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Dne 22. října 2019 celosvětová hlava Ahmadíjského 

muslimského společenství, Pátý Khalifah (Chalífa), 

Jeho Svatost Hazrat Mírza Masroor Ahmad (nechť 

je mu Alláh nápomocen) pronesl v srdci Berlína 

přelomovou a historickou řeč nazvanou „Islám 

a Evropa: střet civilizací?“. Třicet let po pádu 

slavného symbolu rozdělení, Berlínské zdi, Jeho 

Svatost vyzvala dnešní vedoucí představitele 

a vlády ke zboření zdí nenávisti a sváru, které 

zamořily moderní společnost. Před obecenstvem 

složeným z více než 80 vysokých představitelů a 

vlivných hostů, včetně členů Spolkového sněmu 

(parlamentu), diplomatů, akademiků, čelních 

náboženských představitelů a zástupců médií, Jeho 

Svatost v hotelu Adlon Kempinski jen pár stovek 

metrů od Brandenburské brány přímo hovořila o 

častém obvinění, že přítomnost islámu a muslimů 

ohrožuje západní civilizaci a kulturu. Před tímto 

hlavním projevem na podiu vystoupilo několik 

význačných řečníků, kteří vyjádřili svůj obdiv 

Ahmadíjskému muslimskému společenství, jeho 

úsilí o šíření mírového poselství islámu po celém 

světě i odhodlání sloužit lidstvu. Těmito řečníky 

byli Abdullah Wagishauser, Národní prezident 

Ahmadíjského muslimského společenství v 

Německu, který hosty přivítal, dále poslanec Frank 

Heinrich (CDU), poslanec Omid Nouripour (Strana 

zelených) a Niels Annen (SPD), státní tajemník 

Spolkového ministerstva zahraničí a poslanec.







Hazrat Mírza Masroor Ahmad, 
celosvětová hlava Ahmadíjského 
muslimského společenství, Pátý 
Chalífa, řekl: 

„Bismillahir Rahmanir Raheem 
– ve Jménu Alláha, Milostivého, 
Milosrdného.

Všichni vážení hosté, Assalamo 
Alaikum Wa Rahmatullahe Wa 
Barakatohu – mír a požehnání 
Alláha s vámi všemi. 

Nejprve bych rád využil této 
příležitosti, abych poděkoval všem 
hostům, kteří přijali naše pozvání a 
jsou tu dnes večer s námi. V dnešním 
světě se zejména v západních a 
rozvinutých zemích vedou rozsáhlé 
a vášnivé debaty o imigraci a jejím 
vlivu na společnost. Značná část 
této debaty se točí kolem muslimů. 
Některé vlády a osoby z řad 
veřejnosti se obávají střetu civilizací 
a jsou přesvědčeny, že muslimové 
ohrožují jejich společnost a neumí 
se do západního světa integrovat.

Než na toto tvrzení zareaguji, 
je důležité definovat, co přesně 
rozumíme „civilizací“. Předkládám 
v této souvislosti definici, již 
vyslovila Druhá hlava Ahmadíjského 
muslimského společenství a s níž se 
plně ztotožňuji.
 
Podle této definice civilizace 
představuje materiální pokrok a 
rozvoj společnosti. Mezi faktory, 
které ukazují sílu civilizace, 
patří její ekonomický pokrok, 
úroveň technologických inovací, 
zdokonalení dopravních prostředků, 
komunikace a intelektuální pokrok 
společnosti. Dále je měřítkem 
civilizace národa také jeho úsilí o 
podporování míru a stability, ať na 
základě uplatňování jeho zákonů 
a vojenské zdatnosti, nebo pomocí 
jiných prostředků.

Samostatně a odděleně od civilizace 
existuje kultura národa. Kultura 
je projevem názorů národa, jeho 
postojů k sociálním otázkám a 
jeho zvyků; kultura se neopírá o 

Ve Jménu Alláha, Milostivého, Milosrdného.



materiální pokrok, ale je zakotvena v 
morálce a náboženských hodnotách 
a tradicích národa.

Civilizace je tedy materiální, 
technologický a intelektuální rozvoj 
společnosti, zatímco kultura je 
založena na náboženském, morálním 
a filozofickém charakteru dané 
společnosti. Rozdíl mezi civilizací 
a kulturou snadno pochopíme, 
pokud se ohlédneme za raným 
obdobím křesťanství. Římská říše 
tehdy byla na vrcholu své moci, a 
ještě dnes je považována za jednu 
z největších světových civilizací 
historie. Římané byli díky své 
materiální prosperitě, urbanizaci 
a způsobu, jakým spravovali svá 
teritoria, považováni za nesmírně 
civilizované a vzdělané. 

Nelze však klást rovnítko mezi 
jejich sofistikovanost a vyšší 
standardy morálky; jejich lidé byli 
prodchnuti progresivní kulturou až 
během raného období křesťanství. 
Křesťanství dalo lidem základní 
zásady založené na náboženství a 
morálce, zatímco Římané určovali 
světské zákony a omezení. 

Pokrok a rozvoj Římanů tedy 
odrážel jejich velkou civilizaci, 
kdežto křesťanství lidem dalo 
obdivuhodnou kulturu. V 
průběhu času se křesťanství stalo 
dominantním náboženstvím 
Římské říše, a tak kulturu, kterou 
křesťanství zavedlo, převzala 
velká civilizace. Když došlo ke 
spojení jejich dominantního vlivu, 
byly položeny základy hodnot a 
tradic, jež na Západě přetrvávají 



dodnes navzdory skutečnosti, 
že lidé na Západě se nyní od 
náboženství odvrací. Pokud jde 
o debatu o imigraci, v posledních 
desetiletích došlo v několika 
západních zemích ke změně jejich 
demografické struktury. Přišli 
imigranti z řady zemí, ale největší 
obavy a znepokojení vzbudil příliv 
muslimů. Mnozí původní obyvatele 
se bojí, že masové přistěhovalectví z 
muslimských zemí ohrožuje jejich 
civilizaci, kulturu a hodnoty, které 
existují již mnoho století. 

Jak jsem již vysvětlil, za civilizaci 
považujeme materiální pokrok 
a rozvoj společnosti a obyvatelé 
rozvojových zemí se snaží růst a 
rozvoj na Západě spíše napodobit, 
než aby je odmítali, zavrhovali 
nebo se stavěli proti nim.
 
Díky moderním způsobům 
cestování a komunikace se ze světa 
stala globální vesnice. Nástup 
televize, hromadných sdělovacích 
prostředků a zejména internetu 
znamená, že na světě se dnes již 
nic neskryje, takže lidé žijící v 
ekonomicky slabých zemích vidí, 
jak si žijí lidé v bohatých státech. 
Ovlivňuje je západní civilizace a 
přejí si dosáhnout stejné úrovně 
materiálního rozvoje a inovací.
Tvrzení, že přítomnost muslimů 

západní nebo evropskou civilizaci 
ohrožuje, tedy neobstojí; přesnější 
by bylo říci, že západní civilizace 
ovlivňuje ostatní části světa, včetně 
světa muslimského. Na druhé 
straně strach, že náboženská 
a morální kultura Západu by 
mohla být ohrožena, pokud se 
islám v Evropě rozšíří, přestavuje 
opodstatněnější obavu a této otázce 
se teď budu věnovat. 

V prvé řadě je nepopiratelné, 
že lidé se od náboženství rychle 
odvrací a tento trend je patrný 
zejména na Západě. Sčítání lidu 
v západních zemích ukazují, že 
lidé k náboženství či víře v Boha 
inklinují stále méně. Vzhledem k 
této skutečnosti jsem přesvědčen, 
že rychlý nárůst ateismu je pro 
západní kultury mnohem větším 
nebezpečím než islám. Západní 
hodnoty jsou stovky let staré a 
opírají se o západní náboženské 
tradice, zejména o křesťanské a 
židovské dědictví. Tyto náboženské 
hodnoty a kulturní normy jsou 
však ohrožovány lidmi, kteří jsou 
proti všem formám náboženství a 
víry.

Jako muslimský vůdce jsem tak 
přesvědčen, že byste své dědictví 
a kulturu měli chránit tak, že 
svou energii budete soustředit 



na zastavení úpadku náboženství 
a návrat lidí zpátky k víře, ať 
křesťanské, židovské, nebo jiné. Tyto 
hodnoty a morální standardy, které 
jsou po staletí součástí společnosti, 
by neměly být opouštěny ve jménu 
pokroku. Jsem také přesvědčen, 
že úpadek náboženství na Západě 
je hlavním důvodem, proč se lidé 
bojí islámu, protože ví, že – obecně 
řečeno – muslimové zůstávají 
spojeni se svou vírou. Vzhledem 
k této skutečnosti vás chci ujistit, 
že navzdory tomu, co slyšíte nebo 
čtete v médiích, neexistuje žádný 
důvod bát se islámu. Muslimové 
věří, že Svatý Korán je konečné 
a dokonalé náboženské učení, 
a díky naší lásce ke Svatému 
Koránu a jeho dodržování jsme 
pevně přesvědčeni, že náboženství 
je srdeční záležitostí a že je pro 
každého věcí osobní. 

V kapitole 2, verši 257 Svatý 
Korán kategoricky stanoví, že v 
náboženství by nemělo být žádného 
donucování. Nemuslimové se tedy 
nemusí obávat, že se muslimové 
pokusí rázně šířit svou víru nebo 
vnucovat této části světasvé 
představy. Nenávistná ideologie 
malé menšiny takzvaných muslimů, 
kteří se přiklonili k extremismu, 
nemá žádnou souvislosti s učením 
Svatého Koránu. Jasně jsem již 

mnohokrát řekl, že vlády a příslušné 
orgány by se měly s extremisty velmi 
důrazně vypořádat, bez ohledu na 
to, zda se jedná o muslimy, nebo 
nemuslimy. 

Pokud jde o Ahmadíjské muslimské 
společenství, jsme přesvědčeni, 
že islám za žádných okolností 
nedovoluje použít při šíření víry 
sílu nebo jakýkoli druh donucování. 
Proč by se potom bylo třeba islámu 
bát? Proč si lidé myslí, že muslimové 
ohrožují jejich civilizaci nebo 
kulturu?

Když jsme si vysvětlili rozdíly mezi 
civilizací a kulturu z islámského 
pohledu, rád bych teď představil 
základní učení islámu. O islámu a 
jeho Zakladateli (mír a požehnání 
Alláha s ním) koluje řada mýtů 
a mylných představ, a i když 
během krátké doby, kterou mám 
k dispozici, není možné pokrýt 
všechny aspekty islámského učení, 
rád bych zmínil některá z práv 
lidstva, jež zavedl islám. 

Z hlediska lidských práv je velmi 
důležitým veršem Svatého Koránu 
kapitola 4, verš 37: 

„Uctívejte Alláha a nepřidružujte k 
Němu nic, a prokazujte laskavost k 
rodičům a příbuzným a sirotkům a 





chudým a sousedovi, který je vaším 
příbuzným, a sousedovi, který je 
vám cizí, a příteli po vašem boku 
a pocestnému a těm, které vlastní 
vaše pravé ruce…“

V tomto verši, kde Alláh 
Všemohoucí muslimům přikazuje, 
aby Jej uctívali, jim současně 
nařizuje, aby se svými rodiči jednali 
s láskou a náklonností. Jak může toto 
učení, které od muslimů vyžaduje, 
aby milovali a ctili své rodiče, být v 
rozporu s jakýmkoli náboženstvím 
či národem? Tento verš také po 
muslimech požaduje, aby se svými 
příbuznými a milovanými jednali s 
laskavostí a ohleduplností. Vyžaduje 
od nich, aby podporovali a utěšovali 
ty nejzranitelnější a nejvíce 

znevýhodněné členy společnosti, 
jako jsou sirotci. 

V tomto ohledu jsme přesvědčeni, 
že jedním z hlavních způsobů, jak 
pomoci chudým, je vzdělání. Pokud 
mladším členům společnosti, kteří 
pochází z rozvrácených rodin nebo 
jsou postiženi chudobou, dáme 
vzdělání, umožní jim to osvobodit 
se z pout chudoby. Otevřou se 
jim příležitosti a tito mladí lidé, 
kteří již nebudou frustrovaní a 
zatrpklí, dospějí v produktivní 
členy společnosti namísto toho, 
aby je svedl život zločinu nebo 
kultura gangů. Z tohoto důvodu 
klade Ahmadíjské muslimské 
společenství velký důraz na vzdělání 
a v rámci našich omezených zdrojů 



jsme vybudovali školy v různých 
afrických zemích a financujeme 
stipendia pro studenty, kteří si vyšší 
vzdělání nemohou dovolit.

Také si myslíme, že bohaté země 
by měly slabším národům světa 
pomáhat vybudovat pevné základy. 
Pokud chudší země posílí své 
ekonomiky a infrastrukturu, jejich 
obyvatelé budou mít příležitosti 
doma a budou mít mnohem 
méně důvodů k migraci do 
zahraničí. Jestliže jsou národy 
stabilní a prosperují, přirozeně z 
toho vyplývá, že z toho bude mít 
prospěch i jejich region a širší svět.
 
Výše uvedený verš Svatého Koránu 
výslovně zmiňuje naplnění práv 
sousedů člověka, ať muslimských, 
nebo nemuslimských, a sousedy 
vymezuje velmi široce. Prorok 
islámu (mír a požehnání Alláha s 
ním) nadto řekl, že Všemohoucí 
Bůh natolik zdůrazňoval práva 
sousedů, že dospěl k názoru, 
že sousedé budou zahrnuti do 
právoplatných dědiců člověka.

Zakladatel islámu (mír a požehnání 
Alláha s ním) také učil, že člověk, 
který není vděčný svým bližním, 
nemůže být vděčný Alláhovi 
Všemohoucímu. Jaká krásná 
zásada! Z toho tedy nezbytně 

plyne, že vedle uctívání Boha musí 
muslim naplňovat práva lidstva. 

Znovu bych se zeptal, jak může 
takové učení ohrožovat západní 
civilizaci? Podle mého názoru 
je kontraproduktivní, když lidé 
ze Západu tvrdí, že islám nebo 
muslimové nemají v této části světa 
žádné místo. 

Pokud sem muslimové přichází, 
aby se integrovali, naplňovali práva 
svých sousedů a usilovali o mír a 
zdokonalení společnosti, potom je 
to určitě něco, co by mělo být spíše 
chváleno, než odsuzováno nebo 
kritizováno. 

Někteří lidé dále tvrdí nebo věří, 
že muslimové mají nařízeno vést 
džihád, a proto se bojí toho, že 
muslimové přijdou na Západ a 
povedou krutou válku s cílem 
vnutit mu islámskou civilizaci a 
kulturu a zničit mír ve společnosti. 
Tato představa pramení z jasného 
nepochopení toho, co džihád je a 
proč byly v raném období islámu 
vedeny náboženské války. Islám 
není náboženstvím krvelačným 
nebo násilným. 

Kdysi jeden společník Svatého 
Proroka Mohameda (mír a 
požehnání Alláha s ním) požádal 



o přijetí do muslimské 
armády, aby se mohl zúčastnit 
džihádu. Prorok Islámu (mír a 
požehnání Alláha s ním) jeho 
žádost zamítl a řekl, že kvůli 
chatrnému zdraví svých rodičů 
by měl zůstat doma, pečovat o 
ně a považovat to za svůj vlastní 
džihád. Pokud by cílem džihádu 
bylo dobývání, krveprolití a 
válčení, Prorok Islámu (mír a 
požehnání Alláha s ním) by byl 
býval jeho nabídku jistě přijal a 
posílil tak muslimskou armádu. 

Je třeba jasně konstatovat, 
že ačkoli muslimské armády 
v raném období islámu 
skutečně bojovaly v některých 
náboženských válkách, 
nikdy nebylo jejich záměrem 
přemoci, utiskovat nebo přimět 
lidi k přijetí islámu. Tyto války 
se vedly kvůli ochraně instituce 
náboženství a zachování zásady 
svobody vyznání.

V kapitole 22, verších 40–41 
Svatý Korán velmi jasně uvádí, 
že pokud by agresoři nebyli 
zastaveni, ve vážném ohrožení 
by byly všechny kostely, 
synagogy, chrámy, mešity a 
jiná místa uctívání, protože 
základním záměrem nevěřících 
z Mekky bylo vymazat všechny 

stopy náboženství z povrchu 
zemského. To dokazuje, že islám 
chrání všechna náboženství.
 
Pokud jde o výchovu našich 
dětí, kapitola 6, verš 152 
Svatého Koránu uvádí, že 
muslimové nesmí „zabíjet své 
děti“. Toto přikázání muslimům 
nařizuje, aby své děti s láskou 
a náklonností živili, vedly je k 
morálce a vzdělávali je tak, aby 
z nich vyrostli velmi schopní a 
morální lidé, kteří jsou přínosem 
pro svou komunitu a národ. 



Podobně islám muslimy učí, aby 
bránili práva zranitelných členů 
společnosti. Například podle 
kapitoly 4, verše 7 Koránu jsou 
muslimové povinni chránit sirotky 
před využíváním a poctivě střežit 
jejich dědictví, dokud nedosáhnou 
takového věku, kdy to zvládnou 
sami. 

Dalším velmi častým obviněním v 
západním světě je, že muslimové 
nerespektují ženy a jejich práva. 
Na úvod je třeba uvést, že islám 
byl prvním náboženstvím, které 
ženám přiznalo právo dědit, právo 

na rozvod a různá další práva. 
Nadto islám zdůrazňuje obrovský 
význam, který má pro dívky 
vzdělání a poskytnutí příležitostí k 
osobnímu růstu a rozvoji. 

Kromě toho Svatý Prorok Islámu 
(mír a požehnání Alláha s ním) ve 
svém slavném rčení uvedl, že „ráj 
je pod nohama matky“. Tato slova 
dokládají významnou roli, kterou 
ženy hrají ve společnosti, a jejich 
jedinečné a význačné postavení 
ve společnosti. Matky jsou těmi, 
kdo mají moc a vliv, jež mohou 
jejich národy změnit v nebe na 



zemi, a kdo mohou svým dětem 
odemknout dveře k věčnému ráji. 

V kapitole 4, verši 20 Korán dále 
uvádí, že muslimští muži musí 
se svými ženami jednat s láskou 
a úctou. V západních zemích 
neuběhne ani den bez zpráv o 
tom, že policie nebo soudy musely 
zasáhnout v děsivých případech 
domácího násilí. Různé studie a 
zprávy, například zpráva Národního 
statistického úřadu Spojeného 
království z roku 2018, dokládají, 
že tyto trestné činy nijak nesouvisí 

s jakýmkoli náboženstvím, a z 
další nedávné zprávy vyplývá, 
že totéž platí i zde v Německu. 
Je proto naprosto nespravedlivé 
označovat islám za náboženství 
chovající nenávist k ženám. Islám 
také od svých stoupenců vyžaduje 
respektování náboženského cítění 
a přesvědčení jiných lidí. Pravou 
ukázkou tohoto učení byla Medínská 
ústava, v níž byla Tóra uznána a 
respektována jako kniha přinášející 
zákony židů. Islám dokonce zavedl 
práva nepřátel a protivníků, když 
v kapitole 2, verši 191 Svatý Korán 



uvádí, že člověk by se neměl vůči 
svému nepříteli dopustit žádného 
bezpráví nebo prohřešku, a to 
ani během válečného stavu. V 
dnešním světě, který se chlubí tím, 
že je civilizovanější a vyspělejší 
než jakákoli předchozí epocha, 
jednotlivci i celé země bohužel 
tato práva svých protivníků běžně 
porušují a dopouští se obrovských 
krutostí a nevynechají žádnou 
příležitost k pomstě. V kapitole 
5, verši 9 Svatého Koránu Alláh 
Všemohoucí prohlašuje, že 

nepřátelství národa nebo lidí 
by nikoho nemělo podnítit k 
obětování zásad spravedlnosti 
a rovnosti; islám naopak učí, 
že za všech okolností, ať je to 
sebevíc těžké, se musíte pevně 
držet zásad spravedlnosti a 
čestnosti a vaší pohnutkou nikdy 
nesmí být touha po odplatě.  
Díky tomuto skvělému učení si 
uvědomujeme jedinečný příklad 
milosrdenství, soucitu a slitování, 
které Svatý Prorok Mohamed 
(mír a požehnání Alláha s ním) 
projevil při Dobytí Mekky. Dějiny 
dokazují, že muslimové v Mekce 
byli zabíjeni, olupováni a mučeni, 
a nakonec byli vyhnáni ze svých 
domovů a museli odejít.

Přesto po jeho vítězném návratu 
do Mekky, kdy celé město ovládl, 
bylo jeho prvním prohlášením, 
že nesmí dojít k žádné pomstě na 
těch, kdo muslimy dříve brutálně 
pronásledovali. Vyhlásil, že v 
souladu s islámským učením bude 
všem, kteří předtím muslimy 
trýznili, okamžitě odpuštěno a 
že s nikým nebude zacházeno 
nespravedlivě, ať již přijme islám, 
nebo ne. Další morální revoluce 
ve prospěch nejslabších členů 
společnosti, kterou islám přinesl, 
se týkala otroctví, které před 



příchodem islámu bujelo a bylo 
považováno za normální součást 
společnosti. V kapitole 24, verši 
34 Svatý Korán říká, že pokud si 
otrok přeje svobodu, měl by být 
propuštěn, a pokud jsou vyžadovány 
určité finanční poplatky, musí být 
přiměřené a splatné v malých, 
snadno zvládnutelných splátkách, 
nebo úplně prominuty. 

V dnešním světě již fyzické otroctví 
neexistuje, ale nahradily jej poroba 
a nevolnictví ekonomické, kde 
je vztah mezi nemocnějšími 
národy světa a slabšími zeměmi 

podobný vztahu pána a otroka. 
Bohaté země například slabším 
národům poskytují půjčky tvářící 
se jako balíčky pomoci a tyto 
národy nemají jinou možnost, než 
je přijmout, bez ohledu na další 
navázané podmínky.

Ochromující úrokové sazby 
pokaždé znamenají, že krátkodobé 
půjčky vedou k dlouhodobému 
strádání a zatížení. V konečném 
důsledku nemá insolventní země 
jinou možnost než se podrobit 
vůli dominantního národa. Takové 
otroctví je zcela nemorální. 



Islám již od počátku zavedl také 
práva nemuslimů a nabádal muslimy 
k tomu, aby v zájmu zachování míru 
a jednoty společnosti projevovali 
zdrženlivost. Například v kapitole 
6, verši 109 Svatý Korán prohlašuje, 
že muslimové by dokonce neměli 
mluvit proti idolům nevěřících 
lidí, protože ty by to mohlo 
vyprovokovat ke spílání Alláhovi 
Všemohoucímu. V krátkém čase, 
který mám k dispozici, jsem zmínil 
pouze několik bodů ilustrujících 
práva lidstva, která zavedl islám. 
Doufám, že mnou řečené vás ujistí 
o tom, že islám západní civilizaci 

ani její kulturu neohrožuje. Pokud 
si někteří muslimové usurpují 
práva nemuslimů, je tomu tak jen 
proto, že odmítají učení islámu 
nebo je vůbec neznají. 
 
Závěrem bych rád uvedl, že dnes 
zjevně žijeme ve velmi napjatém 
světě, a já se obávám toho, že 
složitá situace, jíž čelíme, by mohla 
kdykoli eskalovat. Lidé si musí 
uvědomit, že slova mohou mít 
dalekosáhlé důsledky, a tak by se 
místo mluvení o střetu civilizací 
nebo zbytečného zvyšování napětí 
mezi různými komunitami měli 



spíše zdržet vzájemných útoků na 
svá náboženská učení. Namísto 
usilování o omezování projevů víry 
bychom si měli připustit, že jsme 
všichni součástí jedné lidské rasy, 
která je dnes propojena víc než kdy 
předtím. Měli bychom přijmout 
naši rozmanitost a zaměřit se na 
dosažení jednoty, aby se na světě 
mohl rozvinout dlouhodobý mír.

V současné době jsme však svědky 
opaku. Muslimské i nemuslimské 
země upřednostňují své vlastní 
zájmy před zájmy širšího světa a při 
prosazování svých cílů překračují 
limity spravedlnosti a morálky. 
Stejně jako v dávných temných 
dobách dochází k vytváření 
nepřátelských bloků a aliancí a zdá 
se, že svět je pevně rozhodnutý 
vyvolat svou vlastní zkázu. 

Řada zemí dnes disponuje 
jadernými bombami nebo jinými 
ničivými zbraněmi, které mají 
potenciál zničit civilizaci tak, jak ji 
známe. Kdo může říci, že k použití 
těchto zbraní nikdy nedojde nebo 
že neskončí ve špatných rukou? 
Pokud k použití jaderných zbraní 
někdy dojde, následky neponeseme 
jen my; za naše hříchy budou trpět 

spíše naše děti a budoucí generace. 
Narodí se generace duševně nebo 
tělesně postižených dětí, jejichž 
naděje a sny byly – nikoli jejich 
vinou – zmařeny. 

Je toto skutečně tím dědictvím 
na rozloučenou, které chceme 
našimnástupcům zanechat? 

Určitě ne! 

Proto namísto rozdmýchávání 
plamenů nenávisti, ať na základě 
náboženských či etnických rozdílů, 
nebo pro politické účely, musíme 
rozpoznat varovné signály a změnit 
naše jednání dřív, než bude příliš 
pozdě. 

Bez ohledu na rozdílnost našich 
názorů se všichni spojme a v duchu 
vzájemné úcty, tolerance a lásky 
pracujme na míru pro svět a na 
prosazování svobody vyznání. 

Těmito slovy bych vám rád ještě 
jednou poděkoval za to, že jste tu 
dnes večer s námi. 

Mnohokrát děkuji.“ 



Jeho Svatost, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), se čestnými 
hosty této historické události v hotelu Adlon v Berlíně. 

Zleva: Abdullah Uwe Wagishauser (předseda Ahmadija Muslimsky 
Jamaat Německo), Omid Nouripour (člen Spolkového sněmu a mluvčí 
zahraniční politiky, Grüne), Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) (vedoucí 
celosvětového Ahmadija Musilského Jamaatu), Niels Annen (člen 
Spolkového sněmu a státní ministr Spolkového ministerstva zahraničí, 
SPD), Frank Heinrich (člen Spolkového sněmu a mluvčí Výboru pro 
lidská práva a humanitární pomoc, CDU)



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.


