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1. В името на Аллах, Милостивия и Милосърдния.

2. Цялата възхвала принадлежи на Аллах, Повелителя на всички   
 светове,

3. Милостивия и Милосърдния,

4. Владетеля на Деня на Страшния Съд.

5. На теб единствено се покланяме ние и Теб единствено призоваваме  
 ние за помощ.

6. Води ни по правия път,

7. Пътят на онези, които ти си надарил с всички Твои блага и не на  
 онези, които са си навлекли върху себе си Твоето недоволство, и не  
 на онези, които са се оказали в заблуждение.
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Абу Хурайрах разказва, че Светият Пророк казал:
“О, Абу Хурайра! Бъди праведен и ти ще бъдеш най-добрият от 
онези, които се молят. Бъди доволен, така че ти можеш да бъдеш 
от онези, които са благодарни. Избирай за другите онова, което ти 
харесваш за себе си и тогава ти ще станеш истински правоверен. 
Отнасяй се към своите съседи по най-добър начин и тогава ще 
бъдеш достоен да си мюсюлманин. Не се смей прекалено много, 
защото прекалено много смях води до умъртвяване на сърцето.”
                                                                                                                                                      

   (Ибн Мааджах)

Традициите на Светия 
Пророк Мухаммад
(мир и благословиите на Аллах на душата му)
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Същността на Исляма
Думите на Хазрат Мирза Гулам Ахмад

Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия)

Обещаният Месия(a.с.) е казал: 
„Аз увещавам моята общност да избягва надменността, защото 
надменността е много противна на Бога, Повелителят на Славата. 
Може би вие не разбирате напълно що е надменност. Тогава, 
научете го от мен, защото аз говоря в духа на Бога.
За вас е правилно да изпитвате съчувствие  към другите и да 
се пречиствате така, че по този начин да можете да споделяте 
до известна степен качествата на Светия Дух. Запомнете, че 
без Светия Дух не може да се постигне истинска праведност. 
Отхвърлете изцяло долните животински страсти и следвайте 
пътя на угодата на Аллах, дори ако той е най — тесният и най - 
трудният от всички. Не се влюбвайте в светските удоволствия, 
защото те ви отдалечават от Бога, Онова страдание, което е 
угодно на Бога е по — добро от онова удоволствие, което не Му 
е угодно. Онова поражение, което е угодно на Бога е по — добро 
от победата, която спечелва Неговото недоволство. Избягвайте 
онази любов, която ви приближава до гнева на Бога. Ако дойдете 
при Него с чисто сърце, Той ще ви помогне по всякакъв начин и 
никой враг няма да е в състояние да ви навреди.“ 
                                                                             

          (Roohani Khazain,vol.20:Al -Wasiyyai,p.307)
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ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ 
КАЧЕСТВА НА БОГ 

След рецитирането на Ташаххуд, 
Та’аввуз и Бисмиллах, Хазрат 
Халифатул	Масих	V aбa	каза:	

„Уважаеми гости - Ассаламо 
Алаикум Ва Рахматуллахе Ва 
Баракатоху – нека мирът и 
благословиите на Аллах да са с Вас.

Най-напред бих искал да 
благодаря на всички наши гости, 
които дойдоха и уважиха нашето 
Годишно събрание. Това събитие, 
на което имам възможността да 
се обърна към нашите приятели 
не-ахмадийци, е станало част от 
Jalsa	 Salana	 [Годишно	 събрание]	 в	
Германия. 

Тъй като мнозинството от 
Вас са немюсюлмани, темата, за 
която избрах да говоря днес е 
възприятието за Бог в Исляма. Няма 
достатъчно време да се дискутира 
този въпрос в дълбочина, но 
въпреки това ще се опитам да обясня 
основните качества на Бог според 
истинските Ислямски вярвания. 
Причината, поради която избрах 
тази тема е, че когато ученията на 

Исляма, свързани с Бог, станат ясни, 
автоматично много от съмненията 
или резервите относно Исляма или 
мюсюлманите ще бъдат развенчани. 
Има едно общо схващане в днешния 
свят, че Богът представен в Исляма 
е жесток и доминиращ. Смята се, 
че Той защитава насилието и че 
единствената му задача е да наказва 
и да изпраща хората в ада. Всъщност 
общото схващане е, че Ислямският 
Бог несъмнено ще накаже всяка 
грешка, всеки грях, без значение 
колко малък и незначителен е. 
Истина е, че това схващане е напълно 
погрешно и несправедливо.

Богът, който ние почитаме и в 
когото вярваме, че притежава всички 
сили е пълновластен и Той има 
силата да прави всичко. В същото 
време Той е всемилостив.  Ето защо 
в Корана, Всемогъщият Бог е дал 
радостната вест, че неговата милост 
и състрадание са всеобхватни. Това 
е написано в глава 7, стих 157. В друг 
стих от Корана, Всемогъщият Бог 
казва, че онези, които са онеправдани 
и са извършили жестокост спрямо 

Обръщение отправено от Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa, Халифатул 
Масих V, Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”, пред 
голяма публика от гости-немюсюлмани на втория ден на Годишното 
събрание (Jalsa Salana) на Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” в Германия 
на 29 юни 2013 г. 



	Светлинa	9

собствените си души, не трябва да 
се отчайват и да губят надежда. В 
стиха се обяснява, че Аллах  може да 
прости всички грехове, защото Той 
е Всепрощаващ и Милостив. (Глава 
39, стих 54). На друго място Аллах 
е казал, че ако не беше Неговата 
милост, заради злодеянията и 
клеветите им, голяма наказание 
щеш да застигне хората по света. 
(Глава 24, стих 15). Друг пример за 
безкрайната Божия любов е, както 
Той казва, че наградата за добрите 
дела ще бъде умножена десетократно, 
а наказанието за злодеяние е равно 
на самото злодеяние. 

Тези няколко примера илюстрират 
истинската природа на Бога 
на Исляма. Дали тези примери 
обрисуват образ на жесток и 
тираничен Бог или образ на един 
доброжелателен, състрадателен и 
любящ Бог? Всъщност има много 
стихове в Свещения Коран, чрез 
които ние научаваме за Божията 
милост, състрадателност и 
благоволение. Аз дадох само няколко 
примера. 

Разбира се,  вярно е, че Исляма 
постановява, че  всеки, който  извърши 
добро или зло, ще бъде възнаграден 
или наказан според деянието си. Не 
може един да извърши деянието, а 
друг да бъде държан отговорен за 
това. В световната правна система 
ние никога няма да толерираме или 
да приемем принцип за прехвърляне 
на отговорността, чрез който един 

човек ще бъде наказан за грешката 
на друг. Как тогава може, в Божията 
система от закони един човек може 
да бъде наказан за престъплението 
на друг? Божията справедливост и 
мъдрост са напълно несравними 
и извън пределите на човешкия 
интелект, мъдрост и справедливост. 
Така, че как бихме могли да смятаме, 
че Бог ще вземе решения, които 
са били лишени от справедливост 
и мъдрост или са по-лоши от 
тези направени от човечеството? 
Всъщност, ако Бог е взел решение, че 
едно престъпление е извършено от 
един човек, но неговото наказание 
е понесено от друг, ние нямаме друг 
избор освен да заклеймим Бог, като 
жесток и несправедлив. Например, 
синът извършва грях, а бащата 
търпи наказанието. Бог, който 
допуска подобна несправедливост 
би трябвало да се счита за 
несправедлив и отмъстителен. Обаче 
Богът на Исляма е освободен от 
всички форми на несправедливост 
и жестокост, казано е, че Неговата 
Милост и Състрадателност са 
безкрайни и заради тези си качества 
е Прощаващ Бог.

Освен това трябва да обясня, 
че Богът в Исляма е този, който е 
„Господар”. А един господар има 
правото да прощава на своите слуги. 
След като веднъж се разбере този 
въпрос, не могат да бъдат отправяни 
възражения срещу Бога или Исляма 
защо Аллах прощава и защо 
обгръща човечеството с наметалото 
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на Своята милост и опрощение.

Чрез тези примери, които 
представих от Свещения Коран, 
доказах, че критиките, отправени от 
някои хора за възприемането на Бога 
в Исляма, не са нищо друго освен 
погрешни схващания и заблуди. 
Такива погрешни вярвания се 
дължат на незнание или на желание 
ненужно да се хули и дискредитира 
Исляма.

Както казах по-рано, сега ще 
говоря за някои от качествата на Бог, 
които са споменати в първата глава на 
Корана, която се рецитира от всички 
мюсюлмани на всички официални 
молитви, а и неофициални молитви. 
Няма да имам възможност да обясня 
това в дълбочина, но поне ще Ви 
представя преглед на тези основни 
качества. 

В първата глава на Свещения 
Коран се казва „Твоят Господар е 
Аллах” и значението на „Аллах” 
е върховното същество, Което 
е носител на всички перфектни 
качества, абсолютно съвършено. 
Той е Единствения притежател на 
всички качества и атрибути, които 
могат да бъдат приписани на човек. 
Освен това Той притежава безброй 
качества, които хората не са способни 
да разберат поради ограничените 
си схващания. Думата „Аллах” е 
отличителна дума, която може да 
бъде използвана само за описване 
на Перфектното същество, което 
няма никакви недостатъци, но също 

така притежава всички перфектни 
качества и характеристики. Когато 
твърдим, че Аллах е „съвършен”, 
това се базира на реалността, 
защото истинското определение на 
съвършенство се основава на две 
основни характеристики.

На първо място,  нещо се счита 
за съвършено, когато неговата 
красота и външен вид са напълно 
неопетнени и без недостатъци. 
Второ, ако някой или нещо е 
перфектно, то тогава то трябва да 
бъде несравнимо в своята подкрепа, 
доброта и милост към другите. И 
така откриваме, че величието и 
красотата на всички между небето 
и земята всъщност е проявление 
на Божията красота и Неговата 
благосклонност към Неговото 
творение и абсолютно доказателство 
за Неговото съвършенство. Когато 
виждаме даровете и благословиите, 
които Бог е дал на човечеството, 
това, естествено, ни кара сме 
благодарни за Неговата добрина и 
благосклонност към нас.

Коранът, също така, ни казва, че 
величието, добротата и красотата 
на Аллах са несравними. Едно от 
най-важните и основни качества 
на Аллах е, че Той е „Господар на 
всички светове”. Това означава, 
че Той е Богът, който храни и 
се грижи за всички хора. Той 
изпълнява всички необходими 
изисквания и осигурява средствата 
за съществуване на всички хора, без 
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каквато й да е форма на разделение. 
Бог, според Исляма, е Богът на целия 
свят. Той е Бог на мюсюлманите и им 
осигурява храна и блага. Той е също 
Бог на християните и на евреите и на 
тях им осигурява всичко, от което 
се нуждаят в този свят. Той е Бог 
и на индусите и сикхите и хората 
от всички вери и религии по света 
и ги е дарил с всички средства за 
живот и препитание. Всъщност 
Бог дори се грижи и за хората, 
които не вярват в Него и които 
вярват, че каквото и да притежават 
е или резултат от техните собствени 
усилия, или научен напредък. Обаче 
истинският мюсюлманин вярва, че 
напредъка в науката е пряк резултат 
от благословията и благодатта на 
Бог, който в рамките на Неговите 
природни закони позволява на да 
бъдат пожънати плодовете на тежък 
труд и множество изследвания. 
И така по Божиите закони, който 
се бори, ще бъде възнаграден за 
усилията си. Това е Богът, който даде 
множество улеснения и способности 
на хората, така че те да могат да се 
възползват от Неговите блага и 
благословии. 

Богът на Исляма е казал, че 
по съшият начин, по който е 
предоставил храна и напитки за 
прехраната на човека, Той също така 
е предоставил лекове и лекарства, 
за да ги защити. Той е поставил 
лекарствата за някои болести и 
заболявания в определени неща и 
има случаи, когато самият Бог хвърля 

светлина върху такива лекове. В 
някои случаи Божията система за 
„упорита работа и изследване” не 
работи, всъщност тогава Бог пряко 
се намесва и ги ръководи. Нека Ви 
дам един пример. Преди известно 
време една жена, ахмадийка, бе 
диагностицирана с рак на матката. 
Лекарите казаха, че в нейния случай 
няма лечение. Казаха, че й остава 
много малко време живот и затова 
трябва да се прибере вкъщи, за да  
уреди делата си. Въпреки прогнозите 
на лекарите, след завръщането си 
у дома, тя е била лекувана по един 
наистина удивителен начин от Бог, 
който й е дал живот и се е погрижил 
за нея. Една нощ в съня си тя видяла  
храст, който растял в онази част 
на Пакистан, в която тя живеела. В 
съня тя видяла как храстът се появил 
пред нея и глас, идващ от него й 
казал „Аз съм твоето лекарство 
– използвай ме”. Това бил гласът 
на храста. След съня, тя наистина 
използвала храста като лекарство 
и с милостта на Аллах, ракът бил 
напълно излекуван. Нейните лекари, 
които били изгубили надежда, били 
изумени и казали, че това е истинско 
чудо. 

Жената, която самият Аллах 
излекувал, информирала един 
от нашите ахмадийски лекари 
за нейния случай и оттогава 
ахмадийските лекари започнали 
да предписват храста и за рак на 
гърдата, и за рак на матката. С 
милостта на Аллах, резултатите са 
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изключително положителни и по 
този начин много жени са спасени 
от тези страшни болести. Един от 
нашите ахмадийски лекари, който 
живее в Обединеното кралство, 
провежда изследване на храста 
и с Божията милост резултатите 
изглеждат доста обещаващи. Това са 
средствата на Всемогъщият Бог да 
храни човечеството и да защитава 
творението си. Също така има 
безброй други неща, от които се 
възползва цялото човечество. 

Дали това е въздухът, който 
дишаме, водата, която пием или 
е светлината, независимо дали е 
ден или нощ -  всички тези неща 
и много други са били дадени на 
човечеството от Бог. Всъщност те 
не са дадени само на хората, но и на 
всички създания на Всевишния.

Това е първото качество на Аллах, 
което е било споменато в първата 
глава на Свещения Коран. Когато 
един истински мюсюлманин се 
учи от него, като от една страна, 
той естествено изразява своята 
благодарност за даровете и благата, 
които Бог е дарил на човечеството, 
той, също така, осъзнава и факта, 
че Богът на Исляма е Бог на всички 
и че Той осигурява средства 
за препитание на всички хора, 
независимо от тяхната религия. 
Истинският мюсюлманин оценява 
факта, че всички хора и всички 
живи същества са Божие творение. 
Ето защо е задължение на всеки 

мюсюлманин да се грижи за хората, 
да се отнася добре с тях и винаги да 
се стреми да им помага.

Така че можете да видите как  
разбирането и истинското оценяване 
на смисъла на Божието качество, 
че е „Господар на всички светове” 
мотивира истинските мюсюлмани 
да живеят според принципа, че 
Бог е за всеки. Разбирайки това, 
мюсюлманинът научава, че е 
негово задължение да служи на 
човечеството и да бъде в помощ на 
всеки един човек, на всяко Божие 
творение. Затова използваме това 
мото „Любов към всички, омраза 
към никой”

Сега накратко ще представя 
второто качество на Бог, за което 
Бог ни е информирал. Освен, че 
е „Господар на всички светове”, 
Аллах е „Милостив”. В Корана 
Аллах е казал, че онези хора, които 
не вярват в съществуването на Бог, 
задават на мюсюлманите въпроса: 
„Кой е милостивия Бог към когото 
се обръщате?”. В отговор Коранът 
казва, че трябва да им се отвръща, 
че милостивият Бог е онзи, Който 
е източник на всички благословии 
и извор на доброта. Това е 
милостивият Бог, Който е създал 
вселената и в нея е създал слънцето, 
луната, звездите и планетите. 
Всичко това не е създадено само в 
полза на мюсюлманите, но за всички 
създания без дискриминация и 
предразсъдъци. Тези хора, които 
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разбират всичко това, които 
наистина вярват в милостивия Бог и 
които осъзнават размера на Неговата 
доброта и щедрост, изпитват дълбока 
благодарност и признателност към 
Него. Такива хора крачат смирено по 
земята и водят праведен живот. Те 
не причиняват зло или страдание на 
никого и ако други хора се отнасят 
с тях агресивно или злонамерено, 
те им отвръщат по достоен начин, 
с мир и любов. Те отговарят на 
обидите и ругатните само с молитви  
и по този начин развиват в себе си 
тези качества, които са отражение на 
качествата на милостивия и любящ 
Бог. С други думи, те се стремят да 
помагат и да правят добро на другите. 
Обясних по-рано, че Божията 
милост и опрощение са безкрайни и 
по същия начин тези, които вярват 
в Него, проявяват огромна обич и 
признателност. И със сигурност така 
трябва да бъде.

Третото основно качество на 
Бог, споменато в Корана, е, че Той 
е „Всепрощаващ”. Докато Божието 
качество да е „милостив” означаваше, 
че Неговата благословия и щедрост 
е разпределена по равно на всички, 
качеството Му, че е”всепрощаващ” 
означава, че за всеки човек 
има прошка, в зависимост от 
поведението му. Като всепрощаващ 
Бог, Аллах дарява най-щедрите 
си дарове на онези, които следват 
Неговите заповеди. Всемогъщият 
Бог награждава всеки, който се 
стреми да следва пътя на доброто 

и да бере най-добрите плодове от 
усилията си. Като състрадателен и 
добър бог, Той следи за всякакви 
препятствия в усилията на човек 
и не позволява усилията му да 
отидат напразно. Тъкмо обратното, 
той ги цени и ги награждава. Ако 
човек установи дълбока връзка с 
Бог, той го награждава по наистина 
чудотворни начини и откликвайки 
на молитвите му, Той твори чудеса. 
Ние,  мюсюлманите-ахмадийци, 
вярваме без съмнение, че постоянно 
сме свидетели на Божиите чудеса. 
Например, има много случаи, когато 
лекарите са загубили всякаква 
надежда и казват на пациентите, 
че ще умрат , но въпреки това, 
когато ахмадийците се поклонят 
пред своя Господар и потърсят 
Неговата милост, много хора са били 
излекувани и оздравявали напълно. 
Дадох един такъв пример преди, 
когато споменах за ахмадийката, 
която имала рак. Когато се появят 
такива случаи, те със сигурност 
изумяват лекарите  и те признават, че 
възстановяването е било истинско 
чудо. В този смисъл, ние твърдо 
вярваме в Божиите чудеса и че 
това е Живият Бог, който Ислямът 
представя. Идеята за прошката е 
причината да не изпитваме никакви 
съмнения в наша вяра в Бог. 
Отговаряйки на молитвите ни, сам 
Бог засилва вярата ни в Неговото 
съществуване.

Четвъртото основно качество 
на Бог, според Исляма, е, че Бог 
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е „Господар на Съдния ден”. Той 
е господар на наказанията и на 
наградите. Неговите качества 
не се свързват само с Божиите 
отсъждания в отвъдния живот, в 
този живот също има и награда 
и наказание от Бог. Хората със 
сигурност ще носят отговорност 
и за своя живот за напред. Ще 
бъдат награждавани за добрините 
си и наказвани за грешките си. В 
световната съдебна система, идеята 
за награда и наказание се появява въз 
основа на принципа за абсолютното 
равенство. Обаче Ислямът учи, че 
понеже Бог е Господар на всичко, 
Той не е задължен по закон 
задължително да накаже всяка 
лоша постъпка. Всъщност, когато 
всички останали качества на Бог, 
милост, прошка и любов, се вземат 
предвид, Аллах може да прости 
всичко на някой само заради една 
добра постъпка. Като пример за това 
проявление на Божията милост се 
разказва една традиционна история 
на	 Светия	 Пророк	 Мухаммад(сa), в	
която се говори за един човек, който 
убил 100 души и след това се покаял 
за греховете си. Той бил толкова 
искрен в своето разкаяние и тръгнал 
да търси истинското опрощение, 
но починал. Въпреки това Аллах 
бил толкова доволен от неговият 
последен акт на разкаяние, че му 
простил за всички убийства. и го 
приел в Рая. В този случай влиза в 
сила суверенитета и господството 
на Бог. По същият начин в този 
живот Бог следи за всички грешки 

извършени от човек и го предпазва 
от негативните последици и вреди 
свързани с тези деяния. Всъщност 
благодарение на Неговата милост 
и опрощение, от всяка грешка има 
положителен резултат.

Това е разликата между Божиите 
и човешките закони, защото при 
човешките закони за всяка грешка 
или грях има само наказание.

Следователно Аллах е споменал 
тези 4 основни качества в Корана, 
като свидетелство за Своето 
съществуване и ни е било заповядано 
да почитаме Бога, който притежава 
тези качества. Единствено, когато 
човек искрено почита този Бог, който 
притежава съвършените качества, 
той може да изпита духовните чудеса 
на Бог по съвсем нов начин.

Също така трябва да спомена, 
че Аллах е повелил на истинските 
вярващи да се опитват да развиват 
тези качества у себе си. Затова, 
когато един истински мюсюлманин 
установи силна връзка с Бог, той се 
превръща в средство за установяване 
на мир и хармония по света.

С тези думи се надявам и моля, че 
донякъде сте научили и разбрали за 
истинската концепция на Исляма. 
Накрая ми позволете още веднъж 
да изразя моята благодарност, че се 
присъединихте към нас днес. Нека 
Аллах да Ви благослови. Благодаря 
Ви много.”
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Могат ли мюсюлманите да 
се интегрират в западните 

общества?  

Обръщение от Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад аба, Халифатул 
Месих V, Глава на Световната 
мюсюлманска общност 
„Ахмадия, произнесено в 
джамията „Баит-ур-Рашид” в 
Хамбург, Германия

На 5-и декември 2012 година 
се състоя ВИП прием в джамията 
„Баит-ур-Рашид” в Хамбург, 
Германия, на който Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад аба, Халифатул 
Месих V, председател на 
Световната мюсюлманска общност 
„Ахмадия” произнесе реч относно 
интеграцията на мюсюлманите в 
Запада. Сред присъстващите бяха 
заместник-кмета на Хамбург, г-жа 
Криста Гьоч от Зелената партия, 
началникът на полицията в Хамбург, 
Волфганг Копицш, говорителят на 
Социалдемократическата партия 
за интеграцията в Хамбург, член на 

Местния парламент, Казим Абачи, 
член на Националния парламент, 
Серкан Торен и д-р Халифа от 
университета в Хамбург бяха сред 
другите изтъкнати личности, учени 
и хора от бизнеса.

Уважаеми гости – Ассаламо 
Алаикум Ва Рахматуллахе Ва 
Баракатоху – нека мирът и 
благословиите на Аллах да бъдат в 
Вас.

 Преди всичко бих искал да 
изразя моята благодарност към 
всички гости, които приеха нашата 
покана и уважиха събитието тази 
вечер. Повечето от Вас са добре 
запознати с нашата общност или 
имат дългогодишни приятелства 
и познанства с мюсюлмани-
ахмадийци. Сигурен съм, че онези от 
Вас, които наскоро са се запознали 
с общността „Ахмадия”, вече тая 
голямо желание в сърцата си да 

Хазрат Мирза Масрур Ахмад – Халифатул Масих V (аба) 

Пети Халиф на Обещания Месия, Глава на Световната Мюсюлманска 
Общност „Ахмадия”
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научат повече за Джама’ат. Вашето присъствие 
тук доказва, че вярвате, че няма опасност или 
заплаха в осъществяването и поддържането на 
контакт с мюсюлмани-ахмадийци и посещението 
на техните джамии.

Истината е, че в днешната среда, където по-
голямата част от новините и репортажите за 
Исляма са изключително негативни, тези от 
Вас, които са немюсюлмани, лесно  биха се 
притеснили, че посещението в ахмадийска 
джамия би им навлякло неприятности или дори 
да Ви навреди. Но, както вече казах, фактът, че 
Вие присъствате на това събитие доказва, че не 
се страхувате от мюсюлманите-ахмадийци и не 
ги считате за заплаха. Това показва, че уважавате 
ахмадийците и вярвате, че са искрени и достойни 
за уважение хора, като Вас и като по-голямата 
част от населението.

 Казвайки това, не изключвам възможността, 
че може би някои от Вас, въпреки че са дошли 
тук днес, продължават да таят резерви или 
загриженост, че посещението им тук може да 
има негативни последици. Възможно е да се 
притеснявате, че ще седите до хора с екстремистки 
наклонности. Ако някои от Вас имат подобни 
страхове, то трябва да ги премахнете от сърцата си 
веднага. Ние сме изключително бдителни в това 
отношение. Ако човек с подобни наклонности се 
опита да влезе в тази джамия или в нашия район, 
ние ще предприемем решителни действия, за да 
ги отстраним от сградата. Затова бъдете сигурни, 
че сте в добри ръце. 

Всъщност Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” 
е общност, в която, ако някой от нейните 
членове някога, някъде прояви екстремистки 
наклонности, наруши закона или застраши мира, 
то той незабавно бива изключен от нея. Ние сме 
длъжни да предприемаме подобни действия 

Криста Гьоч, 
Заместник-кмет на 
Хамбург

Волфганг Копицш, 
Началник на 
полицията в Хамбург

Казми Абачи, Член а 
Местния парламент
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от уважение към думата „Ислям”, 
която буквално означава мир и 
сигурност. Истинското значение на 
думата „Ислям” се демонстрира от 
нашата общност. Появата на това 
истинско олицетворение на Исляма 
всъщност е предсказано в едно 
велико пророчество, направено 
от основателя на Исляма, Светия 
Пророк Мухаммадса преди повече 
от 1400 години. В пророчеството 
Светия Пророкса казва, че ще 
дойде време, когато по-голямата 
част от мюсюлманите ще забравят 
истинските и чисти учения на 
Исляма. Според пророчеството, в 
такъв момент Аллах ще изпрати 
един човек, като Реформатор, Месия 
и Махди, който да установи отново 
истинския Ислям по света.

Ние, Мюсюлманския Джама’ат 
„Ахмадия”, вярваме, че основателят 
на нашата общност, Хазрат Мирза 
Гулам Ахмадас от Кадиан, е тази 
личност, изпратена да изпълни 
пророчеството. С милостта на 
Аллах, тази общност процъфтява 
и се е разпространила в 202 страни 
по света. Във всяка страна, месни 
хора от всякакъв произход и етнос 
са приели ахмадийството. Освен, 
че са мюсюлмани-ахмадийци, 
те продължават да изпълняват 
своята роля на верни поданици на 
съответните държави. Няма никакво 
противоречие или конфликт между 
тяхната любов към Исляма и 
любовта към страната. Всъщност 
последователите и към двете са 

преплетени и свързани помежду си. 
Мюсюлманите-ахмадийци, където 
и да живеят, са най-спазващите 
закона граждани в цялата нация. 
Със сигурност мога да кажа, без 
сянка на съмнение, че тези качества 
съществуват и в мнозинството от 
членовете на нашия Джама’ат. 

Благодарение на тези качества 
винаги, когато мюсюлмани-
ахмадийци мигрират от една 
държава в друга или когато местни 
хора приемат ахмадийството, 
ахмадийците никога нямат никакви 
притеснения за интегрирането 
си в техните нови общества 
или как ще изпълнят ролите си 
спрямо задълбочаващите се, 
всеобхватни национални интереси 
на новоприетите народи. Където 
и да отидат, ахмадийците обичат 
своите страна, както всеки един 
гражданин трябва и ще прекарат 
живота си в активно  търсейки 
начини за подобряването и прогреса 
на тяхната нация. Ислямът ни учи 
да живеем живота си по този начин, 
като не само лека застъпвайки 
това, а заповядвайки ни да бъдем 
абсолютно верни и отдадени на 
страната, в която пребивават.

Всъщност Светият Пророкса 
набляга особено на това, че любовта 
към една нация е част от вярата 
за всеки истински мюсюлманин. 
Когато обичта към страната е 
основен елемент от Исляма, как 
може един истински мюсюлманин да 



18  Светлина

проявява нелоялност или да предаде 
народа си и по този начин да се 
откаже от вярата си? По отношение 
на мюсюлманите-ахмадийци, при 
нашите големи събития, всички 
членове на общността, независимо 
дали са мъже, жени, деца или 
възрастни, се изправят и дават 
клетва пред Бог. В тази клетва те 
обещават да се откажат от живота, 
богатството, времето и честта си не 
само в името на тяхната религия, 
но и в името на техните народи 
и държави. Затова, кой би могъл 
да бъде по-лоялен гражданин от 
онзи, на който постоянно му бива 
напомняно да служи на нацията и 
който многократно е положил клетва 
и става все по-готов да пожертва 
всичко в името на вярата, държавата 
и нацията? 

Може да се появи въпрос в 
съзнанието на някои хора, че 
тук, в Германия, мнозинството 
мюсюлмани идват от Пакистан, 
Турция и други азиатски страни и 
когато стане нужда да се пожертват 
за страната си, те ще предпочетат 
страната, от която произхождат 
пред Германия. Така, че трябва да 
се изясни и обясни, че когато едно 
лице придобие немско или друго 
гражданство, той става пълноправен 
гражданин на съответната държава. 
Поясних това преди време, когато 
направих обръщение към немския 
военен щаб в Кобленц. Обясних, 
според Ислямските учения, какво 
трябва да се случи, ако възникне 

ситуация, в която Германия е 
въвлечена във война със страна, от 
която произхождат имигрантите, 
които са станали немски граждани. 
Ако имигрант чувства привързаност 
към родната си страна и мисли, 
че има опасност да пожелае или 
да причини вреда на Германия, то 
тогава този човек трябва незабавно 
да се откаже от гражданството си 
или статута си на имигрант и да се 
завърне в родната си страна. Но 
ако реши да остане, тогава Ислямът 
не позволява никаква форма на 
нелоялност към страната. Това е 
абсолютно и недвусмислено учение. 
Ислямът не позволява никаква 
форма на бунтовно поведение, нито 
да се заговорничи срещу нацията – 
независимо дали е приета или не – 
или да и навреди по някакъв начин. 
Ако човек работи срещу държавата-
осиновител или й вреди, то той 
трябва да бъде третиран като враг на 
държавата, като предател и трябва 
да бъде наказан според законите.

Това изяснява ситуацията 
по отношение на имигрантите 
мюсюлмани. В случай, когато местен 
германец или лице от друга страна, 
което е приело Исляма, е абсолютно 
ясно, че за него или нея няма друг 
път освен да покажа абсолютна 
лоялност към нацията си. Друг 
често  задаван въпрос е: какви 
действия трябва да предприемат 
мюсюлманите, които живеят на 
Запад, когато западна държава 
влезе във война с мюсюлманска? За 
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да отговоря на това трябва преди 
всичко да спомена, че основателят 
на нашата общност, Обещаният 
Месияас, е обяснил, че ние сега 
сме в епоха, в която идва край на 
религиозните войни. В историята 
има времена, когато са водени битки 
между мюсюлмани и хора от други 
религии. При тези битки целта на 
немюсюлманите е била да убият 
мюсюлманите и да сложат край на 
Исляма.

При повечето войни в миналото, 
немюсюлманите са предприемали 
първата стъпка и така мюсюлманите 
не са имали избор освен да 
защитават себе си и своята религия. 
Въпреки това Обещаният Месияас 

обяснява, че подобни обстоятелства 
вече не съществуват, защото в 
модерния свят няма правителства, 
които да заклеймяват Исляма и 
да искат неговото унищожение. 
Тъкмо обратното, има много 
религиозна свобода в повечето 
западни и немюсюлмански 
държави. Нашият Джама’ат е 
изключително благодарен, че тази 
свобода съществува и тя позволява 
на мюсюлманите-ахмадийци да 
разпространяват посланието 
на Исляма в немюсюлманските 
държави. Така те имат възможност 
да представят истинските и 
красиви учения на Исляма, които 
са за мир и хармония, на западния 

свят. Без съмнение, благодарение 
на религиозната свобода и 
толерантност, аз имам възможност 
да стоя тук пред Вас днес и да Ви 
представям истинския Ислям.

Ясно е, че днес не става въпрос 
за религиозни войни. Единствената 
друга ситуация, която може да 
възникне е когато държава с 
предимно мюсюлманско население 
и държава с предимно християнско 
население, или друга, са въвлечени 
в нерелигиозна война. Как трябва 
един мюсюлмански гражданин, 
живеещ в такава държава, където 
преобладава християнството или 
някоя друга религия, да реагира 
при подобни обстоятелства? За да 

отговори на този въпрос, Ислямът 
е предоставил златен принцип, 
който е, че човек никога не трябва 
да става съучастник в жестокост 
или потисничество. Ето защо, ако 
бъде извършвана жестокост или 
потисничество от мюсюлманска 
държава, то те трябва да бъдат 
прекратени незабавно. Ако подобна 
жестокост бъде извършвана от 
християнска държава, също трябва 
да бъде спряно.

Как може един единствен 
гражданин да спре своята държава 
от извършването на жестокост и 
несправедливост? Отговорът на 
този въпрос е много прост. В днешно 

Обръщение, отправено от председателя на Световната 
мюсюлманска общност „Ахмадия”
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време демокрацията, като форма на 
управление, преобладава в западния 
свят. Ако гражданин със справедливо 
самосъзнание вижда, че неговото 
правителство действа по репресивен 
начин, то той трябва да повиши глас, 
да възроптае и да се опита да поведе 
страната си по правилния път – или 
дори да събере група от хора, които 
да се надигнат.  Ако гражданин 
вижда, че неговата страна нарушава 
суверенитета на друга нация, той 
трябва да обърне внимание на 
своето правителство на това и да 
отправи своите възражения. Да се 
изправиш и спокойно да изразиш 
загрижеността си не е акт на бунт 
или въстание. Всъщност това е израз 
на истинска любов към страната. 
Гражданин със справедливо 
самосъзнание не може да гледа как 
репутацията на страната му бива 
опетнявана или дори опозорявана 
пред международната общественост 
и призовавайки страната си да се 
опомни, той демонстрира своята 
любов и лоялност към нея. 

Що се отнася до международната 
общност и нейните институции, 
Ислямът учи, че когато страна бива 
несправедливо атакувана, другите 
нации трябва да се обединят и да 
се опитат да спрат агресора. Ако 
агресивната нация се опомни и се 
оттегли, не трябва да й бъдат налагани 
жестоки наказания и несправедливи 
решения, като отмъщение или 
средство за извличане на полза 
от ситуацията. Затова Ислямът 

дава отговор и лек за всички 
възможни ситуации. Същността 
на Ислямските учения е, че човек 
трябва да разпространява мир, до 
такава степен, че Светият Пророкса 

е определил мюсюлманина за човек, 
от чиито ръка и уста не трябва да се 
страхува никой мирен гражданин. 
Както вече казах, Ислямът учи, че 
никога не трябва да участваме в 
жестокост или потисничество. Това 
е красиво и мъдро учение, което 
кара всеки мюсюлманин да се държи 
с чест и достойнство в държавата, 
в която живее. Няма съмнение, че 
всички искрени и честни хора биха 
искали да имат такива личности в 
техните общества.

Светият Пророк Мухаммадса 

е дал и друго красиво учение на 
мюсюлманите, според което да 
живеят живота си. Той учи, че 
истински вярващият трябва винаги 
да търси нещо, което да е чисто и 
добро. Той учи, че когато мюсюлманин 
се натъкне на мъдри слова или нещо 
благородно, той трябва да се отнася 
с него, като с лично наследство. По 
този начин, както един човек се 
стреми да придобие полагащото 
му се наследство, мюсюлманите са 
научени, че трябва да се стремят 
да получават и да се възползват от 
мъдрия съвет и добротата, където и 
да ги открият. Във времена, когато 
има толкова много притеснения за 
интеграцията на имигрантите, какъв 
красив и перфектен ръководен 
принцип е това. Мюсюлманите 
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са учени, че за да се интегрират 
в техните местни общества и да 
развият взаимно уважение, те следва 
да се стремят да научат за добрите 
страни на всяко едно общество, 
всеки регион, всеки град и всяка 
страна. Не е достатъчно просто 
да се запознаят с тези ценности, 
мюсюлманите трябва да се стремят 
да ги приемат в живота си. Това 
ръководно правило, което наистина 
внушава сплотеност и дух на 
взаимно доверие и любов. Всъщност 
кой може да бъде по-миролюбив от 
истински вярващия, който освен 
да изпълнява изискванията на 
вярата си, се опитва и да приеме 
всички добри страни на своето или 
на друго общество? Кой може да 
разпространява мир и сигурност 
повече от него?

Благодарение на средствата 
за комуникация, които са на 
разположение днес, светът днес 
е едно глобално село. Това е 
нещо, което Светият Пророкса е 
предсказал преди 1400 години, 
когато е казал, че ще дойде време, 
когато светът ще стане едно цяло и 
разстоянията ще се съкратят. Той е 
казал, че благодарение на бързите и 
модерни средства за комуникация, 
хората ще могат да виждат целия 
свят. Всъщност това е пророчество 
от Свещения Коран, което той 
е обяснил надълго и нашироко. 
По отношение на това, Светият 
Пророкса учи, че когато дойде това 
време, хората трябва да се стремят 

да научат и да приемат с отворени 
обятия добрите неща един за друг, 
по същия начин, по който търсят 
изгубеното си имущество. С други 
думи, може да се каже, че всички 
положителни неща трябва да бъдат 
приети, като негативните трябва 
да бъдат отбягвани. Свещеният 
Коран е обяснил тази заповед, като 
казва, че истинският мюсюлманин 
е този, който се радва на доброто и 
забранява лошото. Имайки предвид 
всичко това, коя държава или 
общество може да каже, че не може 
да толерира или да приеме подобни 
обичащи мира мюсюлмани или 
Исляма сред тях? Миналата година 
имах възможността да се срещна с 
кмета на Берлин и да му обясня, че 
Ислямът учи, че не трябва да трябва 
да се отнасяме към всяка една добра 
страна на нацията, като към своя 
лична собственост. В отговор той 
каза, че ако се ръководим от това 
учения, то няма съмнение, че всички 
по света ще се хванат за ръце и ще ни 
подкрепят.

Доста съм учуден и тъжен, когато 
чуя, че в някои части на Германия 
има хора, които твърдят, че нито 
мюсюлманите, нито Исляма имат 
качествата да се интегрират в 
немското общество. Разбира се, 
вярно е, че Ислямът, представен от 
екстремисти или терористи, няма 
способността да се интегрира в нито 
една държава или общество, не само в 
Германия. Всъщност ще дойде време, 
когато гласовете на противниците 
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на такива екстремистки идеологии 
ще се въздигнат високо дори и в 
мюсюлманските страни. Независимо 
от това, истинският Ислям, който 
беше донесен от Светия Пророкса, 
със сигурност винаги ще привлича 
искрени и почтени хора към себе 
си. В тази епоха, за да се съживят 
истинските учения, Аллах изпраща 
Обещания Месияас в служба на 
Светия Пророкса и така неговата 
общност практикува и проповядва 
истинското послание на Исляма.

Нека да е ясно, че никой не 
може несправедливо да твърди, 
че истинския Ислям не може да 
се интегрира в никое общество. 
Истинският Ислям е този, който 
разпространява праведност и 
доброта и отбягва всякакви форми 
на злото. Истинският Ислям учи 
мюсюлманите да спират жестокостта 
и злото, където и да съществуват. 
Така въпреки всички въпроси 
са неуспеха при интегрирането, 
истинският Ислям естествено 
привлича обществото към себе си, 
като магнит. Ислямът учи, че човек 
не трябва да се стреми да има или 
да желае мир за себе си, а трябва да 
положи усилия за разпространяване 
на мир и хармония към другите хора, 
които таят същият копнеж и в себе 
си. Това безкористно отношение 
е начинът да се установи мир по 
света. Има ли общество, което няма 
да оцени подобни учения и няма да 
одобри подобен подход? Разбира се, 
едно добро общество никога няма 

да желае безнравствеността и злото 
да се разпространят в него и никога 
не би се противопоставило на това 
да бъдат насърчавани добротата и 
мира. 

Когато трябва да се дефинира 
думата „доброта”, е възможно да 
има разлики в определението между 
религиозен и нерелигиозен човек. 
Сред аспектите на добротата и 
добродетелността, за които говори 
Ислямът, има два общи добродетели, 
чрез които се изразяват всички други 
добродетели. Единият е правото, 
което държим на Всемогъщия 
Аллах, а другото е правото, което 
дължим на човечеството. Въпреки, 
че има разлика в определението по 
отношение на един аспект между 
религиозен и нерелигиозен човек; 
по отношение на другия аспект, 
който е правото на човечеството, 
разлика няма. Правата, които 
дължим на Аллах са свързани с 
поклонение и всички религии 
насочват техните последователи 
спрямо това. По отношение на 
правата към човека, име нещо, на 
което и религиите, и обществата 
образоват човечеството. Ислямът ни 
учи в дълбочина и с подробности за 
правата на човечеството и да покрия 
всички негови учения сега ще бъде 
невъзможно. Обаче ще спомена 
няколко важни права установени от 
Исляма, които са необходими за се 
развива мира в обществото.

Ислямът учи, че трябва да 
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уважаваш и да се грижиш за 
чувствата на хората. Това включва 
религиозни чувства и чувствата 
на другите по отношение на 
общосоциални  проблеми. Един 
път, за да защити религиозните 
чувства на един евреин, Светият 
Пророкса застанал на страната на 
евреина, след като той спорил с 
един мюсюлманин. За да пощади 
чувствата на евреина, Светият 
Пророкса смъмрил мюсюлманина, 
казвайки, че не трябва да твърди, 
че Светият Пророкса е по-велик от 
Мойсей, въпреки, че е знаел, че той 
е представил последната книга със 
закони. Това е начинът, по който 
Светият Пророкса се погрижил за 
чувствата на другите и въдворил 
мир в обществото.

Друго велико учение на Исляма 
изисква изпълнението на правата на 
бедните и нуждаещите се хора. За да 
се постигне това, той учи, че хората 
трябва да търсят възможности, чрез, 
които да бъде подобрено социалното 
положение на нуждаещите се 
слоеве от обществото. Трябва да 
се стремим да помагаме на хората 
в неравностойно положение по 
безкористен начин и никога не трябва 
да ги експлоатираме по никакъв 
начин. За съжаление в днешното 
общество, където се създават 
проекти и възможности за „помощ” 
на хора в неравностойно положение, 
те често са базирани на система за 
кредитиране, където се начислява 
лихва. Например, студентите често 

получават заеми, за да им помогнат 
да завършат своето образование или 
хора вземат заеми, за да започнат 
бизнес, но им отнема години, дори 
десетилетия, за да ги изплатят. И 
ако след години на борба удари 
икономическа криза, те могат да се 
върнат на първоначалното ново на 
дълг или в още по-лошо финансово 
състояние. Ставали сме свидетели 
или пък сме чули за безброй подобни 
примери през последните няколко 
години, когато много части на света 
бяха измъчвани от финансова криза.

Често се отправят твърдения 
срещу Исляма, че третира жените 
по нечестен и неравностоен начин. 
Обаче това твърдение е напълно 
неоснователно. Ислямът е дал на 
жените достойнство и чест и давам 
примери за това. Ислямът дава 
право на жената да се разведе със 
съпруга си заради лошо поведение 
във време, когато жените са били 
смятани за притежание или вещ. 
Едва в началото на миналия век 
развиващият се свят е дал това право 
на жените. Освен това Исляма е дал 
правото на наследява във време, 
когато жените са считани, че нямат 
никакъв статут или стойност. Това 
право е било предоставено на жените 
в сравнително ново време. Ислямът 
също дава право и на съседите. 

Коранът дава подробни указания 
за това кой представлява ближния си 
и какви са неговите права. Съседите 
включват тези, които седят до теб, 
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къщите наблизо, включително тези, 
които познаваш и дори тези, които 
не познаваш; в действителност 
това включва четиридесетте къщи 
около Вас. Това включва, като Ваши 
съседи, и тези, с които пътувате и 
ни е заповядано да се грижим за тях. 
На това право е наблегнато толкова 
много, че Светият Пророкса е казал, 
че мисли, че е възможно съседите 
да бъдат включени в предписаните 
наследници. Всъщност Светият 
Пророкса е стигнал до там да каже, 
че човек, от който съседът му не е 
в безопасност, не може да се нарече 
вярващ или мюсюлманин. 

Друга заповед на Исляма за 
благосъстоянието на другите 
изисква всички страни да помагат 
и да се подкрепят едни други в 
изпълнението на задължението да 
се помага на слабите и уязвимите да 
се изправят и да подобрят статуса 
си. По този начин, за да изпълни 
ролята си и за да изпълни тези 
учения, мюсюлманския Джама’ат 
Ахмадия осигурява основно и висше  
образование в бедните и нуждаещите 
се части на света. Ние изграждаме и 
поддържаме училища, осигуряваме 
стипендии и финансиране на учени 
за висше образование, така че 
тези, които са лишени да стигнат 
до позиция, където да могат да си 
стъпят на краката.  

Друга заповед на Исляма е тази, че 
човек трябва да изпълнява всички 
свои обещания и споразумения. 

Това включва всички обещания, 
които са направени на някого и 
също така изисква мюсюлманите да 
спазват и обещанието си за вярност 
към страната си, като граждани. За 
това вече говорих вече по-рано. 

Това са само няколко неща, които 
споменах, за да Ви покажа до каква 
степен Ислямът е състрадателна 
и любяща религия. Много е 
тъжно, че със същата сила, с която 
Ислямът проповядва и насърчава 
мира в света, неговите опоненти 
или тези, които не са запознати с 
неговите истински учения, отправят 
неоснователни обвинения срещу 
него. Както вече казах, в тази епоха на 
мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” 
се пада да разпространява и показва 
истинското послание на Исляма. В 
тази връзка бих искал да помоля тези, 
които отправят обвинения срещу 
Исляма, основани на действията 
на малка част от мюсюлманите, да 
държат отговорни тези лица, но да 
не използват тези несправедливи 
примери, за да клеветят и 
дискредитират истинските учения 
на Исляма. 

Не трябва да смятате ученията 
на Исляма за опасни или за заплаха 
за Германия или за друга страна. 
Не трябва да се притеснявате дали 
мюсюлманите могат или не могат да 
се интегрират в немското общество. 
Както вече казах, разликата при 
Исляма е, че той учи мюсюлманите 
да приемат всички добри неща и 
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следователно няма съмнение, че мюсюлманите могат да се интегрират 
и живеят във всяко общество. Ако някой върши противното на това, то 
той е мюсюлманин по име, но не е последовател на истинските учения на 
Исляма. Разбира се, ако от мюсюлманите се иска да направят нещо, което не 
е правилно или им е казано да не съобразяват с инструкциите на Свещения 
Коран, свързани с принципите за скромност, святост на религията или да 
действат несправедливо, те не могат да направят подобно нещо. Но тези 
въпроси не са свързани  с интеграцията, а са въпрос на лична религиозна 
свобода.

Нарушаването на религиозната свобода не е въпрос, срещу който се 
изправят само мюсюлманите, а всички искрени и честни хора се изправят 
и говорят срещу нея и открито заявяват, че нито правителството, нито 
обществото трябва да се намесва в личната религиозна свобода. Моля се 
Германия, както и всяка друга страна, която се е превърнала в дом на хора 
от различни националности и култури, да покаже най-високите стандарти 
за толерантност и зачитане на чувствата и настроенията на другите. По 
този начин те могат да станат носители на стандарт за тези, които показват 
взаимна любов, привързаност и мир. Това ще бъде средство за гарантиране 
на траен мир и сигурност по света, така светът може да бъде спасен от 
разрухата, която се е запътила към нас, като резултат от пълната липса на 
взаимна толерантност.

Заплахата от ужасяващо разрушение е надвиснала над нас и за да се спасим 
от подобно опустошение, всяка страна и всеки човек, независимо дали е 
религиозен или не, трябва да стъпва много, много внимателно. Нека всеки 
човек по света да осъзнае тази реалност. Накрая бих искал да благодаря още 
веднъж на всички Вас, че отделихте от Вашето време, за да присъствате и да 
чуете това, което имах да Ви кажа днес. Благодаря Ви много.”
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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».
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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 
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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 по-
голяма 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 
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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 
п о л и т и к а т а 
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 
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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 
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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 по-
малко 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 по-
големи рискове.
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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 
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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 източно-
европейските 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.
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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 най-
ужасното 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 министър-
председателя 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 
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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.
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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 по-
късно 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 
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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 
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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.”
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Основателят на Мюсюлманската 
общност „Ахмадия”. През 1891 
година той твърди, че на базата 
на Божественото откровение, че 
той е Обещаният Месия и Махди, 
чието идване е било предречено от 
Мухаммад, Светият Пророк на 
Исляма (мир и благословиите на 
Аллах нему) и от писанията на 
други религии. Неговото твърдение 
представлява основата на 
вярванията на Мюсюлманската 
общност „Ахмадия”.

Целта на идването на Обещания Месия

 Хазрат Мирза Гулам 
Ахмад – Обещаният 
Месия и Махди (ас) 

Представяме Ви откъси от писанията на Обещания Месия и Имам 
Махди, чието идване беше очаквано с нетърпение от последователите на 

основните религии по света.

Задачата, с която Бог ме е избрал, е да премахна безпокойството, което 
афектира връзката между Бог и Неговите създания и да възстановя връзката 
на любов и искреност между тях. Чрез обявяването на истината и слагането 
на край на религиозните конфликти, аз трябва да донеса мир и разкрия 
Божествените истини, които са останали скрити от очите на света. Призован 
съм да демонстрирам духовност, която лежи погребана под егоистична 
тъмнина. Аз трябва да докажа на практика, а не само на думи, Божиите 
сили, които проникват в човешкото същество и се проявяват чрез молитва 
или внимание. Преди всичко моята задача е установя отново в сърцата 
на хората вечното, чисто и сияйно единство с Бог, което е освободено от 
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всякакви примеси на политеизъм и 
което е изчезнало почти напълно. 
Всичко това ще бъде постигнато 
не чрез моята сила, а чрез силата 
на Всемогъщия Бог, който е Бог на 
Небето и на Земята.
[Лектор Лакахор, Ruhani Khaza’in, том  20, 
стр.180 (Английски превод: The Essence of Is-
lam , том 4, стр. 111)]
 Бог ме прати на света, за да мога 
посредством нежност, любов и 
доброта да привлека към Бог и 
Неговото свято напътствие хора, 
които са се заблудили и да им 
помогна да тръгнат по правилния 
път със Божествената светлина, с 
която е дарил мен. Човекът се нуждае 
от подобни аргументи, които да го 
убедят, че Бог наистина съществува, 
тъй като голяма част от света се 
е насочила към разруха поради 
липса на вяра във Всемогъщият Бог 
и Неговите напътствия. Няма по-
чист и по лесен начин да вярваш в 
съществуването на Бог освен чрез 
разбирането, че Той разкрива пред 
най-близките Си слуги въпросите 
на невидимото и предсказания 
относно бъдещи събития. Той 
разкрива на онези, които са Му най-
близки, дълбоките скрити тайни, 
защото няма как на човек да му 
бъдат разкрити подобни тайни за 
бъдещето, които са извън човешките 
способности. Вярно е, че знанието 
за невидимите събития и скритите 
въпроси, особено онези свързани 
с упражняването на Божествената 
сила и воля, са въпроси, които 
човек не може да достигне със свои 

собствени усилия. Следователно Бог 
е въздал своята благодат върху мен 
и е избрал мен от целия свят, за да 
може чрез проявление на неговите 
знамения, да върне в правия път 
онези, които са се заблудили. 
Бог е наблюдавал от небесата, че 
помощниците и последователите 
на Християнската вяра, т.е. 
Християнското духовенство, са 
избягали доста далеч от истината и 
са се превърнали в хора, които не 
само са изгубили правилния път, 
но и преминават хиляди километри 
по суша и вода, стремейки се да 
привлекат и други към техните 
доктрини.  Те не познават истинския 
Бог, техният Бог е тяхна собствена 
измислица. Следователно Божията 
милост към човечеството е да поиска 
да спаси Своите създания от тяхната 
заблуда. Поради тази причина е 
изпратил този Месия, така че чрез 
правилни аргументи, той да счупи 
кръста, който прекърши и нарани 
тялото на Исусас.
[Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khaza’in, том 15, 
стр. 143-144 (Английски превод: The Essence 
of Islam , том 4, стр.111-113)]
 Този скромен човек е бил изпратен 
с единствената цел да предаде на 
Божиите създания, че от всички 
религии по света, истинската вяра, 
която е в съответствие с Божията 
воля, е единствено тази, която е 
донесена от Свещения Коран и че 
вратата, която се отваря в къщата на 
спасението е:
 
[Няма	 друг	 достоен	 за	 поклонение	 освен	
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Аллах	и	Мухаммадса	е	Неговия	Пророк]
[Hujjatul-Islam, Ruhani Khaza’in, том 6, стр. 
52-53 (Английски превод: The Essence of Islam 
, том 4, стр. 113)]

Разпространение на Джама’ат
Въпреки, че нашият Джама’ат не се е 
разпространил много в различните 
краища на света, моите последователи 
могат да бъдат открити на много 
места – от Пешар до Бомбай, 
Калкута, Хайдерабад, Декан и дори 
в арабските страни. Този Джама’ат 
първоначално се е разпространил и 
увеличил в Панджаб и сега виждам, 
че се разпространява в по-голямата 
част от Индия. По-голямата част 
от членовете са образовани хора и 
по-малко от другите … . Благодатта 
и силата на Всемогъщия Бог 
спъват плановете на Маулавис 
и увеличи нашия Джама’ат по 
необикновен начин и го увеличава 
непрекъснато. В този Джама’ат 
могат да бъдат открити хора, които 
са добродетелни, страхуват се 
Бога, показват състрадание към 
човечеството и се стремят със сърце 
и душа за успеха на вярата. Техните 
сърца са изпълнени с величието на 
Всемогъщия Бог; те са чувствителни 
и интелигентни; те са хора с висока 
решителност и изпитват истинска 
любов към Бога и Неговия Пророкса. 
Смятам, че това е Божи замисъл 
да се насърчи този Джама’ат и да 
се въвеждат в него добри хора от 
всички краища на света.
 [Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza’in, том 13, 
стр. 204-205, бележка под линия (Английски 
превод: The Essence of Islam  том 4, стр. 271-

272)]

Божията благосклонност към 
Обещания Месия ас  
[1]	Бог	ме	е	дарил	с	по-дълбоките	и	
сложни значения на Корана.
	[2]	Бог	ме	научи	на	езика	на	Корана	
по чудотворен начин.
[3]	Бог	приема	молитви	повече	от	на	
всеки друг.
	[4]	Бог	ми	даде	знамения	от	небето.
	[5]	Бог	ме	благослови	със	знамения	
от земята.
	[6]	Бог	ми	е	обещал,	че	всеки,	който	
ме предизвика, ще се смири.
	[7]	Бог	ми	е	пратил	радостната	вест,	
че моите последователи винаги ще 
триумфират с мотиви в подкрепа на 
истината и че и тяхното потомство 
ще се ползва с големи почести в 
света, така те ще осъзнаят, че всеки, 
който идва в името Божие, никога не 
е изгубен.
	 [8]	 Бог	 ми	 е	 обещал,	 че	 докато	
свърши света, Той ще продължи да 
показва моите благословии толкова 
много, че кралете ще идват да търсят 
благословия от дрехите ми.
	 [9]	 Преди	 двадесет	 години	 Бог	 ме	
дари с радостната вест, че ще бъда 
отритнат и че хората няма да ме 
приемат, но Той ще ме приеме и ще 
демонстрира моята истина с мощни 
нападения.
	[10]	Бог	ми	обеща,	че	с	цел	повторното	
проявяване на светлината на моите 
благословии, един човек от моето 
потомство ще бъде издигнат, който 
ще вдиша благословията на Светия 
Дух. Той ще се отличава с духовна 
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чистота и ще има близка връзка с 
Бог. Той ще бъде
 

[Превод:	 Проява	 на	 Истинския	 И	
върховния.]
И ще изглежда така сякаш Бог е 
слязъл от небето.
 

[Превод:	Това	са	десетте	перфектни	
знамения]
Вижте! Близо е времето. Когато Бог 
ще разпространи приемането на 
този Джама’ат надлъж и нашир. Той 
ще се разпространи на изток и на 
запад, на север и на юг, и Ислямът 
ще стане синоним на този Джама’ат. 
Това не са думи на човек. Това е 
откровение от Бог, за когото нищо 
не е невъзможно.
 [Tohfah-e-Golarhviyyah, Ruhani Khaza’in, 
том 17, стр. 181-182 (Английски превод: The 
Essence of Islam , том 4, стр. 90-92)] 

Укрепване на вярата
Аз съм изпратен да укрепя вярата 
и да докажа съществуването на 
Всемогъщият Бог на хората, чиято 
вяра е отслабнала и за тях животът 
след смъртта не е нищо повече от 
басня. Поведението на всеки един 
човек показва, че той няма вяра в 
Бог и в Отвъдното, както вярва в 
света и в неговите ресурси. Езиците 
проповядват много, но сърцата 
са коравосърдечни за любовта по 
света. Състоянието е същото, в което 
Месиятаас е намерил евреите. Като 
следствие от отслабването на вярата 

им, моралното състояние на евреите 
се влошило значително и Божията 
любов нямала място в техните сърца. 
Това е целта на моето идване. Казано 
ми е, че раят ще дойде още веднъж 
на земята, след като се е преместил 
далеч. Това са реформите, които 
трябва да проведа и това са задачите, 
за които съм изпратен.
 [Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza’in, том 13, 
стр. 291-294, бележка под линия (Английски 
превод: The Essence of Islam ,, том 4, стр.110)]

Всички Пророци идват със 
същата цел
Основната цел на идването на 
Пророцитеас на този свят и 
голямата цел на тяхното учение и 
проповядване е, че човечеството 
трябва да признае Всемогъщия Бог 
и трябва да се избави от живота, 
който води към ад и разруха, който 
е известен, като живот на греха.  
Всъщност това е най-важната цел 
пред тях. Сега, когато Всемогъщият 
Бог е повелил и ме е въздигнал, 
същата задача, която е обща за 
всички Пророциас, е също и целта 
на моето идване, а именно, че аз 
искам не само да кажа на света какво 
е Бог, но искам те да Го видят и да им 
покажа пътя за въздържание от грях.
 [Malfuzat, том 3, стр.11 (Английски превод: 
The Essence of Islam , vol 4, p.108)]

Благословии на Имама на 
епохата
Всеки път, когато Имамът на 
епохата се появи на света, той е 
придружен от хиляди светлини. Има 
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празненство на небето и добрите 
качества у хората са стимулирани 
чрез разпространение на духовност 
и светлина. И така този, който 
има способността да получава 
откровения, започва да получава 
откровения, а този, който има 
способност да получава разбиране 
чрез отразяване на въпросите на 
вярата, неговата сила за отразяване и 
разбиране е подсилена и този, който е 
склонен към поклонение, започва да 
намира удоволствие в поклонението 
и молитвата, а този, който изнася 
лекции на последователите на 
другите религии, е дарен със 
силата на мисълта и подкрепа на 
аргументите за убедителни изводи. 
Всъщност, всичко това е резултат от 
разпространението на духовността, 
която се спуска от небесата с Имама 
на епохата и намира своя път във 
всяко нетърпеливо сърце. Това е 
общо явление и духовна практика, 
към които ни водят Свещения Коран 
и автентичните хадиси и което съм 
наблюдавал в моята лична практика. 
Но епохата на Обещаният Месия има 
уникални характеристики, които са 
записани в писанията на предишните 
Пророциас и в хадисите е записано, 
че при появата на Обещания 
Месия, разпространението на 
духовната светлина ще достигне 
до такава степен, че дори жените 
ще могат да получават откровения, 
децата ще могат да предсказват и 
обикновените хора ще говорят със 
силата на Светия Дух. И всичко това 
ще бъде отражение на духовността 

на Обещания Месия.                                                                              
Когато светлината на слънцето падне 
върху една стена, тя е осветена, и 
ако е била варосана с вар, тя блести 
още повече, а ако е облицована с 
огледала, тя отразява светлината 
толкова силно, че невъоръженото 
око не може да понесе нейното 
отражение. Но стената не може 
да заяви, че светлината е нейна, 
защото светлината изчезва напълно 
след залез. По същият начин 
цялата светлина на откровението е 
отражение на светлината на Имама 
на епохата.
 [Darurat-ul-Imam, Ruhani Khaza’in, vol. 13, 
pp. 474-475 (Английски превод: The Essence of 
Islam ,, том 4, стр.109)]

... Бих искал да заявя, че Всемогъщият 
Бог – който намерил тази епоха в 
пълен мрак, потънала дълбоко в 
небрежност, отричане и езичество, 
и след като наблюдавал изчезването 
на вярата, истинността, искреността 
и правдата – ме изпрати, за да може 
Той още веднъж да възстанови в 
света интелектуалните, физически, 
морални и духовни истини и да 
защитава Исляма от яростните атаки 
на онези, които искат да навредят 
на тази Божествена градина под 
прикритието на философия, 
натурализъм, иновации, политеизъм 
и атеизъм.
 [A’ina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza’in, 
том 5, стр. 251 (Английски превод: The Es-
sence of Islam ,, том 4, стр. 110-111)] 

Времето на Обещания Месия 
(as) 
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Не е ли дошло времето на 
последното бедствие, което е било 
предназначено за последните 
дни на Исляма? Може ли някой 
да докаже от Свещения Коран и 
хадисите, че ще дойде време, което 
ще донесе по-големи изпитания 
от тези, които съществуват днес? 
Братя, не измъчвайте душите си 
и разберете, че е дошло времето, 
когато външните и вътрешните 
изпитания са достигнали своя връх. 
Ако сложите всички тези изпитания 
и премеждия на едната страна на 
везната и за другата потърсите в 
Свещения Коран и всички хадиси, 
няма да намерите и една хилядна от 
изпитанията, на които е подложен 
Ислямът днес. Кое тогава е времето 
на по-големия Даджал и кои са 
по-големите изпитания, които ще 
дойдат? Можете ли да посочите 
изпитание, което е споменато в 
Свещения Коран и хадисите и което 
не се среща днес? Можете да търсите 
до последния си дъх, но няма да сте 
в състояние да посочите в Свещения 
Коран и хадисите по-големи 
изпитания от тези, пред които сме 
изправени днес.
Господа! Дори бащата на Вашия 
предполагаем Даджал не е могъл 
да си представи цялото зло и 
измама, което се разпространява 
в тази епоха. Човечеството бива 
увлечено по толкова много начини, 
че би отнело томове да се опишат, а 
противниците са толкова успешни 
в усилията си да заблудят хората, че 
даже сърцата им не трепват. Техните 

науки и философии са посели 
семената на такава дързост и смелост, 
че всеки от техните поклонници 
твърди, че е бог. Събудете се и 
вижте на каква епоха сме свидетели 
и вижте как настоящият начин 
на мислене се противопоставя на 
чистото единство на Бог, толкова 
много, че Божествената сила се 
смята за абсурдна и този, който 
говори за Божиите закони се смята 
за глупак. Философите и тяхната 
пасмина разпространяват атеизъм 
и се опитват да превземат цялата 
същност на божествената природа. 
Те искат да контролират епидемиите, 
да избягнат смъртта, да правят дъжд 
и да култивират на воля. Накратко, 
искат всичко да става по тяхна воля. 
Трябва да се разбере, че цялата 
тази заблуда няма край, че и двете 
крила на Исляма са щурмувани. О, 
ти, който спиш, събуди се! О, ти, 
който нехаеш, стани, защото сме 
изправни пред голяма революция. 
Сега е време за плач, а не за спане; 
време за молитва, не за подигравка, 
присмех и всяване на ерес между 
хората. Молете се Всемогъщият Бог 
да Ви отвори очите, за да видите 
тъмнината на настоящето и да 
видите светлината, която Божията 
милост е подготвила, за да я разсее.
Събудете се в края на нощта 
и потърсете напътствия от 
Всемогъщия Бог чрез плач и викове 
не си губете времето в измисляне на 
схеми и молитви срещу Джама’ата, 
изпратен от Бог. Всемогъщият Бог 
няма да следва Вашите необмислени 
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и безцелни схеми. Той ще се яви 
пред Вас, които сте глупави в 
сърцата и умовете си и ще помогне 
на Своя слуга. Той няма да отреже 
дървото, което е засадил сам. 
Има ли сред Вас някой, който ще 
отсече дървото, което очаква да 
даде плодове? Тогава защо Той, 
който е Премъдър, Всевиждащ и 
Всепрощаващ, ще отсече дървото, от 
което очаква благословени плодове? 
Когато ти, бидейки човек, не би 
направил подобно нещо, защо Той 
би го направил, който знае всички 
тайни и достига до сърцето на всеки. 
Помнете, че в тази битка вадите 
мечове срещу самите себе си. Не 
пъхайте ръката си в огъня, за да не 
се разпали и да я изгори. Помнете 
добре, че ако това беше човешко 
дело, щеше да има много, които да 
го разрушат и нямаше да достигне 
до 12 години, която е възрастта 
за зрялост. Спомняте ли си някой 
самозванец, който лъжливо е 
претендирал, че разговаря с Бог, 
да е оцелял толкова дълго време? 
Жалко, че не си спомняте стиховете 
от Свещения Коран, в които Бог 
казва относно Светия Пророкса, че 
ако той лъжливо е приписвал дори 
най-малкото нещо на Бог, Той е щял 
да му пререже вените. Кой е по-скъп 
на Бог от Светия Пророк(са), който 
не само трябва да преживее такава 
голяма измама, но и трябва да бъде 
възнаграден с небесни блага? Братя! 
Въздържайте се от самозалъгване и 
не упорствайте по въпроси, които 
са в Божието знание. Променете 

навиците си, станете нови хора и 
поемете по пътя на правдата, за да 
може Той да се смили над Вас и да 
прости греховете Ви. Страхувайте 
се от Бога и се въздържайте. Няма 
ли поне един сред Вас, който да е 
тръгнал по правилния път? Ако не 
се спрете, Бог скоро ще прати помощ 
на слугата си, ще разбие враговете 
си и Вие нищо няма да можете да му 
сторите.
(A’ina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza’in, 
том. 5, стр. 52-55)

Нужда от пречистване, за да 
се открие истината
О, Вие, хора, които се наричате добри 
и праведни, бъдете сигурни, че ще 
бъдете привлечени към Бог и ще 
бъдете пречистени от злото петно 
на греха, само когато сърцата Ви са 
изпълнени със сигурност. Може да 
кажете, че вече се чувствате сигурни, 
но всъщност само се заблуждавате. 
Не се наслаждавате на сигурност, 
защото не притежавате нейните 
основни характеристики. Не се 
въздържате от грях, не се движите 
напред, както трябва, нито се боите 
от Бог колкото трябва. Помислете 
и разсъдете, че човек, който знае, 
че някоя дупка се крие змия, няма 
да си пъхне ръката там. Този, който 
е сигурен, че храната е отровна, 
не я яде. Този, който е сигурен, че 
има хиляди гладни тигри, няма да 
се разхожда безгрижно из нея. Как 
могат Вашите ръце, крака, очи и уши 
да са достатъчно смели да се отдават 
на грях, ако истински вярвате в 
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Бог и в Неговата присъда? Грехът не може да надвие сигурността. Можеш 
ли да се хвърлиш в бушуващ огън? Стените на сигурността се издигат до 
небесата; Сатаната не може да се покатери през тях. Който е бил пречистен, 
е бил пречистен чрез сигурността. Сигурността два на човека сила да 
понася болка, токова голяма, че би накарала цар да се откаже от престола 
си и да облече одеждите на просяк. Сигурността прави всяка болка лесна за 
понасяне. Сигурността ни слива с Бог. Всяко „Единение” е невярно и всяко 
„Изкупление” е напразно. Всяка чистота започва със сигурността. Само 
сигурността ни спасява от грях, води ни към Бог и поставя човек сред ангели, 
в атмосфера на искреност и твърдост. Всяка религия, която не осигурява 
средствата за постигане на сигурност, е фалшива. Всяка религия, която 
не може да покаже Бог със сигурни средства, е фалшива. Всяка религия, 
която няма какво да предложи освен древни разкази, е фалшива. Бог е 
такъв, какъвто е бил винаги, Неговите сили винаги са били едни и същи 
и Той има способността да показва знамения, както винаги е можел; защо 
тогава се задоволявате само с обикновени истории? Религия, чиито чудеса 
и предсказания са само приказки, е мъртва религия. Общност, в която не е 
слязъл Бог и ръката Му не е била пречистена, е съсипана.
 (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, том 19, стр. 67-68)
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Философията на молитвата 
Представяме откъси от писанията на Хазрат Мирза Гулам Ахмад, 

Обещаният Месия и Имам Махди (ас) за силата на приемането на 
молитвата. Те са преиздадени във втория том на „The Essence of Islam ”.

Да се молим е човешко, да се 
отговори е Божествено

Когато едно дете, водено от 
глада, плаче за мляко, а млякото 
се произвежда в майчината гръд. 
Детето не знае какво е молитва, 
но неговият плач кара млякото 
да потече. Това е универсален 
опит. Понякога, когато майката не 
възприема присъствието на мляко 
в гърдите си, плачът на бебето му 
помага да потече. Как тогава нашите 
молби към Всевишния да не водят 
до нищо? Те със сигурност водят 
до всичко. Но онези незрящи хора, 
които се наричат учени и философи, 
не могат да го видят. Ако човек е 
трябвало е трябвало да се замисли 
върху философията на молитвата, 
имайки предвид връзката, която 
детето има с майка си, той лесно го 
разбере. Вторият вид милост идва 
след молитва. Ако продължаваш 
да искаш, ще продължаваш да 
получаваш.

„Молете се на Мен, аз ще 
отговоря на молитвите ви”1 не е 
само многословие, а характерна 
чета на човешката природа. Да се 
молиш е човешко, да отговориш 
е Божествено. Онзи, който не 
разбира и не вярва, е фалшив. 
Картината с детето, която описах 
по-рано, разяснява философията на 
молитвата по чудесен начин.2

Именно по време на изпитания 
се разкриват чудесните и редки 
качества и ефекти на молитвата. 
Истината е, че нашият Бог се 
разпознава само чрез молитви.3

Етикет на молитвата

Молитвата е нещо прекрасно. 
Жалко е, че онези, които се молят 
не са запознати с истинския начин 
за молитва, нито пък с начините за 
приемане на молитва. Истината е, 
че самата реалност на молитвата 
е станала непозната. Има такива, 
които отричат ефективността на 
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молитвата напълно. Има и такива, 
които не я отричат, но техните 
молитви не са приети поради липсата 
им на познания за начина на молитва 
и не са молитви в истинския смисъл; 
тяхното състояние е по-лошо от на 
тези, които отричат ефективността 
на молитвата. Тяхното практическо 
състояние е тласнало много други 
към ръба на атеизма. 

Първото условие за молитва е 
молещият се да се уморява и да не 
става жертва на отчаянието, ако нищо 
не се случи. Понякога се вижда, че 
една молитва се отправя до момента, 
когато е на път да се изпълни и тогава 
молещият се уморява и резултатът 
е провал и неудовлетвореност. 
Неудовлетвореността води до 
отричане на ефективността на 
молитвата и постепенно се превръща 
в отричане на Бог. Казва се, че ако 
има Бог, който приема молитвите, 
защо тогава тези молитви, които 
са били отправяни дълго време, не 
са приети? Ако тези, които мислят 
по този начин и се препъват, се 
замислят за тяхната липса на 
постоянство, ще осъзнаят, че цялата 
им неудовлетвореност е резултат 
на собствената им прибързаност 
и нетърпение, които са създали 
грешна представа за Божията сила 
и се е превърнала в отчаяние. Затова 
човек никога не трябва да се отказва. 

Бъдете искрени и 
непоколебими

Молитвата е като засаждане на 
семена от фермер. Той заравя най-
добрите семена в почвата и кой може 
да очаква, че по това време малкото 
семенце ще порасне в голямо дърво 
и ще ражда плодове? Страничните 
наблюдатели и дори самия фермер 
не могат да видят, че семенцето 
придобива формата на растение 
под земята. Но в действителност в 
рамките на няколко дни семенцето 
претърпява промяна и придобива 
формата на растение, изправя се и се 
показва над земята и става видимо 
за всеки. От момента, когато семето 
е поставено в земята, то е започнало 
своята подготовка, за да се превърне 
в растение, но за окото, което 
възприема само видимото, това не 
е било ясно докато не се е показало 
над земята и не е станало видимо. 
Едно невежо дете няма да разбере 
на този етап, че то ще даде плод 
след известно време. То желае да 
види плодовете веднага, но мъдрия 
фермер ще знае кога то ще роди 
плодове. Той ще се грижа за него 
всеотдайно и ще го храни докато 
дойде време, когато ще се родят 
плодове, които също ще узреят.

Същият е случаят с молитвата, 
която се подхранва по същият 
начин и ражда плодове. Тези, които 
бързат, се уморяват лесно и се 
отказват, а тези, които са твърди и 
постоянни, постигат целта си. Вярно 
е, че има много етапи при молитвата, 
пренебрегването на които, лишава 
молещите се от плодовете на техните 
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молитви. Те бързат и не могат да 
чакат, докато в делата на Всевишния 
има прогресия. Никога не се случва 
човек да се ожени и на следващият 
ден да му се роди дете. Въпреки че 
Бог е Всемогъщ и може да прави 
каквото си пожелае, въпреки това е 
необходимо спазването на системите 
и законите, които той е създал. 
В първите етапи от развитието 
на детето не се знае нищо, както 
отглеждането на растителност. Със 
месеци нищо не е сигурно. След това 
започват да се усещат движенията и 
след изтичането на пълния период, 
детето се ражда след страхотни 
родилни мъки. Раждането на детето, 
също така, дава и нов живот за 
майката. За един мъж е трудно 
да разбере проблемите и мъките, 
които трябва да понесе една жена 
по време на своята бременност, но 
е вярно, че идването на детето дава 
нов живот на майката. Тя трябва да 
приеме смъртта, за да има радостта 
от раждането на детето. По същият 
начин молещият се трябва да се 
откаже от прибързаността и да 
понесе всички мъки и никога да не 
си мисли, че молитвата не е приета. 
Накрая идва време за резултатите 
от молитвата да се проявят; детето, 
което е целта, е родено. 

Молитвата трябва да се отправя 
до момента, в който не доведе до 
резултати. Наблюдавали сте как, 
когато парче плат е сложено под 
стъкло, лъчите на слънцето се 
концентрират и температурата 

достига до точка, която запалва 
плата. По същият начин е 
необходимо молитвата са се отправя 
до етапа, когато тя трябва да развие 
изгарящата си сила и изгаряйки 
всички неуспехи и разочарования, 
да постигне желаната цел. 

Човек трябва да отделя на молитвата 
много време и тогава Всемогъщият 
Бог показва резултати. Според моя 
опит, който потвърждава опита на 
праведниците в миналото, ако има 
мълчание, има надежда за успех, 
но ако има бърз отговор, е малко 
вероятно целта да бъде постигната. 
Когато просякът отиде до някого и 
го помоли смирено и честно и не се 
отмества от мястото си, дори когато 
го смъмрят и продължи с молбата 
си, накрая моленият се разчувства 
и дава нещичко на просяка въпреки 
скъперничеството си. Тогава защо 
молещият се на няма поне толкова 
упоритост, колкото обикновения 
просяк? Когато Всемогъщият Бог, 
който е Щедър и притежава Величие, 
вижда, че Неговият скромен слуга 
стои на прага му от дълго време, 
Той не го води към лош край. Ако 
бременна жена стане нетърпелива 
след четвъртия или петия месец и 
вземе лекарства за аборт, детето 
няма да се роди, но тя самата ще бъде 
отчаяна. По същият начин, този, 
който бърза преди да му е дошло 
времето, само страда от загубата и 
поставя вярата си в опасност. При 
такива условия някои хора стават 
атеисти. Имаше един дърводелец в 
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нашето село, чиято жена се разболя 
и почина. Той каза, че няма Бог, че 
ако множеството му молитви били 
приети, жена му нямало да умре. 
По този начин той станал атеист.
Ако праведен човек практикува 
вярност и искреност, неговата вяра 
ще се насърчава и той ще постигне 
целта си. Богатствата на този свят 
нямат никаква стойност в сравнение 
с Всемогъщия Бог. Той може да 
направи всичко в един миг. Не сте ли 
виждали как Той дава власт на един 
напълно неизвестен народ и накара 
велики кралства да им се подчинят и 
направи от робите крале? Ако човек 
е праведен и е отдаден изцяло на 
Бог, той ще води отличен живот, но 
условието е да е честен и решителен. 
Неговото сърце трябва да бъде 
непоклатимо, да не се хвали или да 
кръшка. Какво имаше в Аврам, което 
го направи баща на неговия народ и 
баща на онези, които са отдадени на 
Бога и Всемогъщият Бог благослови 
с безброй блага? Това беше неговата 
праведност и искреност. Аврам 
помолил Бог Пророкът да се появи 
из между потомството му в Арабия. 
Била ли е приета веднага? Дълго 
време след Аврам никой не обръщал 
внимание на тази молитва, но тя 
била изпълнена с появата на Светия 
Пророк (мир и благословиите на 
Аллах нему) и колко велико е било 
изпълнението й. 4

Два начина за приемане на 
молитва 

Трябва да се напомни, че 
приемането на молитва става по два 
начина: единият е като изпитание, 
а другият е като е възхвала. Като 
изпитание понякога се приема 
молитвата на грешниците, на 
непокорните и дори на неверниците, 
но подобно приемане не показва 
истинско приемане, то става по 
пътя на изпитанието. Условието 
за приемане на молитвата като 
възхвала е, че молещият се трябва 
да бъде един от избраниците на 
Всемогъщият Бог и светлината 
и признаците, че той е един от 
избраниците трябва да струи от 
него във всички посоки. Той приема 
молитвите само на онези, които по 
Негова преценка са праведни и Му се 
подчиняват. Разликата между двете 
приемания е, че при приемането на 
молитвата по пътя на изпитанието, 
няма условие молещият се да е 
праведен и приятел на Бог, нито 
пък е задължително при приемане 
на подобна молитва Всемогъщият 
Бог да известява приемането чрез 
специална комуникация. Нито пък 
тези молитви са от такава висока 
степен на приемане, че това да е 
някакво прекрасно и необикновено 
събитие. Онези молитви, които 
се приемат чрез възхвала, имат 
следните знаци:

Първо, молещият се трябва да е 
праведен, истински и перфектен 
човек.

Второ, той трябва да е информиран 
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за приемането на неговата молитва 
чрез словото Божие.

Трето, повечето от тези молитви 
са от висока важност и се отнасят 
до големи дела, приемането 
на които показва, че работата 
или планирането на човека, а 
специалната Висша сила, която се 
проявява в случаи на избрани слуги. 

Четвърто, молитвите чрез 
изпитание се приемат рядко, 
но молитвите чрез възхвала се 
приемат много повече. Много 
често молещият се чрез възхвала е 
имал толкова много проблеми, ако 
те се бяха случили на някой друг, 
той сигурно не би намерил друг 
изход от колкото да се самоубие. 
Случва се така, че когато онези, 
които боготворят света и са далеч 
от Всемогъщия Бог, са сполетени от 
голяма мъка, тъга, болест, проблеми 
или изпитания, от които няма изход, 
те в пристъп на слабост вземат 
отрова, хвърлят се в кладенци или 
се самоубиват с оръжие. В подобни 
трудни ситуации, човекът, който се 
радва на екзалтация, е подкрепян 
от Всевишния по чудесен начин 
посредством силата на вярата му 
и специалната му връзка с Бог. 
Божието благоволение го хваща за 
ръката по един прекрасен начин, 
така че сърцето на онзи, който 
е наясно с тези мистерии, става 
неволен свидетел, че съответния 
човек е подкрепян от Бог.

Пето, молещ се чрез възхвала 

е получател на Божиите блага 
и Всемогъщият Бог става негов 
пазител по всички дела и светлината 
на Божията любов и знаците на 
приемане от Бог и на духовно 
удовлетворение и благодат се 
изразяват на лицето му, както каза 
Бог, Всеславния:

“И ще видите на лицата им свежест 
от блаженство.”5

и:

“Виж! Приятелите на Аллах 
не трябва да се страхуват или да 
тъгуват.”6,7

Какво е молитва?

Когато нашата душа са в търсене на 
нещо, протяга ръка с голямо усилие 
и плаче към извора на благодатта 
и оказвайки се безпомощна, търси 
светлина отнякъде чрез своето 
отражение, това състояние също е 
като състояние на молитва. Всички 
мъдрости са били проявени чрез 
такава молитва и ключът към всяка 
къща на познанието е молитвата. 
Няма знание или прозрение, което 
да се е проявило без нея. Нашето 
мислене, нашето отражение и 
нашето търсене на скрита цел са 
части от молитвата. Единствената 
разлика е, че молитвата на онези, 
които притежават прозрение, 
зависи от начините на прозрение и 
тяхната душа, разпознавайки извора 
на благодатта, протяга ръка към 
него с проникновение. Молитвата 
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на заблудени хора е усилие, което се 
проявява в размишление, мислене 
и търсене на средства. Онези хора, 
които нямат вътрешна връзка 
с Всемогъщият Бог, нито пък 
вярват в нея, те също търсят чрез 
размишления, че по някакъв начин 
успехът им е бил подсказан в сърцата 
от небитието, а молещият се, който 
притежава прозрение, също желае 
Бог да му отвори пътя към успеха, 
но заблудения, който няма връзка с 
Всемогъщия Бог, не знае за извора 
на благодатта. Той също, като онзи, 
който притежава прозрение, търси 
помощ от другаде и се концентрира 
върху средствата за получаване на 
такава помощ, но човекът, който 
има прозрение се е фокусирал върху 
фонтана. Другият върви в тъмнина 
и не знае, че каквото и да докосне 
сърцето вследствие на размишление, 
е също от Всемогъщият Бог, който 
лекувайки безпокойството на 
неспокойния молещ се, прехвърля 
необходимото знание в сърцето на 
този, който размишлява. 

Мисълта за мъдрост и разбиране, 
която влиза в  сърцето чрез 
размишление, също идва от Бог 
и въпреки, че човек не може да го 
осъзнае, Всемогъщият Бог знае, че 
той моли Него.  В края на краищата 
той е дарен с неговата цел от Бог. Този 
метод за виждане на светлина, ако е 
търсена с прозрение и признаването 
на истинския водач, е молитвата на 
разумния човек; но ако светлината 
се търси от непознат източник, само 

чрез размишления и разсъждения, 
без да се фиксира погледа върху 
истинският източник на светлина, 
това е само прикрита молитва …

Молитвата и планирането 
са две естествени нужди

Тъй като връзката между 
планирането и молитвата е доказана 
от закона на природата, също така е 
доказан от доказателствата в книгата 
на природата. Често се забелязва, 
че когато човешкия характер е в 
момент на нужда, има склонност 
към планиране и лекуване, като по 
този начин естествено се стреми 
към молитва, даване на милостиня 
и благотворителност … Духовният 
аргумент е, че вътрешния закон 
на човека още от самото начало 
кара всички народи да не разделят 
молитвата от средствата и 
планирането, а да търсят планове 
с молитва. Накратко молитвата 
и планирането са две естествени 
нужди на човешката природа, които 
още от създаването на човека, са 
служили на човешката природа, като 
двама истински братя. Планирането 
е необходимо следствие от 
молитвата и молитвата подтиква 
към планиране. Щастието на човека 
се състои от това, преди да започне 
да планира, чрез молитва да потърси 
помощ от извора на благодатта, за да 
му бъде предоставена  светлина от 
вечно течащият извор и да му бъдат 
предоставени най-добрите планове. 
8
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Този, който се моли на Бог по време на трудности страдание и търси 
решение на своите проблеми от Него, постига удовлетворение и истински 
просперитет  от Всемогъщия Бог, при условие, че се моли до краен предел. 
Дори ако не постигне целта на своята молба, той е получил някакъв друг 
вид удовлетворение от Всемогъщия Бог и не изпитва безпокойство. Като 
допълнение се вярата му укрепва и увереността се увеличава. Но този, 
който в молбите си не се обръща към Всемогъщия Бог, остава сляп през 
цялото време и умира сляп …

Този, който се моли искрено и от душа, никога не остава разочарован. 
Това благоденствие, което не може да бъде постигнато чрез пари, власт и 
здраве, но което е в Божиите ръце и той до дарява в каквато форма пожелае, 
се връчва чрез перфектна молитва. Ако Всемогъщият Бог пожелае, искрения 
и праведен човек постига такава наслада след молитва, каквато не може да 
постигне и императорът на императорския трон. Това е истинският успех, 
който се дарява накрая на онези, които се молят. 9
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Джамията 
дом на мира и сигурността

На 4-и март 2012 г. Хазрат Мирза Масрур Ахмад (aбa), 
Халифатул Месих V, председател на Световната мюсюлманска 
организация „Ахмадия”, откри джамията Бейтул Аман в Хейс, 

градче, намиращо се  в западния лондонски град Хилингтън. 
Вечерта се състоя официален прием, на който присъстваха 

високопоставени лица, гости и местни жители. 

След като цитира Ташхахуд, Та’аввудх и Bismillah, Хазрат Халифатул 
Месих (aбa) каза:

„Многоуважаеми гости - Ассаламо Алаикум Ва Рахматуллахе Ва 
Баракатоху  – мир и благословиите на Аллах да са върху всички Вас.

Преди да продължа да говоря за днешното събитие, бих искал да 
използвам възможността да благодаря на всички високопоставени гости, 
които се присъединиха към нас тази вечер за откриването на нашата 
нова джамия. Фактът, че сте тук, въпреки че принадлежите към различни 
религии или вероизповедания, показва, че сте ангажирани с поддържането 
на положителни човешки ценности. Всъщност Вашето присъствие е, без 
съмнение, демонстрация на факта, че Вие вярвате, че всички хора, които 
живеят в заедно в едно общество трябва да измислят начин, по който да 
превъзмогнат различията, породени от цвят, националност или религия. 
Това показва, че Вие насърчавате постигането на една мирна, любяща и 
хармонична среда.

Точно това отношение, което показвате, различава човека от другите 
живи същества и е доказва, че сме човешки същества. Такова любящо 
отношение показва, че хората наистина се различават от всички други живи 
същества. Те не просто се осланят на инстинктите си, но са били надарени от 
Всемогъщия Бог със способността да мислят, разсъждават и размишляват. 
Това всъщност е  великата благодат подарена от Всемогъщия Бог на 
човечеството. По този начин Вашето участие е резултат от Вашите чисти 
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и искрени разсъждения. Вие сте си направили труда да се присъедините 
към нас, към нашия празник, защото искате да покажете Вашите човешки 
добродетели и защото искате да споделите положителното си впечатление и 
действителните си очаквания от нашата общност. Поради тези причини на 
мен се възлага най-сърдечно да благодаря на всички Вас за оказаната чест.

Аз, като мюсюлманин-ахмадиец, съм се учил от Основателя на Исляма, 
нашият обичан Светия Пророк Мухаммад (Аллах да го благослови и с 
мир да го дари). Той учеше, че взаимната благодарност и признателност е 
нещо, което е угодно на Всемогъщия Бог и трябва винаги да се практикува. 
Истинският мюсюлманин се опитва, и трябва да се опитва, да търси Божието 
благоволение чрез всяко едно свое действие или постъпка. Искам да изразя 
искрената си благодарност към всички Вас. Също така искам да използвам 
възможността да Ви приветствам с добре дошли на откриването на тази 
джамия, наречена „Джамия Бейтул Аман”, което в превод означава „Дом на 
мира” и да отправя към Вас послание за мир и спокойствие.

Сега бих искал да Ви представя накратко нашата общност, както и нашите 
вярвания и практики. Ние, които се наричаме мюсюлмани-ахмадийци, твърдо 
вярваме, че е практика на Всемогъщия Бог да изпраща Своите пророци или 
Своите избрани хора да направляват човечеството и да се грижат за неговия 
морал и духовно израстване. Всъщност ние вярваме, че Всемогъщият Бог е 
установил тази система в момент, когато е започнала да се развива социална 
система между човешките същества. Пророците и реформаторите винаги са 
били натоварени с задачата да различават доброто и злото и да напътстват 
човека в търсене на Всемогъщия Бог. В тази епоха ние вярваме, че Бог е 
изпратил основателя на Мюсюлманската джаамат „Ахмадия”, Хазрат Мирза 
Гулам Ахмад от Кадиан (мир нему), както Обещания Месия и Имам Махди 
(Напътствания), който бе изпратен с мисията да приближи човечеството 
по-близо до Бог и да изтъкне и разпространи истинските и чисти учения на 
Исляма.

Обещаният Месия (мир нему) бе изпратен да учи на любов, привързаност, 
смирение и хармония, защото преди неговото идване мнозинството от 
мюсюлманите бяха загубили пътя си и бяха забравили истинските и красиви 
учения на Исляма. Освен това не само мюсюлманите, но хората от другите 
религии са се отдалечили от Всемогъщия Бог. Така, поради нуждите на 
времето и в съответствие с Божествената система, Всемогъщият Бог възложи 
на Обещания Месия (мир нему) да установи връзка между човечеството 
и неговия създател. Той бе изпратен да информира света за това какво е 
угодно и какво не е угодно на Всемогъщия Бог. Накратко, Обещаният Месия 
(мир нему) бе изпратен като средство, което безпристрастно да насочва 
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хората по света.

Ние, мюсюлманите-ахмадийци, искрено вярваме в ученията за Обещания 
Месия (мир нему) и следователно сме длъжни да следваме всички негови 
напътствия. Той постоянно ни напомня, че всяка наша дума и всяка наша 
постъпка трябва да бъдат в търсене на Божието благоволение. Няма 
никакво съмнение, че човек, който се стреми всяка негова дума и постъпка 
да бъдат в името Божие, винаги ще подходи със състрадание и любов към 
всяко Божие творение. Ние сме научени, че сред всички Божии творения, че 
хората са най-добрите и най-почтените. Следователно, поради тази причина, 
е изключително важно да уважаваме всички останали човешки същества. 
Ако самият Бог е решил, че човешкият род е най-доброто му творение, то 
със сигурност е наше задължение да се уважаваме и да се грижим един за 
друг.

Най-добрият начин да демонстрираме на практика тази почит е като 
зачитаме чувствата и мненията на другите, защото това е основният начин 
за установяването на добри човешки ценности. Това е единственият начин 
да се изгради среда изпълнена с мир, справедливост, разбирателство и 
братство. Наша цел трябва да бъде установяването на такива ценности във 
всяко село, град, държава, във всяко общество и във всяка част на света. Ако 
следваме принципа, че трябва се ценим и уважаваме един друг и че трябва 
да зачитаме чувствата на другите през цялото време, то тогава желанието 
да нараним другиго или лошите намерения никога няма да се прокраднат в 
нашите сърца. Следователно е от съществено значение за всеки миролюбив 
човек, който се бои от Бога, постоянно да си напомня, че трябва да мисли и 
действа по състрадателен начин. Това е подходът, който целият свят трябва 
да приеме и да усвои. 

В днешния свят ние откриваме, че медиите и другите форми на 
комуникация са се развили с толкова бързи темпове, че хората по света 
са по-близки от всякога. Информацията и новините могат лесно да бъдат 
предадени от една част на света до друга само за няколко секунди. В 
много отношения светът прилича на едно глобално село. От една страна 
има определени ползи от това, но от друга има също така и недостатъци и 
отрицателни страни. Колко хубаво би било, ако можеше хората да извлекат 
само ползите от този напредък, съумявайки да останат встрани от вредните 
аспекти. Що се отнася до ползите от тези нива на масова комуникация, 
позволете ми да посоча един пример. Когато гледаме телевизия или четем 
вестници, освен другите новини, често научаваме за природни бедствия в 
други части на света или за страни, които са били застигнати от бедност и 
глад.
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В състояние сме да видим последствията от такива ужасни събития пред 
очите ни, а не просто да научим някаква новина без стойност. Истинската 
полза се появява, когато при научаването на такива новини впрегнем 
всичките си способности и ресурси, за да помогнем на онези, които са в 
нужда. Без съмнение трябва да се стремим да осигурим незабавна помощ, 
като вода, храна, медицинска помощ, дрехи, подслон и други основни 
провизии, но в също така трябва да бъде начертан и дългосрочен план. 
Чрез нашите официални представители и чрез правителствата трябва да 
потърсим дългосрочни решения, които ще позволят на нуждаещите се 
нации в крайна сметка да се изправят на крака. 

Трябва да разработим планове, чрез които такива страни да имат 
възможност да използват собствените си ресурси и активи за доброто на 
своите народи, така че да успеят да са самостоятелни и наистина независими. 
Тук е мястото да кажа, че е много важно тези, които осигуряват помощта и 
подкрепата да бъдат водени само от хуманитарни подбуди, а не от собствени 
интереси или алчност. Начинът наистина да помогнеш на нуждаещите се е 
да бъдеш искрен и безкористен приятел, защото това е единственият начин 
да успееш да премахнеш безпокойството и страданието от тези хора. Ако 
тези, които са в състояние да помогнат, не успеят да покажат безкористен 
дух, то след известно време бедните и подтиснати слоеве на обществото не 
само че няма да се смирят, но вместо това ще се изправят и ще потърсят 
правата си.

По същия начин бедните страни, от които са се възползвали, ще се 
противопоставят на богатите нации и ще се изпълнят с чувство на 
враждебност, горчивина и неприязън. Ето защо трябва да бъдем внимателни 
на всяко ниво, защото подобна несправедливост води до протести, въстания, 
бунтове и екстремизъм в толкова много части на света. Това състояние на 
нещата може да доведе само до разрушаване на мира и сигурността по света. 
Така че всички наши усилия трябва да бъдат искрени и трябва да бъдем с 
чисти сърца. Само тогава можем да твърдим, че сме истински хуманисти. 
Като говорим за хуманитарните служби, трябва да спомена, че нашата 
общност – Мюсюлманска Джаамат „Ахмадия” – винаги е търсила начин да 
използва ограничените си ресурси, за да служи на бедните и нуждаещи се 
нации или на онези засегнати от природни бедствия или глад. Не Ви казвам 
това, за да търся похвали или признателност. Истината е, че ние вярваме, 
че да служиш на човечеството е наше задължение, така че нашите услуги 
са извършени без желание за лични облаги или интереси. Ние просто се 
опитваме да изпълним задължението си да угодим на Всемогъщия Бог и 
го вършим без каквато и да е дискриминация по отношение на класа, 



58		Светлинa

вероизповедание и религия. 

По същия начин и със същия дъх сме разработили много дългосрочни 
проекти в областта на здравеопазването, образованието и в други сфери, в 
усилията си да служим на човечеството. В момента не е възможно да навлизам 
в подробности за всички наши дейности и проекти, но със сигурност, 
когато и където има нужда, ние работим с голям плам, за да служим на 
човечеството. По-рано говорих за определени негативни последствия, 
възникнали вследствие на днешната глобализация. За съжаление едно 
от негативните последствия от медиите е несправедливото описание на 
Исляма. От дълго време медиите обръщат внимание на проблемите, пред 
които са изправени много мюсюлмански страни, обаче, когато отразяват 
такива събития, медиите трябва и да покажат и чувство за перспектива, 
както и контекст, които за съжаление в много случаи липсват. Например, за 
съжаление, доста често се наблюдава как определени мюсюлмански лидери 
или правителства са започнали да се отнасят към собствените си народи 
по много жесток и варварски начин. Поради преобладаващото медийно 
отразяване, хората от Запад са започнали да вярват, че самият Ислям налага 
такова безмилостно поведение.

По този начин те виждат Исляма, като религия, която проповядва 
тирания и жестокост. Тази картина е обрисувана напълно несправедливо, 
защото подобни действия и политики нямат абсолютно никаква връзка с 
истинските учения на Исляма. Поради широкото влияние на медиите, ние 
откриваме, че всеки път, когато западен журналист или цивилни граждани 
са убити в мюсюлманска държава, това води до непрекъснати, нарастващи 
заблуди в Западния свят по отношение на мюсюлманите. Това кара някои 
прослойки от Западното общество открито да изразяват своето презрение и 
омраза към Исляма. Докато други, които не могат да говорят открито срещу 
Исляма, са развили в сърцата си резерви и страх към религията. Това е пряк 
резултат от небалансираното медийно отразяване и на общия, напълно 
неточен и изкривен образ на Исляма, който се представя постоянно пред 
света. 

Казвам всичко това, като имам предвид истинските учения на Исляма. 
Истината е, че Ислямът изрично забранява тероризма и екстремизма 
под каквато и да е форма.  В Свещеният Коран много ясно се посочва, че 
несправедливото убийство на един човек е равносилно на убийство на 
цялото човечество, а спасяването на един невинен живот е равносилно на 
даване на живот на цялото човечество. Така, в действителност, ученията 
на Исляма нямат никаква връзка с тероризма, те не налагат убийството на 
невинни хора. В това отношение ученията на Исляма са задължителни, без 
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изключение. Вместо да приканват към насилие, Ислямските учения наблягат 
на това, че мюсюлманите трябва да зачитат и изпълняват правата на другите, 
за да може молитвите ни да бъдат чути, а изпълнението на човешките права 
се счита за основна предпоставка.

И така, това са истинските учения на Исляма. Моля се и се надявам, 
слушайки думите ми, Вашите подозрения и страхове да са изчезнали.

Вече споменах, че тази джамия е наречена „Бейтул Аман”, което означава 
„Дом на мира”. Построена е за поклонение на Бога и както подсказва името 
й е построена като дом на мира и сигурността за всички нас. Всеки, който 
влезе в тази джамия, за да се поклони, винаги трябва да има предвид, че се 
моли на онзи Бог, който осигурява мир и сигурност и които е наредил на 
човека, той също да осигурява мир и убежище на всички Божии създания.

Така един мюсюлманин-ахмади, който почита Бог с чисто и искрено 
сърце, не само ще говори за мир и братство в неговата местна среда или 
общество, но и в действителност всяка негова дума или постъпка ще бъде 
използвана, за да покаже на практика неговата отдаденост към развитието 
на едно истински мирно и сигурно общество. Уверен съм, че с Божията 
воля, с откриването на тази джамия, всички съмнения и страхове, които 
съществуват в съзнанието на някои хора относно мюсюлманите или тази 
джамия, скоро ще бъдат премахнати. Също така съм уверен, че изопаченият 
образ на Исляма, който съществува в съзнанието на някои хора, скоро ще 
бъде заменен от една наистина красива картина, изобразяваща чистите 
учения на Исляма.

Такава картина ще блести все по-ярко и така нашата джамия ще се 
превърне в истински символ на светлината, която озарява околностите й. 
Тази джамия ще се превърне в мост, свързващ мюсюлманите-ахмадийци с 
хората от всички други религии, и дори с тези, които не се причисляват към 
точно определяна вяра, и по този начин ще бъде източник за подобряване 
на взаимоотношенията. Тази джамия ще бъде средство за заличаването на 
всички погрешни заключения или резерви спрямо истинските мюсюлмани. 
Разбира се, с Божията воля, вярвам, че нашето искрено послание за обич 
ще спечели сърцата на онези, които ни се противопоставят. Нека Аллах 
позволи всичко това да бъде постигнато. 

Накрая бих искал още веднъж да благодаря на всички гости, които са 
положили големи усилия, за да присъстват на тази церемония. Нека Аллах да 
Ви възнагради с най- големите си блага. Нека всеки от Вас да се присъедини 
и ни помогне в нашата мисия да установим мир по света и да служим на 
човечеството. Амин. Благодаря Ви много.”
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ул. „Гресенхол роуд” 16
Саутфийлдс, Лондон

SW18	5QL
Обединено кралство

18 септември 2013

Негово Превъзходителство
Г-н Владимир Путин
Президент на Руската федерация 
Кремъл
ул. „Илинка” 23,
Москва 103132, Русия

 

Уважаеми Господин Президент,

Пиша това писмо до Вас, като председател на 
Мюсюлманската общност „Ахмадия” – напълно 
миролюбива и разпространяваща мира общност, 
разпространена в 204 страни по света.

Поради нарастващите обстоятелства в света, аз 
постоянно напомням на хората в моите лекции и 
обръщения за техните задължения спрямо Създателя и 

ближните им. За съжаление не съм имал възможността да разговарям 
с Вас лично, но ескалиращата ситуация в Сирия ме накара да Ви пиша 
и да Ви поздравя за Вашите усилия да съберете света на една маса за 
преговори, а не на бойното поле. Една атака би довела до война не 
само в региона, но и до световна война. Затова бях много доволен да 
прочета една Ваша скорошна статия в голям западен вестник, в която 
подчертавате, че подобен начин на действие е изключително опасен 
и  би могъл да доведе до разпространение на войната. Благодарение 
на Вашата позиция, Великите сили се въздържаха от крайни действия 
и приеха по-отстъпчива позиция, съгласявайки се да разрешат този 
въпрос по дипломатически път. Разбира се, аз вярвам, че това е спасило 
света от огромни, колосални разрушения. Съгласен съм с Вашата 
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позиция, че ако страните решат да действат независимо и да взимат 
едностранни решения, то ООН ще има същата съдба, като Лигата 
на нациите и ще се провали. Разбира се, искрите на войната наскоро 
бяха запалени, но сега изглежда, че са поутихнали. Нека Всемогъщият 
Бог да позволи риска от война да бъде премахнат вследствие на тези 
положителни стъпки, които са предприети. Нека големите сили да се 
грижат и уважават по-малките нации и да изпълнят техните права, а 
не само да бъдат загрижени за собственото си право на вето.

Във всеки случай Вашите усилия за установяване на мир ме 
задължават да напиша това писмо, за да Ви благодаря. Моля се това да 
не бъде временно усилие, а се моля и се надявам Вие винаги да полагате 
усилия за постигане на мир. Нека Бог Ви помага в постигането на това.

В името на световния мир, винаги, когато имам възможността, 
аз привличам вниманието на хората към установяване на мир чрез 
справедливост. Някои от моите обръщения са публикувани в книга 
наречена Световната криза и път за мир. Прилагам копие от тази 
книга, като подарък за Вас.

С най-добри пожелания и молитви,

Искрено Ваш,

МИРЗА МАСРУУР АХМАД
 Халифатул Масих V

Председател на Световната мюсюлманска общност „Ахмадия”
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„Задачата, с която Бог ме е избрал, е да премахна 
безпокойството, което афектира връзката 
между Бог и Неговите създания и да възстановя 
връзката на любов и искреност между тях. Чрез 
обявяването на истината и слагането на край на 
религиозните конфликти, аз трябва да донеса 
мир и разкрия Божествените истини, които са 
останали скрити от очите на света. Призован съм 
да демонстрирам духовност, която лежи погребана 
под егоистична тъмнина. Аз трябва да докажа на 
практика, а не само на думи, Божиите сили, които 
проникват в човешкото същество и се проявяват 
чрез молитва или внимание. Преди всичко моята 
задача е установя отново в сърцата на хората 
вечното, чисто и сияйно единство с Бог, което е 
освободено от всякакви примеси на политеизъм и 
което е изчезнало почти напълно. Всичко това ще 
бъде постигнато не чрез моята сила, а чрез силата 
на Всемогъщия Бог, който е Бог на Небето и на 
Земята.“

[Лектор Лакахор, Ruhani Khaza’in, том  20, стр.180 (Английски превод: The 
Essence of Islam, том 4, стр. 111)]
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