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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Znaczenie Salat 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

22 czerwca 2012 r.     

 
Dzisiejsze kazanie Hudhur rozpoczął od przypomnienia nam o tym, Ŝe Allah 

okazuje nam w obecnych czasach, kiedy to wybrał Obiecanego Mesjasza (as), 

aby ten zreformował ludzkość, ogromną przychylność. Ale chociaŜ wszyscy 

twierdzimy, Ŝe w Niego wierzymy, to jest wśród nas wiele osób, których czyny 

bardzo róŜnią się od wypowiadanych słów. Smutne jest, iŜ bardzo duŜa liczba 

tych ludzi ma silne korzenie w Ahmadiyyat, a ich przynaleŜność do DŜama´at 

datuje się juŜ od pradziada. Hudhur przypomniał, Ŝe w wielu swoich kazaniach 

opowiada o wydarzeniach z Ŝycia znanych i szanowanych członków naszej 

starszyzny, którzy byli przodkami tych ludzi, a ich wiara w Ahmadiyyat była tak 

niezłomna, Ŝe za Ŝadną cenę nie odwróciliby się od niego. Słuchając i 

akceptując Obiecanego Mesjasza (as) tak bardzo zreformowali sami siebie, Ŝe 

Ŝaden wróg nie był w stanie odciągnąć ich od DŜama´at nawet wówczas, gdy 

groził im śmiercią. Ich rozwój duchowy osiągnął tak wysoki poziom, Ŝe sprawy 

doczesne nie miały dla nich większego znaczenia.  

 

Hudhur podkreślił, Ŝe Ŝaden naród nie moŜe stać się lepszym dopóki nie 

uświadomi sobie własnych wad i niedociągnięć oraz nie zacznie pracować nad 

ich wykorzenieniem. Obiecany Mesjasz (as) przybył, aby zreformować całe 
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społeczeństwo i rozwiać ciemności, które przez tysiące lat panowały w naszych 

sercach. Allah posłał go, aby wlał w serca ludzi Jego światło. To właśnie nasi 

przodkowie jako pierwsi poczuli konieczność przeprowadzenia tych zmian w 

sobie samych i zreformowali swoje serca. Zmienili na lepsze nie tylko swoje 

zachowanie, ale takŜe rozwinęli się pod względem duchowym. JednakŜe 

kolejne pokolenia stopniowo traciły ich gorliwość, oddanie sprawie, 

niezłomność i wytrwałość. 

 

DuŜa część muzułmanów w Ameryce wywodzi się ze społeczności 

afroamerykańskiej. Wiemy, Ŝe ich przodkowie i oni sami borykają się z 

ogromnymi trudnościami. Pomimo tego powinni jednak nieustannie dąŜyć do 

zachowania wysokiego stopnia duchowości. Jako Ahmadi musimy zawsze 

pamiętać, Ŝeby pomiędzy naszymi słowami i czynami nie było Ŝadnych róŜnic, 

Ŝeby nasze twierdzenie, Ŝe na pierwszym miejscu zawsze stawiamy wiarę nie 

było jedynie pustym frazesem. Umiejętność przestrzegania przykazań 

Obiecanego Mesjasza (as) jest dla nas swego rodzaju egzaminem, a jego 

zaliczenie pozwala nam pogłębić naszą wiarę i spełniać coraz lepsze uczynki.  

 

Hudhur poruszył wyjątkowo waŜny temat wynikający z drugiego warunku 

bai`at, temat, który jest bardzo często poruszany w Koranie, sprawę, o której 

tak często mówił Prorok (saw). Chodzi tu o zagadnienie codziennej modlitwy, 

którą powinniśmy ofiarowywać zgodnie z zaleceniami Proroka (saw). Obiecany 

Mesjasz (as) podkreślał, Ŝe bardzo waŜne jest, aby ci, którzy przyłączyli się do 

jego wspólnoty ofiarowywali Salat pięciokrotnie kaŜdego dnia zgodnie z 

warunkami ustanowionymi przez Allaha i przekazanymi nam przez Proroka 

(saw).  

 

Na samym początku sury Al-Baqarah Koran podkreśla znaczenie modlitwy. 

Obiecany Mesjasz (as) twierdził, Ŝe człowiek nigdy nie osiągnie bliskości Boga, 

o ile nie będzie się sumiennie modlił. Ten warunek nabiera jeszcze znaczenia w 
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czasach współczesnych, kiedy to otacza nas tyle zła. Pamiętajcie o wypełnianiu 

swoich obowiązków, płaceniu zakat i gromadzeniu się na wspólnych 

modlitwach, abyście mogli zaliczać się do grona tych, którzy wielbią Allaha, bo 

jedynie to zapewni wam wiele błogosławieństw. Taka wspólna modlitwa jest 

wspaniałym przykładem dla naszych dzieci i dlatego zrezygnować z niej 

moŜemy tylko w wyjątkowej sytuacji. Wiele osób twierdzi wprawdzie, Ŝe nie są 

w stanie przychodzić do meczetu 5 razy dziennie. Hudhur powiedział, Ŝe 

osobiście zna przypadki ludzi, którzy mieszkają w odległości kilkunastu 

kilometrów od meczetu, a pomimo to regularnie przybywają na modlitwy. 

JeŜeli w waszym sąsiedztwie mieszkają inni Ahmadi, to moŜecie przyjeŜdŜać 

jednym samochodem, albo przychodźcie przynajmniej na modlitwę poranną 

(FaŜr) i wieczorną ( Maghrib i Isza). MoŜecie teŜ spotkać się w domu jednego z 

was i tam razem się modlić zamiast marnować czas na bezsensowne zajęcia 

takie jak oglądanie telewizji, plotkowanie, itp., bo Ŝaden aspekt doczesnego, 

przemijającego Ŝycia nie jest waŜniejszy niŜ Salat. 

 

Hudhur wyraził ubolewanie nad tym, Ŝe niektórzy nie chodzą do meczetu 

nawet w dniach wolnych od pracy, a to powoduje, Ŝe ten pozytywny zwyczaj 

nie staje się czymś oczywistym dla ich dzieci. Nasze potomstwo korzysta z 

naszego przykładu, dlatego zawsze musimy wypełniać nasze obowiązki wobec 

Allaha. Jeśli dziecko od najmłodszych lat przyzwyczai się do przestrzegania 

modlitwy, to jako dorosły człowiek nigdy nie będzie pod tym względem 

opieszałe. Rodzina powinna wspólnie ofiarowywać Salat zawsze, kiedy jest to 

tylko moŜliwe - nawet poza domem, na pikniku, na spacerze, itp. Takie 

zachowanie otwiera nowe drogi Tabligh [arab. szerzenie przesłania islamu] 

wywołując zainteresowanie osób postronnych. Nikt z nas nie powinien mieć 

kompleksu niŜszości z powodu własnej wiary. Rewolucję duchową i religijną 

mogą przeprowadzić jedynie ci ludzie, których wiara jest niezłomna i którzy 

zreformowali sami siebie.  
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Koran mówi, Ŝe jedynie modlitwa regularna i ofiarowywana w skupieniu 

wywołuje BoŜe zadowolenie. Tylko tak modlitwa moŜe przekonać współczesne 

społeczeństwo o prawdziwości islamu. Modlitwa, której ofiarowywanie jest 

utrudnione z powodu pracy, czy codziennych obowiązków jest szczególnie 

cenna. Koran cały czas przypomina nam o posłuszeństwie wobec Allaha i 

konieczności odmawiania Salat, bo to ona chroni człowieka przed grzesznością 

i napełnia jego dom błogosławieństwem. Jednak modlitwa nie kaŜdemu 

przynosi takie same korzyści. W pełni skorzysta z niej tylko ten, kto jest 

bezgranicznie posłuszny Allahowi. On jest Wszystkowiedzący oraz zna nasze 

myśli, zamiary i serca. W czasie modlitwy musimy całkowicie odsunąć się od 

wszystkiego, co doczesne i materialne. 

 

Dzisiaj, dzięki MTA głos Kalifa dociera do wszystkich zakątków świata, a 

przesłanie Allaha przyniesione nam przez Proroka (saw) moŜe dotrzeć do 

kaŜdego człowieka na ziemi. Ci z nas, którzy nie słuchają tych słów w 

skupieniu, bo szkoda im na to czasu nie mogą uwaŜać się za osoby religijne. 

Ci, którzy okazują Allahowi nieposłuszeństwo nie mogą liczyć na Ŝadną 

nagrodę, bo w końcu zostaną zniszczeni.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe ci, którzy w niego uwierzyli i 

zreformowali sami siebie nie będą poddawani próbie, ale ci, którzy jedynie 

złoŜyli bai`at i nadal nie zrezygnowali ze swoich złych przyzwyczajeń będą 

dokładnie przeegzaminowani. KaŜdy z nas będzie musiał w końcu wytłumaczyć 

się przed Bogiem ze swoich czynów i odpowiedzieć za wszystko, co zrobił lub 

czego nie zrobił. Hudhur dowiaduje się z listów o wielu rodzinach, w których 

panuje niezadowolenie, którym brakuje pokoju i zrozumienia, a to wszystko 

wynika z braku modlitwy. Wprawdzie ludzie ci proszą, aby się za nich modlił, 

ale kiedy ich pyta przyznają, Ŝe sami nie ofiarowują Salat regularnie. Hudhur 

jeszcze raz podkreślił, Ŝe Salat jest najlepszym lekarstwem na wszystkie nasze 

problemy, a religii nie moŜna traktować, jak zabawki, którą odkładamy, kiedy 
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nie jest nam potrzebna.  

 

Obiecany Mesjasz (as) załoŜył wspólnotę, która ma wytworzyć Ŝywą więź z 

Bogiem. Jej członkowie mają przestrzegać codziennych modlitw i stać się 

ludźmi świętymi, a nie modlić się do innych uznawanych za świętych. Wiele 

osób, które mają opinię doskonałych nauczycieli, czy ludzi świątobliwych 

przekonuje swoich zwolenników, Ŝe modlitwy wcale nie są potrzebne. Jednak 

tego rodzaju samozwańczy guru nie prowadzą ludzi ku zbawieniu, ale raczej ku 

zatraceniu. KaŜdy z nas jest sam odpowiedzialny za zmiany jakich dokonał we 

własnej duszy, za dokonanie przemian w naszych sąsiadach, we własnych 

dzieciach, czy w całej otaczającej nas społeczności. Ale nie pomogą nam w tym 

same dobre chęci. NajwaŜniejsze są nasze dobre czyny i to, Ŝe Allah wysłucha 

naszych modlitw.  

 

Kiedy wszyscy Ahmadi będą się wspólnie modlić w jednym kierunku wywoła to 

ogromne zmiany. Ale kaŜdy z nas musi modlić się o zjednoczenie ludzkości pod 

jednym sztandarem Proroka (saw) zachowując pełne skupienie. Módlmy się o 

przyszłość dla naszych dzieci, o ich ochronę przed złem, o to, aby w przyszłości 

to one przyczyniały się do rozpowszechniania Koranu. Módlmy się, aby nasi 

sąsiedzi zaakceptowali nauki Proroka (saw). Módlmy się tak, jak uczył nas 

Obiecany Mesjasz (as), abyśmy zbliŜyli się do Boga i otrzymali Jego 

błogosławieństwa, które wpłyną na poprawę naszego Ŝycia. Pamiętajmy, Ŝe 

wysłuchane zostaną modlitwy tych ludzi, którzy spodobają się Allahowi. 

MoŜemy modlić się we własnym języku - najwaŜniejsze jest skupienie, pokora i 

posłuszeństwo okazywane Bogu. Takiej właśnie modlitwy wymagał od swoich 

wyznawców Obiecany Mesjasz (as). Twierdził, Ŝe dobra modlitwa przychyla 

człowiekowi nieba, zadowala Boga, a temu, który się modli wydaje się, Ŝe 

umarł a jego dusza dotarła na próg Samego Allaha. Od kaŜdego Ahmadi 

oczekuje się przestrzegania codziennej pięciokrotnej modlitwy, czy to w czasie 

podróŜy, czy teŜ choroby, a nasze czyny muszą potwierdzać naszą wiarę i 
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przynaleŜność do wspólnoty Obiecanego Mesjasza (as).  

 

Obiecany Mesjasz (as) twierdził, iŜ smak prawdziwej modlitwy i satysfakcję, 

jaką ze sobą niesie poznamy tylko wtedy, kiedy zostanie ona zaakceptowana 

przez Allaha. Dlatego przede wszystkim powinniśmy modlić się do Niego, aby 

pozwolił nam dostąpić zaszczytu osiągnięcia takiego poziomu duchowego w 

modlitwie, który wywoła Jego zadowolenie. Musimy uznać, Ŝe jesteśmy ślepi, 

ograniczeni śmiertelnością i On bardzo szybko zawoła nas do Siebie, ale nie 

lękamy się tego, bo modlimy się do Niego, aby napełnił nasze serca Swoim 

światłem. Kiedy wystarczająco często będziemy modlić się do Niego tymi 

słowami, to przekonamy się, Ŝe z nieba spłynie na nas błogosławieństwo, które 

pogłębi naszą wiarę i rozwinie naszą duchowość oraz uczyni nas lepszymi 

ludźmi. 

 

Na koniec Hudhur ogłosił, iŜ po modlitwie piątkowej poprowadzi modlitwy 

pogrzebowe w intencji naszych dwóch zmarłych braci. 

 


