnie otwarta została nowa DŜamia, 

która oferuje wykształcenie do poziomu Szahid. Poprzednia tamtejsza DŜamia 

przygotowywała Mu’alims po trzech latach studiów a obecna kształci 

misjonarzy do poziomu Szahid. To oni będą słuŜyć w Afryce. Mamy równieŜ 

swoją DŜamie w Bangladeszu. Zadanie Tabligh jest niezwykle obszerne i 

najlepiej moŜe być wykonane przez przeszkolonych misjonarzy, dlatego 

maksymalna liczba Waqfe Nau powinna pobrać wykształcenie w DŜamia. 

Biorąc pod uwagę liczbę studentów DŜamia przedstawioną wcześniej, nie jest 

moŜliwe abyśmy mieli misjonarzy na całym świecie. Dopóki nie będziemy mieli 

pełnoetatowych misjonarzy będzie bardzo trudno o rewolucyjne zmiany lub 

posiadanie rewolucyjnego Tabligh. Raporty otrzymane z całego świata 

pokazują dane tylko do lipca 2012 roku. I tak mamy 25 000 dzieci Waqfe Nau 

powyŜej 15-stego roku Ŝycia, z których 16 988 to chłopcy. Liczba dzieci Waqfe 

Nau w Pakistanie wynosi 10 687, a następne są Niemcy gdzie liczba chłopców 

sięga 1 887, a liczba dziewcząt to 1155.  W Wielkiej Brytanii liczba chłopców to 

918 a dziewcząt- 880, czyli razem 1 798 dzieci Waqfe Nau. Jednak liczba 

studentów DŜamia w obu tych krajach jest bardzo niska, zwłaszcza, Ŝe są juŜ 

w nią wliczeni studenci z innych krajów europejskich. Podobnie niska jest liczba 

w kanadyjskiej DŜamia, która kształci równieŜ studentów z USA. 

Zapotrzebowanie na misjonarzy w DŜama’at jest większe, dlatego powinny one 

przygotować dzieci Waqfe Nau do przystąpienia do DŜamia. W Kanadzie i USA 

mamy około 800-set dzieci Waqfe Nau powyŜej 15-stu lat. Jeśli te dzieci będą 

przygotowane, to liczba uczęszczających do DŜamia moŜe znacznie wzrosnąć w 

ciągu najbliŜszych dwóch lat. 

Osoba wykształcona w DŜamia niekoniecznie staje się misjonarzem. 

Otrzymawszy wiedze religijną osoba taka moŜe zostać tłumaczem i tłumaczyć 

ksiąŜki Obiecanego Mesjasza (as). Dotyczy to tych studentów, którzy 

specjalizowali się w językach obcych w DŜamia. RównieŜ ci, którzy nie 
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uczęszczają do DŜamia powinni uczyć się języków obcych. Hadhrat Khalifatul 

Masih IV (ra) powiedział, iŜ jest koniecznością znać trzy języki: swój własny, 

urdu i arabski. Język arabski jest konieczny do po to, aby dokładnie rozumieć 

Koran i komentarze, a takŜe inną literaturę. Urdu jest potrzebny dlatego, Ŝe 

prawdziwa wiedza religijna spoczywa w ksiąŜkach Obiecanego Mesjasza (as). 

Jego ksiąŜki, komentarze i pisma są skarbem, który moŜe doprowadzić do 

rewolucji w świecie i przekazywania prawdziwych nauk islamu światu, 

interpretując Koran. 

Był taki czas, gdy w DŜama’at były trudności z tłumaczeniem. Nadal istnieją 

pewne wyzwania na tym polu, ale obecnie absolwenci DŜamia z róŜnych krajów 

dedykują siebie tej pracy. RównieŜ będąc w DŜamia studenci przekładają, jako 

ćwiczenia w tłumaczeniu, dzieła Obiecanego Mesjasza (as) i Hadhrat Khalifatul 

Masih II (ra). Ich opiekunowi donoszą, Ŝe standardy tłumaczeń są dobre i 

nawet, jeśli nie są jeszcze bardzo dobre to mogą być doszlifowane. W kaŜdym 

razie wysiłek w tej dziedzinie został zainicjowany. Ale to tylko garstka 

studentów. Potrzebujemy wielu róŜnych lingwistów. Jeśli ktokolwiek inny niŜ 

studenci DŜamia, jest przeszkolony w językach, to jak wspomniano wcześniej, 

powinien on/ona nauczać języka arabskiego i urdu. 

Niektóre osoby w Niemczech i w Wielkiej Brytanii zgłosiły zastrzeŜenia, co do 

poziomu edukacji w DŜamia. To jest całkowicie nieuzasadniony sprzeciw. 

Zarzuca się, Ŝe po ukończeniu DŜamia studenci nie są biegli w języku 

arabskim. DŜamia koncentruje się nie tylko na językach, ale ma teŜ szeroki 

zakres innych tematów. Jeśli niektórzy uczniowie są bardziej skłonni do 

języków, to InszAllah oni będą się w tym specjalizowali. Za łaska Boga, 

program edukacji w DŜamia jest oparty na szeroko zakrojonych badaniach. 

Jako Ŝe DŜamia w Pakistanie była załoŜona dłuŜszy czas, ci studenci otrzymują 

szkolenie specjalistyczne. Ta informacja z Niemiec jest zwykła wymówką, aby 

nie wysyłać dzieci do DŜamia. Dzięki łasce BoŜej, absolwenci brytyjskich i 

kanadyjskich DŜamia, okazali się bardzo skuteczni w Tabligh. Ci, którzy 

narzekają próbują jedynie siać niezgodę lub moŜe mają obłudne skłonności. 
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Następnie Hadhrat Khalifatul Masih przekazał kilka porad od departamentu 

Waqfe Nau, z których niektóre będą być moŜe powtórzeniem tego, co juŜ 

zostało powiedziane. 

Po osiągnięciu dojrzałości, dzieci Waqfe Nau powinni być świadome tego, iŜ 

muszą zgłosić się w DŜama’at. Rodzice powinni, w tej kwestii, zwracać uwagę 

swych dzieci w kaŜdym momencie ich edukacji. Wytyczne o edukacji dzieci 

powinny być pozyskiwane od departamentu Waqfenou. Celem tego jest 

upewnienie się, Ŝe dzieci Waqfe Nau, nie decydują się na przedmioty, na które 

nie ma zapotrzebowania w DŜama’at. 

Dziewczęta pochodzące z Pakistanu, mieszkające w Wielkiej Brytanii, które 

potrafią mówić w języku urdu powinni nauczyć się teŜ czytać. Powinny one 

takŜe poznać język miejscowy oraz arabski i zgłosić się do tłumaczenia. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, iŜ zauwaŜył, Ŝe kobiety i dziewczęta są 

bardziej biegłe w pracy tłumacza. Dziewczęta i chłopcy mogą takŜe poświęcić 

swój czas pracując jako lekarze, nauczyciele. 

Lokalny departament Waqfe Nau powinien organizować spotkania dla członków 

forum dwa razy w roku. Departament Waqfe Nau skrytykował fakt, iŜ gdy tylko 

wydany jest numer referencyjny dla dziecka, niektórzy rodzice tracą kontakt z 

departamentem na szczeblu lokalnym i krajowym, lub nie są takim w 

kontakcie, w jakim być jak powinny. Jeśli po kilku latach bez kontaktu, 

departament wspomni o wycofaniu Waqf, wtedy rodzice narzekają. Waqfe Nau 

Sylabus obowiązuje teraz do 21 lat. NaleŜy go studiować i kaŜdy 

zorganizowany egzamin powinien być podjęty.  PowyŜej 21 lat członkowie 

Waqfe Nau powinni studiować komentarze Koranu w urdu lub pięć tomów w 

języku angielskim. Powinni oni równieŜ studiować ksiąŜki Obiecanego Mesjasza 

(as) i słuchać Kazań Piątkowych oraz innych przemówień regularnie i przesyłać 

raporty na ten temat. 

Sekretarze Waqfe Nau w niektórych miejscach nie są bardzo aktywni. Wybory 

odbędą się w tym roku. Sprawozdania stwierdzające, kto jest aktywny, a kto 

nie powinny być przysyłane z wszystkich DŜama’at. Dzięki temu, nawet jeśli 
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dana osoba otrzyma więcej głosów, ale nie jest aktywna, to nie zostanie 

wybrana. 

Jeśli w jakiś miejscach specjalne aranŜacje dla Waqf-e- Nau nie są dostępne, to 

mogą one dołączyć do swoich rówieśników korzystających z ogólnego Sylabusa 

Aftal, Khuddam lub LaŜna (wewnętrzne organizacje dla męŜczyzn i kobiet). Lub 

programy nauczania mogą być połączone. 

Sylabus Waqfe Nau moŜe być przetłumaczony na róŜne języki. Zrobione to juŜ 

zostało w Szwecji. Francja lub Mauritius powinni podjąć wysiłki w tłumaczeniu 

na język francuski. NaleŜy niezwłocznie zdecydować, kto wykona ten przekład i 

praca na nim powinna być zakończona w przeciągu dwóch miesięcy.  

Członkowie programu Waqfe Nau powinni codziennie czytać ksiąŜki o treści 

religijnej, nawet, jeśli tylko kilka stron. 100%  członków Waqfe Nau powinno 

wysłuchiwać Piątkowego Kazania. Hadhrat Khalifatul Masih wspomina, iŜ 

dowiedział się przy jednej okazji, Ŝe tylko 10% uczniów w klasie zwykło 

słuchać ich regularnie. Departament jak równieŜ i rodzice powinni zwrócić 

szczególną na to uwagę. Dział administracyjny powinien próbować tworzyć 

interaktywne programy dla Waqfe Nau. KaŜdy kraj powinien stworzyć komisję, 

której zadaniem byłoby ustalenie w ciągu trzech do czterech miesięcy, jakie są 

wymagania dotyczące najbliŜszych dziesięciu lat. Ilu misjonarzy będą one 

wymagać, ilu tłumaczy, ilu lekarzy i innych ekspertów. Departament Waqfe 

Nau powinien odpowiednio monitorować te raporty. 

Niektórzy członkowie Waqfe Nau pragną zająć się prowadzeniem własnych firm 

lub przyłączyć się do policji lub wojska. Mogą to robić, ale powinni wtedy 

wycofać swoje członkostwo w programie Waqfe Nau. KaŜdy kraj powinien 

równieŜ posiadać komitet poradnictwa zawodowego.  

Hadhrat Khalifatul Masih powtórzył wielokrotnie, Ŝe gdy członkowie Waqfe  Nau 

osiągają wiek 18-stu lat, powinni oni odnowić swoje zobowiązanie na piśmie. 

Zapoczątkowany został magazyn zatytułowany ,,Ismail" dla Waqfe Nau 

chłopców oraz inny, zatytułowany ,,Maryam", dla dziewcząt. Oba te 

czasopisma powinny być przetłumaczone na język niemiecki i francuski. 
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Artykuły mogą być pisane i publikowane lokalnie lub teŜ dostarczane z Wielkiej 

Brytanii i tłumaczone na język lokalny i publikowane w połączeniu z językiem 

Urdu.  

Niech Bóg dopomoŜe tym wszystkim rodzicom, którzy poświęcili swoje dzieci 

na Waqfe Nau, aby byli oni w stanie wychować i modlić się za swoje pociechy 

w taki sposób, który uczyni z nich pełnoprawnych członków Waqfe Nau. Niech 

te dzieci będą pociechą dla oczu rodziców i nich będą zdolne honorować ich 

przysięgę, a takŜe być zaliczanymi do tej grupy ludzi, których zadaniem jest 

wyłącznie propagowanie wiary w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nich Bóg 

im w tym dopomoŜe! 

 
 
     


