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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Idealny duch przejawiający się w budowie i 
zaludnianiu meczetów  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

27 kwietnia, 2012 r.     

 

Hadhrat Khalifatul Masih zainaugurował otwarcie nowego meczetu Bait ul 

Amaan w Manchester w Wielkiej Brytanii i wygłosił kazanie na temat 

doskonałego ducha, jaki przejawia się w budowaniu meczetów i zapełnianiu ich 

ludźmi. Swój wykład rozpoczął od recytacji poniŜszych wersetów koranicznych: 

 

I przypomnijcie sobie czas, kiedy Abraham i Izmael wznosili 

fundamenty Domu modląc się: ,,Panie nasz, przyjmij to od nas. Tyś 

bowiem jest Wszystkosłyszący, Wszechwiedzący’’.  

 

,,Panie nasz, uczyń nas obu poddanymi Tobie, z naszego zaś 

potomstwa takŜe uczyń lud Tobie poddany. WskaŜ nam sposoby 

oddawania czci i zwracaj się do nas z litością. Tyś jest bowiem Tym, 

Kto często powraca ze współczuciem i Tyś jest Litościwy". 

 

"I, Panie nasz, powołaj spośród nich Posłańca - spośród tych, którzy 

potrafią zrozumieć Twoje Znaki oraz nauczać Księgi i Mądrości oraz 
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którzy mogliby je oczyszczać. Zaprawdę, Tyś jest PotęŜny, Mądry ". 

(Sura Al Baqarah 2:128 - 130) 

 

PowyŜsze wersety mówią o wspaniałym wzorze ilustrującym wysokie standardy 

pokory, łagodności, poświęcenia, modlitwy o to, aby potomstwo danej osoby 

zachowało silną więź z Bogiem oraz modlitwy o moŜliwość stania się BoŜym 

sługą. Pierwszy werset opisuje wielkie poświęcenie Hadhrata Abrahama(as) i 

Hadhrata Izmaela (as). KaŜdy z kamieni, które wykorzystali do budowy Domu 

BoŜego jest świadkiem tego, Ŝe ojciec, syn i dalsze pokolenia tego rodu osiedlili 

się w pobliŜu tej świątyni. Obaj pewnie wierzyli, iŜ pewnego dnia ten Dom 

stanie się centrum wiary, nie mieli jednak pojęcia, kiedy do tego dojdzie. Ale 

wszyscy zdawali sobie sprawę, Ŝe muszą się poświęcić. Pomimo złoŜenia tak 

ogromnych ofiar stale, w czasie swoich modlitw do Boga okazywali niezmierną 

pokorę i uznawali, Ŝe wszystko, co osiągnęli było moŜliwe jedynie dzięki Jego 

łasce. W Ŝadnym przypadku nie podkreślali w ten sposób swojego znaczenia i 

nie oczekiwali Ŝadnej nagrody czy zachęty. Za to modlili się do 

Wszystkosłyszącego, Wszechwiedzącego Boga, aby przyjął ich błagania oraz 

poniesione ofiary i przyrzekali postępować w taki sam sposób takŜe w 

przyszłości. Całkowicie poddali się Bogu, a On wiedział, Ŝe to mówią i co czynią 

ma tylko jeden cel - uzyskanie Jego zadowolenia. Modlili się o miejsce, które 

mogłoby się stać BoŜym Domem i o to, aby zapełniło się ono ludźmi tylko 

dlatego, Ŝe jest Domem Samego Boga. Zdawali sobie sprawę z tego, Ŝe jedynie 

BoŜa łaska moŜe spowodować, iŜ tak się stanie, dlatego gorliwie modlili się o 

zrozumienie i wizje, które zaprowadzą człowieka do Boga.  

 

W takim właśnie duchu budowane są muzułmańskie meczety. Zaprawdę, w 

takim duchu powinny być budowane, poniewaŜ w przeciwnym wypadku 

pozostaną jedynie pustymi, nic nieznaczącymi budynkami. Prorok (saw) 

powiedział, Ŝe w meczetach nie powinno być dekoracji i wymyślnych 

ornamentów, ale władcy i ludzie majętni budowali bogato zdobione meczety, a 
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niektóre z nich miały nawet pozłacane ornamenty. Jednak piękno meczetu 

spoczywa w ilości osób, które do niego przychodzą, aby się modlić i uzyskać 

zadowolenie Boga.  

 

Hadhrat Musleh Maud (as) opowiadał kiedyś, Ŝe w czasie wizyty w jednym z 

krajów Bliskiego Wschodu odwiedził piękny meczet i zauwaŜył, Ŝe w rogu 

garstka wiernych ofiarowuje Salat. Imam tego meczetu wyjaśnił, Ŝe wstydził 

się prowadzić modlitwę z mihrab, poniewaŜ tak mało ludzi przychodzi 

ofiarowywać Salat, a ci, którzy przyszli modlą się na uboczu, aby nikt nie 

domyślił się, Ŝe główne zgromadzenie jest tak nieliczne. Są teŜ meczety pełne 

ludzi o pustych sercach, którzy omawiają na swoich zgromadzeniach jakieś 

doczesne sprawy i interesy zamiast poświęcić czas spędzony w meczecie na 

modlitwę.  

 

Musimy zawsze mieć na względzie, Ŝe budujemy meczety po to, aby zadowolić 

Boga. Dlatego zamiast być dumnymi z tego powodu powinniśmy okazywać 

Bogu wdzięczność za to, Ŝe dzięki Niemu byliśmy zdolni do poświęceń i 

mogliśmy ponieść pewne ofiary. Nasza ofiarność nawet w najmniejszym 

stopniu nie dorównuje poświęceniu Hadhrata Izmaela (as), bo ogranicza się 

ona do datków finansowych i to zazwyczaj nie większych niŜ pozwala na to 

nasza sytuacja materialna. Oczywiście, w dzisiejszym tak materialistycznym 

świecie hojne ofiary finansowe i budowanie nowych meczetów jest czymś nad 

wyraz chwalebnym, a ci, którzy tak postępują otrzymają nagrodę od Boga. Z 

Jego łaską nasze DŜama´at poświęca wiele uwagi budowaniu meczetów w 

zachodnich krajach. To postępowanie całkowicie zmieniło nastawienie i system 

wartości niektórych osób, które są gotowe dotować budowę w takim stopniu, 

Ŝe sami zaczynają borykać się z problemami finansowymi. Ale pomimo tego 

nadal naleŜy pamiętać o tym, aby nie okazywać z tego powodu dumy. 

 

Koszt budowy meczetu Baitul ul Amaan wyniósł 1,2 mln funtów, a 75% 
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obiecanych na ten cel datków zostało wpłacone. Członkowie DŜama´at okazali 

się bardzo wspaniałomyślni i hojni. Wpłaty indywidualne osiągały wysokość 84 

000, 78 000, 30 000 lub 15 000 funtów. Grupa 11 osób ofiarował razem ponad 

300 000 funtów. W dniu dzisiejszym są to ogromne ofiary, które powinny 

skłonić nas do pokory, poniewaŜ wzór, jaki Bóg nam ukazał jasno stwierdza, Ŝe 

nasze poświęcenie jest niczym, a prawdziwą korzyść przynosi to, Ŝe meczet 

zapełnia się ludźmi. Miejsce, które powstało na pustyni i kiedyś było BoŜym 

Domem zostało zniszczone oraz pozbawione mieszkańców. Zachód, z 

perspektywy duchowej, równieŜ moŜna uznać za ziemię jałową, a my musimy 

sprawić, aby pod tym względem rozkwitł. Dlatego właśnie budujemy w Europie 

meczety, które powinny być pełne ludzi nie tylko w piątki, bo kaŜdego dnia 

powinniśmy modlić się Panie nasz, przyjmij to od nas. Tyś bowiem jest 

Wszystkosłyszący, Wszechwiedzący i błagać o moŜliwość duchowego 

rozwoju. Musimy modlić się, aby Bóg pozwolił na zaludnienie meczetów i aby w 

ich bliskości osiedlali się ludzie o wysokiej duchowości. Niech Bóg przyjmie 

nasze ofiary i doprowadzi nas do takiego duchowego poziomu, który zapewni 

nam Jego bliskość oraz uczyni nas tymi, którzy dostąpią zaszczytu wejścia do 

Jego Raju. 

 

Hadisy relacjonują, iŜ Prorok (saw) powiedział, Ŝe w Dniu Sądu Bóg stwierdzi, 

iŜ ci, którzy się gromadzili na modlitwach będą wiedzieli, kto zostanie 

obdarzony szacunkiem i uhonorowany. Będą to ludzie, którzy uczestniczyli w 

spotkaniach odbywających się w meczetach po to, aby mówić o Bogu. Prorok 

(saw) rzekł równieŜ, iŜ dla tego, kto chodził do meczetu rano i w nocy Bóg 

przygotuje gościnę w Raju.  

 

Niechaj ci, którzy zapełniają nasze meczety staną się ulubieńcami Boga i tym, 

którzy szukają Jego zadowolenia. Szczęśliwi są ci, którzy z takim zamiarem 

budują meczet i z takim zamiarem do niego uczęszczają. Nie tylko zaznają w 

tym świecie, ale otrzymają takŜe Raj w świecie przyszłym, bo poszukiwali ich 
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obu. Bardzo często na gmachach naszych meczetów widnieją słowa : ...i 

których serca znajdują pocieszenie w pamiętaniu o Allahu... (13:29). 

Pojawiły się one takŜe w nowym meczecie Bait ul Amaan. Czy istnieje lepsze 

miejsce dla tych, których serca znajdują pocieszenie w Allahu? Ci, którzy 

pamiętają o Bogu są gotowi znosić wszelkie trudności dla Jego chwały. Te 

problemy są dla nich źródłem uzyskiwania BoŜego zadowolenia, a w wyniku 

tego stają się równieŜ źródłem wewnętrznego pokoju. Tymczasem na świecie 

setki ludzi kaŜdego dnia popełnia samobójstwo, bo nie potrafią poradzić sobie z 

Ŝalem, smutkiem i bólem, który ich spotkał. Niektórzy w obliczu tragedii lub 

szoku doznają zawału serca. Niedawno z powodu niekorzystnych warunków 

pogodowych zbiory pewnego pakistańskiego rolnika zostały doszczętnie 

zniszczone. Kiedy człowiek ten poszedł na pole, aby ocenić straty nie 

wytrzymał i zmarł na atak serca. Tymczasem ludzie Boga nie pozwalają, aby 

smutek doczesnego świata wpływał na ich zachowanie. KaŜda chwila 

przepełniona bólem zwiększa ich miłość do Boga i szukają ratunku w Jego 

ramionach, a ich serca znajdują w Nim pocieszenie. Koran mówi: Dla tego, 

który boi się stanąć przed swym Panem, są dwa ogrody. (55:47) 

Ogród(raj) na tym świecie jest przeznaczony dla tych, którzy są Abiidul 

Rahman [arab. sługa Łaskawego Boga] i oni równieŜ zamieszkają w Raju w 

Ŝyciu przyszłym.  

 

Drugi werset, recytowany na wstępie, jest modlitwą Hadhrata Abrahama (as) i 

Hadhrata Ismaela (as), aby mogli stać się dobrymi ludźmi Boga. Godna uwagi 

jest pokora, jaka została zawarta w tych słowach, bo chociaŜ ofiarność tych 

ludzi była niezmierzona i zostali posłani przez Boga, to nadal modlą się o to, 

aby byli uznani przez Niego za dobrych. ChociaŜ Hadhrat Abraham (as) na 

polecenie Boga pozostawił Ŝonę i dziecko w zniszczonym kraju nieustannie 

modli się, aby był razem z synem uznawany za Jego posłusznego sługę; 

pomimo gotowości do bezgranicznego poświęcenia dla chwały Boga, modli się 

on, aby zawsze pozostawać całkowicie posłusznym Jego woli.  
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Taki stan powinien starać się osiągnąć człowiek wierzący. Nigdy nie moŜe być 

dumny ani czuć się niezaleŜnym z powodu dobrego uczynku, który wykonał. 

Zawsze musi poddawać się Bogu, bo bez Jego łaski nasze czyny nic nie znaczą 

i tylko z Jego błogosławieństwem człowiek moŜe stać się sługą Łaskawego 

Boga. Powinniśmy więc błagać o wytrwałość w tym, co dobre i o obdarzenie 

szczerym sercem nie tylko dla nas samych, ale takŜe dla przyszłych pokoleń, 

jak zapisano: ...z naszego zaś potomstwa takŜe uczyń lud Tobie 

poddany. Po wybudowaniu domu BoŜego nasza troska o wypełnienie go 

wiernymi nie powinna ograniczać się jedynie do okresu odpowiadającego 

długości naszego Ŝycia, ale naleŜy modlić się, aby duchowe dobrodziejstwa 

były przekazywane dalszym pokoleniom i aby nadal rodzili się tacy ludzie. Z 

meczetem nie powinni być związani jedynie ludzie starsi i mający wolny czas. 

TakŜe ci, którzy mają duŜo pracy powinni czasami zrezygnować ze swoich 

zajęć i przekazać młodzieŜy oraz dzieciom entuzjazm, z jakim naleŜy czcić 

Boga. Musimy podjąć starania w tym kierunku, a modlitwa jest wspaniałym 

środkiem, który pozwoli nam to osiągnąć. Bóg wie, co znajduje się w sercu 

kaŜdego człowieka i dlatego powinniśmy modlić się, aby ziarno poboŜności było 

zasiewane w kaŜdym kolejnym pokoleniu. Jeśli potraktujemy tą sprawę 

opieszale, to nasi potomkowie równieŜ będą ją zaniedbywać.  

 

Modlitwa Hadhrata Abrahama (as) i Hadhrata Ismaela (as): WskaŜ nam 

sposoby oddawania czci i zwracaj się do nas z litością, kieruje naszą 

uwagę zarówno na konieczność zreformowania siebie samych, jak i naszych 

dzieci, a to oznacza, Ŝe powinniśmy dbać o regularne oddawanie czci Bogu oraz 

przestrzegać wszystkich Jego przykazań. A kiedy ktoś wypełni juŜ te 

zobowiązania, to nie powinien uznawać, iŜ dokonał czegoś wspaniałego. W 

wersecie tym mówi się przecieŜ i zwracaj się do nas z litością, czyli przyjmij 

Panie naszą skruchę i wybacz nam nasze przewinienia. Cel budowy meczetu 

zostaje spełniony, kiedy systematycznie odbywają się w nim modlitwy, które 

są ofiarowywane w takim właśnie duchu. Zachęca nas to takŜe do wysiłków, 

mających doprowadzić do tego, aby nasze dzieci kroczyły tą samą drogą. 
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Taka modlitwa przynosi wspaniałe dobrodziejstwa takie, jak te, które były 

wynikiem zaakceptowania przez Boga modlitwy Hadhrata Abrahama (ra) i 

Hadhrata Ismaela (ra). Doprowadza ona do rewolucyjnych zmian, które 

sprawiają, Ŝe duchowo martwi powracają do Ŝycia oraz ustanawia 

bezprecedensowo wysokie standardy oddawania czci Bogu. Doprowadziła teŜ 

do przyjścia wielkiego Proroka (saw), który był doskonały w pełnym znaczeniu 

tego słowa. Wówczas Bóg ustanowił go Pieczęcią Wszystkich Proroków (saw): 

Powiedz:  ,,Moja Modlitwa i moja ofiara, i moje Ŝycie, i moja śmierć - 

wszystkie są dla Allaha, Pana światów". (6:163) W ten sposób w oczach 

Boga te wzniosłe standardy wielbienia Go, ofiara i pozostałe czyny zostały 

uznane za doskonałe i nigdy wcześniej niewidziane, ani niesłyszane. To Bóg 

zapewnił Prorokowi (saw) tak wzniosłą pozycję, kiedy stwierdził, Ŝe Jego miłość 

moŜna zdobyć jedynie poprzez naśladowanie tego szacownego Proroka (saw). 

Wielu z pierwszej ręki uzyskało bezpośrednie dobrodziejstwa poprzez potęgę 

jego świętości, zostało teŜ powołanych wielu szczerych czcicieli Boga, którzy 

wielbili Go całymi dniami i nocami stając się sługami religii wielkiego Proroka, 

który przyszedł do wszystkich ludzi, a którego nauka zachowuje ciągłość aŜ po 

wsze czasy. 

 

Jego dobroczynność i wzór, jaki nam pozostawił błyszczą po dziś dzień, a jego 

wspaniałe nauki nadal są olśniewające. W naszych czasach przyszedł jego 

prawdziwy i gorliwy wyznawca, a poprzez niego jeszcze raz zostały nam 

przekazane BoŜe znaki i podzielił się z nami swoją mądrością. Jego zwolennicy 

takŜe starają się kroczyć wyznaczoną przez niego drogą, a ich przeciwnicy 

musieli uznać, iŜ są oni wzorem muzułmanów.  

 

W dniu dzisiejszym jest to naszym głównym celem i sposobem na uciszenie 

świata. Musimy przekonać go za pomocą naszych czynów. Musimy czcić Boga i 

błagać Go z bezgraniczną rzewnością oraz wzruszeniem, abyśmy mogli przyjąć 

BoŜą łaskę. Powinniśmy wytworzyć więź między naszymi dziećmi, a meczetem, 
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bo tylko wówczas zrealizujemy cel jego budowy i będziemy mogli powiedzieć, 

Ŝe dobrze wypełniliśmy zobowiązania wynikające ze złoŜenia bai‘at Imamowi 

Wieku. Jako prawdziwie posłuszni umiłowanemu przez Boga Prorokowi (saw) 

uzyskamy równieŜ BoŜą miłość i otrzymamy spełnienie na tym świecie i w Ŝyciu 

przyszłym.  

 

Budowa meczetu powinna spowodować, iŜ ci, którzy są słabego ducha wkroczą 

na właściwą drogę, na drogę prowadzącą do BoŜej miłości. Natomiast ci, którzy 

juŜ wielbią Boga powinni dąŜyć do osiągania wyŜszych stopni rozwoju 

duchowego. Nowy meczet powinien stać się źródłem rewolucyjnych zmian 

wewnątrz lokalnego DŜama´at.  

 

W raporcie napisano, iŜ w nowym meczecie hala przeznaczona dla męŜczyzn 

pomieści 760 wiernych, a sala modlitewna dla kobiet 560 osób. O ile sytuacja 

będzie tego wymagała w meczecie Salat moŜe ofiarowywać równocześnie 

nawet 2000 wiernych. Sformułowanie ,,2 000 wiernych moŜe ofiarowywać 

Salat" powinno tak szybko, jak to tylko moŜliwe zmienić się w ,,2 000 wiernych 

ofiarowuje Salat". Niech Bóg sprawi, aby tak się stało.  

 

Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w całej Europie DŜama´at dąŜy do 

wybudowania jak największej liczby meczetów, ale ich piękno spoczywa w 

ludziach, którzy się tam modlą. Od roku 2003, kiedy otwarto meczet Baitul 

Futuh, w Wielkiej Brytanii rozpoczęto budowę 14 meczetów, z których 6 

wybudowano w tym roku. Na kontynencie europejskim było 13 meczetów, a w 

ostatnich 7-8 latach ich liczba wzrosła o 44 i teraz jest ich 57, w tym jeden na 

ukończeniu. Większość z nich znajduje się w Niemczech. Hudhur jeszcze raz 

powtórzył, Ŝe piękno meczetu nie spoczywa w jego wybudowaniu, ale w 

ludziach, którzy w jego murach czczą Boga. Hadhrat Khalifatul Masih przekazał 

Ahmadi w Europie przesłanie, Ŝe samo wybudowanie tych meczetów nie jest 

powodem do dumy. Naszym celem jest, aby kaŜdy z nich był tak przepełniony 
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wiernymi, Ŝe stanie się dla nich zbyt mały. Niech Bóg na to pozwoli.  

 

Następnie Hudhur przedstawił kilka zdarzeń z Ŝycia towarzyszy Obiecanego 

Mesjasza (as). Ukazują one, jak byli oni gorliwi i zaabsorbowani Modlitwą.  

 

Hadhrat Jan Muhammad sahib (ra) opowiadał, Ŝe pomimo oczywistego 

zakłócania spokoju przez pewnych muzyków z sąsiedztwa on i inni towarzysze 

byli całkowicie pogrąŜeni w Salat. 

 

Hadhrat Hakim Ali sahib (ra) relacjonuje, jak obok swego domu wybudował 

malutki meczet, w którym spędzał długie godziny wielbiąc Boga. Jego 

intensywne modlitwy były natychmiast nagradzane. 

 

Hadhrat Mir Mehdi Hussein sahib (ra) opowiadał, jak pewnego razu opuścił 

posiłek, aby móc ofiarować Salat w wyznaczonym czasie, chociaŜ człowiek 

wydający jedzenie powiedział, Ŝe jeśli nie zje teraz, to później nic nie dostanie. 

 

Hakiim Fazlur Rahman opowiadał o swoim ojcu, Hadhracie Hafiz Nabi Bakhsh 

sahibowi (ra) i o jego gorliwości w przestrzeganiu postu. Wspominał równieŜ, 

jak pilnie jego ojciec dbał o Tarbijjat [arab. religijne wychowanie] wśród swoich 

dzieci i zawsze znalazł czas, aby uczyć ich religii.  

 

To powinno stanowić wzór dla dzisiejszych rodziców. W zachodnich krajach 

ludzie dystansują się od wiary i niektóre z naszych dzieci równieŜ ulegają tym 

wpływom. Dlatego konieczne jest ciągłe podwyŜszanie swojego duchowego 

poziomu, a nie tylko zachowywanie go na określonym poziomie. Bo kiedy 

dorośli, ludzie około 40 ciągle tylko oglądają telewizję lub siedzą przy 

Internecie do późna w nocy, aŜ ich Ŝony się na nich skarŜą, to, w jaki sposób 
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mogą oni zapewnić swoim dzieciom Tarbijjat? Jest to wyzwaniem szczególni 

dla Ahmadi, którzy Ŝyją w tych krajach, ale takŜe dla mieszkańców innych 

rejonów świata. Szatan w dniu dzisiejszym przekracza wszelkie granice, a my 

musimy z tym walczyć. Jednak bez pomocy Boga nie uda nam się tego 

dokonać, a Jego pomoc moŜemy otrzymać tylko poprzez modlitwę.  

 

Hadhrat Shaikh Nur ud din sahib (ra) opowiadał sen, w którym widział jak jego 

ciało jest poddawane obrzędom pogrzebowym i w końcu postaje pochowane w 

grobie, a Obiecany Mesjasz (as) w tym samym czasie przypomina mu o jego 

obowiązkach. Wspominał, Ŝe ten sen miał na niego wielki wpływ i dzięki niemu 

zreformował swoje oddawanie czci Bogu.  

 

PoniŜszy przykład jest wzorem do naśladowania dla kobiet. Czasami niektóre 

kobiety usprawiedliwiają na róŜne sposoby to, Ŝe nie ofiarowują Salat w 

wyznaczonym czasie, gdy tymczasem inne są w tym bardziej sumienne niŜ 

męŜczyźni.  

 

Hadhrat Ma´i Kako sahiba (ra) opisywała, jak pewnego razu szła na spotkanie 

z Obiecanym Mesjaszem (as) razem z kilkoma innymi kobietami i zapytała, jak 

mają postępować te, które z powodu pracy, gotowania itp. czasami ofiarowują 

Salat Maghrib [modlitwa po zachodzie słońca] razem z Isza [modlitwa 

wieczorna]. Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, Ŝe nie sądzi, aby uniknięcie 

tego opóźnienia nie było moŜliwe, o ile lepiej się postarają. Jeśli jednak z 

jakiegoś powodu tak się stanie, to Isza powinna być ofiarowywana razem z 

Maghrib, poniewaŜ w czasie Maghrib zstępują aniołowie, tak jak dzieje się to 

rano. Dlatego lepiej łączyć modlitwy w czasie Maghrib.  

 

Następnie Hudhur odczytał klika fragmentów z pism Obiecanego Mesjasza (as). 

Mówiły one o tym, Ŝe moŜemy zrealizować nasze pragnienia zwracając się do 
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Boga z błaganiem. Ten, kto z prawdziwym zapałem i szczerym sercem zwraca 

się do Boga nigdy nie zginie. Kiedy natomiast człowiek podejmuje jakieś 

działanie, które nie przynosi oczekiwanych rezultatów, powinien przetestować 

swoje postępowanie i zobaczyć, co robi źle. Mówiąc o wielbieniu Boga Obiecany 

Mesjasz (as) rzekł, iŜ powinniśmy czcić Go tak, jakbyśmy mogli Go widzieć, a 

On jakby patrzył na nas. Powinniśmy z głębi serca Ŝałować za swoje grzechy i 

oczyścić się ze wszystkiego, co złe.  

 

Obyśmy mogli zrozumieć to przesłanie i oby Bóg umoŜliwił nam szczere i 

gorliwe oddawanie Mu czci. Niech uczyni nas tymi, którzy pragną Go zadowolić. 

 


