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V

sobotu

představitel

6.

července
Ahmadíjské

2019,

světový

muslimské

komunity, pátý chalífa (kalif), jeho Svátost,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu
Alláh nápomocen), oslovil publikum více
jak 1000 hodnostářů a hostů druhého dne
44. výročního shromáždění (Jalsa Salana)
Ahmadíjské muslimské komunity v Německu.
Oficiální přepis proslovu předneseného Jeho
Svátostí pro tuto příležitost je uveden níže.

Ve Jménu Alláha, Milostivého, Milosrdného.
Po citování Tashahhudu, Ta´awwuz
a Bismillahu, Jeho Svátost, Hazrat
Mirza Masroor Ahmad, světový
představitel Ahmadíjské muslimské
komunity, řekl:
“Vážení hosté - Assalamo Alaikum
Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu
- nechť vám Alláh žehná a dopřeje
vám mír.

víry
Ahmadíjské
muslimské
komunity. Nicméně, budou zde
hosti, jenž se k nám připojí poprvé,
aby se učili o naší komunitě a
naší víře a praktikách. Nyní,
někteří hosté mohou mít pocit, že
Ahmadíjská muslimská komunita
je sekta v rámci Islámu, která byla
založena za účelem spirituální
reformace lidstva, v souladu s
Zaprvé, rád bych využil této proroctvím zakladatele Islámu,
příležitosti,
abych
poděkoval Svatého proroka Muhammada (mír
všem hostům, kteří se účastní a požehnání Alláha s ním) ohledně
našeho ročního shromáždění, posledních dnů.
“Jalsa Salana”. Jalsa Salana je čistě
náboženské shromáždění, při Je to přirozený fenomén, který
kterém se Ahmadíjští muslimové se nevztahuje jen na světské
setkávají za účelem prohloubení organizace, ale také na náboženské
jejich spirituality a morálky a komunity, v nichž se postupem
zesílení
jejich
náboženských času přívrženci jednotlivých hnutí
vědomostí. Během našeho sezení nebo víry začnou odchylovat od
tady v Německu, se stalo naší své základní víry. Jako výsledek,
tradicí pojmout schůzi zvlášť ve přijde čas v životě každé skupiny,
prospěch našich muslimských kdy potřebuje revitalizaci. Jinak
i nemuslimských hostů a to z zanikne, nebo se přemění v něco, co
důvodu, že jsme se tu tak sešli.
se nepodobá její původní myšlence.
Někteří z vás přijdou na naše Věříme, že co se týká náboženských
minulá setkání a budou si vědomi komunit ve snaze udržet jejich

původní učení naživu, je posláním
Boha
Všemohoucího
poslat
své vyvolené představitele, aby
reformovali a vedli lidi zpátky k
jejich původním vírám a praktikům.
V termínech Islámu, věříme, že
Svatý prorok Muhammad (mír
a požehnání Alláha s ním) byl
poslední zákonodárný prorok
poslán Alláhem Všemohoucím. A
tehdy v pozdním 19. století ve snáze
oživit a znovu navrátit Islám, který
prorok učil a praktikoval, Alláh
Všemohoucí poslal obnovitele v
osobě Zakladatele Ahmadíjské
muslimské komunity. Tím pádem,
věříme, že zakladatel naší komunity
je zaslíbeným Mesiášem a Mahdim
(Bohem správně vedený). A jeho
prvořadým cílem bylo osvěžit
pravá učení Islámu a přivést lidstvo
zpátky k Bohu Všemohoucímu. Po
tomto stručném představení naší
komunity, si přeji posunout se a
mluvit o současném stavu světa.

mírumilovná, aby vzkvétala a byla
vybavená vším, co je zapotřebí,
aby byl život příjemnější. Poslední
dobou si lidé neskutečně přejí mír
pro celý svůj svět.

Nicméně, navzdory této instinktivní
touze po míru, pravda je, že rozdělení,
chaos a konflikty se roznesly do
každé části světa. Například, jsou
zde národy které byly rozdělené
občanskými válkami. Povstalecké
skupiny bojují jedna proti druhé,
nebo napadají stát. V některých
zemích, zatrpklá rivalita a nepřátelské
akce mezi lidmi z různých provincií
nebo regionů shazují mír v jejich
společenství. Dále v zemích kde se
rozšířilo přistěhovalectví, se napětí
a záště mezi původními obyvateli a
přistěhovalci dostali na povrch.
Rozdělené společnosti se stávají více
protikladnými a rapidně dosahují
bodu zlomu, s napětím které může
kdykoli přerůst v mezinárodním
měřítku, různé společnosti spolu
Je to lidská přirozenost, chtít žít soupeří ve snaze získat moc a kontrolu.
svobodně, samostatně a v pohodlí. Ve snaze získat ekonomickou a geoJe přirozené vyžadovat život v politickou moc, ve snaze donutit lidi
míru a spokojenosti, bez jakékoliv různých hodnot a náboženství vzdát
formy konfliktu. Každý touží žít se své vůle, dochází k nespravedlivým
v bezpečném a mírumilovném válkám. Například, ekonomické
prostředí. Každý člověk si přeje pro a obchodní války začali ve snaze
svou vesnici, město nebo velkoměsto prosazovat dominanci a brzdit růst
aby bylo poklidné a bezpečné. konkurenčních zemí.
Každý si přeje, aby jeho země byla

Nicméně, svět se zamořuje
krvavými skvrnami konvenčního
válčení, ve kterém destruktivní
zbraně hromadného ničení jsou
používány k ničení národů a k
vyhubení příštích generací. V
naší sobecké honbě za bohatstvím
a mocí bezohledně ničíme
možnosti dnešní mládeže skrze
nikdy nekončící proud neustálé
nespravedlnosti a divoké krutosti.
Zoufalý a velmi hmatatelný strach,
který by mohl v jakoukoli chvíli
vyvrcholit v opravdovou globální
katastrofu, jejíž následky jsou daleko
za hranicemi naší představivosti.
Ve zkratce, je těžké identifikovat
jakoukoli část světa, kterou
můžeme označit jako bezpečnou,

bez neshod a svárů. Často určité
větší mocnosti používají svou sílu
a bohatství k donucení slabších
národů přizpůsobit se jejich vůli.
Dokonce i některé z menších
mocností, s podporou mocnějších
spojenců používají nespravedlivé
prostředky proti jejich sousedícím
zemím ve snaze prosadit svou
regionální
dominanci.
Navíc
teroristické skupiny pokračují v
prosazování násilí a krveprolévání
k dosažení jejich vlastních cílů.
Nicméně některé tzv. “náboženské”
organizace klamavě používají
jméno víry aby ospravedlnily
svůj extremismus, zatímco jejich
opravdový cíl je získat bohatství a
moc.

Stále
více,
krajní
pravice
představuje hlubokou a zlověstnou
hrozbu svobody a blahobytu
Evropy a ostatních částí světa.
Představitelé krajní pravice, ve
jménu nacionalismu, obhajují
konec moderní multikulturní a
pluralistické společnosti a místo
toho hledají způsob jak vnucovat
jejich rasistické a předsudkové
ideologie
společnosti.
Pod
záminkou ochrany toho, co oni
považují za svou národní identitu a
čistotu, se netolerantní náboženští
fanatici brutálně zaměřují na
přistěhovalce, z nichž mnozí žili
mírumilovně po celá desetiletí ve
svých nových zemích a přispívali
jejich vývoji jako ukázkoví občané.
A navíc, bez ohledu na základní
principy etiky a poctivosti, určité
národy nebo skupiny se vůbec
nezdráhají za účelem získání
kontroly nad světovým finančním
trhem a obchodními zájmy, o
dosažení jejich osobního bohatství
na úkor druhých. Ve shrnutí, jak
jsem již řekl, konflikty převládají
po celém světě a jsou viditelné ve
všech vrstvách společnosti. Tím
pádem, navzdory naší vrozené
touze po míru, vidíme, že nastává
pravý opak. Vyjádřil jsem své obavy
ohledně zhoršujícího se stavu země
již několik let a nyní, stále více, další
lidé také promlouvají, aby vyjádřili
svůj strach ohledně světového

nedostatku míru a bezpečí. Proto
bych měl zmínit nedávné vyjádření
vyslovené jistými geo-politickými
experty, politiky a analytiky, kteří
otevřeně odhalují své obavy a volají
po omezení a naléhavé reformě za
účelem zajištění míru a bezpečí ve
světě.
Například, v nedávném článku z The
New York Times, od francouzského
ambasadora
Spojených
Států
Francoise Delattreho, se píše:
“Moje zkušenost v Bezpečnostní
radě Spojených států v posledních
pěti letech mi poskytla možnost
vidět drsnou pravdu: Svět se stává
každým dnem nebezpečnějším a
méně předvídatelným. Zatímco se
tektonické desky moci se pohybují
pod našima nohama, řízené z
velké části kombinovanými efekty
technologické revoluce a růstu
Číny, také vidíme návrat zvýšené
soutěživosti
mezi
velkými
mocnostmi. Jsme právě v novém
světovém chaosu.”
Největší mocnosti si nárokují
benevolentní jednání aby si udrželi
své status quo nebo aby dosáhli
nového a vylepšeného světového
řádu, ale tady vyšší západní
diplomat, který viděl interní práci
mezinárodních vztahů a politiků,
otevřeně přiznal, že naopak vše co
dělají, je, že vedou svět k

“novému světovému chaosu”.
Francouzský ambasador dále
prohlásil:
“Každá vážná mezinárodní krize
má potencionál vymknout se
kontrole. To je to, co se stalo v
Sýrii a čemu musíme předejít s
Íránem a Severní Koreou a na
jihu Čínského moře.”
Zatímco je pravda, že Sýrie a Írán
jsou muslimské země, ani Severní
Korea ani země, které jsou součástí
jižního moře nemají žádné spojení
s Islámem and tak nemůžeme
říct, že světový chaos je způsoben
jen muslimy nebo muslimskými
zeměmi, jak je to často vnímáno. Ve
výše uvedeném článku francouzský
ambasador také mluvil o důležitosti
Evropy při udržování světového
míru. Psal:
“Jsem hluboce přesvědčen, že
Evropa má obojí, historickou
zodpovědnost a možnost stát se
jedním z největších center dění a
vlivu v multipolárním světě. Je to
povinnost Evropy, fungovat jako
odkaz, propojení a vyrovnání moci
ve světě. Před nějakou dobou jsem se
setkal s německým politikem, jenž
pracoval pro organizaci zřízenou
německou vládou k stavění mostů
mezi přistěhovaleckou populací a
rodilými Němci. Varoval jsem, že
momentální problémy nemohou

vyřešit jen Němci sami za sebe,
nebo jakýkoli jiný samostatný stát,
raději by měly všechny Evropské
národy spolupracovat jednotně,
pokud chtějí dosáhnout míru,
který vydrží.”
V nedávném článku profesor Nouriel
Roubini, který byl starším ekonomem
pro mezinárodní záležitosti v Bílém
domě za Clintonova mandátu, napsal
o vztazích mezi Spojenými státy a
Čínou. Profesor Roubini napsal:
“Globální následky ČínskoAmerické studené války by byly
daleko rozsáhlejší než ty ze
studené války mezi Spojenými
Státy a Sovětským svazem.”
Profesor Roubini dále píše:
“Studená válka v celém rozsahu by
tím pádem mohla spustit novou
fázi deglobalizace, nebo aspoň
rozdělení globální ekonomiky
do
dvou
nekompatibilních
ekonomických bloků. V obou
případech, by obchod se zbožím,
službami,
kapitálem,
prací,
technologií a daty byl vážně
omezen.”
Tento článek poskytuje porozumění
některých zraňujících důsledků
obchodní a ekonomické války mezi
světovými supervelmocemi. Ačkoli
nedávno byla uzavřena dohoda
mezi Čínou a USA, uvidíme jak
skutečně plodná bude.

Zatímco tyto obchodní války jsou
bezohledné a iracionální, můj
největší strach jímž je propuknutí
jaderné války, přetrvává. Pohroma
a srdcervoucí následky takové války
mi nedovolí na to nemyslet a určitě
se to rozšíří i na budoucí generace.
Víc a víc další lidé také upozorňují
na toto riziko. V jednom článku pro
Bloomberg, profesor Tyler Cowen,
profesor ekonomie na univerzitě
George Masona, píše:

“Jeden z nejvíce překvapujících
faktů dneška je, že mladí lidé se
příliš neobávají jaderné války.
Klimatická změna je zdaleka
větší obavou, zatímco jaderná
válka je vnímána jako předmět
minulosti…”
“...Naopak, jsem přesvědčen, že
riziko jaderné války je světovým
problémem č. 1, dokonce i když
to riziko tolik netlačí na náš
každodenní život.”

Tvrdí, že některé menší země
získaly jaderné zbraně, zatímco
jiné národy se snaží je získat
a tak riziko jaderné války
stále roste. Všímá si, že bude
zapotřebí jen jeden národ nebo
skupina, jenž vypálí jadernou
střelu, aby se svět změnil navěky.
Nynější průzkum zvěřejněný
Deutsche-Wellem, narazil na
ten problém, že němečtí občané
se více děsí klimatické změny,
ale osobně, souhlasím s pocity
výše uvedeného akademika,
že riziko války a konkrétně
jaderné války, je nejvíce
naléhavý problém současnosti.
Později tento rok, německý
ministr zahraničí, Sigmar
Gabriel, také vyjádřil své obavy
ohledně růstu počtu jaderných
zbraní. Prohlásil, že Spojené
státy, Rusko a Čína byly teď
součástí
nového
závodu
jaderných zbraní a že to bylo
jakoby jaderné hlavice byly
umístěny v Evropě Spojenými
státy a Ruskem a v takovém
případě, by Evropské země byly
vnímány jako “vedlejší škoda”
v pronásledování jaderné
nadřazenosti. Dále, napětí mezi
Spojenými státy a Íránem roste
a je zde intenzivní spekulace
o možnosti války mezi nimi.
Nikdo nemůže vážně tvrdit, že

možná válka mezi Spojenými státy
a Íránem je náboženskou válkou.
Naopak, je to primární příklad
nezodpovědného
válčení
a
zbytečné agresivity, ohrožováním
milionů životů. Političtí analytici
si všimli, že kdyby došlo k válce
mezi Spojenými státy a Íránem,
důsledky by se netýkaly pouze
těchto dvou států, ale měly by
daleko větší rozsah. Upřímně,
Německo a další Evropské země
by byly jistě zasaženy následky
této války. Proto německá vláda
a další evropské národy musí
vést naléhání na zdrženlivost a
umírnění.

Navíc, deset let po globální
finanční krizi, by si Evropské země
neměly myslet, že jejich národní
hospodářství jsou v bezpečí nebo
že kapitalistický systém vzkvétá.
Dokonce experti ze západu a
ekonomové přijímají nedostatky
svého
finančního
systému.
Například v nedávném článku pro
Economia magazine, velmi známý
ekonom Paul Kearns píše:
“Máme všechny výhody kapitalismu
ale je to systém, který se nyní musí
upravit, aby se zahojil. Měl by být
veden explicitně společenskými
hodnotami, ne profitem.”

Proto
kapitalistický
systém
pomalu ztrácí svůj status a lidé si
uvědomují, že jsou zde vlastní rizika
a nespravedlnosti s tím související.
V důsledku toho, by si Evropské
země a jiné světové velmoci
neměly arogantně myslet, že jejich
ekonomický systém zůstane navždy
perfektní, raději by měli pracovat
aby zajistili, že férovost a rovnost
budou podpírat světový finanční
systém. Další děsivý problém, který
krmí nejistotu v Evropě je Brexit a
jeho možné důsledky.

Zrovna nedávno, Deutsche Welle
citoval studii nastiňující zraňující
následky Brexitu v Evropské
unii. Hlášení říká, že především
Německo bude zasaženo “težkým
Brexitem” a může to jednoduše
způsobit velké škody německým
automobilkám a technologickým
společnostem a to jen v Německu
může způsobit ztrátu 100 000
pracovních míst.
Další problém, který je důvodem
frustrace a je opakovaně používán
k podněcování nesouhlasu v
mnoha částech světa, včetně právě
Německa, je přistěhovatelství.
Navzdory tomu, že se jedná o
tak diskutabilní problém, pravda
je, že přistěhovatelství je teď
neodmyslitelně
potřeba
pro
vzkvétání ekonomiky.

Například, v nedávné studii
Bertelsmann Foundation bylo
zjištěno, že ve snaze uspokojení
základní poptávky po práci v
Německu, se musí přistěhovat
260 000 imigrantů ročně, aby se
předešlo nedostatku pracovníků.
Zpráva dále uvádí, že v důsledku
stárnutí populace se pracovní síla v
Německu pravděpodobně do roku
2060 sníží o třetinu - neboli 16
milionů lidí - bez přistěhovalectví.
Takže obviňovat imigranty ze všech
národních problémů je naprosto
nespravedlivé a pravda je taková,
že mnoho bohatých západních
národů by bylo v riziku nebýt
přistěhovalectví. Realita je taková,
že všechny národy jsou závislí jeden
na druhém a nyní žijeme v neustále
rostoucím vnitřně propojeném a

globalizovaném světě. Místo toho
abychom se snažili stavět bariéry a
izolovat sami sebe, je důležité, aby
národy a lidé z různých prostředí
spolupracovali pro společné dobro.
Proto, by měly vlády připravit
vhodné plány aby zajistily, že země
budou spolupracovat v harmonii
a to, na lokální úrovni, pomůže
přistěhovalcům se přizpůsobit a
začlenit.
Po desetiletí, byla situace na
středním východě těkavá a nestálá.
Nespočet dohod snažících se o
vyjednání míru, vyrovnání mezi
Izraelem a Palestinou přicházelo
a odcházelo, vše bez úspěchu. V
poslední době, zde byla intenzivní
spekulace o nové mírové dohodě,
která byla prý připravena Spojenými
státy a jejich spojenci. Nicméně,

ještě předtím než byla formálně
odhalena, politici a experti říkají,
že nová dohoda je založena na
nespravedlnosti a tak nedosáhne
žádných pozitivních výsledků. Ve
skutečnosti před jeho nedávným
odchodem jako francouzského
ambasadora Spojených států,
Gerard Araur řekl, že tato dohoda
byla téměř “odsouzena k selhání”.
Proto je světový mír podkopáván
různými faktory, jako opatření
politických leaderů a vlád, jenž
upřednostňují své osobní a národní
zájmy nad férovostí a rovnováhou.
Taková nespravedlnost nemůže
nikdy vést k míru a prosperitě.
Různé studie a články, které jsem
citoval, dokazují že vina za světový
nedostatek míru a bezpečí, nemůže
být svedena na žádnou víru, ať už

na Islám či na jiné, navíc je zde
nesčetně ekonomických, geopolitických a sociálních problémů,
které hrají roli v podrývání
světového míru. V tomto kritickém
momentě naší historie, věřím celým
svým srdcem, že je zde jen jeden
způsob, jak splnit velké výzvy naší
doby. Je zde jen jedna cesta, která
nás může vést za spasením a dostat
nás z tohoto světa války a konfliktu

a to je cesta Boha Všemohoucího.
Mír se nenachází v moci nebo v
bohatství, spíše leží v kolébce Boha
Všemohoucího.
Tím pádem je nutností aby lidstvo
přišlo a uznalo svého Stvořitele. Bůh
Všemohoucí si přeje aby lidstvo,
které On stvořil jako nejlepší ze
stvoření, žilo mírumilovně a plné
práv jeden od druhého. Svatý
Korán, jenž je Svatou Knihou Islamu

a především zdroj Islámského
práva, byl, dle naší víry, odhalen
Allahem Všemohoucím Svatému
Prorokovi Muhammadovi (mír
a požehnání Alláha s ním) a
považujeme ho za poslední
náboženské právo, jenž nám
zůstane až do Soudného dne. A v
Koránu, Alláh Všemohoucí praví,
že až se rozdělení a chaos rozšíří
do všech částí světa, důvodem

bude větší vzdálenost mezi
lidstvem a jeho Stvořitelem. V
dobách kdy se svět řítí na pokraj
katastrofy, pryč z Jeho nekonečné
milosti a milosrdenství, Alláh
Všemohoucí posílá Své vyvolené
představitele, aby přivedli lidstvo
zpět k víře. V dávných časech,
Proroci přicházeli do různých
částí světa aby vedli svůj lid. Pak,
podle naší víry nakonec Alláh
Všemohoucí poslal Svatého
Proroka Muhammada (mír
a požehnání Alláha s ním) s
univerzálním a věčným učením
v zájmu spirituální a morální
reformace všeho lidstva.
Všemohoucí poslal zakladatele
Ahmadíjské muslimské komunity
jako inovátora, aby vedl lidstvo a
ozářil pravá učení Islámu, které
byla opuštěná a poškozená. Byl
seslán, aby ukázal muslimům a
nemuslimům stejně, že Islám je
náboženstvím míru, usmíření,
bratrství a že Bůh Všemohoucí
si přeje, aby lidstvo žilo v míru,
a aby všichni lidé naplnili práva
svého Stvořitele a jeden druhého
navzájem. Znovu a znovu,
Zaslíbený Mesiáš (mír s ním)
zdůraznil, že nebylo možné
plnit Boží právo, bez plnění
práva Jeho stvoření. Vskutku,
Svatý Korán jde tak daleko, jako

rčení, že věřící a uctívání těch, porozuměli svým povinnostem
kteří neplní práva Božího stvoření k svému Stvořiteli a vůči svým
jsou bezcenní a budou odmítnutí spoluobčanům, aby se tak svět
Alláhem Všemohoucím.
mohl stát rájem míru, jenž všichni
Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) přirozeně vyžadujeme a toužíme
vyzval lidstvo, aby hledalo útočiště po něm. Modlím se, abychom byli
ve stínu Boha Všemohoucího, aby dobrým příkladem pro ty, jež nás
bylo chráněno před všemi druhy sledují a tak budou moci budoucí
války a nebezpečí. Nicméně, také generace hledat život v míru, spíše
varoval, že pokud lidstvo selže ve než být těmi, kteří přinesou další
svých povinnostech uznat svého konflikt a rozdělení, a pro které jsou
Stvořitele, bude to vážné riziko. všechny cesty vedoucí k prosperitě
Řekl, že navzdory jejich síle, a úspěchu uzavřeny.
bohatství a moci, ani Evropa ani Modlím se, aby temné mraky války
Amerika nebudou v bezpečí před a nepřátelství hrozivě se vznášející
destrukcí. Ani Asie, Austrálie nebo kolem nás, dali prostor a byli
ostrovy nebo jakékoli jiné části nahrazeni věčně modrou oblohou
světa.
míru a prosperity ve všech částech
Ve světle těchto informací, je mou světa. Možná Alláh Všemohoucí
upřímnou modlitbou, aby lidstvo umožní lidstvu zachránit samo
uznalo svého Stvořitele a obrátilo se sebe od hrozícího zmatku tím, že se
k Němu, spíše než aby pokračovalo k němu obrátí dřív, než bude příliš
v pozorování tohoto materiálního pozdě, Ameen. Na konec bych chtěl
světa
a jeho přitažlivostí
pohodlí poděkovat
všemwho
z Vás,
ještě jednou
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existence.
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Messiah,
Mirza
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founded atheDěkuji
Ahmadiyya
modlitbou,
lidé movement
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in 1889 as aaby
revival
within Islam, emphasizing its essential
teachings of peace, love, justice, and sanctity of life. Today, the Ahmadiyya
Muslim Community is the world’s largest Islamic community under one
Divinely appointed leader, His Holiness, Mirza Masroor Ahmad (may
Allah be his Helper) (b. 1950). The Ahmadiyya Muslim Community
spans over 200 nations with membership exceeding tens of millions.

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.

