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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Budowanie meczetów i niezłomność w czczeniu 
Allaha 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), 

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Baitul Muqeet w Nowej Zelandii. 

1 listopada, 2013 r.    

                         

Światło to oświetla te domy, względem których Allah nakazał, aby 

zostały wyniesione i by pamiętano w nich Jego imię. W nich Go 

wychwalają rano i wieczorem.  

Ludzi, których ani handel, ani towary nie odciągają od pamiętania o 

Allahu, od przestrzegania Modlitwy oraz dawania Zakat. Oni boją się 

dnia, w którym serca i oczy będą w stanie podniecenia i boleści, 

Więc Allah da im najlepszą nagrodę spośród ich uczynków i da im 

jeszcze więcej ze swej hojności. Allah bowiem daje bez miary 

kaŜdemu, komu zechce. (24:37 – 39). 

 

[Dzisiejsze kazanie zostało wygłoszone przez Khalifatul Masih z meczetu Baitul 

Muqeet w Auckland, Nowa Zelandia.] 

 

Bóg umoŜliwił DŜama'at Nowej Zelandii wybudować meczet. Niech Bóg 

błogosławi ten meczet dla DŜama'at w kaŜdym calu! DŜama'at Nowej Zelandii 

jest mały z zaledwie czterystoma członkami, ale zbudowali oni bardzo dobry 

meczet o pojemności większej niŜ ich liczba. Niech Bóg sprawi, aby ich liczba 
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przerosła jego pojemność! Członkowie DŜama'at pracowali z wielkim 

entuzjazmem dzień i noc, aby przygotować ten meczet. Jako Ŝe jest to tradycją 

w DŜama'at, podjęli oni wiele prac (w budynku) samodzielnie poprzez Łaqar e 

Aml (praca charytatywna) i oszczędzili na kosztach. Całkowity koszt budowy 

meczetu i renowacji wyniósł 3.500.000 NZ dolarów. Ze względu na nieduŜą 

wielkość DŜama'at, stosowna suma funduszy nie była zebrana na czas, więc 

została podjęta poŜyczka. Jednak Hadhrat Khalifatul Masih ma nadzieję, Ŝe 

członkowie DŜama'at wkrótce spłacą kredyt. W tym roku DŜama'at w Nowej 

Zelandii kończy 25 lat, w związku z tym, pomimo ich małej ilości, członkowie 

intensywnie chcieli złoŜyć dar (meczet) Bogu w postaci Jego domu. NaleŜy 

pamiętać, Ŝe entuzjazm, z jakim ten prezent jest ofiarowany, nie powinien 

pozostać darem ofiarowanym w oparciu o poŜyczki. NaleŜy dołoŜyć starań, aby 

spłacić tą poŜyczkę jak najszybciej, tak, Ŝeby poświęcenie to było czyste. 

PoŜyczka została podjęta przez DŜama'at utrzymując pozytywne nastawienie 

wobec członków, Ŝe dołoŜą oni wszelkich starań, aby złoŜyć ofiarę na budowę, 

aby osiągnąć zadowolenie Boga.  

 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe temu, kto stawia dom BoŜy na tym świecie, Bóg 

postawi dom w Raju. Czy istnieje ktoś, kto nie pragnie domu w Raju? śaden 

Ahmadi nie moŜe nawet myśleć o nie osiąganiu zadowoleniu Boga. Ahmadi 

równieŜ pragną tego błogosławieństwa, aby mieć dom postawiony w Raju. To 

jest piękno naszego DŜama'at, Ŝe wszędzie na świecie ponosi bezwarunkowe 

ofiary finansowe. Istota ofiary finansowej, jaką Obiecany Mesjasz (as) 

zainicjował w swoich Towarzyszach, aby zanieść orędzie islamu na krańce 

ziemi i o której powiedział, Ŝe był zdumiony, widząc bezgraniczną szczerość i 

miłość swoich Towarzyszy, istnieje do dziś, sto lat później, w członkach 

naszego DŜama'at. NiezaleŜnie od tego, do jakiego kraju Ahmadi naleŜą to 

prześcigają się w lojalności i szczerości. DŜama’at Nowej Zelandii składa się w 

60% z ludzi z FidŜi, w 23% z pakistańskich imigrantów, a reszta pochodzi z 

róŜnych grup etnicznych. Tak, więc ten mały DŜama’at składający się z róŜnych 

ludzi przoduje w szczerości. NaleŜy pamiętać, Ŝe pozorna szczerość, 

tymczasowe poświęcenie czasu lub bogactwa, nie są wystarczające dla 
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prawdziwie wierzącego. W rzeczywistości godność prawdziwie wierzącego leŜy 

w przestrzeganiu taqła [arab. prawość, sprawiedliwość] z determinacją i 

wytrwałością, mając cały czas na uwadze cel naszego stworzenia. 

 

W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił: ,,Ze względu na brak 

zrozumienia i strachliwość (trwoŜliwość), ludzie o róŜnych naturach określają 

róŜne cele ich Ŝycia i ograniczają je do ziemskich celów i pragnień. JednakŜe 

cel, jaki Bóg Wszechmogący opisuje w Swej Nieskazitelnej Księdze to: I 

stworzyłem jinn i ludzi po to tylko, by Mnie czcili. (51:57). W świetle tego 

wersetu, prawdziwym celem Ŝycia człowieka jest wielbienie Boga, zdobywanie 

wiedzy o Nim i stawanie się Jego. " 

 

NaleŜy pamiętać, Ŝe po wejściu do DŜama'at Obiecanego Mesjasza (as) nie jest 

naszym celem ponoszenie poświęceń powodowanych czasowym entuzjazmem. 

Przeciwnie, musimy czcić Boga wytrwale i to jest moŜliwe, gdy ma się 

świadomość, Ŝe Bóg jest Panem wszystkich mocy i czuwa nad wszystkim, co 

człowiek robi i ma wiedzę o tym, co jest głęboko w sercu człowieka, a takŜe 

posiada wiedzę o tym, co człowiek zamierza robić w przyszłości. Tylko wtedy 

moŜemy powiedzieć, Ŝe człowiek czyni wysiłki, aby stać się naleŜącym do 

Boga. 

 

Nie powinniśmy czcić Boga tylko wtedy, gdy potrzebujemy Jego pomocy, kiedy 

jesteśmy w kłopotach, gdy nasze doczesne potrzeby nie są spełnione. W 

rzeczywistości powinniśmy równieŜ zwracać uwagę, aby czcić Boga w czasach 

dla nas dobrych. Ziemskie interesy i handel nie powinny nas oddalać od kultu 

Boga. Ten meczet nie powinien być zredukowane do samej tylko budowli. Jego 

długość, szerokość i piękno nie powinny nam przypominać o naszej wykonanej 

dla niego Łaqar e Aml (praca charytatywna wykonywana w imię Boga) oraz o 

tym, jaki był nasz wkład finansowy. W rzeczywistości ten budynek powinien 

przypominać nam, Ŝe budowa meczetu na tym świecie zrobi z nas odbiorców 

błogosławieństwa posiadania domu od Boga w Raju. A to nadejdzie, gdy po 
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wybudowaniu meczetu będziemy teŜ wywiązywać się z naszego obowiązku 

czczenia Boga w nim. To staje się, gdy jak werset recytowany na początku, 

stwierdza, Ŝe prawdziwymi wierzącymi są ci: (...) Ludzi, których ani handel, 

ani towary nie odciągają od pamiętania (...) Doprawdy, oni nie 

zapominają o rozpamiętywaniu się o Bogu, Modlitwie i o płaceniu Zakat. My, 

Ahmadi powinniśmy dąŜyć do tego, aby być takimi wierzącymi. 

 

Centrum Modlitwy (Dom Misyjny) istniało tutaj juŜ wcześniej, ale jest 

oczywista róŜnica pomiędzy Centrum Modlitwy a Meczetem. Oprócz elementów 

architektonicznych meczetu, minaretu i kopuły, meczet ma w sobie powietrze 

świętości. W jego podróŜy do Nowej Zelandii w roku 2006, Hadhrat Khalifatul 

Masih poprosił tamtejszy DŜama'at, aby zbudowali naleŜyty meczet z celem, Ŝe 

jego minaret i kopuła będą przypominały im, Ŝe postawili oni ten meczet 

poświęcając swój czas i majątek, a takŜe, Ŝe muszą wypełniać w nim swoje 

obowiązki. Dodatkowo, minaret i kopuły są punktem zaciekawienia dla 

mieszkańców i to moŜe być źródłem Tabligh [arab. nauczanie o religii]. Ludzie 

są przyciągnięci do poznania prawdziwego obrazu islamu lub są jedynie 

dociekliwi. Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe zaobserwował do tej pory, 

Ŝe z łaski Boga profil DŜama'at zwiększa się róŜnorako wraz z budową 

meczetów i z powodu tego wzrostu w profilu, prawa meczetu mogą być 

spełnione. 

 

Jakie są prawa meczetu? Po pierwsze, Ŝe interesy i handel nie powinny 

spowodować zdystansowania się człowieka od pamiętaniu o Bogu, w 

rzeczywistości fasady meczetu powinny przyciągać człowieka do Salat i pamięci 

o Bogu. Kiedy wołanie „Przybądźcie na Salat" jest wykonywane podczas Azan 

(nawoływanie do modlitwy), naleŜy zapomnieć o własnym handlu i rzemiośle i 

przyjść do meczetu. MoŜna powiedzieć, Ŝe w tych czasach meczety są bardzo 

oddalone i Azan równieŜ nie jest słyszany, poniewaŜ jest wykonywany 

wewnątrz. Dlatego naleŜy sobie zdawać sprawę, Ŝe zbudowaliśmy ten meczet, 

aby wywiązywać się z naszych obowiązków oddawania czci Bogu i aby 
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rozpoznać cel naszego stworzenia. Ponadto wspomniano juŜ wcześniej, Ŝe 

obecnie kaŜdy nosi telefony komórkowe. Te powinny być wykorzystywane w 

jak najlepszy sposób poprzez ustawienie na nich alarmów na czas Salat. Ci, 

którzy mieszkają w pobliŜu powinni uczestniczyć w modlitwie w meczetach, a 

ci, którzy są w duŜej odległości powinni oferować swoje Salat w pracy. Ludzie 

wokół nich zauwaŜą to i będą zaintrygowani. To moŜe zaprowadzić do 

zapraszania znajomych do meczetu, tak więc człowiek moŜe pamiętać o Bogu, 

a zarazem inicjować niesienie przesłania islamu innym. 

 

Prorok (saw) wygenerował rewolucyjne zmiany wśród swoich Towarzyszy i 

wersety zarecytowane na początku ukazują ich przykład. Zajmowali się oni 

milionowymi transakcjami, ale ich serca były wypełnione pamięcią o Bogu i 

zawsze zwracali uwagę na swoje ofiary finansowe. I to właśnie dla tej bardzo 

rewolucyjnej zmiany, w tych czasach, Bóg wysłał prawdziwego i gorliwego 

wielbiciela Proroka (saw), Obiecanego Mesjasza (as) w celu wzmocnienia więzi 

z Bogiem, ochrony Salat oraz do zachęcania do poświęceń finansowych. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe często wspomina, Ŝe stanowisko 

DŜama'at, jeśli chodzi o poświęcenia finansowe, jest bardzo wysokie. Jednak 

istnieje wielka potrzeba, aby zwrócić uwagę na Salat (modlitwa). Meczet 

powinien być wypełniony, poniewaŜ prawdziwe przestrzegania Salat następuje, 

gdy jest ona oferowana w zgromadzeniu w meczecie i meczet jest zbudowany 

właśnie w tym celu. Bóg mówi, Ŝe prawdziwy wierzący jest bardziej zatroskany 

Ŝyciem przyszłym niŜ Ŝyciem na tym świecie. Gdy człowiek osiąga wiek starczy 

martwi się i woła do Boga modląc się o dobry koniec. Bóg mówi, Ŝe prawdziwy 

wierzący nie dochodzi do tego etapu w starszym wieku, w rzeczywistości jest 

on przyciągnięty do Boga, do czczenia Go w celu oczyszczenia siebie, w 

młodym wieku, w czasach spokoju i dobrobytu. Prawdziwie wierzący pamięta o 

Bogu w dzień i w nocy z obawą o Ŝycie przyszłe, zawsze obecną w jego 

umyśle. Tacy byli Towarzysze Proroka (saw) i Obiecany Mesjasz (as) przyszedł, 

aby zaszczepić ten stan w nas. Powiedział on: ,,Serce człowieka jest zawsze 
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pogrąŜone w bólu’’. Niech Bóg WywyŜszony równieŜ naszemu DŜama'at udzielił 

błogosławieństw Towarzyszy. Aby mieli tę prawdę i uczciwość, szczerość i 

posłuszeństwo zaszczepione w nich tak jak mieli je Towarzysze. Aby nie 

obawiali się nikogo innego oprócz Boga. Aby byli sprawiedliwi, poniewaŜ miłość 

BoŜa jest ze sprawiedliwymi: (...) Allah jest z tymi, którzy okazują Mu 

bojaźń." ( 9:36)  

 

Jeśli pragniemy błogosławieństw Boga i pragniemy równieŜ, aby nasze domy 

były tymi, które są wywyŜszone na polecenie Boga, to musimy wypełnić nasze 

domy pamięcią o Bogu i zachować bojaźń BoŜą zawsze obecną w naszych 

sercach. Obawy o świat, obawy o interesy człowieka nie powinny mieć 

znaczenia w porównaniu z bojaźnią BoŜą. Obiecany Mesjasz (as) wielokrotnie 

prosił swój DŜama'at o zaadoptowanie taqła i udzielania pierwszeństwa Bogu. 

Parafrazując słowa Obiecanego Mesjasza (as), Hadhrat Khalifatul Masih 

powiedział, Ŝe nawet, jeśli ktoś zyskuje chwilową przewagę w wyniku realizacji 

spraw doczesnych, to nadal czuje się wraŜliwy. Jeśli ktoś staje się Boga, to 

znajdzie Go, jak równieŜ świat doczesny. Jak wspomniano wcześniej, 

Towarzysze Proroka (saw) prowadzili interesy warte miliony, jednak nigdy nie 

zapominali o rozpamiętywaniu Boga i nigdy nie zapominali o bojaźni BoŜej. W 

tych czasach, mówimy, Ŝe po przyjęciu bai`at Obiecanego Mesjasza (as) 

przynosimy w sobie czystą zmianę. Jednak zmiana ta będzie jedynie korzystna, 

jeśli jest to prawdziwa zmiana, a nie tylko werbalne wyznanie. Człowiek jest 

nagradzany przez Boga osiągnięciami ziemskimi jak i duchowymi, gdy przynosi 

on w sobie prawdziwą i czystą zmianę, w której Salat jest oferowana dla 

osiągnięcia przyjemności Boga i dokonywane są inne dobre uczynki. Bóg nie 

zabrania człowiekowi handlu i rzemiosła, to, co On powiedział to to, Ŝe handel i 

interesy nie powinny oddalać człowieka od pamiętania o Nim. Wiemy, Ŝe 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe jeśli nie uda nam się zaoferować Salat, to 

jaka jest róŜnica między nami a innymi i jaka jest korzyść z przyjęcia bai`at? 

Jeśli uwaŜamy siebie za część DŜama'at to musimy postawić to jasno, Ŝe 

będziemy dostosowywać kaŜdy nas gest i kaŜde nasze słowo według tego co 

jest miłe Bogu. Będziemy mieć bojaźń BoŜą w naszych sercach, a nasz wzrok 
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będzie skierowany bardziej na Ŝycie przyszłe niŜ na ten świat . 

 

Objaśniając ten punkt, Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

,,Pamiętajcie, doskonałymi sługami Boga Wszechmogącego są ci, o których 

jest powiedziane: (...) których ani handel, ani towary nie odciągają od 

pamiętania o Allahu (...) Kiedy serce prawdziwie łączy się z Bogiem i 

zakorzenia swoją Ŝarliwą do Niego miłość to nie moŜe oddzielić się od Niego. 

Ten stan moŜe być rozumiany na przykładzie czyjegoś dziecka, które jest 

chore. Bez względu na to gdzie ta osoba jest i bez względu na to, czym jest 

zajęta, jego serce i umysł będzie przy dziecku. Podobnie ci, którzy zakorzeniają 

prawdziwe połączenie miłości z Bogiem Wszechmogącym, nie mogą zapomnieć 

Boga Wszechmogącego w Ŝadnych okolicznościach."  

Obiecany Mesjasz (as) powiedział takŜe: ,,Kwestie materialistyczne i wiara nie 

mogą współistnieć."  

Jednak powiedział on równieŜ: 

,,Nie mówimy, Ŝe farmer ma porzucić rolnictwo lub, Ŝe przedsiębiorca ma 

porzucić handel lub, Ŝe pracownik ma porzucić swoją pracę lub, Ŝe 

przemysłowiec ma porzucić swój biznes i siedzieć bezuŜytecznie. Mówimy 

raczej, Ŝe powinno to być kwestią:  (...) których ani handel, ani towary nie 

odciągają od pamiętania o Allahu (...).Podczas gdy są oni zaangaŜowani w 

swoje zadania, ich serca powinny pamiętać o Bogu. Przedsiębiorca w swoim 

fachu, rolnik w jego pracach rolniczych, król w swoich rządach, w skrócie 

jakiekolwiek zadanie człowiek ma do wykonania, powinien on zawsze widzieć w 

Bogu swój cel. Człowiek moŜe robić to, co chce, zachowując na uwadze 

wielkość Boga i Jego autorytet oraz postępować według tego, co On nakazuje i 

co jest zabronione w świetle Jego przykazań. Hadhrat Khalifatul Masih wyjaśnił, 

Ŝe ,,robić co chce’’ oznacza, Ŝe gdy to wszystko będzie przestrzegane, człowiek 

nie będzie miał innej drogi do naśladowania jak tylko drogę Boga. 

 

Obiecany Mesjasz (as) dalej powiedział: 
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 ,,Bójcie się Boga, a później róbcie wszystko. Kiedy to islam wydał naukę, Ŝe 

naleŜy porzucić handel i usiąść jak osoba ubezwłasnowolniona i zamiast słuŜyć 

innym, ciąŜyć im? Wcale nie! W rzeczywistości bycie leniwym jest grzechem. 

Jak taka osoba moŜe słuŜyć Bogu i Jego wierze i zapewniać byt rodzinie, która 

powierzona mu jest przez Boga? NaleŜy zawsze pamiętać, Ŝe nie jest to z 

pewnością wolą Boga Wszechmogącego, Ŝe świat powinien być całkowicie 

zaniechany, Jego wolą jest: Zaiste, temu dobrze się wiedzie kto ją 

oczyszcza.(91:10) Tylko ci prosperują, którzy zachowują czystość." 

 

Oczyść się w taki sposób, Ŝe te [ziemskie] sprawy nie sprawią, Ŝe staniesz się 

niedbały i twój świat będzie podporządkowany wierze. Człowiek nie został 

stworzony dla świata. Jeśli serce jest czyste oraz człowiek jest zawsze chętny i 

gorliwy, aby podobać się Bogu, wtedy świat staje się równieŜ halal [arab. 

prawowity] dla takiej osoby. Uczynki są oceniane przez motywy. 

 

To jest stan, który kaŜdy Ahmadi powinien zaadoptować. Kiedy składamy 

deklarację, aby dać pierwszeństwo wierze przed sprawami doczesnymi, to 

oznacza, Ŝe nasze ziemskie sprawy będą podporządkowana wierze. 

Błogosławieni są ci spośród nas, którzy mają ten pogląd i Ŝyją według niego.  

Przyjmowanie bai`at i budowanie meczetów nie przyniesie, bez tego, korzyści i 

ta DŜelsa (w Nowej Zelandii) równieŜ nie przyniesie korzyści, poniewaŜ nie jest 

to ziemskie spotkanie. Jej celem jest zdobycie wiedzy religijnej i korzyści 

duchowej. Czysta zmiana bardziej niŜ kiedykolwiek powinna być zaszczepiana 

wraz z budową nowego meczetu. Otworzy to równieŜ InszaAllah [arab., jeśli 

Bóg tak pragnie] nowe drogi do Tabligh [arab. nauczanie o religii], więc 

praktyki powinny być odpowiednio formowane. Hadhrat Khalifatul Masih 

zwrócił uwagę DŜama'at Nowej Zelandii i organizacji pomocniczych, aby nie 

tylko opierały się na tradycyjnych sposobach Tabligh, ale znalazły nowe na to 

środki i sposoby i propagowały islam tak bardzo jak to tylko moŜliwe. 

Powiedział on, Ŝe materiał telewizyjny Maori TV z wydarzenia dotyczącego 

tłumaczenia Koranu na język Maorysów, był źródłem zaprezentowania 
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DŜama'at, a inauguracja meczetu będzie dalszym do tego dodatkiem. Bóg 

zaopatrzył nas w te udogodnienia i powinny być one wykorzystywane do 

propagowania islamu, aby osiągnąć zadowolenie Boga. Podczas wywiązywania 

się z obowiązków czci Boga, wykaŜcie się takŜe wysoką moralnością, miłością, 

oddaniem i współpracą, a tym samym naprawdę przedstawcie islam 

mieszkańcom regionu oraz pomoŜecie usunąć błędne wyobraŜenia na temat 

islamu. Jeśli postanowienie jest mocne nawet mały DŜama'at moŜe podjąć się 

tego zadania. 

 

Ahmadi na całym świecie obejrzeli, za pomocą MTA, ten piękny meczet. Będą 

oni równieŜ zainteresowani niektórymi, dotyczącymi go, faktami i cyframi. 

Meczet nazywa się Baitul Muqeet i jest dogodnie połoŜony w pobliŜu dworca 

kolejowego oraz autostrady. Teren o wielkości prawie dwóch hektarów został 

zakupiony w 1999 roku, a hale, które zostały tutaj zbudowane, były 

wykorzystywane, jako centrum Salat. Podczas swojej podróŜy w 2006 roku, 

Hadhrat Khalifatul Masih, zalecił powiększenie budynku. Budowa rozpoczęła się 

w lipcu 2012 roku i została zakończona w sierpniu 2013 roku. Meczet składa 

się z dwóch kondygnacji. Minaret ma 18,5 m wysokości. Lokalna rada uznała, 

Ŝe meczet pomieści 600 osób, ale Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe moŜe 

się tutaj prawdopodobnie pomieścić 750 wiernych. 300 osób moŜe oferować 

Salat w starym budynku, zwiększając liczbę wiernych do tysiąca osób. Langar 

Khana (kuchnia) została włączona do projektu. Jest to tradycją w DŜama'at. 

Wielkie składki zostały dokonane na budowę meczetu. Kobiety ofiarowały 

biŜuterię, a dzieci swoje kieszonkowe. Mówi się, Ŝe przy dwóch okazjach, w 

czasie budowy, na końcu miesiąca, nie było Ŝadnych środków finansowych w 

DŜama'at, ale wykonawca musiał mieć zapłacone. Krajowy Amila (ciało 

administracyjne) i organizacje pomocnicze szybko zebrały 100.000 dolarów lub 

nawet więcej, aby dokonać płatności. Dzięki Łasce BoŜej niektórzy członkowie 

ofiarowali więcej niŜ 100.000 dolarów, kaŜdy ofiarował według swoich 

moŜliwości. DŜama’at Nowej Zelandii jest mały, ale koszt budowy meczetu był 

ogromny, więc członkowie dokonali nadzwyczajnych poświęceń. Niech Bóg 

ogromnie błogosławi tym wszystkim, którzy złoŜyli ofiary tym, którzy nie mogli 
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dać ofiar finansowych, a poświęcili swój czas w formie Łaqar e Aml. Niech Bóg 

powiększy ich szczerość i zachowa ich kolejne pokolenie połączone z 

Ahmadiyyat oraz powiększa ich wiarę! Niech wypełniają swoje obowiązki 

względem meczetu, a takŜe wypełnią swoje domy pamięcią o Bogu, niech będą 

zawsze postępowali według ducha spłacania obowiązków wobec ludzkości i nich 

będą zawsze przyciągnięci do szerzenia prawdziwego orędzia islamu. Jak 

wspomniano wcześniej są to dni DŜelsa Salana w Nowej Zelandii, dlatego 

szczególną uwagę naleŜy zwrócić na modlitwę podczas DŜelsa. NaleŜy modlić 

się, aby Bóg, w tych, którzy uczestniczą w DŜelsa, dokonał czystych zmian, 

aby w naszych sercach zwiększyła się bojaźń BoŜa, aby czyste zmiany stały się 

częścią naszego Ŝycia i abyśmy wszyscy tutaj obecni byli odbiorcami modlitwy 

Obiecanego Mesjasza (as). 
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