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PROJEV VEDOUCÍHO PŘEDSTAVITELE
MUSLIMSKÉHO HNUTÍ AHMADÍJA NA
MÍROVÉM SYMPOZIU V KANADSKÉM
CALGARY
11. listopadu 2016, přednesl vedoucí
představitel hnutí Ahmadíja, pátý
Chalífa, Jeho Svatost, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad, tento proslov na
Mírovém sympoziu v Calgary pořádaném
muslimským hnutím Ahmadíja v Kanadě.
Události se zúčastnilo více než 800
lidí včetně více než 650 hodnostářů
a hostů, mimo jiné bývalý premiér
Kanady, dvojctihodný Stephen Harper,
starosta Calgary Naheed Nenshi, ministr
sociálních služeb provincie Alberta Irfan
Sabir a poslanec federálního parlamentu
Darshan Kang. Dále se zúčastnili vedoucí
představitelé prvních národů, přední
členové akademické obce a média. Níže
předkládáme proslov, jenž byl při této
příležitosti přednesem Jeho Svatostí.

Ve jménu Allaha, Milostivého, Milostrdného
Pátý Chalífa, Jeho Svatost, Hazrat větší prosazování dominance a
Mirza Masroor Ahmad, vedoucí nadřazenosti nad ostatními a také
uspokojování touhy po moci. Po
představitel hnutí Ahmadíja řekl:
tom, co jste slyšeli, si asi někteří
„Bismillahir Rahmanir Raheem z vás pokládají otázku, co může
– Ve jménu Allaha, Milostivého, muslimský vůdce říct o nastolení
světového míru, když se potíže
Milosrdného .
dnešního světa točí primárně
Vzácní hosté, Assalamo Alaikum kolem muslimských zemí nebo
Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu takzvaných islámských skupin.
– Nechť je s Vámi mír, slitování a Samozřejmě, v zájmu spravedlnosti
a vyváženosti nemohu popřít
požehnání Boží.
skutečnost, že dnešní konflikty
Pro začátek bych chtěl využít této a války se opravdu soustředí na
příležitosti k tomu, abych Vám určité muslimské země.
všem poděkoval, že jste se zúčastnili
dnešní akce. Zdejší představitelé Strašlivé činy některých tzv.
hnutí Ahmadíja si přáli, abych islámských skupin nepochybně
dnes promluvil o prostředcích a v nemuslimském světě vyvolaly
způsobech nastolení světového strach a paniku. Lidé na Západě
míru. Každý si zajisté uvědomuje, se stále více bojí islámu a považují
že svět potřebuje mír a harmonii. ho za hrozbu pro svou civilizaci
Přesto se zdá, že lidé nejsou ochotni a způsob života. Proto chápu,
podniknout kroky nezbytné k jeho kdyby někteří z vás považovali za
dosažení. Je velice snadné mluvit o zvláštní, že muslimský vůdce je tu,
snaze o mír, ale ve skutečnosti není aby hovořil o rozvíjení světového
úsilí vynaložené v tomto ohledu míru. Než však začneme soudit, je
nezbytné, aby lidé byli obeznámeni
zdaleka dostatečné.
se skutečným učením islámu.
Bohužel, na mnoha místech Nikdo by si neměl myslet, že činy
po celém světě je prioritou, ať extremistů nebo teroristů jsou v
už přímo či nepřímo, daleko souladu s islámem.

Islám je tak, jak ho znám a
praktikuji, založen na učení
svatého Koránu, nejposvátnější
knihy všech muslimů, a na životě
a učení zakladatele islámu, Svatého
Proroka Mohameda (nechť mír a
požehnání Boží budiž s ním).
Proto
ve
zbývajícím
čase
představím tato původní islámská
učení, abyste mohli sami posoudit,
zda islám podporuje násilí a
rozdělení společnosti, nebo zda
jde o náboženství, které vede k
toleranci a vzájemné úctě napříč
celou společností. Pro začátek
zmíním zlatý princip pro nastolení
míru, který je zakotven v kapitole
16, verši 91 svatého Koránu, kde

Všemohoucí Alláh říká:
„A Alláh přikazuje spravedlnost
a konání dobrého ve prospěch
druhých
a
dávání
jako
příbuzným…“
Nejenže tedy Korán muslimy
vyzívá, aby byli čestní a spravedliví,
ale přímo stanovuje mnohem lepší
úroveň chování k ostatním. Když
Alláh Všemohoucí říká: „dávání
jako příbuzným“, vyžaduje, aby
věřící upřednostňoval ostatní
před sebou a vždy toužil po tom,
co je pro ně nejlepší. Vyžaduje
od muslimů, aby zacházeli s
ostatními, jako s jejich blízkými
rodinnými příslušníky. Ukládá jim,
aby se snažili milovat ostatní bez

jakéhokoliv nároku na odměnu tak,
jako matka miluje svoje dítě. Korán
neříká, že by muslimové měli takto
jednat pouze s muslimy, ale spíše
říká, že by měli milovat „ostatní“ –
to zahrnuje stejně tak nevěřící, jako
věřící.
Přesto, když dnes vidím stav
některých muslimských zemí,
je jasné, že toto učení bylo zcela
ignorováno. Mnoho muslimských
vlád nezvládlo zaručit práva
svých občanů a to vedlo k tomu,
že se napříč veřejností vyvinula
dlouhodobá a hluboce zakořeněná
frustrace. V jejím důsledku se
vytvořily povstalecké a teroristické
skupiny a všechny zúčastněné
strany se staly zodpovědnými za
jejich kruté činy. Dříve úspěšné
země byly rozvráceny a ponořeny
do hrozných občanských válek.
Tyto konflikty a válčení pramení
z toho, že většina muslimů
zapomněla na skutečné učení
svého náboženství a nerespektují
vzájemně svá práva. Spíše, než aby
projevovali morální zásadovost
a spravedlnost, jsou motivováni
pouze vlastní chamtivostí a touhou
po moci. Mír je narušován, neboť
mezi lidmi je zakořeněn nepokoj.
Pokud jde o spravedlnost, kterou
islám zastává, v kapitole 4, verši
136. Svatého Koránu, Alláh
Všemohoucí říká:

„Vy, kteří věříte! Buďte přísní ve
výkonu spravedlnosti, pokud
svědčíte před Alláhem, i kdyby to
bylo proti vám nebo proti rodičům
či příbuzným. Ať jde o chudého,
či bohatého, Alláh je k nim
oběma ohleduplnější než jste vy.
Nesledujte tedy nízké tužby, abyste
byli schopni jednat spravedlivě.
A pokud skrýváte pravdu nebo ji
obcházíte, pak pomněte, že Alláh si
je dobře vědom toho, co děláte.“
Tento verš nám ukazuje skutečnost,
že
islámská
učení
nejsou
nikdy krutá ani nespravedlivá,
ale že se spíše zakládají na
nepřekonatelných
principech
spravedlnosti. Korán uvádí, že
člověk by měl být připraven svědčit
proti sobě nebo svým blízkým, aby
potvrdil pravdu. Je velmi snadné
říci „jsem připraven mluvit proti
sobě“, ale žít podle tohoto pravidla
je neuvěřitelně obtížné. Přesto
je to cíl, který muslimům určil
Alláh Všemohoucí, přičemž řekl,
že skutečná spravedlnost nemůže
nastat, dokud člověk nebude
ochoten dát stranou všechny
osobní zájmy.
Je-li praktikován, je tento jedinečný
princip prostředkem k nastolení
míru nejen v muslimských zemích,
ale v každé vesnici, každém městě
a v každém národě světa. Tvrzení,
že islám podporuje extremismus,

jsou založena na nevědomosti a
nedostatečném porozumění jeho
skutečným hodnotám. Osoba, která
spravedlivě uvažuje a přemýšlí
o islámu, uvidí, že je proti všem
formám krutosti, předsudků a zla.
Islám pokládá základy pro mír na
všech úrovních společnosti, včetně
vztahů mezi jednotlivými národy.
Proto v kapitole 49, 10. verši, Alláh
Všemohoucí říká:
„A bojují-li spolu dvě skupiny
věřících, usmiřte je; jestliže se však
posléze jedna z nich proviní vůči
druhé, bojujte proti skupině, která
se provinila, dokud se rozkazu
Alláhovu znova nepodřídí. A když
se podřídí, usmiřte je spravedlivě a
jednejte poctivě. Alláh poctivé věru
miluje.“
V tomto verši Alláh říká, že v
případě konfliktu mezi dvěma
skupinami či národy by se jejich
sousedé a spojenci měli snažit o
usmíření. Pokud nelze nastolit mír
prostřednictvím dialogu, pak by se
ostatní národy měly sjednotit proti
tomu, kdo páchá nespravedlnost, a
použít sílu k jeho zastavení. Osobně
se domnívám, že tento vynikající
princip není hodnotný jen pro
muslimy, ale pokud se jím bude
řídit OSN a hlavní světové velmoci,
bude to prostředek ke stabilizaci
světa a rozvoji udržitelného míru.

Nicméně ani muslimské, ani
nemuslimské země se těmito
principy neřídí.
Například po první i druhé světové
válce nebyl tento princip mediace
a řešení konfliktů dodržen, což
vedlo k pocitům křivdy mezi
národy, které v nich od té doby
bublají. Proto se jakékoli úsilí, které
bylo vyvinuto s cílem omezit růst
protichůdných bloků nebo aliancí a
sjednotit svět, ukázalo jako marné
a neúspěšné. To, co říkám, není
žádné tajemství ani nic nového
pod Sluncem. V posledních letech
řada komentátorů a publicistů
otevřeně kritizovala organizace,
které mají za úkol udržovat světový
mír a bezpečnost, zejména OSN, a
uvedla, že nesplnily své cíle kvůli
nedostatku spravedlnosti.
Dále, za účelem vytvoření
spravedlivé společnosti, kapitola 5,
9. verš Svatého Koránu uvádí:
„Vy, kteří věříte! Buďte neochvějní
ve službách Alláhových a podávejte
spravedlivě svá svědectví; a ať vás
nepřátelství lidí nepodnítí k tomu,
abyste jednali jinak než spravedlivě.
Buďte vždy poctiví, toť nejblíže k
spravedlnosti. A bojte se Alláha.
Neboť Alláh ví o všem, co děláte.“
Tento verš říká, že muslim je
vázán povinností jednat čestně i
se svým největším nepřítelem a že

nepřátelství či nevraživost nesmí
člověka vést ke snaze pomstít se. Teď
můžete namítnout, že pokud tohle
je to, co islám učí, a pokud je islám
náboženství míru a spravedlnosti,
tak jak je možné, že je s muslimy
spjata představa válčení a džihádu?
Abych zodpověděl tuto otázku,
znovu odkážu na samotný Korán.
Historie svědčí o tom, že poté, co se
se zakladatel Islámu, svatý prorok
Mohamed (mír a požehnání Boží
budiž s ním), prohlásil za Proroka,
byli on a jeho první stoupenci v
Mekce po třináct let vystaveni

neúnavné krutosti a nenávistnému
pronásledování.
Nakonec byli nuceni odejít do
města Medíny, aby zde našli
úlevu. Nemuslimové z Mekky je
však stále nenechali žít v míru
a pronásledovali je do Medíny
vedouce proti nim válku. Tehdy
a pouze tehdy Alláh Všemohoucí
povolil muslimům bojovat poprvé.
Toto povolení k obranné válce bylo
uvedeno v kapitole 22, verši 40
svatého Koránu, který uvádí:

„Povolení bojovat je dáno těm,
proti nimž je vedena válka, protože
jim bylo ukřivděno – a věru je v
moci Alláhově jim pomoci.“

druhých, zajisté by byly zbořeny
kláštery a chrámy a synagogy a
mešity, v nichž je jméno Alláhovo
hojně vzpomínáno. A Alláh zajisté
pomůže tomu, kdo pomáhá Jemu.
Alláh je věru Silný, Mocný.“

V následujícím verši Alláh
Všemohoucí tuto záležitost dále
objasnil a rozpracoval. Kapitola 22, Tento verš stanovuje, že muslimům
verš 41 svatého Koránu tedy uvádí: nebylo povoleno bránit se kvůli
krutostem, kterým čelili. Spíše jim
„Těm, kteří byli nespravedlivě bylo řečeno, aby se bránili, aby
vyhnáni ze svých domovů jen proto, ochránili širší společnost a bránili
že říkali „Naším Pánem je Alláh“ práva všech lidí svobodně a beze
– A kdyby Alláh nedovolil lidem, strachu vyznávat svou víru. Je
aby se bránili proti nepravostem velkým projevem osvíceného učení

boží budiž s ním), a jeho čtyři
právem určení nástupci a později
muslimští vládci, kteří následovali
skutečná učení islámu, vždy ctili a
chránili posvátnost chrámů všech
náboženství.

Tento velmi jasný pokyn stanovuje
podmínky pro válčení v islámu.
Vyžaduje, aby muslimové nikdy
sami nevedli válku ani nepřijímali
agresivní opatření. Takže ti, kdo
tvrdí, že islám dovoluje agresivitu
nebo násilný džihád, jsou zcela na
omylu. Kapitola 8, verš 62 svatého
Koránu dále uvádí, že muslimové
musí být připraveni chopit se všech
příležitostí pro mír a usmíření bez
ohledu na okolnosti. V tomto verši
Alláh Všemohoucí uvádí:

Zůstává povinností všech muslimů
dodržovat tyto zásady, protože
kapitola 2, verš 191 svatého Koránu
uvádí:
„Bojujte za věc Alláhovu proti
těm, kteří bojují proti vám, ale
nedopouštějte se bezpráví. Neboť
Alláh nemiluje ty, kteří se bezpráví „Když se budou přiklánět k míru,
dopouštějí.“
přikloň se k němu také a důvěřuj

islámu, že Korán nedal muslimům
povolení k boji za účelem ochrany
islámu nebo ze strachu, že budou
všechny mešity zbořeny. Spíše bylo
uděleno povolení chránit všechna
náboženství a všechna místa
uctívání, ať už kostely, chrámy,
synagogy, mešity nebo jiné.

Alláhovi. On věru je Všeslyšící,
Vševědoucí.“
To znamená, že muslim by měl vždy
usilovat o každou možnou cestu k
míru, a to například, i když výzva
k příměří může být jen vojenskou
taktikou protivníka k získání času
na přeskupení nebo na přípravu
na další agresivní útoky. A tak v
kapitole 8, verši 63 svatého Koránu,
Alláh Všemohoucí uvádí:
„A budou-li tě chtít oklamat, pak
Alláh ti zajisté postačí. Je to On,
Kdo tě posílil pomocí Svou i pomocí
věřících.“

Tito první muslimové tedy
neriskovali své životy, aby bránili
sebe, ale aby chránili celé lidstvo
a zachovávali základní hodnoty
jako je svoboda myšlení a svoboda
vyznání. Tito muslimové riskovali
své životy, aby zabránili útlaku,
který se snažil zničit mír na světě.
Islámská historie navíc říká, že
tam, kde k takovým obranným
válkám došlo, svatý Prorok islámu
(mír a požehnání boží budiž s ním)
stanovil velmi přísná pravidla, aby
zajistil, že se muslimské armády
nedopustí krutosti.
Výslovně nařídil, že se kostely,
synagogy, chrámy a všechny
ostatní náboženské budovy nikdy
nesmí stát terčem útoku. Podobně
muslimové nesmí útočit na kněze,
rabíny ani na jiné náboženské
vůdce.
Rovněž
nesmí
být
ubližováno ženám, dětem a starším
lidem a nesmějí být ničeny stromy
či úroda. Je historickou skutečností,
že Prorok islámu (mír a požehnání

Tudíž, i když existuje obava, že
by protivník mohl mít v úmyslu
někoho podvést, bylo muslimům
řečeno, aby tyto obavy nebrali
v potaz a dali svou důvěru do
rukou Božích. S ohledem na vše,
co jsem uvedl, lze stále tvrdit, že
islám je náboženství plné násilí
a extremismu? Odpověď na tuto
otázku je jednoznačně „ne“. Bylo
jasně prokázáno, že pokud se
dnešní muslimové dopouštějí
brutalit a strašlivých činů, dělají
tak v rozporu s tím, co islám učí.
Jak tedy může být pro muslimy
přípustné, aby vstoupili do cizích

zemí a zapojili se do bezcitného
vraždění a nemilosrdné krutosti? A
i když lidé mohou nakonec uznat,
že učení islámu jsou mírumilovná,
mohou si položit otázku, zda takto
byla skutečně praktikována v době
svatého Proroka (mír a požehnání
boží budiž s ním).
V tomto ohledu nemusíte dát jen na
má slova. Raději se sami přesvědčte
o tom, co říkají o Zakladateli
islámu (mír a požehnání boží budiž
s ním) a jeho době nemuslimští
historici a orientalisté. Například
britský orientalista a archeolog

pohrdání, které mu způsobili, a
udělil milost všem obyvatelům
Mekky. Armáda následovala
jeho příklad a vstoupila klidně
a mírumilovně. Jediný dům
nebyl vykraden, jediné ženě
nebylo ublíženo... Mohamed tak
opět vstoupil do svého rodného
města. V celé historii dobytí
měst není žádný vítězný příchod
srovnatelný s tímto.“

Stanley Lane-Poole, který byl
také profesorem arabských studií
na Dublinské univerzitě, psal o
chování svatého Proroka (mír a
požehnání boží budiž s ním) po
jeho vítězném návratu do rodné
Mekky po letech pronásledování.
Profesor Stanley Lane-Poole
napsal:
„Den Mohamedova největšího
vítězství nad jeho nepřáteli
byl také dnem jeho největšího
vítězství nad sebou samotným... Z
vlastní vůle odpustil Kurajšovcům
všechny roky útrap a krutého

Tento autor tedy tvrdí, že v
době velkolepého vítězství svatý
Prorok (mír a požehnání boží
budiž s ním) netoužil ani po
slávě ani po mstě těm, kdo jej a
jeho následovníky mučili. Raději
se rozhodl, že všem odpustí.
Dovolte mi proto znovu vyjasnit,
že teroristé a extremisté, přímo
porušují učení svatého Koránu
a praxi svatého Proroka (mír a
požehnání boží budiž s ním).
Zatím co Prorok (mír a požehnání
boží budiž s ním) odpustil těm,
kteří ho a jeho milované mučili,
jsou dnešní takzvaní muslimové
lidé, kteří pronásledují a
nemilosrdně zabíjejí nevinné.
Je však také na místě zmínit,
že války, které se dnes vedou v
muslimském světě, jsou, tajně
nebo otevřeně, poháněny zvenčí.
Řadu propracovaných a ničivých

zbraní není žádná z muslimských
vlád,
povstaleckých
skupin
ani teroristických organizací,
které je používají, schopna
vyrobit. Převážná většina zbraní
používaných v zemích, jako je Sýrie
a Irák, se tedy dováží ze zahraničí, a
tak státy, které tyto smrtící zbraně
vyrábějí a obchodují s muslimskými
zeměmi, musí také převzít svůj díl
odpovědnosti za dnešní chaos.
Mnoho analytiků a odborníků
nepochybně prokázalo, že zbraně
používané teroristickou organizací
Islámský stát a jinými povstaleckými
nebo extremistickými skupinami
byly vyrobeny na Západě nebo
ve východní Evropě. Místo
toho, aby světové mocnosti
usilovaly o ukončení válek
sužujících
muslimský
svět,
přilévají olej do ohně. Než aby
upřednostňovaly mír, se neustále
snaží ovlivňovat válčení, a dokonce
na něm profitovat. Kdykoli, když
v muslimských zemích vypukly
občanské války nebo konflikty, by
bylo mnohem lepší, kdyby zasáhly
pouze sousední země a převzaly
odpovědnost za obnovení míru ve
svém regionu.
Ovšem
zahraniční
politika
a obchodní zájmy světových
mocností vedou k něčemu jinému.

Řada západních zemí prodává
zbraně v hodnotě miliard dolarů
Saudské Arábii, a to i přesto, že
právě tyto zbraně způsobují
krutá
zvěrstva
malému
jemenskému národu. Bezhlavé
střílení a bombardování ničí
miliony životů, celá města a
má za následek úmrtí tisíců
zcela nevinných lidí. Útokům se
nevyhýbají ani místa, jako jsou
nemocnice.
Totéž platí pro Irák a Sýrii, kde
jsou napadáni lékaři a zdravotní
sestry, kteří statečně oblékli
pláště, aby se pokusili pomoci

obětem těchto bojů. Stejně tak se
střelba nevyhýbá chrámům, ani
vícepodlažním obytným budovám,
ve kterých jsou oběťmi nevinné
ženy a děti. Jak lze něco takového
ospravedlnit? Jak může být něco
takového dodnes tolerováno? A v
co taková nespravedlivá politika
nakonec vyústí? Mladí příslušníci
těchto národů se radikalizují. Poté,
co ztratili veškerou naději na vlastní
budoucnost, páchají na Západě
strašlivé teroristické činy proti těm
národům, o kterých se domnívají,
že hrály hlavní roli v jejich utrpení.
Proto znovu říkám, že svět naléhavě
potřebuje mír. Dnes máme zde v

Kanadě a v mnoha dalších částech
světa Den vzpomínek (v ČR Den
válečných veteránů), a ohlédnemeli se zpět po druhé světové válce,
uvidíme, jak asi 70 milionů lidí
přišlo o život.
Ruth Cranstonová, významná
autorka 20. století, ve své knize
Světová víra z roku 1949 srovnala
užití jaderných zbraní Spojenými
státy s příkladem Proroka islámu
(mír a požehání boží budiž s ním).
Cituji:
„Mohammed nikdy nepodnítil boj
a krveprolití. Každá bitva, kterou

bojoval, byla kvůli obraně. Bojoval
defenzivně, aby přežil... a bojoval se
zbraněmi a způsobem svého času...

zmrzačené nebo s genetickými
defekty následkem trvalých účinků
radiace. Je tedy nutné, aby lidstvo
usilovalo o směřování k záchraně
Národ 140 milionů lidí, který je dnes naší budoucnosti.
schopen jedinou bombou poslat
na onen svět 120 000 bezbranných Místo toho, aby z globálních potíží
civilistů se těžko může koukat skrz pouze obviňovaly muslimy, by se
prsty na vůdce, který při nejhorším měly světové mocnosti ohlédnout
zabil sotva pět nebo šest stovek.“
za sebe a přijmout svůj díl
odpovědnosti za současný stav. Více
Toto není prohlášení muslima než politiky stojící o pozornost a se
nebo někoho, kdo by mohl být záměry o zákaz vstupu muslimů na
nařčen ze zaujatosti, ale prohlášení území jejich států potřebuje svět
spravedlivé
a
respektované vůdce, kteří jsou upřímní v jejich
nemuslimské autorky. Faktem je, snahách překlenout naše vzájemné
že dnešní války nejsou bojovány rozdíly.
z náboženských důvodů, ale pro
geopolitické účely a pro dosažení Než dychtit po bohatství a zdrojích
bohatství a moci. Za druhé světové druhých by světové mocnosti měly
války vlastnily jaderné zbraně soustředit veškerou svou energii
pouze Spojené státy, kdežto dnes na zajištění trvalé prosperity
jimi disponuje mnoho zemí, včetně lidstva. Naším nejpřednějším
některých velice malých, a existuje cílem by mělo být chránit budoucí
také rostoucí riziko, že tyto zbraně generace před nebezpečnými
skončí v rukou teroristů, kteří se důsledky válčení a krveprolití.
nebudou bát zmáčknout spoušť.
Proto by si vlády a tvůrci strategií
měli uvědomit nesmírnou váhu
Tedy není pochyb o tom, že svět svých povinností jakožto správců
stojí na pokraji velké katastrofy. světa. Měli by vážně usilovat o to,
Každým dnem se více a více stahují aby ti, kteří přijdou po nás, nebyli
mračna, která nás varují před narozeni zdravotně postižení nebo
třetí světovou válkou. Dopady vychováváni v rozbitém světě,
takové války by přetrvávaly po celá ale aby se narodili zdraví, šťastni
desetiletí. Generace a generace dětí a ve světě stále většího míru a
by se více než pravděpodobně rodily harmonie.“

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.

