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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Błogosławiona i pełna sukcesu podróŜ po Europie  

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencję Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

21 grudnia, 2012 r.     

 
W dzisiejszym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih V odniósł się do wdzięczności i 

bardzo pozytywnych reakcji róŜnych dostojników oraz osób uczestniczących w 

jego przemówieniu w Parlamencie Europejskim i dwóch innych wystąpień, jakie 

miały miejsce w Niemczech. 

 

Obecnie jedynie Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya ma zaszczyt nieść 

prawdziwe przesłanie islamu całemu światu. Powinniśmy być bardzo wdzięczni 

za to, Ŝe zostaliśmy obdarzeni tym przywilejem i starać się kontynuować misję 

Obiecanego Mesjasza (as). 

 

Przemówienie Hadhrata Khalifatula Masiha V, jakie wygłosił w Brukseli w 

Parlamencie Europejskim było bardzo dobrze odebrane. Z tej okazji odbyła się 

równieŜ konferencja prasowa, której transmisja dotarła do licznych odbiorców. 

Brytyjski DŜama´at odegrał znaczącą rolę w organizacji tego wystąpienia w 

Parlamencie Europejskim, chociaŜ głównymi organizatorami byli europejscy 

parlamentarzyści. Dzięki temu przemówieniu zlikwidowano wiele fałszywych 

teorii dotyczących islamu. 
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Podczas podróŜy Hadhrata Khalifatula Masiha V po Niemczech w Hamburgu 

odbyło się spotkanie, na którym poruszono temat ekspansji istniejących 

budynków naleŜących do DŜama´at, do których dodano minarety. W tym 

spotkaniu uczestniczyło wielu lokalnych dostojników. Drugim wydarzeniem było 

inauguracyjne otwarcie nowego budynku DŜamia w Niemczech. Ono równieŜ 

miało licznych uczestników. Otwarto teŜ dwa nowe meczety. W jednej z tych 

inauguracji licznie uczestniczyli lokalni mieszkańcy, którzy osobiście złoŜyli 

Hadhratowi Khalifatulowi Masihowi V gratulacje i przekazali mu prezent. W 

czasie przygotowań do tej budowy oni właśnie byli jej najbardziej aktywnymi 

przeciwnikami. Jednak po pewnym czasie ich obawy zostały rozwiane, a kiedy 

brali udział w otwarciu meczetu i wysłuchali słów Hadhrata Khalifatula Masiha V 

ich serca stały się jeszcze bardzie otwarte. 

 

Hadhrat Khalifatul Masih V podkreślił reakcje niektórych gości na jego 

przemówienie wygłoszone w Parlamencie Europejskim. Pewien biskup, który 

przyjechał ze Szwajcarii rzekł, iŜ było ono fascynujące. Słowa były 

wypowiadane łagodnie, ale zawierały w sobie siłę i majestatyczność. Dodał, Ŝe 

nie widział jeszcze tak odwaŜnego człowieka, jak Hadhrat Khalifatul Masih V. 

Jeden z muzułmańskich członków belgijskiego parlamentu powiedział, Ŝe 

przemówienie to było powodem do dumy dla kaŜdego muzułmanina i dodał, Ŝe 

Hudhur sprawił wszystkim ogromną radość. Reprezentant belgijskiego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stwierdził, Ŝe to przemówienie wszystkich 

poruszyło i zainspirowało. Godfrey Bloom, członek Parlamentu Europejskiego 

powiedział, Ŝe wykład Kalifa wiele wszystkim wyjaśnił. Przedstawiciel rządu 

francuskiego, pan Eric rzekł, iŜ to przemówienie wskazało Francji właściwą 

drogę. Hiszpańska parlamentarzystka powiedziała, Ŝe w pełni zgadza się z 

poglądami przedstawionymi w tym przemówieniu. Inny hiszpański delegat 

stwierdził, Ŝe według Kalifa religia ma rozwijać w ludziach miłość. Pan 

Santiago, profesor prawa, który napisał ksiąŜkę o islamie wyraził Bogu swoją 

wdzięczność za moŜliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu i spotkania tak 

wielu interesujących osób. Dodał, Ŝe jest człowiekiem ducha i nigdy jeszcze nie 
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miał okazji być świadkiem tak bardzo uduchowionej atmosfery, jak ta panująca 

podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim. Pewna prawniczka z 

Hiszpanii powiedziała, Ŝe jej gospodarz będący ahmadi poinformował ją, iŜ to 

wydarzenie będzie niesamowitym przeŜyciem i okazało się, Ŝe miał rację. 

Stwierdziła teŜ, iŜ wysiłki wspólnoty Ahmadiyya w końcu przyniosą oczekiwane 

owoce.  

 

Pewien profesor z Malty naleŜący do tamtejszej Partii Zielonych powiedział, Ŝe 

organizacja tego spotkania była wspaniała, a przemówienie Kalifa było refleksją 

na temat globalnego pokoju. Producent telewizyjny z Malty zaproszony do 

poprzez niedawny program ulotek stwierdził, Ŝe słuŜba DŜama´at w 

umacnianiu pokoju jest niezwykle cenna i dodał, Ŝe osobiste spotkanie  

Hadhrat Khalifatul Masih V wywarło na nim niesamowite wraŜenie, które 

przekroczyło jego oczekiwania wynikające z tego, co o nim słyszał. Członek 

Kościoła Scientologii powiedział, Ŝe Kalif przekazał wszystkim przesłanie o 

konieczności pracowania nad umacnianiem pokoju na świecie. Pewien mer, 

przedstawiciel Francji stwierdził po prostu, Ŝe przemówienie Hadhrata 

Khalifatula Masiha V było doskonałe. Inny francuski profesor cieszył się, Ŝe 

mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu i nazwał Kalifa prawdziwym zwiastunem 

pokoju.  

 

Charles Tannock, członek Parlamentu Europejskiego powiedział, Ŝe wspólnota 

Ahmadiyya rozpowszechnia przesłanie pokoju na poziome globalnym. Dodał, Ŝe 

prasowe konferencje, i to zarówno sesja Q, jak i A wywarły na nim ogromne 

wraŜenie. Mówił o rozwoju naszej wspólnoty i o tym, jak niewielu ludzi jest 

zaznajomionych z naszym naukami, a w związku z tym, jego zdaniem, 

obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest rozpowszechnienie ich w Europie. 

Dodał, Ŝe wspólnota jest wyjątkowym przykładem pokoju i tolerancji. 

Podziękował Hadhratowi Khalifatulowi Masihowi V za poruszające 

przemówienie, które, jak powiedział, zawierało w sobie prawdziwe nauki 
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islamu. Wspomniał równieŜ o odpowiedzialności, jaka spoczywa na Zachodzie i 

Unii Europejskiej. Dodał, Ŝe zadziwiła go odwaga, z jaką Kalif mówił w swoim 

przemówieniu o problemie emigracji. 

 

Jeden z estońskich członków Parlamentu Europejskiego stwierdził, Ŝe 

Ahmadiyya całkowicie odrzuca wszelkie przejawy ekstremizmu. Pochwalił to, co 

nazwał dobrą ideologią i praktycznym wzorem zjednoczenie róŜnych wyznań. 

Inny członek parlamentu powiedział, Ŝe fakt wystąpienia Hadhrata Khalifatula 

Masiha V w Brukseli w Parlamencie Europejskim świadczy o tym, Ŝe ludzie chcą 

lepiej poznać islam. Niemiecki członek parlamentu przypomniał, iŜ Kalif 

przemawiał równieŜ w parlamencie brytyjskim oraz na Kapitolu i dodał, Ŝe 

postara się zorganizować wystąpienie Hadhrata Khalifatula Masiha V w 

parlamencie niemieckim. Całe to wydarzenie było transmitowane przez wiele 

mediów.  

 

Co do wraŜeń z wystąpienia Kalifa w Hamburgu, które miało miejsce kolejnego 

dnia, pewien oficer integracyjny powiedział, Ŝe wspaniale wyjaśnił on nauki 

islamu i po wysłuchaniu jego słów nareszcie poznał ich prawdziwą treść. 

Członek Rady z Hamburga stwierdził, Ŝe słowa Hadhrata Khalifatula Masiha V 

trafiają wprost do serca. Dodał, Ŝe zaprezentowany koncept islamu jest dla 

niego czymś zupełnie nowym. Inni uczestnicy stwierdzili, Ŝe ich obawy zostały 

całkowicie rozproszone, kiedy dowiedzieli się o pełnych pokoju naukach islamu. 

Powiedziano, Ŝe osoba Kalifa jest jak królowa pszczół, wokół której gromadzi 

się cała pracująca wspólnota i jest jej bezgranicznie oddana. Obecni byli 

równieŜ przedstawiciele prasy, którzy przybyli, aby przeprowadzić wywiad z 

niemieckim Amiirem, ale potem zdecydowali się na sesje prasowe z Hadhratem 

Khalifatulem Masihem V. Jednak po wysłuchaniu jego przemówienia nie mieli 

juŜ Ŝadnych obaw ani wątpliwości, a ich pytania doczekały się odpowiedzi. 

Pewna pani z Komisji Muzułmańskiej, która równieŜ uczestniczyła w tym 

spotkaniu i była przeciwniczką naszej wspólnoty diametralnie zmieniła swoje 
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stanowisko. Stwierdziła, Ŝe jej wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, a kiedy 

zobaczyła Hadhrata Khalifatula Masiha V poczuła, Ŝe takiego właśnie 

przywódcy potrzebowaliby wszyscy muzułmanie. Szef policji w Hamburgu 

obecny na tym spotkaniu powiedział, Ŝe gdyby nauki przedstawiane w tym 

przemówieniu zostały wprowadzone w Ŝycie, to policjanci tacy, jak on nie 

byliby potrzebni. Wydarzenie to zostało dokładnie opisane w wielu 

czasopismach o duŜym nakładzie.  

 

Komentarze, jakie moŜna był usłyszeć po inauguracji budynku DŜamia głosiły, 

Ŝe przemówienie Hadhrata Khalifatula Masiha V nie było zwykłym wykładem, 

ale głosem jego serca, a pomimo tego, Ŝe jest on osobą duchową jego poglądy 

są bardzo praktyczne. Mówiono teŜ, Ŝe to przemówienie było bardzo dostojne, 

a pobudzające do Ŝycia słowa nie ograniczały się jedynie do problematyki 

moralności i wywarły na słuchaczach ogromne wraŜenie.  

 

Niech Bóg sprawi, aby te wydarzenia przyniosły daleko idące efekty i niechaj 

zwiększa nasze Taqła oraz wdzięczność.  

 


