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OFICIÁLNÍ PŘEPIS HISTORICKÉHO PROSLOVU
PŘEDNESENÉHO JEHO SVATOSTÍ HAZRATEM
MIRZOU MASROOREM AHMADEM (NECHŤ JE
MU ALLÁH NÁPOMOCEN), CELOSVĚTOVÝM
VŮDCEM MUSLIMSKÉHO HNUTÍ AHMADÍJA, U
PŘÍLEŽITOSTI RECEPCE V BUDOVĚ SIRA JOHNA
A. MCDONALDA V KANADSKÉM PARLAMENTU
DNE 17. ŘÍJNA 2016 V HLAVNÍM MĚSTĚ
KANADY, OTTAWĚ.

Ve jménu Allaha, Milostivého, Milostrdného
Po
přednesení
Tashahhud,
Ta’awwuz Bismillah Hazrat Mirza
Masroor Ahmad (nechť je mu
Alláh nápomocen), pátý Chalífa
a celosvětový vůdce Ahmadíjské
muslimské komunity vystoupil s
následujícím projevem:
“Bismillahir Rahmanir Raheem
– ve jménu Alláha, Milostivého,
Milosrdného.
Vzácní hosté, Assalam o Alaikum
Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu
– nechť je s Vámi mír, slitování a
požehnání Boží.
Nejprve bych rád využil této
příležitosti a poděkoval Vám
všem za pozvání, zejména naší
blízké přítelkyni Judy Sgro.
Nejsem ani politickou osobou, ani
představitelem politické organizace.
Jsem vůdcem muslimské komunity
Ahmadíja, tedy čistě náboženského
a duchovního společenství.
Bez ohledu na náš rozdílný původ
se domnívám, že na základě
lidskosti jsme všichni spojeni, a
proto bychom měli být jednotní.
Všichni lidé a organizace se musí
společně snažit prosazovat lidské
hodnoty a usilovat o to, aby se svět,
ve kterém žijeme, stal lepším a

mnohem harmoničtějším místem.
Pokud tedy nebudou v jedné zemi
nebo oblasti dodržovány lidské
hodnoty a práva, bude to mít
přímý účinek na ostatní části světa
a takovéto provinění se může šířit
dál.
Naopak, pokud v jedné části
světa existuje dobrota, lidskost a
prosperita, bude to mít pozitivní
dopad na ostatní společnosti a
obyvatele. V důsledku moderních
forem komunikace a dopravy jsme
si nyní všichni mnohem blíže a
nejsme již omezováni či vázáni
geografií. Přesto je to zvláštní a
tragický paradox, že i když jsme
propojeni více než kdykoliv
předtím, ve skutečnosti se každým
dnem vzájemně vzdalujeme. Je
nesmírně
politováníhodným
zdrojem zármutku, že místo toho,
aby se svět spojil a šířila se tak láska
mezi lidmi, věnuje se mnohem větší
pozornost šíření nenávisti, krutosti
a nespravedlnosti.
Lidé nejsou ochotni převzít osobní
zodpovědnost za svá selhání, a
tak každý jedinec obviňuje jiné
a považuje rozdělení a konflikty
světa za vinu všech ostatních kromě
nich. V důsledku toho procházíme

obdobím velké nejistoty a nikdo
nedokáže skutečně pochopit,
jaké budou důsledky našich činů,
krátkodobé i dlouhodobé.
V této době, kdy se strach z islámu
ve většině světa zvyšuje, dovolte mi,
abych Vás všechny ujistil, že islám
není to, co běžně vidíte nebo slyšíte
v médiích. Pokud jde o mé znalosti
islámu, znám pouze ten, jehož
učení je založeno na jeho jménu.
Doslovný význam slova „islám“ je
mír, láska a harmonie a všechna
jeho učení jsou založena na těchto
vznešených hodnotách. Bohužel
však nelze popřít, že existují
některé muslimské skupiny, jejichž
víra a činy jsou s tímto v naprostém
kontrastu. V úplném rozporu se
základními učeními islámu páchají
nejděsivější násilí a terorismus v
jeho jméně. Ve světle toho všeho
se nyní pokusím s Vámi podělit o
skutečné a pokojné učení islámu.
Toto vážené místo, kam jste mě
odvážně pozvali, není domem
náboženství a pravděpodobně
je mezi Vámi mnoho lidí, kteří
se o konfesi osobně nezajímají.
Nicméně, ve svých zákonodárných
funkcích budete někdy muset řešit
záležitosti, jež se dotýkají stoupenců
víry. V této souvislosti Svatý Korán
v kapitole 2., verši 257. kategoricky
uvádí, že v náboženství by nemělo
být žádného donucování. Jaké

jasné, komplexní a jednoznačné
prohlášení zakotvující svobodu
myšlení, svobodu náboženského
vyznání a svobodu svědomí. Má
víra a učení tedy spočívají v tom,
že každý člověk, v jakékoliv vesnici,
městě nebo zemi má nesporné
právo zvolit si svoukonfesi a
praktikovat ji.
Navíc má každý jednotlivec nárok
pokojně kázat a šířit své učení
ostatním. Tyto svobody by měly
být zaručeny jako základní lidská
práva, a proto by se legislativní
shromáždění nebo vlády neměly
do těchto záležitostí nepatřičně
zapojovat, jinak existuje riziko,
že jejich vniknutí může být
považováno za zdroj provokace
a vést k frustraci či nelibosti.
Bohužel, v dnešním světě vidíme,
jak samy muslimské vlády
zasahují do takovýchto osobních
záležitostí, a to je hlavní příčinou
nestability a konfliktů v těchto
zemích. Jedinými příjemci jsou
extremističtí náboženští duchovní a
ozbrojenci, kteří využívají frustrace
lidí podporou barbarského násilí a
nesmyslných konfliktů. Nelze však
říct, že západní vlády, jež tvrdí, že
jsou skutečně demokratické, jsou
zcela nevinné a bezúhonné. Vlastně
zde na Západě vidíme, že někdy
jsou přijaty zákony nebo pravidla,
která jsou v nesouladu s tvrzeními,

že jsou majáky univerzální
náboženské svobody a tolerance.
Příležitostně se vytvářejí zákony, jež
jsou v rozporu s názorem, že každý
člověk v západním světě může
svobodně věřit v to, po čem touží a
mít svobodu žít pokojně podle své
víry. Není moudré, aby vlády nebo
parlamenty omezovaly základní
náboženské praktiky či přesvědčení
lidí. Například by se neměly zajímat
o to, jaký typ oblečení se žena
rozhodne nosit. Neměly by vydávat
dekrety uvádějící, jak by mělo

vypadat místo uctívání. Pokud takto
zasáhnou dojde k šíření neklidu
a zesílení frustrace mezi jejich
občany. Takové stížnosti, jestliže
nebudou prověřeny, se budou dále
zhoršovat,a nakonec ohrozí mír
společnosti. Samozřejmě neobhajuji,
aby lidé s extremistickými názory
byli tolerováni nebo svobodně
prosazovali svou víru. Kdekoliv
a kdykoliv někdo používá své
náboženství
k
ospravedlnění
krutosti a nespravedlnosti, k
uzurpování práv druhých, jednání

proti státu nebo způsobem
ovlivňujícím bezpečnost národa, je
to určitě odpovědnost vlády a úřadů
pevně zastavit tyto zlé praktiky.
Za takovýchto okolností je zcela
oprávněné a správné, aby vláda,
poslanci a další příslušné orgány
zajistily, že tito lidé budou vykořeněni
a potrestáni v souladu s právem
země. Podle mého názoru je však
špatné, aby stát zbytečně zasahoval
do mírumilovných náboženských
přesvědčení a praktik. Islám, jenž
známe a praktikujeme, učí, že láska
k vaší zemi je podstatnou součástí
vaší víry jako muslima. Podle
islámu je zemí člověka země, v níž

žije a zekteré má prospěch. Je-li
takové učení zakořeněno v srdci
a mysli muslima, je nemožné, aby
si přál ublížit vlastnímu domovu.
Islám dále učí, že nejen že by státní
zákony měly trestat každého, kdo
jedná proti své zemi, ale také to,
že tyto jistě postihne Boží soud,
před nímž se budou zodpovídat za
své zločiny a neloajálnost. Proto se
není třeba bát skutečného muslima
a není třeba, aby vlády přijímaly
zákonyporušující
relativně
nevýznamné náboženské otázky
nebo praktiky, které nepůsobí újmu
a nejsou nebezpečím pro veřejnost
ani stát. Legislativu v těchto věcech

lze popsat pouze jako zbytečný
zásah do těch svobod, jež Západ
prosazuje za své – to je právo
každého na svobodu a osobní
autonomii. Nepochybně takové
nespravedlivé zásahy nemohou mít
žádný pozitivní účinek, ale mohou
vést pouze k frustraci, neklidu
a sváru. Úkolem vlády a členů
parlamentu jako strážců svých
národů je vydávat právní předpisy
způsobem, jenž dává občanům
práva, nikoliv jim je odebírá. To
by za všech okolností mělo být
prováděno plošně, bez rozdílu tak,
aby byla dodržována a zaručena
práva všech lidí, ať už muslimů,
křesťanů, židů, hinduistů nebo lidí
jakéhokoliv jiného vyznání, včetně
těch, kteří nejsou nábožensky
založení.
Jak jsem již řekl, je příčinou
hlubokého zármutku, že jak
v muslimském světě, tak i
mezi
některými
rozvinutými
nemuslimskými zeměmi byly
přijaty určité zákony podkopávající
tyto základní svobody, což
následně způsobilo křivdy mezi
jednotlivými vrstvami společnosti.
Místo hledání povrchních pochval
by se proto mělyzaměřovat na
širší obraz toho, jakým způsobem
mohou přinést mír svým národům
a zajistit, aby se jejich země a
svět staly jednotnými a více

prosperujícími. Zatím se bohužel
projevuje, že místo orientace na
dlouhodobou perspektivu, se
většina politických představitelů
nebo vlád připojila k nezdravému
závodu o moc ak boji o prosazení
své nadvlády nad ostatními. Z
touhy po moci a kontrole jsou
stále více ochotni zasahovat
do osobních a náboženských
záležitostí svých občanů. Takové
politiky jsou nerozumnými a
zbytečnými prostředky k další
destabilizaci
světa,
zejména
vzhledem k tomu, že již nyní
čelíme tolika různým problémům
ohrožujícím mír ve společnosti.
Například se říká, že změna
klimatu je obrovskou hrozbou pro
naši civilizaci. Dalším naléhavým
problémem
je
ekonomická
nejistota.
Následujeobecnější
otázka narůstajícího nedostatku
míru a bezpečnosti ve velké
části světa. Všechny tyto výzvy
jsou výsledkem nespravedlivých
politik, nerovnosti a nerovnováhy.
Vezmeme-li v úvahu otázku
změny klimatu, vidíme, že hlavní
příčinou globálního oteplování
byla průmyslová revoluce na
Západě a skutečnost nadměrného
omezování lesů a flóry. Teprve nyní,
po plném ekonomickém rozvinutí,
volají některé země po snížení
uhlíkových emisí nebo jiných

průmyslových omezeních. Taková
regulace však může zpomalit a
omezit postup a růst rozvíjejících
se mocností, jako jsou Indie a Čína.
Tyto rostoucí země tak mohou
vnímat požadovanáomezení jako
pokrytecká, nespravedlivá a jako
pokus historicky dominantních
mocností zabránit jim v rozvoji a
tím i zpochybňování stávajícího
globálního řádu. Otázka změny
klimatu tedy ve skutečnosti není
jen otázkou životního prostředí,
nýbrž přispívá i k nedostatku míru
na světě a ke zvýšení soutěživosti
mezi národy. Podobně, z hlediska
globální finanční krize, mnozí
odborníci připouštějí, že vlády již
dlouho realizovaly nerozumné
politiky a že dnešní fiskální nejistota
dosáhla úrovně, kdy ohrožuje
světový mír. K jeho nedostatku
přispívají také další faktory a
bohužel mnoho z nich souvisí se
samoúčelnými a nespravedlivými
politikamiprováděnými určitými
zeměmi. Konečným výsledkem
různých rizik a globálních
hrozeb je každopádně to, že svět
směřuje k nemyslitelné katastrofě.
Vzhledem k současné nestabilitě
jsou světové vlády i veřejnost stále
více znepokojeni. V současnosti
existuje tolik problematických
otázek, že svět už neví, které by
měly být upřednostněny. Měli

bychom se nejprve zaměřit na
globální oteplování a změny
klimatu? Nebo se zabývat finanční
krizí? Možná by se měl preferovat
boj proti terorismu, konfliktům a
extremismu? Nebo bychom se měli
obrátit na nejnovější vývoj v Sýrii,
kde stojí Rusko a USA otevřeně
proti sobě? Anebo bychom měli
věnovat
pozornost
přímému
konfliktu mezi USA a Jemenem?
Osobně
se
domnívám,
že
nejkritičtější a nejnaléhavější
otázkou, před níž stojíme, je
nedostatek míru ve světě. Je velice
zarmucující, že muslimské země
jsou centrem této nestability
a nepořádku, přestože jejich
náboženství
jim
poskytlo
bezkonkurenční učení o nastolení a
udržení míru. Například v súře 23.,
verši 9.Svatého Koránu se uvádí,
že skutečný muslim je osobaplnící
jakékoliv smlouvy či sliby, jimiž
byla pověřena. Předání klíčů jako
mocenských symbolů vládě je
vyjádřením obrovské důvěry, a
proto jsme často svědky příslibů
hlav států, že budou věrně a
absolutně spravedlivě sloužit svým
národům. Je smutné, že v mnoha
případech se takové čestné sliby
ukážou jako prázdná slova, která
nejsou dodržována, zatímco pokud
by bylo respektováno učení Koránu,

nikdy bychom neviděli rozdělení
nebo konflikt mezi veřejností a
jejich vládami. Dále v 5. kapitole,9.
veršiSvatý Korán uvádí, že i když
má člověk nebo národ neshody s
jiným, měl by s nepřítelem i nadále
zacházet zcela spravedlivě, bez
ohledu na okolnosti, protože to je
přáním Alláha Všemohoucího.
Dnes jsme však spíše svědky
nespravedlnosti na všech úrovních
společnosti, a to jak mezi lidmi, tak
mezi národy. Taková nerovnost a
nerespektování přímo přispívá k
nedostatku bezpečnosti na světě. V
kapitole 49., verši 9. Svatého Koránu
se uvádí, že pokud jsou dvě strany
nebo národy ve stavu konfliktu, pak
by se jejich sousedé a spojenci měli
snažit dosáhnout smíření. Nelze-li
mír nastolit prostřednictvím dialogu,
pak by se měly ostatní národy spojit

proti tomu, kdo se dopouští bezpráví,
a použít k jeho zastavení sílu. Jakmile
agresoři přijmou mír, neměli by
být ponižováni a neměli by jim být
ukládány nespravedlivé sankce.
Naopak, v zájmu spravedlnosti a
dlouhodobého pokoje by jim mělo
být umožněno posunout se jako
svobodná společnost dále.
Posoudíme-li současné konflikty
v muslimském světě, je jasné, že
tento princip spojování se proti
těm, jenž se snaží podkopat
mír, nebyl dodržen. Kdyby se
sousední země snažily nestranně
zprostředkovat řešení a odložit své
vlastní zájmy, situace by mohla být
potlačena už dávno. Není to však
jen chyba muslimských národů,
jelikož k této nerovnováze přispěly
i další státyz naší globální vesnice.
Pokud by dominantní mocnosti

jednaly po celou dobu spravedlivě
a upřímně, neviděli bychom takové
sváry či vznik radikální islámské
teroristické organizace Daeša
extremistických
povstaleckých
skupin v zemích jako Sýrie a Irák.
Některé velké mocnosti bohužel
nehrály svou roli při nastolení míru
a místo toho přijaly nespravedlivé
politiky sloužící jejich vlastním
zájmům.
Například
některé
západní země vždy měly zájem
o zásoby ropy v arabském světě,
který dlouhodobě motivoval jejich
politiku. Dále prodaly obrovské
zásoby zbraní muslimským zemím
bez ohledu na možné důsledky.
To, co říkám, není nic nového ani
utajeného, nýbrž jsou to dobře
zdokumentovaná fakta. Kupříkladu
nedávná
zpráva
organizace
Amnesty International zveřejněná
v prosinci 2015 uvádí, že „desetiletí
bezohledného obchodování se
zbraněmi“ přispělo k terorismu
vedenému hnutímDaeš. Uvedla
také, že většina zbraní používaných
Daešem byla původně vyrobena ve
Spojených státech a Rusku. Patrick
Wilcken, výzkumný pracovník
pro kontrolu zbraní v Amnesty
International uzavřel zmíněný
report konstatováním, že:
„Rozsáhlá a rozmanitá výzbroj,
kterou ISIS používá, je učebnicovým
případem toho, jak bezohledné

obchodování se zbraněmi páchá
ukrutné zločiny proti lidskosti v
masovém měřítku.“
Je dobře známo, že muslimské
země nedisponují sofistikovanými
továrnami, jež by mohly vyrábět
nejmodernější zbraně používané
na Středním východě, a tak se jejich
drtivá většina dováží ze zahraničí.
Pokud by hlavní mocnosti s nimi
přestaly obchodovat a zajistily
přerušení ostatních zásobovacích
linií válčících vlád, rebelů a teroristů,
mohly by být tyto konflikty rychle
ukončeny. Například je prokázáno,
že Saúdská Arábie používáve své
válce v Jemenu, při níž zabíjejí
tisíce nevinných civilistů, včetně
žen a dětí, zbraně zakoupené
na Západě.Jaký bude konečný
výsledek takového obchodování
se zbraněmi? Obyvatelé Jemenu,
jejichž životy a budoucnost jsou
tímto zničeny, budou Saúdskou
Arábii nenávidět a usilovat o
pomstu nejen na ní, ale také na
jejich dodavatelích zbraní a Západu
obecně. Bez naděje a vyhlídek se
stanou svědci kruté brutality z řad
mladých lidí mnohem náchylnější
k radikalizaci, a tak vznikne
nový začarovaný kruh terorismu
a extremismu. Mají takové
destruktivní a ničivé důsledky
hodnotu několika miliard dolarů?
Nicméně toto riziko neexistuje

pouze pro muslimské země, které
jsou v epicentru dnešních konfliktů,
hrozba se rozšířila mnohem dál,
jak jsme byli svědky nedávných
teroristických útoků v Paříži,
Bruselu a Spojených státech. Během
posledních několika let došlo také
v Kanadě k teroristickým útokům
nižší úrovně, o nichž všichni jistě
víte. Navíc navzdory skutečnosti,
že se Kanada nachází tisíce
kilometrů od arabského světa, stále
zjišťujeme, že muslimští mladíci
cestují z této země, aby se připojili
k extremistickým skupinám v Sýrii
a Iráku. Velmi znepokojujícíje
i skutečnost, že podle statistik

kanadské vlády bylo dvacet procent
těch, kteří odešli do Sýrie nebo
Iráku, ženy, což znamená, že nejenže
budou samy radikalizovány, ale
budou také indoktrinovat své
potomky. Abychom se vypořádali
s radikalizací a extremismem,
musíme
především
posoudit
jejich příčiny a příznaky. Většina
radikalizovaných muslimů žijících
na Západě, bohužel nemá základní
znalosti o islámském učení. Jejich
radikalizace je tedy výsledkem
osobních frustrací, a nikoliv
ideologického přesvědčení nebo
víry. Kromě radikalizace v online
prostředí, projevům nenávisti v

mešitách či šíření extremistické
literatury se domnívám, že hlavní
příčinou radikalizace mladých
muslimů žijících na Západě,
byla ekonomická krize, což
potvrzují inejedny publikované
zprávy. Existuje mnoholidí, kteří
získali vzdělání, ale navzdory
tomu
nedosáhli
vhodného
zaměstnání. To přispělo k jejich
marginalizaci a frustraci. Kvůli
ekonomickým
obtížím
jsou
zranitelnou a snadnou kořistí pro
extremistické duchovenstvo a
teroristické náboráře. Způsobem
držícím svou zemi v bezpečí je
tedy
poskytnutíspravedlivých
příležitostí
mladým
lidem.
Kdybydominantní
mocnosti
a mezinárodní instituce na
celosvětové úrovni, jako je OSN,
skutečně jednaly za všech okolností
podle svých základních principů,
pak bychom neviděli toxický mor
terorismu infikovat tolik částí
světa. Nebyli bychom svědky toho,
že by byly světový mír a bezpečnost
opakovaně podkopávány a ničeny.
A určitě bychom nemuseli čelit
obrovské současné uprchlické krizi
znepokojující a děsící obyvatele
Evropy a dalších vyspělých zemí.
Statisíce nevinných lidí uprchlo do
Evropy a také do Kanady proto, aby
hledali útočiště před teroristy, již
otrávili jejich vlastní národy.

I když většina uprchlíků jsou slušní
lidé, k vyvolání paniky stačí, jak
jsme byli svědky v Evropě a do
jisté míry i v Severní Americe v
minulém roce, jedna nebo dvě
negativní události. Pozorujeme
tedy na vlastní oči, jak nejistým
se svět stává a jak ho nenávist a
úzkost pohltila. Opakuji, že hlavní
příčinou zůstává nespravedlnost a
nerovnost. V konečném důsledku
nedostatek spravedlnosti také
způsobil globální finanční krizi
a rostoucí ekonomické rozdíly
mezi bohatými a chudými během
posledních několika let. Faktem je i
skutečnost, že zatímco se rozvinuté
a bohatší národy mohly rozhodnout
v chudších zemíchinvestovat,
upřednostnilypřed
usnadněním
rozvoje těchto zemí spíše své zájmy.
Raději než vykořisťování a
chamtivost měly rozvinuté země
prosazovat práva slabších států
a usilovat o jejich rozvoj. Měly
upřímně pomoci lidem těchto
chudých národů postavit se
důstojně a čestně na vlastní nohy.
Bohužel to se nestalo. V súře
20., verši 132. Svatého Koránu se
uvádí, že nikdo by neměl žádostivě
vrhat svůj zrak na bohatství nebo
zdroje druhých. Pokud by celý
svět jednal podle tohoto jediného
principu, pak by světové finanční
systémy byly počestné. Kapitál by

byl zákonitě rozdělen a národy
by sklízely plody svého bohatství
daného Bohem. Viděli bychom, že
světový obchodby bylspíše založen
na touzedodržovat lidská práva,
než na principu lačně získávat
moc a bohatství a za každou cenu
naplňovat osobní zájmy. Další
příklad nespravedlnosti světa
jereflektován světovou politikou.
V některých zemích existují
diktatury nebo totalitní vlády.
Hlavní světové mocnosti však
před jejich krutostí zakrývají oči,
protože tyto je náhodou podporují
a usnadňují prosazování jejich
zájmů. Přesto jsou státy, jejichž
vůdci nebo vlády se neohýbají
podle rozmaru dominantních
mocností a které podporují
povstalecká hnutí nebo požadují
změnu režimu. Ve skutečnosti
neexistuje žádný rozdíl ve způsobu,
jakým příslušné vlády zacházejí
se svými občany. Podstatný rozdíl
je pouze v tom, že v některých
případech vlády spolupracují s
hlavními mocnostmi, zatímco v
jiných ne. Pokud jde o druhou
kategorii, vojenská politika Západu
byla směrována k odstranění
těchto vlád, jako je tomu v případě
Iráku, Libye či Sýrie. Čas ukázal
rozhodnutí Kanady nezúčastnit se
války v Iráku za správné. Souhlasím
s rozhodnutím Vaší vlády

zastavit nálety v Sýrii, dokud se
nevyjasní okolnosti probíhajícího
konfliktu a prostředky dostupné
k jeho vyřešení. Na širší úrovni
musí také Organizace spojených
národů hrát svoji roli, nezatíženou
politikou,
nespravedlností
a
zvýhodňováním, při nastolení
světového míru. Doufám a modlím
se, aby Všemohoucí Alláh umožnil
OSN a vládám světa jednat tak,
aby mohl být nastolen skutečný a
dlouhodobý mír. Pokud budeme
i nadále pokračovat a přemýšlet
stávajícími způsoby, svět se bude
řítit k nevyhnutelné katastrofě v
podobě další světové války. Kéž
Alláh poskytnetakovou moudrost
světovým vůdcům a politickým
představitelům, která by svět,
jenž zanecháváme budoucím
generacím, dovedla k vytvoření
míru a prosperity, a nikolivke
zmrzačené ekonomice a válkou
znetvořeným dětem – Amen.
Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat za pozvání. Děkuji
mnohokrát.“

Ahmadíja Muslimský Spolek
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.

