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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wszelka chwała naleŜyto do Allaha 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Baiat-ul-Futuh w Londynie. 

 

20 lipca 2012 r.     

 

Głównym tematem kazania Hadhrata Khalifatula Masiha V było omówienie 

znaczenia wyraŜenia Alhamdolillah [arab. wszelka chwała naleŜy do Allaha]. 

 

Jak powiedział, większość z nas widząc lub słysząc o BoŜych 

błogosławieństwach i przychylności uŜywa tego właśnie terminu i to bez 

względu na to, czy w pełni rozumiemy jego znaczenie. Te słowa wypowiadamy 

nawet w formalnych rozmowach, poniewaŜ społeczność muzułmańska poszerza 

naszą wiedzę w tym zakresie. Osoby o niewielkiej wiedzy religijnej równieŜ 

zdają sobie sprawę z tego, Ŝe te słowa powinny być wypowiadane, bo mówią o 

BoŜej chwale. Ahmadi uŜywa słów Allhamdulillah za kaŜdym razem, kiedy 

spotyka go coś radosnego, kiedy zostaje obdarzony BoŜym 

błogosławieństwem, czy przychylnością i to bez względu na to, czy dotyczy to 

jego osoby, czy całej społeczności. Jeśli słowa te są wypowiadane z pełnym 

zrozumieniem, to czynią owe błogosławieństwa jeszcze intensywniejszymi. 

 

Ahmadi spotkało to szczęście, Ŝe rozpoznali i zaakceptowali Imama wieku, 
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Mesjasza i Mahdiego - Obiecanego Mesjasza (as). Dzięki temu, jeśli tylko 

odrobinę się skoncentrują nie będą mieli Ŝadnych trudności ze zrozumieniem 

głębokiego znaczenia Allhamdulillah i terminologii Koranu, poniewaŜ po 

otrzymaniu od Boga wiedzy Obiecany Mesjasz (as) oświecił nas. Wyjaśnił nam 

dokładnie znaczenie słów Allhamdulillah. Napisał: 

 

"Hamd to chwała, jaką oddajemy komuś jej godnemu doceniając jego 

chwalebny czyn; oznacza to takŜe wychwalanie kogoś, kto czyni dobro ze swej 

własnej woli i z własnego wyboru. O prawdziwym i rzeczywistym hamd 

moŜemy mówić tylko w odniesieniu do Istoty, Która jest źródłem wszelkiej 

łaski i światła oraz z rozwagą, a nie z powodu niewiedzy, czy z konieczności 

okazuje Swoją wspaniałomyślność. To wszystko odnajdujemy jedynie w Allahu, 

Wszystkowiedzącym, Wszystkowidzącym. Zaprawdę, On jest prawdziwym 

Dobroczyńcą i od Niego pochodzą wszystkie dobrodziejstwa od początku aŜ do 

końca, Jemu naleŜy się wszelka chwała tego świata i świata przyszłego, a 

wszelka chwała, jaką zostali obdarzeni inni równieŜ powraca do Niego." 

(Komentarz do Koranu, tom I, str.71-72) 

 

Taka jest definicja słowa hamd, a słowa Allhamdulillah są prawdziwe wtedy, 

kiedy wypowiadamy je w tym właśnie duchu. Hudhur powiedział, iŜ swój 

dzisiejszy wykład chciałby poświęcić powyŜszemu cytatowi i zwrócić uwagę na 

sprawy, które się z tym wiąŜą. Po pierwsze Hamd jest chwałą okazywaną 

temu, kto na nią zasługuje, a któŜ inny niŜ sam Bóg jest bardziej godny 

chwały? Wszelka chwała naleŜy do Boga, poniewaŜ jedynie On jest jej godzien. 

Pamiętajmy, Ŝe BoŜe błogosławieństwa wynikają właściwie jedynie z Jego woli, 

a w mniejszym stopniu z postępowania człowieka. Obdarza On poprzez Swój 

Rahmanijjat [arab. bycie Łaskawym]; czyni to we wspaniały sposób, a z 

powodu Swojego Rahiimijjat [arab. bycie Litościwym] daje ludziom okazje do 

czynienia dobra, które przynosi dobre efekty. Hamd dotyczy Tego, Kto rozdaje 

Swoją przychylność zgodnie ze Swoją wolą, a któŜ inny niŜ Bóg w ten sposób 
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moŜe obdarzać innych? Dlatego Jego chwała nie ma granic. Kiedy BoŜe 

obietnice połączą się z Jego wyborem, to pojawia się błogosławieństwo, 

którego rozmiarów i znaczenia człowiek nie jest w stanie zrozumieć. W naszych 

czasach takie błogosławieństwa spływają na wspólnotę Obiecanego Mesjasza 

(as). Pamiętajcie, godnym Hamd jest Ten, od Którego pochodzi wszelkie dobro, 

a jest to Sam Bóg, Który jest Światłością dla nieba i dla ziemi. Dlatego człowiek 

powinien zwracać się tylko do Niego. Zaprawdę, człowiek wielbiący Go z głębi 

serca wychodzi z ciemności i wkracza w światło, a tu napotyka coraz to nowe 

BoŜe łaski i błogosławieństwa.  

 

Koran mówi: Allah jest Przyjacielem tych, którzy wierzą. On 

wyprowadza ich z wszelkiej ciemności na światło. ...(2:258) Ten, komu 

Bóg okazuje przyjaźń osiąga nowy stan percepcji i rozumienia Allhamdulillah. 

Wyjaśniając znaczenie Hamd Obiecany Mesjasz (as) powiedział równieŜ, Ŝe 

trzeba pamiętać, iŜ BoŜa przychylność nie jest sprawą przypadkową czy 

wynikającą z obowiązku. Bóg doskonale wie, iŜ jedynie On moŜe obdarzać 

błogosławieństwem i dlatego postanowił, Ŝe kiedy człowiek okazuje Mu swoją 

wdzięczność, to pomnaŜa to owe błogosławieństwo i to nie tylko na tym 

świecie, ale takŜe w świecie przyszłym. Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnia takŜe, 

iŜ wychwalanie innych równieŜ zbliŜa nas do Boga i rzeczywiście tak się dzieje. 

Prawdziwie wierzący powinien rozumieć te sprawy. Bóg jest Panem wszelkiej 

potęgi, jest Stworzycielem wszystkiego i obdarza wszystko 

charakterystycznymi cechami. śaden człowiek i Ŝadna rzecz nie miałyby cech 

indywidualnych, gdyby Bóg nie obdarzył ich tym, co dobre, a co przynosi teŜ 

korzyści pozostałym. 

 

Niezliczona ilość rzeczy na tym świecie zostało obdarzona przez Boga cechami, 

dzięki którym są poŜyteczne. KaŜda z tych zalet została im przekazana w 

oparciu o BoŜą decyzję i wolę oraz zgodnie z prawami natury. Dlatego kiedy 

ktoś lub coś innego niŜ Bóg przynosi nam dobro, to chwała i wdzięczność z 
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tego powodu naleŜą się jedynie Jemu. Oczywiście, przykazano nam, abyśmy 

równieŜ okazywali wdzięczność ludziom. Powinniśmy dziękować im zdając 

sobie równocześnie sprawę z tego, Ŝe to Bóg uczynił ich dobrymi dla nas. W 

zasadzie, więc jesteśmy wdzięczni Bogu, Panu światów. Mając tę świadomość 

człowiek nigdy nie będzie uwaŜał za swego pana kogoś innego niŜ Sam Bóg; 

nigdy nie uzna, Ŝe osiągnął coś tylko dzięki samemu sobie lub komuś innemu, 

bo zawsze będzie wiedział, Ŝe wszystko zawdzięcza jedynie Bogu. Cechą 

charakterystyczną prawdziwie wierzącego jest to, iŜ kiedy jest wdzięczny 

ludziom za ich przysługi, to i tak Boga uznaje za źródło wszelkiego dobra. 

Kiedy taki człowiek spotyka się z dobrym traktowaniem ze strony innej osoby, 

to dla niego przyczyną takiego zachowania jest Sam Bóg, bo On włoŜył myśl o 

czynieniu dobra w jej serce. To jest rzeczywiste Hamd, o którym mówił nam 

Obiecany Mesjasz (as).  

 

Z BoŜą łaską większość członków DŜama´at tak właśnie pojmuje Hamd. 

Prawdziwe Hamd wzbogaca wiarę. Jako wspólnota powinniśmy kierować się 

tym w przypadku kaŜdego odniesionego sukcesu. To zapewni nam jeszcze 

większe błogosławieństwa. Prawdziwe Hamd prowadzi do rewolucyjnych zmian 

duchowych i chroni przed skrytym szirk [arab. grzech przypisywania Bogu 

partnerów]. Czyni z człowieka prawdziwie oddanego czciciela i kieruje jego 

uwagę na konieczność przyjęcia ludzkich wartości.  

 

Hudhur przypomniał, Ŝe w ostatnim kazaniu wspominał o młodych ludziach z 

amerykańskiego i kanadyjskiego DŜama´at, którzy są bardzo aktywni, 

zwłaszcza w nawiązywaniu kontaktów poza wspólnotą, rozpowszechnianiu 

informacji o niej i tworzeniu sieci internetowej, co przynosi juŜ efekty. Dzięki 

ich powiązaniu z wykształconymi osobami spoza wspólnoty Hudhur miał 

moŜliwość spotkania się w trakcie swojej podróŜy z wieloma ludźmi. Wielu z 

nich przybyło na spotkanie do naszego domu misyjnego, a były wśród nich 

takŜe bardzo powaŜane osoby, o których sądzono, Ŝe raczej nie będą 
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zainteresowane. Pojawiła się teŜ moŜliwość rozmowy z politykami i osobami na 

wysokich stanowiskach, a nasi młodzi członkowie odegrali waŜną rolę w 

przygotowaniu i umoŜliwieniu tych spotkań. JednakŜe powinni oni pamiętać o 

tym, aby nie traktowali tych kontaktów, jako wskaźnika swojego sukcesu, czy 

swojej waŜności. Tak naprawdę otrzymali od Boga okazję rozpowszechniania i 

przedstawienia innym prawdziwych nauk islamu opartych na sprawiedliwości. 

Zorganizowali oni spotkanie Hadhrata Khalifatula Masiha V z tymi ludźmi, a 

Bóg pozwolił mu opowiedzieć im o pełnych mądrości naukach islamu. Hudhur 

chce przede wszystkim, aby wszyscy młodzi Ahmadi we wszystkich krajach, a 

zwłaszcza tam, gdzie ostatnio przebywał gorliwie pracowali na rzecz wspólnoty, 

ale nie przypisywali swoich sukcesów jedynie sobie. Powinni raczej dziękować 

Bogu, Ŝe dał im taką moŜliwość. Nie czerpiemy z tych kontaktów Ŝadnych 

osobistych korzyści, a naszym celem jest dać światu przewodnictwo. Jeśli 

ludzie ci zaakceptują nasze przesłanie - dobrze, a jeśli nie, to mamy 

świadomość, Ŝe spełniliśmy swój obowiązek. Naszym celem jest uratować świat 

przed zniszczeniem i nieładem. Droga, po której kroczy dzisiejszy świat 

prowadzi wprost do zniszczenia. Jeśli ktoś uwaŜa, Ŝe sukcesy wynikające z 

zorganizowania sieci informacyjnej są zasługą jego umiejętności, albo, Ŝe 

rozwój wspólnoty jest od nich uzaleŜniony, to bardzo się myli. To Bóg tak 

zadecydował i zapewnił nam sukces, a nasze starania w tym zakresie są mało 

istotne, bo ich rezultaty opierają się na Jego błogosławieństwach. To wszystko 

jest moŜliwe jedynie dzięki Jego łasce. My nie potrzebujemy niczego od wysoko 

postawionych ludzi spoza wspólnoty. 

 

Sprawozdanie z podróŜy po USA i Kanadzie jest dostępne w Al Fazl. Hadhrat 

Khalifatul Masih V miał teŜ okazję przemawiać do członków senatu USA i 

kongresu na Kapitolu. Przy tej okazji nasi przeciwnicy starali się o rozgłos, ale 

ich próby zakłócenia wystąpienia Hudhura były nieudane. UwaŜali oni, Ŝe 

Hadhrat Khalifatul Masih V zamierza prosić rząd USA o pomoc, albo ( niech Bóg 

wybaczy) knuć przeciw Pakistanowi. Gdyby w swoich sercach mieli chociaŜ 

odrobinę uczciwości mogli sami wysłuchać jego wypowiedzi i sami rozsądzić, 
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czy pojechał tam, aby dawać, czy aby brać. My pokładamy zaufanie w Bogu, 

nasza wspólnota rozwija się dzięki Jego łasce, a nie dzięki pomocy 

jakiegokolwiek rządu. Natomiast co do konspirowania przeciw Pakistanowi - my 

kochamy nasz kraj bardziej niŜ ludzie, którzy oskarŜają nas o zdradę, oni nie 

odegrali Ŝadnej roli w tworzeniu tego kraju, ani w jego umacnianiu. Przeciwnie, 

nieustannie go rujnują. Co się tyczy ,,brania", podczas podróŜy Hudhura do 

USA w 2008 roku na spotkanie prasowe z nim przybył tylko jeden senator i 

wyszedł zanim się ono rozpoczęło. Pytał Hadhrata Khalifatula Masiha V, czego 

od niego oczekuje. Hudhur odpowiedział, Ŝe nie przyjechał tu, aby o cokolwiek 

prosić, ale aby powiedzieć ludziom, jaka polityka pozwoli na ustabilizowanie 

pokoju. W czasie obecnej podróŜy chciał takŜe podczas wygłaszania 

przemówienia na Kapitolu jedynie wyjaśnić przywódcom i ludziom 

wykształconym, którzy zebrali się w tym miejscu róŜne zagadnienia dotyczące 

islamu mając nadzieję, Ŝe zastanowią się nad podjęciem odpowiednich działań.  

 

W dzień poprzedzający to wydarzenie wywiad z Hadhurem przeprowadziła 

telewizja CNN sugerując, Ŝe jest to dla niego bardzo doniosła chwila. Odrzekł, 

iŜ znaczenie tego spotkania jest duŜe, ale nie dla niego. Powiedział, Ŝe 

głównym celem jego podróŜy do USA było spotkanie z członkami naszej 

wspólnoty i skierowanie ich uwagi na rozwijanie własnej wiary, moralności i 

duchowości. Reporter CNN stwierdził, Ŝe politycy amerykańscy będą 

zaskoczeni, iŜ Hadhrat Khalifatul Masih V nie przykłada wagi do tego spotkania 

i zaŜartował, Ŝe raczej nie będzie im o tym mówił. Takie wydarzenie moŜe mieć 

ogromne znaczenie w oczach osoby świeckiej, ale dla nas nie jest czymś 

bardzo waŜnym i nie powinno być. Oczywiście, grzeczność wymagała, aby na 

zakończenie podziękować obecnym za wysłuchanie wykładu. Hudhur przed 

wystąpieniem na Kapitolu uczestniczył teŜ w spotkaniu z wojskowymi 

kapelanami. Jeden z nich zapytał Hudhura, czy nie jest przejęty tym, Ŝe 

wystąpi jutro przed kongresmenami. Hudhur odpowiedział, Ŝe w ogóle nie 

odczuwa zdenerwowania, bo zamierza mówić o Koranie i islamie, a takie 

przemówienia wygłaszał teŜ wcześniej i nie widzi tu powodu do 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                             www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  7/12 

 

zdenerwowania. Ów człowiek odrzekł, Ŝe sam byłby wyjątkowo zestresowany w 

takiej sytuacji. Dzieje się tak dlatego, poniewaŜ pomimo tego, Ŝe ludzie ci są 

przywódcami religijnymi, to na pierwszym miejscu stawiają świat materialny, a 

samo wspominanie o Kapitolu ich przeraŜa. Tymczasem dla tych, którzy wierzą 

w Boga tylko On się liczy. Po wygłoszeniu przemówienia usłyszano, jak jeden z 

polityków stwierdził, Ŝe muzułmańscy przywódcy powinni wypowiadać się w tak 

otwarty i jednoznaczny sposób. Bóg nie dał tej moŜliwości Ŝadnemu z 

przywódców muzułmańskich, bo wszyscy oni są zbyt mocno związani ze 

światem doczesnym. Nasi młodzi członkowie muszą pamiętać, Ŝe my nie 

potrzebujemy niczego od tych wysoko postawionych osób, ale chcemy im coś 

dać, a na naszą wdzięczność zasługuje jedynie Sam Bóg. Praca DŜama´at nie 

ma nic wspólnego z doczesnością. Gdybyśmy uznali, Ŝe wpływowi ludzie są 

najwaŜniejsi, to Bóg ma moc pozbawić nas wszystkich błogosławieństw, jakimi 

nas obdarzył. Naszym celem jest Hamd i zadowolenie Boga i zaiste tak 

powinno być zawsze. Nawiązanie kontaktów z wpływowymi osobami nie jest 

naszym ostatecznym celem, nigdy nim nie było i nigdy nie będzie. Nie mamy 

teŜ zamiaru czegokolwiek od nich uzyskać, ani do nich dotrzeć. Czy to na 

Kapitolu w USA, czy w salach innego rządu, takie postępowanie nie jest 

naszym celem. Nie ma znaczenia jak bardzo wykształcony jest Ahmadi, czy jak 

waŜne są jego kontakty, zawsze musi pamiętać, Ŝe naszym ostatecznym celem 

jest nawrócenie świata i doprowadzenie go do Jedynego Boga oraz wzniesienie 

sztandaru Proroka (saw) wyŜej niŜ wszystkie inne flagi i ponad świeckie rządy. 

 

 

 Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, iŜ jego przemówienie na Kapitolu 

opierało się o nauki Koranu i prawdziwe nauki islamu. Nie uwaŜa, Ŝe treść tego 

wykładu była wyłącznie jego zasługą. Dodał, iŜ nie uwaŜa siebie za człowieka o 

ogromnej wiedzy i jest osobą skromną, ale Bóg obiecał Mesjaszowi, którego 

reprezentował wygłaszając to przemówienie oraz Prorokowi (saw): 

,,Wspomogę ciebie prestiŜem..." . Hudhur modlił się w drodze na Kapitol i 

myślał o tym, Ŝe ludzie uwaŜają to miejsce za bardzo waŜne. Wcześniej nie 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                             www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/12 

 

miał czasu, aby się nad tym zastanowić. Zaczął się więc modlić jako pokorny 

sługa Boga, który niesie Jego przesłanie tym ludziom reprezentując Jego 

Mesjasza. Modlił się o zamanifestowanie obietnicy ,,Wspomogę ciebie 

prestiŜem..." (Tadhkirah, str.92), którą owego dnia otrzymał Obiecany Mesjasz 

(as). A Bóg przyjął jego modlitwę, co zauwaŜyli wnikliwi Ahmadi i stwierdzili, iŜ 

widzieli wyraźnie jak wypełniła się powyŜsza obietnica. Podobne wraŜenie 

odnosili i inni ludzie obecni w trakcie przemówienia. 

 

Anwar Mahmood Khan sahib, syn Maulana Abdul Malik Khana, który mieszka w 

USA i jest członkiem narodowej amila napisał na ten temat artykuł, w którym 

zamieścił wypowiedzi polityków uczestniczących w wykładzie Hadhrata 

Khalifatula Masiha V. Hudhur sądzi, Ŝe powinien on zostać opublikowany w Al 

Fazl i w innych czasopismach. 

 

W spotkaniu uczestniczyło 29 kongresmanów i senatorów. Obecni byli równieŜ 

ludzie ze sztabu ekspertów, z pentagonu, z NGO oraz kilku profesorów. Łącznie 

było to 110 osób. Wszyscy dobrze wiedzą, Ŝe zazwyczaj politycy ci nie zostają 

do końca takich wykładów i wychodzą duŜo wcześniej. Jednak tym razem, 

oprócz 2-3  osób, które były zmuszone opuścić wykład z powodu obowiązków, 

wszyscy pozostali do końca. Pewien długoletni urzędnik powiedział Hadhratowi 

Khalifatulowi Masihowi V, Ŝe przez 15 lat spędzonych tutaj nie widział nigdy 

więcej niŜ 10 kongresmanów i senatorów zgromadzonych na takim spotkaniu, 

którzy i tak wychodzili po 5-10 minutach nie bacząc na to, kto przemawia. 

Jeszcze bardziej go zaskoczył fakt, iŜ w tym przypadku siedzieli obok siebie 

zarówno przedstawiciele rządu, jak i opozycji, co w innej sytuacji byłoby nie do 

pomyślenia.  

 

W spotkaniu uczestniczył równieŜ senator, o którym wspominano wcześniej, a 

który spotkał się z Hudhurem w 2008 roku. ChociaŜ odbywało się ono w duŜej 

sali zwanej Złotym Pokojem, to z powodu braku miejsc siedzących niektórzy 
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politycy byli zmuszeni stać przez cały czas trwania przemówienia i słuchali 

słów, które być moŜe były niezgodne z ich przekonaniami: o przestrzeganiu 

sprawiedliwości, o opiece duŜych narodów roztaczanej nad mniejszymi, o 

równości w Radzie Bezpieczeństwa i ONZ, o tym, Ŝe nie wolno poŜądać 

bogactw innych krajów. Hudhur omawiał te wszystkie zagadnienia w świetle 

Koranu. Po zakończeniu wykładu pierwszy muzułmański kongresmen 

powiedział mu, Ŝe najbardziej podobały mu się słowa o tym, Ŝe nie wolno 

poŜądać bogactw innych narodów. Dodał, iŜ ten wykład powinien zostać jak 

najszybciej opublikowany i rozpowszechniony. Jego zdaniem USA potrzebowało 

w dniu dzisiejszym właśnie takiego przesłania, jakie przekazał im Hadhrat 

Khalifatul Masih V.  

 

Hudhur dodał, Ŝe zaniesienie im nauk islamu było moŜliwe jedynie dzięki BoŜej 

łasce. Bez względu na to, czy te słowa wywarły na nich jakieś wraŜenie, czy teŜ 

nie, mamy satysfakcję, Ŝe mogliśmy przedstawić im piękne nauki islamu. 

Prawdziwe Hamd przysługuje Bogu, Który dał nam ku temu szansę, a kaŜdy 

Ahmadi powinien o tym pamiętać. Jeśli politycy zaczną postępować 

sprawiedliwie, to uratują siebie i cały świat. W przeciwnym przypadku zaczną 

wypełniać się BoŜe postanowienia.  

 

Dzięki BoŜej łasce nasz sekretarz do spraw zewnętrznych w Kanadzie jest 

młodym i energicznym człowiekiem, a razem ze swoim zespołem utrzymuje 

dobre kontakty z wykształconymi oraz wysoce postawionymi osobami spoza 

wspólnoty. Oni takŜe powinni być wdzięczni Bogu za to, Ŝe pozwala im nieść 

ludziom prawdę. Odbyło się wiele spotkań Hudhura z politykami, którzy 

przybyli, aby się z nim zobaczyć. W Kanadzie miały miejsce teŜ dwa waŜne 

wydarzenia. Jednym była inauguracja Tahir Hall. Na przyjęciu Hudhur wygłosił 

przemówienie oparte o nauki islamu i spotkał się z wieloma pozytywnymi 

reakcjami obecnych gości. Pewna organizacja rządowa obiecała nawet 

przeznaczyć na budowę 2,5 miliona kanadyjskich dolarów. Kiedy Hudhur o tym 
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usłyszał powiedział, Ŝe naleŜy zwrócić im te pieniądze i podziękować za dobre 

chęci. Z BoŜą łaską DŜama´at będzie w stanie sam wypełnić to zadanie i 

zebrać kilka milionów dolarów na ten cel i to pomimo faktu, Ŝe mamy wiele 

rozpoczętych projektów budowy meczetów. Kanadyjska wspólnota 

reprezentuje wspaniałą gotowość do ponoszenia ofiar i doskonale zarządza 

wszystkimi budowami, które wymagają ponoszenia dość duŜych kosztów. 

Niech Bóg ich pobłogosławi. DŜamia ,,wyrosła" juŜ ze swojego budynku. Teraz 

dobudowano nowe biura i klasy. Patrząc na ten rozwój człowiek jest 

przepełniony Hamd. Niech Bóg uczyni kaŜdego członka naszej wspólnoty 

pełnym wdzięczności i zaangaŜowania w Hamd. 

 

 

Z powodu tak dobrych stosunków z DŜama´at premier Ontario nalegał na 

przygotowanie przyjęcia dla Hadhrata Khalifatula Masiha V. Kiedy powiedziano 

mu, Ŝe z braku czasu i planu podróŜy byłoby to kłopotliwe, zmienił swoje plany 

i przygotował przyjęcie w hotelu blisko miejsca pobytu Hudhura. Na tym 

spotkaniu w bardzo pozytywny sposób wypowiadał się o DŜama´at. Hadhrat 

Khalifatula Masih wygłosi tam 15 minutowy wykład o naukach islamu. W 

Kanadzie zarówno urzędnicy jak i zwykli Ahmadi mają dobre kontakty z ludźmi 

spoza wspólnoty i stają się one coraz lepsze. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe dzieje 

się tak jedynie dzięki BoŜej łasce, a nie z powodu osobistych zdolności danego 

człowieka.  

 

Z BoŜą łaską kanadyjski DŜama´at jest przepełniony szczerością i oddaniem. 

Hadhrat Khalifatul Masih w swoim ostatnim kazaniu wyraził pewne 

niezadowolenie dotyczące spraw organizacyjnych. Po tym podczas mulaqat 

[arab. spotkanie], a takŜe w formie listów wielu wraŜliwych członków 

wspólnoty gorąco go przepraszało. Hudhur wyjaśnił, Ŝe w przypadku tych 

nieprzyjemności odpowiedzialność spoczywa na barkach odpowiednich 

oddziałów i pracujących w nich urzędników, a nie członków wspólnoty. Gdyby 
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nie miłość i szczerość okazywana przez kanadyjskich Ahmadi, DŜelsa byłaby 

przeniesiona do USA. Hudhur dodał, Ŝe nie było Ŝadnych problemów z 

członkami lokalnej DŜama´at. Oczywiście pojawiły się niedociągnięcia 

organizacyjne i nieporozumienia między członkami wspólnoty, ale to moŜe się 

zawsze zdarzyć w takim miejscu. Były pewne skargi na hałas w sekcji 

damskiej, jednak za to odpowiedzialni są odpowiedni urzędnicy DŜama´at i 

słuŜby organizacyjne. Jeśli ktokolwiek miałby tu przepraszać, to właśnie oni.  

Kiedy zwykli Ahmadi byli zaniepokojeni słowami Hudhur oni nawet o tym nie 

pomyśleli.  

 

Dzięki BoŜej łasce człowiek widząc miłość i szczerość kanadyjskiego DŜama´at 

ma serce przepełnione Hamd. Trzeba tu wspomnieć, iŜ znacznie wzrosła 

liczebność mieszkańców Peace Village. Zdaniem Hudhura jest tam juŜ około 

1000 domów Ahmadi, a okolica tętni Ŝyciem. Bóg obdarzył wspólnotę 

Obiecanego Mesjasza (as) ciekawymi ludźmi, których miłość i oddanie dla 

Kalifatu są bezgraniczne. Wraz z nadejściem Ramadanu Hudhur wracał do 

domu, chociaŜ chciałby pozostać tam jeszcze kilka dni. Dodał, Ŝe dzięki BoŜej 

łasce DŜelsa organizowana przez kanadyjski DŜama´at jest tak duŜa, Ŝe teren 

przeznaczony na ten cel jest juŜ zbyt mały i DŜama´at powinien pomyśleć o 

jego powiększeniu. Nie trzeba zastanawiać się, jak do tego dojdzie. Bóg 

sprawi, Ŝe wszystko będzie moŜliwe, jeśli tylko nadal będziemy mu szczerze 

wdzięczni za to, czym nas obdarza. 

 

Zwracają się do proszących o azyl w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii Hudhur 

powiedział, iŜ otrzymali BoŜe błogosławieństwo. Aby je utrzymać i aby dalej 

spływały na nich nowe błogosławieństwa nie mogą zatracić się w tym świecie, 

ale muszą dalej umacniać swoją więź z Bogiem. Zwłaszcza ludzie młodzi muszą 

pamiętać o okazywaniu Bogu wdzięczności, bo im silniejsze będzie to uczucie, 

tym większe błogosławieństwa otrzymają. W Pakistanie przeŜyli trudne chwile i 

nie powinni o nich nigdy zapomnieć. Nowoprzybyli muszą stać się wzorem 
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dobrego Ahmadi i pamiętać, Ŝe powodem ich przyjazdu na Zachód nie jest 

jedynie poprawa warunków materialnych.  

 

InszaAllah [arab. jeśli Allah zechce] za kilka dni rozpocznie się Ramadan. 

Wszyscy Ahmadi powinni z tego w pełni skorzystać i dąŜyć do doskonałości w 

modlitwie i wielbieniu Boga. Niech Bóg pozwoli nam wszystkim tego dokonać, 

abyśmy mogli być świadkami jeszcze większych błogosławieństw.  

 

Na koniec Hudhur ogłosił dwie modlitwy pogrzebowe in absentia.  

Chaudhry Naeem Ahmad Gondal shaheed zmarł wczoraj (19.7.2012) śmiercią 

męczeńską w Karaczi.  

Sahibzada Mirza Hafeez Ahmad sahib, syn Hadhrata Khalifatula Masiha II (ra), 

który miał 86 lat, zmarł w nocy z 14 na 15 lipca. 

 


