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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Samoreformacja: determinacja, wiara i odbudowa 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

17 stycznia, 2014 r.     

 
Ostatnie piątkowe kazanie było dyskursem na temat utrudnień w reformacji 

praktyk, które to utrudnia wielokrotnie ciągną nas do tyłu oraz konieczności 

usunięcia tych przeszkód. Wspomniane było, Ŝe jeśli zaszczepiana jest siła 

determinacji, wiedza i zdolność do realizacji kwestii, to złe praktyki moŜna 

zreformować. To dlatego, Ŝe utrata wartości zachodzi w przypadku braku siły 

determinacji i braku wiedzy co do tego, które praktyki są dobre, a które są złe i 

jak osiągnąć te dobre i odrzucić te złe oraz kiedy zdolność do realizacji kwestii 

jest słaba i nie moŜe zmagać się z niegodziwościami. Zatem bardzo waŜne jest, 

by wzmocnić siłę determinacji, usunąć brak wiedzy i zaszczepić zdolność 

realizacji kwestii. Zdolność do realizacji spraw moŜe być wpojona poprzez 

osobisty wysiłek, ale jeśli ktoś jest bardzo słaby to wymagana jest pomoc z 

zewnątrz. To były aspekty wymienione w zeszłym tygodniu i dzisiaj kwestia ta 

została dodatkowo wyjaśniona. 

Jak ustaliliśmy, pierwsze, co potrzebne jest do zreformowania praktyk to siła 

determinacji. Co to jest siła determinacji? Wielu powie, Ŝe wyjaśnienie siły 

determinacji jest oczywiste;  Ŝe jest to oczywiście siła potrzebna aby rozwiązać 

i zakończyć coś- to dlaczego to pytanie! Niech to będzie jasne, jak Hadhrat 

Musleh Maud (ra) pięknie wyjaśnił, Ŝe konotacja (znaczenie) siły determinacji 

zmienia się w zaleŜności od działania, którego ona dotyczy. Biorąc pod uwagę 
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ten podstawowy punkt, moŜemy docenić, Ŝe w sprawach religijnych siłą 

determinacji jest Iman (wiara). Patrząc z tego punktu widzenia, zrozumiemy, 

Ŝe zdolność do realizacji spraw jest wzmocniona/ wzbogacona Iman (wiarą) i 

kaŜda trudność jest ułatwiona poprzez pomoc i wsparcie Boga i trudne sytuacji 

są zmniejszane dzięki Iman (wierze). 

To nie są puste słowa; widzimy praktyczne tego przykłady. RóŜnica pomiędzy 

stylem Ŝycia Towarzyszy, w czasach Proroka (saw), zanim i po tym jak 

uwierzyli, jest zadziwiająca. Jaki był styl Ŝycia tych, którzy wierzyli w Proroka 

(saw)?  Wśród nich byli złodzieje, bandyci, źli ludzie, którzy weszli w związki 

małŜeńskie z własnymi matkami lub oddali je innym, którzy zabijali swoje 

córki, uprawiali hazard, pili nadmiernie i uznawali to za zaszczyt, Ŝe nikt nie 

mógł z nimi konkurować w piciu! Poeci wyraŜali swoją wielkość i dumę o tym, 

Ŝe byli w stanie obudzić się w nocy wielokrotnie, aby pić alkohol. Hazardziści 

chwalili się, Ŝe stracili cały swój majątek w grach hazardowych i jak tylko 

zdobyli więcej nieruchomości, to tracili je ponownie! A później, gdy uwierzyli w 

Proroka (saw), zaszczepili oni w sobie niesamowitą, rewolucyjną zmianę i 

wpoili zadziwiającą siłę determinacji. Tak szybko, jak tylko uwierzyli, 

zdecydowali, Ŝe wzmocnią oni swoje serca, aby umieścić kaŜde przykazanie 

wiary w praktyce, zdecydowali oni, Ŝe nie będą robić nic wbrew przykazaniu 

Boga, postanowili oni, Ŝe kaŜda instrukcja Proroka (saw) będzie ostatecznym 

słowem. Ich determinacja była tak silna i tak wytrzymała, Ŝe słabość praktyk 

nie była Ŝadnym problemem! Ich siła determinacji zburzyła ich słabość praktyk 

tak jak silny przypływ tryskającej wody zmywa kawałek słomy! 

Towarzysze zwykli byli pić alkohol i wiemy, co alkohol robi z ludźmi. Osoby 

mieszkające w tych krajach [Zachodu] często widzą wokół siebie nietrzeźwych 

ludzi. Jeden taki pijany człowiek przechadza się po ulicach wokół naszego Fazl 

meczetu. Nie nosi nic oprócz puszek napojów alkoholowych, a jego ubrania są 

brudne. Hudhurowi powiedziano, Ŝe człowiek ten jest wykształcony i być moŜe 

był kiedyś inŜynierem. Teraz nie pracuje i moŜe być w wieku emerytalnym. 

Jakąkolwiek pomoc dostaje on od państwa, wydaje to na alkohol i spędza 

swoje Ŝycie na ulicach. Ta sytuacja spowodowała, Ŝe jest on psychicznie 
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niestabilny i ten biedny człowiek jest teraz niepełnosprawny. Hudhur 

zaobserwował wiele razy, Ŝe gdy jest pijany, zatrzymuje kobiety na ulicy i 

nawet kobiety Ŝyjące w tym środowisku boją się, kiedy zatrzymuje się w ich 

otoczeniu. Jest tutaj powszechnym zjawiskiem spotykać pijaków. Niektórzy 

stają się bardzo agresywni, gdy są pod wpływem alkoholu i werbalnie obraŜają 

swoich rodziców.  

Hadhrat Khalifatul Masih przypomniał czasy, gdy mieszkał w Ghanie, w 

miasteczku o nazwie Dambai gdzie DŜama'at prowadził wtedy projekt rolny. 

Dom, w którym Hudhur Ŝył nie miał ścian ani granic gdyŜ domy budowane są 

tam w ten sposób. Tak więc, w domu, w którym Hudhur mieszkał nie było 

wewnętrznego lub zewnętrznego dziedzińca ani bramy, itd. Był tam tylko mały 

obszar, w którym był parkowany samochód. Ghana przeŜywała zły okres 

gospodarczy i kradzieŜe były powszechne. Wszystko, co było pozostawione 

poza domem padało łupem złodziei. Hudhur powiedział, Ŝe w dzisiejszych 

czasach włamania rozpoczęły się równieŜ tutaj, istotnie ludzie rozbijają drzwi i 

włamują się. W Ghanie Hudhur zatrudnił nocnego stróŜa, który miał 

specyficznie powiedziane, aby strzegł pojazdu, który był zaparkowany na 

zewnątrz i jego [zapasowej] opony, jako Ŝe ze względu na pewne modyfikacje, 

opona ta nie mogła być włoŜona do wnętrza pojazdu. Często ten nocny stróŜ 

pojawiał się w stanie nietrzeźwości i nie zdąŜył on nawet wyjąć opony, a juŜ 

sam leŜał płasko na ziemi. Pewnego dnia Hudhur znalazł go bardzo pijanego, 

leŜącego twarzą do ziemi- jakie stróŜowanie mógł poczynić w tym stanie! 

Mruczał równieŜ jakieś bzdury. Hudhur zostawił go w spokoju w tym czasie, 

poniewaŜ najprawdopodobniej byłyby on werbalnie obraźliwy. Następnego 

dnia, gdy trochę wytrzeźwiał, Hudhur powiedział mu, Ŝe został zwolniony z 

posady. Jednak ten błagał, aby tego nie robić. Nie mógł przestać pić, jednakŜe 

był na tyle rozsądny, aby być moŜe pić mniej przed przyjściem do pracy. Pijacy 

nie mogą się kontrolować. Później powrócił on do swoich starych zwyczajów. 

Powodem przytoczenia tego jest ukazanie, Ŝe oszołomiony pijak nie wie, co 

robi. Hadhrat Musleh Maud (ra) zrelacjonował równieŜ, Ŝe kiedyś w pociągu 

miał do czynienia z pijanym człowiekiem, który naleŜał do szlacheckiej rodziny 
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i był synem ministra z Pooch w Indiach. W czasie tej podróŜy człowiek ten 

wypowiadał rzeczy, których Ŝaden rozsądny człowiek nie mógłby powiedzieć 

będąc trzeźwym. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe człowiek nie jest 

przy swoich zmysłach, kiedy jest oszołomiony i picie przemienia osobę w 

szaloną. Z drugiej strony widzimy moc takiej rewolucyjnej siły determinacji, Ŝe 

nie-muzułmanie mają problemy w uwierzenie w nią, która była oczywiście 

rewolucyjną zmianą, którą Prorok(saw) spowodował w jego Towarzyszach. 

Tradycja mówi, Ŝe kiedyś, zanim przykazanie dotyczące zakazu spoŜywania 

alkoholu było objawione, Towarzysze pili w domu. OpróŜnili oni jeden dzban 

alkoholu i mieli otworzyć drugi, gdy doszedł ich z ulicy głos mówiący, Ŝe 

Prorok(saw) powiedział, Ŝe Bóg nakazał mu, Ŝe spoŜywanie alkoholu od tego 

dnia jest zabronione dla wszystkich muzułmanów.  Jeden Towarzysz, będący 

pod wpływem alkoholu, zasugerował, Ŝe ktoś powinien wyjść i dowiedzieć się o 

rzeczywistości tego ogłoszenia. Gdy tylko ktoś powstał, aby to uczynić, kolejna 

osoba, która była pod silnym wpływem alkoholu, wzięła kij i rozbiła dzban 

alkoholu. Inni zapytali go, dlaczego to zrobił i powiedzieli, Ŝe powinien był on 

najpierw dowiedzieć się, co ta instrukcja znaczyła! On odpowiedział, Ŝe 

najpierw naleŜało rozbić dzban, a później dowiedzieć się o rzeczywistość 

instrukcji. Powiedział on, Ŝe po usłyszeniu instrukcji Proroka (saw), najpierw 

był mu posłuszny, a później zdecydował dowiedzieć się, jakie były ograniczenia 

i specyfikacje tej instrukcji. To jest ta niesamowita róŜnica pomiędzy 

Towarzyszami Proroka (saw), a innymi. Zwykle, osoba pijana staje się bardzo 

gwałtowna, gdy usunie się jej szklankę, podczas gdy jeszcze pije. Często takie 

incydenty zdarzają się w klubach i barach. Ostatnio mówiono w 

wiadomościach, Ŝe jeden pijany osobnik zabił innego w barze czy teŜ w klubie. 

W rzeczywistości, stają się oni morderczy nawet, jeśli mówi się do nich coś, co 

oni uwaŜają za nieprzyjemne.  Ludzie pod wpływem alkoholu tracą swoje 

zmysły i nie mają kontroli nad tym, co mówią, nie dbają o swoich rodziców, ich 

kończyny poruszają się w sposób niezamierzony. Oni nie dbają o prawo ani nie 

boją się kary. Jednak siła determinacji Towarzyszy pokonała ich intoksykację. 

Najpierw rozbili oni dzban alkoholu, a później zapytali osobę ogłaszającą 
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instrukcjęj o szczegóły. Było wiele domów w Medynie gdzie alkohol był 

spoŜywany w tym dniu i dzbany zostały rozbite z taką prędkością, Ŝe alkohol 

płynął jak woda na ulicach Medyny. 

Taka siła determinacji jest wszechogarniająca i tacy ludzie są mistrzami świata 

duchowego. Szatanowi pozostaje poddanie się im. Kłopoty wielkie jak góry 

pocięte są dla nich jak kawałki sera i z taką siłą determinacji inna metoda nie 

jest wymagana! Ta rewolucyjna zmiana sprzed 1400-stu lat nie ma sobie 

równych na świecie, ale widzimy nieco podobnych incydentów wśród 

zwolenników prawdziwego i gorliwego wyznawcy Proroka (saw). Palenie tytoniu 

nie jest zabronione, choć Obiecany Mesjasz (as) powiedział kiedyś, Ŝe gdyby 

istniało ono w czasach Proroka (saw) to zapewne odradzałby on tą czynność. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe to jest nie dobre i ma odurzający efekt. 

Kiedyś Obiecany Mesjasz (as) wyraził swoją niechęć do tytoniu w czasie 

podróŜy. Słysząc to, jego Towarzysze złamali swoje fajki i nigdy ponownie nie 

sięgnęli po nie. Istnieją równieŜ przykłady jego Towarzyszy, którzy porzucili 

wszystkie swoje dotychczasowe złe nawyki po zaakceptowaniu Ahmadiyyat, 

jest nawet przykład tych, którzy byli uwikłani w picie alkoholu, a którzy 

zrezygnowali z niego po zaakceptowaniu Ahmadiyyat. 

Te złe praktyki nie powinny być porzucone ze strachu przed jakimkolwiek 

prawem lub strachu przed społeczeństwem. Stanowiącą podstawę myślą 

powinno być to, Ŝe Bóg i Jego Wysłannik (saw) zabronili tych praktyk lub w 

tym wieku Obiecany Mesjasz (as) odradzał je. JeŜeli alkohol nie jest oficjalnie 

dostępny w krajach muzułmańskich, tak jak to jest w Pakistanie, warzony jest 

lokalny alkohol, który ludzie piją i jest on intensywnie odurzający.  

ZamoŜniejsi, róŜnymi sposobami, aranŜują dla siebie alkohol lepszej jakości. 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe zauwaŜył, Ŝe tutaj uczniowie mają 

tendencję do uŜywania syropu na kaszel, itp., który zawiera alkohol, do 

intoksykacji, co jest szkodliwe. Ahmadi muszą zastosować swoją siłę 

determinacji, aby uniknąć takich rzeczy. W dzisiejszych czasach, oprócz innych 

środków odurzających, istnieje coś, co nazywa się szisza i dostępne jest w 

szczególności w muzułmańskich restauracjach. W USA nazywa się to hookah- 
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jest to jakiś konkretny rodzaj hookah czy jakkolwiek się to nazywa! Hudhur 

dowiedział się, Ŝe niektórzy z naszych młodych chłopców i dziewcząt uŜywają 

szisza i mówią, Ŝe to nie jest odurzające, a jego sporadyczne stosowanie nie 

jest szkodliwe. Hudhur powiedział, Ŝe powinni oni pamiętać, Ŝe to okazjonalne 

uŜywanie prowadzi ich do uwikłania się w większe środki odurzające. Powinni 

oni, na tym etapie, uŜyć swej siły determinacji i czuwać nad swą wiarą. 

Intensywność wiary kształtuje siłę determinacji, która umoŜliwia podejmowanie 

waŜnych decyzji. W przeciwnym razie prawo nie moŜe zahamować kwestii, jak 

widzimy, w Pakistanie, pomimo zakazu, nadal spoŜywa się alkohol. 

Był czas, gdy starano się zabronić publicznej konsumpcji alkoholu w USA. 

Spowodowało to, Ŝe ludzie spoŜywali spirytus, która jest szkodliwy i zaczęli 

umierać. Hadhrat Musleh Maud (ra) napisał, Ŝe poniewaŜ był tam brak wiary, 

prawo ziemskie nie działało. Następnie rząd przyjął ustawę, która czyniła 

alkohol dostępny za zgodą lekarza uzasadniającego jego zastosowanie.  Jako 

rezultat tego, tysiące lekarzy zaczęło pisać fałszywe świadectwa, aby zwiększyć 

swoje dochody, tak, Ŝe ustawa musiała skapitulować. Stopniowo alkohol zaczął 

być dostępny wszędzie z ograniczeniem wiekowym. W niektórych miejscach 

prawnym wiekiem jest 21 lat, a w innych 18 lat i są teŜ miejsca, gdzie, kiedy w 

towarzystwie osoby dorosłej, spoŜywanie niektórych rodzajów alkoholu jest 

dozwolone od 15 lub 16 roku Ŝycia. To tylko pretekst, aby przykryć bezradność 

prawa. Tak jak świat posuwa się naprzód, prawa na rzecz złych praktyk są 

zatwierdzane. PoniewaŜ nie mogą oni powstrzymać złych praktyk, 

uelastyczniają oni swoje prawa. JednakŜe to, co jest uznane za złe w prawie 

Boga, uznane jest za złe po wsze czasy. W celu zreformowania naszych 

praktyk musimy przestrzegać prawa BoŜego i moŜemy to uczynić, gdy stan 

naszej wiary jest dobry. Ludzie, których zaawansowany świat zwał 

ignorantami, pokonali swoje intoksykacje intensywnością swojej wiary, 

zreformowali swoje praktyki, a następnie przekonali świat o wyŜszości swoich 

praktyk i sprawili, Ŝe świat zaczął ich naśladować. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe jeśli chodzi o religię, siła determinacji jest siłą wiary, 

która utwierdza człowieka w dobrych uczynkach i uwalnia od niegodziwości. 
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Wraz z tym, jak juŜ wcześniej wspomniano, jest siła wiedzy, która usuwa 

wszelkie słabości w czynach, które są wykonane ze względu na brak wiedzy. 

Istnieje wiele przykładów w tym zakresie w ziemskich określeniach, na 

przykład młoda dziewczynka zwykła ciągnąć swoje włosy podczas snu i zwykła 

się ranić. Dorastając zdaje sobie ona sprawę z tej sytuacji i czyni wysiłki, aby 

porzucić nałóg. Tak, więc od przyzwyczajeń moŜna odstąpić poprzez wiedzę. 

Podobnie człowiek moŜe być ocalony od grzechu, jeśli uświadomi sobie bojaźń 

BoŜą, grzech praktyk i niezadowolenie Boga. Trzecią rzeczą, która powoduje 

osłabienie praktyk jest brak zdolności do realizacji kwestii. Niektórzy ludzie 

mogą myśleć, Ŝe tu sprawy są powtarzane. Niewątpliwie, w pewien sposób jest 

to powtórzenie, jednakŜe kwestie wymienione są w róŜnych perspektywach, 

tak Ŝeby mogłyby być one zrozumiałe. 

Niech to będzie jasne, Ŝe istnieją pewne powody słabości w zdolności do 

realizacji spraw. Na przykład-nawyk. Osoba moŜe mieć siłę determinacji, a 

takŜe wiedzę, ale ze względu na swoje przyzwyczajenia, pokazuje słabość w 

swojej praktyce. Człowiek wie, Ŝe bliskość i miłość Boga mogą być osiągnięte, 

ale jego miłość do rzeczy materialnych lub strach przed ich utratą jest 

nieprzezwycięŜony i w ten sposób człowiek ten pozbawiony jest miłości i 

bliskości Boga. Dla takich ludzi raczej zewnętrzne niŜ wewnętrzne remedium 

jest wymagane i to samo moŜe przynieść poprawę w ich zdolności do realizacji 

spraw. Dla nich istnieje potrzeba, aby znaleźć właściwą i trafną pomoc. Jeśli 

osoba posiada wymaganą wiedzę to mówienie jej tej samej rzeczy nie 

przyniesie w niej reformacji. Taka osoba ma siłę determinacji, ale nie jest ona 

kompletna, ma ona wiedzę, ale miłość i bojaźń BoŜa nie wpływają na nią z 

powodu korozji w jej sercu. Tutaj wymagane jest coś innego. Osoba taka nie 

boi się Boga, bo nie dostrzega Boga. Tacy ludzie obawiają się pewnych ludzi. W 

związku z tym, wpływ innej osoby lub inny materialny wpływ moŜe ich 

zreformować. JednakŜe ten wpływ powinien być taki, aby nie słabł z powodów 

politycznych rozpowszechnionych na świecie! 

W kaŜdym razie istnieją trzy rodzaje ludzi na tym świecie i istnieją [duchowe] 

dolegliwości. Są ludzie, których praktyki są słabe, poniewaŜ ich wiara nie jest 
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kompletna. Są ludzie, których praktyki są słabe, poniewaŜ ich wiedza nie jest 

kompletna i są ludzie, którzy mają wiarę i wiedzę, ale ich serca są tak 

skorodowane, Ŝe oba te aspekty nie są wystarczające i potrzebują oni 

wsparcia. Podobnie jak złamane kości potrzebują gipsu lub umieszczenia w 

nich metalowych płyt, aby je naprawić. W miarę upływu czasu, gdy odbywa się 

leczenie, te podpory są usuwane. Podobnie, niektórzy ludzie potrzebują 

czasowego wsparcia. Stopniowo, wsparcie to generuje w nich wystarczająco 

duŜo siły, aby być aktywnymi i słabe strony ich praktyk są usuwane. 

Jak wspomniano w ostatnim piątkowym kazaniu, nasz Nizam e DŜama'at 

(system administracyjny DŜama'at), urzędnicy, nasze organizacje pomocnicze 

powinne stać się źródłem usunięcie słabości praktyk. JednakŜe, jeśli ci ludzie 

sami są słabi w swojej sile determinacji, jeśli piastujący stanowiska i inni nie 

posiadają wiedzy i mają słabe strony w swoich praktykach, to, w jaki sposób 

mogą oni wspierać innych! KaŜda sekcja Nizam, w rzeczywistości kaŜdy 

Ahmadi powinien zastanowić się nad sobą i zobaczyć gdzie potrzebna jest 

reformacja i powinien równieŜ próbować stać się wsparciem przyjaciół i 

bliskich, którzy mają słabości, tak, aby kaŜdy członek DŜama'at osiągnął 

wysoki poziom reformacji praktyk i w tym zakresie osiągnął bliskość Boga. 

Niech Bóg umoŜliwi nam wykonanie tego! 

Następnie Hudhur podał smutną wiadomość o męczeństwie w Rawalpindi, w 

Pakistanie i powiedział, Ŝe poprowadzi modlitwę pogrzebową pod nieobecność 

Arsalan Sarwar. Szanowny Arsalan Sarwar został zamęczony w dniu 14 

stycznia. Miał 17 lat i był studentem FSc wstępnej inŜynierii w Islamabadzie. W 

nocy z 13 na 14 stycznia Arsalan był zajęty, z dwoma nie- Ahmadi 

przyjaciółmi, przygotowaniami oświetlenia na ulicy w związku z 12 Rabi ul 

Awal. Samochód i motor zatrzymały się na końcu ulicy. Dwaj męŜczyźni wyszli 

z samochodu i podnieśli ze sterty śmieci białą nośną torbę. Arsalan i tych 

dwóch chłopców zauwaŜyli tych ludzi, uznali za podejrzanych i postanowili 

obudzić starszyznę. Arsalan krzyknął, aby zwrócić uwagę. MęŜczyzna wyszedł z 

samochodu i najpierw oddał dwa lub trzy strzały w powietrze. Chłopcy pobiegli 

w innym kierunku krzycząc. MęŜczyzna podąŜył za nimi i strzelił trzy lub cztery 
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razy. Arsalan biegł między dwoma chłopcami. Ślady po kulach na ulicy 

pokazują, Ŝe strzelano równieŜ do tych dwóch nie- Ahmadi chłopców. Arsalan 

obejrzał się biegnąc i wtedy został postrzelony w głowę i upadł na ziemię. 

Pozostali chłopcy równieŜ padli na ziemię za zaparkowanymi samochodami. 

Napastnicy uciekli. Arsalan został przewieziony do pobliskiego szpitala i lekarze 

poczynili starania, aby go uratować, choć powiedzieli, Ŝe trudno by mu było 

przeŜyć, poniewaŜ był postrzelony w mózg. Trzy godziny po strzelaninie 

Arsalan został umęczony. Inna lillahe ła Inna illahe radŜi'uun. 

Arsalan Sarwar był kochany przez wszystkich. Wielu nie-Ahmadi przyszło 

złoŜyć kondolencje. Z łaski BoŜej, był on Muusi, przystępując do programu 

Łasijjat w wieku 14 lat i był obecnie słuŜącym Khuddam. Był on równieŜ 

aktywnym członkiem Atfal. Jego bracia równieŜ słuŜą DŜama'at. Powiat Qaid 

Sahib Rawalpindi pisze, Ŝe Arsalan i jego bracia byli aktywnymi członkami 

DŜama'at. SłuŜyli oni w ochronie jak równieŜ w innej roli organizacyjnej. 

Murrabi Sahib Rawalpindi pisze, Ŝe Arsalan często przychodził do jego biura, 

aby czytać ksiąŜki Obiecanego Mesjasza (as), był regularny w przestrzeganiu 

Salat, które ofiarowywał z patosem i za łaską Boga był równieŜ regularny w 

płaceniu swojej czanda. Pozostawił ojca, matkę i trzech braci. Niech Bóg 

podniesie jego pozycję i da wytrwałość oraz hart ducha w Ŝałobie. 

 


