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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Bezwarunkowe posłuszeństwo wobec Kalifatu  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

6 czerwca, 2014 r.  

    

Czy oni nie patrzą na wielbłądy, jak są stworzone? 

I na niebo, jak jest wzniesione? 

I na góry, jak są ustawione? 

I na ziemię, jak jest rozpostarta? (88:18-21) 

 

W dzisiejszym piątkowym kazaniu Hadhrat Kalifatul Masih zarecytował 

powyŜsze wersety i wygłosił wykład na temat posłuszeństwa. W odniesieniu do 

tych wersetów Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił temat posłuszeństwa wobec 

instytucji proroków i wobec Imamatu (duchowe przywództwo) danego czasu. 

Uczynił, co moŜe wydawać się dziwne, połączenie pomiędzy wielbłądem i 

posłuszeństwem wobec i sytuacji proroka oraz Imamatu. JednakŜe głębokie i 

wyczerpujące duchowe znaczenie słów Obiecanego Mesjasza (as) mówi nam, 

Ŝe w języku arabskim istnieje kilka słów określających wielbłąda, ale to 

specyficzne słowo podane w powyŜszym wersie to rzeczownik w liczbie 

mnogiej, a to oznacza, Ŝe Bóg zamierza wyjaśnić tutaj kulturowe i społeczne 

cechy wielbłąda. Wielbłąd ma wielkie poczucie posłuszeństwa. Wielbłądy 

podróŜują w długiej linii i są prowadzone, z przodu, przez doświadczonego 
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wielbłąda. Reszta podąŜa za nim z taką samą prędkością i Ŝaden z nich nie ma 

pragnienia ani aspiracji, aby iść ramie w ramię z prowadzącym, tak jak robią to 

inne zwierzęta, na przykład konie. W pierwszym wersecie Bóg wykorzystał to 

specyficzne słowo arabskie, określające wielbłąda, po to, aby zwrócić uwagę na 

jego wspólną wytrzymałość na podróŜowanie w jednej długiej linii i tym samym 

połoŜył nacisk na potrzebę Imama w utrzymaniu jedności. Znaczenie 

wielbłądów podróŜujących w linii jest takie, Ŝe Imam jest potrzebny do 

pertraktowania w podróŜy Ŝycia i unikania zejścia na manowce. Wielbłąd nie 

jest niedbały/niezaradny, jeśli chodzi o długie podróŜe w tym sensie, Ŝe 

przechowuje on wodę. Podobnie, prawdziwie wierzący powinni być świadomi i 

gotowi na ich drogę Ŝycia oraz zachowywać zapasy, a najlepszym zapasem na 

Ŝycie jest bycie prawym/sprawiedliwym.  

W tym wieku dano nam moŜliwość przyjęcia Obiecanego Mesjasza (as) i po 

nim przyznano nam system Kalifatu, który powinniśmy cenić i starać się 

zrozumieć jego istotę. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe ludzie, którzy 

podejmą bai`at w jego imieniu, będą ciągle przychodzić- taki więc jest 

bezpośredni związek Kalifatu z Obiecanym Mesjaszem (as). Z wyjaśnienia 

Obiecanego Mesjasz (as) powyŜszego wersetu jasno wynika, Ŝe rozwój 

duchowy i wytrwałość tych, którzy podejmą jego bai`at, jest w pozostawaniu w 

kontakcie z Kalifatem. Postęp DŜama'at leŜy równieŜ w utrzymywaniu kontaktu 

z Kalifatem, ułatwia to stawianie oblicza szatańskim atakom. 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe Imam jest jak tarcza. W istocie, bezpieczeństwo 

istnieje tylko za tarczą. Znalezienie się za tarczą oznacza doskonałe 

posłuszeństwo. Prorok (saw) powiedział równieŜ, Ŝe kaŜdy, kto jest posłuszny 

jego Amirowi jest posłuszny jemu, a kaŜdy, kto jest nieposłuszny jego 

Amirowi, jest nieposłuszny jemu. Koran, w kilku miejscach, równieŜ nakazuje 

posłuszeństwo i jest to rzeczywiście tajemnica wspólnego sukcesu oraz jest to 

fakt, który członkowie DŜama'at muszą dobrze zrozumieć. 

Niektórzy pytają, dlaczego mamy pewne ograniczenia i nie mamy swobody w 

niektórych kwestiach. Ahmadi powinni pamiętać, Ŝe islam pozwala na 
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wszystko, co jest słuszne. Limity utrzymywane są w celu moralnej korekty, 

rozwoju moralnego i jedności. Hudhur skierował słowa do piastujących urzędy 

w DŜama'at i powiedział, Ŝe jeśli chcą pomóc w postępie DŜama'at to muszą 

zrozumieć istotę posłuszeństwa, bardziej niŜ ktokolwiek inny! Jeśli wszyscy 

urzędnicy zrozumieją pojęcie posłuszeństwa, to członkowie DŜama'at 

nieuchronnie równieŜ je zrozumieją. Wszyscy będą jak prosta linia 

podróŜujących wielbłądów. Amirowie, Sadrowie i inni piastujący stanowiska 

powinni zastanowić się nad swoimi standardami posłuszeństwa i rozwaŜyć, w 

jaki sposób reagują na wszelkie instrukcje Kalifa danego czasu. Czy są 

natychmiast posłuszni tym instrukcjom czy teŜ stwarzają własną interpretację 

tych poleceń? Niektórzy urzędnicy działają według instrukcji, otrzymanych od 

Kalifa danego czasu, ale z pewnym wahaniem. To nie oznacza posłuszeństwa. 

Posłuszeństwo jest wtedy, gdy instrukcje są zastosowane natychmiast. 

Doprawdy, jest w porządku, aby mieć własną opinię; jednakŜe, gdy Kalifa 

danego czasu zdecyduje w jakiejś kwestii, to naleŜy pominąć własną opinię. 

Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mawiał, Ŝe wyraŜał wiele opinii, a takŜe 

dzielił je z Kalifem tego czasu. JednakŜe, jeśli jego opinia nie została przyjęta, 

to nawet nie myślał o tym i wykazywał doskonałe posłuszeństwo. Samo 

doskonałe posłuszeństwo pozwoli nam osiągnąć poziom lubiany przez Boga i 

Jego Posłańca (saw). Ten, kto podejmuje bai`at powinien zaszczepić w sobie 

taki tryb myślenia i okazać go w praktyce. Bardziej niŜ przez ktokolwiek 

innego, ten standard posłuszeństwa powinien być prezentowany przez 

urzędników od najwyŜszego do najniŜszego poziomu. 

Jeśli informacja, które dociera do Hudhura jest poprawna i jeśli niektórzy ludzie 

mówią, Ŝe całkowite posłuszeństwo jest być moŜe szkodliwe, to 

prawdopodobnie odnosi się to do niemieckiego tła historycznego Adolfa Hitlera, 

który wymagał posłuszeństwa wobec wszystkiego, co powiedział w wyniku, 

czego Niemcy doznali klęski i strat w II wojnie światowej. Hudhur powiedział, 

Ŝe chce, aby było to bardzo jasne dla kaŜdego Ahmadi, kaŜdego nowego 

Ahmadi i młodzieŜy, Ŝe istnieje wielka róŜnica między Kalifatem i dyktaturą. 

Kalifat został ustanowiony po zaakceptowaniu Imama wieku i kaŜdy podejmuje 
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zobowiązanie do pracy na rzecz utrwalania Kalifatu. Islam naucza, Ŝe nie ma 

przymusu w religii, w związku z tym, gdy ktoś przyjmuje wiarę z własnej woli, 

to jest to waŜne, aby człowiek spełniał to zobowiązanie, jakiego podjął się.  

Posłuszeństwo Kalifatowi jest waŜne, poniewaŜ muszą być podjęte wzajemnie 

wysiłki, aby ustanowić na ziemi Królestwo BoŜe pod kierownictwie jednego 

Imama. Inni muzułmanie są bez Imama i udane rezultaty wysiłków tych, 

którzy są związani z Kalifatem Ahmadiyya mówią nam, Ŝe są one zrodzone z 

silnego poczucia jedności, jako wspólnota. Kalifat zwraca równieŜ uwagę na 

wywiązywanie się z obowiązków wobec ludzkości; zachęca do ich przyjmowania 

i praktykowania. Kalifat kształtuje ducha dawania pierwszeństwa wierze przed 

sprawami doczesnymi. Kalifat czyni ogromne wysiłki na rzecz ustanowienia 

Jedności Boga, podczas gdy celami światowych liderów jest poszerzanie ich 

granic! Oni depczą sprawiedliwość w imię fałszywej dumy i który dyktator na 

świecie ma osobisty związek z ludźmi, którymi rządzi? 

Kalif danego czasu ma osobisty związek z ludźmi wszystkich ras i ze wszystkich 

środowisk. Zawartość planu dnia na stanowisku Kalifa danego czasu jest 

niewiarygodną kwestią dla ludzi związanych z materializmem. Ludzie piszą do 

niego prywatne listy omawiając w nich swoje osobiste sprawy. To Kalif 

koncentruje się na bólu kaŜdego Ahmadi na świecie i to Kalif danego czasu 

modli się za nich. Który światowy lider modli się za schorowanych? Który 

światowy lider pragnie dla młodych kobiet, aby wyszły za mąŜ i modli się za 

nie? Który światowy lider jest zatroskany edukacją dzieci? Doprawdy, rządy 

zapewniają edukację, a takŜe usługi zdrowotne, ale to tylko Kalif czasu, jest 

tym, który pragnie wykształcenia dla dzieci Ahmadi, i który troska się o ich 

zdrowie. Nie ma znaczenia, czy chodzi o coś związanego z DŜama'at czy z 

czyimś Ŝyciem prywatnym, o czym Kalifa czasu nie jest świadomy, dla których 

nie czyni on praktycznych wysiłków i nie zwraca się do Boga w modlitwie! 

Hudhur powiedział, Ŝe to jest to, co on i wszyscy Khulafa przed nim czynili. 

Hudhur zilustrował ten zarys licznych zadań Kalifa danego czasu, które Bóg mu 

powierzył i które musi on wykonać.  
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Hudhur powiedział: „Nie ma kraju na świecie, do którego nie chodzę w mojej 

wyobraźni, przed zaśnięciem i za który nie modlę się podczas snu i gdy się 

budzę. Nie mówię tego, aby wyliczać przysługi/zasługi, nie, to jest mój 

obowiązek, i niechaj Bóg WywyŜszony dopomoŜe mi wykonywać moje 

obowiązki bardziej niŜ kiedykolwiek”.  

Hudhur powiedział, Ŝe jego jedynym celem tutaj było wyjaśnienie, Ŝe nie ma 

porównania pomiędzy Kalifatem i światowymi przywódcami. 

Innym nieporozumieniem, jakie Hudhur chciał usunąć, chociaŜ juŜ wcześniej 

wyjaśnił je w swoich kazaniach o warunkach bai`at, dotyczy ślubowania, jakie 

kaŜdy Ahmadi czyni z Kalifem danego czasu, aby być mu posłusznym w kaŜdej 

ma’ruuf (dobrej) decyzji. Niektórzy zakładają, Ŝe to do nich naleŜy 

określenie/zinterpretowanie to, co jest ma’ruuf, a co nie jest. Niech to będzie 

bardzo jasne, Ŝe ma’ruuf zostało zdefiniowane przez Boga i Jego Posłańca 

(saw). Decyzja ma’ruuf to decyzja podjęta w świetle Koranu i Sunny. Według 

proroctwa Proroka (saw), Kalifat miał zostać ustanowiony na zasadzie instytucji 

proroków i według Obiecanego Mesjasza (as), Kalifat jest wieczny. Tak więc, 

Kalifat nie moŜe działać w sprzeciwie do Koranu oraz Sunny i nie ma innej opcji 

jak tylko wykazywać posłuszeństwo Kalifatowi, albo udowodnić, Ŝe Kalifa 

danego czasu zrobił takie a takie coś w przeciwieństwie do Koranu i Sunny. 

 W celu wykazania, Ŝe podjęta decyzja jest zła, potrzebne będzie wiele refleksji 

i pozostając w granicach uprzejmości powinno napisać się Kalifa danego czasu. 

JednakŜe, plotkowanie i rozsiewanie pogłosek nie jest dozwolone. Oczywiście, 

hipokryci i ci zawistni, robią to, co robią, gdy DŜama'at rośnie i rozwija się. 

Prawdziwą lojalnością wobec Kalifatu jest powodowanie, aby ich plany, za 

kaŜdym razem, nie powiodły się. Prawdziwą lojalnością wobec Kalifatu jest 

nawet nie zbliŜanie się do tych, którzy zachęcają do złego myślenia o innych. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe dobrze zaadoptowane posłuszeństwo 

generuje w sercu światło. Powiedział, Ŝe duchowe dąŜenia/ćwiczenia nie są tak 

potrzebne jak potrzebne jest posłuszeństwo. Powiedział równieŜ, Ŝe jedność 

nie moŜe być ustanowiona bez posłuszeństwa. 
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Historie o wczesnym islamie mówią nam, Ŝe Towarzysze (niechaj Allah będzie 

zadowolony z nich wszystkich) oddali swoje Ŝycie w posłuszeństwie, a tym 

samym islam rozprzestrzenił się. To nie oznacza, Ŝe islam rozszerzył się przy 

uŜyciu siły. To był duch posłuszeństwa, który spowodował, Ŝe wcześni 

muzułmanie stali w obliczu duŜej liczby wrogów. Obserwujemy, Ŝe wyznawcy 

Hadhrat Musa[MojŜesz] (as) nie posłuchali go i w wyniku tego pozbawili siebie 

błogosławieństw Boga na czterdzieści lat! DŜihadem tego wieku jest 

reformowanie siebie i szerzenie orędzie prawdy i to musi być zrobione poprzez 

podąŜanie za Kalifem danego czasu. 

Hudhur powiedział, Ŝe aby być uchronionym przed zniszczeniem naleŜy 

zwiększyć swój poziom posłuszeństwa. Bez względu na to, jak wrogowie 

Ahmadiyyat prześladują nas, Bóg zabierze nas do naszego celu, ale 

posłuszeństwo jest tutaj warunkiem i posłuszeństwo musi być całkowite. 

Inni muzułmanie wierzą równieŜ w to, co my wierzymy, ale nie widać w nich 

cierpliwości i męstwa. Dziś tylko DŜama'at Obiecanego Mesjasza (as) pokazuje 

niezłomność i hart ducha. To ilustruje następujący werset Koranu: On teŜ 

powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył (62:4). Tak 

jak Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe wielbłąd robi przygotowania przed 

swoją podroŜą i nie jest niedbały, tak podobnie prawdziwie wierzący powinni 

być zawsze przygotowani i ostroŜni, a doprawdy najlepszym zaopatrzeniem do 

zabrania ze sobą jest sprawiedliwość. NaleŜy przyjąć tą treść w naszym 

czczeniu, a nasza praktyka będzie najlepszym dla nas zaopatrzeniem. 

Akceptując Imama wieku uzyskaliśmy duchową wodę, teraz zaleŜy to od nas, 

czy opiekujemy się nią i korzystamy z niej. Błogosławieni są ci, którzy słuchają 

słów Imama wieku z doskonałym posłuszeństwem i trwają w tym 

posłuszeństwie, a to prowadzi ich równieŜ do czerpania dobrodziejstwa z 

Kalifatu. 

Ludzie, którzy są w pościgu za ziemskimi celami, nie mają związku z 

duchowością, podczas gdy cel tych, którzy szukają przyjemności Boga, nie ma 

nic wspólnego z zyskiem i stratą świata doczesnego. Powinniśmy spróbować i 
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osiągnąć bliskość Boga poprzez doskonałe posłuszeństwo i zwiększenie w 

sprawiedliwości. Naszym celem jest ustanowienie królestwa BoŜego na ziemi i 

szerzenie orędzie islamu tak, aby przyprowadzić świat pod sztandar Proroka 

(saw). 

To są cele, dla których działa Kalifat. Co jest potrzebne to to, aby zrozumieć 

istotę tego, czym Kalifat jest. A to moŜe stać się tylko poprzez doskonałe 

posłuszeństwo. Bez względu na to, za jak bardzo uczonego człowieka ktoś 

uwaŜa się, to w DŜama'at Ahmadiyya nie ma miejsca dla kogoś, kto nie jest 

posłuszny, a taka wiedza i mądrość nie moŜe równieŜ dać duchowych korzyści 

światu.  

 

Powinniśmy zawsze pamiętać o stwierdzeniu Obiecanego Mesjasza (as): 

„WaŜne jest, aby człowiek uczynił praktyką podąŜanie za Imamem.” 

 

Intelekt i mądrość są owocne wraz z posłuszeństwem wobec Kalifa danego 

czasu i zaprzestaniem własnej interpretacji kwestii. W świetle komentarza 

Obiecanego Mesjasza (as) wersetów zarecytowanych na początku kazania, 

widzimy, Ŝe człowiek moŜe osiągnąć wyŜyny duchowe, tylko wtedy, gdy 

rozumie pojęcie: Bądźcie posłuszni Allahowi, Jego Posłańcowi oraz tym, 

którzy wśród was maja autorytet.(4:60) 

Piastujący stanowiska nie mogą słusznie „mieć autorytetu” nad ludźmi, chyba, 

Ŝe oni takŜe całkowicie wykaŜą posłuszeństwo wobec Kalifatu i odstąpią od 

dokonywania własnej interpretacji oraz uznają kaŜde słowo Kalifa danego 

czasu jako godne przestrzegania. Gdy niektóre sprawy są badane, czasami 

wykonany jest początkowy wysiłek, aby dowiedzieć się, kto złoŜył skargę. 

śaden urzędnik nie powinien się tym zajmować. Jeśli poproszeni są oni o   

raport to nie powinni dokładać do tych kwestii własnych interpretacji. Jeśli 

instrukcja Kalifa danego czasu nie jest w pełni zrozumiała, wtedy zamiast 

zgadywać jej interpretację, powinno napisać się do Kalifa danego czasu i 

poprosić o dalszą radę. 
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Jeśli kaŜdy członek DŜama'at będzie posłuszny to pójdziemy w kierunku 

duchowych wyŜyn i nasza wiara będzie tak silna jak góry i w rezultacie tego 

przesłanie islamu rozprzestrzeni się we wszystkich kierunkach świata. 

W odniesieniu do rozprzestrzeniania się islamu Hudhur powiedział, Ŝe niektórzy 

ludzie są zaniepokojeni zarzutami podniesionymi w stosunku do powiedzenie 

Hadhrat Musleh Maud (as), które było na banerze podczas DŜelsa Salana i 

mówiło, Ŝe jeśli Niemcy zostaną przejęte to Europa zostanie przejęta. Sprzeciw 

było taki, Ŝe dajemy wraŜenie posiadania niebezpiecznego postanowienia, choć 

wydajemy się być nastawionymi pokojowo. Zarzut został podniesiony albo z 

powodu nieświadomości albo z powodu chęci zaszkodzenia nam. Jeśli 

powodem było to drugie, to jest to ponowny niebezpieczny etap podŜegania 

muzułmanów. Ktokolwiek wyjaśniał osobie wnoszącej sprzeciw, równieŜ nie 

wydawał się mieć wystarczającej wiedzy i spowodował bezcelowy niepokój. 

Ogólnie rzecz biorąc, Niemcy są bardzo rozsądnymi ludźmi i wiedzą, Ŝe 

misjonarskie i humanitarne prace DŜama'at mają na celu szerzenie pięknej 

nauki islamu i doprowadzenie ludzi do jego owczarni. Słowo "przejęcie" nie 

oznacza uŜycia siły ani jakichkolwiek dąŜeń do rządzenia. Rozprzestrzeniamy 

naszą wiadomość i, nie mówiąc juŜ o Niemcach i Europie, dąŜymy do 

zwycięstwa na całym świecie, ale nie z uŜyciem siły. 

Hadhrat Musleh Maud (as) w rzeczywistości wyartykułował znaczenie narodu 

niemieckiego i nawiązywał do jego znaczenia w Europie oraz chciał powiedzieć, 

Ŝe jeśli Niemcy zrozumieją islam to sprawią, Ŝe reszta Europy teŜ go zrozumie. 

To prawda, Niemcy są w czołówce, nawet w Unii Europejskiej, a ich zdolności 

są oczywiste. 

Hudhur powiedział, Ŝe dwa dni temu połoŜył kamień węgielny pod meczet w 

Wiesbaden. Na tę uroczystość przybyli niemieccy goście i Hudhur krótko 

opowiedział o naukach islamu. Wszyscy byli wdzięczni za przesłanie Hudhura. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe jeśli będziemy pracować ze szczerością i szukać pomocy u 

Boga, ci ludzie lub ich następne pokolenie wejdą do owczarni islamu. KaŜdy, 

kogo Bóg zapragnie, zaakceptuje islam. Nie musimy bać się lub być 
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defensywni, światowe zarządzanie nie jest naszym celem. Naszym zadaniem 

jest zaszczepienie w sercach miłości do Boga.  Nadal będziemy to robić, a aby 

to osiągnąć kaŜdy Ahmadi powinien być całkowicie posłuszny Kalifatowi. 

 


