
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya                                                        www.ahmadiyya.pl 

 

 

SMA, ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893 1/7 

 

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Umiłowanie Św. Proroka(saw) przez Boga 

Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

28 stycznia 2011 r.     

 
W dzisiejszym Piątkowym Kazaniu Hudhur wygłosił wykład o umiłowaniu 

Świętego Proroka i ukaraniu jego wrogów przez Boga. Hudhur zacytował Hadis 

Qudsi (objawienia Boga do Proroka poza treścią Koranu), w którym to Bóg 

mówi o Świętym Proroku (saw): ,,Gdybym nie stworzył ciebie, nie stworzyłbym 

świata". Wielu muzułmanów wątpi w autentyczność tych słów. JednakŜe 

prawdziwie i gorliwie oddany Prorokowi (saw) wyjaśnił nam, Ŝe ten Hadis jest 

prawdziwa i ilustruje niezrównaną oraz wzniosłą pozycję Proroka (saw). Był 

najwspanialszym spośród wszystkich Proroków, jego przyjście miało miejsce po 

wieczne czasy, a idąc za jego przykładem moŜna odnaleźć BoŜą miłość. 

Otrzymał pieczęć proroctw potwierdzającą słowa wszystkich wcześniejszych 

Proroków. Zaprawdę, był on Pieczęcią wszystkich Proroków, a jeden z jego 

wyznawców, zgodnie z jego własną przepowiednią, został ustanowiony 

prorokiem; Mahdiemu przyznano status proroka. W Świętym Koranie opisano 

jego bliskość Bogu tym słowami:  

Wtedy Prorok zbliŜył się do Allacha, a Allach nachylił się ku niemu 

(53:9) 

 

Wyjaśniając powyŜszy wers Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe wzniosła 

pozycja Proroka (saw) objawiała się dwojako: wznosiła się, ale teŜ skłaniała się 

ku ludziom. Wznosił się on ku Bogu, będąc Mu bliŜszym niŜ moŜna to sobie 

wyobrazić. Kiedy uczestniczył w BoŜym błogosławieństwie uzyskał łaskę i 
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Ŝyczliwość, jakimi podzielił się z ludzkością, jak zostało powiedziane w Koranie: 

I zesłaliśmy cię jako łaskę dla wszystkich ludów. (21:108)  

Poprzez osiągnięcie wyjątkowej bliskości Boga została mu dana moŜliwość 

wybawienia ludzkości oraz interwencji w sposób ich zachowania, otrzymał 

takŜe tytuł Łaski dla całego świata, a Bóg postanowił, Ŝe umiłowanie jego jest 

równoznaczne z umiłowaniem Boga. To wszystko dowodzi, Ŝe niebiosa zostały 

stworzone z miłości Boga ku niemu. Mamy szczęście, Ŝe poprzez bai´at złoŜony 

Obiecanemu Mesjaszowi (as) mogliśmy rozpoznać rzeczywisty status Świętego 

Proroka (saw). Obiecany Mesjasz (as) napisał o powyŜszym Hadisie: Co 

sprawia, Ŝe tak trudno go zaakceptować ? Koran stwierdza, Ŝe wszystko, co 

jest na ziemi jest dla człowieka. CzyŜ nie jest moŜliwe, Ŝe wśród Jego 

wybrańców znajdzie się ten, dla którego zostały stworzone niebiosa? Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział, Ŝe zjawisko "rozlania się księŜyca”, jakie miało 

miejsce za Ŝycia Świętego Proroka (saw) było cudem; jak rzekł, być moŜe było 

to pewnego rodzaju zaćmienie. Zgodnie z przepowiednią Świętego Proroka 

(saw), za czasów jego następcy, Mahdiego, takŜe zdarzyły się zaćmienia słońca 

i księŜyca, które były udokumentowanymi zjawiskami.  

 

Hudhur rzekł, iŜ przypomina to wszystko w celu ukazania wzniosłej pozycji 

Świętego Proroka (saw). Jego Ŝycie było pełne cudów , które to potwierdzały i 

ukazywały, jak bardzo Bóg go umiłował, a kiedy poganie Ŝądali jeszcze, aby 

wstąpił do nieba i przyniósł księgę, Bóg rzekł: (...)Powiedz: ,,Pan mój jest 

Święty! Ja jestem ledwie śmiertelnikiem, wysłanym jako Posłaniec". 

(17:94)  

ChociaŜ był człowiekiem doskonałym, wyróŜniającym się spośród innych, to był 

śmiertelnikiem. Ludzie okazywali mu wrogość tak, jak wcześniejszym 

Prorokom. Choć przyszedł do wszystkich ludzie tego świata, wrogość wobec 

jego osoby istniała wtedy, istnieje w dniu dzisiejszy i będzie istnieć w 

przyszłości. Tak, jak innych Proroków i jego ośmieszano, nadal się go 

ośmiesza. Za jego Ŝycia islam rozprzestrzenił się poza granice Arabii, a potem 

na cały świat i dziś nadal się rozrasta. Nadejdzie czas, gdy większa część 
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ludzkości znajdzie się pod sztandarem islamu i Świętego Proroka (saw). Bóg 

przykazał mu: O Posłańcu! PrzekaŜ ludziom, co tobie zostało objawione 

od twego Pana. A jeśli tego nie uczynisz, nie przekaŜesz Jego 

Posłannictwa. Allach zaś będzie cię chronić przed ludźmi. Zaprawdę, 

Allach nie prowadzi ludzi niewierzących. (5:68) 

 

Święty Prorok (saw) z miłością, współczuciem, cierpliwością i modlitwą niósł to 

posłanie wszystkim ludziom. Osoby postronne, a nawet niektórzy tak zwani 

uczeni muzułmańscy twierdzą, Ŝe Islam był rozpowszechniany siłą. Od migracji 

do Medyny i bitwy pod Badr, aŜ do czasów Hudaibia miało miejsce wiele bitew. 

Poległo w nich wielu muzułmanów, jak chociaŜby pod Ahzab, gdzie zginęło 

3000 ludzi, a podczas wkraczania do Hudaibia wraz z Prorokiem (saw) szło 

jedynie 1500 osób. Jednak po około pięciu kwartałach, jakie upłynęły od 

wejścia do Hudaibia do zwycięstwa nad Mekką, Prorokowi (saw) towarzyszyło 

juŜ 10 000 ludzi. Dowodzi to, Ŝe w czasie dwuletniego okresu pokojowego, 

islam szybko rozprzestrzeniał się. Hudhur przytoczył wiele przykładów 

łaskawości i przebaczenia charakterystycznych dla Proroka (saw), który 

zachowywał się tak, jak Bóg mu przykazał. Rzekł mu On, iŜ będzie traktowany 

przez ludzi w taki sam sposób, jak poprzedni Prorocy, ale musi przebaczać, 

wytrwać i być zdeterminowanym, chyba, Ŝe ktoś wypowie mu wojnę. Koran 

wyjaśnia: Zatem znoś cierpliwie to, co oni powiadają, i świętuj chwałę 

twego Pana przed wschodem słońca i przed jego zachodem. (50:40) 

Bóg zapewnił Prorokowi (saw) wytrwałość w obliczu nieuchronnych szyderstw i 

kpin, bo Koran pełen jest proroctw mówiących o ostatecznym zwycięstwie Boga 

i Jego Posłańca, a ten, kto boi się Boga weźmie to pod uwagę i uczyni lepszym 

swoje Ŝycie na tym świecie, jak i Ŝycie przyszłe. 

 

Bóg pocieszy Proroka: Zatem bądź cierpliwy, tak jak posiadali cierpliwość 

Posłańcy o wielkim rozumie. I nie śpiesz się, jeśli o nich chodzi. W 

dniu, w którym ujrzą to, co im zagraŜa, wyda im się to takim, jakby nie 

spędzili na tym świecie nawet jednej godziny dnia. OstrzeŜenie to 
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zostało przekazane. A nie będzie zniszczony nikt, tylko lud 

nieposłusznych. (46:36) Hudhur wyjaśnił, Ŝe cierpliwość oraz wytrwałość w 

niesprzyjających i trudnych czasach przynosi zwycięstwo, a sukces ma swój 

wyznaczony czas. Jak era Świętego Proroka (saw) będzie trwać do końca 

czasu, tak zgodnie z BoŜą obietnicą, karanie jego wrogów stanie się znakiem 

kaŜdej epoki. Zaprawdę, przeciwnicy Proroka (saw) za jego Ŝycia wywoływali 

róŜnego rodzaju konflikty, jak opisuje Koran : I powiedzieli: ,,O ty, któremu 

napomnienie to zostało zesłane, jesteś z pewnością szaleńcem." (15:7) 

Hudhur dodał, iŜ jest to raŜąca obelga. Wszyscy mieszkańcy Mekki 

zachowywali się wobec Proroka (saw) okropnie, a on po zwycięstwie i 

wkroczeniu do tego miasta potraktował ich z miłością. Hudhur jeszcze raz 

przypomniał to, co powiedział w ostatnim Piątkowym Kazaniu, Ŝe ludzie ci nie 

tylko lŜyli Proroka (saw), ale teŜ przekraczali wszelkie granice okrucieństwa. 

Koran mówi: Ci zaś, którzy nie wierzą, powiadają: " To nic innego jak 

tylko kłamstwo, które zmyślił, a inni ludzie pomagali mu w tym". 

Zaiste popełnili oni wielką niesprawiedliwość i wielki fałsz. (25:5) 

Hudhur powiedział, iŜ ten werset dotyczy obszernego tematu, ale chciałby w 

tym miejscu jedynie wspomnieć, Ŝe ludzie obwołujący Proroka (saw) kłamcą po 

usłyszeniu jego twierdzenia, iŜ jest prorokiem, to ci sami, którzy przedtem byli 

przekonani o jego uczciwości. Koran mówi o ich wrogości: (...)A grzesznicy 

powiadają:" Idziecie tylko za człowiekiem oczarowanym". (25:9) oraz I 

dziwią się, Ŝe ten, kto ostrzega pochodzi spośród nich samych. A 

niewierni powiadają: "To czarownik, wielki kłamca". (38:5) ChociaŜ 

wołali na niego w róŜny sposób i szydzili z niego, Bóg przykazał mu pozostać 

wytrwałym: (...)z pewnością usłyszycie wiele bolesnych słów od tych, 

którzy otrzymali Księgę przed wami i od tych, którzy ustanawiają 

równych Allachowi. Jeśli jednak będziecie cierpliwi i wytrwali i 

postępować będziecie sprawiedliwie - zaiste, jest to sprawa waszej 

decyzji. (3:187)  

Jak powiedział Hudhur, cóŜ moŜe bardziej zaboleć wierzącego, który miłuje 

swego mistrza, niŜ wysłuchiwanie obraźliwych słów skierowanych przeciw 

niemu; jednakŜe Boga cieszy cierpliwość i wytrwałość. Hudhur przypomniał, Ŝe 
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w ostatnim Piątkowym Kazaniu przytaczał przykłady tych zalet u Obiecanego 

Mesjasza (as?. Te umiejętności wymagają taqła( z arab. sprawiedliwość). Jeśli 

będziemy przestrzegać taqła i zwrócimy się ku Bogu, karającemu Panu, 

staniemy się świadkami złego końca, jaki spotka naszych wrogów. JednakŜe 

warunkiem jest nasza taqła. Odpowiadając oczerniającym Proroka (saw), Bóg 

mówi w Surze Al Haqqah: śe jest to niechybnie słowo przyniesione przez 

szlachetnego Posłańca, A nie słowo poety. Nicością jest to, w co 

wierzycie! Ani nie jest to słowo wróŜbiarza. Nicością jest to, na co 

zwaŜacie! To jest objawienie od Pana światów. (69:41-44)  

ChociaŜ zaleca On wierzącym wytrwałość mówiąc: My z pewnością 

wystarczymy ci przeciwko tym, którzy szydzą, (15:96), to Sam karze źle 

postępujących. Mówi teŜ :  

A jeśli chodzi o tych, którzy są nieposłuszni, ich mieszkaniem będzie 

Ogień. Za kaŜdym razem, gdy będą pragnęli wydostać się zeń, będą na 

úpowrót do niego wrzucani i będzie im mówione: " Skosztujcie kary 

Ognia, której zwykliście się byli zapierać". I niechybnie My uczynimy, 

iŜ skosztują mniejszej kary przed karą większą, aby mogli powrócić do 

nas w skrusze. I kto jest bardziej niesprawiedliwy niŜ ten, któremu 

przypomina się o Znakach jego Pana, a on potem odwraca się od nich? 

My z pewnością wyznaczymy winnym karę. (32:21-23)  

Jeśli  wrogowie nie obawiają się BoŜych ostrzeŜeń, które czasami ukazują Jego 

Moc, aby nakłonić ludzi do poprawy, wówczas Bóg ich ukarze, ale równocześnie 

podkreśla, iŜ jedynie On podejmuje decyzje w tej sprawie.  

 

Bóg zalecił Świętemu Prorokowi (saw): 

I znoście cierpliwie wszystko, co oni mówią, i odsuwajcie się od nich w 

sposób obyczajny. I Mi samemu zostawcie tych, którzy odrzucają 

prawdę, posiadaczy obfitości i spokoju, a dajcie im nieco zwłoki. 

Zaiste, My mamy cięŜkie kajdany i szalejący ogień, i dławiące 

poŜywienie, i bolesną karę (73:11-14)  
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Bóg zachował w Swojej gestii okazywanie znaków ostrzegających ludzi i zaleca 

Prorokom oraz ich następcom zachowanie cierpliwości, a takŜe odizolowanie się 

od takich osób. Mówiąc o karze Bóg stwierdza:  

Czy widziałeś tego, kto zabrania Słudze Naszemu, kiedy ten modli się? 

Powiedz Mi, czy sługa Nasz idzie za przewodnictwem lub czy cieszy się 

sprawiedliwością. I powiedz mi: jeŜeli zabraniający odrzuca Prawdę i 

odwraca się od niej, to jak będzie mu się wiodło? Czy on nie wie, Ŝe 

Allah widzi wszystko? Nie, jeśli ten nie odstąpi od swego, My 

niechybnie pochwycimy go i będziemy ciągnąć za włosy na czole - za 

grzywę kłamiącą, grzeszną. A wtedy niechaj wzywa swoich boŜków. 

My równieŜ zawołamy Nasze anioły kary. (96:10-19) 

 

Bóg mówi teŜ w Koranie: Wśród śydów są tacy, którzy usuwają słowa z 

ich właściwego miejsca. Powiadają: ,,Słyszymy i nie okazujemy 

posłuszeństwa" oraz ,,słuchajcie nas i niechaj Słowo BoŜe nigdy nie 

będzie przez was wysłuchane", i powiadają: "Rā´inā". Wszystko to 

wypowiadają wykręcając swe języki i starając się zaszkodzić Wierze. 

Gdyby mawiali : ,,Słyszymy i jesteśmy posłuszni" oraz ,,słuchaj i ty", 

jak i "Unzurnā", byłoby to dla nich lepsze i bardziej sprawiedliwe. Lecz 

Allah przeklął ich z powodu ich niewiary, dlatego wierzą tylko trochę. 

(4:47)  

Hudhur powiedział, Ŝe tak są traktowani ci, którzy obraŜają BoŜych Proroków. 

śydzi z czasów Świętego Proroka (saw) mówili, Ŝe jeśli Bóg islamu jest 

Prawdziwym Bogiem, to dlaczego nie ukarze ich za wrogie nastawienie. Bóg 

odpowiada: Czy nie widzisz tych, którym zakazano tajemnych spotkań, 

jak wracają do tego, co było im zakazane, i naradzają się co do 

grzechu, występku i nieposłuszeństwa wobec Posłańca? I kiedy 

przychodzą do ciebie, pozdrawiają cię pozdrowieniem, jakim nie 

pozdrawia cię Allach, a między sobą mawiają: ,,dlaczego Allach nie 

ukarze nas za to, co mówimy?" Dla nich wystarczającym jest Piekło, w 

którym będą się palić, a jest to najgorszy los! (58:9)  
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Jak Hudhur wyjaśnił przed dwoma tygodniami w Piątkowym Kazaniu, śydzi w 

tamtych czasach zamiast Assalamoalaikum (pokój z tobą) mówili Assamu alaik 

(obyś był został zatruty), a kiedy Towarzysze chcieli im za to odpłacić, Prorok 

(saw) zawsze mówił im, Ŝe ta sprawa leŜy w gestii Boga.  

 

Jak wspomniał Hudhur, Święty Prorok (saw) był najbardziej umiłowanym przez 

Boga, a jego proroctwo trwać będzie do Dnia Sądu, a i tak wrogowie będą mu 

się przeciwstawiać, jak czynili to w przypadku wszystkich Proroków. Bóg zalecił 

mu, aby w jakichkolwiek okolicznościach pozostał wytrwały i poboŜny, jak 

poprzedzający go niezłomni Prorocy; to samo zalecał jego wyznawcom, 

zapewniając, Ŝe On Sam dokona zemsty. Udzielił jednakŜe pozwolenia na 

starcie się z wrogiem w przypadku ataku lub niszczenia pokoju. Gdyby to 

pozwolenie nie zostało udzielone, nieprzyjaciel zniszczyłby pokój wyznawców 

wszystkich religii. W Koranie zapisano przykład BoŜej odpłaty za splamienie 

honoru Świętego Proroka (saw): Niechaj zginą obie ręce Abu Lahab, i 

niechaj zginie on sam! (111:2) Stanowisko Abu Lahaba wobec Proroka (saw) 

było haniebne i spotkał go za to straszny koniec, kiedy to jego ciało zostało 

rozszarpane przez wilki. BoŜa obietnica uczyniona Świętemu Prorokowi (saw), 

umiłowanemu przez Boga, będzie się wypełniać aŜ do Dnia Sądu. W kaŜdej 

epoce przeciwnicy islamu kończyli marnie i nadal ich koniec będzie marnym. 

Niechaj Bóg zawsze ukazuje nam oznaki wzniosłej pozycji Proroka (saw) i 

miłości do niego. Niechaj wprowadzamy nauki Koranu w Ŝycie i bądźmy tymi 

wierzącymi, których Święty Prorok (saw) uznałby za swój Ummah ( z arab. 

naród). 

 


