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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Poszukiwanie i błaganie o Ŝyczliwość Allaha  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

8 marca, 2013 r.     

 
Na początku swojego piątkowego kazania Hadhrat Khalifatul Masih zarecytował 

następujące wersety Koranu, które są równieŜ modlitwami: Spośród nich 

biorą się i tacy, którzy mawiają: ,,Panie nasz, daj nam dobro na tym 

świecie, jak i dobro w świecie przyszłym, oraz uchroń nas przed 

mękami Ognia’’. (2:202)  

Allah nie obarcza Ŝadnej duszy cięŜarem ponad jej moŜliwości. 

Otrzyma ona nagrodę, na jaką sobie zasłuŜy, jak i karę, jaką ściągnie 

na siebie. Panie Nasz, nie karz nas, jeśli zapomnimy lub popełnimy 

błąd, oraz, Panie nasz, nie obarczaj nas obowiązkiem tak, jak 

obarczyłeś tych, którzy byli przed nami. Panie nasz, nie obarczaj nas 

tym, do dźwigania czego nie mamy dość sił. Zmyj nasze grzechy i daj 

nam przebaczenie, jak i miej dla nas litość. Tyś jest naszym Panem, 

więc pomóŜ nam przeciwko ludziom niewierzącym.(2:287) 

 

Hadhrat Khalifatul Masih objaśnił filozofię modlitwy słowami Obiecanego 

Mesjasza (as), który napisał: 

,,Ten, kto błaga Boga w czasie trudności i cierpienia i szuka rozwiązania swoich 

problemów u Boga, osiągnie satysfakcję i otrzyma prawdziwą pomyślność od 
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Boga Wszechmogącego pod warunkiem, Ŝe błaganie to wykonane będzie do 

jego granic moŜliwości. Nawet, jeśli człowiek nie osiąga celu swojego błagania, 

obdarzony on jest przez Boga Wszechmogącego jakimś innym rodzajem 

satysfakcji i zadowolenia i nie doświadcza frustracji. Ponadto, jego wiara 

umacnia się, a jego pewność wzrasta. A ten, kto w swoim błaganiu nie zwraca 

się w kierunku Boga Wszechmogącego pozostaje niewidomy cały czas i umiera 

niewidomym. (....) Ten, kto błaga ze szczerością swojej duszy nigdy nie jest 

naprawdę sfrustrowany. Ten  dobrobyt, który nie moŜe być osiągnięty poprzez 

bogactwa czy władzę czy zdrowie, ale który jest w rękach Boga i On to obdarza 

nim jakkolwiek zechce, jest nadawany przez doskonałą modlitwę. Jeśli Bóg 

Wszechmogący tak zechce to szczery i sprawiedliwy człowiek w czasie 

utrapieniu osiąga taką rozkosz po suplikacji, jaką nie moŜe cieszyć się cesarz 

na cesarskim tronie. To prawdziwy sukces, który jest nadawany w końcu tym, 

którzy modlą się’’. (Ayyam-us-Sulh, Ruhani Khaza'in, t. 14, str. 237- Essence 

of Islam t.II  str.  207 -208) 

 

To jest krótka filozofia modlitwy i powinna ona być punktem widzenia 

prawdziwego wierzącego. Istotne jest, aby wykonywać swoją modlitwę do 

granic jej moŜliwości. Chodzi o to, aby dojść do takiego punktu gdzie albo jest 

ona zaakceptowana albo serce wypełnia się uczuciem pokoju. Ten spokój rodzi 

się z zapewnienia, Ŝe cokolwiek się stanie z woli BoŜej, będzie dla nas 

najlepsze. Ten punkt widzenia moŜemy osiągnąć tylko za pomocą łaski Boga i 

o to powinniśmy się modlić.  

Modlitwa zacytowana jako pierwsza (2: 202) była wypowiadana w 

szczególności przez Proroka (saw), który równieŜ zwrócił na nią uwagę swoich 

towarzyszy. Przy pewnej okazji Obiecany Mesjasz (as) zwrócił równieŜ uwagę 

swojego DŜama'at, aby wypowiadać tę modlitwę w ostatnim rukaa kaŜdego 

Salat podczas postawy stojącej po postawie Ruku. RównieŜ Hadhrat Khalifatul 

Masih II (ra), kilka razy, przyciągnął uwagę do wypowiadania tej modlitwy. 

Mimo Ŝe jest to modlitwa dla wszystkich czasów to powinna być ona 
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wypowiadana zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w świetle zawirowań, jakich 

doświadcza świat. 

Arabskie słowo Hasana (dobro), uŜyte w tym wersecie oznacza poboŜność, 

korzyści, coś, co jest dobre z kaŜdego aspektu i co ma dobry rezultat. Obecnie, 

w niektórych krajach, Ahmadis przeŜywają trudne czasy i w tych warunkach 

przeprowadzanie tej modlitwy jest bardzo waŜne. Nasi przeciwnicy chcą 

pozbawić Ahmadis wszelkich błogosławieństw. W takiej sytuacji ta modlitwa 

poszukuje kaŜdego rodzaju Hasana z łaski BoŜej, uwzględniając nasze czyny za 

takie, które będą nam w stanie osiągnąć Hasana w Ŝyciu przyszłym. W 

przypadku, gdy przeciwnik chce skomplikować nasze interesy, nich Bóg da 

nam taką Hasana, aby wróg okazał się nieskuteczny. Niech Bóg da nam 

Hasana w taki sposób, Ŝe otrzymamy prowizję, która jest bardziej zdrowa i 

Halal niŜ kiedykolwiek i niech nasi sąsiedzi nie przynoszą nam cierpienia. Niech 

nasze miasto będzie dla nas źródłem Hasana i niech nasz kraj będzie dla nas 

Hasana i niech zło czynione przez złoczyńców odbije się na nich. Niech ci, 

którzy rządzą nad nami będą miłosierni, sprawiedliwy i rzetelni. W niektórych 

krajach muzułmańskich to ci, którzy są u władzy, są przyczyną udręki dla 

społeczeństwa. Jeśli te obecne organy nie są w stanie zreformować się to niech 

będą nam przyznani tacy władcy, którzy mają odpowiednie cechy. 

Niech takŜe nasi przyjaciele będą takimi, którzy nam dobrze Ŝyczą, kochają 

nas i pomagają w trudnych czasach i odwzajemniają poboŜność za poboŜność. 

Bez wątpienia część społeczeństwa w Pakistanie naśladuje tamtejszych Maulłis 

i robiąc to, chce zaszkodzić Ahmadis. Jednak są teŜ tacy, którzy honorują 

przyjaźń; nie moŜemy krytykować kaŜdego Pakistańczyka lub gdy czyny 

przeciwko Ahmadis są popełniane gdziekolwiek indziej na świecie to nie 

moŜemy być krytyczni wobec kaŜdego człowieka. Ostatnio Ahmadi, który został 

uprowadzony w Pakistanie, napisał do Hadhrata Khalifatul Masih. Porywacze 

zaŜądali bardzo duŜego okupu w krótkim okresie czasu i było nie moŜliwe, aby 

jego rodzina mogła zorganizować niezwłocznie tą sumę. Porywacze następnie 

zaŜądali, aby pewna kwota została wypłacona niezwłocznie, a pozostała część 

zagwarantowana przez nie-Ahmadi. W tym przypadku nie-Ahmadi przyjaciel 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  4/8 

 

dał gwarancję i Ahmadi został uwolniony. W rzeczywistości nie-Ahmadi 

przyjaciel zaryzykował swoje Ŝycie, aby zapewnić uwolnienie. Tak więc istnieją 

ludzie, którzy są gotowi do poświęceń dla Ahmadis i którzy wykazują 

poboŜność pomimo obecnej sytuacji stworzonej przez ekstremistów i Mullahów. 

Dobrzy przyjaciele są prawdziwym Hasana spośród Hasana tego świata. 

W Mali mamy siedzibę stacji radiowej, która jest źródłem obszernego Tabligh. 

Przeciwstawni Maulłis, którzy są finansowani przez kraje arabskie zagrozili 

naszemu misjonarzowi. Doprawdy oni równieŜ przeprowadzają propagandę 

przeciwko nam i nazywają nas Kafir, itp. i czasami przekraczają granice. W tej 

sytuacji, kiedy jacyś Ŝyczliwi, dobrze dostosowani i wpływowi nie-Ahmadis 

dowiedzieli się, co się dzieje, wsparli oni naszego misjonarza i kazali mu 

kontynuować jego dzieło rozpowszechniania prawdziwego islamu. To jest 

równieŜ Hasana. Jakiejkolwiek łaski i błogosławieństw poszukujemy od Boga to 

wszystko jest Hasana. Na przykład dobry małŜonek, poboŜne dzieci, Ŝycie 

wolne od choroby, które w oczach Boga jest dla nas dobre jest Hasana. Tylko 

Bóg Jedyny zna, co niewidzialne i On sam moŜe zdecydować, co jest dla nas 

najlepsze. My moŜemy dokonać złych wyborów, ale nie Bóg. Przedstawiane są 

sprawy, gdzie zaufani przyjaciele powodują straty i szkody w interesach.  

Oprócz problemów związanych z DŜama'at, dostrzegamy w codziennym Ŝyciu, 

Ŝe niektórzy ludzie stają się źródłem kłopotów. Jeśli ta modlitwa jest 

zaakceptowana to człowiek moŜe być ocalony od tych osobistych i związanych 

z DŜama'at kłopotów i moŜe stać się równieŜ odbiorcą łask Boga. W końcowej 

części modlitwa ta (2: 202) poszukuje dobra w Ŝyciu przyszłym. 

Wyjaśniając pojęcie widocznego i ukrytego dobra w Ŝyciu przyszłym Hadhrata 

Musleh Maud(ra) powiedział, Ŝe zgodnie z Koranem, piekło reformuje. Tak 

więc, gdy modlimy się o dobro w Ŝyciu przyszłym, musimy błagać o reformację 

dzięki łasce BoŜej, a nie poprzez piekło. Hasana w Ŝyciu przyszłym jest 

jedynym Rajem, który jest dobry, zarówno w sposób widocznych jak i ukryty. 

Musimy pamiętać, Ŝe Hasana tego świata moŜe być źródłem Hasana w Ŝyciu 

przyszłym. 
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Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe dobrobyt człowieka jest uzaleŜniony od 

dwóch rzeczy; po pierwsze- być wolnym od perypetii i turbulencji tego 

krótkiego Ŝycia. Po drugie, uciec od niegodziwości i duchowej bolączki, która 

oddala nas od Boga. To jest Hasana tego świata, to znaczy bycie bezpiecznym 

od fizycznych i duchowych przypadłości. Koran mówi: (...) człowiek 

stworzony został słabym(4:29). Nawet, jeśli boli człowieka paznokieć to jest 

on zmartwiony.  Podobnie, gdy Ŝycie na tym świecie staje się zepsute tak jak w 

przypadku prostytutek (ich Ŝycie jest pełne kłopotów i dóbr materialnych) nie 

myślą one o słowach modlitwy: Panie nasz, daj nam dobro na tym świecie, 

jak i dobro w świecie przyszłym, oraz uchroń nas przed mękami Ognia 

i co za tym stoi.  Aspekt Ŝycia przyszłego w tej modlitwie (2: 202) jest takŜe 

owocem Hasana tego świata. Jeśli człowiek osiąga Hasana świata, jest to dobry 

prognostyk dla Ŝycia przyszłego. Nie jest poprawne sądzić, Ŝe powinniśmy 

tylko poszukiwać Hasana Ŝycia przyszłego, ale takŜe, Hasana tego świata. 

Dobre zdrowie, itp., stanowi pocieszenie w Ŝyciu, ale jest równieŜ środkiem, za 

pomocą, którego moŜemy zrobić coś dla Ŝycia przyszłego. W rzeczywistości, 

komukolwiek dane jest zdrowie, honor, dzieci i pokój na świecie, a ich czyny są 

sprawiedliwe, jest nadzieja, Ŝe jego Ŝycia przyszłe będzie równieŜ dobre. 

Kiedy modlitwa (2: 202) poszukuje ucieczki od męki ognia to oznacza to takŜe 

ochronę od ognia tego świata. Istnieje takŜe wiele udręk ognia tego świata, 

które, jeśli Bóg tak zechce, staną się dla nas Hasana, a nie udręką. W 

dzisiejszych dniach nikt nie wie, kiedy wybuch lub pocisk moŜe nas zranić lub 

zabić. Modlitwy powinny być wypowiadane dla ochrony przed okrucieństwem 

ekstremistów, które są mękami ognia. W ostatnich zamachach, które miały 

miejsce w Karaczi, Ahmadi, który wyszedł po zakupy, został zaatakowany i 

umęczony.  W dzisiejszych czasach terroryści umieszczają wszędzie pułapki 

ognia. Istnieje wielka potrzeba, aby wypowiadać tą modlitwę dla ochrony przed 

takimi sytuacjami. Modlić się powinniśmy o to, aby nasz pobyt w domu i nasze 

z niego wyjście było Hasana z łaski BoŜej. 

Druga zarecytowana modlitwa jest równie bardzo waŜna i musi być 

wykonywana. Szczególną uwagę przywiązuje się do słów: Panie Nasz, nie 
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karz nas, jeśli zapomnimy lub popełnimy błąd (...) Tutaj słowo 

„zapomnimy” oznacza nie robić czegoś, co jest waŜne i równieŜ nie posiadać 

dobrego rozeznania, aby zrobić coś na czas i uwaŜać, Ŝe jest to normalne i 

podchodzić do tego trywialnie. Trzeba się modlić, aby ocalić się od tej postawy. 

Ponadto, czasami człowiek nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia czegoś, co 

wpływa na postęp jego duchowego Ŝycia. Trzeba się modlić, aby być ocalonym 

od tego błędu, a jeśli się go popełniło, to naleŜy się modlić o zbawienie od 

kary. Jeśli jednak świadomie popełnimy zło i nie zreformujemy siebie i pomimo 

tego wykonamy tę modlitwę, to będzie to równoznaczne z Ŝartowaniem z Boga. 

W dalszej części wymawiając tą modlitwę człowiek błaga, aby nie dana mu była 

ta sama odpowiedzialność, która była dana wcześniejszym ludziom, za którą 

zostali oni ukarani.  Chodzi tutaj o niezwykłe zadania, a nie sprawy takie jak 

oferowanie Salat czy czytanie Koranu. Modlitwa ta, w połączeniu z unikaniem 

złych uczynków chroni człowieka od kary. W nawiązaniu do wcześniejszych 

ludzi i zła popełnionego przez nich, to mieli oni skorumpowanych władców, a 

modlitwa ta poszukuje takŜe ochrony od takich władców i jeśli takie próby 

miałyby nadejść, to, aby łatwiej było je znieść. Modlitwa przechodzi do 

następujących słów: Panie nasz, nie obarczaj nas tym, do dźwigania, 

czego nie mamy dość sił. Tutaj implikuje się niezwyczajne próby i udręki i 

nie ma to znaczenia duchowego. Rzeczywiście oznacza to, aby niepowodzenia 

tego świata nie przekraczały naszych sił. 

Następnie modlitwa mówi: „zmyj nasze grzechy”, co znaczy: jakiekolwiek 

krzywdy popełniliśmy, zostańmy zbawieni od ich złych konsekwencji i niech zło 

będzie nam zapomniane; udziel nam przebaczenia i miej miłosierdzie dla nas 

oznacza, Ŝe czegokolwiek nie zrobiliśmy niech będzie nam to ułatwione poprzez 

łaskę BoŜą, a jakiekolwiek zło popełniliśmy niech przyciągnie miłosierdzie BoŜe. 

W ostatniej części modlimy się: Tyś jest naszym Panem, więc pomóŜ nam 

przeciwko ludziom niewierzącym. Jeśli jakiekolwiek krzywdy popełnione są 

przez członka społeczności, świat kojarzy takie słabości z Bogiem, dlatego tak 

błagamy o litość, wyznajemy popełnione przez nas krzywdy i prosimy o 

zatarcie naszych grzechów, a takŜe moŜliwość osiągnięcia triumfu nad 
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niewiernymi przez specjalną łaskę BoŜą. 

Dziś to nie tylko działania nie-muzułmanów są skierowane przeciwko islamowi. 

Przeciwnie, duŜa liczba muzułmanów kompromituje islam i stawia przeszkody 

na drodze naszego Tabligh w świecie nie-muzułmańskim poprzez 

przedstawianie swojej wersji ekstremistycznego islamu i wpływaniu na nasze 

wysiłki Tabligh. 

 

Modlitwa Obiecanego Mesjasza (as), która była mu objawiona: ,,Panie, 

wszystko jest podporządkowane Tobie. Panie, chroń nas, pomagaj nam i zmiłuj 

się nad nami" jest bardzo dzisiaj potrzebna. Uwaga Hadhrat Khalifatul Masih do 

wypowiadania tej modlitwy została przyciągnięta specjalnie (przez Boga). To, 

dlatego kaŜdy Ahmadi powinien wypowiadać tą modlitwę. Niech Bóg zachowa 

kaŜdego Ahmadi w bezpieczeństwie od wszelkiego zła, da nam Hasana tego 

świata i w Ŝyciu przyszłym i niech On przebaczy nam nasze grzechy i chroni 

nas od nich w przyszłości i trzyma nas mocno na ścieŜce poboŜności. Hadhrat 

Khalifatul Masih zwrócił się do Ahmadis z Pakistanu, aby zastanowili się nad 

sobą i zwrócili szczególną uwagę na te sprawy oraz dokonali szczególnych 

starań, aby wypowiadać te modlitwy w czasie Salat. KaŜdy Ahmadi powinien 

zaszczepić takiego ducha modlitwy, do którego Obiecany Mesjasz (as) odniósł 

się jako ,,błaganie do jego granic." Niech Bóg sprawi abyśmy wszyscy byli 

zdolni to osiągnąć. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul ogłosił, Ŝe poprowadzi dwie modlitwy 

pogrzebowe.  

Abbasi Mubasher Ahmad Sahib zginął w zamachu terrorystycznym w Karaczi w 

dniu 3-ciego marca. Urodził się w 1968 roku i pozostawił córkę i syna. 

Szanowny Dr Syed Sultan Mehmood Sahib zmarł 3-ciego marca w wieku 90 

lat. Był naukowcem w dziedzinie chemii z wybitną karierą w nauczaniu. 

Odszedł na emeryturę w 1986 roku i przyjechał do Rabwah gdzie załoŜył 
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szkołę. Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe on równieŜ był krótko nauczany 

przez Dr Syed Sultan Mehmood Sahib. 

Niech Bóg podnieść statusy obu zmarłych i udzieli niezłomności ich rodzinom. 

 


