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Światowy Muzułmański Przywódca potępia antyislamski 

film  

Przywódca Muzułmańskiego DŜama’at Ahmadiyya mówi, Ŝe gniew 

muzułmanów jest w pełni usprawiedliwiony, lecz gwałtowne 

reakcje naleŜy potępić. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad przemawia do zgromadzonych 

przedstawicieli mediów. 

 

Światowy Przywódca Muzułmańskiego DŜama’at Ahmadiyya, Hadhrat 

Mirza Masroor Ahmad, Piąty Kalif, nawoływał muzułmanów na całym 

świecie do zjednoczenia się w pokojowym sprzeciwie wobec filmu ,,The 

Innocence of the the Muslims’’ (,,Niewinność muzułmanów’’), który 

wzbudził wielkie oburzenie i gniew w muzułmańskim świecie. Nawoływał 

równieŜ do ograniczeń w wolności słowa tak, aby mogły być chronione 

uczucia religijne wszystkich ludzi.  

 

W trakcie cotygodniowego Piątkowego Wykładu wygłoszonego z Meczetu 

Baitul Futuh w południowo – wschodnim Londynie w dniu 21 września, br., 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział, Ŝe muzułmanie na całym 

świecie czują się dotknięci i zranieni tym filmem oraz decyzją dobrze 

znanego francuskiego magazynu o ponownym wydrukowaniu haniebnych 



karykatur przedstawiających Proroka Muhammada ( pokój i 

błogosławieństwa Boga niech będą z nim). 

Obecne były takie media jak BBC National News, BBC NewsNight, Sky 

News, Sky Arabic, Reuters, Związek Prasy jak równieŜ wiele innych 

organizacji i spotkały się z Hadhrat Mirzą Masroor Ahmadem natychmiast 

po jego przemowie. 

 

W trakcie swojego Kazania Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział, Ŝe 

głównym motywem stojącym za nakręceniem tego antyislamskiego filmu 

oraz innych ataków na naszą religią stoi strach przed islamem. Rzekł: 

 

,,To niemoŜność pokonania islamu powoduje, Ŝe jego przeciwnicy 

uciekają się do takich ohydnych i podłych czynów, które próbują 

usprawiedliwiać wolnością słowo lub wypowiedzi.’’ 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wyraźnie potępił gwałtowną odpowiedź 

ekstremistycznych muzułmanów, z którą mieliśmy do czynienia w kilku 

krajach. Powiedział, Ŝe zabijanie niewinnych ambasadorów i dyplomatów 

stoi w całkowitej sprzeczności z naukami islamu. Powiedział, Ŝe niszczenie 

mienia lub palenie nieruchomości było całkowicie błędne i nikomu nie 

przyniosło korzyści, z wyjątkiem tych, którzy chcieliby zniesławić islam. 

 

Odnosząc się do kwestii wolności wypowiedzi Hadhrat Mirza Masroor 

Ahmad stwierdził, Ŝe ludzie nie powinni nigdy być zbyt dumni, aby 

przyznać, Ŝe w prawie lub przepisach stworzonych przez człowieka mogły 

pojawić się pewne wady. Uznawanie wolności wypowiedzi za 

najwaŜniejsze, kosztem światowego pokoju, jest błędną koncepcją. 

 

Mówiąc o potrzebie priorytetowego traktowania pewnych praw przed 



innymi, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

 

,,Niech nie będzie tak, Ŝe w imię wolności wypowiedzi zostanie 

zniszczony pokój całego świata. ’’  

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wezwał równieŜ światowych przywódców i 

uczestników Ŝycia publicznego, aby zastanowili się czy nie odgrywają roli 

w przyczynianiu się do powstawaniu niepokojów na świecie poprzez 

wspieranie za wszelką cenę prawa ludzi do tworzenia filmów lub karykatur 

obraŜających uczucia religijne i raniących niewinnych ludzi. 

 

W reakcji na takie prowokacje, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wezwał 

muzułmanów na całym świecie, aby zbiorowo zareagowali w dojrzały 

sposób.  Powiedział, Ŝe muzułmańskie rządy oraz muzułmanie Ŝyjący na 

Zachodzie powinni zjednoczyć się, aby przekazać światu prawdziwe nauki 

islamu i Koranu.  Rzekł, Ŝe powinni przyjąć, przy kaŜdej okazji i na 

kaŜdym poziomie, pokojowe i zjednoczone stanowisko, aby bronić islamu i 

Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim).  

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

,, Muzułmanie powinni zapamiętać, Ŝe ekstremizm nie jest 

odpowiedzią na takiego rodzaju prowokacje. Zamiast tego  

powinno nastąpić reformowanie siebie, a odpowiedzią na 

przekleństwa przeciwników niech się stanie przesyłanie 

pozdrowień pod adresem Proroka Muhammada (pokój i 

błogosławieństwa Boga niech będą z nim). W kategoriach 

ziemskich muzułmański świat potrzebuje zjednoczenia, a 

muzułmanie Ŝyjący na Zachodzie powinni w pełni wykorzystać 

swoje prawo do głosowania.’’  



 

Jego Świątobliwość zauwaŜył, Ŝe w ostatnich latach nasiliły się ataki na 

islam. Podczas gdy stanowczo naleŜy potępić nieodpowiednie reakcje 

niektórych muzułmanów, nie wolno zapominać, Ŝe to często inni zrobili 

pierwszy krok wywołując w ten sposób niepokoje. 

 

Odnosząc się do wysiłków Muzułmańskiego DŜama’at Ahmadiyya w 

przedstawianiu światu prawdziwych nauk islamu, powiedział: 

,, My, muzułmanie Ahmadi nie zaniedbujemy Ŝadnej okazji 

słuŜenia ludzkości. Na przykład rok temu, odpowiadając na palącą 

potrzebę, zebraliśmy dla amerykańskiego narodu około 12 000 

litrów, a obecnie czynimy podobną zbiórkę. Oddajemy krew, aby 

ratować Ŝycie, ale inni, poprzez wspieranie czynów podłych i 

nienawistnych ludzi, sprawiają, Ŝe nasze serca krwawią z Ŝalu. 

 

Kalif zakończył mówiąc o tym, jak wszelkie wysiłki podkopania lub lŜenia 

Proroka Muhammada  (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) 

skazane są na poraŜkę: 

,,NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe ZałoŜyciel Muzułmańskiego DŜama’at 

Ahmadiyya, Obiecany Mesjasz, powiedział, Ŝe wszelkie zwycięstwo 

pochodzi z nieba, a niebiosa zadekretowały, Ŝe temu Prorokowi, 

któremu urąga świat, zostanie zesłane w tym świecie ostatecznie 

wielkie zwycięstwo. A stanie się to poprzez zdobycie ludzkich 

serc.’’ 

 

 W trakcie konferencji prasowej, która nastąpiła po Piątkowym Kazaniu, 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział zgromadzonym mediom, Ŝe 

miłość muzułmanów do Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa 

Boga niech będą z nim) nie ma sobie równych. Powiedział, Ŝe wszyscy 



ludzie czują się zranieni, kiedy ich ukochani są wyszydzani i dlatego teŜ 

wszelkie ataki na Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa Boga 

niech będą z nim) z pewnością zasmucają wszystkich muzułmanów.  

 W odpowiedzi na pytanie dotyczące gwałtownych protestów po emisji 

tego filmu, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad odrzekł, Ŝe były one 

niewłaściwe, a zabijanie niewinnych ludzi włącznie z ambasadorami i 

dyplomatami stało w całkowitej sprzeczności z naukami islamu. 

Powiedział, Ŝe wszelki protesty muszą mieścić się w granicach prawa i 

zachować pokojowy charakter. 

 

Koniec informacji prasowej. 
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