МЮСЮЛМАНСКИ ХАЛИФАТ АХМАДИЯ
Напътствия за един Тревожен свят
Реч на Негово Светейшество Мирза Масрур Ахмад, Глава на Мюсюлманска Общност
Ахмадия и Пети наследник на Обещания Месия, на тържествената вечеря в
Конферентен център Хилтън, Маркам, Онтарио в Канада, състояла се на 25-и юни
(сряда) 2008 г., като част от организираните в Канада мероприятия за отбелязване
на Стогодишнината от създаването на Мюсюлмански Халифат Ахмадия.
Дългият списък с бележити гости на тържествената вечеря включваше премиера
на провинция Онтарио, многоуважавания Далтън Макгинти, и многоуважавания
Джейсън Кени, федерален секретар на Канада по въпросите на мултикултурализма и
канадската самоличност.

Bismillah ir Rahman ir Raheem
(В името на Аллах Милостивия и Милосърдния )
Всички вие, многоуважавани и бележити гости, Assalamo Alaikum wa
rahmutullah wa barakatohu!
Нека Аллах ви донесе мир и благословия!

Благодарности
Най-напред бих желал да благодаря на всички почитаеми гости, които си
направиха труда да приемат поканата ни и да присъстват на днешното тържество.
Средата на седмицата е и знам, че за вас е трудно да отделите от времето си и да
дойдете тук за да присъствате на това тържеството. Видно е, че всички вие сте
благословени с духа на хуманността и високите морални ценности.
Затова считам за правилно да благодаря на такива хора с такъв висок морал.

Специалното значение на повода
Два пъти досега съм присъствал на Годишните Събрания на Движение Ахмадия и
по този повод с някои от вас вече сме се срещали.
Такова събитие като днешното, обаче, никога не се е състояло.

Обръщам се към хората, които симпатизират на Джамаата или онези, които са
имали личен контакт с членове на нашата Общност.
Има и такива измежду почетните ни гости, които досега не са имали контакт с
Общността.
Днешното тържество, както добре знаете, бе организирано от местната ни
структура по повод честваната през 2008 г. на Стогодишно Юбилей. След смъртта на
основателя на Общност Ахмадия, неговите наследници вече са приключили първите си
100 години.

„Халифат” и „Ислям-Ахмадия”
Приемствеността се нарича „Халифат” и затова се казва, че честваме
Стогодишнината на Халифата. Както вече споменах, мнозина от вас вече са имали
контакт с Общността и много добре познават Мюсюлмански Джамаат Ахмадия.
Това е една група в рамките на Исляма, която според нашите учения и вярвания,
е Общността на Обещания Месия (А.С.) 1 , създадена съгласно пророчествата на Светия
Пророк Мухаммад (С.А.С.) 2 .

Мисията на Обещания Месия
Обещаният Месия се явява след Светия Пророк (С.А.С.), през 14-и век, за да
възвести мюсюлмани и немюсюлмани за техния истински Създател и да ги присъедини
към онези, които се прекланят в Негово Присъствие.
С течение на времето, в интерпретирането на учението на Исляма се появиха
известни слабости, които трябва да бъдат отстранени.
Така както трябва да бъде отговорено и на появилите се възражения срещу
ученията на Светия Коран.

Задълженията към Бог и към човека
На човека трябва да му се напомнят правата на другите човешки същества. В света
трябва да се възцари атмосфера на любов, привързаност и мир.
Или с други думи – полагащите се на Всемогъщия Бог и Неговите създания права
трябва да бъдат зачитани, за да може светът да се превърне в Рай.
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(А.С.) “Alais-salaam” – арабски израз, който се поставя след името на пророк и означава „мир нему”.
(С.А.С.) “Sal-lallaho-alaihey wa-sallam” – арабски израз, който се поставя след произнасянето на името
на Пророка Мухаммад и означава „Аллах да му донесе мир и да го благослови”.
2

Това кратко въведение и пояснение бе насочено към онези, които не са запознати
с Общност Ахмадия, и за да се изтръгне страха от Исляма от сърцата на тези, които го
таят там.

Погрешното представяне на Исляма от някои мюсюлмани
Истината е, че споменаването на името Ислям в нашия век е белязано със страх.
Това, обаче, не е по вина на онези, които се страхуват.
За съжаление, някои така наречени ислямски групи, обрисуват Исляма като
нецивилизована, екстремистка, враждебна и агресивна религия.
Самото произнасяне на името Ислям се свързва с война, бомбардиране и
самоубийствени атентати.

В религията няма принуда
При все, задачите, за които говорих и които бяха поверени на Месията на Пророка
Мухаммад (С.А.С.)– задачи, които следва да бъдат изпълнени от неговия Халифат – не се
изпълняват със сила, а чрез любов и обич, които да спечелят сърцата. Близостта с Аллах
и зачитането на правата на другите не се постигат с принуда.
В Светия Коран е казано много ясно, че в религията не трябва да има принуда.
Глава 2, стих 257.
Основателят на Общност Ахмадия обяснява това красиво учение. Той казва, че
Светият Коран ни учи да НЕ вдигаме сабя когато разпространяваме вярата. Вместо това,
трябва да покажем нейната красота и да привлечем другите с безупречното си
поведение.

Защо Пророкът Мухаммад (С.А.С.) е водил битки?
Не мислете, че в самото начало имало инструкция за използване на сабя. Истината
е, че то НЕ е използван за разпространяване на вярата.
Всъщност, то е било единствено средство за защита от враговете или за
възцаряване на мир. Никога не са използвани като инструмент на принудата що се
отнася до вярата. Вярата е свързана със сърцето на човек.
В името на религията трябва да се правят жертви. Така през първите 13 години
бяха принесени в жертва редица животи. И дори и след преселението в Медина, когато
враговете нападнаха и въпреки, че бяха зле оборудвани, те отвърнаха на удара.
Възможно ли е човек, който насила е станал мюсюлманин, да направи такива
жертви? Не, този човек би се радвал неимоверно когато Ислямът е атакуван. Той би бил

доволен, че някой е дошъл да го спаси. Това идва да покаже, че тези жертви са
доказателство за това, че онзи, който е станал мюсюлманин, е направил това с цялото си
сърце. И ако се е борил, това е с някаква цел. Какви са били тези цели?

Ако Ислямът означава мир, защо мюсюлманите водят битка?
ПЪРВАТА ЦЕЛ е била да защитят себе си. Винаги враговете първи са атакували и
мюсюлманите са били принудени да вдигнат оръжие за да се защитят.
ВТОРАТА ЦЕЛ е свързана с времето когато невъоръжените мюсюлмани са
атакувани с измама и бивали жестоко избивани и в отговор на това кръвопролитие, и за
наказание на жестокостта, те отвръщали на удара. Това е арабски обичай, който е бил
наистина необходим за запазване на мира и който продължава и днес.
ТРЕТО, битка се е водила за да се отслабят силите, събрани за да избият
мюсюлманите само защото боготворят Единствения Бог. Ако в този случай не се поведе
битка, неверниците не биха пощадили нито един мюсюлманин. Дори Всемогъщият Бог
казва, че те със сигурност биха изравнили със земята манастири, църкви, синагоги и
джамии, а жестокостта би продължила своето разпространение.

Никога не са водени битки за промяна на вярата
Историята свидетелства, че когато мюсюлманите били ангажирани във война,
никой не е бил принуждаван насила да стане мюсюлманин. Всеки човек е свободен да
избира своята вяра. По този случай, Светият Пророк (С.А.С.) казва „Не наранявайте
възрастните, жените и децата. НЕ унищожавайте местата за поклонение” и стига дотам,
че дори нито едно дърво НЕ бива да бъде съборено.
Християни и хора от други религии живеели в ислямските държави, където били
зачитани всички техни права. Немюсюлманите плащали „джизия”, или данък за защита,
а ако някой не е имал с какво да плати, той е бил освобождаван от този данък.
Във времето на Халифата на Хазрат Умар, Втори наследник на Пророка на Исляма
(С.А.С.), бил убит евреин от неизвестно лице. Това разгневило Хазрат Умар изключително
много. Той събрал всички люде в джамията в Медина и събуждайки богобоязливостта в
тях, ги разпитал за тази случка.
Един от присъстващите мюсюлмани признал, че той е извършил убийството. Така
със съгласието на семейството на убития евреин, той бил накаран да им заплати
компенсация за убийството.

Мюсюлмани и немюсюлмани имат равни права
Дадох само няколко примера, но те свидетелстват затова, че при война Ислямът
проповядва добро отношение към врага; а в мирно време зачита правата на
немюсюлманите.
Ако бе използвана сила, тези примери от житието на Светия Пророк (С.А.С.) и
неговите наследници никога нямаше да се случат в историята.

Ахмадия Ислям е мир и любов
Със споменаването на тази история целта е, че изобличаваме на заблудата, че
Ислямът е екстремистка религия. Обещаният Месия (мир нему) ни учи както да
следваме тези учения така и да ги разпространяваме. Както е казано в откъсите, които
току-що прочетох, Общност Ахмадия познава само онзи Ислям, Ислямът на любовта и
привързаността, този, който носи посланието за мир и сигурност.

Как да постигнем мир
Сега ще ви представя някои от повелите на Светия Коран, които са насочени към
запазване на мира в обществото.
Често срещано е твърдението, че Ислямът е религия на войната. Реално
погледнато, обаче, при какви условия Аллах, Всемогъщият, позволява на мюсюлманите
да водят битка? Нека да видим. Аллах Всемогъщият казва: „И борете се за каузата на
Аллах срещу онези, които водят война срещу вас, но не прегрешавайте. Положително
Аллах не обича онези, които прегрешат.” Глава 2, стих 191

Нямаме право да започваме военни действия
Нямаме право да започваме военни действия. Всъщност, можем да се борим
единствено когато сме били атакувани. И дори и тук повелята е да не съгрешаваме. Но
какво се има предвид под съгрешение?
В онова време, противниците на Исляма осквернявали телата на падналите хора
в битката. Това, бидейки чиста проба неуважение към издъхналото тяло, е било
забранено от Исляма. Забранено е било и да се убиват жени и деца. Забранено е било
да се убиват хора на религията – свещеници или равини – в храмовете им на поклонение.
Или с други думи – войната е била разрешена само на бойното поле. Или когато
нямало друг изход освен да се бият в градовете. Но дори тогава, е било позволено да се
бият единствено срещу онези, които са започнали бойни действия.

Самоубийствените бомбени атентати не са приети в Исляма
Днес сме свидетели как нито една партия не следва тези праведни учения.
Бомбените атентатори безразборно избиват жени, деца, възрастни, докато атакуващите
сили пускат бомби върху градове, откриват огън и изсипват дъжд от куршуми.
Причиняват масово унищожение на градове и инфраструктура.

Злото, наречено атомна бомба
В наши дни всяка велика сила притежава арсенал от атомни оръжия, а всички
бедни държави се впускат в тази надпревара. Човечеството стои на ръба на бездната на
унищожението, докато Светият Коран ни учи да не нараняваме невинни.
Радиоактивността на атомната бомба причинява физически деформации за
поколения наред, затова това престъпление е по-лошо дори и от убийството. След
използването на атомната бомба през Втората световна война, човек би си казал, че
светът никога вече не би произвеждал такива оръжия. Но всъщност, те продължават да
се правят и в момента надпреварата е за разработване на точно такива оръжия за масово
унищожение.

Победените във войната трябва да се третират с достойнство
За да се възцари мир, казва Всемогъщият Аллах, не налагайте безумни
рестрикции върху победените народи. И когато агресорът иска мир, незабавно спрете
огъня. И не търсете тогава извинения да наложите унижаващи за нацията условия,
защото това рикошира обратно със страшна сила. Ако репресирате една нация за
определен период, то ще дойде време и нейното самоуважение ще се надигне. Тогава
старите вражди и войни ще започнат отново.
Тези рестрикции се налагат от народите победители с цел да се предотврати
повторното надигане на победените нации. Страхът е така насаден в тях щото те може
вече никога да не могат да направят и една крачка без позволението на завоевателите
си; може вече завинаги да останат поробени. Бидейки в географските ширини на
завладяната страна, завоевателите могат да наглеждат и всъщност да шпионират
съседните територии.

Не пожелавайте ресурсите на другите народи
Или те могат да се възползват от ресурсите на тази страна. Всемогъщият Аллах
учи мюсюлманите, че тези земни интереси не бива да бъдат причина за война. Той
казва: „Не поглеждайте към онова, с което дарихме някои класи за да му се наслаждават
за кратко време.” Глава 15, стих 89.
Всемогъщият Аллах проповядва, че земното богатство е временно средство. Дори
и ако се сдобиете с него, то неизменно ще изчезне и не само това – след себе си ще
остави един постоянен смут. Затова и за световния мир е важно всяка една държава да
извлича ползите от собствените си ресурси, а не да ламти за богатството на другите.

Исляма във време на война и мир
Като обобщение можем да кажем, че на мюсюлманите не е позволено да участват
във война освен ако тя не е срещу хора, които или пречат на практикуването и
проповядването на Божията религия или са причина за погазването на световния мир.
Не е ли това едно красиво учение за запазване на мира?
По този повод Всемогъщият Бог казва в Светия Коран: „И ако те се стремят към
мир, стремете се и вие. И имайте вяра в Аллах. Защото Той е Онзи, който чува и знае
всичко”. Глава 8, стих 62.
И така, това е учението на Исляма. Няма никакъв екстремизъм тук. Според една
от най-достоверните притчи от зората на ученията на Исляма, Светият Пророк (Аллах да
му донесе мир и да го благослови) винаги е учил своите ученици никога да не пожелават
конфронтиране с врага. Винаги да търсят мир и благополучие от Всемогъщия Бог. Това е
най-красивото учение за мир, което няма аналог.

Справедливост за всички – при всички обстоятелства
За да се изпълнят повелите на справедливостта, Всемогъщият Аллах е наложил
много високи стандарти и очаква мюсюлманите да ги оправдаят. Всемогъщият Бог казва:
“И не позволявайте враждебността на хората да ви накара да действате по друг
начин освен справедливо. Винаги бъдете справедливи; това граничи с праведноста. И
бъдете богобоязливи. Наистина е, Аллах винаги знае какво вършите”. Глава 5, стих 9.
Това е едно великолепно учение за поддържане на мира в обществото, с което да
се сложи край на враждебността. Наистина, изключително трудна задача е следването
на повелите на справедливостта по един и същи начин за врага и за близки и роднини.
Въпреки това, историята е свидетел как Светият Пророк (Аллах да му донесе мир и да го
благослови) ни дава такива примери. Той дори се грижел за нуждите на враговете си.

Състраданието на Пророка Мухаммад (С.А.С.)
Веднъж, след като Пророкът Мухаммад (С.А.С.) се установява в Медина, в Мека
настъпил глад. Въпреки, че хората от Мека по жесток начин ограничили храната и
водните запаси на мюсюлманите за цели две години и половина, когато последните
живеели в Мека, Светият Пророк (С.А.С.) им изпратил провизии в тези времена на глад.
В друг един случай, племенен вожд, който станал мюсюлманин е бил арестуван и
бит докато бил на поклонение, след което бил вкаран в затвора. В крайна сметка бил
освободен по молба на другите вождове. Преди това неговото племе изпращало от своя
район зърно за Мека. След като го освободили, той заповядал да не се изпраща повече
зърно за Мека и тази практика била прекратена.

В последствие в Мека се стигнало до недостиг на зърно. Хората от Мека отишли
при Светия Пророк (С.А.С.) и му казали: „Нареди му да не спира доставките на зърно”.
И въпреки враждебността на меканците към мюсюлманите, Светият Пророк
(Аллах да му донесе мир и да го благослови) изпратил послание на вожда да не спира
доставките на зърно.
Това е практическият ефект от учението, гласящо „Не позволявайте
враждебността на една нация да ви попречи да дейставате по друг начин освен със
справедливост „.
Това, обаче, е учение на Светия Коран. Това е и примера на Светия Пророк (Аллах
да му донесе мир и да го благослови).

Защо се използва доводът «тероризъм» срещу Исляма?
Въпреки всичко това, обаче, в днешно време се твърди, че Светият Коран и
Светият Пророк (С.А.С.) проповядват екстремизъм и извършват тероризъм. Какво може
да се каже? Въпреки образоваността си, тези критици не са запознати с ученията и
историята на Исляма.
Всъщност, поради собствената си злоба и завист те не искат да разберат, че са се
превърнали в средство за унищожение на света.

Терористите позорят Исляма
Признавам, че определени терористични групировки опетниха името на Исляма.
Техните методи са напълно противоположни на ученията на Исляма. Въпреки, че се
позовават на Светия Коран за да започнат Джихад и да убиват, те забравят условията,
при които той може да се случи и които са неразделна част от самия него.
Светият Коран напълно забранява самоубийствените практики, които причиняват
жестоки щети на граждани. Ако съществува разрешение за повеждане на война при
определени условия, то следва да бъде дадено от правителствата, а не от няколко
организации, вътре в правителството. Това, което правят те, не е Джихад, а тероризъм.

Съдете за една религия по ученията и постъпките на нейния основател
Справедливостта изисква да съдим за религията по ученията и постъпките на
нейния основател, а не преценката ни да се позовава на действията на хора, живели
много след него. Човек не трябва да използва действията на последните като извинение
да атакува ученията на тяхната религия, когато тези техни действия нямат нищо общо с
истинските повели на вярата им.

Обещаният Месия за „Джихада”: Истинското учение на Исляма
Както по-рано споменах, сега ще ви представя някои от повелите на Основателя
на Общност Ахмадия, отнасящи се до така наречения Джихад и тероризъм.
Това учение, част от което току-що ви представих, въплъщава истинската доктрина
на Исляма. Всъщност, именно Основателят на Общност Ахмадия, Месията на нашия Век,
ни даде истинското учение на Исляма, за да може светът да познае своя Бог и да се
създаде атмосфера на взаимна обич, което да го направи свят на земния Рай.

Молвите проповядват Джихад срещу Британско Правителство
Както може би ви е известно, субконтинентът Индия и Пакистан остава дълго под
управлението на Британско Правителство. Именно по време на разцвета на британското
управление там, Основателят на Общност Ахмадия я създаде и се провъзгласи
едновременно за Месия и Махди. Въпреки пълния контрол и власт на британското
правителство над Индия, голяма част от мюсюлманското население бе против тяхното
управление и наля доста масло в огъня.

Молвите учат на омраза
Дори и тогава, мюсюлманските духовници (молви) използвали джамиите за да
хвърлят въглени на омраза срещу правителството. Те се стремели да повдигнат вълна от
въстания. Опитвали да отприщят гняв срещу правителството.
Въпреки всичко това, Обещаният Месия се провъзгласява за въплъщение на
пророчеството на Светия Пророк (С.А.С.), според което в наши дни ще се появи
Обещаният Месия и Реформатор – същото предсказание го има и в книгите на други
религии, включително християнството – Основателят на Мюсюлманска Общност
Ахмадия, който събирайки своя Джамаат обявява, че британското правителство е, отвъд
всякакви съмнения, християнско правителство, но такова, което спазва правата на своите
граждани. Ето защо нямаме право да предприемаме каквито и да е жестоки мерки
срещу него. Както е и забранено да създаваме безредици като използваме Джихада като
претекст.
Много дебати са се провели между християнските мисионери и Обещания Месия
на тема Християнство и Ислям.
Всички те са описани в неговите книги. С доброта и мъдрост, обаче, той винаги е
поставял акцента върху това колко е важно да се разкрива красотата на Исляма.

Обещаният Месия покани Кралица Виктория в Исляма
По негово време Кралица Виктория честваше своя диамантен юбилей, по повод
на който Основателят на Общността поднесе своите поздравления на Нейно Величество.

Показа й начини как да се постигне примирие и хармония между религиите, за да може
на света да се възцари траен мир.
Изказа и своята благодарност за справедливостта на британското правителство и
предаде посланието на Исляма пред Кралица Виктория.
Повелята му да се живее мирно под британско управление не е продиктувана от
страх, а от ученията на Корана.
В тази връзка, ще ви представя няколко откъса от неговите съчинения. Той казва:
Месията (А.С.), този религиозен и смирен човек, дошъл на този свят в името
на Исус, е горд да живее във времето на тази велика Кралица на Индия, също както
Светият Пророк (С.А.С.), Владетел на двата свята, е изпитвал гордост по времето
на управлението на Наушируан Справедливия.
Задължително е всеки човек да си спомни за добрината на Нейно Величество
на нейния диамантен юбилей и да я споменава в съкровените си молитви, да
благодари и да изказва признателността си към нея.
Разбирам, обаче, че този дълг лежи с най-голяма сила върху мен. Бог е избрал
мен за божествената мисия да потърся убежище в мирното управление на Нейно
Величество. Затова и Всемогъщият Аллах ме призова от мястото и времето, когато
империята на Нейно Величество е стоманена крепост, защитаваща
достойнството, благосъстоянието и живота на хората.
Най-голямата отговорност се пада на мен да изразя благодарността си за
начина, по който имах възможност да разпространявам посланието на Истината,
живеейки тук в мир.
Той написва книга със заглавие Tohfah-e-Qaisariyyah, в която споменава тези неща и
която изпраща на Кралицата.

Основни принципи за междурелигиозен мир
И тогава, за да сложи край на междурелигиозната омраза, той каза:
Най-уместен и благословен е онзи, който полага основите на мира, е
принципът, който гласи, че ние трябва да считаме всички пророци истински, когато
тяхната религия е оставила дълбоки следи и е израснала, и милиони са се
присъединили към нея. Това е най-благоразумният и добър принцип. И ако всеки човек
се придържа към него, хиляди безредици и религиозни хули, които сега заплашват
покоя на обикновения човек, в мигом биха се изпарили. Очевидно е, че онези, които

смятат, че другите са последователи на религия, чиито духовен водач, според тях,
всъщност е един лъжец и измамник, са причината за много вражди. И те
положително богохулстват. Те използват най-низкия език срещу Пророка и го
превръщат в ругатня. Те нарушават покоя на обикновения човек, въпреки фактът,
че тяхната идеология е напълно погрешна. И в очите на Бог те са жестоки заради
низкия език, с който си служат.
Този принцип е най-привлекателен и миротворен, той е който сее семето на
примирието и повдига морала. Ние трябва да считаме всички появили се на тази земя
пророци истински, независимо дали са се появили в Индия, Персия, Китай или друга
държава. Защото Бог е посадил тяхната възвишеност и величие в сърцата на
милиони и е подсилил основите на техните религии. И техните религии продължили
да съществуват с векове.
Това е постулатът, на който ни учи Светият Коран, а именно – да уважаваме
основателя на всяка една религия, роден за това дело. Без значение дали това ще бъде
индуската, персийската, китайската, еврейската или религията на християните. За
съжаление, обаче, нашите противници не са способни да се отнасят към нас по този
начин.
Това е част от друга негова книга.
Обещаният Месия след това каза:
Онези, които се отдадат на убеждението, че пророците на другите религии
трябва да бъдат считани за лъжци, и продължат да говорят лошо за тях, са врагове
на мира и примирието. Защото няма нищо по-лошо от това да причиняваш
безредици като обиждаш светците измежду хората.

Клеветенето на пророци не е свобода на словото
Днес, хората, които разпространяват тези клевети за Светия Пророк (Аллах да му
донесе мир и да го благослови) и Светия Коран и ги използват за забавление,
положително попадат между онези, които рушат мира. Това не е нито свобода на
мисълта нито свобода на словото. Това е да си играеш със сантиментите и чувствата на
хората, което води до разрушаване на мира. По повод на разпространените мнения за
Джихада, Обещаният Месия казва:
Вторият постулат, за който ви говорих, е поправяне на погрешната
концепция за Джихад, получила широко разпространение измежду някои невежи
мюсюлмани. С Божията помощ осъзнах, че доминиращата концепция за Джихад е в
разрез с ученията на Корана.

Няма спор, че Светият Коран дава право на война. То е свързано с избиване на
онези, които несправедливо вдигнат меч, без причина избиват мюсюлмани и до краен
предел ги гнетят. Но дори това наказание не е така жестоко както сраженията на
Мойсей, мир нему.
И продължава:
Основната причина за Ислямски Джихад по времето на нашия Пророк (С.А.С.)е
гневът на Аллах срещу онези, които сеят жестокост, живеейки в сянката на един
така справедлив суверенитет като империята на Нейно Величество. Прибягването
до въстание срещу нея не може да се класифицира като Джихад. По-скоро това е
върхът на невежеството и диващината. Да имаш лоши намерения срещу
правителство, при което живееш спокойно и в пълен мир и при което религиозната
свобода се зачита изцяло, е престъпление, а не Джихад. Всемогъщият Бог ме накара
да прозра, че на управление като британското трябва да се подчиняваш и да
изказваш искрена благодарност. Затова аз и моят Джамаат напълно се придържаме
към този принцип.

Посланието на Ислям-Ахмадият
И така, това е учението, което Основателят на Мюсюлманска Общност Ахмадия ни
даде в светлината на Светия Коран. Дадено ни от човек, който Всемогъщият Аллах
изпрати в нашите дни като Месия и Реформатор и който трябваше да възцари мир на
земята.
Надявам се, всички вие, които сте запознати с ученията и практиките на Общност
Ахмадия, ще потвърдите, че има огромна разлика между мюсюлмани ахмадийци и
мюсюлмани неахмадийци и че те са напълно различни.
Истината е, че ние желаем само мир и нищо друго. Искаме човечеството да се
обърне към Всевишния Бог. Затова и ние сме много активни в Африка, Европа и двете
Америки, както и на островите по целия свят. Основната ни цел е да служим на
човечеството.

В служба на човечеството
Мюсюлманска Общност Ахмадия предлага своите услуги без да търси
възнаграждение тук на земята, нито пък е заинтригувана от хвалебствия. Духът на
Общността е такъв, защото тя е част от институцията на Халифата и по всяко едно време
този Халифат е радостен, че членовете на Общността следват тези миролюбиви учения.
Всемогъщият Бог ни изпрати Обещания Месия за да наложи тези принципи.

Или с други думи – днес ние не само носим клишето „Любов за всички, омраза
никому”, но и се стремим да приложим този принцип на практика.

Молитва за Канада
Приключвам темата с молитва, всички мюсюлмани и немюсюлмани да имат страх
от своя Създател в сърцата си, за да изпитват единствено хубави чувства към Неговите
творения. В същото време съм изключително благодарен на канадското правителство и
канадските хора, които с отворени обятия събират заедно всички религии и хора.
Членовете на Общност Ахмадия също живеят мирно тук, където са свободни да
практикуват и изповядват своята религия.
В светлината на тази космополитна Канада, където хора от различни религии и
вероизповедания могат да живеят мирно, и в нейна възхвала, моят предшественик,
Хазрат Мирза Тахир Ахмад, Четвърти халиф, заявява, че му се иска целият свят да се
превърне в една Канада и Канада да стане целият свят.
Нека с помощта на Аллах този космополитизъм да продължи винаги. Нека вие,
хората и правителството на Канада, да продължите да оправдавате очакванията за
справедливост и да проявявате гостоприемство, в резултат на което благодатта, дарена
ви от Всемогъщият Бог, да продължи вечно!
Още веднъж искам да благодаря на нашите бележити гости, които споделиха
ценното си време с нас. Благодаря ви отново.
Благодаря ви от сърце.

