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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

Istota posłuszeństwa i poddania 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba), Przywódcę 

Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadijja w meczecie Bait-ul-Futuh w 

Londynie. 

5 grudnia, 2014 r. 

 

O wy, którzy wierzycie! Bądźcie posłuszni Allahowi, Jego Posłańcowi 

oraz tym, którzy wśród was mają autorytet. Jeśli poróŜnicie się w 

czymkolwiek, zwracajcie się z tym do Allaha i Jego Posłańca, o ile 

wierzycie w Allaha i Dzień Ostatni. W końcu to jest najlepsze i 

najbardziej chwalebne. (4:60) 

 

Ten werset cytuje zasadę do naśladowania dla prawdziwie wierzących. To 

znaczy, Ŝe mają połoŜyć nacisk na bycie posłusznymi i stawać się w tym coraz 

to lepszymi, czy to dotyczy bycia posłusznymi Bogu i Jego Posłańcowi (saw) 

czy teŜ tym ludziom, którzy są u władzy. Jeśli ci u władzy lub teŜ rząd nakazują 

wam zrobienie czegoś, co jest przeciwne jasnemu rozkazowi Boga i Jego 

Posłańca (saw), wtedy przykazania Boga i Jego Posłańca (saw) mają 

pierwszeństwo. Jeśli istnieje wolność religii, wtedy nie ma znaczenia czy ci u 

władzy są muzułmanami czy teŜ nie- musicie im okazać posłuszeństwo. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

,,Koran nakazuje: (…) Bądźcie posłuszni Allahowi, Jego Posłańcowi oraz 
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tym, którzy wśród was mają autorytet (…) Tutaj jest wyraźnie nakazane, 

aby być posłusznym tym, którzy są u władzy i byłoby to zdecydowanie 

niewłaściwe, gdyby ktoś powiedział, Ŝe rząd nie jest wliczony w „tych, którzy 

wśród was mają autorytet”. Cokolwiek mówi rząd, zgodnie z szariatem, 

zawiera się w tym tych, którzy wśród was mają autorytet. Ktokolwiek nie 

sprzeciwia się nam, jest wśród nas. Jest to ewidentnie udowodnione w Koranie, 

Ŝe powinno się byś posłusznym rządowi i cokolwiek on zarządzi, powinno być 

akceptowane”(Magazyn Al Andaz, str. 69 -Tafsiir Hadhrat Masih e Maud, tom 

II, str. 246) 

 

Zatem Arbiter (م�ح) i Sędzia (لدع) tego wieku wyraźnie stwierdził, Ŝe, z 

wyjątkiem czegoś przeciwnego do tego, co mówi Bóg i Jego Posłaniec (saw), 

to, co mówi prawo kraju powinno być całkowicie przestrzegane. Jeśli 

muzułmanie przyjęliby tą zasadę to zaburzenia w wielu krajach muzułmańskich 

mogłyby się znacznie zmniejszyć. 

 

Zaprezentowany został długi wyciąg z pism Obiecanego Mesjasza (as), który 

obejmował następujące zagadnienia: jakie powinny być normy posłuszeństwa, 

znaczenie posłuszeństwa, szkody spowodowane brakiem posłuszeństwa i rola 

jaką posłuszeństwo gra w rozprzestrzenianiu islam. W obecnym wieku tylko 

Ahmadi mogą demonstrować prawdziwe posłuszeństwo i ukazać światu, jak 

moŜna ugruntować godność muzułmanów. JednakŜe, przede wszystkim 

musimy podwyŜszyć nasze własne normy posłuszeństwa. 

 

Obiecany Mesjasz (as) napisał:  

(…) Bądźcie posłuszni Allahowi, Jego Posłańcowi oraz tym, którzy 

wśród was mają autorytet, (…) Jeśli posłuszeństwo przyjęte jest ze 

szczerością to serce znajduje jasność, a dusza odnajduje szczęście i światło. 

Duchowe ćwiczenia nie są potrzebne tak bardzo jak potrzebne jest 
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posłuszeństwo. Jednak to posłuszeństwo musi być szczere i to jest trudnym 

aspektem. W byciu posłusznym konieczne staje się zmiaŜdŜenie egocentryzmu, 

poniewaŜ bez tego bycie posłusznym nie jest moŜliwe. Egocentryzm jest takŜe 

uczuciem, które moŜe kreować boŜków, nawet w sercach wielkich wyznawców 

Jedności Boga. JakŜe błogosławionymi byli Towarzysze (ra) będąc 

społecznością w całości poświęconą w posłuszeństwie Prorokowi (saw). Prawdą 

jest, Ŝe wspólnota nie moŜe być wspólnotą i nie moŜe mieć ducha narodu i 

zgody, chyba, Ŝe przyjmie zasady posłuszeństwa. JeŜeli powszechna staje się 

róŜnica zdań i niezgoda, to naleŜy przyjąć to jako oznaki nieszczęścia i upadku. 

Wraz z róŜnymi innymi powodami, wzajemne nieporozumienia i wewnętrzne 

konflikty są równieŜ przyczyną nieszczęść i upadku muzułmanów. Jeśli róŜnica 

zdań jest zaniechana i posłuszeństwo jest wykazane tylko jednej osobie, tej, 

której bycie posłusznym nakazane jest przez Allaha WywyŜszonego, wtedy 

osiąga się sukces we wszystkim. Ręka Allaha WywyŜszonego czuwa nad tą 

społecznością, na tym polega tajemnica. 

 

Bóg WywyŜszony lubi zgodność, a to nie moŜe być osiągnięte, chyba, Ŝe 

praktykowane jest posłuszeństwo. Towarzysze Proroka (saw) byli asertywnymi 

osobami, o silnych opiniach. Bóg stworzył ich tak, aby byli równieŜ dobrze 

zorientowani w polityce. Kompetencja i doskonałość, z jaką Hadhrat Abu Bakr 

(ra), Hadhrat Umer (ra) i inni towarzysze posługiwali się władzą, kiedy stali się 

Kulafa, pokazuje bardzo dobrze, jak zdolni byli w asertywności i posiadania 

silnej opinii. JednakŜe w obecności Proroka (saw) uwaŜali za nic wszystkie 

swoje opinie i rozeznania. Cokolwiek Prorok (saw) powiedział, uznawali za 

godne praktykowania. Byli mu tak posłuszni, Ŝe szukali błogosławieństw w 

resztkach wody po jego ablucji i uznawali jego błogosławione usta za 

czcigodne. Jeśli nie posiadaliby tego ducha posłuszeństwa i uległości oraz jeśli 

kaŜdy z nich uwaŜałby swoją opinię za najlepszą, to nie byłoby między nimi 

zgody i nie osiągnęliby wysokiego statusu. 
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Moim zdaniem, aby zakończyć konflikt sunnicki i szyicki, wystarczający jest 

jeden argument, którym jest fakt, Ŝe czcigodni Towarzysze nie Ŝywili Ŝadnego 

rodzaju wzajemnej niezgody i wrogości. Ich postęp i zaawansowanie był 

dowodem, Ŝe byli jak jeden i Ŝaden z nich nie miał Ŝadnej wrogości w stosunku 

do drugiego. Lekkomyślni przeciwnicy mówią, Ŝe islam rozprzestrzenił się za 

pomocą miecza, ale ja mówię, Ŝe to stwierdzenie nie jest słuszne. Faktem 

jednak jest, Ŝe ich serca zostały wypełnione duchem posłuszeństwa. Wynikiem 

tego właśnie ich posłuszeństwa i jedności, było zdobycie serc ludzi. UwaŜam, 

Ŝe wyciągali miecz tylko w obronie własnej. Nawet gdyby nie wyciągali miecza, 

to wygraliby nad całym światem swoimi wypowiedziami! 

 

Bez wątpienia słowa poruszają serce! 

 

Towarzysze zaakceptowali prawdę ze szczerym sercem i bez udawania. Ich 

prawdziwość sama stała się źródłem ich sukcesu. To prawda, Ŝe prawdomówna 

osoba uŜywa tylko prawdomówności, jako swojej siły. Błogosławione oblicze 

Proroka (saw) rozprzestrzeniło, zarówno z pięknem jak i z chwałą, światło 

wiary w Boga. Przyciągało ono i miało moc, która zwróciła w jego kierunku 

serca ludzi. A jego społeczność była wzorcowa w posłuszeństwie Prorokowi 

(saw), a jej stabilność okazała się tak niezwykle pomyślna, Ŝe kaŜdy, kto ich 

widział, nie mógł nic poradzić, jak tylko być do nich przyciągniętym. Krótko 

mówiąc istnieje teraz potrzeba zareplikowania stanu i jedności Towarzyszy. 

PoniewaŜ PotęŜny Allah połączył wspólnotę, która jest szkolona przez ręce 

Obiecanego Mesjasza (as) ze wspólnotą, która została przeszkolona przez 

Proroka (saw). Sukces wspólnoty rodzi się wyłącznie z przykładów takich ludzi, 

więc ci z was, którzy są znani jako wspólnota Obiecanego Mesjasza (as) i chcą 

być połączeni ze społecznością Towarzyszy- zaszczepcie tenor Towarzyszy, 

naśladujcie ich posłuszeństwo, wzajemną miłość i jedność. W skrócie, 

przyjmijcie zwyczaje Towarzyszy w kaŜdej formie". (Al Hakm, t. 5, z dnia 10 

lutego 1901, s. 1-6)  
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Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, w tym ekstrakcie, wiele aspektów. Po 

pierwsze, wyjaśnił posłuszeństwo Bogu, Jego Posłańcowi, tym u władcy i 

rządowi. To obejmuje posłuszeństwo administracji rządu, jak równieŜ 

posłuszeństwo administracji DŜama'at. Posłuszeństwo wobec Kalifatu 

poprzedza powyŜsze dwa, poniewaŜ Kalifat ustanawia przykazania Boga i Jego 

Posłańca, administracja DŜama'at działa pod Kalifatem. Jest to pięknem 

Kalifatu, Ŝe jeśli kiedykolwiek pomiędzy tymi, powołanymi do prowadzenia 

administracji DŜama'at i członkami DŜama'at, pojawia się problem, to Khalifa 

czasu moŜe go usunąć. Zaiste, jest to jeden z jego obowiązków. Posłuszeństwo 

Kalifatowi poprzedza posłuszeństwo rządowi. Jednak, w tym zakresie, nie 

powinno być Ŝadnych nieporozumień, poniewaŜ Kalif czasu przoduje w 

posłuszeństwie wobec prawa danego kraju i upewnienia się, Ŝe inni teŜ to 

robią. 

 

W innym miejscu Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 

 „W znaczeniu pojęcia ziemskiego „ulul amr” (ci, którzy są u władzy) oznacza 

króla, a pod względem duchowym oznacza to Imama wieku” (The need for the 

imam, str. 37) 

 

System duchowy moŜe i funkcjonuje w ramach systemu rządów tego świata. 

Jesteśmy bardzo fortunni będąc częścią tego systemu duchowego. Kalifat dąŜy 

do ustanowienia królestwa Boga i Jego Posłańca, w sercach i umysłach, a w 

sytuacjach niezgody Kalif osiąga wyrok zgodnie z przykazaniem Boga i Jego 

Posłańca. Jest to łaską Boga, Ŝe mamy wśród nas system Kalifatu, inaczej 

róŜne sekty i róŜni juryści mają róŜne poglądy na sprawy i zamiast 

rozwiązywać problemy, mogą oni jeszcze bardziej je uwikłać. Podobnie, róŜne 

poglądy mogą tworzyć równieŜ róŜne problemy z rządem. Tak więc tylko pod 

Kalifatem moŜe być osiągnięta niezaleŜna argumentacja wobec tych kwestii. 

Nie ma słów, którymi Ahmadi mogliby wykazać swą za to, wdzięczność, która 

moŜe być wyraŜona wykazaniem pełnego posłuszeństwa wobec Kalifatu. 
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Obiecany Mesjasz (as) powiedział coś, co jest bardzo waŜne: 

 ,,Jeśli posłuszeństwo przyjęte jest ze szczerością wtedy serce znajdzie 

jasność, a dusza odnajdzie szczęście i światło." Z pewnością chodzi tutaj o 

posłuszeństwo wobec systemu duchowego i jest to równieŜ sposób pomiaru 

indywidualnego posłuszeństwa człowieka. Czy doświadczacie jasności i 

szczęścia tutaj wymienionych? Zastanówcie się nad własnym standardem 

posłuszeństwa i oceńcie sami ile macie posłuszeństwa wobec Boga, Jego 

Posłańca (saw) i Kalifatu ustanowionego przez Obiecanego Mesjasza (as). 

Posłuszeństwo wobec rządu przynosi spokój i pojednanie, ale posłuszeństwo 

wobec systemu duchowego przynosi pokój i błogość.’’  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział równieŜ: 

 ,,Duchowe ćwiczenia nie są potrzebne tak jak potrzebne jest posłuszeństwo 

(...)" bez niego człowiek nie moŜe doświadczyć duchowej błogości i 

blasku/jasności czy teŜ spokoju w Ŝyciu. Ludzie, którzy czują się bardzo pewni 

o swój Salat i uwielbienia Boga, ale nie praktykują posłuszeństwa, nie mogą 

być odbiorcami błogosławieństw BoŜych. Innym aspektem osiągnięcia dobrego 

poziomu posłuszeństwa, jak powiedział Obiecany Mesjasz (as), jest: „Aby być 

posłusznym konieczne staje się zniszczenie egocentryzmu ( ...).” Aby stać się 

posłusznym człowiek musi sprawić, aby jego pragnienia były w zgodzie z tym, 

co powiedział Bóg i Jego Posłaniec. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe nawet 

w sercach wielkich wyznawców Jedności Boga mogą być stworzone idole, co 

moŜe spowodować, Ŝe człowiek stanie się niezdolny do posłuszeństwa nawet 

na bardzo małym poziomie. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe Towarzysze 

(ra) osiągnęli wysokie standardy wielbienia Boga tylko poprzez praktykowanie 

posłuszeństwa. 

Doprawdy, Hadis opowiada, Ŝe nawet, jeśli czarny niewolnik jest waszym 

przywódcą to musicie być mu posłuszni. W innej wersji jest powiedziane, Ŝe 

nawet, jeśli głowa waszego przywódcy jest jak rodzynek to musicie być mu 

posłuszni. 
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Obiecany Mesjasz (as) skorelował awans krajowy/społeczny do posłuszeństwa i 

powiedział, Ŝe naród/społeczeństwo nie moŜe być utworzone, jeśli ludzie nie 

przyjmą zgodności i posłuszeństwa, bo właśnie w tym leŜy postęp. Prorok 

(saw) powiedział, Ŝe postęp znajduje się w utrzymywaniu kontaktu z własną 

społecznością, w słuchaniu wykładów Imama danej epoki. Gdyby tylko świat 

muzułmański zrozumiał to, to stałby się wielką siłą, z którą nikt na ziemi nie 

byłby w stanie się porównać! My Ahmadi musimy osiągnąć wysokie standardy 

posłuszeństwa. Bóg stwierdził, Ŝe dla wspólnot duchowych posłuszeństwo jest 

najbardziej doskonałe pod względem realizacji. JednakŜe, nawet w 

społecznościach świeckich, posłuszeństwo ukazuje niesamowite rezultaty. 

 

W historii widzimy, Ŝe Napoleon przejął władzę we Francji, gdy kraj podupadał. 

Powiedział temu ludowi, Ŝe jeśli nie porzucą wzajemnej niezgody, to nie dojdą 

do postępu i zalecił posłuszeństwo w celu osiągnięcia postępu. Sympatycy tego 

kraju przyjęli jego etos i pokazali tak doskonałe posłuszeństwo i uległość do 

tego stopnia, Ŝe mówi się, Ŝe równieŜ dla Napoleona było to zmieniające Ŝycie 

doświadczenie. Po klęsce w wielkiej bitwie był skazany na wygnanie na włoską 

wyspę. Kiedy Napoleon powrócił do brzegów Francji, u władzy był nowy król. 

Król ten zebrał kapłanów, dowódców wojskowych i polityków i powziął, na 

Biblię, ich przysięgę wierności, poniewaŜ czuł, Ŝe Napoleon miał tak oddanych 

zwolenników, Ŝe mógłby próbować powrócić. Napoleon zgromadził ludzi, choć 

ci, którzy pozostali mu wierni, nie byli doświadczonymi Ŝołnierzami. Król wysłał 

generała z wojskiem i stanęli oni przeciwko grupie Napoleona w bardzo wąskim 

przejściu. Napoleon wydał rozkaz, aby jego ludzie ruszyli do przodu, ale zostali 

zabici przez Ŝołnierzy rządowych.  

Wysłał więcej ludzi, ale oni równieŜ zostali zabici. Widząc tą sytuację Napoleon 

nie mógł uwierzyć, Ŝe jego byli Ŝołnierze nie byli mu posłuszni. Czuł, Ŝe 

zaszczepił w nich posłuszeństwo i lojalność. Pewien lojalności, którą kiedyś on 

sam zakorzenił w tym kraju, stanął na przedzie i powiedział: ,,śołnierze, 

jestem waszym cesarzem. Znacie mnie! Jeśli jest wśród was, ktoś, kto by mnie 



Streszczenie Kazania Piątkowego                                                            www.alislam.pl 

 

 
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, 

 ul. Dymna 17, 02-411 Warszawa, tel. 22 863 88 92, fax. 22 863 8893                                                
  8/11 

 

zabił, jestem tutaj." śołnierze nie mogli tego znieść i pobiegli w stronę 

Napoleona. Mówi się, Ŝe niektórzy płakali, kiedy tłoczyli się wokół Napoleona. 

RównieŜ generał dołączył do nich oferując swoją wierność Napoleonowi. 

 

Hadhrat Musleh Maud (ra) zacytował powrót Napoleona do władzy i powiedział: 

„Napoleon i inni liderzy, tacy jak on, nie mieli takiej pomocy Boskiej, jaką ma 

prawdziwa wiara, a mimo tego przynieśli oni rewolucję. Sytuacja tych, którzy 

przyjmują bai`at jest inna. Zaiste, znaczenie i sens bai`at jest taki, aby 

całkowicie oddać się posłuszeństwu. To znaczenie i ten sens są tak wzniosłe, Ŝe 

posłuszeństwo w sprawach ziemskich nie moŜe z nim konkurować. Pojęcie: 

(…) Bądźcie posłuszni Allahowi, Jego posłańcowi oraz tym, którzy 

wśród was mają autorytet (…) jest takie, Ŝe jeśli naród nie podąŜa za nim, 

to czy jego ludzie są wyznawcami prawdziwej wiary czy teŜ są jej nieświadomi, 

to nie mogą oni nigdy odnieść sukcesu.” 

 

Powinniśmy zawsze pamiętać słowa Obiecanego Mesjasza (as), gdy powiedział, 

Ŝe najwaŜniejsze, by stać się narodem czy wspólnotą, jest to, aby posiadać 

porozumienie i posłuszeństwo. Bez tego spotkamy się tylko z upadkiem i 

zniszczeniem.  

 

Koran mówi na ten temat: Wszyscy razem trzymajcie się mocno więzów 

Allaha i nie dzielcie się. I pamiętajcie o łasce Allaha, którą was 

obdarzył, kiedy byliście wrogami, a On zjednoczył wasze serca w 

miłości, abyście dzięki Jego łasce stali się braćmi. Byliście wszak na 

skraju ognia, a On was przed nim uchronił. W ten sposób Allah 

wyjaśnia wam swoje przykazania, byście mogli być prowadzeni 

(3:104). Jest to bardzo niefortunne, Ŝe pomimo tego jasnego Boskiego 

przesłania, muzułmanie znajdują się na najniŜszym poziomie wzajemnej 

niezgody, zapomnieli o swoich błogosławieństwach i znajdują się obecnie w 

czasach strasznej klęski i upadku. Od czasu Obiecanego Mesjasza (as) nastąpił 
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spadek, lecz w czasach obecnych sytuacja jest fatalna. Obiecany Mesjasz (as) 

powiedział, aby porzucić swoje róŜnice i być posłusznym tylko jednej osobie, 

którą jest Imam danego czasu, a następnie doświadczyć, jak wszystko co się 

robi, jest błogosławione. Niechaj Bóg da im zrozumienie! 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział równieŜ: „Ręka Allaha WywyŜszonego czuwa 

nad tą społecznością...”  bez tego nie da się osiągnąć sukcesu i znaleźć Boga. 

Boga znajdują ci i tylko ci, którzy posiadają prawidłowe zrozumienie i 

postrzeganie Jedności Boga i którzy są jednością pomiędzy sobą. Nie 

powinniśmy być po prostu zadowoleni, Ŝe podjęliśmy bai`at. Musimy osiągnąć 

standard bai`at, którym jest, jak wyraźnie widać z samego znaczenia słowa 

bai`at, sprzedanie siebie. 

 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, podając przykłady Hadhrat Abu Bakr (ra) i 

Hadhrat Umer (ra), Ŝe byli asertywnymi ludźmi i posiadali silne poglądy oraz 

kiedy przyszedł na to czas, te cechy zabłyszczały wspaniale i rządzili. JednakŜe, 

w czasie Ŝycia Proroka (saw) wydawało się, jakby nic nie wiedzieli. W tym 

czasie uwaŜali wszystkie swoje opinie i rozeznania jako nieistotne. A później 

świat był świadkiem, w jaki sposób kierowali Towarzyszami i widzimy 

przykładowe posłuszeństwo w okresie Właściwie Prowadzonego Kalifatu [ Al 

Khulafaa al Raszidiin]. 

 

Bezinteresowność i rozeznanie Hadhrat Abu Ubaida były ukazane, gdy podczas 

bitwy otrzymał list od Hadhrat Umer (ra) z wiadomością o odejściu Hadhrat 

Abu Bakra (ra). Hadhrat Umer (ra) zdymisjonował Khalid bin Waliida i 

mianował Abu Ubaida na przywódcę armii. W świetle szerszego interesu 

narodowego, Abu Ubaida nie poinformował o tym Khalid bin Waliid dopóki nie 

został uzgodniony traktat z ludźmi z Damaszku. Poprosił on teŜ Khalid bin 

Waliid o podpisanie tego traktatu. Gdy Khalid bin Waliid dowiedział się o tej 

decyzji to wyraził swoje niezadowolenie, ale Abu Ubaida nie robił z tego 
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problemu i upewnił Khalid bin Waliid poprzez wymienienie jego bohaterskich 

osiągnięć. Khalid bin Waliid wykazał wspaniałe posłuszeństwo wobec Kalifatu 

mówiąc: „Ludzie! Amiin tej Ummy został wyznaczony na waszego lidera. 

Prorok (saw) nadał Abu Ubaida tytuł "Amiin" (godny zaufania). Abu Ubaida 

powiedział: Słyszałem Proroka (saw) gdy mówił, Ŝe Khalid jest jednym z 

mieczy Boga i jest on, z tego plemienia, najbardziej doskonałym młodym 

człowiekiem. Tak więc rozkaz Kalifa tego czasu został przyjęty radośnie. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, za łaską Boga, DŜama'at posiada ducha posłuszeństwa, 

ale czasami, jeśli jakaś osoba zostaje usunięta z urzędu, to pyta, dlaczego 

została usunięta? Czego jej brakowało?, itd. Jeśli te historyczne 

przykłady/modele pozostaną w naszej pamięci to takie pytania nigdy się nie 

pojawią. 

 

Musimy mieć świadomość tego, Ŝe dziś mamy podąŜać za tym samym 

Koranem i tym samym Prorokiem (saw). JednakŜe, jaki jest stan muzułmanów! 

Są albo uwikłani w zamieszki lub zwracają się z błaganiem do świata. Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział, Ŝe niezgoda pomiędzy szyitami i sunnitami wypływa z 

braku posłuszeństwa. Potrzebna jest jedność i Obiecany Mesjasz (as) 

szczególnie prosił swój DŜama'at, aby ten podąŜał za modelem Towarzyszy po 

to, aby prawda pocięła wroga na kawałki. I to się spełni, gdy kaŜdy z nas 

będzie próbować i zakorzeni w sobie pełne posłuszeństwo i uległość. Z 

absolutnym posłuszeństwem wobec Boga i Jego Posłańca moŜemy skorzystać 

ze światła, które było przyznane Prorokowi (saw). 

 

Odpowiedzialność, jaka leŜy na Ahmadi jest bardzo duŜa. Musimy 

zademonstrować (…) Bądźcie posłuszni Allahowi, Jego Posłańcowi oraz 

tym, którzy wśród was mają autorytet (…), który przyciągnie do nas 

świat. Jest to jedyny sposób, w jaki moŜemy poprowadzić świat śladami Boga i 

Jego Posłańca (saw). Jest to sposób, w jaki moŜemy pokierować światem i 
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równieŜ dać koniec zamieszkom na świecie. Mamy przykazania Koranu, które 

są godne praktykowani i przestrzegania. Mamy błogosławiony wzór Proroka 

(saw) i to jest to naszym obowiązkiem, aby być mu posłusznym. Mamy takŜe, 

nad nami, duchowy system ,,ulul amr" لوا
 (ci, którzy są u władzy), który رمالا 

nieustannie zwraca naszą uwagę na przykazania Boga i Jego Posłańca (saw). 

Nie ma powodu, dla którego nie moŜemy wygenerować wyraźnej róŜnicy 

pomiędzy nami i innymi.   

 

Niechaj Bóg dopomoŜe nam wszystkim to uczynić i niechaj zawsze spełniamy 

oczekiwania Obiecanego Mesjasza (as)! 

 


