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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Gościnność okazywana gościom Obiecanego 
Mesjasza (as)  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

31 sierpnia, 2012 r.     

 
Z łaski Boga zbliŜa się DŜelsa Salana w Wielkiej Brytanii i rozpocznie się 

Inszallah w następny piątek. Tak jak to działo się wcześniej, równieŜ teraz z 

łaski Boga, pracownicy róŜnych działów poświęcają wiele czasu swoim 

zadaniom cięŜko pracując. KaŜdego roku przybywają ludzie spoza DŜama’at i 

są zadziwieni tym, w jaki sposób, w zaledwie w dziesięć piętnaście dni, zostaje 

postawione na potrzeby DŜelsy małe, tymczasowe miasteczko. Niektórzy z 

poza DŜama’at sądzą, Ŝe to zadanie wielkim kosztem wykonują zawodowcy i są 

bardzo zadziwieni dowiadując się, Ŝe wszystkie te zadania są wykonywane 

przez ochotników Ahmadi, którzy w swym zwyczajnym Ŝyciu nie mają związku 

z posługami, jakie wykonują w trakcie DŜelsy.  W rzeczy samej pewna część 

prac jest zlecana na zewnątrz, ale 75% jest wykonywana przez ochotników z 

pośród młodzieŜy, ludzi starszych, kobiet i dzieci. Są to ci ochotnicy, którzy 

opiekują się organizacją DŜelsy przez trzy dni jej trwania i czynią to z ciepłem i 

entuzjazmem. Podejmują się wszelkiego typu zadań tak, aby goście 

Obiecanego Mesjasza (as) mogli być obsłuŜeni. Poczytują sobie to jako wielki 

przywilej czyniąc to rok w rok we wspaniały sposób.  

Jako, Ŝe jest juŜ tradycją zwrócenie się do pracowników DŜelsy w piątek ją 

poprzedzający, Hadhrat Khalifatul Masih w dzisiejszym kazaniu zwróci uwagę 
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tych pracowników na ich zadania w trakcie DŜelsy i mówi, Ŝe takiego rodzaju 

przypomnienie powoduje przyciągnięcie uwagi do tego konkretnego zadania, a 

czasami poszczególna rada wytwarza nowy wigor i entuzjazm. 

Obecnie, DŜama’at w Wielkiej Brytanii, z powodu tej DŜelsa, posiada jako 

jedyne wyróŜnienie wygłaszania do niego takiego przemówienia. Jej 

pracownicy uzyskali to wyróŜnienie zwracania się do nich w temacie waŜności 

posługi gościom DŜelsy. Nie dzieje się tak z powodu, Ŝe posiadają jakikolwiek 

brak entuzjazmu, a pracownicy w innych krajach posiadają go więcej. Nie jest 

tak w ogóle. Dzieje się tak raczej dla tego, Ŝe ta DŜelsa posiada o wiele 

większe znaczenie niŜ jakakolwiek inna DŜelsa na świecie. Przez ostatnie 27, 

28 lat DŜelsa ta przyjęła formę międzynarodowej DŜelsy. Nie jest istotnym, aby 

Kalif czasu brał udział w jakiejkolwiek innej DŜelsie. JednakŜe, odkąd restrykcje 

zostały nałoŜone na DŜelsę w Pakistanie, [międzynarodowy] Zjazd ma miejsce 

tutaj. W związku z ograniczeniami i prześladowaniami Ahmadi w Pakistanie, 

udział Kalifa czasu w tej DŜelsie tutaj stał się istotny. Oto jest powód, dlaczego 

ludzie z kaŜdego zakątka ziemi przybywają na tą DŜelsę. Ich zdaniem, 

brytyjska DŜelsa nie jest juŜ tylko zwyczajnym brytyjskim Zjazdem, ale jest 

główną DŜelsa, a to z powodu, Ŝe Kalif tego czasu mieszka w tym kraju. 

Z tego teŜ powodu DŜelsa ta rozrosła się niezmiernie, w związku z tym 

przybywający goście mają duŜe oczekiwania. Wobec tego, Hadhrat Khalifatul 

Masih oraz zarząd DŜelsy przykładają wiele troski w stosunku do gościnności, 

która powinna przebiegać prawidłowo oraz róŜnych przygotowań, które 

powinny przebiegać płynnie i w miarę moŜliwości dokonywać ulepszeń. Po 

częstokroć budŜet wzrasta, czego nie jest w stanie pokryć budŜet brytyjskiego 

DŜama’at. ChociaŜ płaci on za większość wydatków związanych z DŜelsa, 

czasami centrum dopłaca 30% lub coś koło tego. Wspomina się o tym w tym 

miejscu, poniewaŜ pewni ludzi wygłaszają opinie, Ŝe brytyjskie DŜama’at jest 

obciąŜone przez centrum. ChociaŜ większość ludzi tutaj czyni poświęcenia, 

mając nadzieję, Ŝe samodzielnie pokryją wszelkie koszty, jednak jest kilku, 

którzy szerzą w tej sprawie niepokój. Centrum czuje, Ŝe powinno wziąć część 

kosztów na siebie. 
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Odpowiedzialność tych pracowników bardzo wzrosła w związku z staniem się 

Centralną DŜelsa. Hadhrat Kalifatul Masih uwaŜa, Ŝe powinien zwrócić uwagę 

pracownikom przed DŜelsa, aby pamiętali, Ŝe oczy gości włącznie z 

dostojnikami będą zwrócone na organizację i pracowników. Postawa i stosunek 

pracowników, ich kultura, uprzejmość, grzeczność, ich gościnność powinny być 

najlepsze, jakie tylko mieszczą się w ludzkiej moŜliwości. MęŜczyźni, kobiety i 

dzieci powinny uczynić wszystko, co mogą w tym względzie. KaŜdego roku 

goście z poza DŜama’at właśnie szczególnie chwalą pracowników Zjazdu. To 

powinno stać się celem równieŜ w tym roku oraz zawsze, tak aby nie obniŜyć 

tych standardów. Powinni wiedzieć, Ŝe dla wierzącego jest lepiej, kiedy porusza 

się w kierunku postępu.  

Gościnność nie jest trywialną praktyką. Jest wymieniona w Koranie. Materialna 

osoba posiadająca dobre morale równieŜ jest gościnna. JednakŜe, kiedy ktoś 

okazuje gościnność jedynie dla zadowolenia Boga, a nie tylko, aby dbać o 

swoich osobistych gości lub krewnych, a czyni to jak najbardziej 

bezinteresownie, aby uzyskać zadowolenie Boga, z pewnością taka gościnność 

zyskuje podwójną zasługę u Boga. Koran relacjonuje zdarzenie z Hadhrat 

Abrahamem ( pokój z nim) oraz jego wspaniałą gościnnością, kiedy to 

przedstawił im wyborny posiłek zaraz po ich przybyciu. Kiedy Prorok (saw) 

otrzymał pierwsze objawienie i był przejęty tym doświadczeniem, jedną z cech 

posiadanych przez niego, a o której Hadhrat KhadidŜa ( niech zadowolenie 

Boga będzie z nią) spontanicznie zapewniła go, Ŝe to, za co Bóg nie będzie 

mógł być na niego zły, jest jego gościnność. Dlatego teŜ, nie jest to banalna 

praktyka, ale jedna z cech Proroków Boga. Jest to równieŜ jedno ze 

szczególnych zadań przydzielonych Obiecanemu Mesjaszowi (pokój z nim). Bóg 

objawił, Ŝe ludzie przybędę do niego w wielkiej ilości, aby się z nim zobaczyć, a 

on nie powinien być spotkaniami z nimi znuŜony, ani zmęczony.  

W rzeczy samej kaŜdy członek naszego DŜama’at równieŜ dotrzymuje ten 

waŜny obowiązek. Pewne zdarzenie z Ŝycia Obiecanego Mesjasza (as) ukazuje, 

w jaki sposób opiekował się gośćmi. Pewnego razu nie czuł się zbyt dobrze, ale 

słysząc, Ŝe przyjechali goście, pośpiesznie wyszedł na zewnątrz. Powiedział, Ŝe 
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nie czuł się na tyle dobrze, aby wychodzić tego dnia, ale goście zadali sobie 

trud, aby przybyć i mieli do tego prawo, a Obiecany Mesjasz (as) wyszedł, aby 

wypełnić prawo swoich gości. W rzeczy samej goście mieli zwyczaj 

przybywania do niego, szukając dobrodziejstwa u niego, a czynili tak za jego 

namową. W dzisiejszych czasach, goście, którzy przybędą na DŜelsę, uczynią 

to zgodnie z instrukcjami Obiecanego Mesjasza (as), aby wziąć udział w 

zainicjowanym przez niego systemie Tarbijjat. W tym sensie będą gośćmi 

Obiecanego Mesjasza (as), a będzie to przywilejem kaŜdego pracownika 

słuŜenie im w pełni i dbania o to, aby nie doświadczyli Ŝadnych trudności. 

W ciągu kilku dni goście DŜelsy przybędą z całego świata, bo brytyjska DŜelsa 

jest centralnym Zjazdem. Prorok ( niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z 

nim) powiedział, Ŝe naleŜy oddać gościom naleŜne im prawa i powinno udzielić 

się im gościny przez kilka dni. JednakŜe jego własna gościnność była stała. 

Opowiada się, Ŝe, jak to się mówi, Ŝe ci, którzy stanęli na progu jego domu, 

aby uczyć się religii stawali się jego gośćmi. Hadhrat Abu Huraira ( niech 

zadowolenie Boga będzie z nim) był jednym z nich. Był zuboŜały i pozostawał u 

niego, jako gość Proroka (saw), podczas gdy inni przybywali, aby się z nim 

zobaczyć zarówno w dzień jak i wieczorem. Oto, dlaczego, opowiadał więcej 

Hadisów niŜ ktokolwiek inny. Tacy jak on Towarzysze z pewnością nie czynili 

Ŝadnych Ŝądań, a gościnność Proroka (saw) ich obejmująca była z pewnością 

jego własnym wyborem. Pewnego razu Hadhrat Abu Huraira ( niech 

zadowolenie Boga będzie z nim) po długich dniach głodu był beznadziejnie 

głodny. Prorok ( niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim) zabrał go do 

domu. Przybyła skądś, jako prezent miska mleka. Prorok ( niech pokój i 

błogosławieństwa Boga będą z nim) poprosił Abu Huraira ( niech zadowolenie 

Boga będzie z nim), aby sprowadził wszystkich głodnych i spragnionych. 

Wszyscy oni zasiedli w kole, a miska z mlekiem najpierw została podana osobie 

siedzącej po prawej stronie. Abu Huraira ( niech zadowolenie Boga będzie z 

nim) uwaŜał, Ŝe z powodu jego dokuczliwego głodu on powinien otrzymać jako 

pierwszy miskę i niepokoił się, Ŝe mleko wyczerpie się zanim nadejdzie jego 

kolej. JednakŜe Prorok ( niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim) sam 
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napił się łyk mleka, a to było pobłogosławione i kaŜdy napił się wystarczająco 

mleka. 

Byli to ludzie, którzy poświęcili wszystko z siebie dla nauki religii i byli stałymi 

gośćmi Proroka ( niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z nim). W 

dzisiejszych czasach nie mamy stałych gości, ale ludzie przybędą na DŜelsa, 

aby uczyć się religii, a naszym obowiązkiem jest słuŜenie im. Tak jak jest to 

przykazaniem Boga, jest to równieŜ Sunnah Proroka ( niech pokój i 

błogosławieństwa Boga będą z nim), a Bóg przykazuje nam praktykować 

Sunnah. W obecnym wieku, jednym z waŜnych zadań przydzielonych 

Obiecanemu Mesjaszowi (pokój z nim) jest gościnność. Dlatego teŜ, aby być w 

kaŜdym sensie pomocnikami Obiecanego Mesjasza (pokój z nim), powinniśmy 

wykonywać w najwspanialszy sposób powierzone nam zadanie gościnności. 

Znane są cechy gościnności Obiecanego Mesjasza (pokój z nim), ale za kaŜdym 

razem, kiedy są relacjonowane naświetlany jest nowy aspekt, a niektóre 

zdarzenia są lekcją dla pracowników DŜelsy. Czasami z powodu braku czasu 

pracownicy DŜelsa są śpieszący się/gnający. W szczególności, kiedy ludzie 

spoŜywają posiłki, a pracownicy próbują to przyspieszyć, goście nie są 

zadowoleni. Czasami pracownicy ponaglają, bo mają rozpocząć się obrady 

DŜelsy lub zbliŜa się czas Salat. Odpowiednie zdarzenie z Ŝycia Obiecanego 

Mesjasza (as) rzuca światło na tą sprawę. 

Hadhrat Khair uddin opowiada, Ŝe przybył do Qadian ze swojej wsi. Obiecany 

Mesjasz ( pokój z nim) siedział w swoim Gol Kamra ( nazwa pokoju) i spoŜywał 

posiłek. Powitał Khair sahib i zaprosił na posiłek. Khair uddin powiedział, Ŝe juŜ 

jadł, ale Obiecany Mesjasz (pokój z nim) nalegał, aby coś zjadł. Obiecany 

Mesjasz ( pokój z nim) skończył juŜ swój posiłek, ale przedstawił posiłek Khair 

uddin Sahibowi. Hadhrat Khalifatul Masih II był wtedy młody i równieŜ 

spoŜywał posiłek z nimi. Obiecany Mesjasz ( pokój z nim) postawił talerz przez 

Khair uddin sahibem. Wkrótce, inny towarzysz zaczął sprzątać talerze i w 

pośpiechu zabrał równieŜ talerz Khair uddin sahiba.  Kiedy Obiecany Mesjasz 

(pokój z nim) to zobaczył upomniał go dosyć szorstko. Khair uddin Sahib mówi, 

Ŝe nie miał siły powiedzieć, Ŝe najadł się do pełna. Obiecany Mesjasz (as) 
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powiedział, Ŝe dopóki nie powie, naczynia z obiadem mają być niesprzątane. To 

zdarzenie obrazuje, Ŝe dopóki on czy ona jedzą, powinni jeść w spokoju. Jeśli 

bliski jest czas Salat lub zamknięcia DŜelsy, powinno być więcej czasu 

zapewnione na posiłki. Rzeczywiście, naleŜy ogłosić ile czasu pozostało do 

Salat lub DŜelsy, ale obiadujących nie naleŜy ponaglać i usuwać talerzy. 

 

Co się tyczy gościnności Obiecany Mesjasz (as) powiedział:,, Zawsze pamiętam 

o tym, aby nie krępować Ŝadnego gościa. Oto, dlaczego zawsze udzielam 

wskazówek, aby na ile to moŜliwe zapewnić gościom wygodę. Serce gości jest 

delikatne jak szkło i tłucze się przy najlŜejszym puknięciu. Wcześniej starałem 

się tak zorganizować, Ŝe miałem zwyczaj jedzenia z gośćmi. JednakŜe, odkąd 

wzmogła się moja choroba i zacząłem jeść według specjalnej diety ten układ 

nie przetrwał. W dodatku tak bardzo wzrosła liczba gości, Ŝe zaczęło brakować 

miejsca, dlatego teŜ niechętnie zacząłem jeść osobno. KaŜdy posiada moją 

zgodę, aby przedstawić swój kłopot. Niektórzy ludzie nie czują się dobrze i 

powinna zostać przygotowana dla nich specjalna dieta’’. 

 

Wszystko, co zostało wspomniane w tym urywku powinni mieć na uwadze 

wszyscy pracownicy, nie tylko ci, którzy podają jedzenie.  Jest w tym rada dla 

kaŜdego pracownika DŜelsy. Pierwsza z nich to zapewnienie takiej wygody 

gościom na ile to moŜliwe. Rada ta odnosi się równieŜ do zakwaterowania 

gości, kontroli ruchu i lepszego parkowania, bowiem czasami goście doznają 

niewygody równieŜ w tym zakresie. Czasami ludzie Ŝalą się, Ŝe muszą chodzić 

z bardzo odległego miejsca, bowiem miejsca parkingowe były oddalone lub 

usługa dowozu osób nie była regularna. Podobnie dobra obsługa powinna 

dotyczyć łazienek i toalet z naciskiem na czystość.  

NaleŜy pamiętać o zeszłorocznych brakach, mając na uwadze tegoroczną 

organizację. Skanowanie powinno być zorganizowane w taki sposób, aby 

szczególnie goście spoza DŜama’at oraz niepełnosprawni nie czekali zbyt długo. 

Podobnie powinny być potraktowane młode matki, przepuszczane szybką 
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ścieŜką, szczególnie w deszczu lub intensywnym słońcu. Kolejną sprawą, którą 

podniósł Obiecany Mesjasz (as) jest to, Ŝe serce gościa jest jak szkło. Jest 

bardzo waŜnym dbanie o to kruche serce. Jeśli przedsięwzięta jest właściwa 

opieka i udostępnione są wszelkie udogodnienia zazwyczaj skargi nie powstają. 

JednakŜe, jeśli mając to w swoim zwyczaju niektórzy ludzie nadal będą 

narzekali lub mówili coś niestosownego, pracownicy powinni wysłuchać ich z 

cierpliwością i wyrozumiałością. Dyscyplina bezpieczeństwa jest bardzo waŜna 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, szczególnie w tych dniach jest 

najwaŜniejsza. JednakŜe uczucia innych nie powinny być zranione i jeśli sprawa 

przybiera powaŜny obrót, powinna być przedłoŜona zarządowi. W szczególności 

goście spoza DŜama’at powinni doświadczyć dodatkowej uprzejmości i 

grzeczności. Będzie to moŜliwe, kiedy udzieli się im najbardziej domowego 

traktowania przez zarząd. Uprzejmość jest równieŜ dobrym źródłem Tabligh.  

We wczesnym okresie Obiecany Mesjasz (as) miał zwyczaj osobistego 

podawania posiłków swoim gościom. Później, w związku z ich wzrostem oraz z 

wymogami jego specjalnej diety zaczął jadać osobno. Obecnie, liczba członków 

DŜama’at dalej rośnie i reprezentując Obiecanego Mesjasza (as) nie jest 

moŜliwym, aby Kalif czasu jadał z gośćmi i osobiście dbał o wszystkich. W 

dodatku, liczba pozostałych zajęć równieŜ wzrosła i dlatego teŜ system znalazł 

się w takim miejscu, aby kaŜdy dział mógł maksymalnie dbać o potrzeby gości 

z pełnym zrozumieniem. Kalif czas pokłada zaufanie w kaŜdego pracownika, a 

kaŜdy z nich powinien honorować to zaufanie.    

Goście czują, Ŝe ludzie pracujący na DŜelsa Ŝyją bliŜej Kalifa czasu i oczekują 

od nich w kaŜdym aspekcie wyŜszych standardów. W rzeczy samej ich 

standardy powinny być wyŜsze. W ich ramach mieszczą się standardy czczenia 

Boga, poboŜności i uprzejmości. Uwaga w stosunku do Salat i czczenia jest 

najwaŜniejsza jak uwaga przywiązywana do pozostałych poboŜności i 

grzeczności. Wszystkie te atrybuty powinny dalej manifestować się,  

wzmocnione w czasie dni DŜelsy. Doradztwo Hadhrat Khalifatul Masih czasu 

przypominało o DŜelsah w Rabwah oraz poradach tam przekazywanych przez 

Kalifa czasu i słuchanych przez kaŜdego Ahmadi w Rabwah. Obecnie w związku 
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z zaistniałą sytuacją DŜelsa nie odbywa się tam. Powinniśmy modlić się za 

nich, aby Bóg uczynił dobrem to, co ich ominęło.     

Bez wątpienia brytyjski DŜama’at próbuje wypełnić kaŜdego roku to, co jest 

związane z gościnnością na DŜelsie. Był taki czas, kiedy mówiono, Ŝe brytyjski 

DŜama’at nie ma takiej siły i moŜliwości, aby zorganizować DŜelsę i w 

początkowych latach po migracji Hadhrat Khalifatul Masiha IV poszukiwano 

pomocy z centrum. JednakŜe obecnie, z łaski Boga, zarząd i pracownicy są w 

pełni przeszkoleni i wypełniają swoje obowiązki w świetny sposób. Dokonano 

postępu, który powinien wytworzyć dalszy wzrost pokory w kaŜdym 

pracowniku i urzędniku. Codzienne raporty otrzymywane od urzędnika ds. 

DŜelsy Salany ukazuje, Ŝe MaszaAllah mają miejsce dogłębne przygotowania. 

Niech Bóg umoŜliwi kaŜdemu męŜczyźnie, kobiecie i dziecku wypełniać we 

wspaniały sposób swoje obowiązki.  

Jak juŜ wcześniej wspomniałem, w związku z okolicznościami, bezpieczeństwo 

jest najwaŜniejsze i nie moŜe być uczyniony w tym względzie Ŝaden rodzaj 

kompromisu. JednakŜe, waŜnym jest, aby równieŜ pamiętać o uczuciach 

innych.    Pracownicy nie mogą brać sami prawa w swoje ręce. KaŜda trudna 

sytuacja powinna być przeprowadzana rozwaŜnie. Co tyczy się Ahmadi 

przybywających z gośćmi spoza DŜama’at, powinni uprzednio przesłać pełną 

informację o takim gościu i rozwiązać całość sprawy tak, aby gospodarz 

Ahmadi nie miał powodu do skargi z powodu jakiegokolwiek opóźnienia lub 

moŜliwej odmowy ani nie krępować gościa. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe 

zostaną poczynione dochodzenia w sprawie gości, którzy nie są zbyt dobrze 

znani swoim gospodarzom, a proces ten powinien mieć miejsce z góry. 

Pozostał tydzień do DŜelsy i jakiekolwiek przygotowania są potrzebne powinny 

zostać poczynione teraz. Te instrukcje nie są dla pracowników DŜelsy, ale 

waŜnym jest, aby wygłosić je teraz, poniewaŜ takie przygotowania powinny być 

poczynione w tym czasie. Ludzie naprawdę piszą w tych sprawach zaŜalenia i 

skargi po DŜelsie. Nie powinny pojawić się Ŝadne skargi, jeśli zarząd odmówi 

prośbie w tej sprawie.  On równieŜ powinien porządnie zająć się takimi 
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sprawami. To jest taka uprzejmość i grzeczność, jaką musimy rozszerzać na 

innych.  

Hadhrat Khalifatul Masih chciałby powiedzieć to otwarcie, Ŝe w związku z 

ogólną, bieŜącą sytuacją na świecie i w szczególności odnoszącą się do 

DŜama’at, intrygancki element jest bardzo aktywny. Wobec tego, ci, którzy 

przyprowadzają gości spoza Wspólnoty powinni pamiętać o tym. Ludzie nie 

powinni zapraszać gości, z którymi są zaledwie zaznajomieni, a raczej tylko 

długo utrzymywane znajomości, po pełnym upewnieniu się, powinny zostać 

zaproszone. W tym celu naleŜy skonsultować się z zarządem.  

Gościnność ogólnie, a w szczególności gościnność wobec gości Obiecanego 

Mesjasza (as) powinna być uwaŜana za BoŜą łaskę i z tego powodu posługi 

powinny być oferowane i wykonywane z największym zapałem. Niech Bóg 

umoŜliwi wszystkim pracownikom dokonanie tego. Najbardziej ze wszystkiego 

nacisk powinien być połoŜony na modlitwy. Niech Bóg błogosławi tą DŜelsa w 

kaŜdy moŜliwy sposób i niech wszystkie zadania zarządu zostaną ukończone na 

czas oraz niech pracownicy słuŜą we wspaniały sposób.  

 

 

 


