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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Stańcie się prawdziwymi sługami Allaha  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

10 sierpnia, 2012 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął kazanie od recytacji poniŜszego wersetu: 

 

A kiedy moje sługi spytają cię o Mnie, powiedz: ,,Jestem w pobliŜu. 

Odpowiadam na modlitwę proszącego, kiedy się do Mnie modli. 

Powinni zatem słuchać Mnie i wierzyć we Mnie, aby mogli iść słuszną 

drogą. " (2:187) 

 

Minęło juŜ dwadzieścia dni Ramadanu, bardzo szybko i wręcz niepostrzeŜenie. 

Rozpoczynamy ostatnie dziesięć dni. Wiele listów, jakie Hudhur otrzymał 

wspomina o poszukiwaniu przez ich autorów korzyści płynących z Ramadanu. 

Ludzie mówią mu o tym takŜe wtedy, gdy go spotkają. Zaprawdę, wierzący 

powinien troszczyć się o to, aby czerpać z Ramadanu jak największe korzyści. 

Jeśli Ahmadi tak nie postępuje, to uznanie przez niego Obiecanego Mesjasza 

(as) mija się z celem. Ten prorok pojawił się, aby przeprowadzić na świecie 

rewolucję duchową, która zbliŜy ludzi do Boga. Jego przyjście miało na celu: 

skierować myśli i troskę ludzi na konieczność połączenia się z Bogiem, 

wzmocnić wiarę i podnieść jej znaczenie, spełnić prawa rodzaju ludzkiego wraz 
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z równoczesnym rozwojem naszej duchowości, zwrócić nam uwagę na 

konieczność przeprowadzania poboŜnych zmian w nas samych i autorefleksji, 

które umoŜliwią nam realizację powyŜszych celów. Duchowa rewolucja, którą 

zapoczątkował ma wskazać nam sposoby i środki pozwalające nam realizować 

wyŜej wymienione zadania. 

 

To dzięki BoŜej łasce i przychylności, którymi Allah nas obdarza mamy czasami 

szansę zakosztować takiej poboŜności, a Ramadan jest wspaniałą i najbardziej 

błogosławioną ku temu okazją. Szczęśliwi są ci, w których w czasie Ramadanu 

rodzi się pragnienie przeprowadzenia duchowej rewolucji we własnym sercu i 

którzy ku temu dąŜą. JednakŜe te starania będą efektywne jedynie wówczas, 

gdy będziemy przestrzegać sposobów i środków, których nauczał Sam Bóg. 

Sposoby wymyślone przez nas samych nie przyniosą nam Ŝadnych korzyści. W 

poprzednim kazaniu Hudhur mówił o tym, Ŝe bliskości Boga nie moŜna 

osiągnąć jedynie poprzez szybkie odmawianie codziennej modlitwy 

obowiązkowej, bo chociaŜ jako takie przestrzeganie podstawowych zasad jest 

bardzo waŜne i bez nich nie ma mowy o zbliŜeniu się do Boga, to na przykład 

samo jedzenie w czasie Sehr i Ifthar itp. jest niewystarczające, choć 

obowiązkowe. Niewłaściwe jest teŜ twierdzenie, iŜ człowiek znajduje Boga 

przez organizowanie zgromadzeń Zikhr (rozpamiętywanie Boga) lub Ŝe w ten 

sposób spełnia obowiązek poboŜności. Nie jest to prawdą. Aby to osiągnąć 

człowiek musi praktykować Sunnah Proroka (saw), co on sam zalecał swojemu 

ludowi. W odpowiedzi na działania zewnętrzne musimy przeprowadzić 

wewnętrzne poboŜne zmiany i dąŜyć do tego, aby być coraz doskonalszym. To 

jest równieŜ bardzo waŜne przykazanie i dlatego musimy rozbudzić w sobie 

samych zapał i chęć jego realizacji. 

 

Werset 2:187 Koranu mówi o tym, jak osiągnąć BoŜą miłość i jak człowiek 

staje się prawdziwie wierzącym. Z tych słów wypływa jak wielka jest miłość 

Boga do Jego sług, a jeszcze łatwiej będzie nam to zrozumieć, kiedy zajrzymy 
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do Hadisów, które relacjonują, iŜ Bóg rzekł: ,,Jeśli człowiek ruszy metr w Moją 

stronę, Ja pójdę dwa w jego; jeśli zbliŜy się do Mnie na wyciągnięcie ręki, Ja 

stanę obok niego a jeśli pójdzie w Moją stronę, Ja do niego pobiegnę." Taka 

jest BoŜa miłość, którą obdarza tych, którzy są Mu bezgranicznie oddani. Słowo 

ebaadi (Moi słudzy) wykorzystane w tym wersecie wskazuje na miłość Boga dla 

Jemu oddanych i oznacza, Ŝe słowa Jestem w pobliŜu nie są kierowane do 

wszystkich ludzi, bo ten, kto nie chce zrobić ani kroku w stronę Boga nie 

zalicza się do ebaadi. W powyŜszym wersecie Bóg nie uŜył słowa bashr 

(człowiek), a zastosowanie ebaadi oznacza, Ŝe ta wypowiedź kierowana jest do 

tych, którzy są gotowi stać się Ebd (sługa).  

 

Jakie obowiązki wynikają z bycia Ebd? To prowadzi nas bezpośrednio do 

przykazania, w którym Bóg zwrócił nam uwagę na cel naszego stworzenia i 

stwierdził, Ŝe Jego sługami są ci, którzy go poznali dąŜąc do tego dniem i nocą. 

Stwierdził: I stworzyłem jinn i ludzi po to tylko, aby Mnie czcili. (51:57) 

W ten sposób zaznaczył, iŜ bycie Ebd oznacza nieustanne podnoszenie 

standardów wielbienia Boga. Musimy o tym pamiętać nie tylko w Ramadanie. 

Ten, kto chce stać się prawdziwym Ebd powinien mieć to na względzie przez 

cały czas. Bóg rzekł, Ŝe błogosławieństwa związane z postem przynoszą rozwój 

duchowy i dlatego powiedz tym, którzy o Mnie pytają, Ŝe podczas Ramadanu 

jestem blisko, a tym, którzy juŜ ruszyli w Moją stronę, Ŝe w czasie tego 

miesiąca będę jeszcze bliŜej nich. Dla tych, którzy czczą Go w czasie TahaŜŜud 

poza Ramadanem Bóg schodzi do niŜszego nieba, aby być bliŜej nich. Jednak w 

Ramadanie Jego uczucia są jeszcze silniejsze i szczęśliwi są ci, którzy w pełni z 

tego korzystają, a potem obiecują, iŜ będą kontynuować te starania związane z 

regularnym odmawianiem TahaŜŜud i Nałafil (modlitwy nieobowiązkowe), 

dzięki którym doświadczyli bliskości Boga, Ŝe będą sumienni w Salat i czytaniu 

Koranu. Bóg, Który zna nasze serca powiedział do Proroka (saw), aby rzekł 

Jego sługom, Ŝe jeśli szukają u Niego wsparcia obiecując równocześnie, iŜ będą 

nadal wypełniać swoje obowiązki związane z oddawaniem Mu czci, to On będzie 

blisko nich zarówno w czasie Ramadanu, jak i po nim. 
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Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,,Wzniosły Allah stworzył człowieka, aby ten 

mógł zdobywać wiedzę o Nim i dąŜyć do osiągnięcia Jego bliskości. I 

stworzyłem jinn i ludzi po to tylko, aby Mnie czcili. Ten, kto o tym 

zapomina dzień i noc zatraca się w myślach o dobrach tego świata, np. jak 

mógłby nabyć takie czy inne grunty, wybudować taki czy inny dom, zdobyć 

jakieś bogactwo. Jak taki człowiek moŜe zostać potraktowany przez Boga? Po 

krótkim czasie i wytchnieniu zawoła go na powrót do Siebie."  

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł takŜe:  ,,Człowiek powinien nieść w swoim w sercu 

boleść, która skłania go do dąŜenia do osiągnięcia BoŜej bliskości. Dzięki temu 

stanie się godnym w oczach Boga. Jeśli jednak w jego sercu nie ma tej boleści, 

a jest jedynie pragnienie dóbr doczesnych i wszystko, co z tym związane, to w 

ostateczności czeka go szybki koniec po krótkim wytchnieniu." 

 

Nie oznacza to jednak wcale, iŜ człowiek nie ma przejmować się swoimi 

doczesnymi obowiązkami. Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił takŜe, Ŝe ten, kto 

posiada ziemię lub firmę i nie pracuje sumiennie równieŜ nie wypełnia 

obowiązków wynikających z bycia wierzącym. Powinniśmy zachować 

równowagę pomiędzy sprawami duchowymi i materialnymi. Obiecany Mesjasz 

(as) wyjaśnił nam, Ŝe powinniśmy nieustannie starać się być jak najbliŜej 

Boga, ale tak samo waŜne jest zdobywanie wiedzy o Nim. Bóg mówi, Ŝe kiedy 

staranie o uzyskanie Jego bliskości są pełne pasji, to to pragnienie manifestuje 

się w działaniu. Stanie się tak wówczas, kiedy stale będziemy rozwijać naszą 

wiarę, kiedy będziemy starać się ze szczerymi zamiarami we wszystkim 

słuchać Boga. Człowiek jest słaby, a ta cecha wiąŜe się z jego upadkami i 

wzlotami. JednakŜe nawet, jeśli popełnimy błąd, musimy natychmiast to sobie 

uświadomić i ze skruchą w sercu (Taubah) zwrócić się do Boga błagając Go o 

przebaczenie (Istaghfar) starając się uwolnić od słabości. Nie moŜe być tak, Ŝe 

w czasie Ramadanu nasze postępowanie jest pełne cnotliwości, a przez resztę 

roku poświęcamy uwagę jedynie sprawom doczesnym, zakładając z góry, Ŝe w 
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przyszłym Ramadanie podejmiemy starania o stanie się BoŜym sługą (Ebd). 

Dając nam przykazanie poszczenia Bóg mówi o konieczności słuchania Go i 

tego powinniśmy przestrzegać w okresie między jednym a drugim 

Ramadanem. Tylko wówczas przyniesie nam to duchowe korzyści. Jeśli nie 

myślimy w ten sposób i nie dąŜymy do osiągnięcia tego celu, to nie moŜemy 

się zaliczać do tych, których nazwano Ebd. 

 

Proces stawania się Ebd nie trwa jedynie kilka dni, czy miesięcy, ale jest 

długotrwały i nieprzerwany, a poniewaŜ w czasie Ramadanu wierzący poświęca 

tym sprawom szczególną uwagę, to przypominamy o nich przy okazji postu. 

Bóg powiedział nam w Koranie w jaki sposób moŜemy duchowo się rozwinąć i 

stać się Ebd: Powiedz: ,,Przyjęliśmy religię Allaha, a któŜ jest lepszy niŜ 

Allah w nauczaniu religii. Jego tylko czcimy." (2:139) Przyjęcie (religii) 

barwy Boga jest równoznaczne z uznaniem BoŜych atrybutów i przyswojeniem 

ich sobie, a to jest bardzo istotne w procesie stawania się Ebd. JeŜeli chodzi o 

przykład z tego świata, to spójrzmy na stosunki pomiędzy krewnymi, czy 

uczniem a mistrzem lub sługą a panem, gdzie ten pierwszy w pełni przejmuje 

preferencje tego drugiego. Pewna anegdota opowiada o królu i jego 

dworzaninie. Król dostał w prezencie bakłaŜany. W tym kraju były one 

uznawane za przysmak, więc król jadał je kaŜdego dnia. Dworzanin zaczął w 

przesadny sposób wychwalać to warzywo. W końcu król rozchorował się z 

powodu codziennego spoŜywania zbyt duŜej ich ilości. Z tego powodu zaczął 

krytykować bakłaŜany, a jego dworzanin mu przytakiwał. Władca zdziwił się 

dlaczego tak szybko zmienił zdanie. Dworzanin odrzekł: ,,Mój panie, jestem 

twoim sługą, a nie sługą bakłaŜanów". Dlatego kiedy człowiek przyjmuje barwę 

Boga, to ozdabia nie tylko swoje Ŝycie na tym świecie, ale równieŜ swój koniec. 

 

Przyswajając sobie BoŜe atrybuty człowiek zbliŜa się do Boga. Kiedy wpaja 

sobie barwę Boga wypełnia cel, dla którego został stworzony. Stara się 

zachowywać tak, jak lubi Bóg i odrzucać wszystko, czego On nie lubi. 
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Przykazanie ,,przyjęcia religii Allaha" oznacza, Ŝe Bóg obdarzył ludzi 

umiejętnością przyjmowania Jego atrybutów w swoim własnym zakresie oraz 

ich demonstrowania. Człowiek przykładowo moŜe przyswoić sobie w 

ograniczony ludzki sposób pewne Boskie cechy, np. Malikijjat [arab. bycie 

mistrzem], Rahmanijjat [arab. bycie miłosiernym], Rahiimijjat [arab. bycie 

litościwym] i Rububijjat [arab. bycie Ŝywicielem/opiekunem]. Człowiek moŜe 

teŜ być tym, który skrywa przewinienia innych [arab. Sattar] i Łahab [arab. 

obdarzającym]. W rzeczywistości w Ŝyciu kaŜdego zwykłego człowieka moŜemy 

czasami dostrzec przejaw tych zalet. Prawdziwie wierzący przyjmuje religię 

Allaha jedynie po to, aby zdobyć Jego miłość. Aby zdobyć miłość Boga, aby 

uchronić ludzkość przed grzechem i zrealizować cel, dla którego zostaliśmy 

stworzeni bardzo istotne jest demonstrowanie tych cech. W końcu takie 

postępowanie staje się źródłem uznawania nas przez Boga za człowieka 

pełnego zalet. Druga część wersetu zawierającego przykazanie przyjęcia religii 

Allaha stwierdza, Ŝe wierzący powinni ogłosić, iŜ Jego tylko czcimy, poniewaŜ 

naszym celem jest uzyskanie Jego zadowolenia i przeŜycie naszego czasu na 

tej ziemi w zgodzie z Jego przykazaniami, a one nie dotyczą jedynie tego 

jednego miesiąca, ale kaŜdej chwili w Ŝyciu wierzącego. Podczas tego 

Ramadanu powinniśmy się nad tym zastanowić i starać się dokonać w sobie 

poboŜnych zmian, powinniśmy rozwaŜać atrybuty Boga i dąŜyć do ich 

stosowania w praktyce, powinniśmy czcić Boga najlepiej jak potrafimy 

przyrzekając i starając się kontynuować te zachowania aŜ do czasu nadejścia 

kolejnego Ramadanu. Kiedy tak się stanie będziemy mogli zaliczać się do 

odbiorców radosnej nowiny Jestem w pobliŜu oraz doświadczyć manifestacji 

słów Odpowiadam na modlitwę proszącego, kiedy się do Mnie modli.  

 

Nasze modlitwy nie powinny dotyczyć jedynie naszych doczesnych potrzeb. 

Przyswoiwszy sobie Boskie atrybuty powinniśmy skłaniać się ku ulepszaniu 

tych zalet, których przyjęcie zostało nam nakazane. Mówiąc, Ŝe powinniśmy Go 

słuchać, Bóg zwraca nam uwagę na Swoje przykazania i fakt, Ŝe jako wierzący 

musimy uświadomić sobie naszą odpowiedzialność związaną z wypełnianiem 
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swoich obowiązków i powinności. 

 

Następnie Hudhur wyjaśnił odpowiedzialność moralną i odpowiedzialność za 

innych ludzi, która spoczywa na tych, którzy słuchają Boga. Allah mówi: ... 

zachęcaj do tego, co dobre i zakazuj tego, co złe i wierz w Allaha... 

Naprawdę przestrzegają tego tylko ci, którzy praktykują cnotliwość i unikają 

tego, co złe. Prawdą jest, iŜ poświęcanie uwagi autorefleksji zbliŜa człowieka do 

przyjmowania Boskich atrybutów. Jest to ogromna odpowiedzialność, jaką 

zostali obarczeni wierzący. Zwłaszcza w czasie Ramadanu nasze serca są 

bardziej skłonne do odczuwania BoŜej bojaźni i respektu oraz zastanowienia się 

nad własnym postępowaniem. Jeśli rozwaŜymy standardy, jakie Bóg ustanowił 

dla tych, którzy chcą i modlą się o to, aby stać się prawdziwie wierzącymi, to 

będziemy bardziej skłonni dokonać w sobie samych takich poboŜnych zmian. 

Musimy zawsze pamiętać o poniŜszym Boskim oświadczeniu: 

Najohydniejszym w oczach Allaha jest to, Ŝe mówicie to, czego nie 

czynicie. (61:4) Dlatego koniecznym jest, abyśmy w tych dniach powaŜnie 

zastanowili się nad sobą. Hadhrat Khalifatul Masih V zaznaczył, Ŝe dotyczy to 

przede wszystkim urzędników wszystkich szczebli, zarówno z centralnej 

administracji, jak i z organizacji pomocniczych oraz Łaaqfiin Zindagi [osób, 

które poświęciły Ŝycie dla pracy dla DŜama’at], którzy mieliby się nad sobą 

zastanowić. Dotyczy to takŜe pozostałych Ahmadi, bo kiedy podejmują oni 

pewne decyzje, to ich wpływ i realizacja powinna być widoczna w ich własnym 

Ŝyciu. Jeśli przykazanie do zachęcania do tego, co dobre i zakazywania tego, co 

złe dotyczy wszystkich muzułmanów, to o ile bardziej powinni przestrzegać go 

ci, którym powierzono pewne stanowiska i zadania. JeŜeli standardy oddawania 

czci w przypadku urzędników DŜama´at poprawiają się jedynie w czasie 

Ramadanu, to jest to równoznaczne z niezgodnością słów i czynów, a to Bóg 

uwaŜa za najohydniejsze.  

 

W czasie róŜnych spotkań Hadhrat Khalifatul Masih V zwraca osobom 
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piastującym w DŜama´at róŜne stanowiska uwagę, Ŝe wszyscy powinni 

podnieść standardy oddawania czci Bogu, a wówczas liczebność 

odwiedzających meczety wzrośnie nawet dwu lub trzykrotnie. Są tu jeszcze 

inne przykazania, którym trzeba poświęcić trochę uwagi. Jednym z nich jest 

przykazanie bycia sprawiedliwym, nawet wtedy, kiedy musimy świadczyć 

przeciwko sobie samemu, przeciw własnym rodzicom, czy bliskim krewnym. 

Jeśli się zastanowimy, to stwierdzimy, Ŝe nigdzie nie widać takiego 

zachowania. Z jednej strony poszukujemy oznak zaakceptowania naszych 

modlitw, chcemy zaliczać się do grona BoŜych sług, ale kiedy przychodzi czas 

próby, kiedy mamy dać świadectwo prawdzie, to zawsze znajdziemy sposób, 

aby odsunąć winę od swoich najbliŜszych. Ludzie często starają się chronić 

siebie i swoich bliskich i w jakikolwiek sposób przenieść winę na kogoś innego. 

Czasami ludzie piszą do Hudhura, iŜ ten czy ów urzędnik, o którym mowa 

dopuścił się błędów na DŜalsa, zachował się niewłaściwie, itd. W odpowiedzi 

urzędnicy lub odpowiedni departament zamiast poprawić swoje zachowanie 

przeprowadzają zbyteczne dochodzenia, kto ponosi winę za zaistniałą sytuację. 

Tymczasem to w ogóle nie powinno ich interesować, bo to nie ich sprawa. Jeśli 

zostało powiedziane, Ŝe są pewne niedociągnięcia, to powinni starać się je 

usunąć, a jeśli tak naprawdę wcale nie istnieją, to powinni czynić Istaghfar, 

aby Bóg uchronił ich od kary za grzech, który nie został popełniony i powinni 

przedstawić odpowiedni raport w tej sprawie. To Hadhrat Khalifatul Masih V 

decyduje, w jaki sposób odpowie temu, kto wniósł skargę i czy w ogóle udzielić 

odpowiedzi. Jakiekolwiek anonimowe skargi w ogóle nie zasługują na 

poświęcanie im uwagi. Wszyscy urzędnicy są zobowiązani do wypełniania 

złoŜonych obietnic, powierzonych im zadań i nie zawiedzenia pokładanej w nich 

ufności.  

Sens poświadczania prawdy spoczywa w skierowaniu uwagi na 

poprawę/rozwiązanie problemowej sytuacji, a nie na szukaniu osoby, która 

ponosi winę za jej zaistnienie. Jeśli Hudhur uzna za stosowne, to wymieni 

nazwisko osoby, która zawiniła i często to czyni. JednakŜe zauwaŜył, iŜ 

pozostali szykanują takiego człowieka. Takie zachowanie nie ma nic wspólnego 
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z Taqła i nie jest właściwym sposobem wypełniania złoŜonych obietnic oraz 

stosowania się do BoŜych przykazań. Jeśli pragniemy wytworzyć więź z 

Bogiem, to musimy starać się stosować Jego przykazania w praktyce i to w 

odniesieniu do kaŜdej sprawy oraz w kaŜdej dziedzinie Ŝycia. Ta rada nie 

ogranicza się jedynie do urzędników DŜama´at. Chcąc stać się Ebd Boga, 

kaŜdy Ahmadi powinien starać się przestrzegać na co dzień wszystkich BoŜych 

przykazań. Starajcie się i udoskonalcie swoją wiarę, zaszczepcie w sobie 

pokorę i skromność, rozbijcie w drobny mak swoje wewnętrzne boŜki próŜności 

arogancji, umocnijcie wysokie standardy prawdy, niech waszym zwyczajem 

będzie przepraszać i wybaczać, unikajcie plotkowania, przestrzegajcie 

sprawiedliwości i wypełniajcie powierzone wam obowiązki. Nie tylko bądźcie 

sprawiedliwi, ale traktujcie innych łaskawie i obdarowujcie ich, jakby byli 

waszymi krewnymi.  

 

Bądźcie uprzejmi i mili w stosunku do swoich znajomych i sąsiadów. Te nauki 

Koranu są bardzo waŜne. Jeśli przyjmiemy definicję słowa ,,sąsiad" 

przedstawioną przez Obiecanego Mesjasza (as) i poszerzymy jej zasięg zgodnie 

z jego zaleceniami, to nasze wzajemne Ŝale znikną, a nasza uprzejmość 

obejmie więcej niŜ tylko najbliŜsze domostwo. Rozszerzy się na setki domów, 

na sąsiednie miasto i dotrze poza granice danego państwa. Będziemy zwracać 

się do siebie tak, jak powinniśmy i zaczniemy unikać wynajdywania wad w 

innych ludziach. Nie będziemy plotkować, bo Bóg porównał obgadywanie 

bliźniego do jedzenia ciała martwego brata. Jak wstrętne musi być plotkowanie 

w oczach Allaha, a pomimo to wielu spośród nas bezmyślnie się temu oddaje. 

Kiedy zwraca się takim ludziom uwagę odpowiadają, Ŝe jedynie mówią o 

rzeczywistych wada danej osoby. Zdarza się, Ŝe cała rodzina zasiada razem i 

rozmawia o wadach ludzi pełniących pewne funkcje w DŜama´at. To takŜe jest 

plotkowanie. Tymczasem ludzie ci tłumaczą się, Ŝe ten człowiek naprawdę ma 

takie, czy inne wady i wcale nie kłamią. Prorok (saw) powiedział, Ŝe jeśli 

mówisz o wadach twojego brata podczas jego nieobecności, to jest to 

plotkowanie. Jeśli natomiast nie ma on wcale wad, które mu przypisujesz, to 
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dopuszczasz się oszczerstwa. Dlatego naszym zadaniem jest unikać takiego za 

i postępować cnotliwie, bo jedynie wówczas moŜemy być zaliczani do grona 

tych, którzy zachęcają do dobrego i zakazują tego, co złe. Musimy zawsze 

pamiętać, Ŝe w rzeczywistości słuchamy BoŜych przykazań wtedy, kiedy sami 

je wszystkie stosujemy na co dzień. Najpierw musimy zreformować sami 

siebie, a dopiero potem poprawiać świat, co jest naszym zadaniem. Tylko 

wówczas prawomocne staną się BoŜe słowa ,,wierzcie we Mnie". W przeciwnym 

razie nasza wiara nie będzie kompletna. Przez stwierdzenie, Ŝe ,,słuchajcie 

Mnie" następuje poprzez ,,wierzcie we Mnie" Bóg zaznaczył, Ŝe jedynie 

stosowanie kaŜdego przykazania w praktyce i dbałość o wysokie morale 

sprawi, Ŝę nasza wiara będzie kompletna i uczyni nas oddanymi sługami Boga. 

 

W tych ostatnich dniach Ramadanu powinniśmy przyrzec, Ŝe będziemy 

kontynuować podnoszenie standardów naszej duchowości i moralności, Ŝe 

wytrwamy w nich oraz będziemy się zawsze starać dostąpić BoŜej łaski. Damy 

z siebie wszystko, aby stać się BoŜymi sługami (Ebd) i Ŝe w tym wytrwamy. 

Niech Bóg pozwoli nam to osiągnąć. 

 

 
 


