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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

Tragedia w Pakistanie 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), Przywódcę 

Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadijja w meczecie Bait-ul-Futuh w 

Londynie. 

19 grudnia, 2014 r. 

 

 
W dzisiejszych czasach obserwujemy wiele incydentów barbarzyństwa i 

okrucieństwa przeprowadzanych w krajach muzułmańskich. Takie epizody nie 

mają miejsce w innych krajach, a przynajmniej nie występują tam z taką samą 

częstotliwością. Rozwinięty świat wznosi silne protesty przeciwko takim 

incydentom, czy to sprawcami ich są pracownicy rządu czy teŜ jakiejkolwiek 

grupy czy osoby. Ostatnio silne protesty przeciwko jakimś wydarzeniom miały 

miejsce w USA. JednakŜe, tak jak religia islamu uczy miłości i braterstwa, 

całkowicie sprzecznie z jej naukami dzisiejsze rządy muzułmańskie, grupy i 

organizacje utworzone w imię islamu, popełniają okrucieństwa dla interesów 

osobistych lub w imię pokoju, w imię islamu! 

 

W obecnych czasach liczne organizacje, które zostały utworzone w imię 

wdraŜania szariatu, dopuszczają się takich okrucieństw, Ŝe człowiek jest 

osłupiały z przeraŜenia i zastanawia się czy są to działania ludzi czy teŜ 

stworzeń gorszych niŜ zwierzęta, w przebraniu ludzi! Ostatnio, w Pakistanie, 

miała miejsce zbrodnia, która nie był po prostu zbrodnią, ale najgorszym 

przykładem brutalności i okrucieństwa. Zbrodnia ta spowodowała, Ŝe włosy 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  2/11 

 

stanęły ludziom dęba i zaczęli krzyczeć w odpowiedzi! KaŜdy, kto posiada 

odrobinę człowieczeństwa, krzyczał! Zaiste, cztery i pół roku temu 

okrucieństwo takie zostało takŜe popełnione w naszych meczetach. Tutejszy 

kanał telewizyjny, prawdopodobnie BBC, wymieniał najgorsze wydarzenia w 

Pakistanie w ciągu ostatnich pięciu lat i zawarł w tym incydenty z naszych 

meczetów. Tak czy inaczej, nasz smutek w tym czasie i okrucieństwo 

popełniane przeciwko nam nie było uznane za godne uwagi, współczucia i 

kondolencji ani przez rząd [Pakistanu], ani teŜ przez społeczeństwo, być moŜe 

z obawy przed Maulłi. 

 

JednakŜe Ahmadi posiadają współczucie dla ludzkości i są dotknięci widząc 

ludzkość w niedoli. To byli nasi rodacy i być moŜe wszyscy oni byli teŜ 

muzułmanami. Nasze serca są pełne współczucia, jest nam przykro z ich 

powodu i posiadamy dla nich wielką sympatię. Takie okrucieństwo popełnione 

na nich zawsze spowodowałoby nasze cierpienie i tak doprawdy się stało. Nie 

tylko byli Pakistańczykami, jak większość ludzi siedzącą w tym zgromadzeniu, 

ale byli takŜe muzułmanami. Ten incydent równieŜ przekroczył wszelkie granice 

barbarzyństwa. Zdecydowana większość umęczonych ofiar to niewinne dzieci w 

wieku pięciu, sześciu i siedmiu lat i inne w wieku dziesięciu, jedenastu i 

trzynastu lat. Te młodsze nie miały prawdopodobnie pojęcia o terroryzmie lub 

ekstremizmie i być moŜe nie wiedziały nawet jaka jest róŜnica między 

muzułmanami i nie-muzułmanami! Jednak ich Ŝycia zostały zabrane w 

najbardziej brutalny sposób. Niechaj Bóg przykryje je wszystkie Swoim 

okryciem miłosierdzia i przebaczenia oraz niech udzieli ich rodzicom 

cierpliwości i wytrwałości. Te dzieci były namierzone, poniewaŜ tzw. osoby do 

wdraŜania szariatu chciały zemścić się na pakistańskiej armii. 

 

Co to ma wspólnego z islamem? Co to ma wspólnego z szariatem? Prorok 

(saw) surowo zabronił uŜywania w walce siły wobec kobiet i dzieci, a nawet 

wobec nie-muzułmanów! Pewnego razu Prorok (saw) zakwestionował 
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Towarzysza, który w walce zabił Ŝydowskie dziecko. Towarzysz ten 

odpowiedział: „O Proroku Boga, był on tylko Ŝydowskim dzieckiem zabitym 

przez pomyłkę, jakie to ma znaczenie?” Prorok (saw) odpowiedział na to, 

pytając czy nie był on tylko niewinnym dzieckiem człowieka? Taki był standard 

świętości człowieczeństwa zademonstrowany nam przez błogosławiony model 

Proroka (saw) i patrzcie na brutalne działania popełniane teraz w imię islamu! 

 

Zarówno muzułmanie jak i nie-muzułmanie wyrazili swoje przeraŜenie 

brutalnością tego wydarzenia. Przy okazji mianowania pierwszej kobiety 

Kościoła Anglikańskiego na biskupa, wyraŜono uczucia Ŝalu i uczczono to 

minutą ciszy. NiezaleŜnie od wiary, wszyscy czuli ból, podczas gdy ci, którzy są 

zwani muzułmanami, dumnie wzięli odpowiedzialność za tą zbrodnię i nie 

okazali Ŝadnych wyrzutów sumienia! 

 

Zaobserwowaliśmy, Ŝe kaŜdy posiadający odrobinę przyzwoitości wyraził ból i 

kondolencje. Serca Ahmadi współczują wielce ludzkości i zawsze jesteśmy 

gotowi dzielić smutek innych. Nasze serca dotyka kaŜdy bolesny incydent. 

Hadhrat Khalifatula Masiha otrzymał wiele listów wyraŜając ból i cierpienie. 

Incydent ten miał wielki wpływ na Hadhrat Khalifatula Masiha przez cały dzień. 

A w takiej sytuacji człowiek modli się o zniszczenie tych popełniających 

okrucieństwa. Niechaj Bóg szybko pozbędzie się z kraju tych zdeprawowanych i 

złych ludzi oraz usunie ich z wszystkich muzułmańskich krajów. Widząc te 

wydarzenia człowiek przypomina sobie o opresjach popełnionych przeciwko 

Ahmadi, ale równieŜ czuje wielki ból z powodu niewinnych dzieci. Niechaj Bóg 

da tym dzieciom cierpliwość i wytrwałość i niechaj dopomoŜe On tym, które 

straciły rodziców. Ekstremizm i okrucieństwo są tragediami prawie kaŜdego 

kraju muzułmańskiego, na przykład Iraku, Syrii i Libii, a najgorsze jest to, Ŝe 

to wszystko jest przeprowadzane w imię Boga i Jego Proroka! 

 

W wyniku zamieszek antyrządowych w Syrii zginęło około 130 000 osób, z 
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czego 6 600 stanowiły dzieci, a około jedna trzecia tej liczby to cywile. ISIS 

zabił tysiące, a setki kobiet i dziewcząt zostały stracone, poniewaŜ nie chciały 

wejść w związki małŜeńskie z męŜczyznami z ISIS. Według innego źródła liczba 

ofiar tego ucisku i zniszczenia jest o wiele większa. Ktoś, kto zna prawdziwe 

nauczania islamu jest zamroczony tym wszystkim i zastanawia się, jakie nauki 

islamu są tutaj praktykowane! I to się robi w imię Boga, który jest Łaskawy, 

Litościwy i Zawsze Miłosierny! W imię Proroka (saw), który otrzymał tytuł 

miłosierdzia dla całej ludzkości! W imię szariatu, który naucza, aby być 

sprawiedliwym nawet w stosunku do nieprzyjaciół! O wy, którzy wierzycie! 

Bądźcie wytrwali dla sprawy Allaha, w sprawiedliwości dając 

świadectwo. I niechaj wrogość ludzi nie spowoduje, Ŝebyście 

postępowali inaczej, jak tylko w sprawiedliwości. Bądźcie zawsze 

sprawiedliwi, to bowiem bliŜsze jest cnoty. I bójcie się Allaha. 

Zaprawdę, Allah jest świadom tego, co czynicie (5:9). Tutaj Bóg podnosi 

poziom wiary prawdziwego wierzącego, a jeśli brakuje tego elementu 

sprawiedliwości, wtedy wiara nie jest kompletna. Bóg nakazuje, Ŝe nawet 

wrogość nie powinna skłaniać cię do bycia niesprawiedliwym, a twoje modele 

uczciwości i sprawiedliwości powinny stać się świadkami nauk islamu. Jeśli 

tylko ci, którzy znani są, jako muzułmanie, zastanowią się nad sobą i 

sprawdzą, czy ich działania przyciągają do nich nie-muzułmanów czy teŜ nie! 

Ich czyny odpychają nawet muzułmanów! 

 

Czy dzieci, które widziały swoich przyjaciół namierzonych przez tych okrutnych 

barbarzyńców, kiedykolwiek rozwaŜą jego sprawców jako muzułmanów? A 

gdyby tak się stało, to pojawią się w ich umysłach pytania o islamie i jego 

akceptację. Ci ludzie nie tylko popełniają ewidentne morderstwo i sieją 

zniszczenie, ale równieŜ oddalają od islamu następne pokolenie. Ci, którzy 

znani są jako islamscy przywódcy religijni, którzy stworzyli te ekstremistyczne 

organizacje terrorystyczne, w imię dŜihadu i sekciarstwa, powinni skorygować 

swoją wiarę i ukazać następnemu pokoleniu prawidłowe nauczanie islamu. To 

moŜe zaistnieć tylko wtedy, gdy przyjmą oni to, czego nauczał Imam tego 
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wieku i zaczną praktykować prawdziwy islam, a takŜe zachęcą do tego innych. 

 

Prawdziwy i Ŝarliwy wielbiciel Proroka (saw) pisał o Maulałi:  

,,Maulałi uczynią islamowi wielką przysługę, jeśli połączą się, aby rozpędzić tą 

idee z umysłów nieświadomych muzułmanów. W ten sposób, nie tylko pomogą 

ujawnić doskonałość i piękno nauk islamu, ale takŜe usuną niechęć, którą, ze 

względu na swoje przesądy, posiadają przeciwnicy religijni (...) "(Jak być 

wolnym od grzechu, str. 13) 

 

Takie było miłosierdzie, jakie miał Obiecany Mesjasz (as), aby szerzyć 

prawdziwe nauki islamu, ale kto jest gotów go wysłuchać! Celem tych tzw. 

Maulałis nie jest ustanowienie świętości islamu. DąŜą raczej do rozwijania 

personalnych i nabytych interesów. śadni uczeni religijni nie potępili silne tego 

incydentu, chyba, Ŝe powiedzą coś dziś, na piątkowej modlitwie. NaleŜy 

pamiętać, Ŝe Bóg mówi: (...) Bójcie się Allaha (...) i Bóg nie jest świadomy 

wszystkiego tylko dla faktu bycia świadomym, a raczej kaŜde działanie 

człowieka decyduje o jego losie. I ci, którzy dopuszczają się okrucieństwa z 

pewnością czeka złe zakończenie. 

 

O tych, którzy wyznają Kalimę, Bóg mówi, Ŝe są: (...) czuli pomiędzy 

samymi sobą (...) (48:30). Nie mówiąc juŜ o tym, Ŝe obecnie traktują oni 

siebie nawzajem gorzej niŜ traktują swojego wroga. Zabijają setki tysięcy 

własnych ludzi i czynią męczennikami własne dzieci! Czy myślą, Ŝe kara ich 

ominie! Nigdy! A jeśli kto zabije świadomie wierzącego, jego nagrodą 

stanie się Piekło, w którym zamieszka. Allah się na niego zagniewa i 

przeklnie go i przygotuje dlań wielką karę (4:94) i dalej Bóg mówi, kim 

jest prawdziwy wierzący: (...) i nie odpowiadajcie tym, którzy 

pozdrawiają was pozdrowieniem pokoju: „Nie jesteś wierzącym.” 

(4:95) 
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Islam ustanowił świętość braterstwa i jeśli ktoś depcze po nim i zabija kogoś, 

kto wyznaje Kalimę, to z pewnością pójdzie do piekła i będzie zawsze pod 

klątwą Boga. Ci, którzy umierają w atakach samobójczych lub podczas walki i 

myślą, Ŝe po swej śmierci zadowolą tym Boga, są z pewnością w błędzie. Bóg 

wyraźnie oświadczył, Ŝe jeśli zabijesz wierzącego to znajdziesz się pod klątwą 

Boga. Nie mają prawa zabijać człowieka, który Ŝyczy im pokoju jak prawdziwie 

wierzący. Czym na taki los zasłuŜyły sobie te niewinne dzieci! Te dzieci 

poszukiwały wiedzy, aby stać się uŜyteczną częścią społeczeństwa, aby być 

kapitałem kraju i szerzyć pokój. To są powody, dla których chodziły do szkoły. 

Zdumiewające jest, gdy słucha się, tak zwanych przywódców religijnych, 

którzy uczą ekstremizmu pomimo pięknych nauk islamu i słuchając tego ci 

niewykształceni i nieświadomi dopuszczają się brutalnych aktów! MoŜe uwaŜają 

piekło za coś z bajki, a moŜe nie mają wiary w Słowo BoŜe, bo nadal zabijają 

się nawzajem. Jeśli nie posiadają doskonałej wiarę w Ŝycie przyszłe to Bóg 

równieŜ oznajmił o wynikach szkodzenia świętości braterstwa, co widzimy na 

tym świecie: I bądźcie posłuszni Allahowi i Jego Posłańcowi oraz nie 

sprzeczajcie się ze sobą nawzajem, abyście nie wahali się oraz aby nie 

opuściła was wasza siła. I bądźcie wytrwali. Zaprawdę, Allah jest z 

tymi, którzy są wytrwali. (8:47) 

 

Z powodu walk oraz licznych organizacji terrorystycznych większość krajów 

jest jak pola bitewne. Błagają zachodnie mocarstwa, mimo Ŝe stworzyli 

organizację krajów muzułmańskich, ale ta nie ma powaŜania. Nie mają do 

siebie wzajemnego zaufania, które mogłoby ułatwić osiągnięcie pokoju i nie 

posiadają teŜ reputacji u innych krajów. Ich sprawy są zarządzane przez 

wielkie mocarstwa i jeśli ich prezydent lub premier, a nawet główny wojskowy 

odwiedzają i prowadzą rozmowy z prezydentem lub premierem kraju 

zachodniego, a ten zachęci ich trochę czy teŜ udzieli im akceptacji, to nasi 

przywódcy czują się tak, jakby otrzymali wszystkie dobrodziejstwa świata! Ich 

koncepcja Boga staje się niewaŜna i uznają oni ludzi tego świata za źródła 

swojej stabilizacji. Istnieją nieograniczone powody, które prowadzą kraje 
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muzułmańskie do ruiny. Kiedy ma miejsce zbrodnia to przez kilka dni istnieje 

publiczne oburzenie, a później wielu członków społeczeństwa znowu staje się 

instrumentami w popełnianiu barbarzyństw. 

Dopóki nie przyjmą tego, co mówi Bóg, dopóki nie staną się uczciwi nawet 

wobec wroga, dopóki nie udzielą bezpieczeństwa tym, którzy witają ich z 

pokojem, dopóki nie ugruntują norm braterstwa, dopóki rządy nie zaczną 

opiekować się społeczeństwem, dopóki społeczeństwo nie przestanie uskarŜać 

się na rządy i dopóki nie zaszczepią w swych sercach strachu przed Bogiem to 

takie okrucieństwa będą nadal mały miejsce! 

 

Gdyby tylko nasi przywódcy i ci znani, jako przywódcy religijni i społeczeństwo 

to zrozumieli. Ból muzułmańskiej ummah jest równieŜ naszym bólem, 

poniewaŜ są związani z naszym mistrzem. Imam tego wieku uczył nas 

współczucia i miłości dla tych, którzy są związani z naszym mistrzem i w 

poetyckiej formie powiedział: 

„O serce! Posiądź przyzwolenie dla tych ludzi i bądź dla nich litościwe 

Pomimo wszystkiego twierdzą, Ŝe kochają mojego Proroka” 

 

 Są oni dla nas okrutni, ale nie szukamy zemsty, modlimy się za ich serca, aby 

stały się czyste i aby zrozumieli. To uczucie współczucia i dobrej woli dla nich 

zostało zaszczepione w naszych sercach przez Obiecanego Mesjasza (as). 

Zgodnie z naukami islamu nauczył nas, aby mieć współczucie dla swoich i 

innych ludzi. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

„Prawdziwym wierzącym i muzułmanom nakazuje się być łagodnymi i 

miłosiernymi.” 

„KaŜdy człowiek codziennie powinien spojrzeć na siebie i zobaczyć, jak bardzo 
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troszczy się o te kwestie i jak wiele współczucia i dobrej woli ma dla swoich 

braci.” 

„Wspólnym celem przyjścia wszystkich proroków jest ugruntowanie prawdziwej 

miłości do Boga i wpojenie specjalnego znaczenia miłości i praw człowieka 

wśród braci. Dopóki to nie będzie praktykowane, wszystkie sprawy są jedynie 

obrządkiem.” 

 

„Bądźcie miłosierni dla ludzi Boga, nie uciskajcie ich swoimi językami, rękoma 

czy teŜ za pomocą innych środków. Zawsze starajcie się dla dobra ludzkości. 

Nie bądźcie aroganccy wobec nikogo, nawet wobec podwładnych i nie 

obraŜajcie nikogo, nawet, jeśli ktoś was obraŜa. Stańcie się łagodni, 

wyrozumiali, o dobrej woli i bądźcie współczujący dla ludzkości, aby was 

zaakceptowali.” 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

„Co chce od ciebie Bóg poza tym, Ŝebyś traktował całą ludzkość z uczciwością? 

Ponad to czyń dobro tym, którzy nigdy nie czynili dobra dla ciebie, a ponad to 

bądź miłosierny dla stworzeń Boga, tak jakby były twoją najbliŜszą rodziną; 

tak jak matki dla dzieci (...) Ostateczny stopień dobroci rodzi się z naturalnych 

instynktów, takich jak te matczyne.”(Kishti e Nuh, str. 30, Ruhani Khaza'in tom 

19) 

 

Mieliśmy ten poziom nauczania w zakresie okazywania sympatii oraz 

współczucia i jeśli będziemy to praktykować to nawzajem będziemy w stanie 

odczuwać swój ból. Dzięki łasce Boga, zdecydowana większość członków 

naszego DŜama'at wykazuje to współczucie tak jak to powinni robić Ahmadi. Te 

uczucia mamy dla całej ludzkości, a w większym stopniu dla muzułmanów. 

Nasze serca wypełnione są Ŝalem w związku z wszelkimi okrucieństwami 

popełnianymi przeciwko muzułmanom. Ta zbrodnia popełniona w Pakistanie 
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jest dla nas bardzo bolesna tak jak wszelkie okrucieństwa popełniane wobec 

muzułmanów na całym świecie jest bolesne dla nas. Nasz ból nasila się, gdy 

wołamy do świata, Ŝe zgodnie z BoŜymi obietnicami Mesjasz juŜ przyszedł. 

Mesjasz, który miał zakończyć wojny i konflikty oraz szerzyć miłość i pokój; 

słuchajcie go! Pomimo naszego nawoływania ci, którzy są znani, jako 

przywódcy religijni są najgorsi w swej wrogości wobec nas. W takich 

sytuacjach linie sprawiedliwości i współczucia się rozmywają, zaczyna panować 

nieład i zabici zostają niewinni, tak jak to się teraz dzieje. Jeśli tylko ci znani, 

jako przywódcy religijni zrozumieliby to i zamiast uwikłać Ummah w 

dyskryminacje, zaszczepili nauki islamu opierające się na miłości i na pokoju 

oraz spróbowali rozwiać nieporozumienia wśród nie-muzułmanów, Ŝe islam 

jest, nie daj BoŜe, ekstremistą i pełną przemocy religią. Niech Bóg da im 

zrozumienie! Musimy modlić się za Pakistan i inne kraje muzułmańskie- niechaj 

Bóg da tym krajom pokój i niechaj ich rządy i społeczeństwo rozpoznają 

prawdziwe wartości islamu! Niechaj Bóg takŜe dopomoŜe nam ukazywać dobre 

przykłady! 

 

W związku z sytuacją w Syrii, Iraku i Libii, tamtejsi Ahmadi cierpią z dwóch 

powodów: przez to, Ŝe są obywatelami tych miejsc, a takŜe przez to, Ŝe są 

Ahmadi. Módlmy się za nich specjalnie. Niechaj Bóg uwolni ich od ich 

trudności! Niektórzy Ahmadi są w powaŜnych tarapatach i Ŝyją pod gołym 

niebem. Obie strony są przeciwko Ahmadi i w tych okolicznościach Ŝadna 

pomoc do nich nie dociera. Tylko Bóg moŜe im pomóc oraz zmiłować się nad 

nimi i wkrótce złagodzić ich trudności! 

 

Zostały ogłoszone trzy pogrzeby: 

Mubarak Ahmad Bajwa Sahib, Ahmadi, został uprowadzony w Pakistanie przez 

nieznane osoby w dniu 26 października 2009 roku. Kilka dni temu aresztowani 

zostali pewni terroryści, z których jeden wyjawił, Ŝe brał udział w uprowadzeniu 

Mubarak Ahmad Bajwa Sahiba. Powiedział, Ŝe został on uprowadzony z 
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powodu bluźnienia przeciwko Prorokowi (saw) i przechowywany był zakuty w 

łańcuchy, a pewnego dnia został zasztyletowany na śmierć i pochowany. 

 

Shaheed Mubarak Ahmad Bajwa Sahib urodził się w 1953 roku. Był rolnikiem. 

Był szczerym, łagodnym i przyjaznym człowiekiem. Jego ojciec i brat słuŜyli w 

DŜama'at, a jeden z jego synów słuŜy obecnie. Shaheed Mubarak Ahmad 

Bajwa Sahib pozostawił wdowę i czterech synów, dwóch braci i siostrę. 

 

Mubarak Ahmad Bajwa Shaheed została porwany w dniu 26 października 2009 

wraz z chłopcem, który był pomocą w domu. Chłopiec ten został później 

wypuszczony wraz z telefonem komórkowym, za pośrednictwem, którego 

porywacze Ŝądali okupu. Początkowo zaŜądano okupu w wysokości 20 mln 

rupii. Suma ta została zredukowana do 1 mln rupii i Ŝądano, aby wysłać tę 

kwotę do Kohat lub do Parachanar. Później to połączenie telefoniczne zostało 

przerwane, a policja nie mogła rozwiązać tej sprawy. 

Ostatnio brat Shaheed Ahmad Mubarak Bajwas Sahib został poproszony, aby 

skontaktować się z lokalną policją, gdzie powiedziano mu, Ŝe niedawno 

aresztowani Talibowie przyznali się do porwania Bajwas Sahib, a później 

zasztyletowania na śmierć i zakopania jego zwłok. Członek społeczności 

Talibów powiedział, Ŝe osoba z sąsiedniej wsi, która była chrześcijaninem, ale 

przyjęła islam i dołączyła do Talibów, doniosła na Bajwa Sahib, Ŝe jest 

„bluźniercą”. Bajwa Sahib został następnie porwany i zasztyletowany. Kiedy 

policja zapytała członka Talibów, dlaczego to zrobili, ten powiedział, to było to 

wykonane na rozkaz dowódcy. 

Niechaj Bóg podniesie pozycję shahiid i zapewni jego rodzinie wytrwałość. 

 

Amina Sahiba z Kababir zmarła w dniu 12 grudnia 2014 roku. Była Ahmadi od 

urodzenia i słuŜyła w LaŜna na róŜnych stanowiskach. Była bardzo poboŜna i 

hojnie dzieliła się tym, czym miała. Wykonała duŜą pracę w cateringu, dla jej 
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lokalnego DŜama'at, w czasie budowy miejscowego meczetu Masjid Mahmood 

na co równieŜ przekazała duŜą sumę pieniędzy. Była wielce poświęcona słuŜbie 

Khulafa, słuchała piątkowych kazań z wielką uwagą i zawsze, całym sercem, 

była gotowa przestrzegać wszelkich instrukcji. Nauczyła wiele dzieci czytania 

Koranu. Jej wielkie pragnienie, aby odwiedzić Qadian spełniło się trzy razy, 

kiedy wzięła udział w DŜelsa Salana Qadian. Amina Sahiba był Moosia i 

cioteczną matką Munir Odeh Sahiba. 

Munir Odeh Sahib pisze, Ŝe jego ciotka spędziła swoje Ŝycie słuŜąc 

Ahmadiyyat. Wychowywała Odeh Munir Sahib jak jego własna matka, kiedy 

jego rodzice wychodzili do pracy. Szyła ubrania, ale nigdy nie przyjęła pomocy 

od nikogo. Nie była zamęŜna. Otrzymała propozycję małŜeństwa z nie-Ahmadi, 

którą odrzuciła. Munir Sahib Odeh był z nią, kiedy zmarła, a jej ostatnie słowa 

brzmiały: „Nikt nie jest godzien czci oprócz Allaha”. Przed odejściem poleciła, 

aby wszystkie jej własności były przekazane DŜama'at. 

 

Ibrahim Abdul Bukhari Sahib z Egiptu zmarł 13 grudnia w wieku 63 lat. Podjął 

on bai`at w młodym wieku osiemnastu lat i Ŝył w czasie trzech Khulafa. Po 

zaakceptowaniu Ahmadiyyat doświadczył wiele wrogości ze strony swej rodziny 

i teściów, ale pozostał nieugięty. RównieŜ w miejscu pracy, z powodu jego 

wiary, stanął w obliczu wielu barier i był obraŜany. Jego Ŝona była pod 

wraŜeniem jego zachowania będącego wzorem do naśladowania i równieŜ 

przyjęła Ahmadiyyat. Przez dwa i pół roku Ibrahim Abdul Bukhari nauczał 

arabskiego w szkole w Nigerii. Był regularny w Salat, płaceniu czanda i 

regularnie uczestniczył w piątkowych modlitwach, nawet w ostatnich dniach, 

pomimo choroby. Odwiedził równieŜ Wielką Brytanię i był wielce oddany 

Kalifatowi. Pozostawił wdowę, córkę i trzech synów. 

Niechaj Bóg podniesie rangę zmarłego i zapewni wytrwałość rodziny w Ŝałobie. 

 


