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W imię Boga Miłosiernego, Litościwego  

 

Szanowni Państwo! Przy tej okazji chciałbym wyrazić szczerą wdzięczność  

Bogu Wszechmogącego, za umoŜliwienie mi bycia tutaj w Polsce 

odbywając moją pierwszą wizytę w tym wielkim kraju. Dziękuję równieŜ 

wam wszystkim, za poświęcenie czasu i udział w tym seminarium 

zorganizowanym przez społeczność muzułmańską Ahmadiyya w Polsce.  

 

Szanowna publiczności! Został mi przedstawiony ciekawy temat do 

wygłoszenia: 

 

            "Czy islam stanowi zagroŜenie dla Polski?"  

 

Ten temat wydaje się zawierać dwa róŜne uczucia. Jednym z nich jest 

uczucie miłości i przywiązania Polaków do ich ukochanego kraju. 

Oczywiście Ŝaden obywatel Polski nie chciałby by jego kraj napotkał 

jakiekolwiek zagroŜenia dla jego pokoju i stabilności. Po drugie, zawiera 

element strachu w tym, Ŝe islam oraz wzrost jego wpływu  na świecie 

moŜe stwarzać zagroŜenie dla ich cenionego kraju. Podczas gdy w pełni 

doceniam ich poczucie patriotyzmu, chciałbym krótko wypowiedzieć się 

równieŜ na temat ich obaw wobec islamu.  

 

Zanim przejdziemy do dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym 

powiedzieć, Ŝe istnieją dwa róŜne poglądy na temat islamu. Jeden z nich 

jest prawdziwy, przedstawiający realne oblicze Islamu. O tym będzie 

mowa nieco później. Inny obraz jest ten, który jest obecnie przekazywany 

przez media. Najprawdopodobniej omawiany temat jest związany z tym 

właśnie postrzeganiem islamu. Jeśli moje załoŜenie jest słuszne, to 

chciałbym powiedzieć, Ŝe: 

  

• Jeśli się boisz islamu, który jest odpowiedzialny za terroryzm i rozlew 
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krwi niewinnych ludzi spowodowaną eksplozjami i samobójczych 

zamachów bombowych  

 

• Jeśli obawiasz się islamu, który promuje nienawiść i wrogość między 

wyznawcami róŜnych religii i chce szerzyć przesłanie poprzez przemoc. 

  

• Jeśli jesteś przeraŜony z powodu fanatycznych poglądów i działań 

ekstremistycznych niektórych elementów, którzy popełniają zbrodnie w 

imię islamu. 

  

• Jeśli się boisz islamu, który wierzy w egzekwowaniu prawa Szarłatu 

(Prawa Islamskiego) na nie-muzułmanach Ŝyjących w krajach 

muzułmańskich. 

  

• Jeśli jesteś przeraŜony/a islamem, który odrzuca podstawowe prawa 

człowieka i traktuje panie oraz nie-muzułmanów poddając ich hańbie i 

torturom.  

 

Jeśli mają Państwo takie wątpliwości i na ich podstawie myślicie, Ŝe islam 

stanowi zagroŜenie dla Polski, to są państwo w pełni usprawiedliwieni. Nie 

tylko wy, ale chciałbym powiedzieć, Ŝe wszyscy ludzie na świecie mają 

prawo czuć się zagroŜeni przez taki islam. Ja sam osobiście bym 

nienawidził i uciekał od takiego "barbarzyńskiego Islamu”.  

 

Jednak, Panie i Panowie! Chcę zapewnić, Ŝe jest to powaŜnie 

zniekształcony obraz islamu i nie ma nic wspólnego z prawdziwym i 

realnym islamem. Islam jest po prostu przeciwieństwem tych wszystkich 

wyŜej wymienionych okrutnych rzeczy.  

 

NaleŜy rozumieć, bardzo wyraźnie, Ŝe prawdziwy islam jest wiarą, o której 

mówi Święty Koran, muzułmańskie Pismo Święte, i która moŜe być 

poświadczona w lustrze praktycznych i szlachetnych przykładów i 
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wypowiedzi Świętego Proroka islamu. Wszystko inne, przeciwne do tego, 

moŜe być nazywane wszystkim,  jakkolwiek jednak nie islamem. Dlatego 

trzeba dokonać wyraźnego rozróŜnienia pomiędzy rzeczywistą nauką 

islamu i samozwańczymi poglądami i praktykami tych, którzy naduŜywają 

imienia islamu.  

To rzeczywiście bardzo smutne, Ŝe wielu ludziom nie udało się rozpoznać 

piękna islamu w tym wieku. Islam, w moim umyśle, jest jak 

najpiękniejszy diament pokoju. NiezaleŜnie od kąta pod jakim na niego 

spojrzymy, jest to absolutny spokój, czysty pokój i tylko pokój. Co 

sprawia, Ŝe islam to religia pokoju? Sama nazwa ,,islam’’ jest czymś 

wyjątkowym. Po raz pierwszy w całej historii religii, religia otrzymała imię, 

które dosłownie oznacza pokój. RównieŜ ma znaczenie całkowitego 

poddania się woli BoŜej i jego poleceniom.  

 

Ten kto naprawdę wierzy w to i wiernie podąŜa za Islamem nazywany jest 

muzułmaninem. Bardzo piękna i zwięzła definicja prawdziwego 

muzułmanina była wypowiedziana przez samego załoŜyciela islamu, 

Świętego Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwa Allacha 

będą z nim). Powiedział on: 

  

"Muzułmanin, jest to ta osoba, z czyjej rąk i języka, wszyscy ludzie są 

całkowicie bezpieczni."  (Sunan Nasai vol.8 Kitabul Iman)  

 

Niestety, obecnie islam jest traktowany na równi z religią terroru, religią 

rozlewu krwi, a niektórzy ludzie, wielu z nich, rzeczywiście uwaŜają islam 

za religię, która promuje nienawiść między ludźmi i między narodami. 

Faktem jest, Ŝe Islam jest największym orędownikiem pokoju, a Święty 

Prorok Muhammad (SAW) był największym orędownikiem pokoju 

wszechczasów, promował idee pokoju dla całej ludzkości.  

 

Chciałbym podjąć kilka podstawowych kwestii, i przedstawić wam to, co 

Święty Koran mówi o tych sprawach. To pomoŜe wam zrozumieć, Ŝe islam 
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jest naprawdę przesłaniem pokoju, będąc daleko od przekazu nienawiści, 

strachu, przemocy i rozlewu krwi.  

 

 

WOLNOŚĆ WYZNANIA  

 

Po pierwsze, Święty Koran stanowczo oświadcza:  

 

,,Nie ma przymusu w sprawach religii" (2:257) 

 

To jednoznacznie oświadcza, Ŝe ludzie na całym świecie mają całkowicie 

wolny wybór wiary, tej, którą lubią, z której są zadowoleni, pod którą chcą 

się podpisać. I nie ma nikogo na ziemi, kto mógłby w jakikolwiek sposób 

przymusić lub uŜyć siły do przyjęcia religii islamu. Święty Koran uznaje, Ŝe 

wolność wyznania jest podstawowym prawem kaŜdego człowieka. Ludzie 

mogą wierzyć w jakąkolwiek chcą religię i być członkiem wiary jakąkolwiek 

wybiorą. 

  

Święty Koran stanowi: 

  

I powiedz: "To jest prawda od waszego Pana; Dlatego pozwólcie temu, co 

wierzy, oraz pozwólcie temu, co, nie wierzy. (18:30)  

 

Jak dobitnie o tym wspomniano, islam jest prawdą objawioną. Ludzie, 

którzy chcą w to wierzyć, niech wierzą, ci którzy nie chcą niech nie wierzą. 

Nie ma przymusu wiary. Ludziom dano wolny wybór, więc islam nie ma 

instrumentu nacisku lub przymusu by jakakolwiek osoba przeszła na 

Islam.  

KARA ZA APOSTAZJĘ (ODSTĘPSTWO) 

 

Następne pytanie jest o ukaranie apostazji. Niektóre osoby, w tym 

niestety niektórzy muzułmanie, uwaŜają, Ŝe apostata powinien być 
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stracony przez ścięcie. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Święty 

Koran nigdzie nie wspomina, Ŝe karą za odstępstwo jest zabicie takiej 

osoby. Święty Koran twierdzi:  

 

Ci, którzy wierzą, a potem  nie wierzą, potem znów wierzą, a na końcu nie 

wierzą, a następnie wzrasta ich niedowierzanie, Bóg im nie przebaczy ani 

nie poprowadzi ich do drogi. (Ch.4: V.138)  

 

MoŜna sobie wyobrazić, Ŝe jeŜeli karą za odstępstwo było zabijanie, to jak 

to moŜliwe, Ŝe osoba, która odeszła moŜe powrócić do owczarni islamu po 

raz drugi? Ale Święty Koran wyraźnie stwierdza, Ŝe muzułmanin, który 

opuszcza z jakiegoś powodu religię, moŜe wrócić do swojej wiary, jeśli 

tego sobie Ŝyczy. Wybór  oraz moŜliwość wyboru  zawsze istnieje. Nie ma 

ani kary za apostazję ani nie ma teŜ elementu przymusu by zmusić osobę 

do przyjęcia islamu, a potem pozostania muzułmaninem/ką przez całe jej 

Ŝycie.  

 

Według islamu, religia jest kwestią wyboru. Jeśli ludzie są zadowoleni z 

prawdy islamu i są w pełni spełnieni, na wszelkie sposoby, są jak 

najbardziej oczekiwani aby przyjść i dołączyć do islamu, ale jeśli nie 

zdecydują się tak zrobić, to nie ma przymusu, a nawet po wstąpieniu do 

islamu, jeśli chcą odejść, mogą to zrobić. Bóg Wszechmogący przyjrzy się  

tej sprawie w Ŝyciu przyszłym, ale nikt nie ma Ŝadnej władzy by 

wymierzać karę za apostazję.  

 

 

KARY ZA BLUŹNIERSTWO 

  

Następne pytanie bardzo często zadawane jest w odniesieniu do kary za 

bluźnierstwo w islamie. Jest powiedziane i wierzy w to wiele osób, w tym 

niestety wielu muzułmanów, Ŝe karą za bluźnierstwo jest śmierć. Takie 

twierdzenie jest całkowicie błędne.  
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Święty Koran nigdzie nie wspomina, Ŝe karą za bluźnierstwo jest śmierć, 

ani nawet mniejsza kara. W rzeczywistości nie ma kary doczesnej za tę 

zbrodnię. Nie ulega wątpliwości, według islamu bluźnierstwo jest zbrodnią, 

bardzo podłą i odraŜającą, ale kara, jest całkowicie w rękach Boga 

Wszechmogącego. On moŜe ukarać sprawcę tutaj w tym Ŝyciu lub 

następnym. Wierzymy, Ŝe kaŜda osoba będzie odpowiadała przed Bogiem. 

W Dniu Zmartwychwstania, Bóg Wszechmogący podejmie decyzję, ale nie 

upowaŜnił nikogo w tym Ŝyciu, by wymierzał jakąkolwiek karę. 

 

STOSUNKI Z INNYMI 

 

Inne pytanie, które dręczy umysły wielu osób dotyczy nauk islamskich w 

sprawie kontaktów z wyznawcami innych religii. Czy islam uczy 

muzułmanów nienawidzić ich czy okazywać szacunek i Ŝyczliwość wobec 

nich? 

  

Święty Koran zawiera wyczerpujące przewodnictwo w tej sprawie. 

Stwierdza:  

 

Powiedz: "O ludu Księgi! Przybądź do słowa jednakowego pomiędzy tobą i 

nami, abyśmy nie czcili nikogo poza Allachem i abyśmy nie przypisywali 

Mu Ŝadnego partnera oraz aby niektórzy z nas nie brali sobie Ŝadnych 

panów poza Allachem."(3:65) 

  

Na ten sam temat, Święty Koran ponadto stwierdza:  

 

(…)I pomagajcie sobie wzajemnie w sprawiedliwości i poboŜności, jednak 

nie pomagajcie nikomu w grzechu i występku(…). (5:3)  

 

Warto zauwaŜyć, Ŝe Ŝadna wzmianka o religii nie została tutaj uczyniona. 

Jeśli jest ci przedstawione zaproszenie by przyłączyć się do wykonywania 

dobrego, szlachetnego uczynku Święty Koran mówi, Ŝe zawsze naleŜy je 
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zaakceptować. Takie zaproszenie, moŜe być od Ŝyda, chrześcijanina, 

hindusa, buddysty lub wyznawcy kaŜdej innej religii, a nawet od ateisty. 

Islam wymaga od muzułmanów, by wychodzili naprzód i współpracowali. 

Powinni po prostu zrozumieć powód dla którego zostali zaproszeni; nie 

powinno patrzeć na to, kto ich zaprasza.  

 

Islam przedstawił złotą zasadą, która moŜe być stosowana i wykorzystana 

przez wszystkich ludzi. Islam naucza, Ŝe wszelkie postępowania powinny 

być zawsze oparte na sprawiedliwości. Święty Koran stanowi: 

  

,,O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wytrwali dla sprawy Allacha, w 

sprawiedliwości dając świadectwo. I niechaj wrogość ludzi nie spowoduje, 

Ŝebyście postępowali inaczej, jak tylko w sprawiedliwości. Bądźcie zawsze 

sprawiedliwi, to bowiem bliŜsze jest cnoty. I bójcie się Allacha. Zaprawdę, 

Allach jest świadomy tego, co czynicie. (5:9)  

 

Z tego jasno wynika, Ŝe islam nakazuje jego prawdziwym naśladowcom, 

aby zawsze zachowywali się sprawiedliwie nawet wobec swoich wrogów. 

Czy istnieje moŜliwość, Ŝe taka religia, która promuje taką piękną naukę 

harmonii i współpracy, moŜe kiedykolwiek promować przemoc lub 

nienawiść wobec innych osób?  

 

PRZESTRZEGANIE PRAWA ZIEMI 

 

W islamie, posłuszeństwo prawu ziemi jest religijnym obowiązkiem. Święty 

Koran nakazuje muzułmanom, aby dochować wierności nie tylko Bogu i 

Świętemu Prorokowi Muhammadowi (niech pokój i błogosławieństwa 

Allaha będą z nim), ale równieŜ w stosunku do władz, pod których rządami 

Ŝyją.  Jest stwierdzone: 

  

O wy, którzy wierzycie! Bądźcie posłuszni Allachowi, jego Posłańcowi oraz 

tym, którzy wśród was mają autorytet. (4:60) 
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Obowiązek ten został dalej wyjaśniony przez Jego Świątobliwość Mirza 

Masroor Ahmad, obecnego Przywódcę Światowej Wspólnoty 

Muzułmańskiej Ahmadiyya, który powiedział: 

  

"Prawdziwy muzułmanin nigdy nie podnosi głosu w nienawiści wobec 

swoich współobywateli, ani w stosunku do rządzących władz lub rządu 

danego czasu. Jest to odpowiedzialność  prawdziwego muzułmanina, Ŝe 

powinien pozostać wierny i w pełni przestrzegać prawa kraju, którego jest 

obywatelem. "(Przemówienie z okazji otwarcia Meczetu Baitul Futuh w 

Morden, Surrey,Wielka Brytania w październiku 2003 r.)  

 

CO TO JEST DśIHAD? 

  

Rozpatrzmy jeszcze jedno istotne pytanie dotyczące DŜihadu. DŜihad jest 

to arabskie słowo oznaczające dąŜenie do szlachetnego celu. W Świętym 

Koranie, gdy Allah(Bóg) wzywa ludzi do zaangaŜowania się w DŜihad 

odnosi się to  do starania się dla  szlachetnego celu. 

  

Według islamu, DŜihad moŜna realizować na wiele sposobów -  wszystkie 

mają na celu ustanowienie i promowanie pokoju w społeczeństwie.  

 

Największym DŜihadem jest walka z egoistycznymi pokusami, takimi jak 

chciwość, poŜądliwość i innymi pragnieniami tego świata. Wymaga od 

osoby, aby stała się bardziej samo zdyscyplinowana. To jest obowiązkiem 

wszystkich muzułmanów wszystkich czasów.  

 

Głoszenie przesłanie islamu z mądrością, tolerancją i szacunkiem dla 

innych i ich przekonań,  bez uciekania się do przemocy lub siły, jest 

kolejną formą DŜihadu. 

  

Pomoc potrzebującym, bez względu na kolor skóry, wyznanie czy rasę, 

jest następną formą DŜihadu, która nie tylko przyczynia się do złagodzenia 
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cierpienia ludzkości, ale takŜe ustanawia spokój społeczny i harmonię 

między bogatymi i biednymi.  

 

Inną formą DŜihadu jest nawiązanie walki w obronie własnej. MoŜe to 

mieć miejsce jedynie w określonych okolicznościach. Muzułmanie mogą 

chwycić za broń w obronie własnej, jeśli doświadczyli przemocy, w obliczu 

zagroŜenia dla ich Ŝycia lub zostali wypędzeni z domu po prostu z powodu 

praktykowania swej religii. 

  

Kiedy Prorok islamu (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) został 

zmuszony do migracji z Mekki do Medyny, mieszkańcy Mekki nie 

pozostawili go i jego zwolenników w spokoju. Atakowali go raz po raz, a 

prawie wszystkie bitwy miały miejsce w pobliŜu Medyny. To wyraźnie 

wskazuje, kto był agresorem.  

 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nawet to pozwolenie, aby walczyć w obronie własnej 

została przyznana muzułmanów, po raz pierwszy w historii islamu, kiedy 

faktycznie byli atakowani. Zostało im dozwolone bronienie i chronienie ich 

honoru, mienia, Ŝyciu i religii. Święty Koran oświadcza: 

  

Pozwala się brać do ręki broń tym, przeciwko którym prowadzona jest 

wojna, poniewaŜ zostali poszkodowani, a Allach – zaiste!- ma władzę by 

im pomóc. (22: 40)  

 

Nawet w przypadku tego pozwolenia, naleŜy spojrzeć na ludzkie i 

wspaniałomyślne nauki islamu: to pozwolenie nie powinno być nigdy 

wykorzystywane do przekraczania granic. Święty Koran kategorycznie 

stwierdza:  

 

(…) Tak zatem, jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko wam, ukarzcie za jego 

grzech na tyle, na ile on zgrzeszył przeciwko wam. I bójcie się Allacha 

oraz wiedzcie, Ŝe Allach jest z tymi, którzy się Go boją’’. (2:195)  
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Islam, będąc największym orędownikiem pokoju, zmusza do upewnienia 

się czy nawet reakcja i odpowiedź na agresję nie wykracza poza 

usprawiedliwione granice. Pomimo, Ŝe muzułmanie mają prawo 

odpowiedzieć walką na agresję, instruuje ich, Ŝe tak szybko, jak agresorzy 

wstrzymają swe działania wojenne i chcą wybrać zawieszenie broni, 

muzułmanie, niezaleŜnie czy wygrywają czy przegrywają, są zobowiązani 

do wyraŜenia zgody na zaprzestanie swoich działań obronnych. Święty 

Koran stanowi:  

 

(...) Jeśli jednak oni odstąpią od swego, wtedy pamiętajcie, Ŝe nie 

dopuszcza się Ŝadnej wrogości, chyba Ŝe wobec złoczyńców. (2:194)  

 

WaŜne jest, aby zauwaŜyć, Ŝe dla muzułmanina, bitwa moŜe być tylko 

defensywna, a nie ofensywna. Jest to potwierdzone w Świętym Koranie, 

który oświadcza:  

 

I walczcie w sposób BoŜy przeciwko tym, którzy prowadzą walkę 

przeciwko wam, ale nie dopuszczajcie się grzechu. Zaprawdę Allach nie 

lubi grzeszników. (2:191) 

  

JeŜeli powstaje potrzeba bitwy obronnej, równieŜ wtedy islam dostarcza 

muzułmanom jasne instrukcje dotyczące tego, co moŜe, a co nie moŜe być 

dokonane, np. cywile, którzy nie walczą aktywnie przeciwko muzułmanom 

nie są atakowani, nieruchomości, takie jak pola lub inne źródła wody i 

Ŝywności, szpitale, sierocińce, miejsca kultu (wszystkich wyznań) nie są 

niszczone, a kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne są 

pozostawione nietknięte. Stąd teŜ oczywiste jest, Ŝe celem jakiejkolwiek 

takiej walki jest przywrócenie pokoju, a nie promowanie agresji. DŜihad 

we wszystkich jego formach jest zatem sposobem promowania pokoju, 

zarówno w nas samych jak i w społeczeństwie. śadne działania, w związku 

z tym, które nie promują pokoju nie mogą odnosić się do DŜihadu.  
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O TERRORYZMIE 

 

Jeden punkt naleŜy dodać tutaj, aby wyjaśnić nieporozumienie. Niektórzy 

ludzie w dzisiejszych czasach popełniają akty terroryzmu, niestety, w imię 

islamu. Powiedziałbym, Ŝe to tylko niewielka ilość ludzi, którzy zdradzają 

swoją religię poprzez swoje działania, które są całkowicie sprzeczne z  

islamem. Jako tacy, są oni ludźmi winnymi, którzy sprowadzają wielką 

krzywdę na swoją wiarę. Ci,  którzy dopuszczają się tych zbrodni i aktów 

terroryzmu w stosunku do innych ludzi w imię islamu nigdy nie powinni 

porywać pięknego imienia islamu, ani uwaŜać się za ambasadorów i 

przedstawicieli islamu. Naruszają ich własną religię i zasługują, za akty 

agresji i szarganie pięknego obrazu islamu, na zdecydowane potępienie i 

surową karę.  

 

Czwarty Kalif (arab. następca) Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Jego 

Świątobliwość Mirza Tahir Ahmad, wyjaśnił punkt widzenia o terroryzmie 

w jasnym przekazie. Powiedział:  

 

"Jeśli chodzi o islam, kategorycznie odrzuca on i potępia wszelkie formy 

terroryzmu. Nie przewiduje Ŝadnych zakrycia lub uzasadnienia Ŝadnego 

aktu przemocy, popełnionych przez osoby, grupy lub rządy. (...) Mocno 

potępiam wszelkie akty i formy terroryzmu, poniewaŜ posiadam głęboko 

zakorzenione przekonanie, Ŝe nie tylko islam, ale takŜe kaŜda prawdziwa 

religia, niezaleŜnie od jej nazwy, nie zezwala, w imię Boga, na przemoc i 

rozlew krwi niewinnych męŜczyzn, kobiet i dzieci ". (,,Morderstwo w imię 

Boga’’, str.116 i 119).  

 

Przedstawiłem tutaj tylko kilka przykładów nauk islamu, o którym mowa w 

Świętym Koranie. Ten stanowi jasno, Ŝe islam nigdzie nie wspomniał o 

Ŝadnych naukach promujących terroryzm i wojny przeciwko innym 

ludziom. To oznacza równieŜ, Ŝe jedynie pokojowa osoba moŜe być 

naprawdę muzułmaninem, a ludzie, którzy popełnili zbrodnie, agresję i 
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inne barbarzyńskie akty, takie jak zamachy samobójcze, nawet jeśli 

zostały popełnione w imię islamu, nie zasługują na nazywanie ich 

muzułmanami. 

  

Powiedzieć, Ŝe muzułmanin jest terrorystą lub wykorzystywanie 

chorobliwie wymyślonego terminu "muzułmańskiego terroryzmu" jest z 

pewnością jak włoŜenia światła i ciemności, ognia i wody lub śmierci i 

Ŝycia razem. Jak moŜna umieścić białe i czarne razem? Są one całkowicie 

sobie przeciwne. Zapewniam, Ŝe prawdziwy muzułmanin nie moŜe być 

terrorystą i terrorystów nie moŜna nazywać muzułmanami! W islamie nie 

ma miejsca na terroryzm, a cała koncepcja terroryzmu jest całkowicie 

obce naukom islamu. 

 

 

WPROWADZENIE DO AHMADIYYAT 

 

Panie i Panowie! Po wysłuchaniu tych wszystkich wyjaśnień na temat 

rzeczywistych i prawdziwie pokojowych nauk islamu, które stanowią 

prawdziwą  gwarancję narodowego i międzynarodowego pokoju, niektórzy 

z was mogą się zastanawiać, czy istnieje jakaś społeczność muzułmańska 

na świecie, która naprawdę wierzy w nie i praktykuje taki islam?  

 

To pytanie jest bardzo prawdziwe/szczere i jest mi bardzo miło 

poinformować wszystkich, Ŝe istnieje taka muzułmańska społeczność. Jej 

nazwa to Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya. Jest to globalna wspólnota 

natchniona przez Boga, oddana odrodzeniu prawdziwego przesłania islamu 

zawartego w Koranu, werbalnego objawienia Boga Wszechmogącego 

danego Świętemu Prorokowi, ZałoŜycielowi islamu, Prorokowi 

Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Boga niech będzie z nim). To 

samo przesłanie zostało praktycznie przedstawione i ustnie wyjaśnione 

przez Świętego Proroka islamu (pokój i błogosławieństwo Allacha niech 

będzie z nim). 
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W tym wieku, który nazywa się okresem Dni Ostatnich, Bóg 

Wszechmogący z góry zdecydował o wysłaniu duchowego syna Świętego  

ZałoŜyciela islamu (pokój i błogosławieństwo Allacha niech będzie z nim) 

w osobie Imama Mahdiego, właściwie prowadzonego przywódcę oraz 

Obiecanego Mesjasza w islamie w celu odrodzenia religii islamu, która 

stanowi prawdziwe przesłanie zbawienia dla całej ludzkości.  

 

Wszystko to zostało spełnione poprzez nadejście Jego Świątobliwości Mirzy 

Ghulam Ahmad (pokój z nim), który urodził się w Qadian w Indiach w 

1835, zmarł w 1908 roku. Na mocy BoŜej instrukcji i wskazówki, 23 marca 

1889 roku załoŜył Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya. Wspólnota ta jest 

uosobieniem dobroczynnego przesłania islamu w jego dziewiczej czystości, 

promuje pokój i powszechne braterstwo. Jest to czysto religijna wspólnota 

bez celów politycznych, całkowicie zaangaŜowana w dobro i słuŜenie  

ludziom we wszystkich częściach świata. Jej motto: "Miłość dla wszystkich, 

Nienawiść dla Nikogo" doskonale uosabia istotę islamu. Wspólnota jest 

zaangaŜowana w budowę setek szkół i uczelni, tworzeniu klinik i szpitali - 

otwartych dla wszystkich i udzielająca pomocy potrzebującym uczniom i 

pacjentom. Jej instytucja charytatywna, "Humanity First", uznana przez 

ONZ, jest zawsze na czele udzielających pomocy humanitarnej cierpiącej 

ludzkości, niezaleŜnie od koloru skóry, wyznania, rasy czy religii.  

 

Wspólnota jest równieŜ niestrudzenie zaangaŜowana w pokojowe 

rozprzestrzenianie się i dzielenie się Ŝyciodajnym przesłaniem 

prawdziwego islamu na całym świecie. Opublikowała tłumaczenia Koranu 

w ponad 69 językach oraz innej literatury islamskiej w 120 językach 

świata. Wspólnoty prowadzi  24 godzinny globalny kanał satelitarny o 

nazwie MTA, który przesyła jej przesłanie w językach świata aŜ po krańce 

ziemi. PotęŜny serwis internetowy "Alislam.org" jest odwiedzany przez 

ponad milion osób kaŜdego miesiąca.  

 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya, z jej skromnym początkiem 121 lat 
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temu wzrastając, jest obecnie uznawana za najbardziej dynamiczną 

nazwę/określenie Islamu we współczesnej historii. Posiada aktywne 

oddziały w ponad 195 krajach z  szacunkową liczbą członków więcej niŜ 

sto sześćdziesiąt milionów na całym świecie. Polska misja została 

ponownie utworzona po II wojnie światowej, w roku 1990.   

 

Wybitnym wyróŜnikiem Wspólnoty jest system Kalifatu. Oznacza to 

system przywództwa duchowego, który jest załoŜony przez Boga, 

natchniony i kierowany. Głowa systemu znany jest jako Kalif, który jest 

duchową, religijną i administracyjną głową globalnej wspólnoty. Obecny 

Kalif, najwyŜszy zwierzchnik wspólnoty, Jego Świątobliwość Mirza Masroor 

Ahmad jest piątym następcą załoŜyciela Wspólnoty. Ten system Kalifatu, 

która jest zakorzeniony w nauce Koranu oraz oparty na słowach Świętego 

Proroka islamu (pokój i błogosławieństwa Allacha niech będą z nim), jest 

prawdziwie motywującą i jednoczącą siłą stojąca za wszelkimi 

osiągnięciami społeczności. śadna inna muzułmańska organizacja nie 

dzieli tego wyróŜnienia. 

 

WNIOSEK 

 

Szanowni Państwo! Starałem się wyjaśnić Wam, moim skromnym 

sposobem, pokojowe nauki islamu. Wykazałem równieŜ, w czym, 

wspólnota muzułmańska moŜna zamanifestować w praktyce te 

przynoszące pokój nauki. Chcę zapewnić, raz jeszcze, Ŝe islam,  jest 

ostatecznym przesłaniem przewodnictwa dla ludzkości oraz określoną 

recepturą na zbawienia. To przesłanie miłości i pokoju, a nie wiadomości 

terroru i działań wojennych. 

 

OdłóŜcie wszystkie obawy, które być moŜe posiadacie w waszych sercach, 

patrząc na straszne doświadczenie okrucieństwa popełniane przez garść 

terrorystów i ekstremistów. Nie są oni przedstawicielami islamu. Nie są oni 

nośnikami islamu. Nie moŜe być nic bardziej mylnego niŜ przyjmować ich 
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jako miarę zrozumienia islamu. Zdrajcy i skazani nigdy nie mogą być 

ambasadorami swojej religii. 

  

Zapewniamy, Ŝe prawdziwy islam jest ten, który wykonuje pieczęć władzy, 

z Koranu, ostatecznego słowa Boga oraz jest zgodny z wypowiedziami i 

szlachetnym przykładem Świętego Proroka, załoŜyciela Islamu. Ten islam, 

jak juŜ ustaliłem, jest niczym innym jak pokojem. 

  

Poprzez was, pragnę przekazać ten komunikat do wszystkich Polaków, iŜ 

nie ma potrzeby obawiać się prawdziwego i pokojowego islamu. Nie jest 

on w ogóle Ŝadnym zagroŜeniem dla pokoju i stabilności waszego 

wielkiego kraju. Nie dajcie się podejść przez błędne i straszliwe czyny tych 

ekstremistów, ukrytych wrogów islamu. Nie bójcie się go. Islam jest religią 

nadziei i Ŝycia dla kaŜdego.  

 

Wyjdźcie naprzód i zapoznajcie się z Koranem, realnymi podstawami 

islamu. Znajdziecie w nim tylko miłość, pokój, harmonię i wieczne 

zbawienie. Niech Bóg błogosławi was wszystkich obficie, jak równieŜ wasz 

kraj.  

  

Dziękuję za uwagę. 

 


