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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Konferencja światowych religii 2014 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

7 marca, 2014 r.     

 
 
Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe około trzech tygodni temu odbyła się 

konferencja zorganizowana przez DŜama’at Ahmadiyya Wielkiej Brytanii, z 

okazji jego stuletniej obecności na Wyspach. Uczeni i przedstawiciele róŜnych 

religii zostali zaproszeni do przedstawienia koncepcji Boga i religii w oparciu o 

ich pisma. Tematem konferencji był Bóg w XXI wieku. Istotnie, islam miał być 

reprezentowany na konferencji i było to uczynione przez Hadhrat Khalifatula 

Masih. Inne reprezentowane religie to: judaizm, hinduizm, buddyzm, 

druzdowie i zoroastryzm. Na konferencji tej byli równieŜ obecni Sikhowie i 

Baha’i. Ponadto politycy i działacze praw człowieka uzyskali równieŜ moŜliwość 

zaprezentowania swoich poglądów. Konferencja odbyła się w tradycyjnym 

miejscu zwanym Guildhall, który to budynek został zbudowany około 1429 

roku, a moŜe nawet wcześniej i na pewno jest jednym z dwóch najstarszych 

budynków w Londynie. To ma znaczenie historyczne. 

Konferencja ta została pokazana przez MTA, więc ludzie musieli ją widzieć. 

Mamy nadzieję, Ŝe, ze względu na historyczne znaczenie tego wydarzenia, 

będzie o nim równieŜ wspomniane w „Al Fazl”. Celem wspominania o tej 

konferencji w dzisiejszym kazaniu nie było ukazywanie jej historii, ale podanie 
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kilku jej szczegółów. Hudhur powiedział, Ŝe ma nadzieję, Ŝe tłumaczenie jego 

przemówienia na urdu jak i równieŜ na inne języki zostało wykonane. Z 

Pakistanu przyszła prośba, aby konferencja została wspomniana w piątkowym 

kazaniu, tak jak Hudhur wspomina o swoich podróŜach, po to, aby słuchacze 

mogli mieć dobre zrozumienie i docenili znaczenie tego wydarzenia. Niektórzy 

ludzie nie oglądają [ takich ] wydarzeń na MTA. Nie dalej jak wczoraj ktoś 

napisał do Hadhrat Khalifatula Masih, Ŝe przeczytał o konferencji w takiej a 

takiej gazecie. Ludzie słuchają piątkowych kazań z większym zapałem. Byłoby 

lepiej gdyby Ahmadi obejrzeli tą konferencję na MTA jako Ŝe było to wspaniałe 

wydarzenie.  

Hadhrat Khalifatul Masih przedstawił krótkie fragmenty przemówień niektórych 

mówców, a takŜe zaprezentował podsumowanie swojego adresu i podał opinie 

oraz komentarze niektórych gości jako znak pomocy i wsparcia Boga i po to 

abyśmy my jak i zarówno świat mogli wiedzieć, Ŝe triumf Proroka (saw) jest 

demonstrowany przez jego prawdziwego i Ŝarliwego wielbiciela. 

Przed podaniem szczegółów Hudhur powiedział, Ŝe członkowie administracji 

DŜama’at Wielkiej Brytanii, którzy zorganizowali tak duŜe wydarzenie, nie 

promowali go z wyprzedzeniem, jak powinno to było nastąpić, ale byli oni 

zadowoleni z po prostu jego zorganizowania i przewidywali duŜą liczbę gości. 

To była szansa na przedstawienie DŜama’at na szeroką skalę i 

rozpowszechnienie pięknych nauk islamu do tak wielu ludzi, jak to tylko 

moŜliwe.  Jeśli kontakt z mediami zostałby prawidłowo nawiązany to 

osiągnęlibyśmy lepsze wyniki niŜ te, które uzyskaliśmy w wyniku wysiłków 

Amiir Sahib i jego zespołu. W dzisiejszych czasach prasa jest ogromnym 

źródłem promowania wiadomości. Jeśli chodzi o to, to większość DŜama’at na 

świecie nie wykorzystuje tego i jest to nasza słabość. USA poprawiło się nieco 

pod tym względem i dobra praca w tym zakresie prowadzona jest równieŜ w 

Ganie, Sierra Leone i francuskojęzycznych krajach Afryki. Powinniśmy mieć 

dostęp do mediów na kaŜdym poziomie po to, aby świat poznał piękną naukę 

islamu. Jest to doskonałym źródłem Tabligh i wszystkie DŜama’at powinny 

zwrócić na to uwagę. 
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Niektórzy mówcy przemawiali dobrze i mamy nadzieję, Ŝe było to 

spowodowane głosem ich serca. Przewodniczący Rady Hinduskiej w Wielkiej 

Brytanii, Umesh Chander Sahrma, powiedział: „Dzisiejszy temat jest bardzo 

ciekawy, oznacza on, Ŝe przynajmniej jedna rzecz jest pewna- kaŜdy z nas 

wierzy, Ŝe Bóg istnieje. Inną kwestią, która jest bardzo jasna jest to, Ŝe 

wszystkie grupy polityczne nie zdołały przynieść pokoju i harmonii między 

społecznościami oraz na świecie. Konflikty są widoczne na kaŜdym kroku i z 

tych czy innych powodów, ludzie nie wierzą przywódcom politycznym. Myślę, 

Ŝe to jest czas, kiedy powinniśmy powrócić do naszej wiary.” Powiedział teŜ, Ŝe 

powinniśmy dawać przykład, a nie tylko doradzać innym. Hudhur dodał 

komentarz, aby Allah uczynił Ŝeby ludzie zaczęli to praktykować, bo jest to 

rzeczywiście prawda. 

Wiadomość od Dalaj Lamy została odczytana w Londynie przez jego 

przedstawiciela. Powiedział on: „Wszystkie religie uczą cnoty miłości, altruizmu 

i cierpliwości. Dlatego, nawet, jeśli posiadają one róŜne poglądy filozoficzne, 

powinniśmy je wszystkie szanować. KaŜda tradycja religijna miała od wieków 

znaczny wkład w człowieczeństwo. TakŜe w przyszłości takie tradycje mogą 

pomóc nam promować pokój w naszych wspólnotach i doprowadzić do 

harmonii i zrozumienia pomiędzy sąsiadami. WaŜną kwestią dla wszystkich 

wierzących jest, aby szczerze praktykować nauki ich tradycji religijnych w 

codziennym Ŝyciu. Konflikt w imię religii występuje wtedy, gdy ludzie nie 

rozumieją prawdziwych intencji swojej wiary. Powinniśmy promować kontakt 

pomiędzy wyznawcami róŜnych religii... społeczeństwo wykształci w sobie 

szacunek dla tradycji religijnych innych ludzi, co z kolei będzie promować 

harmonię w społeczeństwie. Całym moim sercem wspieram konferencję 

światowych religii zorganizowaną przez Stowarzyszenie Muzułmańskie 

Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii, która to konferencja odbywa się w Londynie 

dnia 11 lutego 2014 roku. UwaŜam, Ŝe tego typu spotkania mają potęŜny 

symboliczny efekt... moją modlitwą jest, aby owoce waszej wymiany były 

dalekosięŜne i długotrwałe.” 
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Duchowy przywódca wspólnoty druzdów w Izraelu, szejk Moafaq Taryfy 

powiedział: „Mamy silne stosunki i bliskie więzi ze wszystkimi sektami i 

religiami w Ziemi Świętej, kolebce wiary i domu oraz miejscu podróŜy 

duchowej wszystkich proroków. Koran mówi: O ludzkości, stworzyliśmy cię 

z męŜczyzny i niewiasty, i uczyniliśmy z ciebie plemiona i grupy, 

abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej czcigodnym 

spośród was w oczach Allaha jest ten, kto wśród was jest najbardziej 

sprawiedliwy.(…) (49:14) Jestem naprawdę wdzięczny Jego Świątobliwości, 

przywódcy światowej wspólnoty Ahmadiyya i jej członkom za to zaproszenie i 

gratuluje wam tej imponującej konferencji na temat religii świata, która jest 

częścią obchodów stulecia obecności muzułmanów Ahmadi w Wielkiej Brytanii. 

Jako społeczność Druzdów nawiązaliśmy, w Ziemi Świętej, bardzo silne więzi 

ze społecznością muzułmańską Ahmadiyya. Połączmy nasze dłonie w 

potępianiu przemocy i agresji we wszystkich jej formach i zasiejmy ziarno 

miłości poprzez kultywowanie pokoju nie tylko na Wschodzie, ale na całym 

świecie .” 

 

Arcybiskup Kevin McDonald reprezentował Kościół Katolicki. Powiedział on: 

„Jestem zaszczycony i wdzięczny za moŜliwość przemawiania w imieniu 

Kościoła Katolickiego na tej konferencji światowych religii zorganizowanej przez 

społeczność Ahmadiyya w czasie obchodów waszego stuletnieg istnienia w 

Wielkiej Brytanii. Jest to znakiem naszych czasów, Ŝe zgromadzenie takie 

powinno nastąpić i jest to powód by być wdzięcznymi, Ŝe w tych czasach 

Ŝyjemy.” Odczytał on wiadomość od kardynała Peter’a Turkson’a, 

przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Pokoju i Sprawiedliwości: „Jestem 

wdzięczny za moŜliwość skierowania mojego modlitewnego pozdrowienia do 

konferencji będącej częścią obchodów stulecia wspólnoty Ahmadiyya, 

zwłaszcza, gdy przedstawiciele róŜnych wyznań zebrali się by deliberować na 

temat spraw pokoju.” 
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Rabbi, profesor Daniel Sperber, reprezentował Naczelnego Rabbiego Izraela. 

Powiedział on: „śyjemy w społeczeństwie, w którym materializm jest 

postrzegany jako pozytywna wartość najwyŜszego poziomu i gdzie przepaść 

między bogatymi i biednymi osiągnęła przeraŜające rozmiary. W imię postępu i 

komfortu uszczuplamy świat z jego dóbr naturalnych zanieczyszczając nasze 

zasoby słodkiej wody, niszcząc nasze lasy i nie chyba muszę dalej 

kontynuować tej litanii katastrof ekologicznych. śyjemy w świecie rozdartym 

przez walki i zawirowania polityczne i religijne. Imię Boga i Jego posłannictw 

deptane są w imię racjonalizmu i dogodności politycznej.” Rabbi powiedział, Ŝe 

wszyscy powinni pracować nad tymi aspektami. Hadhrat Khalifatul Masih 

zaznaczył, Ŝe ma nadzieję, Ŝe te myśli były równieŜ doceniane przez lidera ich 

kraju i Ŝe odnosiły się równieŜ do niego. 

 

Wysoki Komisarz Gany odczytał posłanie od prezydenta Gany. Wiadomość ta 

mówiła, Ŝe konferencja ta po raz kolejny przypomina nam, Ŝe Bóg wysłał na 

ten świat swoich ukochanych proroków, którzy dali swoje przesłanie ludziom 

wszystkich ras (bez dyskryminacji), iŜ powinni oni Ŝyć w pokoju i wzajemnej 

harmonii. Powiedział równieŜ, Ŝe w Ganie została załoŜona Rada Pokoju i kraj 

ten posiada tolerancję religijną, w której kaŜdy ma reprezentację. 

 

Baronowa Warsi powiedziała: „Jest to zaszczyt przemawiać przed tak 

znakomitą publicznością w tak prestiŜowym otoczeniu, tutaj, na konferencji 

światowych religii. Jest to świadectwem otwartości, pragmatyzmu oraz pokory 

społeczności Ahmadiyya, Ŝe dzisiaj, wasze sztandarowe, globalne wydarzenie 

jest nie tylko świętowaniem waszej wiary, ale świętowaniem wszystkich 

wyznań. Trzeba tylko rozejrzeć się po Wielkiej Brytanii, aby zobaczyć jak 

ogromny wkład wspólnota Ahmadiyya ma we wszystkich dziedzinach Ŝycia, 

zwłaszcza w odniesieniu do działań charytatywnych i w odniesieniu do działań 

społecznych ... To był zdecydowanie waŜny moment dla wielu wyznań, aby 

przyjść tutaj i wyrazić swoją wzajemną solidarność oraz swoją solidarność i 
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zaangaŜowanie w pracę pomiędzy religiami. Jestem zaszczycona, Ŝe mogłam 

być tego częścią.” 

 

Dr Katrina Lantos Swett, wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Komisji 

Wolności Religijnej US, która zna DŜama’at od jakiegoś juŜ czasu, równieŜ 

przybyła, aŜ z USA, na tą konferencję. Powiedziała: „Jest to naprawdę zaszczyt 

i przywilej być tutaj z wami, tego wieczoru, gdy obchodzimy setną rocznicę 

obecności wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii ... w 

radosnej celebracji tolerancji i wolności, co jest cechą tej społeczność i jej 

członków. Krótko mówiąc wy, społeczność Ahmadiyya, jesteście Ŝywym 

dowodem na to, Ŝe religia rzeczywiście moŜe być prawdziwym przyjacielem 

pokoju, zrozumienia i wolności. Patrząc wstecz na XX wiek, moŜemy równieŜ 

zobaczyć coś pięknego i cennego. Widzimy dzielnych ludzi, przesiąkniętych 

swoimi naukami religijnymi, powstających i stających się światłem w 

ciemności... „ Przeszła ona do podania kilku przykładów w tym zakresie, a 

następnie powiedziała, Ŝe w XX wieku zauwaŜono, Ŝe DŜama’at Ahmadiyya 

zabiera głos przeciwko uciskowi w stosunku do wszystkich ludzi. Hudhur 

powiedział, Ŝe nie była ona tutaj dość ścisła, poniewaŜ DŜama’at zabiera głos 

przeciw opresji od czasu Obiecanego Mesjasza (as) i zgodnie z jego 

nauczaniem, które sięga wstecz do XIX wieku. Dr Katrina Lantos Swett 

powiedziała dalej: „Patrząc wstecz na XX wiek, widzimy was tzn. społeczność 

Ahmadiyya, opowiadających się nie tylko za swoimi prawami, ale 

opowiadających się za całą ludzkością wobec prześladowców ludzkości. My, tak 

jak wy, opowiadamy się za tolerancją i wolnością. My, tak jak wy, opowiadamy 

się za światem, w którym ludzie z róŜnych środowisk i przekonań religijnych 

mogą zejść się razem i uczyć się od siebie na wzajem. Nauczyć się oznacza 

słuchać a słuchać oznacza poszanowanie i tolerancję. Jestem wdzięczna, Ŝe we 

wspólnocie Ahmadiyya chodzi rzeczywiście o szacunek dla naszych bliźnich ... 

Starajmy się podwoić nasze wysiłki, aby osiągnąć właśnie to.”  
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Hudhur powiedział, aby Bóg sprawił Ŝeby mocarstwa to zrozumiały. 

 

Rt Hon. Dominic Grieve, Prokurator Generalny, przed odczytaniem wiadomości 

od premiera powiedział: „Patrząc w przyszłość, w XXI wiek, nie sądzę, Ŝe mogę 

pomyśleć o bardziej trafnej lokalizacji dla tej międzyeligijnej konferencji aniŜeli 

wielka sala kupców (Guildhall), tych samych ludzi, którzy pociągnęli Brytanię, 

Anglię na zewnątrz, ku reszcie świata i teraz osiągnęli cudowny rezultat 

doprowadzenia was wszystkich razem w tym miejscu ... Jako wyznawca wiary 

chrześcijańskiej, zawsze wydawało mi się, Ŝe komuś, kto posiada wiarę, łatwiej 

jest zrozumieć ludzi innych wyznań, aniŜeli komuś, kto wiary nie posiada w 

ogóle.”  

Hudhur powiedział, Ŝe niechaj Allah sprawi, aby tak właśnie było.  

 

Przesłanie premiera było następujące: „ Wysyłam moje szczere pozdrowienia 

dla społeczności muzułmańskiej Ahmadiyya, gdy wspólnie z wyznaniami całego 

świata, spotykacie się aby zjednoczyć się dla sprawy społecznego i 

międzynarodowego pokoju. Uznaję wielką pracę, jaką robicie, tutaj, w Wielkiej 

Brytanii od imprez między religijnych w całym kraju po niesienie pomocy 

społeczności, która została dotknięta przez niedawne powodzie. Dzisiejszy 

dzień uwydatnia znaczącą pracę, którą wykonujecie dla relacji między 

religijnych i międzynarodowego pokoju. Cieszę się, Ŝe rząd brytyjski jest tutaj 

dziś reprezentowany. Dołączamy się do Jego Świątobliwości i liderów wyznań 

religijnych na całym świecie, aby omówić jak religie mogą połączyć/spotkać się 

razem, aby pomóc przynieść pokój.” 

 

Wiadomość od Jej Królewskiej Mości, która jest najwyŜszym zwierzchnikiem 

Kościoła Anglikańskiego i obrońcą wiary, była następująca:  

„Królowa była rada otrzymać Ŝyczliwą wiadomość wysłaną w imieniu 

Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii z okazji 
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konferencji religii świata odbywającej się dziś w Guildhall, w ramach obchodów 

stulecia [przyp. tłumacz. obecności w UK] waszej wspólnoty. Jej Królewska 

Mość był zainteresowana dowiedziawszy się o celach konferencji i doceniła 

waszą troskliwość w sprawie poinformowania jej o tym tak jak to uczyniliście. 

W zamian Królowa Ŝyczy jak najbardziej udanego i niezapomnianego 

zgromadzenia dla was wszystkich.” 

 

Następnie Hudhur podał podsumowaną wersję własnego przemówienia. 

 

Bóg pragnie zreformować ludzkość po to, aby wypełniała ona obowiązki 

względem Boga i obowiązki wobec BoŜego stworzenia. W tym celu wysłał On 

swoich proroków. Ci, którzy słuchają proroków odnoszą sukces, a ci, którzy ich 

odrzucają, ostatecznie dochodzą do złego zakończenia. KaŜdy z takich 

narodów, który sprzeciwiał się prorokom, odrzucał ich, odrzucał istnienie Boga i 

mówił, Ŝe są to zwykłe bajki a Boga nie ma, został ukarany i skończył 

ostatecznie w opłakanym stanie. Koran jest pełen sprawozdań o takich 

ludziach, jak i są przepełnione nimi księgi innych religii. Kwestie te powinny 

być dla nas powodem do niepokoju, jako Ŝe nie są to bajki. 

Hudhur powiedział do zgromadzenia, Ŝe Koran jest niebiańskim Pismem, w 

które Hudhur wierzy. Koran informuje nas, Ŝe wysyłając proroków, Bóg pragnie 

ustanowić wysoki poziom duchowości wśród ludzkości i spowodować, aby 

połączyła się ona z Bogiem, a tym samym wypełniła swoje obowiązki wobec 

Niego i poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu moralności, równieŜ wypełniła 

swoje obowiązki wobec BoŜego stworzenia. 

Na konferencji Hudhur powiedział, Ŝe kiedy Bóg posłał Proroka (saw), aby 

zreformował cały świat, to on nie tylko prześcigał się w rozpowszechnianiu tej 

wiadomości, ale takŜe spędzał swoje noce na intensywnej modlitwie i 

błaganiach do Boga. Czyniąc to płakał w udręce i bólu serca tak, Ŝe miejsce, 

gdzie się modlił stawało się mokre od łez.  Jego męki i boleści, aby 

zreformować ludzkość nie moŜna opisać słowami. W Koranie Bóg zwraca się do 
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niego bezpośrednio mówiąc: Być moŜe stanie się tak, Ŝe będziesz smucił 

się na śmierć z ich powodu, jeŜeli nie uwierzą w tę Rozmowę. (18:7) 

JednakŜe Bóg Wszechmogący jest Tym, który wysłuchuje szczerych modlitw 

wypływających z głębi serca. I tak odpowiedział On na te modlitwy Proroka 

(saw). Historia pokazuje, Ŝe ci sami ludzie, którzy byli barbarzyńcami i 

ignorantami stali się tymi z najwspanialszymi wartościami moralnymi.  śadne 

ziemskie siły nigdy nie byłby w stanie przynieść takiej duchowej rewolucji. 

Hudhur opowiedział gościom o manierach Proroka (saw) w stosunku do jego 

wrogów. Byli świadkowie tego, Ŝe Prorok (saw) odpowiedział na brutalność, 

nienawiść i zaciekłe ataki swoich wrogów, niczym innym jak tylko 

przebaczeniem, miłosierdziem i współczuciem. Byli równieŜ świadkowie tego, 

Ŝe kiedy Prorok (saw) odniósł zwycięstwo nad wrogami islamu, którzy w 

przeszłości nie pozostawili kamienia na kamieniu w swoich wysiłkach, aby 

zniszczyć tę religię, odpowiedział z pokojem mówiąc: „Nie mam osobistej 

wrogości wobec was, nie chcę Ŝadnej zemsty za okrucieństwa i 

prześladowania, jakie zadaliście nam w przeszłości.Tak długo, jak 

zagwarantujecie, Ŝe będziecie Ŝyć w pokoju, moŜecie pozostać w Mekce; nie 

będziecie traktowani okrutnie czy niesprawiedliwie”... gdy niezliczeni wrogowie 

islamu zaobserwowali tę niezrównaną dobroć, nie mieli innego wyjścia jak tylko 

to uhonorować i przyjąć islam. 

Hudhur powiedział do zgromadzenia, Ŝe Koran przyznał Prorokowi (saw) tytuł 

„miłosierdzia dla całej ludzkości” i istnieją tysiące przykładów, które dowodzą 

prawdziwości Słowa BoŜego co do miłosierdzia Proroka. W świetle tych 

miłosiernych nauk moŜe nasunąć się jedno pytanie czy teŜ zarzut i doprawdy 

niektórzy nie- muzułmanie regularnie do tego nawiązują - jeśli islam uczy 

muzułmanów, aby okazywać miłość i współczucie i jeśli Prorok (saw) naprawdę 

było miłosierdziem dla całej ludzkości, to, dlaczego toczone były wojny 

religijne! Aby to zrozumieć, naleŜy zapoznać się z prawdziwą historią 

wczesnego islamu i pamiętać o dwóch waŜnych punktach: 1. Historia świadczy 

o tym, co uznają nawet bezstronni nie-muzułmańscy Orientaliści, Ŝe w 

pierwszych latach po tym jak Prorok (saw) ogłosił swoje twierdzenie, on i jego 
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wyznawcy byli poddawani, w Mekce, najbardziej barbarzyńskim i 

przeraŜającym prześladowaniom.  Jednak muzułmanie nie szukali Ŝadnej 

zemsty. Po latach ciągłych prześladowań, Prorok (saw) i jego towarzysze 

wyemigrowali do Medyny. Jednak, gdy ludzie z Mekki najechali na Medynę, aby 

wyeliminować muzułmanów, wtedy ci ostatni odpowiedzieli według BoŜego 

polecenia, które zostało wspomniane w Koranie: Pozwala się brać do ręki 

broń tym, przeciwko którym prowadzona jest wojna, poniewaŜ zostali 

poszkodowani, a Allah- zaiste!- ma władzę, by im pomóc-Tym, którzy 

niesprawiedliwie zostali wygnani ze swych domów, tylko dlatego, Ŝe 

powiadali: „Naszym Panem jest Allah”. I gdyby Allah nie odtrącał 

jednych ludzi, poprzez innych, klasztory i kościoły, synagogi i meczety, 

w których wymienia się imię Allaha, z pewnością zostałyby juŜ 

zniszczone. Niechybnie Allah pomoŜe temu, który Jemu pomaga. Allah 

rzeczywiście jest PotęŜnych, Silny(22:40-41) 

Podczas konferencji Hudhur powiedział dalej, Ŝe w świetle tych wersetów, 

uciśnionym dano prawa do obrony i werset ten takŜe ochrania inne religie i 

oznajmia, Ŝe Bóg jest PotęŜny i ma moc do obrony muzułmanów przeciwko 

poganom. Pomimo ich siły i broni, poganie mieli zostać pokonani i doprawdy, 

dając dowód swego istnienia, Bóg pomógł muzułmanom pokonać armię 

znacznie większą, która równieŜ była bardzo dobrze wyposaŜona. Wojny 

toczone przez Proroka (saw) i jego Właściwie Prowadzonych Khulafa[Kalifów], 

były w obronie i w celu ustanowienia pokoju a nie w celu zdobycia władzy i 

rządów. 

Hudhur powiedział gościom, Ŝe zarówno Prorok (saw) jak i Koran zapowiedzieli, 

Ŝe nadejdzie czas, kiedy muzułmanie zapomną o prawdziwych naukach islamu 

i w dzisiejszych czasach, kaŜda niesprawiedliwość popełniana przez 

muzułmanów i ich pogarszający się stan jest dokładnym wypełnieniem tej 

zapowiedzi. Hudhur powiedział zgromadzonym, Ŝe nie jest to ostateczny stan 

muzułmanów. Kontynuował on, Ŝe jego głębokim przekonaniem jest to, Ŝe tak 

jak proroctwo pogorszenia się stanu muzułmanów zostało spełnione tak 

proroctwo poprawy ich duchowego stanu takŜe spełni się, a to miało odbyć się 
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w związku z pojawieniem się Obiecanego Mesjasza (as). Hudhur powiedział 

dalej, Ŝe on i DŜama’at Ahmadiyya wierzą, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) przyszedł 

w osobie załoŜyciela DŜama’at i, Ŝe on to ugruntował nauczania prawdziwego 

islamu wśród jego wyznawców. ZałoŜył on wspólnotę, która próbuje 

praktykować prawdziwy islam. Pomoc i wsparcie Boga są z Obiecanym 

Mesjaszem (as) i Hudhur podał tylko trzy przykłady jego prawdomówności. Po 

pierwsze, Obiecany Mesjasz (as) przepowiedział, Ŝe w tych czasach 

występować będzie wiele trzęsień ziemi i katastrof naturalnych i to się 

sprawdziło gdyŜ w poprzednim stuleciu wystąpiło więcej aniŜeli w poprzednich 

stuleciach trzęsień ziemi. Przepowiedział on takŜe, Ŝe rosyjski car zostanie 

obalony i tutaj miał rację. Jego przepowiednia dotycząca wielkich wojen takŜe 

się sprawdziła i świat, od tego czasu, doświadczył dwóch takich katastrof, a 

teraz próbuje, po raz kolejny, udać się w tym kierunku. BudŜety obronne na 

całym świecie ignorują inne potrzeby i uwaga koncentruje się na zwiększaniu 

potencjału wojskowego. Świat musi pomyśleć ponownie. Brak pokoju na 

świecie nie jest związany z religią, wręcz przeciwnie, dzieje się tak z powodu 

chciwości i polityki. 

Hudhur wspomniał równieŜ na konferencji, Ŝe pomoc BoŜa jest z tym jednym, 

którego On wysłał w tych czasach, w przeciwnym razie, jak mógłby pretendent 

z małej wioski w Indiach, stać się znanym na całym świecie. I po jego odejściu, 

bez BoŜej pomocy, nie mógłby on pozostawić tak rozkwitającej społeczności. 

Społeczności, która ze względu na mocny związek z instytucją Kalifatu, 

rozwijała swoje misję na całym świecie. Hudhur powiedział zgromadzonym, Ŝe 

załoŜyciel naszego DŜama'at dał nam wiedzę o tym, Ŝe Słowo BoŜe nie jest 

starą bajką, a Bóg jest Ŝywy i przemawia do swoich prawych sług i pokazuje im 

prawdziwe znaki. Jest naszym obowiązkiem, aby przywiązywać uwagę do 

reformatora tych czasów i rozpoznać prawdziwego ducha naszego Boga. 

Zamiast winić Boga i nasze religie za własne błędy, powinniśmy spojrzeć w 

lustro i ocenić własne niedociągnięcia. Niech Bóg dopomoŜe światu to 

praktykować! 

Następnie Hudhur przedstawił niektóre poglądy i komentarze gości, którzy 
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wzięli udział w konferencji. 

Stein Villumstad, Sekretarz Generalny Rady Europejskiej Przywódców 

Religijnych powiedział, Ŝe takie zebranie gdzie ludzie róŜnych wyznań słuchają 

siebie na wzajem z otwartymi umysłami i uznają, Ŝe wszyscy pragniemy 

pokoju, było wielkim sukcesem. 

Jego Ekscelencja Joslyn Whiteman, Wysoki Komisarz Grenady w Wielkiej 

Brytanii powiedział, Ŝe to była piękna konferencja. Jest źródłem umocnienia 

wiary, Ŝe tak wielu ludzi naleŜących do róŜnych wyznań mogło spotkać się 

razem pod jednym dachem. Kolejną tego zaletą jest to, Ŝe moŜemy mieć 

pomysł, jak skłonić ludzi, aby zeszli się razem, aby rozwiązać problemy, przed 

jakimi stoi świat. 

Dowódca London Metropolitan Police, Mak Chisty, powiedział, Ŝe podoba mu się 

fakt, Ŝe ludzie róŜnych religii mówili o cechach swoich religii i nikt nie 

krytykował siebie na wzajem. To sprzyja zgodzie i harmonii. 

Hudhur powiedział, Ŝe Obiecany Mesjasz (as) doprawdy napisał w tym duchu 

do królowej [Victorii]. 

Poseł Parlamentu Europejskiego, Charles Tannock, powiedział, Ŝe nie ma 

innego wyjścia, jak tylko przyjąć tę drogę w przyszłości. Wszyscy wierzymy w 

Boga i nie moŜemy zaakceptować, Ŝe Bóg chce, abyśmy byli ze sobą na 

wzajem w konflikcie w imię religii. Poparł on orędzie pokoju, które było 

przedstawione na konferencji i docenił motto wspólnoty Ahmadiyya brzmiące: 

„Miłość dla wszystkich, nienawiści dla nikogo” i powiedział, Ŝe jest to 

uniwersalne przesłanie. Im więcej religii zebrałoby się razem, tym byłoby 

lepiej. 

Baronowa Berridge, przewodnicząca Wszystkich Grupy Parlamentarnych ds. 

Międzynarodowej Wolności Religijnej w Wielkiej Brytanii powiedziała, Ŝe była 

świadoma działań charytatywnych społeczności Ahmadiyya tak jak to nadmienił 

w swojej przemowie Hudhur. Powiedziała równieŜ, Ŝe była zadowolona 

współpracując ze społecznością Ahmadiyya i była szczęśliwa, Ŝe Ahmadi mają, 

w tym kraju pełną swobodę. 
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Członek Wszystkich Grupy Parlamentarnych ds. Międzynarodowej Wolności 

Religijnej powiedział, Ŝe lider wspólnoty religijnej Ahmadiyya powiedział, Ŝe w 

zasadzie wszystkie religie uczą miłości, tolerancji i pokoju. Media przedstawiają 

religię, jako przyczynę wzajemnego konfliktu, ale jak widzieliśmy na dzisiejszej 

konferencji, rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. 

Kolejna wiadomość od Naczelnego Rabina mówiła, Ŝe przesłanie lidera 

społeczności Ahmadiyya było o pokoju i wzajemnym zrozumieniu. Wszystkie 

religie świata powinny wymieniać się na wzajem swoimi pomysłami, bo 

wszyscy jesteśmy dziećmi Adama i dziełem Boga. Powinniśmy szanować 

wzajemnie swoje uczucia i współistnieć w pokoju, a nie w konflikcie. 

Powinniśmy dąŜyć do pokoju jak tylko to moŜliwe. Hudhur dodał, Ŝe jako 

Naczelny Rabin powinien on równieŜ przesłać ten komunikat do rządu Izraela. 

Radny powiedział, Ŝe czuł, Ŝe przywódca duchowy społeczności Ahmadiyya 

przekazywał myśl, iŜ wszystkie religie mają wiele wspólnych cech i wszystkie 

religie uczą cnotliwości wobec ludzkości. 

Członek partii politycznej w Norwegii powiedział, Ŝe lider społeczności 

Ahmadiyya podał na końcu konferencji bardzo waŜną wiadomość tzn., Ŝe 

musimy wspólnie pracować na rzecz pokoju. Czuł, Ŝe była to najbardziej 

potrzebna rzecz na świecie i równieŜ bardzo potrzebna w Norwegii. 

Profesor z Uniwersytetu w Amsterdamie powiedział, Ŝe Hudhur stwierdził w 

bardzo jasnych słowach, Ŝe nauki islamu i Koranu podkreślają utrzymywanie 

pokoju, a nie stosowanie ekstremizmu. 

Ojciec AEthelwine z Greckiego Prawosławnego Patriarchatu w Antiochii 

powiedział, Ŝe wziął juŜ udział w wielu spotkaniach ze społecznością Ahmadiyya 

i szczerze docenia lidera tej wspólnoty oraz jego przesłanie. Jak zawsze 

najlepszą przemową konferencji była ta wygłoszona przez Khalifa wspólnoty 

Ahmadiyya. Z pewnością jest to odwaŜny i godny pochwały akt, aby zebrać 

razem ludzi róŜnych religii i mówić o religii. 

Gość z Irlandii powiedział, Ŝe był poruszony przesłaniem konferencji. 

Powiedział  do społeczności Ahmadiyya, Ŝe jest to bardzo trudne, aby 
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rozpowszechniać własne przesłanie bez promowania go. Ta wspólnota 

wykonała juz tak wiele pracy i byłby szczęśliwy gdyby wysiłek ten był 

promowany w lepszy sposób, jako Ŝe tylko garstka ludzi na świecie jest 

świadoma pracy tej wspólnoty. 

Jehangir Sarosh z Europejskiej Rady Przywódców Religijnych powiedział, Ŝe 

jest on wyznawcą Zoroastryzmu i Ŝe był pod wraŜeniem konferencji. Wszyscy 

mówcy byli bardzo dobrzy, a przemówienie końcowe było po prostu wspaniale. 

Nauczyciel religioznawstwa powiedział, Ŝe nie zdawał sobie sprawy, jak 

duchowa będzie ta konferencja. Powiedział, Ŝe wysłuchał przemówień 

przedstawicieli wszystkich wyznań, pójdzie do domu i zastanowi się nad tym, 

co usłyszał. Miał nadzieję, Ŝe tekst przemowy duchowego lidera wspólnoty 

Ahmadiyya zostanie wkrótce opublikowany. 

Gość z Kościoła Katolickiego mówi, Ŝe od dłuŜszego czasu ludzie zaczęli 

uwaŜać, Ŝe religia nie była potrzebna. Konferencja ta potwierdziła, Ŝe ta myśl 

jest bezpodstawna. 

Dwaj naukowcy z uniwersytetu w Antwerpii wzięli udział w konferencji. 

Powiedzieli, Ŝe byli pod wraŜeniem przemowy duchowego przywódcy wspólnoty 

Ahmadiyya w odniesieniu do poprawnych nauk islamu i Proroka (saw). 

Zdecydowali powrócić do domu i zapewnić studentom na uczelni, flamandzkie 

tłumaczenie Koranu, tak, aby ci mogli być świadomi poprawnych nauk islamu. 

Hudhur zaznaczył, Ŝe zostali oni zaopatrzeni w Koran z tłumaczeniem 

flamandzkim. 

Pan Santiago, profesor uniwersytecki z Madrytu, autor wielu ksiąŜek, który ma 

ścisły związek DŜama'at, był równieŜ obecny na konferencji. Powiedział, Ŝe 

mógłby zapełnić wiele stron, aby wyrazić swoje poglądy na temat znaczenia 

konferencji i przesłania społeczności Ahmadiyya. Powiedział dalej, Ŝe w 

dziejach świata róŜne religie były źródłem konfliktu. W obecnych czasach takŜe 

istnieją konflikty pomiędzy róŜnymi kulturami, Wschodem i Zachodem, 

islamem i chrześcijaństwem, krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Konflikty 

te mogą być wykorzystywane, jako pretekst do podsycania ognia nienawiści i 
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niesprawiedliwości. JednakŜe motto społeczności Ahmadiyya „Miłość dla 

wszystkich, nienawiść dla nikogo” jest podsumowaniem wszystkich religii. To 

motto łączy wszystkie narody i religie, wznosząc się ponad ich wyznania i 

poglądy. W czasach, gdy wielu muzułmanów kładzie swoje własne Ŝycie i Ŝycie 

innych w niebezpieczeństwo poprzez promowanie okrucieństwa i ucisku, rola 

wspólnoty Ahmadiyya jest najbardziej istotna. W związku z tym, wydarzenie 

takie jak to powinno być promowane przez społeczności ideologiczne i religijne 

na poziomie globalnym. 

Pan Garcia z Pedro Abad jest byłym burmistrzem miasta i w zakresie swoich 

obowiązków, pomimo opozycji, zezwolił na budowę Meczetu Basharat. Spotkał 

się z Hadhrat Khalifatul Masih IV (rh), który sprezentował mu, oprawioną w 

ramkę, kopię Kalimy, która zdobiła jego biuro. Jest pod duŜym wraŜeniem 

DŜama'at. Powiedział, Ŝe spotkanie się tak wielu delegatów, 

parlamentarzystów, osobistości politycznych, naukowców i przedstawicieli 

róŜnych organizacji humanitarnych było bardzo pozytywnym krokiem. 

Pogratulował tego społeczności Ahmadiyya i Ŝyczył im, aby osiągnęli swoje 

cele. Powiedział, Ŝe czuł się bardzo zaszczycony, Ŝe na ceremonii kładzenia 

fundamentów pod meczet Basharata miał okazje spotkać się z trzecim 

Khalifem wspólnoty Ahmadiyya. Spotkał się takŜe z czwartym Khalifem na 

inauguracji meczetu i teraz, dzięki tej konferencji, miał okazję spotkać piątego 

Khalifa. Pan Garcia docenił słowa pana Mirza Masroor Ahmad, który przemawiał 

w odniesieniu do pokojowego społeczeństwa, wolnego od wojen i konfliktów 

oraz skrytykował te rządy, które dają pierwszeństwo zbrojeniu się, w imię 

obrony, nad człowieczeństwem. Kontynuował dalej, Ŝe był zachwycony, Ŝe pan 

Mirza Masroor Ahmad zgromadził pod jednym dachem ludzi róŜnych religii w 

celu utrzymania społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i wzajemnym 

szacunku. śyjemy w świecie pełnym sprzeczności. Niektóre kraje osiągnęły 

szczyt postępu, podczas gdy duŜa liczba ludzi umiera z głodu i jest bez 

środków do Ŝycia. Z jednej strony wyrzucamy setki tysięcy produktów 

Ŝywnościowych w morze a z drugiej miliony osób mają trudności, aby się 

wyŜywić. Podczas gdy liczba milionerów rośnie, niektóre grupy społeczne są w 
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bardzo niekorzystnej sytuacji. Co jest potrzebne, to świat, który odrzuca wojnę 

i pragnie pokoju oraz który idzie do przodu uwzględniając wszystkich na 

świecie i promuje sprawiedliwość społeczną. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih powiedział oby świat zwrócił się do swego 

Stwórcy; świat moŜe być ocalony od destrukcji tylko przez zwrócenie się do 

Boga. Doprawdy, Obiecany Mesjasz (as) ostrzegł o tym w swoich pismach. 

Hudhur poprosił o modlitwy za sytuację w Pakistanie. Niechaj Bóg uratuje ten 

kraj od zła, zachowa w bezpieczeństwie Ahmadi i wszystkich tych, którzy 

pragną pokoju oraz chcą uniknąć konfliktów i wojny. NaleŜy równieŜ modlić się 

za sytuację w Syrii, niech Bóg chroni tamtejszych Ahmadi. Ostatnio, kolejny 

Ahmadi został uwięziony bez powodu. Módlcie się za wszystkich Ahmadi, a 

takŜe ogólnie za cały świat. Sytuacja, która rozwija się na całym świecie 

wydaje się zmierzać w kierunku wojny. Wielkie mocarstwa jednak nie wydają 

się rozumieć, jak przeraŜająca sytuacja nastąpiłaby, jeśli wyniknie wojna. 

Świat stoi na krawędzi zniszczenia. Jest to naszym obowiązkiem, aby duŜo 

modlić się w tej intencji. 

 

 


