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Честване стогодишнината на Халифата
Бележити гости, дами и господа,
Assalamo Alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu! Нека Аллах ви донесе мир
и благословия!
Скоростта, с която мирът се изпарява от света днес, кара всеки
здравомислещ и разумен човек да се тревожи. В това число религиозните
хора, a също така и тези, които не вярват в никаква религия. Това са и
вярващите в Бог, било то в един или много богове, и атеистите, които
отричат самото му съществуване. Всяка една група има своите основания.
Каквито и да са техните вярвания, всички те имат основателни притеснения
за мира. Човекът, смятащ се за цивилизован и образован, се връща назад към
времето на непросветеност, когато собственото его и фалшива гордост са
карали хората да прерязват гърлата си и цели племена и династии са
участвали в тези варварски деяния.
Било то заради личната печалба или загуба или пък заради правата ни, или
заради правата на близките ни, ние се борим единствено за нашите
собствени права като пренебрегваме правата на другите или си ги
присвояваме някъде по пътя, и така никога няма да можем да постигнем мир.
Накратко казано, за да се възцари истинският мир, трябва да вникнем в духа
на истинската справедливост.
Всемогъщият Бог ни е казал в Светия Коран, че мирът ще се роди само от
справедливостта и милосърдието.
'О, Вие, които вярвате! Бъдете твърди, когато служите на Аллах и да
свидетелствате без пристрастие! И не позволявайте на хорската вражда да
ви подбужда да постъпвате иначе, освен по справедливост. Бъдете винаги
справедливи, тава е най близкото нещо до праведността. И се бойте от
Аллах. Без съмнение, на Аллах Му е известни онова, което правите.' (5:9)
Основателят на Мюсюлманската общност Ахмадия обяснява смисъла на
този стих по следния начин:

Всемогъщият Аллах казва, че справедливост не
може да се постигне без правда, че вашата
враждебност към неприятелски народи не трябва
да ви пречи да раздавате мир. Останете праведни,
защото там се крие справедливостта. Знаете колко
е трудно да се справите с хора и народи, които
несправедливо вредят и нараняват, предизвикват
кръвопролития, гонения и убийства на жени и деца, също както неверниците
от Мека, и които не се колебаят да започват войни. Светият Коран обаче не
е отрекъл правата на дори такива смъртни врагове и е наложил
справедливост и правда. Казвам ви, много е лесно наистина да се отнасяш с
враговете си с враждебност, но е много трудно да съблюдаваш правата на
опонентите си и да се отнасяш справедливо с враговете си.
Така че, това е начинът да се възцари мир. Действайте справедливо! И ако
искате да имате истински мир, то тогава не само действайте справедливо, но
и силните трябва да се отнасят със слабите като с равни и по същия начин,
по който се отнасят с тези които обичат, пренебрегвайки някои от техните
недостатъци. Проблемите не могат да се решават със сила, а само доброто и
справедливо отношение поражда чувството на привързаност и доверие.
Нуждата от истински мир идва от сърцето и неговият глас е единственият,
който може да донесе истински мир, защото е изграден от любов и топлина.
Тогава когато човекът сее хаос на Земята, а сигурността линее и правдата
изчезва, Бог изпраща своя Пророк за да спаси света. Преди повече от 1400
години, когато правдата напълно е изчезнала от този свят, а хаосът е
достигнал своя апогей, Бог изпраща последното си послание чрез Светия
Пророк Мухаммад (С.А.В.), Аллах да му донесе мир и благословия, и така
спомогнал за спасяването на света от пълна разруха. Чрез посланието на
Исляма, човекът бе научен как да почита правата Господни както и тези на
хората, това обаче или е било забравено от онези, които са вярвали в
предишните Пророци, или защото това са били нови, неразкривани преди,
закони на добродетелта.
Светият Коран се отнася към всички народи по света следвайки повелите на
човечността:
'О, човешки роде! Ние сме ви създали от мъж и жена; и Ние сме ви
направили народи и племена, за да можете да се познавате един друг.
Наистина, най – достоен за уважение сред вас, в очите на Аллах е онзи,
който е най-праведен между вас. Наистина Аллах е Всезнаещ и
Всеобхватният.' (49:14)

Това е ислямското учение за братството. От праведния вярващ се изисква да
се придържа към това учение и наистина да го пропагандира. Само това е
достатъчно за да се възпитава любов, привързаност и равенство. Мирът и
сигурността в света могат да се гарантират само когато лъжливото и
потискащо чувство за превъзходство на някои нации бива изкоренено.
Сигурността и мирът не могат да се възцарят докато хората от всички раси
и нации не осъзнаят, че те са децата на Адам и са създадени от един мъж и
една жена и поради това са равни! Ако някой е по-добър от друг, това е само
по отношение на правдивостта му. Само Аллах обаче знае чия правдивост е
по-голяма. Никой не може да отсъжда сам за това.

Ислямът казва, че човечеството е като едно семейство, което може да се
грижи за мира и сигурността на всеки свой член, само като бъде сплотено.
Видимите различия на хората са само за да се определи кой е европеец, кой
азиатец и кой африканец. Като хора ние сме едни и същи и затова един
африканец изпитва същите чувства каквито изпитва и един европеец или
американец или всеки друг човек по света. Мирът и сигурността могат да
бъдат водещи само тогава когато взаимно зачитаме чувствата си. Това са
мерките за траен мир, които Исляма носи. Ако те не се спазват трайният мир
никога няма да бъде запазен, без значение колко Обединени Нации или
Съвети за сигурност се създават.
Страните които искат да са носители на стандарта за мир трябва да седнат
заедно и да решат как светът да бъде спасен от разрушение. Обсъждайки
това, те трябва да не забравят своя Създател и да помислят за подобрение на
Неговото творение. Помнете обаче, че пътят, който е избрал светът днес и
последиците от нестабилността няма да засегнат само една страна, а ще се
разпространят из целия свят. Много е вероятно да сме свидетели на много
случаи като Хирошима и Нагасаки и дори по-лоши.

Ето защо, молбата ми към вас е: търсете в себе си и отправете поглед към
Милостивия Създател. Не бива да оставяме следващото поколение увредено
и осакатено заради нашите грешки. Днес ние трябва да възцарим мира и да
спасим бъдещото поколение от живот в недъгавост. Не бива да позволяваме
бъдещото ни поколение да потъне в тъмната дупка, от която предците ни ни
извадиха и ни доведоха до където сме днес. Би било върха на егоизма ако,
било от фалшива гордост или заради временна печалба, забравим за
бъдещето на идните поколения.
Горещата ми молитва е Всемогъщият Аллах да накара света да разбере тази
истина. Амин.

