Международен
мир

На 24-ти март 2012 г., 9-тия
Международен симпозиум за мир
се проведе в джамията Байтул
Футу – най-голямата джамия
в западна Европа- в Морден и
организиран от мюсюлманското
(общество) Джама’ат Ахмадия
в
Обединеното
кралство.
Събитието привлече публика
от над 1000 души, включително
правителствени
министри,
посланици
на
държавата,
членове както на Камарата на
общините, така и на Камарата
на лордовете, кметът на
Лондон,
различни
други
сановници, професионалисти,
съседи и гости от всички
сфери на живота. Темата на
тазгодишния симпозиум беше
«Международен мир».

26  Светлинa

ОПУСТОШИТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЯДРЕНАТА
ВОЙНА И КРАЙНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНА
СПРАВЕДЛИВОСТ
Хазрат Мирза Масрур Ахмад – Халифатул Месих V (aбa)
Петият Халифа на обещания Месия, Глава на Световното
Мюсюлманско Общество Ахмадия

След като рецитира Tashhahud, Ta’awwudh и Bismillah,Хадрат калифатул
Масих V (aбa) каза:
„Към всички наши гости Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu
– нека мирът и благословиите на Аллах да бъдат с вас.
Днес, след период от една година, аз отново имам възможността да
приветствам всички наши изтъкнати гости на това събитие. Аз съм
изключително благодарен на всички вас, защото сте отделили от времето си
днес, да дойдете и да присъствате.
Всъщност повечето от вас са запознати с това събитие, което стана известно
като „Симпозиум за мир”. Събитието се организира всяка година от
Мюсюлманското Общество Ахмадия и е просто едно от многото ни усилия
да се опитаме и изпълним нашето желание за полагането на мир в света.
Днес присъстват някои нови приятели, които са на тази церемония за първи
път, докато други са стари познати, които подкрепят нашите усилия от много
години. Независимо от това всички вие сте добре образовани и споделяте
нашето желание за установяването на мир по света и благодарение на това
желание, вие всички присъствате на това събитие.
Всички вие сте тук днес с искреното желание, че светът трябва да бъде
изпълнен с любов, привързаност и приятелство. Точно поради тази нагласа
и тези ценности, голяма част от света копнее и има нужда от ценностите. От
гледна точка на всичко това, това са причините, поради които всички вие,
които идвате от различни среди, нации и религии, стоите пред мен днес.
Както казах, ние провеждаме тази конференция всяка година и всеки път
същите чувства и надежди се изразяват от всички нас и това са, че мирът
в света ще бъде установен пред самите ни очи и така всяка година аз също
така ви моля да започнете да насърчавате мира, когато имате възможност и с
когото влизате в контакт. Освен това моля всички тези, които са обвързани с
политически партии или правителства също така да предадат това послание
за мир в техните кръгове на влияние. Важно е всеки да осъзнае, че за

основаването на световния мир има
далеч по-голяма нужда от високи и
принципни морални стойности от
всякога до сега.
Доколкото се отнася до Обществото
Ахмадия, където и когато има
възможност ние открито изразяваме
и заявяваме нашата гледна точка, че
има само един начин да спасим света
от разрушение и опустошение към
което той върви и че ние всички
трябва да започнем да насърчаваме
разпространението
на
любов,
привързаност и чувство на общност.
Най-важното е, че светът трябва
да признае своя Създател, който е
единният Бог. Поради познанието
на Бог ще тръгнем към любов и
състрадание на Неговото създание и
когато това стане част от нас, тогава
ставаме приематели на любовта на
Бог.
Ние непрекъснато повишаваме глас,
като призоваваме мир в света и
болката, и мъката, която чувстваме
в сърцата, ни вдъхновява да са
опитаме и облекчим страданието на
човечеството и да направим света,
в който живеем, по-добро място.
Всъщност точно тази церемония
е един от многото ни опити към
постигането на тази цел.
Както вече споменах вие всички
притежавате
тези
благородни
желания. Освен това аз постоянно
призовавам
политическите
и
религиозни
ръководители
да
се стремят към мир. Въпреки
всички тези усилия откриваме, че
безпокойството и размириците

продължават да се разпростират
и увеличават по света. В днешния
свят откриваме толкова много
борби, безпокойство и безредие. В
някои държави обществото се бие и
обявяват война на себе си. В някои
нации обществото се бие срещу
правителството или обратното –
управляващите нападат собствения
си народ. Терористически групи
подклаждат анархия и безредие,
за да изпълнят техните собствени
интереси и по този начин те
произволно убиват невинни жени,
деца и старци. В някои държави, с
цел да изпълнят техните собствени
интереси, политическите партии
воюват сами по себе си, вместо
да се обединят за доброто на
нациите. Също така виждаме, че
някои правителства и държави
непрекъснато гледат завистливо
към ресурсите на другите нации.
Основните сили на света са заети да
поддържат тяхното превъзходство и
не се преклоняват пред нищо само и
само да постигнат тази си цел.
Като имаме всичко това предвид
стигаме до извода, че нито
Обществото Ахмадия, нито поголяма част от вас, които сте членове
на обществото, имате силата или
авторитета да направите политика,
която да доведе до положителна
промяна. Това е поради факта, че
ние нямаме никаква парламентарна
мощ или офис. Всъщност бих
казал, че дори политиците, с
които сме изградили приятелски
взаимоотношения и които винаги се

съгласяват с нас,
когато
са
в
нашата компания,
също не могат да
говорят открито.
Вместо
това
техните гласове
потъват и те не
могат да предават
вижданията си.
Това е или защото
трябва да следват
политиката
на
партията,
или може би
заради външно
влияние от други
политически сили или сдружения,
които ги оценяват.
Въпреки това ние, които участваме
в Симпозиума за мир всяка година,
несъмнено имаме желанието за
установяването на мир и определено
изразяваме нашите мнения и
чувства, че любов, състрадание
и братство ще бъде установено
между всички религии, всички
националности, всички раси и
всъщност между всички хора. За
съжаление ние сме безсилни реално
да осъществим това виждане. Ние
нямаме авторитета или средствата
да постигнем тези резултати, за
които копнеем.
Аз си спомням, че преди няколко
години в самата тази зала по време
на нашия Симпозиум за мир аз
произнесох реч, която в детайли
описваше начините и средствата
за основаването на световен

мир и също така говорих как
Организацията на обединените
нации трябва да работи. След
това нашият най-скъп и уважаван
приятел лорд Ерик Ейвбъри
коментира, че тази реч би трябвало
да бъде произнесена в самата
Организацията на обединените
нации. Независимо от това, проява
на неговия благороден характер е и
това, че той е толкова щедър и мил в
своите забележки. Както и да е това,
което искам да кажа е, че просто
произнасяне или слушане на реч
или лекция не е достатъчно и няма
да доведе до установяването на мир.
Всъщност основните изисквания за
изпълняването на тази основна цел
са пълна справедливост и честност
във всички отношения. В светият
Коран, в глава 4, стих 136 е даден
златен принцип и урок, който ни
направлява към това. Той твърди,
че като средства за реализиране на

изискванията за справедливост,
дори, ако трябва да свидетелствате
и да давате показания срещу себе
си, вашите родители или най-близки
роднини и приятели, трябва да
го направите. Това е истинската
справедливост, в която личните
интереси са оставени настрана за
общото добро.
Съветът
за
сигурност
на
Организацията на обединените
нации
Ако мислим за този принцип
на колективно ниво, тогава ще
осъзнаем,
че
несправедливите
техники за лобиране, основавайки
се на богатство и влияние, трябва
да бъдат избягвани. Вместо това
представителите и посланиците
на всяка нация трябва да излязат с
искреност и с желание да поддържат
принципите на справедливост и
равенство. Трябва да елиминираме
всички форми на предразсъдъци
и дискриминация, защото това
е единствения начин да доведем
мира. Ако погледнем към Общото
събрание на ООН или Съвета за
сигурност ще открием, че често
твърдения или речи, които са
изнесени там получават висока
похвала и признание, но такива
възхвали са безсмислени, защото
истинските решения вече са
предопределени.
Така че, където се взимат решения
въз основа на натиск или лобиране
на основните сили, противно
на справедливите и истински
демократични средства, тогава

такива речи се считат за празни,
безсмислени и служат само като
претенция за заблуда на външния
свят. Независимо от всичко това
не означава, че трябва просто да се
объркаме, да се откажем и изоставим
всички наши усилия. Въпреки това
трябва да бъде наша цел, докато в
същото време останем в рамките
на земните закони, да продължим
да напомняме на правителството
за нуждите на времето. Също така
трябва правилно да съветваме
тези групи, които имат собствени
интереси, че на глобално ниво да
може да надделее справедливостта.
Само тогава ще видим как светът
става небеса от мир и хармония,
която ние всички искаме и за която
копнеем.
Следователно не можем и не трябва да
се отказваме от нашите усилия. Ако
спрем да повдигаме гласа си срещу
жестокостта и несправедливостта,
тогава ще станем сред тези, които
нямат морални ценности или
каквито и да било стандарти. Дали
нашите гласове имат вероятност да
бъдат чути или имат влияние е без
значение. Трябва да продължим да
съветваме другите за мир. Аз винаги
съм много доволен, когато виждам,
че независимо от различията в
религията или националността,
заради поддържането на човешките
ценности, толкова много хора идват
на тази церемония да слушат, да
учат и да говорят за начините на
установяване мир и състрадание в
света. Така че бих помолил всички

вас да се борите за мир по най-добрия
възможен за вас начин, за да можем
да поддържаме огъня на надеждата
пламтящ и че ще дойде време, когато
истинският мир и справедливост ще
бъдат основани във всички части на
света.
Трябва да помним, че когато
човешките усилия се провалят,
тогава великият Бог издава Неговия
декрет, за да определи съдбата
на човечеството. Преди декретът
на Бог да влезе в действие и да
принуди хората към Него и към
изпълнение на правата на човека,
би било много по-добре, ако хората
на света обърнат внимание на тези
важни въпроси, защото когато
великият Бог е принуден да действа,
тогава Неговият гняв обхваща
човечеството по истински жесток и
ужасен начин.
В днешния свят една ужасна проява
на декрета на Бог може да бъде под
формата на друга световна война.
Няма съмнение, че ефектите от
такава война и нейното разрушение
не са ограничени до сама война или
дори за това поколение. В същност
нейните ужасни последици ще бъдат
наяве за много идващи поколения.
Само едно последствие от такава
война ще бъде ефектът, който ще
има върху родените деца, както сега
така и за в бъдеще. Наличните днес
оръдия са толкова разрушителни,
че те биха довели до поколение след
поколение на родени деца с жестоки
генетични или физически дефекти.
Япония е една от държавите, които

са преживели ужасните последици
на атомната война, когато била
нападната от атомни бомби по
време на Втората световна война.
Дори днес, когато посетите Япония
и се срещнете с народа й, виждате
пълен страх и омраза от войната,
която се вижда в очите им и от това,
което казват. Въпреки това ядрените
бомби, които са били употребявани
по това време и които предизвикали
голямо опустошение били много помалко мощни от атомните оръжия,
които са в притежание днес от всяка
малка нация.
Твърди се, че в Япония дори след
като са минали седем поколения
ефектите на атомните бомби все
още продължават да се виждат при
новородените деца. Ако човек е
застрелян от куршум, то понякога
е възможно да оцелее след лечение,
но ако изникне ядрена война, тези
които са в огневата линия, няма да
имат този късмет. Въпреки това
ще открием, че хората внезапно
ще умрат и замръзнат като статуи
и тяхната кожа просто ще се
разтопи. Питейната вода, храна и
растителност ще бъдат заразени
и засегнати от радиацията. Само
можем да си представим до какъв
вид заболявания ще доведе. В
местата, които не са директно
поразени и където ефектът от
радиацията е по-малък, дори и там
рискът от заболявания и болести ще
се увеличи многократно и бъдещите
поколения също ще носят много поголеми рискове.

Следователно,
както
казах,
опустошителния и разрушителен
ефект от такава война не се
ограничава само с войната и с
нейните последствия, но и се предава
от поколение на поколение. Това
са реалните последствия от такава
война и дори днес има егоистични
и глупави хора, които са особено
горди от тяхното изобретение и
описват това, което са разработили,
като подарък към света.
Истината е, че така наречените
полезни аспекти на ядрената
енергия и технология могат да
бъдат изключително опасни и да
доведат до широко разпространено
унищожение поради невежество или
инциденти. Вече сме били свидетели
на
такива
катастрофи,
като
ядрения инцидент, който се случи
през 1986 г. в Чернобил, днешна
Украйна и само миналата година
след земетресението и цунамито в
Япония също трябваше да се справи
с голяма опасност и страната бе
обхваната от страх. Когато се случват
такива събития също е много
трудно такива райони да се населят
отново. Поради техните уникални и
трагични преживявания японците
са станали много предпазливи и
всъщност тяхното чувство за страх
и терор са напълно оправдани.
Очевидно е твърдението, че хората
умират във войни и когато Япония
влезе във Втората световна война
нейното правителство и народ били
наясно, че част от хората ще бъдат
избити. Казва се, че почти 3 милиона

хора умрели в Япония и това се
равнява на почти 4% от населението
на държавата. Дори други държави
да са претърпели по-високи нива
на смъртност от гледна точка на
общия брой, все още омразата и
нежеланието към войната, което
намираме в Японския народ остава
много по-високо в сравнение с
другите народи. Простата причина
за това определено са двете ядрени
бомби, пуснати над Япония по
време на Втората световна война и
последствията, на които те все още са
свидетели и трябва да търпят дори и
днес. Япония доказа своето величие
и устойчивост чрез възможността
да населят отново и да възстановят
собствените си градове сравнително
бързо. Но нека бъде ясно, че ако днес
отново се използват ядрени оръжия
части от дадени държави изцяло ще
се изтрият от картата. Те могат да
престанат да съществуват.
Според изчисленията броят на
загиналите по време на Втората
световна война е около 62 милиона
и се твърди, че около 40 милиона
от убитите са били цивилни. Така
с други думи загинали повече
цивилни хора, отколкото военен
персонал. Такова опустошение се
случило въпреки факта, че освен в
Япония била водена традиционна
война с конвенционални оръжия
навсякъде по света.
Обединеното кралство трябвало да
понесе загубите от около половин
милион хора. Разбира се, по това
време то все още било колониална

сила и нейните колонии също
се борели на нейна страна. Ако
включим и техните загуби, то тогава
броят на загиналите става милиони.
Въпреки това днес ситуацията е
различна и самите тези държави,
които са били колонии на
Обединеното кралство и са се биели
за британската империя, днес могат
да воюват срещу Великобритания,
ако избухне война.Освен това,
както казах по-рано, дори и някои
по-малки държави имат ядрени
оръжия.
Това, от което се страхуваме е
знанието, че такива ядрени оръжия
могат да се окажат в ръцете на хората,
които или нямат способността или
които са избрали да не мислят за
последствията от техните действия.
В действителност такива хора не ги е
грижа за последствията и винаги са
готови да стрелят по нещо.
Така че, ако основните сили не
действат справедливо, не елиминират
объркването на по-малките нации
и не предприемат велики и мъдри
политики, тогава ситуацията ще
бъде като неконтролируема спирала
и разрушението, което ще последва е
отвъд нашето разбиране и представа.
Дори голяма част от света, който
желае мир също ще бъде погълнат
от това унищожение.
Така мое пламенно желание и
надежда са ръководителите на
всички основни държави да
разберат тази ужасна реалност
и вместо да приемат агресивна
политика и използват сила, за да

постигат техните цели и задачи, да
приемат политика, която насърчава
и осигурява правосъдие.
Наскоро много възрастен руски
военен командир каза сериозно
предупреждение
относно
потенциалния риск от ядрена война.
Неговото мнение беше, че такава
война няма да се води в Азия или
където и да било другаде, а по
границите на Европа и че
заплахата може да произхожда
и да се възпламени от източноевропейските държави. Въпреки че
някои хора биха казали, че това е
негово мнение, аз лично не вярвам,
че неговото виждане е реализуемо,
но в допълнение аз също вярвам, че
ако избухне такава война, тогава е
много вероятно азиатските страни
също да се включат.
Друга новина, която бе широко
разпространена
от
медиите,
бе гледните точки на наскоро
пенсиониралия се главнокомандващ
на
израелската
разузнавателна
агенция Мосад. По време на
интервю с известния американски
телевизионен
канал
СиБиЕс
той каза, че става очевидно, че
израелското правителство искало да
обяви война на Иран. Той споменал,
че ако такова нападение се случи
било невъзможно да се знае къде или
как такава война би свършила. Така
че той силно посъветвал против
каквито и да било атаки.
В това отношение моето мнение е,
че такава война ще свърши с ядрено
разрушение.

Аз също така скоро попаднах на
статия, в която авторът твърдеше,
че ситуацията в света днес е
подобна на тази през 1932 г., както
от икономическа гледна точка, така
и от политическа. Той пише, че в
дадени държави хората нямат вяра
в техните политици или в техните
така наречени демокрации. Той
също така казва, че има много
други прилики и паралели, които
се комбинират, за да формират
същата ситуация днес, която била и
точно преди избухването на Втората
световна война.
Някои хора могат да не се съгласят
с неговия анализ, но от друга страна
аз съм съгласен и за това вярвам,
че световните правителства трябва
да бъдат изключително притеснени
и загрижени относно текущото
състояние на нещата. По същия начин
несправедливите
ръководители
на някои мюсюлмански държави,
която единствена цел е да бъдат на
власт чрез всякакви средства и на
всяка цена, трябва да се осъзнаят.
Иначе техните действия и тяхната
глупост ще бъдат средствата за
тяхното падение и те ще поведат
съответните държави към найужасното затруднение.
Ние, членовете на Мюсюлманското
Общество Ахмадия правим всичко
възможно да спасим света и
човечеството от разрушение. Това
е защото през тази епоха ние сме
приели имамът на епохата, който бе
изпратен от Аллах като обещания
Месия и дойде като служител на

Светия Пророк Мухаммад (мир
нему), който самият бе изпратен като
милостиня на цялото човечество.
Защото следваме ученията на Светия
Пророк (мир нему) и чувстваме
огромна болка и страдание в сърцата
ни за състоянието на света. Тази
болка ни подтиква в усилията ни да
се опитаме да спасим човечеството
от разрушение и страдание.
Следователно аз и другите Ахмади
мюсюлмани
се
опитваме
да
изпълним нашите отговорности за
постигането на мир в света.
Един от начините,според който се
опитвам да насърчавам мир е чрез
серия от писма, които съм писал на
определени ръководители. Преди
няколко месеца изпратих писмо
на папа Бенедикт, което му бе
дадено лично от мой представител
на Ахмадите. В писмото казах,
че тъй като той е ръководител на
най-голямото в света религиозно
вероизповедание, той трябва да
предприеме установяването на мир.
В същия дух, по-скоро и след
наблюдение, че враждебностите
между Иран и Израел прекипяха
до много опасно ниво аз изпратих
писмо
както
до
министърпредседателя на Израел Бенджамин
Натаняху, така и до президента
на Иран Махмуд Ахмадинежад, в
което аз ги призовавам да изоставят
всякаква форма на прибързаност
и безразсъдство когато вземат
решения в името на човечеството.
Също така наскоро писах до
президента
Барак
Обама
и

министър-председателя на Канада
Стефан Харпър призовавайки ги
и двамата да изпълнят ролите си и
отговорностите си към развитието
на мир и хармония по света.
Също така планирам да пиша и да
предупредя другите държавни глави
и ръководители в близкото бъдеще.
Не знам дали моите писма ще
бъдат оценени или ще им бъде
отдадено значение от различните
ръководители на които съм писал,
но каквато и да бъде тяхната
реакция, поне съм направил опит
като халифат и духовен ръководител
на милиони Ахмади мюсюлмани
по света, да изразят чувствата и
емоциите си относно опасното
състояние на света.
Нека бъде ясно, че аз не съм изразил
тези чувства поради някакъв
личен страх, но вместо това, аз съм
мотивиран от искрена любов към
човечеството.
Тази любов към човечността
развива и част от всеки истински
мюсюлманин чрез ученията на
Светия Пророк Мухаммад (мир
нему), който както вече споменах
бе изпратен като средство за милост
към цялото човечество.
Най-вероятно ще бъдете много
изненадани или дори шокирани
да чуете, че нашата любов към
човечеството е директен резултат
от ученията на Светия пророк (мир
нему). Във вашето съзнание може
да изникне въпросът защо тогава
мюсюлмански терористични групи
убиват невинни хора или защо

мюсюлманските
правителства,
които с цел да запазят техните
позиции с власт заповядват масово
да се избиват членове на тяхното
общество?
Нека стане абсолютно ясно, че в
реалността такива дяволски действия
са
напълно
противоположни
на реалните учения на Исляма.
Светият Коран не разрешава при
никакви условия екстремизъм или
тероризъм.
В тази епоха според нашите вярвания
Могъщият Бог изпрати основателят
на Ахмадийския Мюсюлмански
Джама’ат, Хазрат Мирза Гулам
Ахмад от Кадиан (мир нему) като
обещания Месия и Имам Махди
в пълно подчинение на Светия
Пророк
Мухаммад (мир нему). Обещаният
Месия (мир нему) бе изпратен,
за да разпространява реалните и
истински учения на Исляма и на
Светия Коран. Той бе изпратен, за
да установи връзка между човека и
Могъщия Бог. Той бе изпратен, за да
идентифицира и определи правата,
дължими от един човек на друг.
Той бе изпратен, за да приключи
всякакви форми на религиозни
борби. Той бе изпратен, за да се
установи уважение, достойнство
и чест на всеки основател и всеки
пророк от всяка религия. Той бе
изпратен, за да привлече внимание
към постигането на най-високи
стандарти от морални ценности и да
установи мир, любов, състрадание и
братство по света.

Ако отидете до която и била част
на света, ще откриете самите тези
качества въплътени във всички
истински Ахмади мюсюлмани.
За нас нито терористите, нито
екстремистите са примери, както
не са и жестоките мюсюлмански
диктатори, както не са и западните
сили. Примерът, който следваме
е този на основателя на Исляма,
Светия Пророк Мухаммад (мир
нему) и нашите инструкции за
следване са Светия Коран.
Така от Симпозиума за мир, аз
изпращам съобщение към целия
свят, че посланието и ученията на
Исляма са за любов, състрадание,
милосърдие и мир.
За съжаление откриваме, че малка
част от мюсюлманите представляват
изцяло изопачен имидж на Исляма
и действат спрямо техните грешни
вярвания. Заявявам пред всички
вас, че не трябва да вярвате, че
това е истинския Ислям и по този
начин да използват изопачените
действия, като разрешение да се
нараняват убежденията на мирното
мнозинство от мюсюлмани или да са
цел за жестокост.
Светият Коран е най-свещената и
най-неприкосновената книга на
всички мюсюлмани и употребата на
обиден и неприличен език или това
тя да бъде изгаряна със сигурност
тежко наранява чувствата на
мюсюлманите. Видели сме, че когато
това се случи, то често води до
изцяло грешни и неуместни реакции
от мюсюлманите екстремисти.

Много скоро чухме за два инцидента
в Афганистан, където няколко
американски войници не уважили
Светия Коран и убили невинни жени
и деца в техните домове. Подобно
безмилостен човек застрелял до
смърт няколко френски войници
в южна Франция без никаква
причина и след това няколко дни покъсно влязъл в училище и убил три
невинни еврейски деца и един от
техните учители.
Смятаме, че такова поведение е
изцяло грешно и никога не може
да доведе до мир. Също така често
виждаме, че подобни жестокости
често се случват в Пакистан и
другаде и всички тези действия
дават на противниците на Исляма
гориво, с което да подсилят омразата
си и пред текст, според който да
преследват техните цели в голям
мащаб. Такива варварски действия,
които се провеждат в по-малък
мащаб не поради лични врагове или
недоволство, но всъщност са резултат
от несправедлива политика, приета
от дадени правителства, както на
место, така и на международно ниво.
Поради това, за да се установи мир
в света е важно правилни стандарти
за справедливост да се разработят
на всяко ниво и във всяка държава
по света. Светият Коран счита, че
убийството на един невинен човек
без причина е близка до убиването
на цялото човечество.
Така че още веднъж като
мюсюлманин ще поясня изцяло, че
Ислямът не разрешава жестокости

или подтискане по какъвто и да
било начин, форма или вид. Това е
разпореждане, което е изцяло и без
изключение. Коранът по-нататък
твърди, че дори, ако някоя държава
или хора да са твой враг, това не
трябва да те спре да действаш изцяло
по справедлив и честен начин с
тях. Не трябва никакви вражди
или съперничества да те доведат
до отмъщение или неправомерни
действия. Друга важна заповед
дадена на нас чрез Светия Коран е,
че към богатството и ресурсите на
другите не трябва да се гледа със
завист или алчност.
Споменах просто няколко точки, но
те са такива, защото е много важно,
тъй като те поставят основата за
мир и справедливост в обществото
и широкия свят. Моля се светът да
обърне внимание на тези основни
проблеми, така че да се спасим от
разруха.
Бих искал да се възползвам от тази
възможност да се извиня, че заех
известно време, но истината е, че
темата за основаването на мир в
света е наистина от голямо значение.
Времето тече и преди да е прекалено
късно ние всички трябва да се
ослушаме и да обърнем голямо
внимание на нуждите на времето.
Преди да приключа с речта си, бих
искал да спомена още едно важно
нещо. Ние всички сме наясно, че тези
дни се празнува диамантния юбилей
на нейно величество царица Елизабет
II. Ако превъртим часовника със 115
години назад до 1897 г. също така се

е празнувал диамантният юбилей
на царица Виктория. По това време
основателят на Мюсюлманското
Общество
Ахмадия
изпратил
поздравително писмо на царица
Виктория.
В това съобщение той предал както
ученията на Исляма, така и молитви
за британското правителство и за
дълъг живот на кралицата. В своето
съобщение Обещаният Месия (мир
нему) написал, че най-добрите черти
на правителството на кралицата са,
че под нейно ръководство всички
хора имат дадена религиозна
свобода.
В днешно време британското
правителство вече не управлява
над субконтинента, но все още
принципите на свобода на религията
са дълбоко укрепени в британското
общество и неговите закони,
чрез които на всеки човек се дава
религиозна свобода.
Всъщност много красив пример за
тази свобода е засвидетелствано тук
тази вечер, където поклонници на
различни вери, религии и убеждения
са се обединили заедно на едно
място с общ стремеж да търсят мир
по света.
Следователно, като използваме
същите думи и молитви, които
Обещаният Месия (мир нему)
използва, ще се възползвам от този
шанс да предложа прочувствени
поздравления към царица Елизабет,
както той казал:
„Нека
нашите
поздравления
изпълнени с щастие и благодарност

към нашата съчувствена кралица бъдат отправени. И нека почтената
кралица да бъде винаги щастлива и доволна”
Обещаният Месия (мир нему) по-нататък предложи молитви за кралица
Виктория и отново използвам неговите думи, за да се моля за кралица
Елизабет:
„О, Могъщи и Благородни Бог. Чрез Твоята изящност и благословии пази
нашата почтена кралица винаги щастлива по същия начин, по който ние
живеем щастливо под нейната благосклонност и доброта; и бъди мил и
любящ с нея по същия начин, по който ние живеем в мир и благополучие
под нейното щедро и праведно управление. ”
Така това са чувства на благодарност, които се пазят от всеки Ахмади
мюсюлманин, който е британски гражданин.
В края бих искал отново да изразя моята благодарност към всички вас от
дълбочините на сърцето ми, които чрез идването си тук засвидетелстваха
тяхната любов, състрадания и братство.
Благодаря ви много.”

