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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Kryzys w Syrii 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

13 września, 2013 r.     

 

Obecna sytuacja na świecie dąŜy szybko w kierunku zniszczenia. W 

szczególności kryzys syryjski moŜe pogrąŜyć świat arabski w wielkiej 

dewastacji i jeśli obce mocarstwa włączą się w to, to wynikająca z tego 

straszna szkoda nie będzie ograniczona tylko do niektórych krajów w Azji, ale 

będzie dotyczyła całego świata. Ani kraje Azji ani mocarstwa świata nie 

przywiązują wagi do tego, Ŝe ten konflikt moŜe być prekursorem wojny 

światowej. 

 

Ahmadi akceptują prawdziwego i gorliwego wielbiciela Proroka (saw) i 

naśladując swojego mistrza, który przyszedł, aby połączyć człowieka z Bogiem 

i ustanowić braterstwo, muszą modlić się duŜo o ochronę świata przed 

zniszczeniem. Nie mamy innych środków. MoŜemy próbować i ostrzec świat o 

przeraŜających konsekwencjach i tak robimy. Hadhrat Khalifatul Masih 

powiedział, Ŝe tak jak to tylko moŜliwe, alarmował on światowych przywódców 

i polityków w tym zakresie i członkowie Wspólnoty dołączyli do niego równieŜ w 

rozpowszechnianiu tej wiadomości. Niektórzy z tych przywódców mocno 

zgodzili się z Hadhrat Khalifatul Masih i powiedzieli mu, Ŝe jego przesłanie jest 

potrzebą chwili. Jednak, kiedy przychodzi czas na działanie, to zmieniają oni 
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swoje stanowisko. Ahmadi powinni spróbować i przywiązywać duŜo uwagi, aby 

modlić się o ludzkość w ogóle jak i w szczególności o muzułmańską ummah o 

ocalenie od zniszczenia. 

 

Około osiemdziesięciu ośmiu lat temu Hadhrat Musleh Maud (ra) wygłosił 

piątkowe kazanie o bieŜącej sytuacji w Syrii w owym czasie. Wspomniał on o 

staroŜytnej historii Damaszku i jego przed-islamskim znaczeniu. Później stał 

się on równieŜ stolicą podczas panowania muzułmańskiego. Hadhrat Musleh 

Maud (as) powiedział, Ŝe w tym czasie plemię Druze rozpoczęło powstanie o 

niepodległość i inni muzułmanie przyłączyli się do niego przeciwko panowaniu 

francuskiemu. Hadhrat Musleh Maud(as) powiedział, Ŝe prawo administracyjne 

w Syrii było francuskie, choć Mufti równieŜ dzierŜyli władzę. Jeśli Mufti nie 

chcieli czegoś opublikować to gubernator był bezsilny. Wspólnota Ahmadiyya 

miała wydrukowane pewne publikacje, które zostały zakazane przez Mufti i 

kiedy gubernator był o tym powiadomiony, stwierdził, Ŝe nie moŜe nic zrobić. 

Wszelkie polityczne rozłamy były szybko rozpatrywane przez francuskie prawo. 

W odpowiedzi na bunt, francuskie siły powietrzne bombardowały przez 47 

godziny, zrównując z ziemią historyczne budynki i zabijając tysiące. Obiecany 

Mesjasz (as) otrzymał kiedyś objawienie: ,,Nieszczęścia Damaszku". 

Objawienie to zostało spełnione w 1925 roku, gdy Damaszek doświadczył 

zniszczeń na taką skalę jak nigdy dotąd. Ale niektóre objawienia są wypełniane 

więcej niŜ jeden raz. W tym nieszczęściu, które trwało koło 47 godzin, według 

ostroŜnych szacunków, zginęło siedem do ośmiu tysięcy osób. 

Najbardziej godne ubolewania jest to, Ŝe, pomimo, Ŝe nieszczęście to zostało 

spowodowane przez innych, to obecny kataklizm, który rozpoczął się w Syrii 

dwa i pół roku temu, został spowodowany przez samych muzułmanów i staje 

się coraz większy. Według ostroŜnych szacunków zginęło do 100 000 istot, a 

miliony ludzi zostało pozbawionych własności. Cały obszar został zniszczony 

przez bomby i nigdzie nie jest bezpiecznie. Siły rządowe zabijają obywateli, a 

obywatele zabijają siły rządowe. Alałis zabijają sunnitów, a sunnici zabijają 
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alałis, i wszyscy oni twierdzą, Ŝe recytują jedną kalima (muzułmańskie 

wyznanie wiary). Ekstremiści przyłączyli się do sił rebeliantów sunnickich, 

którzy walczą w imię ,,wolności". Szkody wyrządzone w kraju przez tych 

ekstremistów będą ocenione dopiero w przyszłości. Niestety ten obecny 

kataklizm przybiera niebezpieczną formę. Nie zdają sobie oni sprawy, Ŝe w 

imię wolności, społeczeństwo, i w imię utrzymania pokoju, rząd, walczą ze 

sobą tak mocno i są tak przez to osłabieni, Ŝe teraz światowe mocarstwa robią 

wielkie próby dla własnych interesów w imię zainwestowania w utrzymanie 

pokoju i w imię wprowadzenia wolności. Próby te mogą pogrąŜyć świat w 

destrukcji. Niektóre światowe mocarstwa, jak równieŜ niektóre rządy krajów 

regionu popierają rząd Syrii, podczas gdy inne rządy, w tym większość 

mocarstw świata, stoją po stronie sił rebeliantów. Ten stan rzeczy powoduje 

nader niebezpieczną sytuację. 

Co jest godne ubolewania to to, Ŝe kraje muzułmańskie, które są w to 

zaangaŜowane, to te które podąŜają za nauką, o której Bóg powiedział, Ŝe 

została ona udoskonalona i Bóg nazwał muzułmanów ,,najlepszym ludem". 

Jakich dobrych uczynków dokonują muzułmanie? Nie ma juŜ w nich więcej 

honoru. Szukają oni pomocy u innych, aby zabijać swoich. Bóg stwierdza 

odnośnie takiej sytuacji: ,,Jeśli będą walczyć ze sobą dwie grupy 

wierzących, uczyń między nimi pokój. JeŜeli zaś po tym jedna z nich 

zgrzeszy przeciwko drugiej, walcz z tą, która zgrzeszyła, aŜ nawróci 

się do przykazania Allacha. I kiedy doń powróci, uczyń między nimi 

pokój sprawiedliwy i sprawiedliwie działaj. Zaprawdę Allah miłuje 

sprawiedliwych. (49:10). Standard sprawiedliwości został ustawiony tak 

wysoko w tych naukach, Ŝe Bóg mówi w Koranie: (...) I niechaj wrogość 

ludzi nie spowoduje, Ŝebyście postępowali inaczej, jak tylko w 

sprawiedliwości (...)(5:09), a doprawdy stwierdza: (...) to bowiem bliŜsze 

jest cnoty(...) (05:09) muzułmanom nakazuje się wielokrotnie poszukiwać 

taqła (prawości). Jest to dość Ŝenujące, Ŝe prezydent Izraela udzielił rady, 

która powinna była pochodzić od muzułmanów. Nawet, jeśli nie wpadli oni na 

to, co powiedział prezydent Izraela wcześniej, to jak tylko zrobił on swoją 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  4/10 

 

sugestię w stronę krajów Zachodnich, rada krajów muzułmańskich powinna 

była zapowiedzieć, Ŝe będą oni sami radzić sobie z chaosem w ich regionie, 

poniewaŜ wierzą oni w Jednego Boga i Jednego Proroka (saw) i postępują 

zgodnie z nauczaniem Jednej Księgi, którą uwaŜają za swoje przewodnictwo. 

Nawet, jeśli był między nimi konflikt, to rozwiązaliby go oni przy pomocy 

posiadanych przez nich doskonałych nauk. Jeśli wywiązał się pośród nich bunt 

to mogli wziąć techniczną pomoc z zewnątrz, ale planowanie i siła ludzka 

powinna być ich własna. Jeśli taka byłaby ich postawa to nikt z zewnątrz nie 

obśmieliby się ich kwestionować . 

Jaki interes mają inne mocarstwa w regionach oddalonych tysiące kilometrów? 

Są one albo zainteresowane bogactwem tego kraju lub w celu udowodnienia 

swojej wyŜszości wobec mocarstw przeciwnych, chcą one po prostu opanować 

mniejsze kraje. W kaŜdym razie jest tak tylko ze względu na słabość krajów 

muzułmańskich i porzucenie przez nich ich nauk, Ŝe inni mają czelność 

stwierdzić, jak to jeden kraj zrobił, Ŝe nawet, jeśli ONZ nie pozwoli, to i tak 

uŜyliby oni sił wobec Syrii, poniewaŜ było to ich prawo. Powód uzasadniający to 

,,prawa" było bardzo dziecinny, a mianowicie, Ŝe ONZ nie moŜe dyktować im 

jak mają prowadzić ich politykę zagraniczną! Gdzie poruszona jest tutaj 

kwestia polityki zagranicznej? Kiedy wrogość jest tak intensywna, ludzie stają 

się zaślepieni i podobno wykształceni ludzie mówią ignoranckie rzeczy. I my 

bierzemy ich za przykład za ich mądrość! Ale oni mówią rzeczy, które są 

ignoranckie. Siedząc oddaleni tysiące kilometrów, jaki interes mają w tej 

sprawie? Jeśli jest to czyimś interesem, to jest to interesem ONZ, poniewaŜ 

dany kraj jest w jego statucie. śaden kraj nie ma ani Ŝadnego paktu ani 

Ŝadnego [związanego z tym tematem] postępowania ani nie jest w 

bezpośrednim niebezpieczeństwie związanym z krajem w chaosie. Gdzie tutaj 

jest związek z polityka zagraniczną? Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe nie 

całkiem rozumie tę logikę. To jest zwykły upór i wysiłek, aby udowodnić swoją 

wyŜszość. Pokoju na świecie nie osiąga się w ten sposób. Aby osiągnąć pokój 

na świecie, sprawiedliwość musi być uczyniona. Piękne nauczanie islamu mówi: 

(...) I niechaj wrogość ludzi nie spowoduje, Ŝebyście postępowali 
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inaczej, jak tylko w sprawiedliwości (...) (05:09) i Hadhrat Khalifatul 

Masih wielokrotnie zwracał uwagę światowych przywódców odnosząc się do 

tego wersetu. JeŜeli ONZ pracowałoby na tej zasadzie, sprawiedliwość mogłaby 

być osiągnięta. Tutaj to nie jest kwestia polityki zagranicznej Ŝadnego kraju! 

Inny kraj powiedział, Ŝe aby przynieść pokój, nie będzie wysyłać Ŝadnych 

wojsk lądowych do Syrii, ale uŜyje swoich sił powietrznych! Oznacza to, Ŝe 

obrócą miasto i kraj w ruinę, jak poprzednio, zabijając niewinne kobiety i 

dzieci, tak jak w Iraku i Libii. Co zdołano osiągnąć tam, co moŜna osiągnąć 

tutaj? Miasta zostały zamienione w ruinę i wciąŜ nie ma tam pokoju. Bóg 

dostarczył sił do ich złamania z pośród nich samych. Rosyjski prezydent napisał 

wczoraj [w New York Times], Ŝe to nie jest poprawne, aby omijać ONZ w 

takich decyzjach. Napisał on wyraźnie, Ŝe nikt nie chce, aby UN spotkał taki 

sam los jak Ligę Narodów, która upadła. Oczywiście, Ŝe ma rację. 

 

W Egipcie, za sprawą społeczeństwa, został obalony rząd. Mówiło się, Ŝe rząd 

nie wywiązywał się z praw wobec społeczeństwa, a takŜe prześladował je. 

Prawdą jest, Ŝe stanowisko poprzedniego reŜimu egipskiego było złe, jednak po 

jego doszli do władzy upadku ekstremiści! Wielkie mocarstwa były 

zaniepokojone. Reporter z jednej z głównych gazet USA zapytał Hadhrat 

Khalifatul Masih [podczas jego ostatniej tam wizyty] o przyszłość pokoju w 

Egipcie. Hudhur odpowiedział, Ŝe system został zmieniony tak, aby zachować 

tam wpływy Zachodu, ale te załoŜenia okazały się błędne. Nowi ludzie u władzy 

nie mieli sympatii wobec Zachodu ani wobec ludzi z Egiptu. W związku z tym, 

po kilku miesiącach po raz kolejny będą oni przelewać krew. Hadhrat Khalifatul 

Masih powiedział, Ŝe rzeczywiście przelew krwi zaczął się szybciej niŜ myślał! 

 

Niepokój w krajach muzułmańskich moŜe rodzić się z jakiejkolwiek przyczyny, 

nawet ze szczerego Ŝalu społeczeństwa, kiedy mocarstwa zachodnie 

niesłusznie ingerują, to kończy się to nieładem. Hadhrat Khalifatul Masih 

powiedział, Ŝe na początku 2011 roku wygłosił kilka kazań w związku z tym i 
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powiedział jasno, Ŝe z powodu sytuacji w krajach muzułmańskich, cokolwiek 

mocarstwa zachodnie mogą uczynić w imię pokoju, czy jawnie czy skrycie, 

ostatecznie stratnymi będą muzułmanie, poniewaŜ mocarstwa te nie zaszkodzą 

swoim własnym interesom. Kiedy miał miejsce rozlew krwi w czasie reŜimu 

Hosniego Mubaraka, mocarstwa te pomogły społeczeństwu pozbyć się 

Mubaraka. Kiedy nastąpił kolejny reŜim i nie dbał o ich [Zachodu] interesy, a 

wojsko przejęło władzę i ponownie nastąpił rozlew krwi, to nikt nie 

sympatyzował z masami i nie podjęto Ŝadnych prób w tym zakresie. To jest 

obłuda! 

 

Kraje muzułmańskie powinny wykazać poczucie honoru choćby teraz. JednakŜe 

to tylko się stanie, gdy w sercach tak władców jak i społeczeństwa będzie 

taqła, kiedy wraz z roszczeniem miłości do Proroka (saw) będą równieŜ wysiłki, 

aby umieścić jego błogosławiony model w praktyce, kiedy władcy i ich poddani 

będą czuć ból Proroka (saw) i spróbują i będą postępować zgodnie z jego 

naukami. Oto niektóre z wypowiedzi Proroka (saw), które zwracają uwagę 

zarówno rządzących jak i mas na ich obowiązki. 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe dzień, w którym nie będzie innego cienia niŜ cień 

Boga, On udzieli cienia siedmiu osobom w tym dniu i pierwszym z nich będzie 

sprawiedliwy i uczciwy Imam. Powiedział on teŜ, Ŝe w Dniu Sądu Ostatecznego 

najukochańszym i najbliŜej Boga będzie sprawiedliwy i uczciwy władca, a 

najbardziej nie lubianym i najbardziej oddalonym od Boga będzie 

niesprawiedliwy władca. Dodał on takŜe, Ŝe gdy osoba, która jest mianowana, 

poprzez Boga i odpowiedzialna za ludzi, zaniedbuje swoje obowiązki, umiera, 

Bóg sprawia, Ŝe Raj staje się dla niej zakazany.  Hadhrat Aisza (ra) 

powiedziała, Ŝe słyszała jak Prorok (saw) powiedział w jej domu: ,,O Allah, 

ktokolwiek z mojej ummah, kto zostaje przywódcą w jakimkolwiek względzie, 

jest szorstki dla ummah, Ty teŜ potraktuj go z szorstkością, a ktokolwiek w 

moim ummah, kto zostaje liderem w kaŜdym względem, jest łagodny dla 

ummah, Ty teŜ potraktuj go delikatnie.’’ 
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 Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe te przykazania BoŜe są sprawami do 

przemyślenia dla władców. Jeśli chcą być umiłowanymi Boga to muszą 

przerwać niesprawiedliwość, jeśli chcą iść do Raju to muszą działać dla dobra 

wszystkich, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i ostatni Hadis, który jest modlitwą 

jest taki, Ŝe wszystko to powinno być zrobione z bardzo silną wiarą. Niech Bóg 

da muzułmanom rozsądek i niech oni to rozwaŜą i zrozumieją. 

Prorok (saw) równocześnie nakazywał społeczeństwom przestrzeganie ich 

obowiązków. Powiedział on, Ŝe po nim ludzie zobaczą, Ŝe ich prawa zostały 

przywłaszczone i preferencje dawane były osobom trzecim. Oprócz tego ludzie 

zobaczą rzeczy, które uznają za złe. Był on zapytany, jakie są instrukcje na 

taki czas. On odpowiedział, Ŝe ludzie powinni słuchać rządzących, a prawa ludzi 

powinny być poszukiwane u Boga. Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe 

doprawdy rzeczywiście ataki i rozlew krwi nie są dozwolone, człowiek po prostu 

powinien szukać swoich praw u Boga. Prorok (saw) był kiedyś zapytany o radę, 

czy niesprawiedliwi władcy byli narzucani ludziom, którzy domagali się swoich 

praw, ale tamci nie wywiązywali się z dawania praw ludowi. Hudhur powiedział, 

Ŝe arabscy Ahmadi takŜe zadali mu to pytanie. Pytający zadał to pytanie trzy 

razy zanim Prorok (saw) odpowiedział po prostu: ,,W takich okolicznościach 

słuchajcie władców i bądźcie im posłuszni. Oni są odpowiedzialni za 

jakiekolwiek obowiązki, które były na nich nałoŜone, a wy jesteś odpowiedzialni 

za obowiązki, którymi zostaliście obarczeni. Prorok (saw) zobowiązał ludzi 

równieŜ, aby po podjęciu bai`at zobowiązali się, Ŝe będą przestrzegać 

warunków bai`at w kaŜdej sytuacji, w radości i smutku, w przeciwnościach i 

podczas swobody i nawet wtedy, gdy ich prawa będą przywłaszczone. 

Przyjmował on takŜe przyrzeczenie, Ŝe wierzący nie będą spierać się z tym, 

który został liderem, chyba, Ŝe jawnie dopuścił się kufr (niewiara), o czym 

istnieje jasne przykazanie BoŜe. W Hadith Qudsi Prorok (saw) relacjonuje, Ŝe 

Bóg mówi, Ŝe On uczynił niesprawiedliwość zabronioną przez siebie i uczynił On 

ją równieŜ zabronioną dla Swoich sług, dlatego teŜ nie powinni oni być dla 

siebie okrutni.  

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe jeśli człowiek ma być ocalony od 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/10 

 

Boskiego rozliczenia (w tym przypadku kary) to powinien on wywiązywać się ze 

swoich obowiązków i powinności i pozostawić sprawę władcy z Bogiem i 

pozostać zaangaŜowanym w modlitwach. I być tylko nieposłusznym wobec 

władcy wtedy, gdyby ten wyraźnie naruszał Szariat. 

 

Rząd Pakistanu chce, aby tamtejsi Ahmadi nie recytowali kalima, nie oferowali 

Salat i nie wypowiadali Salaam. Jesteśmy muzułmanami, a oni chcą nas 

abyśmy byli nieposłuszni wobec Szariat- tego nie będziemy czynić. W 

przeciwnym razie kaŜde inny prawo ziemi musi być przestrzegane. 

 

Podsumowaniem całego tego nauczania jest ostatni Hadis, który mówi, aby nie 

być okrutnymi dla siebie wzajemnie. Tak rządzący jak i zarządzani powinni się 

do tego dostosować. Jeśli się do tego nie dostosują to będą tego Ŝałować do 

czasu, gdy Zepsucie rozprzestrzeniło się po ziemi i morzu (...) (30:42). 

Według proroctwa Koranu i Proroka (saw) taki czas miał nadejść dla 

muzułmanów w czasach Obiecanego Mesjasza (as). Muzułmańscy przywódcy i 

społeczeństwo muszą zastanowić się nad tym i szukać jednego wysłanego 

przez Boga. Jeśli w szczególności ludzie z Syrii i ogólnie inni muzułmanie, 

zastanowią się po prostu nad objawieniem Obiecanego Mesjasza (as) 

,,Nieszczęścia Damaszku" zdadzą sobie sprawę, Ŝe został on wysłany przez 

Boga i powinni oni zwrócić na niego uwagę. W przeciwnym razie, w tym wieku 

nie ma nikogo innego poza nim, aby poprowadzić ludzi. Ze względu na postawę 

rządów, organizacje ekstremistyczne lub rządy tworzone przez organizacje 

ekstremistyczne będą korzystać z tej sytuacji społecznego morderstwa i 

chaosu, które rozszerzą się poza granice wyobraźni. Niech Bóg da rozum 

muzułmańskim przywódcą i społeczeństwu, aby mogli zrozumieć nauczanie: 

(...) Pomagajcie sobie wzajemnie w sprawiedliwości i poboŜności (...) 

(5:3). Nich szerzą oni miłość, niech podbiją serca. Zarządzanie nie moŜe być 

dokonywane bez podbicia serc i bez dawania społeczeństwu ich praw. KaŜdy 

muzułmański lider musi zrozumieć istotę tego. Powinni oni zastanowić się na 
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swoją własną historią, jak to chrześcijańskie ludy zwykły były modlić się o 

powrót rządów muzułmańskich, zastępując chrześcijańskie rządy i tu mamy 

sytuację, w której muzułmanie zabijają muzułmanów zamiast być uosobieniem 

(...) czuli pomiędzy samymi sobą (...) (48: 30). Tymczasem muzułmanie 

uciekają do krajów chrześcijańskich w poszukiwaniu schronienia w pokoju, 

sprawiedliwości i Ŝycia w wolności. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział niech Bóg sprawi tak, aby ta nasza 

wiadomość dotarła do przywódców muzułmańskich, a takŜe dosięgła kraje 

zachodnie i inne mocarstwa. Jak wspomniano wcześniej, Hadhrat Khalifatul 

Masih otrzymał tę wiadomość za pośrednictwem róŜnych źródeł, Ŝe nie jest 

nieprawdopodobne, Ŝe działania przeciwko Syrii pochłoną cały świat. Z 

koniecznej lojalności do swojego kraju, kaŜdy Ahmadi mieszkający w kaŜdym 

kraju świata powinien zaalarmować o tych zagroŜeniach polityków swojego 

kraju. Niech Bóg sprawi, aby świat był zdolny przyjąć prawdziwość Obiecanego 

Mesjasza (as) i sprawi, aby zarządzający i społeczeństwa były zdolne 

wywiązywać się z ich obowiązków, aby mogli powstrzymać wojnę domową i 

być ocalonymi od zniszczenia. Niech Bóg takŜe otworzy oczy przywódców 

europejskich i zachodnich, tak, aby mogli oni pracować sprawiedliwie i uczciwie 

i unikać niesprawiedliwości oraz udzielić praw najmniejszemu krajowi i nie 

pomagać nikomu mając na uwadze własne interesy. 

Niech Bóg zachowa członków naszego DŜama'at od zła w tych okolicznościach! 

Wiele Ahmadi w Syrii zostało szczególnie dotkniętych. Bóg zesłał objawienie z 

ostrzeŜeniem odnośnie Syrii w ,,Nieszczęściach Damaszku", niechaj On wkrótce 

spełni teŜ dobre nowiny z innego objawienia Obiecanego Mesjasz (as) w 

sprawie Syrii: ,,Wielbiący z Syrii i słudzy Boga spośród arabów błagają w 

twoim imieniu”. [Tadhkirah, str. 160, 2009]. Niech Bóg sprawi, Ŝe wkrótce cały 

świat arabski przyjdzie do owczarni Mesjasza Muhammada, tak aby niepokój w 

świecie arabskim, które świat określa jako ,,Wiosna Arabska", stanie się wiosną 

duchowej dobroczynności aniŜeli czymkolwiek ziemskim! Niechaj ci ludzie staną 
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się tymi, którzy modlą się za Obiecanego Mesjasza (as) i połączą się z nim w 

szerzeniu pokojowych nauki islamu na świecie. 

Niechaj my teŜ staniemy się zdolni zrozumieć i wypełniać nasze obowiązki! 

Pochłaniajmy miłosierdzie BoŜe i zawsze ukazujmy światu kierunek prawdy, 

ustanawiajmy pokój i rozprzestrzeniamy tę wiadomość. Niech Bóg chroni świat 

od okropności i zniszczenia wojny! 

 


