
                     MAROKO,  Luty  2022 

 

Maroko jest fascynującym, wielokulturowym krajem, w którym od wieków przeplatają się 

wpływy afrykańskie, arabskie i europejskie. Jest to kraj niezwykle różnorodny, z bogatą i 

skomplikowaną historią, ciekawą kulturą i sztuką, a także z oszałamiającymi krajobrazami, na 

które składa się tajemnicza Sahara, ośnieżone góry Atlas i bajkowe wybrzeże Atlantyku. 

Tutaj można godzinami wędrować po gwarnych sukach, wybrać się na przejażdżkę 

wielbłądem po pustyni, opalać się na dzikiej plaży i delektować się pyszną, tradycyjną 

kuchnią.  

Królestwo Marokańskie zamieszkuje blisko 37 milionów ludzi, jego oficjalnymi językami są 

arabski i berberyjski, ale popularne są także francuski i hiszpański. Największą 

charakterystyką Maroka jest jego religia muzułmańska, ktora nadaje kierunek wszystkim 

inicjatywom. Islam juz w samej swojej nazwie nosi zalążek pokoju. Tłumaczenie z języka 

arabskiego rdzenia trzech zgłosek: S-L-M oznacza przede wszystkim idę pokoju (salam).     

W kraju muzułmańskim praktycznie wszystko jest powiązanie z religią i ma wymiar tak 

religijny jak i polityczny. Od zarania dziejów Maroko jest rządzone przez Sułtanów. To oni 

wszczynali wojny z sąsiadująca Hiszpanią czy Algerią a następnie wysyłali ambasadorów z 

posłaniem pokoju.  

Król Mohamed VI w wystąpieniu z 26 sierpnia 2016 r. potępił w bardzo mocnych słowach 

akty terroryzmu: – Terroryści, którzy działają w imię islamu, nie są muzułmanami i nie mają 

związku z islamem. Podkreślił, że islam jest religią pokoju, zaś zamach na życie w imię 

dżihadu jest czynem bezprawnym, gdyż dżihad podlega rygorystycznym warunkom, między 

innymi takiemu, że jest możliwy tylko w wypadku samoobrony, a nie w celu dokonania 

zabójstwa lub agresji.  

Iskra reformy w świecie islamskim zaczyna się rozpalać w Maroku, które nie tylko daje odpór 

radyklanemu islamowi, ale i próbuje aktualizować prawo szariatu w dzisiejszych czasach. 

„Decyzja marokańskich ulemów o zniesieniu kary śmierci za przestępstwo apostazji z islamu 

jest oznaką, tak bardzo potrzebnej reformy religii muzułmańskiej, dotychczas wciąż 

niereformowalnej. Wreszcie zdecydowano się nie na najbardziej powszechną literalną 

aplikację prawa koranicznego, ale na jego reinterpretację” – przekonany jest o tym ks. prof. 

Samir Khalil Samir, jeden z najwybitniejszych islamologów w Kościele katolickim.  

  Marokanski ślub Mohameta i Maliki 

https://r.pl/maroko


                                         

Najwyższa Rada Ulemów, będąca głównym autorytetem religijnym 

w tym muzułmańskim kraju ogłosiła przejście od muzułmańskiego 

Maroka do wieloreligijnego państwa. Już wcześniej władze tego 

kraju objęły większą kontrolą meczety i nauki wygłaszane w nich 

przez imamów, by postawić opór sianiu radykalnych treści. Dwa 

lata temu powstała nosząca imię obecnego króla fundacja na rzecz 

tolerancyjnego i pokojowego islamu, której zadaniem jest 

kształcenie imamów z całej Afryki. Ze względów bezpieczeństwa marokańskie władze 

zakazały też produkcji, importu i sprzedaży burek, pod którymi zbyt często zamachowcy-

samobójczynie ukrywają ładunki wybuchowe. Król jednoznacznie odciął się też od działań 

terrorystów podkreślając, że ci którzy uciekając się do przemocy w imię islamu, nie są 

muzułmanami.  

 

Maroko jest jednym z najbardziej przychylnych dla chrześcijan państw muzułmańskich, w 

którym żyje się im w miarę spokojnie i pokojowo. Jest to m.in. efekt polityki prowadzonej 

przez obecnego króla Mohameda VI,  szczycącego się swym pochodzeniem od proroka 

Mahometa. Nosi on tytuł Amir al-Muminiin, czyli Przewodnika Wierzących i wiele wskazuje 

na to, że chce stać się przewodnikiem światowej wspólnoty muzułmańskiej, ale 

zdystansowanym od wszelkiego islamskiego radykalizmu. Prowadzane przez niego zmiany 

dały początek wielu inicjatywom pokojowym.  

Niech Chrystus przeniknie każdy dzień naszego życia Dobrocią i Pięknem.  
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ… 

 

    

Zawsze jest tak wiele do dziękowania i 
wdzięczności. Cały świat upiększa 
nasze dni... 

   Dziękuję jak potrafię przed Miłością 
Jezusa i obecnością  Człowieka, 
którego spotykam każdego dnia 

 

“To co pozostaje, tworzą ci, którzy 
Kochają” 

 

o. Symeon Stachera ofm 

misjonarz w Maroko 


