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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Wyniosły status Proroka (saw) 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

1 luty, 2013     

 
W dzisiejszym, piątkowym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih V wygłosił wykład 

oparty na pismach Obiecanego Mesjasza (as), które ilustrują głęboką, szczerą, 

Ŝarliwą miłość i oddanie, jakim pałał on do Proroka (saw). 

W piątek, w ubiegłym tygodniu zostało wspomniane w kazaniu, Ŝe jako była to 

data urodzin Proroka (saw), to na podstawie wcześniejszych doświadczeń, w 

Pakistanie z pewnością odbędą się wiece z tego powodu. Jak wiemy juŜ z 

przeszłości, było wysoce prawdopodobne, Ŝe debaty te miałyby mniej na celu 

wspominanie błogosławionego Ŝycia Proroka (saw) i miłości do niego, a 

bardziej były ukierunkowane na naduŜycia i drwiny wobec osoby Obiecanego 

Mesjasza (as) i DŜama’at i Ŝe to głównie w Rabwah miałyby miejsce takie 

zajścia. Raporty, które napłynęły, dokładnie te przypuszczenia potwierdziły. 

Debata, która została zorganizowana w Rabwah, pokazała, Ŝe ci ludzie mają 

prawo do pełnej swobody słowa i czynu, gdy Ahmadis nie mogą nawet 

wypowiadać imienia Boga i Jego Proroka (saw). Ciskanie obelgami jest tam 

normą tzw. przywódców religijnych. Jednak ich naduŜycia nie stanowią 

przeszkody dla naszych postępów; w rzeczywistości kaŜdy z tych przejawów 

opozycji popycha nas do przodu i wzwyŜ. 
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Obiecany Mesjasz (as) zilustrował w swoich pismach wielką miłość, jaką pałał 

do Proroka (saw). PoniŜej Obiecany Mesjasz (as) objaśnia wyŜszość Proroka 

(saw) w stosunku do innych proroków: 

,,W rzeczywistości, największym wśród proroków musi być ten, który okazał 

się być największym reformatorem ludzkości. On musi być tym, który 

skorygował największą korupcję i szkodę wszech czasów; tym, który przywrócił 

dawno zaginioną koncepcję Jedności Boga; tym, który pokonał wszystkie 

fałszywe wyznania uzasadnieniem i argumentem i rozwiał wątpliwości i 

podejrzenia tych, którzy pobłądzili i utracili wiarę; tym, który pokazał 

prawdziwą drogę zbawienia, która nie wymagała tego, aby niewinny człowiek 

został ukrzyŜowany lub teŜ tego, aby Bóg był zmuszony zstąpić ze swojej 

wiecznej i nieskończonej pozycji, aby znaleźć się w kobiecym brzuchu; i tym, 

który oŜywił i ponownie wprowadził prawdziwe zasady wiary. PoniewaŜ ktoś 

taki byłby największym dobrodziejstwem dla ludzkości, jego status będzie 

naturalnie najwyŜszy. Historia mówi nam, Ŝe niebiańskie pisma potwierdzają to 

i kaŜde bystre oko jest w stanie zauwaŜyć, Ŝe w świetle tego kryterium, ten, 

który stoi ponad wszystkimi prorokami to nikt inny jak Hadhrat Mustafa 

Muhammad(Wybraniec), niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim.  

"(Barahin e Ahmadiyya, części I & II, str. 113 – 114, przypis). 

Jeśli chodzi o wzniosłe morale Proroka (saw), Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

„Co do pokorności i łagodności, MojŜesz był osadzony najwyŜej pośród 

wszystkich proroków w Izraelu i Ŝaden inny tamtejszy prorok, czy to Jezus czy 

ktokolwiek inny, nie zbliŜył się do wzniosłej pozycji MojŜesza. Tora daje 

świadectwo temu, Ŝe w pokorności, łagodności i jeśli chodzi o morale, MojŜesz 

był wywyŜszony spośród wszystkich proroków Izraelu. Trzeci werset w 

dwunastym rozdziale mówi, Ŝe spośród wszystkich ludzi, którzy Ŝyli na ziemi, 

MojŜesz był najbardziej pokorny. 

Bóg w Torze pochwalił pokorę MojŜesza, jak nie pochwalił On Ŝadnego innego 

izraelickiego proroka. Prawdą jest jednak, Ŝe wysokie morale Proroka (saw), 

wymienione w Koranie jest tysiące razy bardziej wzniosłe niŜ te MojŜesza. Bóg 
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powiedział, Ŝe Prorok (saw) połączył w swojej osobie wszystkie wysokie 

wartości moralne, które istniały w innych prorokach i w odniesieniu do niego 

powiedział: „Zaiste, ty posiadasz najwspanialsze cechy moralne” [68:5]. Słowo 

,,Azim” w arabskim dialekcie jest uŜywane do określenia rzeczy, która łączy w 

sobie najwyŜsze jakości jakie tylko moŜe posiadać. Na przykład, gdy określamy 

wielkie drzewo słowem ,,Azim”, oznaczałoby to, Ŝe posiada ono taką wysokość, 

szerokość i objętość jakie drzewo jest tylko w stanie osiągnąć. Stąd werset ten 

oznacza, Ŝe wszystkie najwyŜsze walory moralne i doskonałe cechy, które 

człowiek moŜe tylko posiadać, były w najpełniejszym stopniu obecne w osobie 

Proroka (saw). Tak więc, jest to najwyŜsza moŜliwa pochwała. Wskazuje na to 

równieŜ inny werset, którego znaczenie jest następujące: Bóg obdarzył ciebie 

swoją łaską w najwyŜszej skali i Ŝaden prorok nie moŜe być równy rangą tobie. 

Ta pochwała wspomniana jest w Psalmie, jako proroctwo dotyczące Proroka 

(saw), gdzie jest powiedziane: „...dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie 

olejkiem radości hojniej niŜ równych ci losem...” (Psalmy, rozdz. 45) 160 

'(Barahin-e-Ahmadiyya, Ruhani Khaza'in, t. 1 s. 605-606, sub-przypis 3 – 

Istota islamu, t. I, str. 263 -.264) 

 ,,To światło o wysokiej randze, którym obdarzony był doskonały człowiek, nie 

było w aniołach, nie było w gwiazdach, nie był w księŜycu, nie było w słońcu, 

nie był w oceanach czy rzekach, nie było w rubinach, szmaragdach, szafirach 

czy teŜ perłach, krótko mówiąc, nie było w Ŝadnym obiekcie ziemskim czy teŜ 

niebiańskim. Było ono natomiast w człowieku doskonałym, którego 

najwznioślejszym, najwyŜszym i najbardziej doskonałym przykładem był nasz 

pan i nauczyciel, Zwierzchnik Proroków, Wódz wszystkich Ŝyjących, 

Muhammad, Wybraniec (saw). To światło było nadane temu człowiekowi i w 

zaleŜności od ich rangi, wszystkim tym, o podobnych barwach do pewnego 

stopnia(...)Ta godność w swojej najwyŜszej i najdoskonalszej formie została 

znaleziona w naszym panu, mistrzu i przewodniku; nieskazitelnym Proroku, 

sprawiedliwym, poświadczonym przez sprawiedliwych, Mahomecie, Wybrańcu 

(saw).” (A'ina Kamalat e Islam, Ruhani Khaza'in, t. 5, str. 160-162. - Istota 

islamu, tom I, str. 197) 
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Allah NajwyŜszy oświadcza w Koranie: Powiedz: „ Moja modlitwa i moja 

ofiara, i moje Ŝycie, i moja śmierć wszystkie są dla Allaha, Pana 

światów [6:163], Powiedz: ,,Moja droga prowadzi prosto. Zatem idźcie 

nią, a nie chodźcie innymi drogami, aby nie sprowadziły was z Jego 

drogi. Oto, do czego nakłania On was, abyście potrafili chronić się 

przed złem. [6:154], Powiedz: ,,Jeśli miłujecie Allaha, idźcie za mną. 

Wtedy i Allah umiłuje was i przebaczy wam wasze grzechy. Bo Allah 

najbardziej przebacza i jest Litościwy. [3:32], (...)  Ja całkowicie 

poddałem się Allahowi (...),  (...) I nakazano mi, abym poddał się 

wyłącznie Panu światów [40:67]. W swojej ksiąŜce ,,A'ina Kamalat islamu" 

Obiecany Mesjasz (as) przedstawia powyŜsze wersety jako dowód dla tych 

nieroztropnych ludzi, którzy mówią, Ŝe prymat Proroka (saw) ponad innymi 

prorokami Boga, nie jest potwierdzony i cytują w tym zakresie słaby Ahadith 

[arab. opowieść przytaczająca wypowiedź Proroka Muhammada (saw), jego 

czyn lub milczącą aprobatę]. Takie Ahadith ilustrują tylko pokorę Proroka 

(saw), mówiącego, Ŝe nie powinien on mieć przewagi nad innymi Prorokami. 

                                                                                                                                                                                                                       

W swojej ksiąŜce ,,Haqiqatul Wahi ", (przypis, s. 101 – 104) Obiecany Mesjasz 

(as) wyjaśnia, Ŝe ta intensywna miłość do Proroka (saw), która zgromadziła się 

w sercach jego Towarzyszy, zainspirowała ich do chętnego poświęcania się.  

Obiecany Mesjasz (as) twierdzi, Ŝe tego rodzaju lojalności nie moŜna zauwaŜyć 

u wyznawców innych Proroków Boga i wyjaśnia, Ŝe to za pomocą Ŝarliwych 

modlitw Proroka (saw), których dopełnił On w trakcie trzynastu lat w Mekce, 

zmienili się oni z nieświadomych istnienia Towarzyszy w znakomite modele 

poboŜności i cnoty. Mówi on dalej, Ŝe wszystkie inne religie porzuciły wiarę w 

Jedność Boga, jednak błogosławieństwa tego pozostały w islamie, a to ze 

względu na łaskę modlitwy Proroka (saw). Obiecany Mesjasz (as) stwierdza, Ŝe 

powodem, dla którego naśladowcy wcześniejszych proroków nie osiągnęli 

takiego poziomu taqła jak wyznawcy islamu, jest fakt, Ŝe wcześniej prorocy nie 

posiadali tej płonącej trwogi względem swoich wyznawców jak posiadał to 

Prorok (saw). 
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Wyjaśniając cuda Proroka (saw) Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

,,Kiedy człowiek dochodzi do tego podniosłego etapu spotkania z Bogiem, 

czasami wykonuje czynności, które wydają się być poza ludzkimi 

moŜliwościami i mają barwę Boskiej Mocy. Na przykład, w bitwie pod Badr, 

Prorok (saw) rzucił garść Ŝwiru na siły przeciwnika, bez towarzystwa modlitwy, 

jego własna siła duchowa dotknęła przeciwnika w tak niezwykły sposób, Ŝe 

oczy kaŜdej osoby były zaafektowane i nie widząc nic zaczęli oni biegać w 

chaosie i bezradności. Referencje dotyczące tego cudu moŜna znaleźć w 

wersecie: (...)I to nie wy rzucaliście, kiedy rzucaliście, lecz to był Allah, 

który rzucał (...) [8:18] co oznacza, Ŝe to Boska Moc pracowała poza sceną i 

uczyniła to, co nie było w ludzkiej mocy. W ten sam sposób, kolejny cud 

Proroka (saw), którym był podział księŜyca, został ukazany za pomocą Boskiej 

Mocy. Nie towarzyszyła temu wydarzeniu modlitwa. Stało się tak jedynie 

poprzez Proroka (saw), wskazującego na księŜyc palcem wypełnionym Boską 

Mocą. Istnieje wiele innych cudów, które Prorok (saw) uczynił wyłącznie z jego 

duchowej mocy i którym nie towarzyszyła modlitwa. Przy wielu okazjach, był 

on w stanie pomnoŜyć wodę poprzez zanurzenie palca w pełnej szklance. Całe 

tłumy ludzi, ich wielbłądy i konie były w stanie napić się, a wody nie ubywało. 

Przy wielu okazjach, umieszczając rękę nad trzema lub czterema bochenkami 

chleba, zadowalał on głód tysięcy ludzi. W niektórych przypadkach, błogosławił 

niewielką ilość mleka swoimi ustami, a osoby pijące z niego były napełnione. 

Czasami, dodając ślinę do studzienki wody słonawej, sprawiał ze stawała się 

słodka. W niektórych sytuacjach, uzdrawiał cięŜko rannych ludzi poprzez 

umieszczenie na nich swych błogosławionych rąk. W innych przypadkach, 

wkładał ludziom, na powrót gałki oczne, które wypadły w wyniku urazów 

doznanych w bitwie i uzdrawiał ich. W ten sposób, za pomocą Jego osobistej 

mocy, zrobił wiele innych rzeczy, za którymi stała Boska Moc. (A'ina Kamalat e 

Islam, Ruhani Khaza'in, t. 5, str. 65-66. Istota islamu, tom I. ,str. 274 – 275) 

Obiecany Mesjasz (as) zawsze potwierdzał, Ŝe znalazł Boga poprzez Proroka 

(saw). Napisał On: 
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,,Nasza dusza i kaŜda cząstka naszej istoty chylą się przed PotęŜnym, 

Prawdziwym i Doskonałym Bogiem, z Którego ręki powstała kaŜda dusza i 

kaŜda cząstka stworzenia wraz ze wszystkimi swymi zdolnościami, i przez 

Którego wsparcie kaŜdy byt jest podtrzymywany. Nic nie jest poza Jego 

wiedzą, poza Jego kontrolą ani teŜ poza Jego stworzeniem. Wypowiadamy 

tysiące błogosławieństw pokoju i miłosierdzia dla Proroka Muhammada (saw), 

Wybrańca (saw), przez którego znaleźliśmy Ŝywego Boga, który daje nam 

dowód na swoje istnienie poprzez Jego Słowo. On ukazuje nam poprzez 

nadzwyczajne znaki swoje lśniące oblicze, które posiada wieczną i doskonałą 

moc. Znaleźliśmy Posłańca, który objawił nam Boga i znaleźliśmy Boga, który 

stworzył wszystko za pomocą swej doskonałej mocy. JakŜe majestatyczna jest 

Jego moc, Ŝe nic nie powstało bez niej i nic bez jej wsparcia nie moŜe 

egzystować. Ten nasz Prawdziwy Bóg posiada niezliczone błogosławieństwa, 

niezliczone moce, niezliczone piękno i dobroczynność. Nie ma innego Boga 

oprócz Niego." (Nasim-e-Da'wat, Ruhani Khaza'in, t.19, str. 363, Istota islamu, 

t. I, str. 39) 

Obiecany Mesjasz (as) zawsze potwierdzał, Ŝe cokolwiek zostało Mu nadane 

było na mocy Proroka (saw). W swojej arabskiej ksiąŜce ,,Minan ur Rahman 

napisał’’:  

,,Ten sukces dany mi jest przez Boga, dlatego wychwalam Go i proszę o 

błogosławieństwa dla arabskiego Proroka (saw). Przez niego narodziły się 

wszystkie błogosławieństwa i on jest wątkiem i osnową wszystkiego. On jest 

tym, który uczynił dostępnymi dla mnie korzeń i gałęzie. On wzbudził moje 

wysiewy i pole do wzrostu. On jest najlepszym z Plantatorów.” (,,Minan ur 

Rahman’’, tłumaczenie angielskie, str. 77) 

 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnia dalej: 

,,Przysięgam, Ŝe poprzez Niego, tak jak udzielił On zaszczytu konwersacji 

prorokowi Abrahamowi, a następnie Izaakowi, Izmaelowi, Jakubowi, Józefowi, 

MojŜeszowi i Jezusowi synu Marii, a po nich wszystkich, mówił z niezrównaną 
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klarownością i czystością do naszego Proroka Muhammada (saw), tak i mnie 

dosięgną zaszczyt konwersacji z Nim i objawienia. Ale ten zaszczyt został mi 

przyznany wyłącznie z powodu mojego pełnego poddania się Prorokowi 

Muhammadowi (saw). Gdybym nie była częścią ummah [arab. społeczność] 

Proroka (saw) i nie był jego wyznawcą, i nawet jeśli moje dobre uczynki byłyby 

tak wielkie jak wszystkie góry świata, nigdy bym nie dostąpił tego zaszczytu 

rozmowy z Bogiem. Wszystkie działania proroków dobiegły końca z wyjątkiem 

tych Proroka Muhammada (saw). śaden Prorok przynoszący nowe prawo nie 

pojawi się po nim. Prorok, który nie przynosi nowego prawa moŜe nadejść, ale 

musi być on wyznawcą Proroka (saw)." (Divine Manifestations, Tajalliyat-e-

Ilahiyyah, str. 27 – 28). 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: 

,,Niezliczone dzięki Tobie, O Allahu, za prowadzenie nas ścieŜką, prowadzącą 

do Ciebie i za uratowanie nas za pomocą Twojej Księgi od błędnego myślenia i 

rozumowania. Wołamy o błogosławieństwa dla Wodza Proroków, Hadhrat 

Mustafa Muhammada (Wybrańca) (saw), dla jego potomstwa i dla jego 

Towarzyszy. Poprzez niego Bóg skierował cały świat, który pogubił się, na 

właściwą drogę. On był nauczycielem i dobroczyńcą, który prowadził 

błądzących ludzi z powrotem na właściwą drogę; był łaskawy i miłosierny, 

który oswobodził ludzi z politeizmu i klątwy idoli; był światłem i propagatorem 

światła, które oświeca świat Tauhid [arab. Jednością Boga]; był uzdrowicielem i 

lekarzem, który umoŜliwiał schorowanym sercom podąŜać ścieŜką 

sprawiedliwości; był szlachetnym cudotwórcą, który oŜywiał martwych 

eliksirem Ŝycia; był miłosierny i litościwy- cierpiał ból i smutek za swoją 

ummah; był dzielny, odwaŜny i uratował nas od szponów śmierci; skromny i 

bezinteresowny, który pochylał głowę przed swym Panem w kompletnym 

oddaniu i całkowitym utraceniu samego siebie; był doskonałym wierzącym w 

Jedność Boga i w ocean wiedzy; był On onieśmielony przez nic za wyjątkiem 

Majestatu Boga i uwaŜał wszystko poza Nim jako bezwartościowe; był cudem 
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BoŜej mocy i pomimo Ŝe był niepiśmienny, przewyŜszał wszystkich w 

odniesieniu do BoŜej wiedzy i sprawił aby wszystkie narody zrozumiały ich 

błędy i pomyłki przez które cierpiały "(Barahin e Ahmadiyya, str. 25 – 26). 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe obowiązkiem kaŜdego muzułmanina 

jest wypowiadanie pozdrowienia i błogosławieństwa [Duruud] dla Proroka 

(saw), gdyŜ inaczej nie moŜne być spełniony warunek miłości do niego. W 

dodatku modlitwa, która nie zawiera Duruud nie zyskuje akceptacji. 

Prawdziwym motywem wypowiadania Duruud powinna być miłość do Proroka 

[saw]. 

 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił: 

,,Tak jak równieŜ wspominałem osobiście, modlitwa ta [Duruud] powinna być 

wypowiedziana w celu uproszenia Boga Wszechmogącego aby obdarzył On 

doskonałymi błogosławieństwami swego szlachetnego Proroka (saw), uczynił 

go źródłem błogosławieństw dla całego świata, ukazał jego wybitność i 

świetność na tym świecie oraz w Ŝyciu przyszłym. Ta modlitwa powinna być 

wypowiedziana z pełnym oddaniem, tak jak wtedy, gdy modlimy się z pełnym 

oddaniem w czasach osobistych rozterek. W rzeczywistości, ta modlitwa 

powinna być wykonana nawet z większą pokorą i z głębi serca. Nie powinno 

być w niej osobistej chęci do zdobycia nagrody lub statusu. Jedynym jej celem 

powinna być raczej chęć wysłania doskonałych boskich błogosławieństw do 

Proroka (saw) i jego majestatu, aby ten jaśniał w tym świecie i w Ŝyciu 

przyszłym. To powinno być siłą napędową tego celu. Powinna być dzień i noc 

zwrócona na to nieustanna uwaga, do czasu, gdy serce nie pragnie juŜ niczego 

innego." (Maktoobat e Ahmad, tom I, str. 523) 

Napisał On teŜ: 

,,Pozostańcie bardzo skoncentrowani wymawiając Duruud Sharif. Powinniście 

pragnąć błogosławieństw dla Proroka (saw) z tą samą szczerością i radością, 
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jak pragniecie błogosławieństw dla drogich wam osób. Proście o to z całkowitą 

pokorą, a pokora i błaganie nie powinny iść w parze hipokryzją. Wręcz 

przeciwnie, powinniśmy posiadać prawdziwą miłości i więź z Prorokiem (saw). 

Błogosławieństwa, które są nierozerwalnie związane z Duruud Sharif, powinny 

być pragnieniem naszej duszy i serca dla Proroka (saw) ... A znakiem osobistej 

miłości będzie to, Ŝe nigdy nie poddamy się zmęczeniu i nie będziemy kierowali 

się Ŝadnymi egoistycznymi pobudkami, a będziemy wypowiadać Duruud tylko 

w celu ubłagania Boga o błogosławieństwa dla Proroka (saw).” (Maktoobat e 

Ahmad, t. I, str. 534 -. 535) 

Obiecany Mesjasz (as) napisał równieŜ: 

,,To jest moim osobistym doświadczeniem, Ŝe przez wypowiadanie 

błogosławieństw dla Proroka (saw), Łaska BoŜa w kształcie wspaniałego światła 

przybywa w kierunku Proroka (saw) i jest wchłonięta do jego piersi, a 

następnie wydawana niezliczonymi strumieniami tym ludziom, którzy na nią 

zasługują w zaleŜności od ich moŜliwości. Oczywiście, Ŝadne łaski nie mogą 

dotrzeć do nas bez pośrednictwa Proroka (saw). Wypowiadanie 

błogosławieństw dla Proroka (saw) wprawia w ruch Jego tron, z którego te 

strumienie światła emitują. Ten, kto pragnie dostąpić łaski Boga 

Wszechmogącego, powinie wypowiadać uporczywie błogosławieństwa dla 

niego, aby spowodować, Ŝe łaska BoŜa zostanie poruszona." (Al-Hakam, 28 

lutego 1903, s. 7, Istota islamu, t. I, str. 210 – 211) 

Obiecany Mesjasz (as) odczuwał przyjemność w wypowiadaniu wersji Duruud, 

którą zwykł recytować Prorok (saw) swoimi błogosławionymi ustami. W 

tłumaczeniu brzmi ona następująco: 

„Błogosław o BoŜe, Muhammadowi i Jego ludowi tak jak pobłogosławiłeś 

Abrahamowi i Jego ludowi. Ty jest zaprawdę godny chwały, Wspaniały. 

Wynieś o BoŜe, Muhammada i Jego lud tak jak wyniosłeś Abrahama i Jego lud. 

Ty jesteś zaprawdę godny chwały, Wspaniały.” 

Wyjaśniając mądrość leŜącą za wypowiadaniem Duruud, Obiecany Mesjasz (as) 

napisał: 
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,,Prorok (saw) nie jest w potrzebie niczyich modlitw; leŜy w tym głęboka 

tajemnica. Osoba, pragnąca łask i błogosławieństw dla kogoś, kogo kocha, ze 

względu na tą miłość staje się częścią istoty tego kogoś. I tak jak Jedyny Bóg 

obdarzył bezgranicznymi dobrodziejstwami Proroka (saw), tak ci, którzy 

wypowiadają Duruud dla Proroka (saw) i przesyłają na niego błogosławieństwa 

wynikające z ich miłości, korzystają z jego bezkresnych błogosławieństw 

zgodnie z ich własnym zapałem. JednakŜe, bez duchowej gorliwości i miłości, 

bardzo niewiele przejawia się tej dobroczynności." (Maktoobat e Ahmad, t. I, 

str. 534 -. 535) 

Hadhrat Khalifatul Masih odczytał kilka wierszy kompozycji poetyckiej 

Obiecanego Mesjasza (as), zatytułowanej ,,Qaseeda", która jest doskonałym 

wyrazem miłości do Proroka (saw): 

"Nie ulega wątpliwości, Ŝe Muhammad jest najlepszym z całego stworzenia 

Istotą szlachetną i crème de la crème 

Na Boga! Muhammad z pewnością jest tuŜ przy Bogu 

I tylko poprzez Niego samego moŜemy dosięgnąć progu NajwyŜszego Boga 

Z pewnością zostałem podniesiony do [duchowego] Ŝycia poprzez Jego 

odmładzającą moc 

Brawo! To cud! Jak dobrze On podniósł mnie do [duchowego] Ŝycia! 

 O mój Nauczycielu [Proroku] doprawdy wyczekiwałem przyjścia do Twoich 

drzwi 

Podczas gdy ludzie bardzo mnie zranili nazywając mnie niewierzącym 

Spójrz na mnie z miłosierdziem i Ŝyczliwością 

O mój [duchowy] mistrzu! Jestem najbardziej pokornym sługą 

Moje ciało [pragnie] lecieć do ciebie, tak intensywne jest moje pragnienie, Ŝe 

szybuje wysoko 

Pragnąłbym latać!” 
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Hadhrat Khalifatul Masih modlił się o to abyśmy byli zdolni dogłębnie pojąć 

wyniosłą pozycję Proroka(saw) i naśladować go. Hudhur zaapelował o modlitwę 

za całą muzułmańską ummah, bez znaczenia o tym, co o nas myślą. Większość 

z nich przeciwstawia się nam z powodu braku wiedzy lub z powodu strachu 

przed przywódcami religijnymi.  JednakŜe, poniewaŜ są oni związani z naszym 

mistrzem, Prorokiem [saw], powinniśmy modlić się za ich smutne połoŜenie. 

Większość krajów muzułmańskich jest na skraju otchłani zniszczenia. Oby Bóg 

zmiłował się. Ich przywódcy nie boją się Boga, niech On zaszczepi to w nich.  

Społeczność równieŜ wykazuje nieprawidłowe sposoby miłości do kraju, które 

w rzeczywistości powodują szkody dla niego. Niech staną się oni zdolni 

wykazać miłość do kraju, demonstrując sprawiedliwość i równość. Jeśli to nie 

nastąpi, sytuacja będzie wyglądała alarmująco i moŜe zmienić się w całkowitą 

tyranię.  Niewłaściwe organizacje zakładane w imię islamu przynoszą mu złą 

reputację. Oby świat pozbył się ich.  Niszczą one piękne oblicze islamu. 

Naszym dąŜeniem jest przedstawianie pięknych prawd o islamie, a przez jego 

krytyków podejmowane są haniebne działania takich organizacji. Niech Bóg 

uwolni nas od takich ludzi szybko i wzmocnić nas w miłości do Proroka (saw) i 

umoŜliwi nam realizację naszych zobowiązań. 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih modlił się za zmarłych: Ahsan Ullah Sahib, 

który odszedł w dniu 19 stycznia i Najmi Sahib, który zmarł w grudniu 2012 

roku. 

 
 


