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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Promowanie prawdziwego charakteru 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. 

28 września, 2012 r.     

 
 
Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, Ŝe kiedy przed tygodniem szedł na 

Modlitwę Piątkową zauwaŜył duŜą grupę dziennikarzy. Kiedy zapytał o to Amiir 

sahiba ten odrzekł, Ŝe przyszli oni tutaj, aby dowiedzieć się jak Ahmadi 

zareagują na ostatnie wydarzenia i zachowanie muzułmanów będące 

odpowiedzią na ten obraźliwy i bolesny dla nas film, który pojawił się w USA. 

Hudhur odrzekł, Ŝe jego kazanie będzie dotyczyło tego tematu i powie teŜ o 

tym, jaka powinna być reakcja muzułmanów. To, Ŝe dziennikarze tak licznie 

przybyli w chwili, gdy Hadhrat Khalifatul Masih V miał wygłosić kazanie 

dotyczące tego właśnie tematu było dziełem Boga. Pierwotnie planowano, Ŝe to 

kazanie będzie o czymś zupełnie innym, ale w czwartek podjęto decyzję o 

zmianie tematu, co jest dowodem tego, Ŝe stało się to z BoŜej woli. Pomimo 

tego, Ŝe w wyznaczonym czasie nie sposób powiedzieć o wszystkim, to i tak to, 

co najwaŜniejsze dotarło do szerokiego grona odbiorców spoza kręgu 

Ahmadiyyatu.  

 

Po zakończeniu Modlitwy Piątkowej, kiedy Hadhrat Khalifatul Masih odchodził 

Amiir sahib powiedział mu, Ŝe zgromadzeni dziennikarze chcieliby zadać mu 

kilka pytań. Hudhur odrzekł, Ŝe wszystko, co chciał im przekazać było zawarte 
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w kazaniu. ZauwaŜył równieŜ, iŜ media przyglądały się całemu zgromadzeniu, 

słuchały bezpośredniego tłumaczenia, a nawet robiono zdjęcia. Ale skoro ludzie 

ci czekali na Hudhura udał się on na spotkanie z nimi z zamiarem bronienia 

honoru Proroka (saw) zdając sobie sprawę z tego, Ŝe jeśli przesłanie nauk 

islamu moŜe w ten sposób zostać przedstawione w lepszym świetle, to 

spotkanie z dziennikarzami jest wydarzeniem o pozytywnym charakterze.  

 

Wśród reporterów byli przedstawiciele róŜnych gazet, telewizji BBC i 

wiadomości. Byli tam równieŜ reporterzy z telewizji z Nowej Zelandii i Francji. 

Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Nowej Zelandii i zapytał Hadhrata 

Khalifatula Masiha V, co chciałby powiedzieć wszystkim ludziom. Hudhur 

odrzekł, Ŝe wszystko powiedział w swoim kazaniu, którego właśnie wysłuchali. 

Mówił o wysokiej pozycji Proroka (saw), o tym, Ŝe jego błogosławiony wzór jest 

godny naśladowania przez kaŜdego z muzułmanów. Powiedział, Ŝe tak 

gwałtowna reakcja muzułmanów na wyemitowany film była w pewnym sensie 

słuszna, chociaŜ niekiedy manifestowano ją w niewłaściwy sposób. Miejsce, 

jakie w naszych sercach zajmuje Prorok (saw), jego znaczenie, jest całkowicie 

niezrozumiałe dla osób świeckich. Dlatego ludzie ci nie mają pojęcia, jak 

bardzo nas zranili. Reporter z Nowej Zelandii był nieustępliwy i znowu 

wspomniał o tym, Ŝe Hadhrat Khalifatul Masih V bardzo ostro potraktował tych 

ludzi w swoim kazaniu i powiedział, Ŝe pójdą oni do Piekła. Hudhur 

odpowiedział, iŜ ci, którzy z zawziętością postępują w ten sposób i tak źle 

odnoszą się do umiłowanych przez Boga, kpiąc i drwiąc z nich przy kaŜdej 

okazji, muszą zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe w końcu dosięgnie ich Jego 

gniew i zostaną ukarani. Reporter nic nie odpowiedział, ale wyglądał jakby był 

trochę przestraszony. Jego reportaŜ był wysyłany przez krajową sieć 

telewizyjną Nowej Zelandii. Po raz pierwszy sprawy dotyczące DŜama´at były 

omawiane w tej telewizji, co wywołało zadowolenie tamtejszej wspólnoty 

Ahmadiyya. W tym programie wykorzystano równieŜ słowa pochodzące z 

kazania, które mówiły, iŜ ,,ci ludzie pójdą do Piekła". Jakkolwiek zdanie to 

wyrwane z kontekstu moŜe wywierać negatywne odczucia. Jednak w 
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odróŜnieniu od wielu innych niemuzułmańskich dziennikarzy ten reporter 

przedstawił kompletną wypowiedź Hadhrata Khalifatula Masiha V, kiedy ten 

mówił w czasie wywiadu o tym, iŜ nie pochwalamy stosowanej podczas 

protestów przemocy i wywoływania rozruchów, a Ŝaden muzułmanin Ahmadi 

nigdy nie uczestniczyłby w tak chuligańskim akcie. W reportaŜu było równieŜ 

powiedziane, iŜ Ahmadi zaliczają się do muzułmańskiej mniejszości, są 

prześladowani przez pozostałych wyznawców islamu i Ŝe pozostaje nam 

jedynie czekać, aby zobaczyć jak słowa Hadhrata Khalifatula Masiha V wpłyną 

na innych muzułmanów spoza wspólnoty Ahmadiyya. W reportaŜu 

napiętnowano takŜe rozmiary pełnych przemocy protestów i wykrzykiwane 

przez maulłich hasła. Dzięki temu programowi do Nowej Zelandii i innych 

krajów dotarło prawdziwe przesłanie islamu. Gdybyśmy nawet bardzo się 

starali, nie bylibyśmy w stanie sami przekazać go na tak szeroką skalę. 

Nowozelandzki DŜama´at powinien teraz dąŜyć i starać się, aby dotarło ono do 

najdalszych zakątków kraju. To przesłanie zostanie równieŜ usłyszane w 

krajach sąsiadujących z Nową Zelandią. Dlatego nasi bracia powinni 

zaplanować i starać się zorganizować liczne programy dotyczące 

błogosławionego Ŝycia Proroka (saw), które dotarłyby do szerokiej rzeszy 

odbiorców.  

 

Obecny na spotkaniu reporter nocnych wiadomości z BBC powiedział, Ŝe widział 

ten film i jego zdaniem nie był w nim nic, co mogłoby wywołać tak burzliwą 

reakcję. Dodał, Ŝe kazanie Hudhura w bardzo drobiazgowy sposób omawiało 

ten temat, Ŝe umieszczono w nim bardzo ostre słowa, które miały być 

odpowiedzią na to, co było jedynie Ŝartem. To ukazuje, jaki jest stan moralny 

tych ludzi. Hadhrat Khalifatul Masih V odpowiedział, Ŝe nie wie, w jaki sposób 

odbiera on ten film i co jest dla niego standardem, ale na pewno nie potrafi on 

pojąć miłości i szacunku, jaki muzułmanie Ŝywią dla Proroka (saw). Dodał, Ŝe 

sam nie widział tego filmu, jednak ci, którzy go widzieli opowiedzieli mu o kilku 

scenach w nim ukazanych, które są nie do przyjęcia i wiedząc o nich Hudhur 

nawet nie ośmieli się obejrzeć tego filmu. Rzekł, Ŝe nawet, kiedy o nich słyszy, 
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to wrze w nim krew. Hadhrat Khalifatul Masih V zapytał tego człowieka, jak by 

zareagował, gdyby ktoś lŜył jego ojca i opowiadał o nim sprośne historyjki? 

Dodał, Ŝe Prorok (saw) jest dla muzułmanów kimś duŜo waŜniejszym. Kiedy 

reporter znowu zaczął mówić o filmie, Hudhur jeszcze raz zapytał go, jak się 

zachowa, jeśli ktoś obrazi jego ojca. Hadhrat Khalifatul Masih V poprosił o 

jednoznaczną odpowiedź, ale nikt się nie odezwał. ChociaŜ w nocnych 

wiadomościach BBC nie wspomniano o tym pytaniu, to zostało ono powtórzone 

i było komentowane przez inne media. Pewne pakistańskie anglojęzyczne 

czasopismo dokładnie przedstawiło poglądy DŜama´at Ahmadiyya cytując 

fragmenty z piątkowego kazania oraz ze spotkania z dziennikarzami. Odnosząc 

się do powyŜszego pytania, które było przez wszystkich wychwalane, niektórzy 

komentatorzy stwierdzili, Ŝe Mirza Masoor Ahmad nie powiedział niczego 

nadzwyczajnego, gdyŜ wszyscy uczuciowi ludzie mówią to samo. Jeden Ahmadi 

napisał do Hudhura, Ŝe wysłuchał wszystkich reportaŜy i przeczytał wszystkie 

komentarze dotyczące tego zagadnienia i nikt oprócz Hadhrata Khalifatula 

Masiha V nie zwrócił uwagi na konieczność częstszego wypowiadania Duruud 

(wzywanie błogosławieństwa i Ŝyczenia pokoju dla Proroka (saw)). W 

niektórych reportaŜach mówiono o tym, iŜ ci, o których mówi się, Ŝe nie są 

muzułmanami ukazali, jaka powinna być właściwa reakcja muzułmanów.  

Dzięki temu prawdziwy islam został spopularyzowany na całym świecie, a 

światu muzułmańskiemu i całej reszcie ukazano właściwą muzułmańską 

reakcję. To, Ŝe nasza sprawa dotarła do tak licznej rzeszy odbiorców było 

wyjątkowym BoŜym błogosławieństwem. Gdybyśmy nawet mieli taki zamiar, 

nigdy nie udałby się nam dokonać tego na tak szeroką skalę.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział: ,,Teraz to przesłanie musi zostać 

przekazane jeszcze dalej i trzeba wykorzystać to, Ŝe dotarło ono do tak 

licznego grona odbiorców. Jest to zadanie wszystkich DŜama´at i kaŜdego 

Ahmadi. Co do spraw instrukcji dotyczących modus operandi pochodzącego z 

centrali, mogę powiedzieć, Ŝe poleciłem opublikować poprzednie kazanie 

piątkowe. Chwilę potrwa zanim te instrukcje i metody dotrą do wszystkich 
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DŜama´at. Oprócz tego wszyscy Ahmadi, którzy mnie słuchają powinni 

korzystać z tej szansy, jaką dał nam Bóg. Jak mówiłem w poprzednim kazaniu, 

naleŜy przede wszystkim prezentować światu piękne nauki islamu poprzez 

nasze zachowanie. Odpowiednie połączone ze sobą główne biura i DŜama´at 

powinny natychmiast przetłumaczyć to kazanie piątkowe i opublikować je na 

jak największym obszarze, równieŜ w prasie. Muzułmański punkt widzenia 

powinien zostać przedstawiony kaŜdemu inteligentnemu człowiekowi. NaleŜy 

takŜe wspomnieć w przygotowanych materiałach o tym, Ŝe jeśli ktoś jest 

zainteresowany dalszymi informacjami o błogosławionym Ŝyciu Proroka (saw) 

jesteśmy w stanie dostarczyć mu odpowiednie pozycje literackie zawierające 

opis realnych wydarzeń i oparta o potwierdzalne fakty historyczne. Trzeba 

równieŜ podać nasze adresy internetowe, a zwłaszcza adres naszej głównej 

strony internetowej, na której są dostępne wszystkie pozycje ksiąŜkowe (on 

line). Jak wspomniałem wydałem juŜ odpowiednie polecenia, a niektórzy 

zasugerowali, Ŝe ogólnoświatowa publikacja nawiązująca do kazanie 

piątkowego i mojego spotkania z dziennikarzami, które odbyło się zaraz po nim 

powinna zostać jak najlepiej wykorzystana do wyjaśnienia wszystkich aspektów 

błogosławionego Ŝycia Proroka (saw) i powinna przynieść jak najwięcej 

poŜytku.  

 

W tych częściach świata, gdzie uŜywa się języka angielskiego naleŜy przekazać 

miejscowym bibliotekom ksiąŜki o błogosławionym Ŝyciu Proroka (saw), które 

zostały przetłumaczone na angielski. Nawet, jeśli mielibyśmy je rozdawać 

niektórym społecznościom za darmo, to naleŜy to zrobić. Zwłaszcza w 

przypadku pozycji, które zostały przetłumaczone na angielski lub inne języki - 

trzeba je dystrybuować w duŜych ilościach. Mam tu na myśli na przykład 

pozycję autorstwa Hadhrata Khalifatula Masiha II (ra), pt. ,,śycie 

Muhammada" opublikowaną w języku angielskim, czy ksiąŜkę Mirzy Bashir 

Ahmad sahiba (ra) o błogosławionym Ŝyciu Proroka (saw), która częściowo 

została przetłumaczona na angielski. Trzeba przetłumaczyć ją do końca i jak 

najszybciej opublikować. KsiąŜka Hadhrata Khalifatul Masiha II (ra), p.t. 
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,,śycie Muhammada" jest kompleksowym i wyczerpującym opracowaniem 

omawiającym wszystkie aspekty Ŝycia Proroka (saw). Pierwotnie była częścią 

,,Deebacha Tafseerul Quran" mówiącej o historii oraz biografii Proroka (saw)... 

jej lektura wyjaśnia nam wszystkie aspekty dotyczące Ŝycia Proroka (saw). 

Powinna zostać opublikowana w jak największym nakładzie. Od Vakil ul 

Isha´at Tasneef oczekuję sprawozdania na ile języków została ona 

przetłumaczona. Jeśli nie mamy jej w magazynie naleŜy natychmiast 

przygotować dalsze wydanie. Sądzę, Ŝe istnieje równieŜ jej niemieckie 

tłumaczenie i być moŜe wersja francuska. W kaŜdym razie naleŜy przygotować 

raport w tej sprawie.  

 

Zamierzamy przedstawić światu piękno błogosławionego Ŝycia Proroka (saw). 

To jest naszym zadaniem, które naleŜy wypełniać z determinacją. W dniu 

dzisiejszym jedynie wspólnota Ahmadiyya moŜe wykonać to zadanie z miłością. 

W tym celu trzeba starać się przygotowywać róŜnego rodzaju programy, np. 

seminaria, zjazdy i spotkania, na które będziemy zapraszać jak największą 

liczbę gości spoza wspólnoty. Jak powiedziałem, moje poprzednie kazanie 

piątkowe powinno zostać jak najszybciej przetłumaczone na wszystkie języki i 

opublikowane w formie małych ulotek oraz rozdawane ludziom podobnie, jak 

czyni się to w przypadku kampanii pokojowej. Ale trzeba to zrobić szybko, w 

ciągu tygodnia, maksymalnie 10 dni. DŜama´at w duŜych krajach bez 

problemu poradzą sobie z tą publikacją. Ludzie obraŜający Proroka (saw) nie 

zaprzestaną teraz swojej działalności, a w przyszłości nadal będą zachowywać 

się w ten sposób. Widząc reakcję większości muzułmanów będą dąŜyć do 

ponownego zranienia naszych uczuć religijnych i rozpowszechniać swoje podłe 

oszczerstwa w kolejnych państwach. Przed kilkoma dniami pewne hiszpańskie 

czasopismo znowu wydrukowało te karykatury i opublikowało je w imię 

poczucia humoru mówiąc, iŜ jest to odpowiedź na reakcję muzułmanów. 

Musimy podjąć wspólne wysiłki, aby uciszyć tych ludzi i aby w końcu 

uświadomić wykształconym oraz przyzwoitym osobom, Ŝe ta droga jest zła i 

prowadzi do zniszczenia pokoju. A więc musimy ujawnić ich podłość, na ile to 
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tylko moŜliwe i poinformować o niej świat.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V przypomniał, iŜ przez cały ten rok w Wielkiej 

Brytanii i w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów był obchodzony diamentowy 

jubileusz królowej ElŜbiety. Kiedy taki sam jubileusz obchodziła królowa 

Wiktoria, Obiecany Mesjasz (as) napisał ksiąŜkę ,,Tohfa e Qaisariyyah" i 

przesłał ją władczyni. Chwalił w niej jej uczciwość i sprawiedliwość, a 

równocześnie przekazał przesłanie islamu i zwrócił uwagę na więzy między 

religijne oraz okazywanie szacunku osobom uznawanym w danych religiach za 

święte, czy prorokom, co przyczynia się do umacniania światowego pokoju. 

Wyszczególnił równieŜ sposoby pozwalające zachować pokój. Z okazji 

diamentowego jubileuszu królowej ElŜbiety przesłano jej wspaniale oprawiony 

egzemplarz tej samej ksiąŜki w języku angielskim. Hadhrat Khalifatul Masih V 

otrzymał z kancelarii królewskiej list z podziękowaniami informujący go, iŜ ta 

pozycja została włączona do królewskiej kolekcji i królowa z pewnością ją 

przeczyta. Bez względu na to, czy naprawdę tak się stanie staraliśmy się 

spełnić nasz obowiązek. 

 

W dniu dzisiejszym na świecie panuje taki sam nieład, jak w tamtych czasach. 

Pod pewnymi względami jest nawet gorzej. Niektórzy ludzie nieustannie 

atakują islam, osobę Proroka (saw), drwią sobie z niego i są coraz bardziej 

bezczelni. Dlatego przesłanie Obiecanego Mesjasza (as) jest coraz bardziej 

potrzebne. Ta część, w której mówi o konieczności respektowania wiary 

drugiego człowieka i kładzie nacisk na znaczenie podtrzymywania dialogu 

równieŜ powinna zostać opublikowana i dystrybuowana jako ulotki. To 

przesłanie zajęłoby być moŜe 4-5 stron druku. To zadanie naleŜy równieŜ jak 

najszybciej wykonać. Obiecany Mesjasz (as) twierdził, Ŝe kiedy ktoś stara się w 

imieniu rządu rozpowszechniać fałszywe prawo i przedstawia się jako jego 

członek, to odpowiednie agendy rządowe natychmiast podejmują działania 

przeciwko danej osobie lub grupie ludzi. Jak to moŜliwe, Ŝe Bóg widząc tych, 
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którzy przypisują Mu kłamstwa pozostaje cicho? Kiedy prorocy twierdzą, iŜ 

posłał ich Bóg, a ich wspólnota się rozrasta, to jest to dowodem prawdziwości 

ich słów i tego, Ŝe przyszli od Boga, a jako tacy powinni być szanowani, co z 

kolei zapewni światu trwały pokój. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V odczytał poniŜszy fragment ksiąŜki 

,,Tohfa e Qaisariyyah" (Prezent dla królowej): 

 

,,Tym samym prawo to jest wiecznym zwyczajem Boga Wszechmogącego, 

Który nie daje wytchnienia fałszywym prorokom. Taki człowiek jest szybko 

wychwytywany i cierpi z powodu swojej kary. Mając to na względzie 

powinniśmy okazywać szacunek i uznawać zawsze za prawdziwych tych 

wszystkich, którzy twierdzą, Ŝe są prorokami, których twierdzenia zostały 

potwierdzone, a ich religie rozpowszechniły się i rozkwitały przez długi okres 

czasu. Jeśli odkryjemy błędy w świętych pismach ich religii lub zaobserwujemy 

przewinienia ich wyznawców, nie powinniśmy przypisywać tych błędów i 

braków załoŜycielowi danej religii, mając na względzie moŜliwość wypaczenia 

pism uznawanych za święte oraz moŜliwość ich błędnej interpretacji zawartej w 

komentarzach do nich. Ale w ogóle nie jest moŜliwe, aby ktoś wymyślał 

kłamstwa o Bogu, twierdził, Ŝe jest prorokiem i przedstawiał własne wymysły 

jako słowo BoŜe, a Bóg i tak obdarzałby go wytchnieniem podobnie jak 

człowieka sprawiedliwego oraz zapewnił mu ogólną akceptację jakiej godny jest 

człowiek prawdomówny. To jest naszym zadaniem, które powinniśmy 

wypełniać z determinacją.  

 

Ta zasada jest prawdą ostateczną i niekończącym się błogosławieństwem, 

którym potwierdzamy prawdziwość wszystkich proroków, których religie stały 

się silne, przetrwały przez długi czas i miliony ludzi stały się ich wyznawcami, a 

ponadto kładzie ona podwaliny pojednania. Jest ona błogosławiona. Gdyby cały 

świat stosował się do tej podstawowej zasady w jednej chwili zniknęłoby 
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tysiące sporów i bluźnierstw, które zagraŜają pokojowi społecznemu. Jest 

oczywiste, iŜ ludzie, którzy uznają wyznawców danej religii za osoby, które ich 

zdaniem podąŜają za tym, kto jest kłamcą i łgarzem, to przyczynia się to do 

organizowania prześladowań. Z pewnością popełniają przestępstwo 

zniesławienia i mówią o prorokach w wyjątkowo pogardliwy sposób, a nawet 

uciekają się do stosowania obraźliwych słów, zakłócają harmonijne współŜycie 

obywateli i panujący pokój; pomimo tego ich ocena jest niewłaściwa, a z 

powodu swych pozbawionych szacunku poglądów są w oczach Boga 

grzesznikami. Bóg, Który jest Litościwy i jest naszym Dobroczyńcą, nie lubi, 

kiedy kłamca odnosi niezasłuŜone korzyści i sprowadza na ludzi zwątpienie 

ustanawiając własną religię. Nie pozwala teŜ na to, aby na oczach świata 

człowiek będący kłamcą i łgarzem został wyniesiony na pozycję prawdziwego 

proroka. Dlatego ta zasada tworzy fundament miłości, pokoju, harmonii i 

wspiera rozwój zalet moralnych, kiedy to uznajemy za prawdziwych wszystkich 

proroków, którzy pojawili się na świecie, czy to w Indii, Persji, czy w Chinach 

lub innym kraju. Bóg zaszczepia w sercach milionów ludzi szacunek dla nich i 

ich wielkość i umacnia korzenie ich religii, które trwają przez wieki. To jest 

zasada, której uczy nas Koran. Na jej podstawie szanujemy wszystkich 

załoŜycieli wielkich religii, którzy pasują do tego opisu i to bez względu na to, 

czy są załoŜycielami hinduizmu, religii Persów, czy Chińczyków, albo śydów, 

czy chrześcijan. Na nieszczęście nasi przeciwnicy nie potrafią traktować nas w 

ten sposób i nie biorą sobie do serca nieskazitelnego oraz niezmiennego 

Boskiego prawa, Ŝe nie obdarza On fałszywych proroków błogosławieństwem, 

ani szacunkiem, które to zapewnia Swoim prawdziwym posłańcom. Religie 

fałszywych proroków nigdy nie osiągają takiej popularności i nie istnieją tak 

długo, jak wyznania, które powstały w oparciu o przesłania prawdziwych 

proroków. Dlatego ludzie popierający te wierzenia i zniesławiający proroków 

posłanych do innych narodów poprzez ogłaszanie ich fałszywymi, zawsze są 

wrogami pokoju i harmonii, poniewaŜ nie ma nic gorszego niŜ zniewaŜanie 

starszyzny innego narodu. Niektórzy woleliby umrzeć niŜ usłyszeć pełne 

lekcewaŜenia słowa o swoich starszych. Jeśli mamy pewne obiekcje, co do 
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nauk danej religii, to nie moŜemy atakować honoru jej proroka lub wypowiadać 

się o nim w niestosowny sposób. Nasze zarzuty powinny raczej dotyczyć 

jedynie współczesnych zachowań tego narodu. MoŜemy być pewni, Ŝe prorok, 

którego Bóg Wszechmogący obdarzył w Swojej łasce honorem zaakceptowania 

przez miliony, i którego akceptacja trwa przez wieki posiada pewny dowód 

tego, Ŝe został posłany przez Allaha. Gdybyśmy nie byli umiłowani przez Boga, 

nie zdobylibyśmy tak wielkiego szacunku. Bóg nie ma w zwyczaju obdarzać 

szacunkiem łgarzy, czy rozpowszechniać ich religie wśród milionów, albo 

chronić je przez długi czas. 

 

Tym samym religia rozprzestrzeniająca się w świecie, posiadająca miliony 

wyznawców, szanowana i o długim Ŝyciu nie moŜe być oparta na fałszywych 

fundamentach. Dlatego, jeśli cokolwiek w jej naukach uwaŜamy za 

niewłaściwe, moŜe być spowodowane tym, Ŝe nauki jej proroka zostały 

zmienione, albo został popełniony błąd w komentarzach do tych nauk. Jest 

równieŜ moŜliwe, iŜ to my nie mamy racji. Czasami widzimy, jak księŜa 

wysuwają zarzuty wobec pewnych doktryn zawartych w Koranie nawet wtedy, 

gdy sami wierzą w ich prawdziwość i gdy są one zgodne z BoŜymi naukami 

zawartymi w Torze. Takie obiekcje wynikają z naszej własnej omylności albo z 

pośpiechu.  

 

Podsumowując, dobrobyt ludzkości, pokój, harmonia, sprawiedliwość i BoŜa 

bojaźń wołają, abyśmy stosowali się do tej zasady, abyśmy nie piętnowali jako 

fałszywych tych proroków, którzy przez stulecia są przez miliony ludzi uwaŜani 

za prawdziwych, którzy mają BoŜe poparcie od niepamiętnych czasów. Ufam, 

Ŝe poszukujący prawdy, czy to z Azji, czy z Europy będą wysoko cenić sobie tę 

zasadę i szczerze Ŝałować, Ŝe nie wierzyli w nią cały czas. Przedstawiam ją 

Waszej Wysokości, Królowej, Imperatorce Indii i Anglii, poniewaŜ jedynie ta 

zasada moŜe rozpowszechnić pokój na świecie. Jest to nasze prawo. Islam jest 

dumny z tego, iŜ jedynie on wyznaje tą piękną i cudowną zasadę.  
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Czy wypada, abyśmy rzucali oszczerstwa na tych mędrców, którym Bóg 

podporządkował świat, a przed którymi przez wieki klękali królowie? Czy 

moŜemy być nieufni wobec Boga sądząc, iŜ chce On oszukać ludzi przyznając 

status prawdomównego kłamcom, czyniąc ich mędrcami dla milionów, dając 

ich religiom długie Ŝycie i ukazując znaki z nieba na ich poparcie? Jeśli Sam 

Bóg miałby nas oszukiwać, to jak moglibyśmy rozróŜnić to co dobre od złego? 

 

To jest waŜna doktryna: fałszywy prorok nie osiągnie wielkości, akceptacji ani 

wspaniałości tego prawdziwego. Pomyślność nie jest rezultatem planów łgarzy, 

ale wynika z działań ludzi prawdomównych. Dlatego pierwszym znakiem 

prawdomówności jest nieustanne wspieranie tego, kto mówi prawdę, a Bóg 

zasiewa jego religię w sercach milionów i zapewnia jej długie trwanie. Dlatego 

pamiętając o dniu naszej śmierci i dniu zapłaty nie powinniśmy oczerniać tych 

wielkich mędrców; powinniśmy raczej gromadzić prawdziwy szacunek i miłość 

dla proroków, którym towarzyszą takie znaki. To jest pierwsza z zasad, których 

nauczał nas Bóg. Dzięki temu staliśmy się spadkobiercami wspaniałego 

kodeksu moralnego.’’ (,,Prezent dla Królowej", strona 5-9) 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V rzekł, Ŝe pod względem praktyki islam jest religią 

wiodącą, ale pod względem liczebności jest na drugim miejscu. Ludzie 

niebędący muzułmanami powinni starać się szanować Proroka (saw), bo inne 

zachowanie moŜe prowadzić do niepokojów. My sami szanujemy inne światowe 

religie i ich świętych wybranych przez Boga, a to jedynie dzięki przepięknym 

naukom Koranu, które przekazał nam Prorok (saw). Pomimo tego, Ŝe 

przeciwnicy islamu uŜywają obraźliwych słów wobec Proroka (saw) i 

przygotowują jego prymitywne karykatury nie mówimy nic złego o prorokach, 

w których oni wierzą, ani ich nie dyskredytujemy. Tymczasem oni atakując 

muzułmanów naraŜają na szwank światowy pokój. Prowokują i podburzają, a 

kiedy muzułmanie wybuchną gniewem, mówią o nich, Ŝe są ekstremistami i 

trzeba zastosować przeciw nim wszystkie dostępne środki. Ośmielają się tak 
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zachowywać, bo między muzułmanami nie ma jedności, jaka panuje wśród nas 

Ahmadi, których Bóg zgromadził wokół Obiecanego Mesjasza (as) będącego 

przewodnikiem dla całego świata oraz wskazującego mu drogę pokoju i 

bezpieczeństwa. Odczytane wcześniej przesłanie Obiecanego Mesjasza (as) 

takŜe powinno zostać opublikowane w jak największym nakładzie. Świeccy 

ludzie nie zdają sobie sprawy i nie wiedzą, jakie miejsce w naszych sercach 

zajmuje Prorok (saw). Nie potrafią sobie wyobrazić, jak wielka jest miłość 

prawdziwego muzułmanina do Proroka (saw). Przed 1400 laty Hasaan bin 

Thabit wyraził swoją ogromną miłość do Proroka (saw) słowami: 

 

O Muhammadzie (saw), jesteś radością dla mych oczu i jestem ślepy na 

codzienność. Niech umrze ktokolwiek, ja obawiam się jedynie twojej śmierci.  

 

W naszych czasach to Obiecany Mesjasz (as) wzbudził w naszych sercach 

wielką miłość do Proroka (saw). W swojej sławnej ,,Qaseeda" (panegiryk) 

wyraŜa Ŝarliwą miłość do Proroka (saw):  

 

Niewielu ciebie widziało, ale słyszały o tobie całe narody. 

Ta pełnia księŜyca mnie urzekła! 

Gorzko płakali wspominając twoje piękno; 

Tęsknota i ból rozłąki 

I widzę serca rozpaczliwie niespokojne i w agonii 

Widzę łzy płynące z oczu.  

 

Końcowy dwuwiersz tego poematu brzmi: 

Moje ciało pragnie wznieść się ku tobie, tak silne jest to pragnienie,  

Ŝe gdyby wzrosło miałbym siłę latać!  
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Takie są lekcje miłości do Proroka (saw), których nas uczono, a ci materialiści 

mówią, Ŝe ich zachowanie było jedynie Ŝartem. Kiedy moralność człowieka jest 

tak bardzo ograniczona i zamiast nieustannie wzrastać znajduje się w 

opłakanym stanie, to prowadzi to do zniszczenia światowego pokoju. Naszym 

zadaniem jest promowanie błogosławionego Ŝycia Proroka (saw) tam, gdzie to 

tylko moŜliwe. Aby się do tego przygotować kaŜdy Ahmadi powinien przeczytać 

ksiąŜkę, p.t. ,,śycie Muhammada", która omawia wszystkie aspekty jego 

błogosławionego Ŝycia. Dodatkowo, zgodnie z indywidualnymi zdolnościami 

akademickimi oraz wnikliwością naleŜy teŜ czytać inne pozycje dotyczące tego 

tematu, a świat miałby być informowany o pięknie i chwale Proroka (saw) w 

artykułach prasowych, w internecie czy poprzez ulotki. Niech Bóg pozwoli 

kaŜdemu Ahmadi spełniać to waŜne zadanie i obowiązek, niech obdarzy świat 

zrozumieniem, aby wraŜliwi ludzie potępili tych, którzy pozwalają sobie na 

wulgarne i podłe szyderstwa oraz okazują wrogość, aby ich zachowanie nie 

zaszkodziło światowemu pokojowi, aby cały świat uniknął BoŜego gniewu.  

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih V ogłosił modlitwę za zmarłego Maulana 

Nasrullah Khan Nasira. 

 


