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Večer 19. října 2018 celosvětový vůdce 
muslimského hnutí Ahmadíja, pátý chalífa, 
jeho svatost Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
(aba), pronesl tento projev na slavnostním 
setkání u příležitosti otevření nové mešity 
„Baitul Aafiyat“ (Dům bezpečí) ve Philadelphii 
v USA. Tato mešita, první stavba vybudovaná 
specificky za tímto účelem ve Philadelphii, byla 
toho dne oficiálně otevřena a jeho svatost 
tam vedla své páteční kázání. Večerního 
setkání v nové mešitě se zúčastnilo přes 175 
hodnostářů a hostů. Událost byla zakončena 
tichou modlitbou pod vedením jeho svatosti. 
Později se jeho svatost osobně setkala s 
mnoha hosty, kteří byli na otevření přítomni. 
Před zahájením samotné slavnosti měli 
starosta Philadelphie, James Kenny, a senátor 
Dwight Evans příležitost osobní audience u 
jeho svatosti. Jeho svatost se také setkala s 
přítomnými představiteli médií a zodpovídala 
otázky týkající se účelu nové mešity a dalších 
podobných témat. Níže naleznete oficiální 
přepis slavnostního projevu jeho svatosti 
připraveného pro tuto příležitost.

TENTO PROJEV PRONESLA JEHO SVATOST, 
HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD, 
CELOSVĚTOVÝ VŮDCE MUSLIMSKÉHO HNUTÍ 
AHMADÍJA, U PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO 
OTEVŘENÍ MEŠITY BAITUL AAFIYAT VE 
PHILADELPHII, USA







Po přednesení Tashahhud, 
Ta’awwuz a Bismillah Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad (aba), celosvětový 
vůdce muslimského hnutí 
Ahmadíja, vystoupil s následujícím 
projevem:
„Vážení hosté, Assalamo Alaikum 
Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu 
– nechť je vám dopřán Alláhův mír 
a požehnání.
Ze všeho nejdříve bych chtěl 
poděkovat všem našim hostům, 
kteří laskavě přijali pozvání a jsou 
tu dnes s námi, abychom společně 
oslavili tento výjimečný a sváteční 
okamžik, kdy slavnostně otevíráme 
novou mešitu tady ve městě.
Je známo, že lidé jsou bytosti, které 
nedokáží přežít bez společenských 
interakcí a bez budování vztahů s 
ostatními. Bez ohledu na rozdíly 
rasy, náboženství nebo sociálního 
postavení nás tato společná 
lidská potřeba spojuje, a proto je 
nezbytné, abychom komunikovali 
s dalšími lidmi, neměli bychom se 
izolovat nebo interagovat pouze se 
členy vlastní komunity.
Dialog je ve všech ohledech 
nezbytný k překonání bariér a k 
rozvoji vzájemného pochopení 
a poznání. Abychom mohli 

dosáhnout pokroku a vývoje ve 
společnosti a budovat atmosféru 
míru a společenství, musí mezi 
jednotlivými lidmi a mezi 
jednotlivými komunitami panovat 
respekt a probíhat komunikace. 
Proto si velmi vážím toho, že jste 
si ve svém nabytém programu 
našli chvilku a rozhodli se oslavit 
s námi tuto příležitost. Přestože 
většina z vás nejsou muslimové, 
přijali jste naše pozvání na tuto 
zcela náboženskou událost, kdy 
otevíráme novou mešitu. Nemohu 
tedy pokračovat, aniž bych ocenil 
vaši toleranci a respekt.
Vaše přítomnost je nejen symbolem 
snahy posílit osobní vazby se členy 
této komunity, ale také dychtivosti 
lépe a hlouběji porozumět našemu 
náboženství. Ukazuje, že jste lidé, 
kteří nejsou ochotni slepě přijmout 
zvěsti a informace z druhé ruky.
V dnešní době, kdy světem 
koluje mnoho lží a polopravd, je 
hledání skutečné podstaty islámu 
vskutku chvályhodné. Místo toho, 
abyste přijali informace, které o 
muslimech poskytují média, nebo 
jak islám vykreslují proti-islámské 
síly, přišli jste sem, abyste se sami 
přesvědčili, co islám znamená a co 

Ve jménu Allaha, Milostivého, Milostrdného



reprezentuje. Za to vám tleskám a z 
celého srdce vám děkuji.
Asi všichni dobře víte, že heslo 
muslimského hnutí Ahmadíja 
zní: „Láska pro všechny, žádná 
nenávist“. Toto heslo není nic 
nového nebo vymyšleného na 
základě poslední módy. Tohle 
motto je založeno na učení svaté 
knihy islámu, svatého Koránu, a na 
učení zakladatele islámu, svatého 
proroka Mohameda (mír s ním). 
Islám od začátku učil o vzájemném 
respektu a toleranci jako o 
základních lidských hodnotách. 
Například v súře 6, verši 109, svatý 
Korán prohlašuje, že muslimové 
nemají křivě mluvit ani o modlách 
nevěřících, protože takové konání 
by je mohlo podněcovat k řeči 
proti všemocnému Alláhovi. Aby 
se zabránilo vzniku napětí a aby 
byla společnost uchráněna před 
začarovaným kruhem nenávisti 
a nepřátelství, bylo muslimům 
nakázáno za všech okolností 
zachovávat sebeovládání a pěstovat 
trpělivost.
Přestože bývá často naznačováno, 
že muslimové nerespektují 
ostatní náboženství nebo jejich 
náboženské představitele, tohle 
tvrzení nemůže být dále od pravdy. 
Ve skutečnosti na základě svatého 
Koránu muslimové věří, že Bůh 
seslal proroky všem národům, aby 

obyvatele všech oblastí světa vedli 
a reformovali. Pevně věříme v 
pravdu všech proroků a také v to, 
že byli sesláni, aby lidstvo přivedli 
ke všemohoucímu Bohu, učili 
moralitu a pěstovali všeobecné 
lidské hodnoty, jako je svoboda 
myšlení, spravedlnost a lidská 
solidarita. Jak by s ohledem na 
toto učení bylo možné, abychom 
neuznávali a znevažovali 
ostatní náboženství nebo jejich 
následovníky?
Proto si všichni muslimové hnutí 
Ahmadíja upřímně stojí za svým 
prohlášením, že k nikomu necítí 
nenávist. Co víc, chováme lásku ke 
všem lidem a jsme vždy připraveni 
nabídnout pomocnou ruku a 
přátelství ostatním. Abych uvedl 
malý příklad, zmíním situaci, kdy 
byl v loňském roce napaden tady 
ve Philadelphii židovský hřbitov 
a jeho náhrobky byly znesvěceny. 
V tu chvíli členové místního 
muslimského hnutí Ahmadíja 
okamžitě nabídli židovské komunitě 
podporu a postavili se za ni v době 
tak opovrženíhodného zločinu. Za 
tyto činy nevyžadujeme odměnu 
ani ocenění, protože jen plníme to, 
co nás naučilo naše náboženství, 
tedy stát bok po boku lidem jiného 
vyznání a přesvědčení ve chvílích, 
kdy jsou v tísni nebo ohrožení. 
Bojujeme za práva všech na jejich 



vlastní život bez diskriminace nebo 
předsudků.
Každý, kdo je ochoten podívat 
se na historii islámu objektivně 
a nezaujatě, uvidí, že všeobecná 
svoboda vyznání byla vždy klíčovým 
principem. Jednoznačným 
projevem tohoto pluralismu a 

otevřeného přístupu byla vláda 
vytvořená v arabském městě 
Medina, kam odešel svatý prorok 
Mohamed (mír s ním) společně 
s mnoha svými následovníky po 
mnoha letech pronásledování v 
Mekce. Prorok islámu (mír s ním) 
společně s dalšími představiteli 





jiných náboženství a komunit 
uzavřel dohodu, která sloužila 
jako základní kámen vlády v tak 
rozmanitém městě. Zajišťovala, 
že všichni členové společnosti 
měli možnost žít v míru, bez 
pronásledování a mohli svobodně 
vyznávat své náboženství nebo 
víru. Podle tehdejších zvyků byla 
každá komunita navíc vázána 
svými vlastními náboženskými 
zákony nebo kmenovými zvyky. 
Muslimové tedy uznávali zákony 
odvozené od islámského práva 
šaría, židé uznávali zákony podle 
Tóry a další komunity respektovaly 
zákony podle svých vlastních zvyků 
a přesvědčení.
Všichni lidé bez rozdílu vyznání 
nesli navíc zodpovědnost za 
udržování míru ve státě a měli 
povinnost jednat s ostatními 
s respektem. Tato dohoda 
podporovala mír a zajišťovala, že 
převládala tolerantní společnost. 
To znamená, že před více než 
1400 lety existovala ve městě 
Medina multikulturní různorodá 
společnost, která byla úspěšně 
řízená a vedená. Samozřejmě 
nenavrhuji, aby dnes ve světě 
existovala hromada různých 
zákonů pro různé komunity v 
rámci dnešní společnosti, chtěl 
jsem jen zdůraznit, že naším 
hlavním cílem by vždy mělo být 

nastolit ve společnosti mír skrze 
univerzální lidské hodnoty a 
podporu moralitu a spravedlnosti 
na všech společenských úrovních. 
Aby tento princip vysvětlili ještě 
jasněji, svatý Korán a prorok islámu 
(mír s ním) kategoricky objasnili, že 
v záležitostech náboženství nesmí 
existovat jakákoli forma nátlaku. 
Každý jednotlivec má mít právo 
vybrat si jakoukoli cestu, po které 
si přeje se vydat. Víra je, a navždy 
by měla zůstat, záležitostí našeho 
srdce a naší mysli.
Islám nám zároveň říká, že bez 
ohledu na různá náboženství a 
víru má každý občan povinnost 
zachovávat mír a ujišťovat se, že 
nepodnikne žádné kroky, které by 
mohly narušit blaho společnosti. 
Islám nám říká, že všichni lidé 
by měli respektovat zákony, být 
loajálními státními občany a 
usilovně pracovat na pokroku a 
rozvoji. Takže pokud máte o této 
nové mešitě jakékoli pochybnosti, 
nebo máte strach, že ji budou 
muslimové používat, aby tu 
osnovali nějaké plány proti zbytku 
společnosti nebo živili vnitřní 
nenávist, rád bych vás ujistil, že 
takové obavy a starosti jsou zcela 
zbytečné. Vězte, že z této budovy 
se bude šířit pouze poselství lásky, 
náklonnosti a bratrského přátelství.
V této souvislosti bych vám rád ve 



zkratce vysvětlil účel této mešity. 
Hlavním cílem jakékoli mešity je 
umožnit muslimům, aby se scházeli 
a ve společné lásce a jednotě 
uctívali jediného Boha tak, jak je 
to naučil. Mešita má zároveň ještě 
druhý účel, a to být centrem služby 
lidstvu. Každý věřící má skutečnou 
povinnost respektovat a prosazovat 
práva ostatních členů společnosti. 
Z toho důvodu je pravá mešita 
zároveň symbolem a zosobněním 
soucitu, laskavosti a jednoty. 

Historie muslimského hnutí 
Ahmadíja dokazuje skutečnost, 
že ať už na světě otevřeme mešitu 
kdekoli, naši členové, kteří se do 
této mešity chodí modlit, zvyšují 
své standardy v oblasti lásky, 
sympatie a loajality vůči svým 
spoluobčanům. Pokud naše mešity 
muslimy hnutí Ahmadíja k něčemu 
podněcují, určitě to není terorismus 
nebo extremismus, nabádáme 
pouze ke službám lidstvu a otevření 
jejich srdcí ostatním. Naše mešity 



posilují odhodlání šířit mír a 
pěstovat bratrská pouta a vzájemné 
vztahy se všemi okolními lidmi a 
vymýtit jakoukoli formu nenávisti, 
slepého fanatismu a odloučení od 
společnosti.
Toto město je známo jako „město 
bratrské lásky“ a naše mešita je 
toho rozhodně symbolem a z naší 
strany také závazkem, že budeme 
dále prohlubovat svou snahu šířit 
lásku, bratrství a dobrou vůli do 
celého širokého okolí. To se nejen 

lehce řekne, ale minulost našeho 
hnutí dokazuje, že nejde jen o 
planá slova, že jsou naše tvrzení 
podložena opravdovými skutky. Za 
všech okolností se snažíme uvádět 
své učení do praxe. Z toho důvodu 
jsem skálopevně přesvědčen, že 
místní komunita brzy docení naši 
mešitu nazvanou „Baitul Aafiyyat“, 
což doslova znamená „Dům 
bezpečí“, jako zdroj míru pro celou 
společnost.
Navíc bych rád objasnil, že závazek 



šířit mír a přísaha sloužit lidstvu 
vychází zcela z naší víry a z našeho 
náboženského učení. Zakladatel 
muslimského hnutí Ahmadíja, o 
němž věříme, že byl zaslíbeným 
mesiášem, imám Mahdí 
(Vyvolený), otevřeně prohlásil, že 
je prorokem Mohamedovým (mír 
s ním), a že bude dále následovat 
mírumilovné kroky tohoto 
mesiáše, jenž následoval Mojžíše 
(mír s ním). Také prohlásil, že ho 
seslal všemohoucí Bůh, aby splnil 
dva výjimečné úkoly.
Zaprvé, jeho posláním bylo přivést 
lidstvo zpátky ke Stvořiteli a 
obrátit pozornost lidí k naplnění 
jeho spravedlnosti. Zadruhé, byl 
seslán, aby zdůraznil lidstvu, že 
je nezbytné respektovat lidské 
hodnoty a respektovat vzájemně 
svá práva. Úkol každého Ahmadi 
muslima, který přijal zaslíbeného 
mesiáše a imáma Mahdí, je využít 
každé příležitosti být blíže ke 
všemohoucímu Bohu a sloužit 
lidstvu. To nás opakovaně učí 
náš svatý Korán a svatý prorok 
Mohamed (mír s ním). V súře 4, 
verši 37, svatý Korán uvádí:
„Ctěte Boha a nepřidružujte k 
Němu nic! Chovejte se vlídně k 
rodičům, příbuzným, sirotkům, 
chudým, sousedovi pokrevně 
spřízněnému i cizímu, příteli ze 
sousedství a jdoucímu po cestě Boží 

a těm, jimiž vládne vaše pravice! 
Bůh věru nemiluje ty, kdož jsou 
domýšliví a vychloubační.“
Tento jediný verš Koránu je 
skvělým stanoviskem na podporu 
morality a lidských práv. Je to 
zlatá cesta k míru a prostředek 
bratrské lásky. V tomto verši, 
mimo vlastního uctívání Boha, 
všemohoucí Alláh přikazuje 
muslimům, aby jednali se 
svými rodiči a příbuznými s 
láskou a laskavostí. Přikazuje 
jim, aby nabízeli podporu a 



péči nejzranitelnějším členům 
společnosti, jako jsou sirotci a jinak 
strádající. Poté je zvláštní pozornost 
věnována respektování práv našich 
sousedů. Muslimové se učí milovat 
a ochraňovat své sousedy a být vždy 
připraveni pomoci jim v dobách 
nouze.
Na tomto místě bych rád zdůraznil, 
že v islámu je definice „sousedů“ 
opravdu široká. Nezahrnuje totiž 
jenom ty, kdo žijí poblíž, ale 
vztahuje se také na lidi, kteří žijí 
daleko od nás, naše spolucestující, 

kolegy z práce, podřízené a mnoho 
dalších. Svatý Korán dokonce říká, 
že všichni lidé žijící ve stejném 
muslimském městě jsou sousedé. 
Svatý prorok islámu (mír s ním) 
také opakovaně kázal muslimům, 
aby respektovali práva svých 
sousedů. Řekl, že všemohoucí 
Alláh upozorňoval na důležitost 
prosazování práv sousedů s 
takovým důrazem, že měl pocit, že 
by sousedé snad měli být zahrnuti 
mezi naše právoplatné dědice. 
Když jsme tedy postavili tady 



ve Philadelphii mešitu a založili 
komunitu Ahmadi muslimů, 
udělali jsme to proto, abychom 
podpořili mír a prosperitu tohoto 
města a sloužili jeho lidem.
Teď, když je mešita otevřená, 
budou místní Ahmadi muslimové 
považovat všechny obyvatele 
tohoto města za své sousedy, 
uvědomovat si, že všichni mají 
svá práva, a respektovat tato práva 
podle svých nejlepších schopností. 
Kdykoli bude někdo z vás 
potřebovat pomoc, zavazujeme se 
být nápomocni a podat pomocnou 
ruku, pokud to bude v našich silách.
V časech smutku a zoufalství 
budeme vždy připraveni otřít svým 
sousedům slzy, podpořit je a utěšit 
je.
Proto jsem si jistý, že všichni 
z vlastní zkušenosti zjistíte, že 
se naše nová mešita stane další 
významnou památkou a bodem 
zájmu v tomto městě, a co víc, 
bude spirituálně prohlubovat a 
obohacovat společnost šířením 
lásky a laskavosti nejen skrze celé 
město, ale i za jeho hranicemi. 
Ukáže se jako ambasador světla a 
naděje pro všechny mírumilovné 
lidi, bez ohledu na jejich kastu, 
vyznání nebo barvu pleti.
S těmito slovy doufám a modlím 
se, že se všichni lidé v tomto 
městě, bez ohledu na příslušnost 

a víru, spojí a budou společně 
usilovat o všeobecné blaho a 
budovat atmosféru upřímného a 
dlouhotrvajícího míru.
Říká se, že Philadelphie byla první 
koloniální město, které v této 
zemi umožnilo svobodu vyznání a 
svobodu víry. Navíc je to historické 
město, kde byla podepsána 
Deklarace nezávislosti. Pyšní se 
tedy bohatou historií a já se modlím, 
aby jeho obyvatelé dokázali stavět 
na jeho významné minulosti a aby 
tyto jeho tradice charakterizovaly 
také vaši budoucnost.
Modlím se, aby toto město navždy 
zůstalo ambasadorem svobody 
vyznání, aby každý z jeho obyvatel 
sehrál svou úlohu v rozvoji míru, 
nejen v tomto městě, ale v celých 
Spojených státech a v celém světě. 
Přestože naše členská základna 
zůstává poměrně malá, chtěl bych 
vás ujistit, že naše muslimské hnutí 
Ahmadíja bude vždy připraveno 
podpořit tyto vznešené snahy 
a nabídnout veškerou možnou 
pomoc.
Nechť všemohoucí Alláh dovolí 
upřímnému míru převládnout ve 
všech zemích a mezi všemi národy.
Nakonec bych vám všem chtěl ještě 
jednou poděkovat, že jste se tu s 
námi dnes sešli.
Alláh vám žehnej.
Mnohokrát vám děkuji.“





Muslimská komunita Ahmadíja, založená v roce 1889, je rychle 
rostoucím obrodným hnutím v rámci islámu. Zakladatel komunity, 
Jeho Svatost Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) tvrdil, že je dlouho 
očekávaným zaslíbeným Mesiášem, jehož příchod byl prorokován 
všemi hlavními vírami světa. Zaslíbený Mesiáš tvrdil, že byl seslán 
Bohem, aby obnovil pravé učení islámu tím, že ukončí náboženské 
války, odsoudí krveprolití a obnoví morálku, spravedlnost a mír.  
Jeho 5. nástupce, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad, je současným 
chalífou (nástupcem) a celosvětovým vůdcem muslimské komunity 
Ahmadíja. Pod jeho vedením byla komunita založena ve více než 200 
zemích s desítkami milionů členů, kde Ahmadi  muslimové nadále 
dodržují oficiální motto komunity, „Láska pro všechný, nenávist pro 
nikoho.” S nedávnou registrací Ahmadiyya Muslimské komunity v České 
republice, Ahmadi muslimové mají za cíl praktikovat nesobecké islámské 
učení služby Bohu.


