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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

Prorok dla ludzkości  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

5 października, 2012 r.     

 
Obiecany Mesjasz ( pokój z nim) oświadczył: ,,Jeśli ktoś posiada wiedzę o 

doświadczeniu Ŝyciowym Proroka ( pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z 

nim), jest w pełni świadom jakie wówczas były warunki Ŝycia oraz czego 

dokonał po swoim przybyciu, wołałby w stanie podobnym do transu ,,O Allahu 

błogosław Muhammada’’. Mówię całkowicie w zgodzie z prawdą, nie jest to 

zwyczajnie myśl lub wyobraźnia, Koran i światowa historia w pełni dają 

świadectwo tego, czego dokonał Prorok ( pokój i błogosławieństwa Boga niech 

będą z nim). Inaczej, dlaczego oświadczono by wyłącznie o nim: Allah zsyła 

swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za 

niego. O wy, którzy wierzycie, wy równieŜ powinniście błagać Go o 

błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem 

pokoju. (33:57) Takie wezwanie nie było uczynione dla Ŝadnego innego 

proroka. Jedynym prorokiem, który przybył na ten świat z całkowitym 

sukcesem i pojednaniem, był on, nazywany Muhammadem ( pokój i 

błogosławieństwa Boga niech będą z nim). 

 

Z powyŜszego wersu jasno wynika, Ŝe poboŜne praktyki Proroka( pokój i 

błogosławieństwa Boga niech będą z nim) były takie, Ŝe dla Proroka Allaha 

NajwyŜszy nie sprecyzował Ŝadnego słowa dla jego wychwalania lub określił 

ilościowo jego atrybuty. Słowa mogłyby się znaleźć, ale nie zostały uŜyte. To 
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oznacza, Ŝe wychwalanie jego praktyk było niezmierne. śaden taki werset jak 

ten nie został wyraŜony na chwałę Ŝadnego innego proroka. Jego dusza była 

tak czysta i uczciwa, a jego praktyka w takim stopniu podobała się Bogu, Ŝe 

Allah Wyniesiony wydał na przyszłość wieczne przykazanie ludziom, na znak 

wdzięczności, a mianowicie proszenie o błogosławieństwa dla niego.’’ 

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe jest to zadanie wierzących, aby czytać 

o praktykach przyniesionych przez Proroka ( pokój i błogosławieństwa Boga 

niech będą z nim), zwracać uwagę na jego błogosławiony model, a starając się 

go stosować, prosić równieŜ o błogosławieństwa [Duruud] dla niego z 

wdzięczności za tą ogromną korzyść pochodzącą od tego dobroczyńcy 

ludzkości.  Poprzez pokazywanie nam praktyk dotyczących kaŜdego aspektu 

Ŝycia był naszym przewodnikiem po drodze prowadzącej do Boga. Wypełniając 

wymogi proszenia o błogosławieństwa dla niego i przesyłania mu pozdrowień, 

czynimy świat świadomym tych naukach i tego błogosławionego modelu oraz 

informujemy go o jego chwale i zaletach. Kiedy aspekty jego błogosławionego 

Ŝycia zostają przedłoŜone osobom z zewnątrz, ci posiadający w sobie 

najmniejszy stopień przyzwoitości, nie mogą wspierać sprzeciwu, ale jedynie 

wychwalać i to pomimo przeciwnych poglądów. W dzisiejszych czasach, ci, 

którzy podnoszą sprzeciwy wobec niego lub jego nauk, są albo pozbawieni 

przyzwoitości albo nie posiadają wiedzy o jego błogosławionym Ŝyciu jak 

równieŜ nie próbują dowiedzieć się. Jest to naszym zadaniem poinformowanie 

świata o błogosławionym Ŝyciu Proroka ( pokój i błogosławieństwa Boga niech 

będą z nim), a w tym celu powinny zostać uŜyte wszystkie media. 

 

Istnieją pewni ludzi tak pochłonięci materialnym światem, Ŝe większy wpływ 

mają na nich materialni ludzie lub ich własny naród niŜ słuchanie od 

muzułmanów o Proroku ( pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim). 

Dlatego teŜ punkt widzenia ich własnych ludzi, pisarzy i naukowców, dotyczące 

Proroka ( pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) powinny zostać 

przedstawione ich własnym narodom. W dniu dzisiejszym Hadhrat Khalifatul 
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Masih przedstawi urywki z ksiąŜek ludzi, którzy byli pod wraŜeniem osoby 

Proroka ( pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) i napisali o nim. 

Niektórzy z nich byli przeciwnikami, lecz napisali prawdę. 

 

Stanley Lane-Poole napisał, Ŝe tak więc to był Muhammad (pokój i 

błogosławieństwa Boga niech będą z nim), który ponownie wkroczył do swego 

rodzinnego miasta i wybaczył tym, którzy byli jego zaprzysięŜonymi wrogami. 

Napisał, Ŝe pośród annałów podboju nie było bardziej tryumfalnego wjazdu niŜ 

ten. 

 

H.G. Wells napisał w swojej ksiąŜce ,,Outline of History’’ [Zarys Historii], Ŝe ci, 

którzy znali Proroka (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) byli 

pierwszymi, którzy w niego uwierzyli. Napisał równieŜ, ,,nie moŜna zaprzeczyć, 

Ŝe islam posiada wiele pięknych i szlachetnych cech’’ i powiedział, Ŝe islam 

stworzył: ,,społeczeństwo bardziej wolne od szerzącego się okrucieństwa i 

prześladowań, niŜ jakiekolwiek inne przedtem istniejące na świecie’’. 

 

Porucznik Sir John Glubb napisał: ,,Jakąkolwiek opinię moŜe wyrobić sobie 

czytelnik po ukończeniu ksiąŜki, jest trudnym do zaprzeczenia, Ŝe wezwanie 

Muhammada wydaje się mieć uderzające podobieństwo z innymi zapisami 

podobnych wizji, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie oraz 

doświadczeniem chrześcijańskich świętych, moŜliwe, Ŝe równieŜ hindusów i 

wyznawców innych religii. Co więcej, takie wizje są często oznakami początków 

Ŝycia charakteryzującego się wielką świętością i heroicznymi cnotami. 

Przypisywać takie zjawiska samooszukiwaniu się nie wydaje się adekwatnym 

wyjaśnieniem, bowiem były doświadczane przez wiele osób oddzielonych od 

siebie tysiącami lat oraz tysiącami mil odległości, będąc moŜliwym, aby nawet 

o sobie usłyszeli. Pomimo tego, przekazywane przez nich zapisy ich wizji 

wydają się mięć ze sobą nadzwyczajne podobieństwo. Wydaje się rozsądnym 
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sugerowanie, Ŝe wszyscy ci wizjonerzy ,,wyobrazili sobie’’ takie uderzająco 

podobne doświadczenia, chociaŜ byli nieświadomi wzajemnie swego istnienia.’’ 

Napisał o wczesnej migracji muzułmanów do Abisynii: ,,Wydaje się, Ŝe lista 

zawierała prawie wszystkie osoby, które zaakceptowały islam i Posłaniec Boga 

musiał pozostać, pośród generalnie wrogich mieszkańców Mekki, z bardzo 

okrojoną grupą zwolenników. Sytuacja, która dowodzi, Ŝe posiadał znaczny 

stopień moralnej odwagi i przekonania.’’ 

 

John Drape napisał: ,,Cztery lata po śmierci Justyniana, w roku 569 n.e. 

urodził się w Mekce, w Arabii, pewien człowiek, który wywarł z pośród 

wszystkich ludzi największy wpływ na ludzką rasę, Muhammad, przez 

europejczyków nazywany ,,Oszustem’’. Podniósł swój własny naród z 

fetyszyzmu, wielbienia meteorytów oraz czczenia boŜków. Nauczał 

monoteizmu, co szybko uniosło z wiatrem puste dyskusje arian oraz katolików i 

nieodwołalnie oderwało z chrześcijaństwa więcej niŜ połowę, najlepszą połowę 

z jego posiadania, jeśli wziąć pod uwagę Ziemię Świętą, miejsce narodzin 

naszej wiary oraz Afrykę, której nadano jej Łacińską formę. Po upływie więcej 

niŜ tysiąca lat, kontynent ten wraz z ogromną częścią Azji, nadal stale 

pozostaje połączony z tą arabską doktryną. Sama Europa, z największą 

trudnością, jakby cudem,  uciekła. 

Muhammad posiadł tą kombinację cech, które więcej niŜ raz zadecydowały o 

losie mocarstw. Nauczający Ŝołnierz, był elokwentny w mowie i waleczny na 

polu walki.   Jego teologia była prosta: ,, Jest tylko jeden Bóg’’. Zniewieściały 

Syryjczyk, zagubiony w tajemnicach monoteletyzmu i monofizytyzmu. 

atanazjanie i arianie przeznaczeni do zniknięcia tuŜ przed jego pojawieniem 

się, mogli z łatwością przewidzieć, co miał na myśli. Głosząc wieczną prawdę, 

nie wdawał się w próŜną metafizykę, ale zajął się poprawą socjalnego stanu 

jego ludu, poprzez zasady respektujące czystość osobistą, trzeźwość, 

poszczenie, modlitwę. Oprócz wszystkich innych działań miał w powaŜaniu 

jałmuŜnę i dobroczynność.’’ (John William Draper, A history of intellectual 

development of Europe, str. 329-330)  
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William Montgomery napisał w swojej ksiąŜce ,,Muhammad in Madina’’ [ang. 

Muhammad w Medynie]: ,, Czym więcej ktoś zastanawia się nad historią 

Muhammada i wczesnego islamu, tym bardziej jest zdumiony rozległością jego 

osiągnięć. Okoliczności, jakie mu przedstawiono wraz z kilkoma ludźmi, jakich 

posiadał, ale w pełni dopasowanymi do godziny [która wybiła]. Gdyby nie jego 

dary, jak jasnowidza, polityka i administratora, a za tym wszystkim ufność w 

Boga oraz mocne przekonanie, Ŝe to Bóg go posłał, nie zostałby napisany 

znaczący rozdział w historii ludzkości. Mam nadzieję, Ŝe to studium jego Ŝycia 

moŜe przyczynić się do świeŜej oceny i uznania jednego z najwspanialszych 

synów Adama.’’ 

 

Rewerent Boswort Smith napisał: ,, Głowa Państwa jak równieŜ Kościoła, 

był Cesarzem i PapieŜem w jednym; lecz był PapieŜem bez aspiracji 

papieskich, Cesarzem bez jego legionów, bez stałej armii, bez 

ochroniarza, bez siły policyjnej, bez stałego dochodu.  Jeśli kiedykolwiek 

jakiś człowiek rządził na podstawie boskiego prawa, był nim Muhammad, 

bowiem posiadał wszelką władzę bez jej podpór.’’ (R. Bosworth Smith, 

Muhammad and Muhammadanism, str. 262) 

,,Ci, którzy znali go najlepiej – jego Ŝona, jego ekscentryczny niewolnik, jego 

kuzyn, jego najwcześniejszy przyjaciel, który, jak powiedział Muhammad, jako 

jedyny z nawróconych ,,nie odwrócił się, nie był zaskoczony’’ – byli pierwszymi, 

którzy uznali jego misję.’’ (R. Bosworth Smith, Muhammad and 

Muhammadanism, str. 106) 

Napisał równieŜ: ,,Na ogół zdziwienie budzi nie to jak, ale w jak małym 

stopniu, w róŜnych okolicznościach, Muhammad róŜni się od samego siebie. W 

pasterzu z pustyni, w syryjskim kupcu, w samotności na górze Hira, w 

reformatorze, w małoletnim, w uchodźcy w Medynie, w uznanym zwycięzcy 

równemu perskiemu Chosroesowi i greckiemu Herakliuszowi, moŜemy cały 

czas śledzić konkretną jedność. Wątpię czy jakikolwiek inny człowiek, którego 

warunki go otaczające zmieniły się tak bardzo, kiedykolwiek, stykając się z 
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nimi, zmienił się w jeszcze mniejszym stopniu. (R. Bosworth Smith, 

Muhammad and Muhammadanism, str. 141) 

 

Washington Irwing napisał: ,, Jego wojskowe tryumfy nie obudziły w nim 

Ŝadnej dumy lub próŜności i chełpliwości, kiedy to powstałyby gdyby zostały 

dokonane dla egoistycznych celów. W czasie swojej największej potęgi i 

władzy, utrzymywał tą samą prostotę w zachowaniu i wyglądzie.’’ (Washington 

Irving, The Life of Mahomet, str. 272)   

 

Sir William Muir napisał: 

,,Dokładny i kompletny w swoich działaniach, utrzymywał zwyczaje 

doprowadzania kaŜdej pracy do końca. Ten sam nawyk przenikał do jego 

sposobu współŜycia społecznego. Jeśli zwrócił się w rozmowie do przyjaciela, 

nie robił tego częściowo, ale całą twarzą i ciałem. W uścisku dłoni nie był 

pierwszym, który zabierał swoją dłoń. Nie był teŜ pierwszym, który przerywa 

rozmowę z obcym, ani tym, który odwraca swoje ucho.’’ 

,,Patriarchalna prostota przenikała do jego Ŝycia. Jego zwyczajem było 

wykonywanie wokół siebie wszystkiego samodzielnie. Jeśli dawał jałmuŜnę 

umieszczał ją własną ręką w dłoni proszącego. Wspomagał swoje Ŝony w 

domowych obowiązkach(…)’’ ,,Dla wszystkich był łatwo dostępny – tak jak 

brzeg rzeki, z którego czerpie się wodę. (…) 

Ambasadorzy i delegaci byli przyjmowani z wielka uprzejmością i uwagą. W 

kwestii reskryptów[oficjalnych odpowiedzi] czy w innych sprawach państwa, 

Muhammad wykazywał wszystkie kwalifikacje zdolnego i doświadczonego 

władcy (…) A co czyni to jeszcze bardziej dziwniejszym, nigdy nie nauczył się 

czytać. (…) 

Niezwykłą cechą były grzeczność i uwaga, z jaką Muhammad traktował nawet 

najmniej znaczących swoich wyznawców. Skromność i dobroć, cierpliwość, 

samozaparcie i hojność, przenikała jego zachowanie i przykuwały uwagę i 
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wszystkich wokół niego. Nie lubił mówić ,,nie’’. Jeśli nie mógł odpowiedzieć na 

petycję twierdząco, wolał zachować milczenie (...) Był znany z tego, Ŝe nigdy 

nie odmówił zaproszenia do domu nawet do tego najbrzydszego, ani oddalić 

ofiarowanego prezentu, niezaleŜnie jak małego (…) Posiadł rzadką umiejętność 

spowodowania, Ŝe kaŜda osoba przebywająca w jego towarzystwie myśli, Ŝe 

jest jego ulubionym gościem. Sympatyzował czule z osamotnionym i 

zdeptanym. Uprzejmy i zrelaksowany wobec małych dzieci, nie zlekcewaŜyłby 

jakiejś ich bawiącej się grupki bez pozdrowienia pokoju. Dzielił się swoim 

jedzeniem nawet w czasach niedoboru. Troskliwie troszczył się o osobisty 

komfort kaŜdego wokół niego. Uprzejme i Ŝyczliwe usposobienie przenika 

wszystkie te ilustracje jego charakteru. 

Muhammad był równieŜ wiernym przyjacielem. Kochał Abu Bakra najbliŜszym 

uczuciem, jaki mógł być obdarzony brat. Alego czułą słabością ojca. Zeid, 

chrześcijański niewolnik KhadidŜy, był tak mocno trzymany uprzejmością 

Proroka, Ŝe wolał pozostać w Mekce niŜ powrócić ze swym ojcem do domu: 

,,Nie opuszczę cię’’ powiedział, czepiając się swego opiekuna, ,,bowiem ty 

byłeś dla mnie ojcem i matką’’. Przyjaźń z Muhammadem przetrwała śmierć 

Zeida, a jego syn Osama był traktowany, ze względu na swego ojca, przez 

niego[Proroka (saw)] z wybitną przychylnością. Uthman i Omar byli równieŜ 

obiektami szczególnego przywiązania. Entuzjazm z jakim Prorok wszedł w Al-

Hodeibiya do ,,Przysięgi pod drzewem’’ przysięgając, Ŝe będzie bronił swego 

oblęŜonego zięcia nawet do śmierci, był jasnym dowodem wiernej przyjaźni. 

Mogą być przedstawione liczne inne przypadki Ŝarliwego i niezachwianego 

odnoszenia się Muhammada. Jego uczucia nie były w Ŝadnym przypadku 

niesłuszne umiejscowione. Były zawsze odwzajemnione przez ciepłą i ofiarną 

miłość.  

W sprawowaniu absolutnie dyktatorskiej władzy, Muhammad był prawy i 

umiarkowany. Nie był teŜ nie na poziomie wobec wrogów, kiedy raz poddali się 

radośnie jego twierdzeniom. Długa i uparta walka przeciwko jego aspiracjom 

prowadzona przez mieszkańców Mekki, mogło podburzyć ich zwycięzcę do 

tego, aby zaznaczyć swoje oburzenie w niezatartych śladach ognia i krwi. Lecz 
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Muhammad, poza kilkoma kryminalistami, udzielił powszechnego przebaczenia 

i szlachetnie porzucił w zapomnienie pamięć o przeszłości, ze wszystkimi jej 

szyderstwami, zniewaŜaniami i prześladowaniami, traktował nawet 

największych swoich przeciwników z łaskawą, a nawet przyjazną uwagą. Nie 

mniej wyraźne było wykazanie cierpliwości wobec ‘Abdallah i niezadowolonych 

mieszkańców Medyny, którzy przez tak wiele lat uporczywie krzyŜowali jego 

plany i opierali się jego władzy, ani łaskawości, z którą traktował uległe 

posuwanie się na przód plemion, które przedtem były najbardziej wrogie, 

nawet w godzinie zwycięstwa.’’ (Sir William Muir, The Life of Muhammad, str. 

511 – 513) 

,,Silnym potwierdzeniem szczerości Muhammada jest to, Ŝe najwcześniejsi 

konwertyci w islamie byli nie tylko zacnego charakteru, ale jego własnymi 

przyjaciółmi od serca i ludźmi z jego domostwa, którzy dokładnie zapoznali się 

z jego prywatnym Ŝyciem i nie byliby w stanie wykryć tych rozbieŜności, które 

zawsze w mniejszym lub większym stopniu istnieją w zachowaniu obłudnego 

hipokryty na zewnątrz, a jego zachowaniem w domu. (Sir William Muir, The 

Life of Muhammad, str. 55) 

 

Thomas Carlyle napisał: Nie moŜemy zapominać o jeszcze jednej okoliczności: 

Ŝe nie posiadał on wiedzy szkolnej; to co mamy na myśli mówiąc wiedza 

szkolna wcale ją wówczas nie było. Sztuka pisania została dopiero co 

wprowadzona do Arabii. Opinia, Ŝe Muhammad nigdy nie pisał wydaje się być 

prawdziwa! śycie na pustyni z całym jej doświadczeniem było całym jego 

wykształceniem. Wiedział tylko tyle, i nie więcej, co mógł wziąć z tego 

nieskończonego Wszechświata, z jego ciemnego miejsca, własnymi oczyma i 

myślami. 

Napisał równieŜ: ,, Sposób w jaki zamieszkał, jako jej słuŜący, u HadidŜy, 

bogatej wdowy, podróŜował w sprawach jej biznesu kilka razy na Targi w Syrii; 

w jaki sposób dobrze wszystkiemu dawał radę z wiernością i pomysłowością; w 

jaki sposób wzrastała w niej wdzięczność i powaŜanie dla niego. Historia ich 

małŜeństwa jest pełna wdzięku i zrozumiała, jak opowiadają nam arabscy 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  9/14 

 

autorzy. On miał dwadzieścia pięć lat, ona czterdzieści, ale ciągle piękna. 

Wydaje się, Ŝe Ŝył w najbardziej czuły, spokojny, zdrowy sposób z tą 

poślubioną dobrodziejką, kochając ją prawdziwie i tylko ją. Fakt, Ŝe Ŝył w 

sposób całkowicie bez zarzutu, całkowicie spokojnie i w powszechnie 

akceptowalny sposób aŜ do ostatnich swoich lat, ma się w wielkiej sprzeczności 

z teorią o oszuście.’’ 

Carlyle napisał: ,,Nasza obecna hipoteza na temat Muhammada, jakoby był 

kombinującym Oszustem, wcielonym Fałszem, Ŝe jego religia jest zwyczajnie 

masą szarlatanerii i głupoty, zaczyna teraz być naprawdę przez nikogo nie do 

utrzymania. Kłamstwa, które w dobrze rozumianej gorliwości otoczyły tego 

człowieka, są haniebne same w sobie. Nadszedł naprawdę czas, aby je 

wszystkie odrzucić. Słowo, jakie ten człowiek wypowiedział, stały się przez te 

tysiąc dwieście lat Ŝyciowym przewodnikiem dla miliarda osiemset milionów 

ludzi. W tej godzinie, większa część stworzeń BoŜych wierzy, bardziej niŜ w 

jakiekolwiek inne przesłanie, w słowo Muhammada. Czy przypuszczamy, Ŝe był 

to nieszczęśliwy kawałek duchowego kuglarstwa, czego tak wiele stworzeń 

Wszechmogącego przestrzegało i umierało za to?’’ 

 

Francuski filozof Lamartime napisał w swojej ksiąŜce ,, Historia Turcji’’: ,, Jeśli 

wielkość celów, niedostatek środków i wybitne wyniki są trzema kryteriami 

ludzkiego geniuszu, kto zatem mógłby ośmielić się porównać jakiegokolwiek 

innego człowieka w nowoczesnej historii z Muhammadem? Najbardziej znani 

ludzie stworzyli jedynie armie i imperia. ZałoŜyli, jeśli w ogóle, nie więcej niŜ 

materialną potęgę, która często wykruszyła się przed ich oczami. Ten człowiek 

połączył nie tylko armie, prawodawstwo, imperia, narody, dynastie, ale miliony 

ludzi, w jedną trzecią zamieszkałych na świecie. Co więcej, poruszył idee, 

ołtarze, bogów, religie, wierzenia i dusze na podstawie pewnej Księgi, której 

kaŜda litera stała się prawem. Stworzył duchową narodowość zawierającą 

kaŜdy język i rasę.’’ 

Napisał równieŜ: ,,Oto jest Muhammad, filozof, mówca, apostoł, wojownik, 

zwycięzca idei, odnowiciel racjonalnych dogmatów, załoŜyciel dwudziestu 
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ziemskich imperiów i jednego duchowego. Odnosząc się do wszystkich 

standardów, według których moŜe być mierzona ludzka wielkość, moŜemy 

zapytać, czy jest ktoś większy od niego?’’ 

 

John Davenport napisał: ,, Czy moŜna sobie wyobrazić, moŜemy zapytać, Ŝe 

człowiek, który usuwając bałwochwalstwo, w którym od wieków jego rodacy 

byli pogrąŜeni i zastępując je czczeniem Jednego Prawdziwego Boga poprzez co 

wprowadził tak wielkie i trwałe reformy w swoim własnym kraju, był zwykłym 

oszustem, albo cała jego kariera była czystą hipokryzją? Czy moŜemy sobie 

wyobrazić, Ŝe cała jego Boska misja była jedynie jego własnym wymysłem, a o 

której fałszu przez cały czas jej trwania był świadom? Nie, z pewnością nie, 

tylko jedynie świadomość naprawdę prawych intencji mogła nieść Muhammada 

tak stabilnie i ciągle nawet bez cofania się czy zawahania, bez zdradzania 

kiedykolwiek nawet najbardziej intymnych swoich związków i towarzyszy, od 

czasu jego pierwszego objawienia do…do jego ostatniego (…) .’’ 

Napisał równieŜ: ,, Tak bardzo, Ŝe moŜe to być potwierdzone sprawdzoną 

prawdą, Ŝe jeśliby Zachodni ksiąŜęta byli zamiast Saracenów i Turków panami 

Azji, nie tolerowaliby Mahometanizmu, w sposób jaki Mahometanie tolerowali 

chrześcijaństwo, bowiem oni prześladowali, najbardziej nieugiętym i 

bezlitosnym okrucieństwem, tych wywodzących się z ich własnej wiary, a 

których uwaŜali za innowierców/odmieńców.’’   

 

W swojej ksiąŜce ,,100’’: Ranking najbardziej 100 wpływowych osób w historii’’ 

Michael Hart napisał: ,, Mój wybór Muhammada otwierający listę najbardziej 

wpływowych ludzi moŜe niektórych czytelników zaskoczyć, a przez innych 

moŜe być kwestionowany, lecz to był jedyny człowiek w historii, który odniósł 

niezwykły sukces, zarówno na religijnej jak i świeckiej płaszczyźnie. 

Jak zatem ocenić ogólny wpływ Muhammada na historię ludzkości? Podobnie 

jak w przypadku innych religii islam wywiera ogromny wpływ na swoich Ŝycie 

wyznawców. To z tego powodu, załoŜyciele wszystkich wielkich światowych 
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religii, figurują, zajmując waŜne miejsce, w tej ksiąŜce. PoniewaŜ jest obecnie 

prawie dwa razy więcej chrześcijan niŜ muzułmanów na świecie, moŜe 

początkowo wydać się to dziwne, Ŝe Muhammad został umiejscowiony wyŜej 

niŜ Jezus. Istnieją dwie główne przyczyny tej decyzji. Po pierwsze, Muhammad 

odegrał znacznie powaŜniejszą rolę w rozwoju islamu niŜ uczynił Jezus w 

rozwoju chrześcijaństwa. ChociaŜ Jezus był odpowiedzialny za główne etyczne i 

moralne nakazy chrześcijaństwa ( o ile te róŜniły się od judaizmu), to Św. 

Paweł był głównym twórcą teologii chrześcijaństwa, jej głównym neofitą i 

autorem większej części Nowego Testamentu. 

Muhammad, jednakŜe był odpowiedzialny zarówno za teologię islamu oraz jego 

główne etyczne i moralne zasady. Ponadto odgrywał kluczową rolę w 

nawracaniu na nową wiarę i ustanawianiu praktyk religijnych islamu. Co 

więcej, jest autorem muzułmańskiej świętej księgi Koranu( chociaŜ 

muzułmanie wierzą i starają się to udowodnić, Ŝe jest to dosłowne słowo 

Boga), zbiór pewnych pojęć, spostrzeŜeń Muhammada, które jak wierzył 

zostały mu bezpośrednio objawione przez Allaha. Większość z tych wypowiedzi 

zostało, w mniej lub bardziej wierny sposób, zapisane w trakcie Ŝycia 

Muhammada i zostały zebrane razem, w formie autorytatywnej, niedługo po 

jego śmierci. Dlatego teŜ Koran ściśle reprezentuje idee i nauki Muhammada 

oraz w znacznym stopniu jego dosłowne słowa. śaden tak szczegółowy zbiór 

nauk Jezusa nie przetrwał. PoniewaŜ Koran jest co najmniej tak samo waŜny 

dla muzułmanów jak Biblia dla chrześcijan, dlatego teŜ wpływ Muhammada za 

pośrednictwem Koranu była przeogromna. Jest prawdopodobne, Ŝe względny 

wpływ Muhammada na islam był większy niŜ łączny wpływ Jezusa Chrystusa i 

Św. Pawła na chrześcijaństwo. Zatem na płaszczyźnie czysto religijnej, wydaje 

się prawdopodobne, Ŝe w historii ludzkości Muhammad posiadał taki sam 

wpływ jak Jezus.’’ 

 

Karen Armstrong napisała w swojej ksiąŜce: ,,Muhammad- biografia Proroka’’: 

,,Muhammad zaczął praktycznie od podstaw i wypracował, na swój własny 

sposób, swoją drogę  do radykalnej, monoteistycznej duchowości. Kiedy 
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rozpoczął swoją misję, beznamiętny obserwator nie dałby mu szansy. 

Arabowie, mógłby sprzeciwić się, nie byli po prostu gotowi na monoteizm: nie 

byli wystarczająco rozwinięci dla tej wyrafinowanej wizji. W rzeczywistości, aby 

wprowadzić go na duŜą skalę, w brutalnym, przeraŜającym społeczeństwie, 

mogło być bardzo niebezpieczne, a Muhammad mógłby być szczęśliwy, jeśli 

uszedłby z Ŝyciem. 

W rzeczy samej, Muhammad często był w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a 

jego przeŜycie graniczyło z cudem. Ale udało się. Pod koniec swojego Ŝycia 

przyłoŜył siekierę do korzenia chronicznego cyklu przemocy plemiennej, która 

dotknęła ten region, a pogaństwo nie miało juŜ dłuŜej swojego uzasadnienia. 

Arabowie byli przygotowani do rozpoczęcia nowego etapu swej historii.’’ (Karen 

Armstrong, Muhammad – biografia Proroka, str.53-54) 

,,Wreszcie to Zachód, a nie islam, zakazał otwartej dyskusji na temat kwestii 

religijnych. W czasie Wypraw KrzyŜowych, Europa wydawał się być opętana 

Ŝądzą intelektualnej zgodności i karała odmiennie myślących ludzi z 

gorliwością, która była wyjątkowa w historii religii. Polowania na czarownice 

inkwizytorów i prześladowania protestantów przez katolików i nawzajem były 

inspirowane przez zawiłe teologiczne opinie, które zarówno w islamie jak i w 

judaizmie były postrzegane jako sprawy prywatne i podlegające wyborowi. Ani 

judaizm ani chrześcijaństwo nie podziela chrześcijańskiej koncepcji herezji, 

która to podnosi ludzkie idee na temat Boskości do tak nieakceptowanego 

poziomu, Ŝe prawie czyni z nich formę bałwochwalstwa. ( Karen Armstrong, 

Muhammad – biografia Proroka, str. 27) 

 

Annie Besant napisała w swojej ksiąŜce ,,śycie i nauki Muhammada’’: ,,Jest 

niemoŜliwym dla kaŜdego, kto studiował Ŝycie i charakter tego wielkiego 

Proroka Arabii, który wie jak on myślał i Ŝył, aby nie czuł szacunku i powaŜania 

dla tego potęŜnego Proroka, jednego z największych Posłańców NajwyŜszego. I 

chociaŜ wiele rzeczy, które wam tu przedstawiam, mogą wydać się wielu 

znajome, jednak sama czuję, kiedykolwiek czytam to ponownie, nowy podziw, 

nowe poczucie szacunku dla tego arabskiego nauczyciela.’’  
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Ruth Cranston napisała: ,,Muhammad ( niech pokój i błogosławieństwa Boga 

będą z nim) nigdy nie wzniecał walki ani rozlewu krwi. KaŜdej bitwie, w której 

walczył był przeciwny. Walczył, aby przeŜyć…i walczył bronią oraz na modłę 

swego czasu. Z pewnością Ŝaden ,,chrześcijański’’ naród liczący sobie 

140 000 000, który dziś wysyła na 120 000 bezbronnych ludzi [ksiąŜka została 

napisana w 1949 roku] pojedynczą bombą, nie moŜe patrzeć krzywo na 

przywódcę, który w najgorszym przypadku zabił samodzielnie pięćset lub 

sześćset osób. Zabójstwa Proroka z Arabii w nieoświeconym i krwioŜerczym 

wieku VII, wyglądają pozytywnie i niewinnie w porównaniu z naszym 

,,zaawansowanym’’ i oświeconym wiekiem XX. Nie wspominając juŜ o masowej 

rzezi dokonanej przez chrześcijan w czasie Inkwizycji i Wypraw KrzyŜowych – 

kiedy to chrześcijańscy wojownicy dumnie zapisali, Ŝe ,, brodzili po kostki w 

posoce muzułmańskich niewiernych.’’  

 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, iŜ niech świat zrozumie i uzna pozycję 

najwspanialszego człowieka na tej ziemi i próbuje odnaleźć schronienie, 

ratunek i azyl w jego naukach, aby zostali uratowani od kary. Taka oto jest 

pozycja Pieczęci Proroków, którą kaŜdy Ahmadi musi nagłaśniać. Wczoraj w 

Rabwah miał miejsce wiec Khatm-e-Nabułat [arab. Ostateczność Proroctwa] w 

trakcie którego były omawiane jedynie polityczne i wulgarne sprawy. Na wiecu, 

który odbył się w imię Ŝarliwej miłości do Proroka ( pokój i błogosławieństwa 

Allaha niech będą z nim)! Jest to zadaniem Ahmadi, aby przedstawić 

prawdziwość i realizm Khatm-e-Nabułat. 

Hadhrat Khalifatul Masih w swoim Kazaniu z 21 września wspomniał o 

prawnikach Ahmadi. Rozpoczęli oni pracę nad rozwaŜaniem uczuć religijnych 

innych ludzi i swobody wypowiedzi. Zebrali trochę materiału pochodzącego z 

prawnych wyroków z róŜnych krajów świata i pracują nad nim w świetle prawa 

międzynarodowego.  Hadhrat Khalifatul instruuje ich w tym zadaniu oraz 

przesłał materiały do prawników na całym świecie. Powiedział, Ŝe powinni 

zastanowić się nad nimi i przesłać mu raport zwrotny z ich opinią. Kiedy 
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nastąpi wymiana poglądów i zostanie sformułowany pogląd, moŜe to 

poprowadzić do podjęcia praktycznych kroków. Podobnie w przypadku Ahmadi 

będących politykami lub tych, którzy przebywają w otoczeniu polityków, 

powinni poruszyć te sprawę na pewnego rodzaju forum, Ŝe swoboda 

wypowiedzi powinna mieć pewnego rodzaju ograniczenia.  

Hadhrat Khalifatul zaapelował równieŜ o modlitwę za muzułmańską Ummah 

[arab. naród]. Niech Bóg da rozsądek muzułmańskim rządom, aby nie stali się 

narzędziem w rękach obcych. W tych dniach ma miejsce napięcie pomiędzy 

Turcją i Syrią. Antyislamskie potęgi zmuszają, aby muzułmanin walczył z 

muzułmaninem i zbierają korzyści z tego. Niech Bóg da rozsądek 

muzułmańskiej Ummah. 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih ogłosił, Ŝe poprowadzi po Modlitwie 

Piątkowej trzy modlitwy pogrzebowe in absentia.  

Khawaja Zahoor Ahmad sahib został zamęczony wczoraj w Pakistanie. 

Sahibzadi Amatul Sami sahiba odeszła 3 października. 

Chaudhry Khalid Ahmad sahib odszedł 1 października w Niemczech. 

  

 

 


