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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Błogosławiona wizyta w Niemczech  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

20 czerwca, 2014 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe dwie ostatnie modlitwy piątkowe 

prowadził w Niemczech. Piątkowe kazanie z 6-tego czerwca dotyczyło tematu 

posłuszeństwa wobec Kalifatu i było przeznaczone nie tylko dla niemieckiego 

DŜama’at, ale dla całego świata, choć niektóre przykłady cytowane w tym 

kazaniu były w odniesieniu do niemieckiego DŜama’at. Hudhur jest 

zadowolony, Ŝe Ahmadi z całego świata niezwłocznie odpowiedzieli na to 

kazanie wyraŜając swoją lojalność, a zwłaszcza, Ŝe wspomnieli, Ŝe chociaŜ 

niektóre osoby piastujące urzędy próbują i znajdują własne interpretacje 

kwestii, to zapewnili, Ŝe nie powtórzy się to juŜ w przyszłości. To jest piękno 

DŜama’at ustanowionego przez Obiecanego Mesjasza (as). DŜama’at szybko 

reaguje na to, na co zwraca się jego uwagę. Niech Bóg wzmocni wszystkich 

Ahmadi w ich posłuszeństwie i lojalności! 

Hudhur oparł swoje dzisiejsze kazanie na jego ostatniej podróŜy do Niemiec i 

tamtejszej DŜelsa Salana. Hudhur powiedział, Ŝe jednym źródłem radości z 

DŜelsa są członkowie DŜama’at: Ahmadi męŜczyźni, kobiety i dzieci, którzy 

przybyli na DŜelsa z wielkim zapałem. W dzisiejszych czasach nie-Ahmadi 

goście są równieŜ źródłem radości naszych DŜelsa. Przychodzą oni, aby 
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zobaczyć na własne oczy i usłyszeć czy słowo i praktyka Ahmadi są zgodne czy 

teŜ oni takŜe, tak jak ludzie skupieni ma materializmie, zbierają się na DŜelsa 

po to, aby po prostu spotkać się i dobrze bawić się. JednakŜe, gdy ci goście 

doświadczą DŜelsa i wysłuchają pięknych nauk islamu, to staje się to źródłem 

usunięcia ich wątpliwości i błędnego wyobraŜenia na temat islamu. Podobnie, 

gdy nie-muzułmanie lub nie-Ahmadi, którzy mają jakąś wiedzę o Ahmadiyyat, 

prawdziwym islamie, osobiście doświadczą DŜelsa, to albo przyjmują bai`at lub 

ich serca, po krótkim czasie, skłaniają się całkowicie ku Ahmadiyyat. DŜelsa 

kreuje bardzo pozytywne wraŜenie o islamie i jest doskonałym źródłem Tabligh 

jakim zresztą była niedawna niemiecka DŜelsa. Hudhur przedstawił kilka uwag 

gości DŜelsa w odniesieniu do tego jak wsparcie i pomoc BoŜa jest z nami, bo 

w istocie serca skłaniają się tylko dzięki łasce BoŜej. 

Oprócz DŜelsa, podczas podróŜy do Niemiec, zostały równieŜ wylane 

fundamenty pod meczety oraz nastąpiły inauguracje meczetów. Podczas tych 

uroczystości przedstawione zostały gościom piękne nauczania islamu, których, 

jak to ci goście wspomnieli, nie znali przedtem. Za pośrednictwem mediów 

wiadomość ta dotarła do milionów. 

Wielu delegatów przybyło na DŜelsa z sąsiadujących krajów europejskich. 

Delegacje te składały się z duŜej liczby ludzi. Oprócz nowych Ahmadi i tych pod 

opieką Tabligh z Francji i Belgii, ludzie przybyli z Estonii, Chorwacji, Litwy, 

Słowenii, Rumunii, Węgier, Czarnogóry, Bośni, krajów rosyjskich, Kosowa, 

Albanii, Bułgarii i Macedonii. Delegacje te składały się z męŜczyzn, kobiet i 

dzieci, które są pod opieką Tabligh. 

Delegacja z Macedonii składała się z 55-ciu osób: 28 chrześcijan, 10-ciu nie-

Ahmadi i 17-stu Ahmadi. Przebyli oni 2000 km, aby być na DŜelsa. Wśród nich 

było dwóch dziennikarzy i operator kamery. Powiedzieli oni, Ŝe kiedy powrócą 

do domu, ich nagrania zostaną wyemitowane w macedońskiej telewizji. 

Dziewięć osób, z macedońskiej delegacji, podjęło bai`at podczas DŜelsa. Ich 

opinie były bardzo pozytywne. Jeden gość powiedział, Ŝe jego wizyta okazała 

się doskonała pod względem zdobywania wiedzy religijnej, a wykłady Hudhura 
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zmieniły jego punkt widzenia na temat islamu. Inny gość powiedział, Ŝe 

przybył, aby uzyskać wiedzę na temat islamu i był pod wielkim wraŜeniem 

przemówień Hudhura. Powiedział, Ŝe chciałby przybyć na DŜelsa ponownie i był 

zadowolony, Ŝe Hudhur wszystko bardzo dobrze wyjaśnił. Kobieta, która 

równieŜ była gościem na DŜelsa, powiedziała, Ŝe jej opinia na temat islamu 

zmieniła się całkowicie po przybyciu na DŜelsa, a wykłady Hudhur pobudziły jej 

myśli. Inny gość powiedział, Ŝe jest bardzo zadowolony z przybycia na DŜelsa i 

był szczególne pod wraŜeniem pokojowego przesłania Hudhura. Gość, który 

jest profesorem, powiedział, Ŝe przemowy Hudhura powiększyły jego 

znajomość islamu. Poczuł, Ŝe jego spotkanie z Hudhurem było wyjątkowe. 

Hudhur poświęcił duŜo czasu gościom oraz udzielił szczegółowych odpowiedzi 

na ich pytania i człowiek ten wspomniał równieŜ, Ŝe dowiedział się wielu 

nowych rzeczy oraz stwierdził, Ŝe Ahmadi praktykują to, co głoszą. Pewna 

studentka powiedziała, Ŝe był zdumiona i pod wraŜeniem DŜelsa, a spotkanie z 

Hudhurem było dla niej nowym doświadczeniem. Inny gość zaproponował 

Hudhurowi, aby wszystkie religie zostały zebrane razem. Hudhur powiedział 

mu, Ŝe juŜ nad tym pracujemy i wspomniał temu gościowi o naszej ostatniej 

uroczystości w Guildhall w Londynie. 

Albańska delegacja składała się z 10-ciu nie-Ahmadi i 10-ciu Ahmadi. Jeden z 

gości, który słuŜył kiedyś w armii powiedział, Ŝe nigdy wcześniej nie 

doświadczył czegoś podobnego, do DŜelsa. Człowiek ten stwierdził, Ŝe zapał 

prezentowany przez Ahmadi był bardzo przyjemny i był zadowolony, Ŝe nawet 

małe dzieci, szczęśliwe, serwowały wodę pitną. Inny gość powiedział, Ŝe był na 

DŜelsa równieŜ w zeszłym roku, a w tym roku poczuł wyraźną zmianę gdyŜ 

było tu obecnych wielu rdzennych, niemieckich Ahmadi. Czuł, Ŝe tylko 

DŜama’at Ahmadiyya przedstawił prawdziwy model islamu. 

Gość wśród delegacji z Węgier, który jest nauczycielem powiedział, Ŝe 

DŜama'at wyprzedza innych w miłości, oddaniu i pracy charytatywnej. 

Stwierdził, Ŝe ceremonia bai`at była wspaniała i był pod wraŜeniem zbiorowego 

Salat. ZauwaŜył, Ŝe członkowie DŜama'at posiadają ogromną miłość do 

Hadhrat Khalifatula Masih i ta miłość była spontaniczna, zrodzona z 
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naturalnych uczuć. Jeszcze inny gość powiedział, Ŝe był pod wraŜeniem 

organizacji DŜelsa i powiedział, Ŝe nie widział tak dobrze zorganizowanego 

muzułmańskiego zgromadzenia. 

Syryjski gość, który mieszka, na co dzień w Rumunii i był w delegacji 

rumuńskiej, zapytał naszego Misjonarza czy byłby w stanie zobaczyć Hadhrat 

Khalifatul Masih z bliska i był radosny, kiedy odbyło się to spotkanie. Misjonarz 

ten powiedział, Ŝe ten gość od pierwszego dnia wielokrotnie mówił, Ŝe kocha 

Hadhrat Khalifatul Masih. Czuł, Ŝe Khalifa islamu był jedyną osobą, która 

prowadzi właściwą drogą. Wyraził równieŜ te uczucia podczas spotkania z 

Hudhurem. Gość ten później zapytał naszego Misjonarza o to jak Khalifa został 

wybrany, co zostało mu szczegółowo wyjaśnione, tzn. jak Bóg bierze sprawę 

pod Swoją kontrolą i dołącza, poprzez ukryte objawienia, do tych, którzy 

wybierają. Człowiek ten nie mógł zrozumieć pojęcia kontroli BoŜej i ukrytego 

objawienia, ale późnym wieczorem powiedział, Ŝe sprawa ta została dla niego 

rozwiązana. Wyjaśnił, Ŝe wraz z innymi stał w kolejce czekając na Hudhura. 

Kiedy Hudhur przeszedł przed nim, gość ten spontanicznie podniósł rękę na 

powitanie Hudhura i zrozumiał pojęcie kontroli BoŜej i ukrytego objawienia. 

Powiedział, Ŝe nie zwykł podnosić ręki i machać na powitanie innych ludzi bez 

względu na to, jak wybitni by byli, ale teraz, kiedy powitał Hudhura w ten 

sposób, czuł, Ŝe na pewno stało się to poprzez BoŜą kontrolę, bo nie było to w 

jego mocy. Jest w duŜym stopniu przekonany do Ahmadiyyatu, przemyśli tą 

kwestię trochę i wtedy dołączy do owczarni Ahmadiyyat. 

Z Litwy przybyła trójka studentów. Jeden z nich powiedział, Ŝe DŜelsa jest jak 

najbardziej przydatna dla tych zachodnich myślicieli, którzy mają negatywną 

opinię na temat islamu. Studentka z tej grupy powiedziała, Ŝe była pod 

wraŜeniem spokojnej i tolerancyjnej atmosfery DŜelsa i czuła, Ŝe podczas tego 

zgromadzenia, zobaczyła prawdziwy wizerunku islamu. Kolejna studentka 

stwierdziła, Ŝe interesuje się religiami i poczuła, Ŝe poprzez udział w DŜelsa 

dowiedziała się o islamie i uzyskała równieŜ szansę, aby zrozumieć samą 

siebie. 
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Studenci z delegacji chorwackiej, podczas spotkania z Hudhurem, zadawali 

wiele pytań i skomentowali, Ŝe Hudhur odpowiedział na ich pytania bardzo 

dobrze, szczegółowo i jak najbardziej zadowalająco. Hudhur zauwaŜył, Ŝe 

rzeczywiście zapytał ich wtedy czy są zadowoleni z udzielonych odpowiedzi. 

Gość naleŜący do departamentu rolnictwa powiedział, Ŝe spotkanie z Hudhurem 

było dla niego zaszczytem i zrozumiał status Khalifatula Masih, a takŜe po 

wysłuchaniu wykładów Hudhura, obawy tej osoby zmieniły się w miłość i 

szacunek, a jej perspektywa widzenia odmieniła się. 

Gość z Bułgarii powiedział, Ŝe był to jego pierwszy pobyt na DŜelsa. Był 

przeciwnikiem Ahmadiyya, ale widząc atmosferę na DŜelsa i słuchając 

przemówień Hudhura, jego pogląd zmienił się.  Gość będący chrześcijaninem 

powiedział, Ŝe była to równieŜ jego pierwsza wizyta na DŜelsa i Ŝe był pod jej 

wraŜeniem. Po powrocie do Bułgarii, chciałby, aby zostało ogłoszone, Ŝe ludzie 

powinni przybyć na DŜelsa i wysłuchać wykładów. Hudhur powiedział mu, Ŝe 

Mufti w Bułgarii spowodowałby, w związku z tym, wielkie kłopoty! Ten 

chrześcijański gość powiedział, Ŝe znalazł duchowy pokarm na DŜelsa i zapytał, 

kiedy będzie w stanie otrzymać taki duchowy pokarm w Bułgarii? Hudhur 

zasugerował mu, aby skonsultował się ze swoim rządem. 

Hudhur powiedział, Ŝe świat nie zaprzestaje poszukiwania prawdy, ale szatan 

równieŜ pracuje i jest czujny. Naszą modlitwą jest, aby prawdziwe przesłanie 

islamu dotarło tam, gdzie wprowadzone są ograniczenia! 

Gość z Kosowa powiedział, Ŝe to jego pierwsza wizyta na DŜelsa i podjął on 

bai`at ! Powiedział, Ŝe nawet, jeśli całe państwo Niemcy próbowałoby, to nie 

zdołałoby zorganizować takiej konwencji jak DŜelsa. Czuł, Ŝe tylko Ahmadiyya 

DŜama'at moŜe to osiągnąć. 

Pewna pani, która była gościem z Bośni powiedziała, Ŝe miała wiele pytań, ale 

znalazła wszystkie odpowiedzi w kazaniu Hudhura i nie ma więcej pytań. 

Powiedziała, Ŝe czuła się bardzo fortunną i podjęła bai`at. Hudhur powiedział 

jej, Ŝe kazanie to było skierowane do ludzi będących Ahmadi przez dłuŜszy 

czas, ale ona odpowiedziała, Ŝe zyskała z niego wiele wiedzy. W ten sposób 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  6/14 

 

Bóg otwiera serca! 

Hudhur powiedział, Ŝe w Niemczech organizowany jest oddzielny wykład dla 

niemieckich gości. W tym roku przybyło, aby go wysłuchać około 200-stu 

Niemców. Ludzie z innych krajów równieŜ wzięli w nim udział i całkowita liczba 

wynosiła około 450-stu osób. Pewien polityk będący gościem powiedział, Ŝe 

słucha wykładów Hudhura od trzech lat i jest pod wielkim wraŜeniem 

tegorocznego. To był bardzo dobry wysiłek na rzecz promowania pokoju. 

Powiedział, Ŝe to niesamowite, Ŝe takie duŜe zgromadzenie było tak pokojowe. 

Jeśli Niemcy zebraliby się w takiej liczbie, to na pewno znalazłby się wśród nich 

ktoś, kto popsułby obchody. Inny gość zauwaŜył, Ŝe przemowa Hudhura 

poruszała kwestie, których nawet PapieŜ nie mógłby wygłosić. Powiedział 

równieŜ, Ŝe w przeciwieństwie do tego, jak media przedstawiają islam, on 

doświadczył sam tego, co jest prawdziwym islamem i był pod wraŜeniem 

ciepłej i troskliwej atmosfery panującej na tak duŜym zgromadzeniu. Nie-

Ahmadi Muzułmanin powiedział, Ŝe był zadowolony ze swojej tutaj obecności i 

choć nie zgadzał się z wieloma rzeczami, to podobał mu się wykład Hudhura i 

stwierdził, Ŝe atmosfera spotkania była bardzo dobra. Jeszcze inny gość 

powiedział, Ŝe słuchając przemówienia Hudhura, nauczył się wielu nowych 

rzeczy. Ktoś inny zauwaŜył, Ŝe islamskie nauczanie tolerancji i równości, które 

zostało przedstawione przez Hudhura, było doskonałe. Człowiek ten dodał 

równieŜ, Ŝe na uniwersytecie studiuje z nim Ahmadi i jego praktyki pokazują, 

Ŝe istnieje róŜnica pomiędzy Ahmadi i innymi muzułmanami. Inny gość 

powiedział, Ŝe kaŜde słowo z wykładu Hudhura odzwierciedlało jego uczucia tak 

bardzo, Ŝe czuł się tak, jakby napisał przemowę Hudhura. 

Podczas ceremonii kładzenia fundamentów pod meczet w Wiesbaden, 

przedstawiciel burmistrza powiedział, Ŝe Ahmadiyya DŜama'at odgrywa bardzo 

aktywną i pozytywną rolę w mieście i zawsze promuje pokój. Inny dostojnik 

gratulował połoŜenia fundamentów i powiedział, Ŝe jest to dla niego 

zaszczytem, Ŝe moŜe w tej uroczystości uczestniczyć. Działka, gdzie ma 

powstać meczet była przez czterdzieści lat własnością wdowy, ale ze względu 

na jej zaawansowanym wiek, sprzedała ją władzom. Wdowa ta była obecna na 
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uroczystości, była zadowolona słysząc przemówienia Hudhura i powiedziała, Ŝe 

była szczęśliwa, Ŝe na działce, którą niegdyś posiadała, ludzie będą czcili Boga i 

Ŝe powstanie tam dom BoŜy, który będzie tam na zawsze. Powiedziała, Ŝe była 

zadowolona słysząc, co Hudhur powiedział. Kolejny komentarz, który dosięgną 

Hudhura, był uwagą człowieka w podeszłym wieku, który powiedział, Ŝe nie 

miał przed sobą długiego Ŝycia, ale miał obawy, co do narodu niemieckiego, 

jako, Ŝe narody przechodzą przez wzloty i upadki. Teraz czuł, Ŝe jeśli w ogóle 

taka sytuacja miałaby rozwinąć się w Niemczech, to kraj ten będzie w rękach 

Ahmadiyya DŜama'at i będzie bezpieczny. 

Kobieta, który jest nauczycielką, widziała Hudhura rozdającego małym 

dziewczynkom czekoladę i powiedziała, Ŝe nigdy przedtem nie widziała takiej 

miłości wyraŜonej przez małe dzieci. Powiedziała, Ŝe była pod duŜym 

wraŜeniem. Pewien dostojnik powiedział, Ŝe był świadkiem 25-ciu lat, w 

których Ahmadiyya DŜama'at odegrał bardzo pozytywną rolę w społeczeństwie. 

Inny gość powiedział, Ŝe słuchał przemowy Hudhura adresu w połowie w 

oryginalnej formie, w Urdu i w połowie po niemiecku. To dlatego, Ŝe chciał 

bezpośrednio usłyszeć głos Hudhura i uznał to doświadczenie za bardzo 

przyjemne. 

Hudhur powiedział, Ŝe ludzie mają swoje niesamowite sposoby oceniania 

DŜama'at. Wszystko to dzieje się na rozkaz Boga. śadna osoba ani urzędnik 

nie powinni zakładać, Ŝe dzieje się to ze względu na ich cięŜką pracę. CięŜka 

praca była włoŜona nawet wcześniej, ale nie było Ŝadnych wyników. Teraz jest 

to wolą Boga, więc moŜna dostrzec wyniki, a nastawienia ludzi zmienia się. 

Niemiecki polityk powiedział, Ŝe wszyscy politycy byli bardzo zadowoleni z 

przemowy Hudhura i dodał, Ŝe było bardzo roztropne ze strony Hudhura, aby w 

swoim wystąpieniu, zwrócić uwagę na postęp Niemiec. Inny gość powiedział, 

Ŝe był zdumiony słuchając słów Hudhura i wspomniał, Ŝe Niemcy powinni uczyć 

się od Ahmadi. 

Hudhur powiedział, Ŝe Ahmadi mieszkający w Europie nie powinien odczuwać 

Ŝadnych kompleksów. W dzisiejszych czasach obowiązek prowadzenia świata 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/14 

 

został dany DŜama'at Obiecanego Mesjasza (as). Powinniśmy zrozumieć tę 

odpowiedzialność. 

Odnosząc się do wypowiedzi gości, uczynionych podczas inauguracji MasdŜid 

Mahdi, Hudhur powiedział, Ŝe pewien dziennikarz stwierdził, Ŝe orędzie pokoju 

wygłoszone przez Hudhura z tej okazji, poruszyło całą salę. Kobieta będąca 

gościem na inauguracji powiedziała, Ŝe nie mogła nie być poruszona, gdy 

Hudhur wspomniał o męczeństwie Dr Mehdi Ali i kiedy Hudhur dodał, Ŝe mimo 

jego męczeństwa nie będzie zmian w naszej słuŜbie dla ludzkości, kobieta ta 

stwierdziła, Ŝe nie mogła kontrolować swoich emocji. Inna pani powiedziała, Ŝe 

była pod wraŜeniem przesłania podanego przez Hudhura i stwierdzała, Ŝe jego 

wykład był sukcesem. Była pod wraŜeniem, Ŝe lista gości na tą okazję, nie 

zawierała wyłącznie nazwisk polityków, ale sąsiedzi tego meczetu zostali 

równieŜ zaproszeni. 

Hudhur powiedział, Ŝe wraz z budową meczetu nasze obowiązki wobec miejsca, 

w którym meczet powstał, rosną. 

Trzeciego dnia niemieckiej DŜelsa 83 osoby z 19-stu państw podjęły bai`at. 

Gość z Albanii powiedział, Ŝe czytał w księgach hadisów, Ŝe bai`at Imama 

Mahdiego był obowiązkowy dla wszystkich muzułmanów. Kiedy podjął bai`at 

był bardzo wzruszony. Powiedział, Ŝe był pod wraŜeniem tego, Ŝe ludzi są 

przyciągani do Ahmadiyyat po doświadczeniu snów. Dodał, Ŝe to jest dowodem 

na to, Ŝe jest to BoŜa wspólnota. 

Inny gość powiedział, Ŝe nie miał Ŝadnej wiedzy o DŜama'at Ahmadiyya. Śnił, 

Ŝe słyszy Azan i wspina się z przyjacielem na wzgórze. Na szczycie tego 

wzgórza ludzie przepychają się na wzajem. Gość ten mówi do swojego 

przyjaciela, aby odeszli z tego miejsca, poniewaŜ ci ludzi mogą ich zabić. W 

miarę oddalania się od tego miejsca, przechodzą oni do zielonej doliny gdzie 

ludzie odziani w białe szaty oferują Salat w bardzo zdyscyplinowany sposób. 

Gość ten pyta swego przyjaciela, kim są ci ludzie. Przyjaciel ten odpowiada, Ŝe 

są to Ahmadi. Gość mówi, Ŝe w tym czasie nie był nawet świadomy nazwy 

DŜama'at, ale ten sen stał się źródłem zaakceptowania przez niego 
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Ahmadiyyat. 

Przyjaciel z Maroka powiedział, Ŝe został przedstawiony DŜama'at sześć lat 

temu. Kiedy odwiedził centrum Ahmadi, dowiedział się więcej i został 

zaproszony do Niemiec na DŜelsa. Widząc duchową atmosferę DŜelsa, miłość 

ludzi i posłuszeństwo wobec Khalifatula Masih, postanowił podjąć bai`at. 

Iracki przyjaciel, który przybył ze Szwecji powiedział, Ŝe był pod wraŜeniem 

duchowej atmosfery DŜelsa i Ŝe znalazł prawdziwą wspólnotę, której szukał. 

Powiedział, Ŝe Ahmadiyya DŜama'at ma wszystkie odpowiedzi na jego pytania i 

podjął bai`at. 

Ganijski przyjaciel, który przybył z Belgii powiedział, Ŝe miał sen, w którym 

patrzy na Boga, a Bóg, z Jego łaski, patrzy na niego. Później, miał okazję 

uczestniczyć w spotkaniu Tabligh gdzie zobaczył zdjęcie Obiecanego Mesjasza 

(as). Przypomniał sobie, Ŝe jego twarz była taka sama jak twarz, którą widział 

w swoim śnie. Wzruszony łkał przez całe spotkanie. W tym roku przybył na 

DŜelsa po zadecydowaniu, Ŝe pragnie podjąć bai`at. Stwierdził, Ŝe jego 

wiadomość do kaŜdego przeciwnika Ahmadiyya DŜama'at była taka, aby 

przybyli oni raz na DŜelsa. JeŜeli doświadczyliby DŜelsa, był on pewien, Ŝe 

przestaliby sprzeciwiać się DŜama'at. 

Marokańska kobieta z Belgii powiedziała, Ŝe widziała sen, w którym nadszedł 

olśniewający jak światło księŜyca Imam Mahdi i powiedział: radosne wieści, 

radosne wieści! Później zobaczyła ona Hadhrat Khalifatul Masih V, który 

powiedział do niej w języku angielskim: Nie martw się. Kobieta ta nie miała 

pojęcia, kim byli ci ludzie. Kiedy zobaczyła zdjęcie Obiecanego Mesjasza (as), 

zdała sobie sprawę, Ŝe to ta sama święta osoba, którą widziała w swoim śnie, a 

przy okazji pobytu na DŜelsa Wielkiej Brytanii, zobaczyła Hudhura i była 

poruszona do łez zdając sobie sprawę, Ŝe to ta druga święta osoba, którą 

widziała we śnie. Była przekonana o prawdziwości Ahmadiyyat i podjęła bai`at. 

Rodzimy francuski przyjaciel powiedział, Ŝe urodził się w rodzinie 

chrześcijańskiej, ale nie praktykował Ŝadnej wiary. Kiedy jego rodzina poprosiła 

go, by towarzyszył im do kościoła, zobaczył tam posąg Jezusa i nie był pewien 
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czy ma wielbić Boga czy pomnik. Człowiek ten zetknął się z Ahmadi, który dał 

mu ksiąŜkę „Filozofia nauk islamu”. Przybył równieŜ na DŜelsa, a wykład 

Hudhura zmienił stan jego serca i trzeciego dnia DŜelsy podjął bai`at. 

Osoba odpowiedzialna za delegację Węgier powiedziała, Ŝe za pośrednictwem 

internetu, była w kontakcie z rodziną w Niemczech i zaprosiła ich na DŜelsa. 

Człowiek z tej rodziny nie był pewien, poniewaŜ nie miał dobrego wraŜenia na 

temat islamu. JednakŜe został zapewniony i dlatego zgodził się uczestniczyć w 

trzydniowej DŜelsa. Był pod wraŜeniem piątkowego kazania, jak równieŜ 

atmosfery podczas Salat. Odniósł równieŜ bardzo dobre wraŜenia z 

wieczornego spotkania z Hudhurem. Powiedział, Ŝe rozmawiał z wieloma 

chrześcijańskimi kapłanami, ale Ŝaden nie zrobił na nim wraŜenia. JednakŜe 

słowa Hudhur poruszyły jego serce. Tamtego wieczoru zadzwonił do swego 

syna i powiedział mu, Ŝe spotkał Hadhrat Khalifatul Masih. Pozostawał w 

kontakcie z Misjonarzem, który objaśnił mu wszelkie kwestie. W sobotnią noc 

usłyszał w swoim pokoju hotelowym głos Hudhura, tak jakby Hudhur prowadził 

Salat. Obudził swą Ŝonę i powiedział jej o tym, czego doświadczył. Rozpoczął 

jako krytyk islamu, a w niedzielę wyraził chęć podjęcia bai`at i dołączył do 

ceremonii bai`at! 

Arabski Ahmadi, który przybył z Francji, zrelacjonował dawny sen. Powiedział, 

Ŝe tuŜ przed odejściem Hadhrat Khalifatula Masih IV (rh) widział sen, w którym 

było powiedziane: „O ty, duszo w pokoju! Wróć do swego Pana, ty 

zadowolony z Niego, a On zadowolony z ciebie. Wejdź zatem pomiędzy 

wybrane sługi Moje I wejdź do Mojego Ogrodu” (89:28-31). Potem 

zobaczył młodego człowieka i ktoś powiedział, Ŝe to jest twój nowy Khalifa. Po 

pewnym czasie Hadhrat Khalifatul Masih IV (rh) zmarł i kiedy ten arabski 

Ahmadi zobaczył fotografię Hadhrat Khalifatula Masih V, zauwaŜył, Ŝe była to 

dokładnie ta sama osoba, która została mu ukazana we śnie. 

Nowy Ahmadi pochodzenia marokańskiego, który przybył z Mercia z Hiszpanii 

powiedział, Ŝe pracował z marokańskim Ahmadi i był pod wraŜeniem jego 

moralnych i religijnych praktyk. Kiedyś widział jak inni Marokańczycy 
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wyśmiewali się z tego Ahmadi. To doprowadziło go do zbadania i dowiedzenia 

się kim są ,,Qadianis[Qadiańczycy]". Oglądał MTA i czuł, Ŝe twarze na ekranie 

nie były twarzami kłamców. Poczynił dalsze badania i podjął bai`at. Widział 

sen, w którym, wraz z Ŝoną, odwiedza Hudhura, który gości go i razem modlą 

się Salat. Przez cztery lata był jedynym Ahmadi w jego okolicy i ludzie często 

naśmiewali się z niego. Napisał do Hudhura szukając pomocy. Hudhur poradził 

mu wypowiadanie modlitwy: „Panie mój, nie zostawiaj mnie samego, Tyś 

bowiem jest Najlepszym z Dziedziców” (21:90). Przez ten cud modlitwy, 

Ahmadi stopniowo przybyli na ten teren i teraz jest tam DŜama'at. 

Jeszcze inny przyjaciel napisał z Włoch, Ŝe zwykł prowadzić Salat, ale po 

podjęciu bai`at, ludzie zaczęli naśmiewać się z niego i napisał do Hudhura, Ŝe 

jest zaniepokojony. Hudhur powiedział mu, aby się nie martwił. Bóg wybrał go, 

aby prowadził Salat prawdziwych wierzących. Ci, których prowadził w Salat 

wcześniej nie byli prawdziwymi wierzącymi. 

 

Media w Niemczech podały obszerne relacje i szacuje się, Ŝe za pośrednictwem 

mediów elektronicznych i drukowanych, przesłanie Ahmadiyyat sięgnęło 37 

milionów ludzi. 

 

Następnie Hudhur powiedział, Ŝe chciał teŜ wspomnieć o aspektach, które 

przyciągają nas do autorefleksji. Nadzwyczajna łaska BoŜa i Jego wsparcie 

powinny nam uświadomić, Ŝe nikt z nas nie moŜe być pozbawiony łaski BoŜej z 

powodu naszych błędów. Powinniśmy zawsze być świadomi naszych słabości i 

powinniśmy mieć na względzie to, aby je usunąć. W szczególności uwagę na to 

powinni zwrócić piastujący urzędy, a jeszcze bardziej ci urzędnicy, którzy słuŜą 

na poziomie krajowym. 

Amir Sahib Niemiec napisał i przeprosił za wszelkie niedociągnięcia w ich 

DŜama'at [podczas DŜelsa]. JednakŜe pisemne przeprosiny nie są 

wystarczające, chyba, Ŝe reszta roku spędzona jest na praktycznych 

działaniach w celu usunięcia takich niedociągnięć. Przeprosiny nie mogą 
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odnieść korzyści bez reformacji i bez praktycznych działań podejmowanych w 

tym zakresie. Dziennikarka, która pochodziła z Macedonii, zapytała Hudhura 

czy był on w pełni zadowolony z organizacji na DŜelsa. Bóg wie, co było jej 

intencją, gdy zadała to pytanie! MoŜliwe jest, Ŝe chciała zidentyfikować jakąś 

słabość. Jednak Hudhur odpowiedział jej, Ŝe postępowe społeczności zawsze 

poprawiają swoje działania, aby stawać się coraz lepszymi. Nie moŜemy 

zakładać, biorąc pod uwagę kilka wyróŜnień, Ŝe osiągnęliśmy to, co mieliśmy 

do osiągnięcia. Pozorne/widoczne słabości nie mogą być ignorowane, a nawet 

nie powinny być ignorowane. 

Wada w systemie dźwiękowym, wystapiła dwa lub trzy razy w trakcie 

programów Hudhura. Hudhur powiedział tej dziennikarce, Ŝe na pewno 

zauwaŜyła wadę w systemie dźwiękowym. Nie odpowiedziała na to, być moŜe 

dlatego, Ŝe Hudhur sam wskazał ten błąd. Prawdą jest, Ŝe perfekcja w 100% 

nie jest moŜliwa jednak powinniśmy nieustannie ulepszać nasze standardy. 

Wada w systemie dźwiękowym była wyłącznie powodem zaniedbania. Dzień 

przed DŜelsą, Hudhur powiedział pracownikom, Ŝe jeśli wystąpi jakaś wada, to 

będzie ona rezultatem zaniedbania i poprosił ich, aby nie uznawali nawet 

najmniejszej pracy za trywialną. Być moŜe kierownictwo DŜelsa pomyślało, Ŝe 

ta wskazówka była tylko dla pracowników, a juŜ nie dla nich. Dochodzenie w 

tej sprawie wykazało, Ŝe wada wystąpiła na skutek niedbalstwa i zaniedbania 

jak równieŜ mogłaby być przyczyną wielkiego nieszczęścia. Punkty elektryczne 

pozostawiono bez nadzoru, ktoś odłączył system dźwiękowy i dźwięku nie było! 

To nie jest błaha sprawa. Kierownictwo DŜelsy powinno być świadome, ile 

obciąŜenia moŜe przyjąć ich system oraz czy dodatkowe rzeczy mogą być 

podłączone czy nie. System dźwiękowy został podłączony w tej samej strefie 

gdzie pracowały urządzenia do parzenia herbaty. Przy tej okazji wypalił się 

bezpiecznik i to spowodowało awarię dźwięku. 

Hudhur powiedział, Ŝe wielokrotnie zwraca uwagę na opiekę i czujność w 

odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa. Skrzynki z bezpiecznikami i punkty 

zasilania są największym zagroŜeniem dla bezpieczeństwa. ZbliŜa się DŜelsa w 

Wielkiej Brytanii i ci ludzie powinni pamiętać, aby przede wszystkim mieć 24-
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godzinna ochronę wokół punktu zasilania do głównego marquee[hala], 

przyrządy do parzenia herbaty powinny być w innych obszarach, a herbata 

powinna być dla pracowników przyniesiona. 

Hudhur powiedział, Ŝe jedną odpowiedzią Amir Sahib Niemiec było to, Ŝe w 

przyszły roku zmienią firmę zapewniającą system dźwiękowy jako, Ŝe było to 

jej zaniedbanie. To podejście jest niedojrzałe. Nawet, jeśli firma jest 

zmieniona, ale beztroska pozostanie to wynik będzie taki sam. Chyba, Ŝe 

kompletne posłuszeństwo jest zaszczepione w odniesieniu do kaŜdej kwestii i 

rzeczy są umieszczone na miejscu po tym jak podane są instrukcje, to takie 

rzeczy nie będą nadal się zdarzać, a błędy i małe niedociągnięcia nie będą 

wypływać na powierzchnię. 

Dźwięk zanikł równieŜ podczas bai`at i na ten temat takŜe czynione są 

wymówki. Hudhur powiedział, Ŝe dobrze, Ŝe powtórzył słowa bai`at. Faksy 

zaczęły napływać natychmiast i ludzie mówili, Ŝe byli zadowoleni, Ŝe Hudhur 

powtórzył słowa bai`at, poniewaŜ w przeciwnym wypadku byliby tego 

przeŜycia pozbawieni. W szczególności Ahmadi z Pakistanu czekają na 

powtórzenie bai`at w Urdu, jako Ŝe w większości czasu ceremonia bai`at 

odbywa się w języku angielskim. NaleŜy zwrócić uwagę na te kwestie. Hudhur 

zwrócił uwagę niemieckiego kierownictwa na wyŜywienie, jako Ŝe okazuje się 

teraz, Ŝe niektóre pakiety roti [rodzaj chleba] serwowane podczas DŜelsa, były 

przeterminowane. Hudhur polecił śledztwo i poprosił o raport w tej sprawie. 

Dodał równieŜ, Ŝe te błędy, które wypłynęły na powierzchnię, naleŜy umieścić 

w czerwonej księdze i naleŜy zapytać pracowników DŜelsy czy istnieją jakieś 

dodatkowe punkty, które trzeba w niej zanotować. Powinno się przemyśleć te 

punkty i w przyszłym roku wprowadzić poprawki. Tylko praktyczne 

doskonalenie da poprawę, a zwykłe słowa nie przyniosą korzyści. Jeśli 

poświęca się uwagę to moŜna osiągnąć wszystko. Pewnego razu podobna 

sytuacja miała miejsce w Kanadzie. Hudhur zwrócił ich uwagę na te kwestie i 

powzięli praktyczne kroki, a teraz ludzie piszą do Hudhura, Ŝe organizacja na 

DŜelsie [w Kanadzie] jest coraz lepsza. To dlatego, Ŝe posłuchali, umieścili te 

kwestie w praktyce i wykonali pełen wysiłek w tym zakresie. Niemieckie 
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kierownictwo powinno równieŜ działać na tej zasadzie, aby polepszyć sytuację. 

Pracownicy i członkowie DŜama'at piszą do Hudhura zaniepokojeni i 

prawdopodobnie będą ponownie to robić. JednakŜe urzędnicy na poziomie 

danego kraju powinni stać się bardziej otwarci. Nie powinni uwaŜać się za 

urzędników; powinny raczej uwaŜać się za sługi i słuŜyć innym oraz zaszczepić 

w sobie ten pogląd. Niech Bóg dopomoŜe im w tym! 

Jakikolwiek sukces DŜama'at uzyskuje, powinniśmy go przypisywać łasce 

BoŜej. Powinniśmy próbować i zwiększać swoją pokorę, łagodność i 

wdzięczność. Niechaj stanie się tak z kaŜdą osobą piastującą urząd po to, 

abyśmy mogli absorbować większe błogosławieństwa BoŜe! 

 

 


