
Отговорите на Светия Коран по повод 
Световната криза  
Дадени от Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Калифатул Масих V, Глава на 
световната мюсюлманска общност Ахмадия пред Британския 
парламент на 22 октомври 2008 г.  

Преди всичко, искам да благодаря на всички уважавани и почитани 
членове на парламента, които позволиха на един лидер на религиозна 
организация да каже няколко думи пред вас. Най-признателен съм на 
нашия уважаван член на парламента Джъстин Грийнинг от нашия 
район, който направи толкова много за организирането на това 
събитие в името на едно малко общество от нейния избирателен район 
по повод на стогодишнината на Килафат. Това показва нейното 
величие, сърдечност и загриженост за чувствата на всеки човек и 
общност в нейния избирателен район.  
 
Въпреки, че мюсюлманската общност Ахмадия е малка, тя е носител на 
нормата и представителят на истинските учения на Исляма. Трябва да 
отбележа, че всеки ахмади, който живее във Великобритания е 
изключително лоялен гражданин на страната и я обича; и това е 
заради ученията на нашия пророк (мир за него и да бъде 
благословен), който ни е научил, че любовта към страната е 
неразделна част от вярата. Учението на Ислям бе доразвито и 
подчертано от основателя на Общност Ахмадия, когото ние считаме за 
Обещания Месия и Реформатор на тази ера.  
 

Обявявайки своето искане, той каза, че Всемогъщият Бог е поставил 
два товара върху мен. Единият е правото на Бог, а другият е Божие 
създание. Той добави, че изпълнението на правата, полагащи се на 
Божието създание е било най-трудното и деликатно 
предизвикателство. 
Във връзка с Килафат, вие може би се страхувате, че може да настъпи 
време историята да се повтори и войни могат да започнат в резултат 
на тази форма на водачество. Позволете ми, обаче, да ви уверя, че 
въпреки това обвинение е насочено към Исляма, по Божия воля, 
Ахмадийския Килафат винаги ще бъде познат като носител на нормата 
на мира и хармонията по света, както и ще бъде лоялно към страната, 
в която живеят неговите членове. 
 
Ахмадийският Килафат също така е тук за да увековечи и продължи 
мисията на Месията и Махди, така че нямате никаква причина да се  
боите от Килафата. Този Килафат насочва вниманието на членовете на 
общността към изпълнението на тези две задължения, заради които 
Обещания Месия дойде и в последствие се опита да създаде мир и 
хармония на света. 



 
Сега, поради ограниченото ни време, аз пристъпвам към въпроса. Ако 
направим един безпристрастен обзор на последните няколко века, ще 
забележим, че войните в този период, не са били религиозни. Били са 
повече геополитически в соята същност. Дори и днешните конфликти 
и враждебни действия между народите, виждаме, че произтичат от 
политически, териториални и икономически интереси. 
 

Страхувам се, че с оглед на това накъде вървят нещата днес, че 
политическите и икономически движещи сили на държавите по света 
може да доведат до световна война. Не са засегнати само по-бедните 
страни на света, а също така и по-богатите народи. Ето защо, 
задължение на суперсилите е да седнат на масата и да намерят 
решение как да спасят човечеството, което е на ръба на бедствие. 
 
Британия също е една от онези държави, които могат и имат влияние 
както над развития свят, така и над развиващите се страни. Можете да 
насочите света, ако пожелаете, като запълните необходимостта от 
равноправие и справедливост. 
 
Ако надникнем в близкото минало, Британия е управлявала много 
държави и е оставила високи стандарти за справедливост и 
религиозна свобода, особено на субконтинента на Индия и Пакистан. 
Мюсюлманската общност Ахмадия е била свидетел на това и 
основателя на Ахмадийската общност високо възхвалява британското 
правителство за неговата политика на справедливост и гарантиране на 
религиозна свобода. Когато основателят на Ахмадийската общност 
поздрави Нейно Величество Кралица Виктория на нейния 60-и юбилей 
и й предаде посланието на Исляма, той специално се молеше, с оглед 
на начина, по който британското правителство запълва 
необходимостта от справедливост и равенство, Бог да ги възнагради 
щедро.  
 
И така, историята ни показва, че винаги сме изказвали благодарност 
за тази справедливост, показвана от Британия и се надяваме, че и в 
бъдеще справедливостта ще остане определяща характеристика на 
британското правителство, не само по религиозните въпроси, но и по 
всички останали и че, никога няма да забравите добрите си дела от 
миналото. 
Днес, в света има тревога и неспокойствие. Свидетели сме на 
избухването на малки по мащаб войни, докато в някои райони, 
суперсилите претендират, че се стремят да възцарят мир. Ако 
необходимостта от справедливост не е запълнена, пожара и пламъците 
на тези местни войни могат да се разраснат и да завладеят целия свят. 
Ето защо, моята скромна молба към вас е да спасите света от разруха!  
 
Сега, накратко ще спомена ученията на Исляма съществуват за да 
носят мир в света, или как мирът може да се възцари по света в 
светлината на тези учения. Молитвата ми е да се възцари мир на 



света, тези, към които се отнася първоначално, това са мюсюлманите, 
да бъдат способни да му отговорят, но задължение на всички страни 
от световните суперсили или правителства да действат съобразно 
него. 
 
В днешно време, когато светът буквално е станал едно глобално село, 
по начин, който не са могли да си представят преди, ние трябва да 
осъзнаем отговорностите си като човешки същества и да опитаме да 
обърнем внимание на разрешаването на тези проблеми, касаещи 
човешките права, което може да ни помогне да установим мир на 
света. Очевидно, този опит трябва да се основава на честна игра и на 
запълване на всяка необходимост от справедливост. 
Измежду проблемите на днешния ден се появи един, породен от 
религията, ако не директно, то индиректно. Някои мюсюлмански групи 
правят несправедливи атаки и използват камикадзета в името на 
религията, за да убиват и нараняват немюсюлманите, включително 
войници и невинни граждани, като в същото време брутално убиват 
невинни мюсюлмани и деца. Този жесток акт е напълно неприемлив в 
Исляма. 
 
Заради това ужасно поведение на някои мюсюлмани, в 
немюсюлманските страни се е създало едно напълно погрешно 
впечатление и в резултат на това някои части от обществото говорят 
открито против Исляма, докато другата част, дори и да не говорят 
открито, в сърцата си нямат добро мнение за Исляма. Това породи 
недоверие към мюсюлманите в сърцата на хората от западните и 
немюсюлманските страни и поради това отношение към шепа 
мюсюлмани, вместо да се подобри ситуацията, реакцията на 
немюсюлманите става все по-лоша с всеки изминал ден. 
 
Класически пример за тази погрешна реакция е атаката към личността 
на Светия Пророк на Исляма (мир нему и нека бъде благословен) и 
към Светия Коран, Свещената книга на мюсюлманите. В тази връзка, 
отношението на британските политици, независимо от партийната им 
принадлежност, и интелектуалци в Британия не бе същото като 
отношението, демонстрирано от политиците на някои други страни, за 
което аз ви благодаря. Каква би била ползата от нараняването на 
чувствителността им, като се изключи нарастването на омразата и 
неприязънта? Тази омраза подтиква някои екстремисти към 
извършването на неислямски дела, които на свой ред носят 
допълнителни условия на група от немюсюлмани да изразяват 
публично тяхното несъгласие. 
 
Тези, които не са екстремисти, обаче, и които дълбоко обичат Светия 
Пророк на Исляма (мир нему и нека бъде благословен) са ужасно 
наранени от тези атаки и на това Ахмадия Джамаат (или общността) е 
в първите редици. Едничката ни най-важна задача е да покажем на 
света съвършената личност на Светия Пророк (мир нему и нека бъде 



благословен), както и красивите учения на Исляма. Ние, които 
почитаме и тачим всички пророци (мир за всички тях) и вярваме, че 
всички те са Божии пратеници, не можем да кажем нищо непочтено 
срещу когото и да е от тях; но много се натъжаваме, когато чуем 
безпочвени, неверни твърдения за нашия Пророк. 
 
В днешно време, когато светът се разделя на групи, ескалира 
екстремизма и финансовата и икономическа ситуация се влошава, 
имаме остра нужда да прекъснем всякаква омраза и да положим 
основите на мира. Това може да се постигне само като почитаме 
чувствата на всеки един от нас. Ако това не бъде сторено по правилен 
начин, честно и целомъдрено, това ще прерасне в неконтролируеми 
ситуации. Оценявам това, че икономически стабилните западни 
държави щедро позволяват на хората от бедните и неразвити народи, 
между които има и мюсюлмани също така,  да подредят страните си.  
 
Истинската справедливост изисква чувствата и религиозните практики 
на тези хора също да се почитат. Това е начинът, по който мирът в 
съзнанието на хората може да се запази непокътнат. Трябва да 
помним, че мирът в съзнанието на човек е нарушен, то тогава мирът в 
съзнанието на обществото също се повлиява. 
 
Както споменах по-рано, признателен съм на британските 
законодатели и политици, за това, че удовлетвориха необходимостта 
от справедливост и по този начин не се намесиха. Това всъщност е 
учението на Ислям, което ни е донесено от Светия Коран. Светият 
Коран проповядва, че: 
 
„ В религията не трябва да има никаква принуда.” (Сура 2: Стих 257). 
 
Тази заповед не само оборва обвиненията, че Ислямът е 
разпространен чрез меча, но също така казва на мюсюлманите, че 
приемането на една вяра е между човека и неговия Бог и че не трябва 
да се намесват в това по никакъв начин. На всеки се позволява да 
живее според вярата си и да изпълнява своите религиозни ритуали. 
Обаче, ако има много практики, извършвани в името на религията, 
които нараняват други и са против закона на страната, то тогава 
законът може да влезе в действие, защото, ако се извършва какъвто и 
да е жесток ритуал в някоя религия, това не може да бъде учение на 
някой Божии Пророк. 
 
Това е фундаментален принцип за установяването на мир на местно 
ниво както и на международно такова. 
 
Още повече, Ислямът ни учи, че ако в резултат на смяна на вярата, 
едно общество, група или правителство се опита да се намеси в 
спазването на вашата религиозна практика и в следствие, на което 



обстоятелствата се променят във ваша полза, то тогава, винаги 
помнете, че не трябва да таите злост и зложелателство. Не трябва да 
мислите за мъст, а по-скоро трябва да установите справедливост и 
равенство. 
 
Светият Коран прповядва: 
„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.” (Сура 5: Стих 9)   
 
Това е учението за мир в обществото. Никога не се отклонявайте от 
справедливостта, дори и към вашия враг. 
  
Ранната история на Исляма ни показва, че това учение е било 
следвано и всяко търсене на справедливост е било посрещнато. Не 
мога да дам много примери за това, но историята свидетелства за този 
факт след Победата на Мека, Светият Пророк (мир нему и нека бъде 
благословен) не е търсил отмъщение за тези, които са го измъчвали, а 
им е простил и им е позволил да се придържат към собствената си 
вяра. Днес, мирът може да се възцари само ако всяка необходимост от 
справедливост за врага бъде удовлетворена, не само войните срещу 
религиозните екстремисти, но също така и във всички други войни. И 
само този мир е дълготраен. 
 
През последния век, се водеха две световни войни. Каквито и да са 
били причините, ако се вгледаме по-надълбоко, се откроява само една 
причина и тя е, че справедливостта не е била разпространена в 
първия пример. Като последствие, това, което се считаше за 
опустошителен огън, се оказа пепел, която продължи да гори бавно и 
в крайна сметка избухна в пламъци и покри целия свят за втори път. 
 
Днес, неспокойствието нараства, а войните и действията да се запази 
мира се превръщат в предвестници на друга световна война. Още 
повече, че настоящите икономически и социални проблеми ще се 
окажат източник за усложняване на ситуацията.  
 
Светият Коран е дал няколко златни принципи за установяване на мир 
по света. Установен факт е, че алчността засилва враждебността. 
Понякога тя се изразява в териториални разширения или в 
завладяване на природни ресурси или дори в налагане на 
превъзходство от някои.  Това води до жестокост, независимо дали е в 
ръцете на безмилостни деспоти, които узурпират правата на хората и 
доказват превъзходството си в гонене на законно придобитите си 



имуществени права или в ръцете на въоръжени сили. Понякога плача 
и страданието на жестоко третираните хора призовава външния свят.  
 
Но бидейки така, ние сме научени на следния златен принцип от 
Светия Пророк на Исляма, който е: помогнете и на пострадалия и на 
жестокия. 
 
Спътниците на Пророка запитали, при все че разбирали помощта на 
пострадалите, как да помогнат на един жесток човек? Пророкът 
отговорил така, „Като спрете ръката му да извърши жестокост, защото 
неговата невъздържаност за жестокост ще го направи достоен за 
Божие наказание”. И така, извън милостта, опитайте да го спасите. 
Този принцип се простира отвъд най-малките клетки на обществото до 
международно ниво. 
 
В тази връзка, Светият Коран проповядва: 
 
„  И ако две групи вярващи воюват една срещу друга, помирявайте ги; 
после, ако след това, една от тях съгреши срещу другата, борете се 
срещу страната, която е съгрешила, докато тя отново се върне към 
закона на Аллах. После, ако се завърне, помирете ги пак по 
справедливост и действувайте честно. Наистина, Аллах обича 
честните.”  (Сура 49: Стих 10) 
 
 
Въпреки, че това учение е предназначено за мюсюлманите, 
придържането към този принцип, може да положи основата на 
световния мир. 
 
За да се запази мира, както беше обяснено от самото начало, 
основното изискване е справедливостта. И въпреки придържането към 
това правило за справедливост, ако усилията да се установи мир са 
неуспешни, то тогава, съюзявайте се и заедно се борете срещу 
страната, която го нарушава и продължавайте докато страната 
нарушител е готова на мир. В момента, в който страната нарушител е 
готова на мир, изискването за справедливост гласи: Не търсете мъст, 
не налагайте ограничения или забрани. Хвърляйте по едно око на 
нарушителя за всеки случай, но в същото време старайте се да 
подобрите неговото положение. 
 
За да се сложи край на господстващото неспокойствие в някои 
държави днес – и за съжаление, между тях изпъкват някои 
мюсюлмански страни – трябва по-специално да бъде анализирано от 
онези народи, които имат силата да налагат вето, за да установят дали 
справедливостта е правилно разпределена или не. В случай на нужда 
от помощ, ръцете се протягат към могъщите нации. 
 



Както по-рано заявих, ние сме свидетели, че в историята си, 
британското правителство винаги е насърчавало справедливостта и 
това ми вдъхна кураж да насоча вниманието ви към някои от тези 
проблеми. 
Друг принцип, на който сме били учени за възстановяване на мир по 
света, е да не се взираме с алчност в богатството на другите. Светият 
Коран проповядва: 

 
„ И не напрягай очите си да се взираш в онова, което Ние сме 
дарили на някои класи от тях да му се наслаждават за кратко време 
– великолепието на този свят – за да може Ние да ги изпитаме по 
този начин ...” (Сура 20: Стих 132).   

 
Алчността и завистта за богатството на другите е причината за 
нарастващото безпокойство в света. В личен план, спазването на 
приличието, както се казва в поговорката, е довело до безкрайна 
алчност и разруха на обществения мир. Алчното състезание в 
национален план започна и доведе до разрушението на света. Това е 
доказано от историята и всеки разумен човек може да прецени, че 
желанието за богатството на другите увеличават завистта и алчността 
и е източник на загуба. 
 
Поради това Всемогъщият Бог казва, че човек трябва да гледа 
собствените си възможности и да се възползва от тях. Стремежът за 
териториални придобивки е заради облагите от природните ресурси на 
тези територии. Групирането на нациите и изграждането на мощни 
обединения целят сдобиването с природните ресурси на някои 
държави. В тази връзка, много автори, които преди са работили като 
съветници в правителства, са написали книги, в които описват в 
детайли как някои от страните полагат усилия да контролират 
ресурсите на други народи. Доколко тези автори казват истината, най-
добре знаят самите те и Бог, но положението, което се поражда при 
четенето на тези разкази, причинява силна болка в сърцата на тези, 
които са верни на своите бедни страни и е основната причина за 
нарастване на тероризма и съревнованието за оръжия за масово 
унищожение. В днешно време светът се счита за по-спокоен, осъзнат и 
образован, отколкото в миналото. Дори и в най-бедните страни има 
такива умни души, които превъзхождат всички в образованието в 
съответните си сфери. Високо интелектуални умове работят заедно в 
големи изследователски центрове по света. При тези условия, човек е 
трябвало да си представи как хората ще се съюзят и заедно ще опитат 
да сложат край на погрешния начин на мислене и на безразсъдствата 
на миналото, което би довело до враждебност и ужасяващи войни. 
Даденият от Бога интелект и научен прогрес е трябвало да бъде 
използван за напредък на човечеството както и за изобретяването на 
позволени методи за извличане на полза от техните ресурси. 
 



Бог е дарил всяка една страна с природни ресурси, които е трябвало 
да бъдат напълно оползотворени, за да се превърне светът в мирен 
рай. Бог е дарил много държави с отличен климат и природа за 
отглеждането на различни посеви. Ако бе възприет подходящ план за 
използване на модерните технологии в земеделието, тогава 
икономиката щеше да се засили и гладът щеше да се елиминира от 
Земята. 
Трябва да се разреши на страните, които са били дарени с минерални 
ресурси, да се развиват и да търгуват свободно при справедливи цени 
и една страна да се възползва от ресурсите на другата страна. И така, 
това би бил правилният път, този, който е предпочитан от Всемогъщия 
Бог. 
 
 
Всемогъщият Бог е изпратил своите вестители на хората, за да им 
покажат пътищата, които доближават хората до Бог. В същото време, 
Господ казва, че има пълна свобода по въпросите на вярата. Според 
нашите вярвания, наградата и наказанието ще ви настигнат и след 
смъртта. Според реда, който Бог е създал, обаче, когато се прояви 
каквато и да е жестокост върху Негово създание, а на справедливостта 
и честността е обърнато гръб, тогава според природните закони 
последствията могат да бъдат видени и в този свят. Наблюдават се 
остри реакции на такава несправедливост и не може да има гаранция 
за това дали реакцията ще бъде правилна или погрешна. 
 
Истинският път, по който трябва да тръгне светът е да направи всичко 
възможно, за да даде на по-бедните народи полагащият им се статут. 
Голям проблем днес е икономическата криза, която бе окачествена 
като кредитния крах. Може да звучи странно, но има доказателство, 
сочещо към този факт. Светият Коран ни напътства като проповядва: 
стойте настрана от лихвата, защото лихвата е такова проклятие, че 
представлява опасност за домашния, националния и световния мир. 
Предупредени бяхме, че този, който приеме лихва, един ден ще бъде 
като онзи, когото Сатаната е поразил с умопомрачение. И така, ние 
мюсюлманите бяхме предупредени да избягваме такива ситуации, да 
спрем да търгуваме с лихвата, защото парите, които получавате от 
лихва, не увеличават вашето богатство, въпреки че при вида му, може 
да ви се стори, че то нараства. Неминуемо идва време, когато 
истинските последствия от това се появяват. Още повече, ние 
предупредени, че не ни е разрешено да навлизаме в бизнеса с лихвата 
с предупреждението, че ако го направим, това би било война срещу 
Бог. 
  
Този фактор е очевиден от днешния кредитен крах. В началото е 
имало хора, които са заемали пари, за да купят имот; но преди да се 
видят собственици на този имот, те умирали, обременени от дълга. 
Сега обаче има правителства, обременени от дълг и сякаш поразени от 



безразсъдие. Големи компании банкрутират. Някои банки и финансови 
институции се свиха или избегнаха затруднението и това положение 
властва във всяка държава, независимо дали е богата или бедна. 
Знаете по-добре от мен за тази криза. Парите на вложителите се 
изпариха. Сега, от правителствата зависи как и в каква степен да ги 
защитят. Но засега, душевният мир на семействата, бизнесмените и 
лидерите на правителства в повечето страни в света е всичко друго, 
но не и нарушен. 
 
Дали това положение не ни кара да мислим, че светът е тръгнал към 
логичен край, за което ни е дадено предварително предупреждение? 
Бог знае по-добре какви ще бъдат по-нататъшните последствия от 
това положение. 
 
Всемогъщият Бог е казал: Вървете към мир, който може да бъде 
гарантиран, когато има чиста и благоразумна търговия и когато 
ресурсите се използват по по-подходящ и честен начин. 
 
В този момент приключвам с тези моменти от нашите учения с 
напомнянето, че истинският световен мир се корени единствено 
обръщането към Бога. Нека Бог позволи на света да разбере тази 
гледна точка и само тогава те ще бъдат способни да признават 
правата на другите. 
 
Накрая, радвам се, че всички вие дойдохте тук и ме изслушахте. 
 
Много ви благодаря. 
 
 
 
 
 
 

 
 


