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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego 

 

Informacja Prasowa 

 

Malmo, Szwecja, 12 maja, 2016 r. 

 

„Prawdziwą integracją jest kochanie kraju, w którym się Ŝyje”- 

Duchowy Lider Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad na antenie dostarcza inspirującą i 

historyczną wiadomość inaugurującą stację radiową. Hadhrat Mirza 

Masroor Ahmad udziela wywiadu szwedzkiej telewizji Sveriges. 

 

W dniu 11 maja 2016 roku Światowy Przywódca Duchowy Muzułmańskiej 

Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor 

Ahmad udzielił wywiadu Sveriges Television (szwedzka telewizja), w meczecie 

Mahmood, w Malmo, w Szwecji. 

 

Podczas tej rozmowy, Jego Świątobliwość pytany był o nowo wybudowany 

meczet Mahmood, integrację imigrantów oraz o wzrost terroryzmu i 

radykalizację młodzieŜy. 

 

Po zapytaniu, dlaczego Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya zbudowała meczet 

w Malmo, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad odpowiedział: 

„Koran mówi, Ŝe ludzie powinni czcić swego Stwórcę i dlatego teŜ 

zbudowaliśmy ten meczet, aby zbliŜyć ludzi do oddawania kultu 

Wszechmogącemu Allahowi. Muzułmanie Ahmadi będą wchodzić do tego 

meczetu pięć razy dziennie, aby czcić Boga oraz oferować będą tutaj 

cotygodniowe modlitwy piątkowe.” 
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Mówiąc o samym meczecie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Meczet ten jest bardzo piękny i mam nadzieję, Ŝe miejscowi Szwedzi będą 

równieŜ uwaŜać go za pozytywny dodatek do swego otoczenia.” 

 

Jego Świątobliwość zapytany został o dobrze znany slogan Muzułmańskiej 

Wspólnoty Ahmadiyya „miłość dla wszystkich, nienawiść dla nikogo”. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad skomentował nasz slogan: 

„Miłość dla wszystkich, nienawiść dla nikogo” jest zaiste podstawą nauk 

Koranu, poniewaŜ Islam oznacza pokój i miłość dla całej ludzkości. Tak więc, 

nie uwaŜamy nikogo za naszego wroga, ani teŜ nie chcemy komukolwiek 

zaszkodzić.” 

 

Jeśli chodzi o działalność grup terrorystycznych, takich jak Daesh, Hadhrat 

Mirza Masroor Ahmad stwierdził: 

„KaŜdy, kto głosi lub propaguje wszelkie formy ekstremizmu, działa 

całkowicie przeciwko prawdziwym naukom islamu i będzie potępiony. My, 

muzułmanie Ahmadi, kochamy pokój i dlatego Ŝaden z nas nie ma Ŝadnej 

chęci do dołączania do grup ekstremistycznych. Od dzieciństwa uczymy 

nasze dzieci, Ŝe Ŝycie w pokoju jest istotną częścią naszej wiary”. 

 

Jeśli chodzi o kwestię integracji imigrantów w zachodnim społeczeństwie, 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad skomentował: 

„Dla mnie prawdziwa integracja to kochanie kraju, w którym się mieszka 

oraz bycie wobec niego całkowicie lojalnym. Zatem wszyscy imigranci 

powinni być lojalni wobec swojego zaadoptowanego narodu. Powinni 

szczerze go kochać i szanować oraz przestrzegać jego prawa i pracować dla 

jego dobrobytu i postępu. To jest integracja”. 

 

Zapytany, czy muzułmanie Ahmadi są szczególnie zagroŜeni w Europie, 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 
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„Ze względu na zagroŜenie Daesh i innych grup terrorystycznych, wszyscy 

ludzie są zagroŜeni i istnieje ogólne zagroŜenie dla pokoju. Jednak istnieją 

równieŜ tacy, którzy szczególnie starają się zaszkodzić muzułmanom 

Ahmadi, a więc musimy zachować czujność.” 

 

Koniec informacji prasowej. 

 

Więcej informacji:  

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 

info@alislam.pl  

tel. 22 863 88 92 

 


