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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Reformacja: zbiorowa odpowiedzialność i wysiłek 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

24 styczeń, 2014 r.    

 
W dzisiejszym piątkowym kazaniu kontynuowany był temat reformacji praktyk 

ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i środków uzyskiwania najlepszych 

efektów dla dobra znacznej części DŜama'at. W ostatnich dwóch piątkowych 

kazaniach było wyjaśnione, Ŝe reformacja praktyk jest wzmocniona poprzez 

wszczepienie siły determinacji, czym na uŜytek religijny jest siła wiary, a takŜe 

poprzez usunięcie braku wiedzy i poprzez usunięcie braku zdolności do 

realizacji danej kwestii. Niektóre argumenty w dzisiejszym kazaniu zostały 

zapoŜyczone z wyjaśnień Hadhrat Musleh Maud (ra). 

Hudhur powiedział, Ŝe chciałby on zaznaczyć, Ŝe nasi misjonarze, piastujący 

stanowiska, amiirowie i pozostali, którzy w DŜama’at posiadają zdolności 

doradcze, powinni szczególnie mieć na uwadze dyskurs Hudhura, taka by mogli 

oni trwać w reformowaniu praktyk w DŜama'at. Wiele takich aspektów jest, od 

czasu do czasu, przedstawianych przez Hudhura DŜama'atowi. Za 

błogosławieństwem MTA, Ahmadi na całym świecie są w stanie słuchać 

dyskursów Hudhura i za łaską Boga okazuje się to skuteczne. Jest to jednak 

zadaniem misjonarzy, amiirów i piastujących stanowiska, aby sformułować 

swoje programy zgodne z tymi wykładami, aby te waŜne kwestie były 

podawane do wiadomości DŜama'at ponownie i ponownie, tak, Ŝeby było to 

bardzo jasne dla wszystkich Ahmadi i aby było w nich zaszczepione, co ich 
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praktyki powinny za sobą pociągać.  

Pierwszym źródłem reformacji praktyk jest siła determinacji lub siła wiary. 

Prorocy Boga przychodzą by to zaszczepić; pokazują, świeŜe i Ŝywe znaki 

Boga. Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, Ŝe bogactwo świeŜych znaków 

Boga, jakie ma przed sobą nasz DŜama’at, jest bezkonkurencyjne. Nie ma 

innej religii, poza islamem, z oznakami zawsze świeŜego Słowa BoŜego, 

Ŝywymi cudami i znakami wskazującymi na istnienie Boga, które oczyszczają 

ludzkie serce od wszelkiego rodzaju zafałszowania i dają mu wiedzę oraz 

bliskość Boga. Dlaczego więc ciągle jeszcze odnajdujemy słabość praktyk w 

naszym DŜama'at? Hadhrat Musleh Mud (ra) powiedział, Ŝe jego zdaniem 

powodem tego jest to, Ŝe nasi uczeni w religii i misjonarze nie przywiązują 

szczególnej uwagi do rozpowszechnianie tego. Tak jak powiedział Hadhrat 

Musleh Maud (ra), to, co było prawdziwe 75 lat temu, jest prawdziwe teraz i 

naleŜy na to zwrócić uwagę. I tak jak my stopniowo oddaliliśmy się od czasów 

Obiecanego Mesjasza (as), tak naleŜy dołoŜyć starań, aby właściwe planowanie 

było wykonane w tym zakresie. 

Dlaczego jest tak, Ŝe moŜemy dyskutować o sprawie śmierci Jezusa (as) w 

najdrobniejszych szczegółach i moŜe produkować odniesienie za odniesieniem 

przed naszymi krytykami i uciszyć ich, ale podobny wysiłek nie został 

wykonany przez religijnych uczonych DŜama'at, aby przedstawić przed naszą 

społecznością właściwą naukę DŜama'at! W rezultacie, mamy w DŜama'at 

ludzi, którzy mogą reagować na sprawy śmierci Jezusa (as) bardzo dobrze i są 

w stanie reagować na zarzuty podnoszone przez Maulłis. Jest równieŜ wielu 

Ahmadi, którzy dają bardzo dobre i rozstrzygające odpowiedzi w internecie i 

mediach, a niektórzy wysyłają szczegóły o tym do Hudhura. W tym sensie 

jesteśmy uzbrojeni bardzo dobrze. Jednak nie moŜna znaleźć wielu osób, które 

mają wiedzę o tym jak Obiecany Mesjasz (as) przedstawił nam Boga i co 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział o zdobywaniu wiedzy i bliskości Boga i o 

chwale, z którą Słowo Boga i cuda były mu objawione. Zdarza się, Ŝe człowiek 

moŜe być dobrze zorientowany w kwestii śmierci Jezusa (as), ale ze względu 

na brak wiedzy na temat wyŜej wymienionych aspektów, doświadcza on 
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słabości wiary, jego wiara słabnie prowadząc tym do słabości w praktyce. 

Znajomość kwestii śmierci Jezusa (as) nie powoduje reformacji praktyk. Jeśli 

uczeni w religii w naszym DŜama’at, misjonarze i wszyscy piastujący 

stanowiska, którzy są odpowiedzialni, aby przekazywać wzór do naśladowania i 

do reformacji, nie zwrócą uwagi na poziom, który jest wymagany i nie 

skorelują tych kwestii z nadejściem Obiecanego Mesjasza (as), ta pewna część 

DŜama'at ze słabą siłą determinacji, która nie potrafi sama zreformować się, 

pozostanie w tyle. 

Musimy dowiedzieć się i przeanalizować jak wielu z nas jest gorliwych w 

zakresie kultu BoŜego i to nie tylko zainteresowanych oddawaniem czci w 

czasie Ramadanu lub odprawianiem Itikaf w czasie Ramadanu i odnoszeniem 

się do tego faktu do końca roku. Raczej, poprzez czynienie tej miłości do czci 

częścią naszego Ŝycia przez cały rok, bo dzięki temu mamy na stałe bliskość 

Boga. Jak wielu z nas doświadcza akceptacji modlitw przez miłość Boga i do 

kogo On przemawia? Obiecany Mesjasz (as) przyszedł, aby wskrzesić islam. Po 

zaakceptowaniu go, jest to obowiązkiem kaŜdego Ahmadi, aby spróbować 

osiągnąć ten poziom, którego on nauczał. Jeśli kaŜdy Ahmadi znałby pozycję 

Obiecanego Mesjasza (as) i czuł jego ból, aby wypełnić cel swojego przyjścia i 

gdyby kaŜdy Ahmadi był świadomy jak wiele znaków pokazał Bóg Obiecanemu 

Mesjaszowi (as), a takŜe wielu tym, którzy go przyjęli, to kaŜdy z nas 

pragnąłby tej pozycji i podjął działania w celu jej osiągnięcia. Siła wiary byłaby 

wypolerowana do poziomu, na którym wytwarza ona siłę determinacji i pasję 

do pozyskiwania bliskości Boga. 

Kopiujemy innych w sprawach doczesnych, aby osiągnąć coś dobrego. KaŜda 

osoba naśladuje lub kopiuje innych w tym zakresie, zgodnie z jego lub jej 

nastawieniem i zdolnościami. Na przykład, widząc kogoś mającego ładny strój, 

człowiek pragnie posiadać coś podobnego. W dzisiejszych czasach, telewizja 

przyniosła świat tak blisko, Ŝe nie mówiąc juŜ o ludziach z klasy średniej, ale 

nawet bardzo ubodzy pragną takich lub innych udogodnień. Widzą oni, Ŝe inni 

mają telewizor lub lodówkę i teŜ tego pragną. Nie starają się oni zrozumieć, Ŝe 

być moŜe ta druga osoba otrzymała tą rzecz, jako prezent i nie powinni oni 
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czuć się chciwi. Natychmiast wysiłek jest wkładany na zaciągnięcie poŜyczki. 

Niektórzy nawet mają zwyczaj pytania o pomoc w takich sprawach. Oczywiście, 

DŜama'at pomaga w potrzebie tym z ograniczonymi środkami, według swoich 

moŜliwości, ale ci, którzy składają takie wnioski, powinni prosić o słuszne 

przedmioty i takŜe pamiętać o szacunku dla samych siebie. Podobnie ci, 

którym wiedzie się lepiej, równieŜ poŜądają nowszego modelu telewizora lub 

lepszego samochodu, itp. i zaciągają na ten cel kredyty. Hudhur wyjaśnił, Ŝe w 

tych czasach, jedną wielką przyczyną spowolnienia gospodarczego są odsetki 

od poŜyczek, które zostały zaciągnięte na zakup takich przedmiotów. Odsetki / 

lichwa jest wielkim przekleństwem. To właśnie kupowanie towarów na kredyt 

jest powodem wielu bankructw.  

W zakresie spraw doczesnych ludzie kopiują i naśladują innych, ale nie 

naśladujemy i nie kopiujemy w zakresie spraw religijnych. Nie naśladujemy 

modelu Obiecanego Mesjasza (as) i jego Towarzyszy, w czym nie ma mowy o 

ponoszeniu strat, a w rzeczywistości jest w tym niezmierzony zysk! Co jest, 

więc tego przyczyną, Ŝe nie naśladujemy tych modeli? Jest to dość oczywiste, 

Ŝe albo wiedza o tych kwestiach nie jest dana, dlatego realizacja nie jest 

generowana lub podana wiedza jest mała i dawana rzadko, a zapominamy, Ŝe 

Bóg pokazuje Swoje świeŜe znaki do dziś, a nasza uwaga do tych kwestii jest 

znikoma. Podczas gdy, w ciągu dnia wielokrotnie widzimy reklamy ziemskich 

rzeczy i nabycie rzeczy materialnych zakorzenia się w naszych umysłach! 

Osoby, gdy wyraŜają chęć zdobycia przedmiotów reklamowanych w telewizji 

itp. (takich jak drogi samochód lub innych drogich rzeczy), są pytane, dlaczego 

chcą one zdobyć te przedmioty, gdy nie mają środków, aby je kupić. Pierwsza 

odpowiedź, która jest podana to to, czy oni lub ich dzieci nie mają uczuć i 

emocji, aby równieŜ, tak jak inni, posiadać takie rzeczy, nawet, jeśli będzie to 

dokonane za pomocą poŜyczki. Jednak takie sentymenty i uczucia nie są 

ukazywane po wysłuchaniu objawień Boga Wszechmogącego. Takie osoby nie 

myślą, Ŝe moŜe powinniśmy zaszczepić w sobie samych taki charakter, Ŝe Bóg 

Wszechmogący przemówi takŜe do nas. Głównym powodem tego nastawienie 

jest to, Ŝe nasi uczeni religijni, nasi misjonarze i piastujący urzędy, nie próbują 
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w swoich kręgach powtarzać, Ŝe naleŜy podjąć wysiłki, aby osiągnąć miłość 

Boga, bo doprawdy istnieje potrzeba, aby to uczynić! Lub ich własne przykłady 

są takie, Ŝe nie zwracają uwagi innych. Przypadki ratunku i pomocy od Boga i 

Jego znaki okazane Obiecanemu Mesjaszowi (as) i jego Towarzyszom, nie są 

wymieniane z wymaganym naciskiem i w efekcie nie zaszczepiają przekonania, 

Ŝe Bóg nie ogranicza swoich atrybutów do czasu i miejsca, a natomiast 

demonstruje On Swoje atrybuty dziś tak jak robił to wcześniej. Jeśli takie 

kwestie są wyjaśnione i powtarzane i sposoby połączenia się z Bogiem są 

równieŜ wyjaśnione i jeśli obietnice BoŜe dane Obiecanemu Mesjaszowi (as) są 

wspomniane, to dzieci i młodzieŜ nigdy nie zadadzą pytania, dlaczego modlitwy 

nie są akceptowane. Gdy połączenie z Bogiem jest silne, filozofia modlitwy jest 

zrozumiana. Co musi być powiedziane to to, Ŝe w tych czasach bliskość do 

Boga moŜe być osiągnięta poprzez połączenie z prawdziwym i gorliwym 

wyznawcą Proroka (saw) i wtedy Bóg objawia się w całej swej okazałości. Jeśli 

poszukiwanie poboŜności i bliskości do Boga stanie się powszechne w naszym 

DŜama’at, to moŜemy mieć duŜą grupę ludzi, poprzez którą grzech, w duŜym 

stopniu, moŜe być usunięty. Nie moŜna przedstawić roszczenia, Ŝe grzech 

zostanie usunięty całkowicie, jednak w duŜym stopniu moŜna przezwycięŜyć 

grzech i duŜa część DŜama'at to mogą być ludzie, którzy mogą pokonać 

grzech. W tym celu misjonarze, amiirowie i piastujący stanowiska powinni 

próbować, w swoich poszczególnych sferach, reformować ludzi, mówiąc im, Ŝe 

Bóg poinformował Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe ci, którzy idą za nim 

całkowicie/absolutnie, zyskają BoŜą bliskości i Bóg wysłuchuje większości 

modlitw takich ludzi. Z łaski Boga mamy takich ludzi w naszym DŜama'at. Piszą 

oni do Hudhura o swoich doświadczeniach i Hudhur często relacjonuje je. Te 

doświadczenia motywują i inspirują innych do naśladowania ich, tak, Ŝe ścisły 

związek z Bogiem jest ustanowiony.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział kiedyś:  

,,śadna inna grupa ludzi na świecie nie przyjęła Boga, który odpowiada na 
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modlitwy i ich słucha. Chrześcijanin na pewno nie moŜe powiedzieć, Ŝe przyjął 

on Chrystusa, który słucha jego modlitw i odpowiada! Jest tylko jeden Bóg, 

Który przemawia; Bóg islamu, Który został przedstawiony w Koranie i 

stwierdził: Módlcie się do Mnie. Ja odpowiem na waszą modlitwę 

(...)(40:61). I jest całkowitą prawdą, Ŝe jeśli ktoś wierzy w Boga 

WywyŜszonego z prawdziwą intencją i czystością serca, dokonuje duchowych 

starań i pozostaje zaangaŜowany w modlitwach, to z pewnością ostatecznie 

jego modlitwy uzyskają odpowiedź.’’ 

  

Jeśli te kwestie są wielokrotnie przedstawiane przed DŜama'at, moŜe to 

znacznie wzmocnić siłę determinacji, która moŜe pokonać tysiące grzechów i 

moŜe udzielić Boskiej bliskości, która nigdy nie osłabnie. Celem nadejścia 

Obiecanego Mesjasza (as) było rzeczywiście ocalenie ludzkości od grzechu i 

ukształtowanie relacji z Bogiem, która zadowolenie Boga postawiłaby 

nadrzędnym ponad wszystko i aby Jego czczenie było oferowane z zapałem. 

Hudhur zrelacjonował kilka przykładów o tym jak Ahmadiyyat przyniósł zmiany 

stylu Ŝycia u ludzi. 

 

Nasz misjonarz z Kirgistanu pisze, Ŝe Umer Sahib, który ma teraz 58 lat, 

podpisał bai`at w 2002 roku. Urodził się muzułmaninem, ale miał 

komunistyczne poglądy. Umer Sahib mówi, Ŝe dzień, w którym przyjął bai`at 

był dla niego niezapomnianym dniem, który przyrównuje do nowych narodzin. 

Próbował on wielu innych wspólnot religijnych, ale nie znalazł tam zmian w 

sobie. Odkąd przyjął on bai`at, przeszedł duchową, rewolucyjną zmianę. Salat 

był dla niego czymś obcym, a teraz po przyjęciu bai`at, pięć codziennych 

modlitw stało się integralną częścią Ŝycia i jest dla niego niewyobraŜalne, aby 

przegapić modlitwę TahaŜŜud. Mówi on, Ŝe jego serce jest pełne przekonania, 

Ŝe jeśli osoba określa sobie za cel szukanie prawdy, to odnajduje ona swój cel, 

który staje się dla niej źródłem duchowego treningu i znajduje ona spokój w 

sercu. 
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Nasz misjonarz z Afryki pisze, Ŝe Idrisso Sahib, który przyjął bai`at w 2013 

roku. Mówi, Ŝe urodził się on bałwochwalczemu ojcu w dniu Iid i dlatego 

otrzymał muzułmańskie imię i został muzułmaninem. Kiedyś, jako nastolatek 

chodził do meczetu, ale raz po powrocie z piątkowych modlitw, doznał on 

kontuzji i kwestionował, dlaczego to się stało po uwielbianiu Boga, więc stał się 

chrześcijaninem. Przemieszczał się od kościoła do kościoła i od wyznania do 

wyznania. Tymczasem, wywiązał się u niego spór z Ŝoną i napotkał wiele 

problemów. Liczne próby pojednania zostały wykonane pomiędzy nim i jego 

Ŝoną, ale bez skutku. To w tym czasie spotkał on Ahmadi, który prowadził z 

nim Tabligh (nauczanie w tym przypadku o islamie). Powiedział on do Idrisso 

Sahib, Ŝe próbował wszystkich sposobów i środków, ale nic nie zadziałało i 

zaoferował on swoją formułę, którą była modlitwa do Boga. Ahmadi ten dalej 

powiedział, Ŝe on takŜe będzie modlił się za Idrisso Sahib, jego Ŝonę i ich 

pojednanie.  Jako Ŝe warunkiem dla nich obojga, aby modlitwa została 

wysłuchana, było modlenie się ze szczerym sercem, to gdy problemy Idrisso 

Sahib rozwiązywałby się to musiałby zaakceptować, Ŝe dzieje się tak w wyniku 

prawdziwości osoby Imama Ahmadi. Stopniowo wszystkie problemy, przed 

którymi był postawiony Idrisso Sahib zostały rozwiązane i pogodził się z Ŝoną. 

Teraz mówi, Ŝe ta droga jest prawdziwym islamem i nazwał swoją sytuację 

znakiem prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as). Doszło w nim do ogromnej 

przemiany. Jest to równieŜ znak dla naszych długotrwałych Ahmadi, których 

rodziny są pełne niepokoju.  

 

Problemy są przedstawiane Hudhurowi, gdzie męŜowie nie wywiązują się ze 

swoich obowiązków, a Ŝony- ze swoich. Ludzie powinni wzmocnić swoją wiarę i 

spróbować zreformować swoje praktyki. Powinni zwrócić się do Boga, a ich 

problemy zostaną rozwiązane. KaŜdy powinien spróbować tej metody, porzucić 

egoizm i nie postępować według myśli o tym jak odpłacić się komuś, itp. 

Przeciwnie, pomocy naleŜy szukać u Boga, który pokazuje właściwą drogę. 
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Nasz misjonarz z Ghany pisze, Ŝe nowy Ahmadi, Jabreela Sahib przyszedł do 

niego i powiedział, Ŝe był to czas Ŝniw i jego bałwochwalczy ojciec poprosił go, 

aby złoŜyć ofiarę boŜkom o urodzajne uprawy yam (słodki ziemniak). 

Nauczyciel Ahmadi powiedział mu, aby zaniechał on bałwochwalstwa, a takŜe 

trzymał się z dala od tego swojego ojca i nauczył go Dua e Istakhara. Z łaski 

BoŜej, uzyskał on bardzo dobre plony. Jego bałwochwalczy ojciec powiedział, 

Ŝe Bóg jego syna jest prawdziwym Bogiem i spalił wszystkie boŜki, jakie 

trzymał. Taka jest siła wiary, która jest generowana w tych, którzy przyjmują 

Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Nasz misjonarz z Eldoret, w Kenii, pisze, Ŝe były pracownik, który został 

zwolniony, w jakiś sposób wszedł na teren naszego meczetu i zasadził w suficie 

zabroniony specyfik. Później zgłosił on na policję, Ŝe Ahmadi misjonarz 

handluje narkotykami pod przykrywką islamu. Policja zrobiła nalot na meczet i 

znalazła nielegalną substancję. Nasz misjonarz wyjaśnił policji, Ŝe była to 

sprawka kogoś innego, ale policja nie słuchała go. Został zabrany i uwięziony. 

Sędzia wyznaczył termin rozprawy. Hudhur został poinformowany o sytuacji i 

wysłał modlitewną odpowiedź. Odbyła się druga rozprawa. Misjonarz ten pisze, 

Ŝe za kaŜdym razem, stojąc w obliczu sędziego, ten patrzył na niego bardzo 

uwaŜnie, a następnie po wymówieniu słów ,,proszę, niech pan usiądzie ", 

zwracał się do prawników i dawał im termin rozprawy. Dwa dni przed rozprawą 

w sądzie, w czasie oferowania modlitwy FaŜr, nasz misjonarz był niespokojny. 

Zaoferował swoją modlitwę, a następnie, gdy juŜ miał recytować Koran 

pomyślał o poszukiwaniu dobrego omenu w Koranie; otworzył Koran i zobaczył 

na jakie słowa najpierw padnie jego wzrok. Kiedy otworzył on Koran jego 

wzrok padły na werset : Powiedzieliśmy, ,, O ogniu, ty stań się źródłem 

spokoju i bezpieczeństwa dla Abrahama!" (21:70) Poczuł pewność na te 

dobre wiadomości! Później, udał się, aby odebrać swoja pocztę i zauwaŜył, Ŝe 

otrzymał list od Hudhura, w którym pisze on, aby Bóg trzymał go w 

bezpieczeństwie od wszelkiej krzywdy i w Swojej ochronie, aby plany 

obłudników nie okazały się skuteczne i aby DŜama'at był zbawiony od 
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wszystkich kłopotów oraz aby Bóg dał mu dalszy postęp. Po przeczytaniu listu 

nasz misjonarz był przekonany, Ŝe Bóg go pobłogosławi. Kiedy pojawił się 

przed sędzią, ten poprosił go, tak jak poprzednio, by usiadł i po rozmowie z 

prawnikami powiedział mu, Ŝe nie ma Ŝadnej sprawy przeciwko niemu i jest on 

wolny. Tak więc, jeśli wiara jest silna, to człowiek ma wiarę w moc Boga i 

człowiek tylko i wyłącznie zwraca się do Boga. Doprawdy, Bóg pokazuje Swoje 

znaki. Podczas gdy te kwestie wzmacniają własną wiarę człowieka, powodują 

one równieŜ wzmocnienie wiary innych.  

Drugim czynnikiem reformacji praktyk jest siła wiedzy lub posiadanie wiedzy. 

Czasami jest to błędnie odbierane, Ŝe niektóre grzechy są duŜe, a inne małe. W 

rezultacie osadza się to w sercu i umyśle człowieka, Ŝe niektóre grzechy są 

małe i nieistotne. W niedawnym kazaniu zwrócono uwagę, Ŝe niektóre osoby 

ubiegające się o azyl, składają, w swoich sprawach fałszywe oświadczenia. Nie 

tylko szkodzą oni swoim własnym sprawom, ale równieŜ są przyczyną utraty 

zaufania do DŜama'at. Ktoś powiedział Hudhurowi, Ŝe po wysłuchaniu 

piątkowego kazania, osoba ubiegająca się o azyl poszła do adwokata /radcy 

prawnego, który równieŜ jest Ahmadi i być moŜe takŜe słuŜy DŜama'at w 

jakimś innym charakterze. Prawdopodobnie słuchał on piątkowego kazania. 

Prawnik dodał do sprawy jakieś nieprawidłowe informacje, mówiąc, Ŝe to 

waŜne, aby je dodać, bo bez nich moŜe nie być sprawy. To działo się pomimo 

faktu, Ŝe Hudhur powiedział, aby nie uŜywać fałszywych informacji. 

Prześladowanie Ahmadi jest tak jasne i oczywiste, Ŝe fałsze i przebiegłość 

Ŝadnego prawnika nie jest potrzebna do uzupełnienia sprawy. 

Misjonarze i piastujący stanowiska powinni takŜe nieprzerwanie odradzać fałsz. 

NaleŜy ciągle przypominać, Ŝe nie ma czegoś takiego jak mały lub duŜy grzech, 

grzech jest grzechem i naleŜy go unikać. KaŜde kłamstwo jest kłamstwem i 

naleŜy unikać tego bałwochwalstwa. Jeśli czyjś związek z Bogiem jest silny, to 

nie ma potrzeby się martwić, znaki zamanifestują się. Ci, którzy doradzają 

innym, powinni równieŜ pamiętać, Ŝe oni sami powinni zawsze poszukiwać 

wyŜszych poziomów siły determinacji i w praktyce powinna istnieć jednolitość 

pomiędzy ich słowem i czynem. Nie powinni mówić czegoś, a robić coś innego. 
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Istnieje potrzeba, aby zwracać uwagę DŜama'at na tę kwestię ponownie i 

ponownie, a jeśli wszyscy rozpoczną wykonywanie swojego zadania w tym 

zakresie, to zmiany będą widoczne. 

W dzisiejszych czasach, dzieci są informowane w imię nauki o niektórych 

niemoralnościach w szkołach. Nasz Nizam musi aktywnie informować dzieci i 

młodzieŜ o rzeczywistości. Rodzice powinni pamiętać o swej własnej kondycji i 

kształcić się na temat szkodliwości informacji, które dzieci w imię edukacji 

otrzymują w szkołach. Tutaj dzieci, w bardzo młodym wieku, uczą się kilku 

bardzo niepotrzebnych rzeczy, a argumentem przytaczanym jest to, Ŝe 

pomaga im się uświadomić róŜnicę między dobrem a złem. Podczas gdy w 

rzeczywistości tak się nie dzieje, a wręcz przeciwnie - wzbudza to złe myśli u 

większości dzieci od najmłodszych lat. Rodzicielskie i otaczające dzieci modele 

są głównie złe niŜ dobre. Tak więc, misjonarze, piastujący stanowiska oraz 

organizacje pomocnicze i rodzice, wszyscy muszą wykonać wspólny wysiłek,  

aby prawidłowe informacje były rozpowszechnianie w przeciwieństwie do tych 

nieprawdziwych. Nie moŜemy zatrzymać sposobów, w jakie rzeczy są zrobione 

w szkołach i nie moŜemy ingerować, jednak poprzez identyfikowanie naszym 

dzieciom, co jest nieczyste i niemoralne, moŜemy, w zaufaniu pokazać im 

nasze własne dobre wzorce i ocalić je od wpływu środowiska. Niech Bóg 

pozwoli nam wszystkim wykonywać nasze obowiązki w dobry sposób! 

 

Następnie Hudhur ogłosił, Ŝe poprowadzi modlitwy pogrzebowe pod 

nieobecność zmarłych Nawab Bibi Sahiba i Sheikh Abdul Rasheed Sherman 

Sahib. 

  

 


