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О, вие, които вярвате! Бъдете твърди, когато служите 
на Аллах и да свидетелствате без пристрастие! И не 
позволявайте на хорската вражда да ви подбужда да 
постъпвате иначе, освен по справедливост. Бъдете винаги 
справедливи, това е най близкото нещо до праведноста. И се 
бойте от Аллах. Без съмнение, на Аллах Му е известно онова, 
което правите.  (Глава 5, стих 9)

О, човешки роде! Ние сме ви създали от мъж и жена; и Ние сме 
ви направили народи и племена, за можете да се познавате един 
друг. Наистина, най - достоен за уважение сред вас, в очите 
на Аллах е онзи, който е най-праведен между вас. Наистина 
Аллах е Всезнаещ и Всеведом. (Глава 49, стих 14)

Ал Коран



Хазрат Абу Хурайрах разказва, че един човек попитал Светият 
Пророк (мир и благословиите на Аллах на душата му):
“О, Пратенико на Аллах, кой милосърден акт носи най—голяма 
награда?” Пратеникът на Аллах отвърнал: “Да даваш милостиня, 
когато си в цветущо здраве, когато самият ти изпитваш нужда, 
и когато ти се боиш от бедност и искаш да забогатееш — ако, 
дори тогава, ти не пренебрегваш задълженията си.”
                                                                                                                                                  (Мишках)

Хазрат Хузайфа разказва, че Светият Пророк  (мир и благословиите 
на Аллах на душата му) казал:
“ Кълна се в Онзи, Който държи живота ми в Своите ръце, че 
ти трябва да насърчаваш хората да вършат добрини и да 
им забраниш да вършат зло, защото иначе е много вероятно, 
вероятно, върху теб да се стовари някое наказание от Аллах. 
Тогава, прекалено късно, ти ще предлагаш молби и пожертвувания, 
но те няма да бъдат приети.”
                                                                                                                                            (Тирмиди)

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: 
„Ислямът проповядва най—отличната доктрина, че в преходния 
период след смъртта, всяка душа е облечена в нещо като тяло, 
което е много важно, за да може да се възприема удоволствието 
или мъчението. Ние не можем да опишем точно от каква 
материя е направено това тяло. Обаче, що се отнася до тленното 
тяло, то престава да съществува. Още повече, че никой никога 
не е забелязал същото тленно тяло да бъде съживено в гроба. 
Напротив, това тяло често бива Кремирано, а и в много случаи 
трупове биват запазени в музеи или пък са държани някъде 
другаде извън гробовете им в продължение на дълго време. Ако 
същото тяло се съживяваше, би било много вероятно хората 
да забележат,че именно това се случва. И въпреки всичко, 
оживяването на мъртвите е много очевидно от изучаването на 
Свещения Коран. Ето защо, човек е принуден да повярва, че 
мъртвите биват съживявани в такива форми, каквито ние не 
можем да забележим. По всяка вероятност, това духовно тяло 
е съставено от някои съвършено рафинирани съставки на това 
материално тяло. След като по този начин душата е осигурена с 
тяло човешките възприятия се възстановяват. Понеже това ново 
тяло е много по—рядко и въздухообразно по своята същност, 
една много по—широка виста от видения и откровения е открита 
за него.“               (Roohani Khazain,vol.3:Kitab ul Bariyya,pp.70—71)
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Ключът към мира – 
глобалното обединение 
Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	–	Халифатул	Месих	V(aбa)	

Пети халиф на Обещания Месия, Глава на Световната мюсюлманска 
общност „Ахмадия”
Историческо обръщение на Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa, Халифатул 
Месих V, Глава на Световната мюсюлманска общност „Ахмадия” в 
Европейския парламент в Брюксел, Белгия.

Въведение
На	3	и	4	декември	2012	г.,	Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	aбa,	Халифатул	Месих	
V, Глава на Световния мюсюлмански Джама’ат „Ахмадия” и пети наследник 
на	Обещания	Месия	 aс,	направи	 своето	първо	посещение	в	Европейския	
парламент, където отправи историческо обръщение в препълнена 
аудитория пред повече от 350 гости, представляващи 30 държави. Домакин 
на събитието беше наскоро основата междупартийна група в Европейския 
парламент „Приятели на ахмади мюсюлмани”, председателствана от д-р 
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Чарлз Танок, член на Европейския парламент. Това е междупартийна 
и паневропейска група от членове на Европейския парламент, която е 
създадена с цел да популяризира Мюсюлманската общност „Ахмадия” в 
Европейския парламент и да спомага за прокарването на нейните интереси 
в Европа и по целия свят. 

Среща с парламентаристи и официални лица
По	време	на	посещението	си,	Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	aбa,	имаше	голям	
брой среши с парламентаристи и официални лица. Някои от тях включваха:

Д-р Чарлз Танок, член на Европейския парламент 
(Обединеното кралство) 
(Член на Комисията по външните работи на Европейския парламент, 
член на Подкомисията за човешките права, заместник-председател на 
Парламентарната делегация за връзките с Парламентарната асамблея на 
НАТО и председател на Европейската парламентарна група „Приятели на 
ахмади мюсюлмани”).
	 Хазрат	 Мирза	 Масрур	 Ахмад	 aбa	 говори	 за	 преследването,	 на	 което	 са	
били подложени ахмади мюсюлмани в Пакистан. Негово Светейшество 
каза, че всеки месец мюсюлмани-ахмадийци са били брутално измъчвани 
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в Пакистан. Чарлз Танок, член на Европейския парламент, каза, че ще 
продължи да подкрепя Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” във всяко едно 
отношение. Той каза, че по-рано съшият ден се е срещнал с министъра на 
външните работи на Пакистан и я попитал директно за преследванията, 
на които са подложени членовете на Мюсюлманската общност „Ахмадия”. 
Негово Светейшество каза, че основен принцип на човечеството е човек 
винаги да бъде готов да помогне на всички онези, които са онеправдани. 
Туне Келам, член на Европейския парламент (Естония) 
(Член на Комисията по външните работи на Европейския парламент, член 
на Подкомисията по сигурност и отбрана и заместник-председател на 
Европейската парламентарна група „Приятели на ахмади мюсюлмани”).
	Той	каза,	че	посещението	на	Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	aбa	в	Европейския	
парламент „е много важно, защото ще обогати нашите разбирания”. 
Туне Келам осведоми накратко Негово Светейшество за политическата 
обстановка в родната му Естония. Негово Светейшество каза, че е поласкан 
да научи, че Естония се е справила с трудностите от миналото и сега има 
стабилно правителство.
Клод Мораес (Член на Европейския парламент) (Обединено кралство) 
(Заместник-председател на Делегацията с връзките с Арабския полуостров, 
член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи, заместник-председател на Лейбъристката партия в Европейския 
парламент и заместник-председател на Европейската парламентарна 
група „Приятели на ахмади мюсюлмани”).
 Клод Мораес, който беше домакин на официален обяд в чест на Негово 
Светейшество, говори за неговата чест да се срещне с Хазрат Мирза 
Масрур	Ахмад	aбa.	Той	каза,	че	председателят	на	Мюсюлманският	Джама’ат	
„Ахмадия” „е велик лидер, който изпъква сред останалите религиозни лидери”. 
Клод Мораес каза, че Негово Светейшество е добре дошъл в Европейския 
парламент, защото носи със себе си послание за мир и толерантност. 
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Барбара Лохбихлер, член на Европейския парламент (Германия) 
(Председател на Подкомисията за човешките права към Европейския 
парламент). 
Тя изрази загриженост относно преследването на ахмади мюсюлмани 
в международен план и предложи да предаде посланието на Негово 
Светейшество на цялата подкомисия.  

Жан Ламберт, член на Европейския парламент (Обединено кралство) 
(Председател на Делегацията за връзки със страните от Южна Азия към 
Европейския парламент) 
и Фил Бенион, член на Европейския парламент (Обединено кралство)
( Член на 
Де л е г а ц и я т а 
за връзки със 
страните от 
Южна Азия към 
Е в р о п е й с к и я 
парламент и 
председател на 
Либера лнат а 
демократична 
е в р о п е й с к а 
партия). 
И двамата 
ч л е н о в е 
информирах а 
н а к р а т к о 
Негово Светейшество за тяхната скорошна визита в Пакистан. Те обещаха 
да помогнат на мюсюлманите –ахмадийци, които са били преследвани. 
Негово Светейшество каза, че трябва да бъдат положени усилия, за да 
се спре радикализирането на малки деца в Пакистан и че много от така 
наречените медресета (училища) не изпълняват своята роля в осигуряването 
на религиозно обучение. Те по-скоро втълпяват на децата екстремистки 
идеологии. Негово Светейшество каза, че „без правилното образование, 
хората могат лесно да бъдат повлияни и заблудени.”

Марина Янакудаски, член на Европейския парламент (Обединено 
кралство) каза, че винаги се е възхищавала на мотото на Мюсюлманския 
Джама’ат Ахмадия „Любов към всички, омраза към никой”. В отговор 
Негово Светейшество каза, „Това е послание към целия свят”.
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Били Тарангер (Партия „Консервативно бъдеще”), Ан Катрин Скгорсхамер 
(Член на парламента – Партия „Консервативно бъдеще”). Били Тарангер 
изказа възхищението си от ахмади мюсюлмани. В отговор Хазрат Мирза 
Масрур	Ахмад	aбa	каза,	че	всички	добри	и	разумни	хора	биха	подкрепили	
посланието на Джама’та за любов, мир и хармония. Политиците казаха, че 
са посетили новата ахмадийска джамия в Осло и че тя е повод за гордост за 
норвежците.

Ингрид Норщайн – (Лейбъристка партия на Норвегия)
Ингрид Норщайн говори за нейното „задоволство” да се запознае с Хазрат 
Мирза	Масрур	Ахмад	aбa.	Тя	каза,	че	има	много	добри	взаимоотношения	с	
Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” в Норвегия и е чела доста за общността 
напоследък.	 Ингриг	 Норщайн	 попита	 Хазрат	 Мирза	 Масрур	 Ахмад	 aбa	
как правителството на Норвегия би могло да помогне на Мюсюлманския 
Джама’ат „Ахмадия”. Негово Светейшество отговори, че ахмади мюсюлмани 
вярват, че всички граждани трябва да имат равни права. Хазрат Мирза 
Масрур	 Ахмад	 aбa	 каза,	 че	 на	 ахмади	 мюсюлмани	 им	 е	 било	 отказано	
правото да гласуват в Пакистан поради несправедливо законодателство и 
поради тази причина норвежкото правителство трябва да работи в тази 
насока – всички групи да имат правото да гласуват. 

Испанска делегация – Хосе Мария Алонсо Руиз (член на парламента), 
Педро Карлавила (кмет на Меко) и Аугустина Рибио (адвокат и професор)
Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	aбa	беше	информиран	накратко	за	настоящата	
икономическа ситуация в Испания. Негово Светейшество посъветва, че ако 
се получат пари, като част от спасителен заем от Европейския съюз, те трябва 
да бъдат изразходвани разумно и за подобряване живота на испанския 
народ.	Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	aбa	каза,	че	се	надява	икономическата	
ситуация в Испания да се подобри и страната да прогресира. Той също така 
говори за привързаността си към Испания. Каза, че обича нейния климат и 
нейния народ. 

Гари О’Халоран – (Адвокат от Ирландия) 
Гари О’Халоран, адвокат от Ирландия, който беше представен на Хазрат 
Мирза	Масрур	Ахмад	aбa	и	говори	за	това,	че	се	отказал	от	политическата	
кариера,	за	да	преследва	правна.	Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	aбa	се	помоли	
за неговия бъдещ успех.
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На 4 декември се проведе международна пресконференция в  залата за 
пресконференции на Европейския парламент преди основното събитие 
и обръщението на Негово Светейшество. Негово Светейшество отговори 
на въпросите на различни медии по време на четиридесет минутната 
пресконференция, посетена от журналисти и различни медийни 
организации от Обединеното кралство, Испания, Франция, Белгия, 

Пакистан и други страни. В отговор на въпроса на БиБиСи за ролята на 
Исляма в света, Негово Светейшество каза, „Посланието на Исляма за мир 

Пресконференция
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е универсално, ето защо нашето мото е любов към всички, омраза към 
никой.” Отговаряйки на въпрос на представител на испанска медия, Негово 
Светейшество каза, че всички основни религии в тяхната първоначална 
форма изпращат послание за мир и затова истинските мюсюлмани вярват 
във всички пророци. Всеки пророк е донесъл посланието, че има един 
Бог. В отговор на въпрос на представител на малтийска медия, Негово 
Светейшество каза, че задължението на всички мюсюлмани-ахмадийци е 
да доближи човечеството по-близо до Бог и да накара хората да осъзнаят 
задължението си да зачитат правата на другите.

Основно събитие
Основното събитие се проведе пред препълнена аудитория. Председателя 
и заместник-председателите на групата „Приятели на ахмади мюсюлмани” 
в Европейския парламент излязоха на сцената, за да приветстват Хазрат 
Мирза	Масрур	Ахмад	aбa,	председател	на	Световната	мюсюлманска	общност	
„Ахмадия”. Мартин Шулц, член и председател на Европейския парламент, 
също направи специално посещение на Негово Светейшество. Преди 
обръщението на Негово Светейшество, няколко членове на парламента се 
обърнаха към присъстващите и говориха за тяхното възхищение от мирния 
ислям, който защитава Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”. Д-р Чарлз 
Танок, член на Европейския парламент, председател на групата „Приятели 
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на мюсюлманите-ахамдийци” в Европейския парламент каза, че „ахмади 
мюсюлмани са пример за толерантност по света.” Той заклейми преследването 
на ахмади мюсюлмани в Пакистан и каза „Мотото на ахмадийците за 
любов към всички и омраза към никой е антидот за екстремистите 
джихадци.” Туне Келам, член на Европейския парламент, заместник-
председател на групата „Приятели на ахмади мюсюлмани” в Европейския 
парламент, каза, че е посетил събитието, защото е било възможност 
„да се присъедини към стремежа за мир.” Той похвали Мюсюлманския 
Джама’ат „Ахмадия” за”отхвърлянето на всякакво насилие и тероризъм” 
и отправи молба всички хора по света да подкрепят Джама’ата. Баронеса 
Сара Лъдфорд, член на Европейския парламент, заместник-председател 
на групата „Приятели на ахмади мюсюлмани” в Европейския парламент, 
говори за нейната дългогодишна връзка с Мюсюлманския Джама’ат 
„Ахмадия” в Обединеното кралство. Тя каза, че мотото на Джама’ата е било 
„вдъхновение, от което имаме отчаяна нужда в съвременния свят.” Клод 
Мораес, член на Европейския парламент, заместник-председател на групата 
„Приятели на ахмади мюсюлмани” в Европейския парламент, каза, че 
събитието е привлякло „повече публика, отколкото обикновено се събира 
на други събития в Европейския парламент.” Той добави, че общността 
„Ахмадия” трябва да бъде разбирана все повече, заради „осигуряването й 
на здравна грижа, стремежа да служи на човечеството без предразсъдъци 
и абсолютната отдаденост на образованието на момичета и момчета.” Жан 
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Ламберт, член на Европейския парламент и председател на делегацията 
за връзки със страните от Южна Азия към Европейския парламент, каза, 
че ще продължи обсъждането на въпроса за правото на глас на ахмади 
мюсюлмани с пакистанското правителство. Тя каза, че необходимо всички 
хора да имат право на глас, свободно и без дискриминация. Националния 
президент на Мюсюлманската общност „Ахмадия” в Обединеното кралство, 
Рафик Хайат, изрази своето задоволство, че групата „Приятели на ахмади 
мюсюлмани” в Европейския парламент е била представена на общността 
„Ахмадия”. Тук ви представяме историческото обръщение отправено от 
Хазрат	Мирза	Масрур	Ахмад	aбa,	Халифатул	Месих	V,	Глава	на	Световната	
мюсюлманска общност „Ахмадия”. 

Обръщение на Глава на Мюсюлманската общност „Ахмадия”

“Бисмиллахир-Рахманир-Рахеем – В името на Аллах, Всемогъщият и 
Милостивият.
Ассаламо Алаикум Ва Рахматуллахе Ва Баракатоху; уважаеми гости – нека 
мирът и благословиите на Аллах да бъдат с Вас.
 Преди всичко бих искал да благодаря на организаторите на това събитие, 
които ми предоставиха възможността да говоря пред всички вас, тук, в 
Европейския парламент. Също така, бих искал да благодаря на всички 
делегати, представители на различни страни и техните гости, които се 
постараха да присъстват на това събитие. 
Тези хора, които са добре запознати с Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” 
или общност  - или дори тези, които са по-малко запознати и които имат 
контакт с различни ахмадийци, са наясно с факта, че като общност, ние 
постоянно се стараем да привлечем вниманието на света  към установяването 
на мир и сигурност. Със сигурност полагаме всички възможни усилия за 
постигането на тези цели. 
 Като председател на Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”, аз редовно 
говоря по тези въпроси, винаги когато ми се удаде възможност. Фактът, 
че говоря за нуждата от мир и взаимна любов не е заради някакви нови 
учения, въведени от общността „Ахмадия”.  Макар да е вярно, че да донесе 
мир и разбирателство е една от основните цели на появата на основателя 
на Мюсюлманската общност „Ахмадия”, факт е, че всички наши действия 
се ръководят от ученията на Основателя на Исляма, Светия Пророк 
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Мухаммадс.a.
За съжаление за 1400-те години 
след времето на Светия Пророкс.a, 
чистите учения, които той е донесъл 
са били забравени от повечето 
мюсюлмани. Затова, за да поднови 
Исляма, Всемогъщият Аллах изпрати 
Основателя на Мюсюлманската 
Общност „Ахмадия”, Хазрат 
Мирза Гулам Ахмадaс от Кадиян, в 
съответствие с пророчеството на 
Светия Пророк на Ислямасa. Бих 
искал всички вие да имате това 
предвид, когато за почна да говоря 
за ученията на Исляма по отношение 
на развитието на мира и хармонията 
по света.
 Също трябва да спомена, че има 
множество аспекти на думите 
„мир” и „сигурност”. Както всеки 
отделен аспект е важен сам по себе 
си, също така е важен и начинът, 
по който всеки аспект се свързва с 
останалите. Например, основния градивен елемент за мир в обществото е 
спокойствието и хармонията в семейния дом. Ситуацията в един дом не е 
ограничена, ако има проблеми в дом, то те ще окажат негативно влияние 
върху ситуацията в града. По съшия начин ситуацията в града оказва 
влияние върху мира в цялата страна и в крайна сметка, състоянието на 
една държава може да окаже влияние на мира и хармонията в даден регион 
или в целия свят. Следователно е ясно, че ако искате да обсъждате дори 
само един аспект на мира, ще откриете, че обхвата му не е ограничен, а 
продължава да се разширява. По подобен начин ще откриете, че когато 
липсва мир, са необходими различни методи за разрешаване на въпроса, 
базирани на основните проблеми, които съществуват и на специфичните 
аспекти на мира и сигурността, които са били нарушени. Когато имаме това 
предвид, е очевидно, че за да се осъждат и разгледат тези въпроси подробно 
изисква повече време отколкото това, с което разполагаме. Въпреки това 
ще се опитам да обхвана поне няколко от аспектите на истинските учения 
на Исляма.
В съвременния свят ние откриваме, че се повдигат много възражения 
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срещу Исляма и много от вината за безредиците и конфликтите по света 
се хвърля върху религията. Подобни обвинения са отправени, въпреки 
че истинското значение на думата „Ислям” е мир и сигурност. Също така 
Ислямът е религия, която дава точно насоки за това как да се установи мир 
и е установила определени правила за постигането му. Преди да продължа с 
представянето на истинските и мирни учения на Исляма, бих искал накратко 
да обсъдим настоящото положение в света. Сигурен съм, че вече сте добре 
запознати с тези въпроси, но ще ги спомена, за да ги имате предвид, когато 
обсъждам истинските учения на Исляма за мир и хармония. Всички сме 
наясно и приемаме факта, че светът днес се е превърнал в едно глобално 
село. Всички сме свързани чрез различни средства, било то чрез модерни 
видове транспорт, чрез медиите, интернет или други средства. Всички тези 
фактори са сближили народите по света повече от всякога. Откриваме, че 
в големите страни хората от всички раси, религии и националности са се 
установили и живеят заедно. Всъщност в много страни, значителна част от 
населението са имигранти. Те токова добре са се интегрирали, че ще бъде 
изключително трудно, дори невъзможно правителствата или местните 
жители да ги отстранят. Въпреки че са правени опити за ограничаване 
на имиграцията и са въведени някои ограничения, все още има различни 
начини, чрез които гражданин на една държава може да влезе в друга. 
Всъщност, като оставим настрана незаконната имиграция, ще открием, че 
съществуват определени международни закони, които подпомагат онези, 
които са принудени да емигрират поради важни причини. 
Също така откриваме, че в резултат на масовата имиграция, в определени 
страни са се разпространили безпокойство и тревожност. Отговорността 
за това е и на двете страни – на имигрантите и на местните жители. От една 
страна някои имигранти провокират местните, отказвайки да се интегрират, 
а от друга,  местните отказват да проявят толерантност и добросърдечност. 
И от време на време новото на омразата достига много опасни стойности. 
По-специално омразата или враждата от страна на местните жители се 
проявява в Западните страни спрямо Исляма, в отговор на негативното 
поведение на някои мюсюлмани, особено имигранти. Гневът и негативната 
реакция не са само в малък мащаб, а могат да достигнат до екстремни нива, 
ето защо Западните лидери редовно говорят за тези проблеми. Следователно 
откриваме, че понякога германския канцлер говори за мюсюлманите, като 
за част от Германия; министър-председателят на Обединеното кралство 
говори за необходимостта мюсюлманите да бъдат интегрирани, а лидерите 
на някои страни са стигнали до там, че да отправят предупреждения 
към мюсюлманите. Състоянието на вътрешните конфликти, ако не 
се задълбочава, то най-малкото е тревожно. Тези въпроси могат да се 
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задълбочат и могат да доведат до унищожаването на мира. Не трябва да 
има никакво съмнение, че въздействието от подобни конфликти няма да 
се ограничи до Запада, а ще обхване целия свят, особено мюсюлманските 
страни. Това ще доведе до сериозно влошаване на отношенията между 
Запада и Изтока. Затова, за да се подобри ситуацията и да се развие мира, 
трябва всички страни да работят заедно. Правителствата трябва да водят 
политика за установяване и защитаване на взаимно уважение, според която 
нараняването на чувствата на другите и причиняването на каквато и да е 
вреда, ще бъде незаконно. 
По отношение на емигрантите, те трябва да имат желание да се интегрират 
с месните хора, местните трябва да са готови да отворят сърцата си и да 
проявят толерантност. Също така, налагането на определени ограничения 
на мюсюлманите няма да доведе до мир, защото те сами не са способни 
да променят мнението и възгледите на хората. Това не е характерно за 
мюсюлманите, но когато някой човек е насилствено потискан заради 
своята религия или вярвания, това ще доведе до негативна реакция, 
която сериозно ще повлияе на мира. Както вече казах, откриваме, че в 
някои страни конфликтите се увеличават, особено тези местните жители 
и мюсюлманите имигранти. Очевидно е, че и двете страни са все по-
малко толерантни и липсва желание за опознаване на другата страна. 
Европейските ръководители трябва да приемат, че това е реалността и да 
разберат, че те носят отговорността за установяване на взаимно религиозно 
уважение и толерантност. Това е от съществено значение за установяването 
на атмосфера на добра воля във всяка европейска държава, както и между 
европейските и мюсюлманските държави, за да не бъде нарушен мира.
 Смятам, че причината за подобни конфликти и разделения не е само 
религията или убежденията и не е въпросът за различията между западните 
и мюсюлманските народи. Всъщност една от основните причини за раздора 
е световната финансова криза. Когато не е имало рецесия или кредитна 
криза, никой не се е притеснявал за притока на емигранти; мюсюлмани, 
немюсюлмани или африканци. Ситуацията сега, обаче, е различна и 
това е причината за всичко това. Тя засяга дори отношенията между 
европейските страни и предизвиква гняв и негодувание между хората от 
някои европейски нации и ежедневно увеличава хората в други европейски 
страни. Състоянието на отчаяние може да се види навсякъде.
Формирането на Европейския съюз е голямо постижение от страна на 
европейските държави, тъй като е средство за обединяване на континента. 
Затова трябва да направите всичко възможно да запазите този съюз, като 
зачитате правата си едни на други. Страховете и тревогите трябва да бъдат 
премахнати от членовете на широката общественост. За да защитавате 
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взаимно обществата си, трябва да приемете честни и справедливи 
изисквания едни към други и, разбира се, трябва да има честни и справедливи 
изисквания към хората от всяка една страна. 
Не забравяйте, че силата на Европа е в това да останете единни и обединени. 
Такова единство ще е не само от полза тук в Европа, но и в световен мащаб 
ще бъде  средство за запазване силата и влиянието на континента. Всъщност, 
говорейки от Ислямска гледна точка, трябва да се стремим да обединим 
целия свят. Относно валутата, светът трябва да се обедини. Относно 
свободен пазар и търговия, светът трябва а се обедини, а по отношение 
на свободното придвижване и имиграция, трябва да бъдат разработени 
общи и практически политики, за да може светът да се обедини. Накратко, 
страните трябва да се стремят да си сътрудничат, за да може разделението 
да бъде заместено с обединение. Ако тези мерки се предприемат, скоро ще 
стане ясно, че съществуването на конфликти ще завърши и ще бъде заменен 
от мир и взаимно уважение, при условие, че се практикува истинска 
справедливост и че всяка страна осъзнава своята отговорност. С голямо 
съжаление трябва да каза, че въпреки че това е Ислямско учение, ислямските 
страни не успяха да се обединят помежду си. Ако можеха да работят заедно 
и да се обединят, тогава ислямските страни нямаше да  изпитват нуждата 
постоянно да търсят помощта на Запада, за да разрешават вътрешните си 
проблеми и нужди.
 С тези думи сега бих искал да говоря за истинските учения на Исляма за 
установяването на дълготраен мир по света. Преди всичко, фундаментално 
и основно учение на Исляма е, че истинския мюсюлманин е човек, от чиято 
уста и ръка не произлизат злини срещу другите и те са в безопасност. Това 
е определение за мюсюлманина, дадено от Светия Пророк Мухаммадсa. 
Чувайки този основен и красив принцип, могат ли да бъдат отправени 
някакви твърдения или жалби срещу Исляма? Със сигурност не. Ислямът 
учи, че само тези, които използват устата и ръцете си за разпространение 
на несправедливост и омраза, трябва да бъдат наказани. По този начин от 
местно ниво към световен мащаб, ако всички страни спазват този златен 
принцип, ще открием, че в света не би имало религиозни безредици. Никога 
няма да има политически борби или безредици, дължащи се на алчност 
и желание за власт. Ако тези истински ислямски принципи се спазват, то 
във всички страни членовете на обществото ще зачитат взаимно правата 
и чувствата си и правителствата ще могат да изпълнят задълженията си да 
защитават всички граждани. На международно ниво, всяка нация трябва да 
работи заедно с дух на истинско съчувствие и състрадание едни към други. 
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Друг ключов принцип на Исляма учи, че в усилие да се развие мир, е 
необходимо никоя страна да не покаже някаква форма на гордост и 
високомерие. Това е перфектно илюстрирано от Светия Пророксa, когато 
изрича известните си думи, че нито един чернокож човек не е по-добър от 
белия и нито един бял не превъзхожда чернокож. Нито европейците са по-
велики или по-добри от другите нации, нито африканците, азиатците, нито 
пък хората от другите части на света. Различията, като националност, цвят 
или етнос, са само форма на идентичност и разпознаване.
 Истината е, че в днешния свят всички зависим едни от други. Днес дори 
големите сили, като Европа или САЩ, не могат да оцелеят, ако са изолирани 
от останалите. Африканските страни не могат да останат изолирани и се 
надявам скоро да се развият, нито пък азиатските страни, или хората от 

която и да част на света. Например, ако искате Вашата икономика да 
процъфтява, то тогава трябва да сте готови да приемете международната 
търговия. Много показателен пример за това до колко е взаимосвързано 
всичко в света днес е фактът, че европейската или световната финансова 
криза от последните няколко години оказа отрицателно въздействие, 
повече или по-малко на всяка една държава по света. Освен това се налага 
страните, които са напреднали в науката или в някоя друга област, да си 
сътрудничат и да си помагат едни на други.
Ние винаги трябва да помним, че хората по света, независимо дали са от 
Африка, Европа, Азия или от другаде, са получили големите интелектуални 
способности на Всемогъщият Аллах. Ако всички страни използват дадените 
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им от Бога способности за доброто на човечеството, то тогава светът ще 
се превърне в убежище на мира. Обаче, ако развитите страни се опитват 
да подтиснат растежа и прогреса на по-слабо развитите или развиващите 
се нации и не предоставят възможност за изява на ярките умове от тези 
нации, тогава, без съмнение, ще се разпространи тревога и нарастващото 
безпокойство ще разруши международният мир и сигурност.
Друг принцип на Исляма, за да се развива мира е, че ние не трябва да 
толерираме несправедливостта спрямо другите или нарушаването на 
правата им. По същият начин както не бихме приели да бъдат отнети нашите 
собствени права, така не трябва да приемаме това да се случва на другите. 
Ислямът учи, че когато трябва да бъде въздадено правосъдие, то трябва да 
бъде пропорционално на престъплението. Въпреки това, ако прошката може 

да доведе до поправяне, то трябва да се приеме възможността да се прости. 
Истинската и главна цел винаги трябва да бъде поправянето, помирението 
и развитието на дълготраен мир. Обаче какво всъщност се случва днес? Ако 
някой извърши престъпление или несправедливост, жертвата търси мъст 
по начин, по който е напълно несъразмерен и по-голям от извършената 
несправедливост. 
Точно на това сме свидетели днес, на ескалиращия конфликт между Израел и 
Палестина. Великите сили открито изразиха недоволството и загрижеността 
си по отношение на ситуациите в Сирия, Либия и Египет, въпреки, че 
може да се спори, че това всъщност са вътрешни въпроси. И все пак те не 

Председателят на Европейския парламент, Мартин Шулц, се среща с 
Негово Светейшество.
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изглеждат загрижени за палестинския народ. Това се възприема, като двоен 
стандарт, причинявайки тъга и увеличавайки страданието в сърцата на 
хората от мюсюлманските страни срещу великите сили в света. Този гняв 
и враждебност може изключително лесно да нарасне и да избухне по всяко 
време. Какъв ще бъде резултатът от това? Колко щети ще бъдат нанесени на 
развиващия се свят? До колко ще бъдат засегнати развитите страни? Само 
бог знае отговора на тези въпроси. Аз не мога да им дам отговор, никой не 
може. Единственото, в което можем да бъдем сигурни е, че мирът ще бъде 
унищожен.
Нека да е ясно, че не говоря в подкрепа на никоя определена страна. 
Това, което искам да кажа е, че всички форми на жестокост, където и да 
съществуват, трябва да бъдат премахнати и спрени, независимо дали са 
извършени от народ на Палестина, народа на Израел или на някоя друга 
държава. Жестокостите трябва да бъдат спрени, защото, ако им позволим 
да се разпространят, тогава пламъците на омразата ще погълната целия 
свят до такава степен, че скоро хората ще забравят за бедите причинени 
от сегашната икономическа криза. Вместо това ще бъдем изправени пред 
много по-ужасяващо състояние на нещата. Ще има толкова много човешки 
жертви, че дори не можем да си го представим.
Така че е задължение на европейските страни, които претърпяха големи 
загуби по време на Втората световна война, да се поучат от своето минало 
и да спасят света от унищожение. За да го направят, те трябва да изпълнят 
изискванията за справедливост и да бъдат готови да поемат своите 
отговорности. Ислямът категорично подчертава необходимостта да се 
действа винаги по честен и справедлив начин. Той ни учи, че никоя страна 
не трябва да получава специално отношение или предпочитание. Всеки 
престъпник трябва да знае, че ако се опита да действа несправедливо към 
някоя страна, независимо от нейния размер или статут, това няма да му 
бъде позволено от международната общност. Ако държавите-членки на 
ООН, държавите, които се възползват от Европейския съюз и страните под 
влиянието на великите сили, или дори по-развитите страни приемат тази 
практика, тогава и само тогава може да са възцари мир. 
Освен това, ако тези нации, които имат право на вето в ООН, осъзнаят, че 
ще бъдат държани отговорни за техните действия, може наистина да бъде 
установено правосъдие. Всъщност, ще направя още една крачка, като кажа, 
че правото на вето никога не може да позволи или улесни установяването 
на мир, защото не всички страни са едно ниво. Това е въпрос, който ясно 
поставих по-рано тази година на водещите политици и наблюдатели в 
Съединените щати, в Капитъл Хил. Ако погледнем историята на гласуването 
на ООН, ще открием, че правото на вето не винаги е било използвано, за 

Председателят на Европейския парламент, Мартин Шулц, се среща с 
Негово Светейшество.
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да помогне на тези, които са били подтиснати или които са действали по 
правилния начин. Всъщност виждаме, че с ветото в някои случаи е било 
злоупотребено, за да се подпомогне жестокостта, а не за да го предотврати. 
Това не е нещо, което е скрито или неизвестно, много коментатори открито 
говорят и пишат за това. 
Друг красив принцип, на който ни учи Исляма, е че мирът в обществото 
изисква човек да потисне гнева си, отколкото да му позволи да надделее 
на принципите за честност и справедливост. Ранната история на Исляма 
свидетелства, че истинските мюсюлмани винаги са действали според този 
принцип и тези, които не са, са били жестоко смъмряни от Светия Пророк 
Мухаммадсa. Днес, за съжаление, не винаги се случва така. Има случаи, 
когато армиите или войниците, които са били изпратени да установят 
мир, се държат по начин, който е напълно в разрез с поставените им цели. 
Например, в някои страни чуждестранните войници са се отнасяли с 
труповете на техните жертви по изключително непочтителен и ужасяващ 
начин. Може ли да се установи мир по този начин? Реакцията на подобно 
поведение не може да остане само в границите на засегнатата държава, а 
се проявява по целия свят. Разбира се, ако мюсюлманите са малтретирани, 
ислямските екстремисти се възползват от това им мирът по света е нарушен, 
въпреки че това е в разрез с Ученията на Исляма. Ислямът ни учи, че мир 
може да бъде постигнат единствено, като се помага и на двете страни – и на 
потисника, и на подтиснатите, по начин, който е напълно безпристрастен и 
освободен от всякакви интереси и вражди. Мирът се постига, като се даде и 
на двете страни равно начало и равноправие. 
Тъй като времето е ограничено, бих искал да спомена само още една важна 
особеност, която е, че Ислямът учи, че на богатството и ресурсите на другите 
не трябва да се гледа завистливо. Ние не трябва да пожелаваме, това, което 
принадлежи на другите, защото това също е средство за разрушаване на 
мира. Ако богатите страни се опитат да завземат и използват богатствата 
и ресурсите на по-слабо развитите нации, за да задоволят собствените си 
нужди, тогава естествено враждата ще се разпространи. Където е уместно, 
развитите нации могат да вземат малка част в замяна на техните услуги, 
докато по-голямата често от ресурсите бъде използвани за подпомагане на 
неразвитите страни, за повишаване на техния стандарт на живот. Трябва да 
им се даде възможност да просперират и трябва да им се помогне в техните 
усилия да достигнат същите нива, като развитите страни, защото тогава, и 
само тогава, може да бъде постигнат мир. Ако лидерите на тези страни не са 
честни, тогава Западните нации или развитите нации трябва сами да следят 
и организират развитието на страната, оказвайки им помощ. 
Има много други въпроси, които бих искал да засегна, но поради липсата 
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на време, ще се огранича само до тези, които споменах. Със сигурност това, 
което обясних, представляват истинските учения на Исляма.
Има един въпрос, който може да се породи в сърцата Ви и нека да му 
отговоря предварително. Може да кажете, че ако това са истинските 
учения на Исляма, тогава защо ставаме свидетели на подобни разделения и 
безредици в мюсюлманския свят? Отговорих на това по-рано, като споменах 
нуждата от появяването на реформатор, който ние вярваме, че основателя 
на Мюсюлманската Общност „Ахмадия”. Ние, Мюсюлманския Джама’ат 
„Ахмадия” винаги сме се стремели да предадем тези истински учения на 
Исляма на колкото се може по-широка аудитория. Бих искал всички Вие 
също да положите усилия за осведомеността в рамките на собствените си 
кръгове по тези въпроси, за това, че траен мир може да бъде постигнат във 
всички части на света.
Ако се провалим в тази задача, тогава никоя част от света няма да бъде в 
безопасност от ужасяващите и разрушителни ефекти на войната. Моля се 
Всемогъщият Аллах да издигнат на личните си интереси и желания в опит 
да се спаси света от приближаващото унищожение. Развитите западни 
страни са тези, които притежават голяма част от силите в съвременния 
свят и заради това е тяхно задължение, преди всичко останало, да обърнат 
спешно внимание на тези въпроси от изключителна важност.
Накрая бих искал още веднъж да благодаря на всички Вас, че отделихте 
време да чуете това, което имах да кажа. Нека Аллах да Ви благослови. 
Благодаря Ви много.

Негово Светейшество води тихата молитва в края на обръщението си.
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Историческото откриване на джамия във Валенсия, Испания 

Обръщение отправено от Хазрат Мирза Масрур Ахмад аbа, Халифатул 
Месих V, Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”, на 3 
април 2013 г. на ВИП приема, проведен в новооткритата джамия „Байтур 
Рахман” във Валенсия, Испания.

След рецитирането на Ташаххуд, Та’аввуз и Бисмиллах, Хазрат Халифатул 
Месих	V	аbа	каза:

СИМВОЛ НА МИР И ХАРМОНИЯ

Преди да Ви кажа няколко думи за откриването на тази джамия, бих искал 
да преди всичко да благодаря на всички Вас, нашите гости, повечето от 
които сте немюсюлмани, за това, че уважихте това събитие. За нас е чест да 
сте тук с нас.  Вие присъствате на това събитие въпреки факта, че в Европа 
и Запада на мюсюлманите и религията на Исляма се гледа със страх и 
последователите на тази религия са считани за екстремисти или фанатици. 
Също така се вярва, че мюсюлманите не харесват немюсюлманите и не ги 
смята за достойни за общуване. Като се има предвид това мнение за Исляма 

„Към всички гости, Ассаламо Алаикум Ва Рахматуллахе Ва Баракатоху – 
нека мира и благословиите на Аллах да бъдат с всички Вас.
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и мюсюлманите, да бъдете тук с нас днес на това специално събитие за 
мюсюлманската общност, провеждано в тяхната джамия, което всъщност 
е нейното откриване, показва, че вие сте хора с отворени сърца. Въпреки, 
че хората се събират, за да участват в събития на различни организации 
и религии, вашето идване все пак е достойно за похвала. Възможно е да 
присъствате на това събитие от любопитство за това. което имаме да 
Ви кажем или любопитство за мюсюлманите като цяло, каквато и да е 
причината, съм много благодарен за Вашето присъствие и за времето, което 
сте отделили, за да почетете това светло събитие.
Също така е мое задължение да бъда признателен и да благодаря на всички, 
които приеха нашата покана. Светият Пророксa казва, че всеки, който не 
изпитва благодарност към своите събратя, не може да бъде благодарен на 
Създателя. Исляма казва, че ако човек не показва смирение и благодарност 
към своите събратя, а вместо това само изразява смирение и благодарност 
към Бог, този човек не е искрен и към Бог.  Прочие, с тези думи бих искал 
да кажа, че ние, като членовете на ислямската общност „Ахмадия”, сме 
благодарни за Вашето присъствие.
Сега бих искал да Ви представя няколко ислямски учения относно свързани 
с джамията, както и правата, които дължим на нашите съседи. Благодарен 
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съм на нашите съседи, съветници и на кмета на града за това, че ни 
позволиха да построим тази джамия. Като допълнение бих искал да изтъкна, 
че, джамията, освен, че е място за поклонение за нас, нейното построяване 
разкрасява Вашия район, тъй като е сграда с привлекателна архитектура. 
Шофирайки по магистралата, мотористите могат да видят и да наблюдават 
красотата на тази джамия. Друго, което бих искал да спомена е, че някои 
съседи имаха опасения относно построяването на тази джамия. Смятаха, 
че с новата придобивка ще бъдат нарушени мирът и спокойствието в 
общността, ще се увеличи трафикът в района, че хората ще замърсяват и ще 
смущават реда в околността. Надявам се и вярвам, че опасения ще се окажат 
погрешни. Трябва да сте забелязали, че през последните няколко седмици 
кипяла доста усилена дейност в джамията.  Събираха се много хора, много 
храна беше приготвена и много хора се храниха тук, но вярвам, че това не 
е притеснило местните жители. От моя гледна точка не съм видял да е било 
много замърсено. Мисля, че е единствено общинските служби по чистота са 
имали малко повече работа и е трябвало да съберат повече торби със смет 
от обикновено, за което им  се извинявам.
Истинският мюсюлманин е съветван от религията, че чистотата е част от 
нея. Препоръчва се да се стремим не само към външна, но и към по-дълбока, 
душевна чистота. Всъщност на прага на Новата година, когато повечето 
хора отбелязват празника, празнувайки цяла нощ, ние помагаме на нашите 
общински съветници  в почистването на улиците и им осигуряваме работна 
ръка, за да почистят след подобни събития. Правим това, защото така ни е 
наредено от нашата религия. Наш дълг е да помагаме на нашите съседи и да 
се уверим, че те не са притеснени по никакъв начин.
Светият Пророк на Ислямасa казва, че Аллах многократно е споменавал, че 
трябва да помагаме на своите съседи. На това е било подчертавано толкова 
много, че си мисля, че на съседа се гледа едва ли не като на наследник, 
толкова голямо внимание е отредено на грижата за него. 
Едно нещо, на което се възхищавам в испанския народ е, че те отдават 
значение на чистотата. Жените не само чистят техните домове – което 
съм сигурен, че трябва да правят – но също така чистят и тротоарите пред 
домовете си. Движейки се съм виждал жени да метат пред домовете си. 
Наистина съседите на тази джамия може да имат резерви относно нивото 
на чистотата, което ще бъде поддържано след откриването на тази джамия 
и с увеличаването на броя на хората в района.  Бих искал да Ви уверя, обаче, 
че сме сигурни, че няма да има причина за оплакване. 
Говорейки за съседи, също така, бих искал да Ви дам определение на това 
какво означава за нас съседа.  Не само живущите непосредствено от двете 
страни на дома Ви, но и хората радиус от сто къщи се смятат за съседи. 
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Човекът, пътуващ до вас във влак, кола или автобус и дори колегата се 
смята за съсед. Така че определението за съсед е много обширно. Учени сме, 
че не трябва по никакъв начин не трябва да причиняваме неудобство на 
съседите си. Следователно не сме тук, за да Ви причиняваме неудобство, а 
точно обратното, тук сме, за да Ви служим. Ние сме тук, за да споделим с 
Вас нашата общност, да се присъединим във Вашите дейности и да живеем 
мирно и щастливо с Вас. 
Днес Мюсюлманската Общност „Ахмадия” съществува в над 200 страни. 
И навсякъде, където сме, ние разпространяваме посланието „Любов към 
всички, омраза към никой”. Проповядваме всеки да проявява любов и 
доброта към хората. Никой не трябва да бъде наранен от някое от нашите 
дела. В една от своите проповеди Светият Пророк на Ислямасa  казва, че 
истинския мюсюлманин е този, от чиято уста и ръка не произлизат злини 
към миролюбив човек. Следователно ние, ахмади мюсюлмани се опитваме 
да живеем според това учение и бихме искали и целия свят да живее по 
този начин; това означава да се живее в мир и хармония с нашите събратя, 
независимо от тяхната вяра или раса. 
Свещения Коран ни учи, че трябва не само да изпълняваме задълженията 
си спрямо Бог, но и да изпълняваме задълженията си към своите събратя. 
Трябва да покажем истинска справедливост във всички наши отношения, 
защото бидейки несправедливи се дистанцираме от Бог. Например 
Свещеният Коран ни учи, че ако трябва да свидетелстваме срещу нас самите, 
нашите родители, семейство или скъпи за нас хора, трябва да го направим. 
Ще бъдем смятани за истински мюсюлмани, само ако живеем според това 
учение.
Няма достатъчно време да Ви представя подробно ученията на Светия 
Пророксa и на Свещения Коран. Но бих искал да спомена накратко, че 
в днешния свят Исляма се изобразява неправилно и се счита за религия 
на агресията. Естествено тази грешна представа се дължи на малка група 
мюсюлмани-екстремисти, без съмнение, но по времето на Светия Пророксa	

на Исляма и на неговите ранни четири истински Халифи не е имало случай, 
когато мюсюлманите да са били първите, които да започнат война или да 
проявят някаква агресия, те по-скоро са посвещавали времето си да служат 
на човечеството и да разпространяват мирното послание на Всемогъщия 
Бог.  Войната е била разрешена на мюсюлманите само когато са били 
преследвани и прогонени от домовете си в Мека и са се преселили в Медина. 
Именно когато те са били проследени и атакувани в Медина, им е било 
дадено правото да се защитят.
Свещеният Коран казва, също така, че ни е било дадено правото да се 
отбраняваме, само защото ако не го направим няма да остане място за 
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поклонение, било то църква, синагога, джамия или друг храм, който да 
бъде спасен от агресорите. И така с това разрешение не само Исляма и 
джамията са били защитени от жестокости, но и на други религии и места за 
поклонение им е била осигурена безопасност чрез този декрет.  Истинският 
мюсюлманин е учен, че трябва да защитава джамията, но и да защитават и 
другите места за поклонение на другите религии. Следователно истинските 
мюсюлмани никога не са причинили щета на места за поклонение на други 
религии по време на война. Разрешение да се отвърне по време на война е 
било давано само в ситуации, в които има заговор срещу правителството и 
е известно, че има заплаха за страната.
Всичко, което Ви представих днес е истинското учение на Исляма. Някои 
от Вас може да не се съгласят с мен по някои въпроси от историята, които 
бяха споменати, но това се дължи факта, че историята ни е била грешно 
представена от някои историци или ориенталисти, които не са се отнесли 
справедливо към историята или реалността. Не казвам, че мюсюлманските 
правителства никога не са грешали и не предизвиквали безредици в своите 
страни, или пък не са имали конфликти със своите съседи, но е имало 
ситуации, когато те са били третирани по същия начин от немюсюлмански 
правителства и историята свидетелства за този факт.
Независимо от това бих искал да кажа, че тази джамия е построена, 
за да служи като място за братство и единство. Който и да дойде тук, 
билото мюсюлманин или немюсюлманин, с благочестиви намерения, 
винаги ще намери вратите на джамията отворени за него. Тази джамия 
беше наименувана Месджид Байтур Рахман – това е дом на Бога, който е 
всемилостив, който показва безусловна милост към своите създания.
Ние, които построихме тази джамия, Ви уверяваме, че ще продължим 
да служим и помагаме на общностите, в които живеем, за да можем да 
получаваме все повече благодат от всемилостивия Бог.
Накрая бих искал още веднъж да Ви благодаря, че уважихте това събитие 
с Вашето присъствие. Моля се единството и връзката между мюсюлмани и 
немюсюлмани в тази общност да се засилва. Благодаря Ви много.”
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Обръщение отправено от Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa, Халифатул 
Месих V, Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия” на 11 
май 2013 на специален прием, провел се в хотел „Монтидж” в Бевърли 
Хилс, Лос Анджелис, САЩ.

„Търся убежище при Аллах от проклятията на Сатаната. В името на 
Аллах, Всемогъщия и Милостивия”

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

Преди всичко бих искал да благодаря на всички наши гости, които приеха 
нашата покана и уважиха това събитие с присъствието си. Искам, също така, 
да благодаря на уважаемите гости, които произнесоха речи и похвалиха 
общността. Още благодаря на онези, които ми подариха подаръци, особено 
Ключа на областта. Благодаря Ви много за това. Вашето любезно отношение 
към ислямските религиозни организации е ясно демонстрирано чрез Вашето 
присъствие и показва, че имате много толерантно отношение и желание да 
научите повече за Исляма.

С тези няколко думи бих искал да обърна внимание по един въпрос от 
голямо значение, който има голяма нужда да бъде дискутиран и да се 
говори за него в днешния свят. Това, за което искам да говоря, е нещо, което 
създаде „ислямофобията” в Западните и немюсюлнмански страни. Няма 
съмнение, че това състояние на страх и безпокойство е било провокирано от 
така наречените мюсюлмани и мюсюлмански груби. Обаче няма съмнение, 
че действията на тероризъм и екстремизъм, които те вършат нямат нищо 
общо с истинските учения на Исляма.

Истинското значение на думата „Ислям” е мир, сигурност и осигуряване 
на защита от всички форми на вреда или зло. Всъщност Свещения 
Коран заявява, че това е учението, което всеки един пратеник на Бог 
разпространява. Ислямът изисква от мюсюлманите да се придържат към 
това учение и основното е, че те трябва не само да спазват правата дължими 
на Бог, но и правата дължими на всички Божии творения.

МУХАММАДса – ПОСЛАНИК НА МИРА
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Коранът огрява с ярка светлина ученията на всички пророци, от него 
става ясно, че те всички са привлекли вниманието на човечеството в 
изпълнението на правата дължими на Бог и на Неговите създания. Как  
тогава е възможно от една страна Бог да е възхвалява качествата на всички 
религии, призовавайки човечеството да изпълни правата на Бог и на човека, 
а от друга страна Бог да повели на Светия Пророк Мухаммадсa, на когото бе 
разкрита Великата книга, да не установи мир и сигурност по света? Как е 
възможно да им е било заповядано да причиняват разрушение и да рушат 
мира и сигурността по света? Със сигурност никой разумен човек не би 
могъл да приеме това. 

Истинското правосъдие и справедливост изисква  това, а не да се съди 
Исляма по предубеден начин или чрез неверни предположения основани на 
слухове. Човек трябва да изучи религията, да се опита да разбере истинските 
й учения преди да критикува нея и нейния основател. Основателно решение 
по всеки може да бъде взето само след като човек е изучил нейните учения 
и се е опитал да узнае истината. Истината или реалността във всяка вяра 
може да бъде научена само от онези, които практикуват или се стремят да 
следват истинските и автентични учения. Днес Мюсюлманската Общност 
„Ахмадия” е тази, която претендира, че следва първоначалните и истински 
учения на Исляма и ги разпространява.

Чувайки това, може да се запитате как ахмадийците могат да твърдят, че 
само те разбират истинските учения на Исляма, имайки предвид, че голям 
брой мюсюлмани и ислямски духовници дори не считат ахмадийците за 
мюсюлмани. За да Ви отговоря на този въпрос най-напред, и както споменах, 
е Корана е казано, че Исляма е религия на мира и няма нищо общо с 
тероризъм и екстремизъм. Второ, в едно голямо пророчество направено от 
Светия Пророк Мухаммадсa той казва, че както се е случвало с всички други 
религии, мюсюлманите ще станат покварени и развратени.  Мюсюлманските 
духовници ще разпространяват фалшиви доктрини и идеологии и ще има 
голямо разделени и конфликти в мюсюлманския свят. Докато Свещения 
Коран  си остане запазен в оригиналния си вид ще бъдат направени 
фалшиви коментари и тълкувания, които ще поведат мюсюлманите далеч 
от истинските му учения. 

Според пророчеството, когато настъпи това злощастно време, Всемогъщият 
Бог ще прати човек, като Обещания Месия и Имам Махди, за да поднови 
Исляма. Той ще разясни правилните значения на Корана и ще покаже 
на света истинския Ислям, практикуван от Светия Пророксa и неговите 
последователи преди 1400 години. Обещания Месия ще поведе света към 
съвместен живот, изпълнен с любов , мир и хармония и ще насърчи у хората 
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дух на взаимно разбирателство и смирение.  Обещания Месия ще направи 
всичко това, следвайки  светлия пример на Светия Пророк Мухаммадсa и 
истинските учения на Исляма. Обещаният Месия ще сложи край на всички 
религиозни войни. Ние, ахмади мюсюлмани, вярваме, че Основателят на 
Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”, Хазрат Мирза Гулам Ахмадaс от Кадиян 
е бил обещаната личност предсказана от Светия Пророк Мухаммадсa. Ние 
вярваме, че той е като лъч светлина осветяващ истинските и светли учения 
на Исляма по целия свят.

С тези встъпителни думи бих искал да Ви дам няколко кратки примера за 
красивите и мирни характеристики на Исляма. Преди да дам конкретни 
примери, трябва да спомена, че човекът, следвал ученията на Исляма на 
най високо ниво, е Светият Пророк Мухаммадсa. Ето защо една от неговите 
съпруги веднъж казала, че неговите морални принципи и действия са 
перфектното отражение на ученията на Корана. Следователно, ако човек 
изучава Корана, тогава животът и личността на Светия Пророксa ще му 
станат ясни и разбираеми. 

С ограниченото време, с което разполагам, не бих могъл да обхвана 
всички аспекти на Корана. Всъщност не би ми било възможно да обхвана 
дори едно от неговите учения. Въпреки това ще се опитам накратко да 
обясня една част от Ислямско учение, което, за съжаление, е останало 
неразбрано в съвременния свят и поради това предизвиква много страхове 
в немюсюлманския свят. Имам предвид ученията на Корана и Светия 
Пророксa относно установяването на мир по света.

Още с първия си стих Корана отправя послание за мир. Първият стих на 
Корана гласи:

„Слава на Аллах, Господар на всички светове.”

Този стих означава, че Богът, който мюсюлманите почитат е единствения 
Бог, който се грижи и храни всички и всичко, без разлика. Той изпълнява 
всички нужди на Своите създания. С други думи  Той е Бог на християните, 
Бог на евреите, Бог на индусите и дори се грижи и храни онези, които не 
вярват в Неговото съществуване. Винаги, когато наблегна на този момент 
осъзнавам, че вярвам в онзи единствен Бог, който е Бог на всички народи, 
всички раси и религии и така става невъзможно да развия някаква омраза в 
сърцето си към някой народ, раса или религия. В този контекст бих искал да 
кажа, че моето съчувствие и молитви са със жертвите на скорошните атаки 
в Бостън. Ние напълно осъждаме това деяние. 

На мюсюлманина му е наредено от Всемогъщия Бог да се моли по пет пъти 
на ден и да рецитира първата глава на Корана в началото на всяка молитва. 
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И така един мюсюлманин трябва да повтаря молитвата, която казва „Бог 
на всички светове.” поне 32 пъти всеки ден.  Целият свят е Божие творение 
и Той  го обича много. Поради тази причина ние възхваляваме „Бога на 
всички светове” и повтаряме тази молитва всеки ден, защото осъзнаваме и 
приемаме красотата на всички хора и народи, защото те са част от Божието 
дело. Когато красотата и достойнствата на нещо са приети, не е възможно 
да таиш омраза или злоба към него, а по-скоро любов и състрадание. Ако 
бъде разбрано това, не би ставало въпрос дали в сърцето на истинския 
мюсюлманин може да има място за враждебност,  омраза или злоба към 
някое Божие творение. 

Ето защо Светият Пророксa, който има най голямото прозрение и разбиране 
за Божието слово, рецитирал думите „Хвала на Аллах, Господар на светове”, 
които са не само част от задължителните молитви, но също и част от 
безбройните избираеми молитви, които той отправял. Повече от на всеки 
друг неговото сърце било изпълнено с любов и бил освободен от всякаква 
форма на омраза или злоба. Светият Пророксa изпитвал любов към всички 
Божии творения, но най-вече към човешкия род, защото те трябвало 
да бъдат най-доброто му творение. На човешките същества им е дадена 
мъдростта да различават добро от зло и затова има награда за доброто и 
наказание за злото.

Благодарение на безкрайната Божия любов, извираща от сърцето на 
Светия Пророксa към всички хора, той изпитвал голяма болка и отчаяние 
за състоянието на човечеството. Той постоянно бил загрижен, че заради 
злодеянията си, много хора могат да си навлекат Божия гняв и наказание. 
Светият Пророксa прекарвал нощ след нощ, молейки се на Бога онези, които 
са го забравили, да намерят правия път. Той чувствал тежестта на този товар 
толкова силно, че Всемогъщият Аллах е казал в Корана, Светият Пророкса 

ще умре от мъка, скърбейки за човечеството. Светият Пророксa бил в плен 
на притеснението и желанието си да спаси хората от унищожение. И затова е 
голяма несправедливост, че много хора днес се опитват да опетнят името му, 
казвайки, че той е донесъл учения за жестокост, насилие и несправедливост.

Днес, когато ние, Мюсюлманският Джама’ат „Ахмадия”, разпространяваме 
мотото „Любов към всички, омраза към никой” като средство за установяване 
на световен мир, ние в действителност изпълняваме ученията на Свещения 
Коран и на Светия Пророксa.  

Светият Пророксa бил толкова погълнат от желанието си да служи на 
човечеството и да изпълни правата на хората, че чрез целия си живот бил 
в готовност да изпълни тази кауза. Дори след като станал Божи Пророк, 
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което било огромна отговорност и тежката възможна задача, той казвал, че 
ако човек, независимо дали е мюсюлманин или немюсюлманин, го повика 
служи на човечеството, то той би се присъединил към него в усилията му да 
служи на хората. Това бил неговият пример, независимо от религията, ако 
някой е в нужда или идва от бедна прослойка на обществото, той правел 
всичко възможно, за да му помогне.  Въпреки високия си статут, като 
основател на Исляма и Божи пророк, той считал за изключително важно в 
постигането на тази цел да работи с немюсюлмани.

Някои хора могат да се запитат защо след като Светият Пророксa е бил 
изпълнен с толкова любов към човечеството, неговото име е свързано с 
толкова войни? Защо е участвал във войни и защо е изпращал хора в битка? 
За да се отговори на този въпрос, ние трябва да помислим дали изцяло 
миролюбивото отношение, където войната във всички случаи е грешка, е 
правилна доктрина и дали при изключителни обстоятелства може да бъде 
разрешено да се воюва? И ако при някои обстоятелства е позволено, тогава 
кои са необходимите условия и до каква степен е позволена войната. На 
какво и учи Исляма за това?

Както беше обяснено по-рано, когато мюсюлманин моли „Владетелят на 
всички светове”, красотата на Божието творение изниква пред него и той 
е омагьосан и привлечен от него. Приемайки тази красота, той не може да 
таи лоши помисли или злоба към Божието творение. За съжаление, обаче, 
винаги ще има хора, които не следват това учение, които са решени да сеят 
раздор в обществото и по целия свят. Ислямът дава точни и ясни указания 
за това как да се действа с тези хора, за да могат мирът и хармонията да 
бъдат запазени. Всемогъщият Аллах казва в Свещения Коран, че: 

„Ако не беше Аллах да прогони някои хора, земята ще да е пълна със злини, 
но милостта на Аллах е за всички хора.” (Гл. 2: стих 252)

Ако се замислим над значението на това, ще видим, че мирът е, без съмнение, 
най-доброто състояние и затова Аллах съвсем естествено е вселил неговата 
привлекателност в човешкия ум. Въпреки това понякога човек върви срещу 
естествените си инстинкти и желания. Неговата алчност, завист, егоистични 
интереси и омраза надвиват и го обземат до такава степен, че той вече не 
се интересува от правата на другите. В резултат се появяват безредици в 
обществото, държавата и по целия свят. Подобни хора действат против 
мира. Тяхна цел е да потискат и нарушават свободите, които обществото 
притежава. Те атакуват основни човешки права, като свобода на съзнанието, 
свобода на мисълта, използвайки сила и строгост. Всъщност подобни хора 
се целят също и в религиозната свобода и се опитват да я подтиснат. Точно 
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при възникването на такива обстоятелства Аллах разреши на ранните 
мюсюлмани да отговорят на силата със сила. Това разрешение се дава 
като средство за спиране на безредиците, за спиране на жестокостта и 
установяване на мир и хармония.

Аллах е казал в Корана, че Той дарява Своята милост и благодат на всички 
светове. Той няма предпочитания към народ или религия. Той не желае 
мир само за шепа избрани, а тъкмо обратното, Той иска да види целия свят 
изпълнен с мир, хармония и състрадание. В очите на Аллах всички Негови 
създания са равни. Ако Бог е позволил на някой да стане богат, то той няма 
право да лишава бедните от техните права. По същия начин, ако някоя 
държава е богата и могъща, тя няма право да узурпира правата на по-бедните 
и слаби държави. Всемогъщият Бог ясно е казал, че подобни жестокости 
създават само разделения и конфликти. В Божиите очи установяването 
на мир е голяма и първостепенна цел и ако трябва да се жертва по-малък 
идеал, то тогава няма нищо лошо, защото е за благото на човечеството.

Когато първото разрешение за отбранителна война е било дадено в Исляма, 
то е било дадено поради причината, че докато мюсюлманите единствено 
са желаели мир, неверниците са искали да го разрушат. Ако разрешението 
да отвърнат не е било дадено на мюсюлманите в този момент, то всички 
религии са щели да бъдат в голяма опасност. Всемогъщият Аллах казва в 
Свещения Коран: 

„Разрешение за бой се дава на онези, срещу които е поведена война, защото 
те са онеправдани и Аллах има силата да им помогне. Онези, които са били 
несправедливо прогонени от домовете си, само защото са казали „Нашият 
господар е Аллах.” – И ако Аллах не отблъсне някои хора чрез други, то там 
със сигурност ще има разрушени манастири, църкви, синагоги и джамии, 
където името на Аллах често е почитано. И Аллах без съмнение ще помогне 
на онези, които Му помагат. Аллах е велик и могъщ.” (Гл. 22: стих 40-41)

Така става ясно, че Ислямът е положил всички усилия да установи мир и да 
защити другите религии. Дори когато отбранителната война е била разрешена 
за мюсюлманите, Светият Пророксa е дал изключително стриктни правила за 
участие на мюсюлманските армии, които били длъжни да спазват. Светият 
Пророксa учел, че по време на война, можело да се води битка само онези, 
които били пряко ангажирани във войната. Той дал строги инструкции да не 
бъдат наранявани невинни хора. Жени, деца и възрастни хора не трябвало 
да бъдат атакувани. Той учел, че нито един религиозен водач или свещеник 
не трябва да бъде нападан на мястото си за поклонение и че никой човек 
не трябва да бъде принуждаван или насилван да приеме Исляма. Той, също 
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така, учел, че когато мюсюлманите били принудени да се бият в името на 
мира, те не трябвало да всяват страх или ужас в членовете на обществото 
или да ги заплашват по груб начин. Учел, че военнопленниците трябвало 
се грижат по-добре от колкото за тях самите. Учел, че не трябва да бъдат 
атакувани и разрушавани сгради и да бъдат отсичани дървета. Така дори 
където съществували условия и войната била оправдана, Светият Пророксa 
давал безброй насоки на своите последователи, които трябвало да се следват. 
Аз споменах само няколко. Светият 
Пророксa е казал много ясно, че който 
действа срещу тези правила, не се бие 
в съответствие със заповедите на Аллах 
за установяването на мир, а се бие по-
скоро за собствен интерес или изгода. 

Тези, които критикуват Светия 
Пророк на Ислямасa в днешния свят, 
трябва да вземат предвид дали тези 
указания са били спазени при някоя от 
войните случващи се днес. Не е ли вярно, 
че ужасяващите оръжия, които се 
използват днес, убиват безразборно 
невинни хора? Но Светият Пророксa 
е забранил всяка форма на вторични 
щети до такава степен, че веднъж 
по време на война един от неговите 
спътници убил дете. Това предизвикало 
недоволството на Светият Пророксa, 
който го смъмрил жестоко за това 
деяние.  

Друг инцидент показва колко 
Светият Пророксa е уважавал човешкия 
род.  Веднъж минала една погребална 
процесия и в знак на уважение той 
веднага се изправил. Виждайки това, 
един от неговите спътници казал 
изненадано, „Това е погребение на евреин.” Чувайки това, Светият Пророк 
Мухаммадсa казал „А той не е ли човек? Уважението към всички хора е 
задължително.” Това са характеристики и качества, които развиват взаимно 
уважение в обществото и спомагат за установяването на мира.     

В днешния свят критиките към Исляма и неговия основател нарастват 

Днес, когато ние, 
Мюсюлманският 

Джама’ат 
„Ахмадия”, 

разпространяваме 
мотото „Любов 

към всички, 
омраза към никой” 

като средство за 
установяване на 

световен мир, ние 
в действителност 

изпълняваме 
ученията на 

Свещения Коран 
и на Светия 

Пророксa. 
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все повече и повече въпреки факта, че ислямските учения и всички дела 
на Светия Пророкса са били изпълнени с любов и човечност и желание за 
установяване на мир по целия свят. За съжаление днешния свят не вожда 
или не разбира каква се случва всъщност. Както вече казах, злодеянията 
извършени от екстремисти, твърдящи, че са мюсюлмани, нямат нищо общо 
с истинските учения на Исляма. Ако има подтисничество в мюсюлмански 
страни или правата на гражданите са били узурпирани, тогава това също е 
напълно в противоречие с ученията на Исляма.

Светият Пророксa е казал, че подобни жестокости се дължат само на лични 
интереси и определено не са извършени в името на Бог. Имайки всичко това 
предвид, искам да кажа, че сега вместо да се създават заблуди за Исляма, 
всички онези, които желаят мир трябва да се обединят и да обсъдят как 
жестоките и несправедливи елементи да бъдат спрени. Оклеветяването и 
несправедливото атакуване на Исляма не е правилния начин. Като оставим 
настрана определени мюсюлмански държави и групи, има и немюсюлмани, 
които чрез действията си при причинили смъртта на невинни хора, жени и 
деца в името на „установяване на мир”.  

  Посоката, в която се движи света, предполага, че тъмната страна на войната 
ще обхване голяма част от земното кълбо. Ако избухне война, то тогава 
безброй невинни жени, деца и възрастни хора ще загинат. Унищожението 
ще бъде по-голямо от това по време на двете световни войни и казвам 
това, знаейки  добре, че по време на Втората световна война са загинали 
десетки милиони души. Световното население днес е по-многобройно 
и има значително увеличение на оръжията за масово унищожение и на 
жаждата на страните за война. При тези обстоятелства унищожението ще 
бъде многобройно.

С оглед на всичко това е задължително светът и особено Великите сили да 
положат всички усилия за спасението на света от ужасяващо унищожение. 
Страхът от Исляма и опитите за оклеветяването му няма да постигнат нищо, 
нито ще доведат мир и помирение. Вместо това, ключът към мира е да се 
спре жестокостта и подтисничеството където се появят и да бъдат заменяни 
със справедливост и равенство. Само когато този принцип бъде спазен, ще 
се постигне световен мир. Това ще се случи, само когато хората по света 
познаят своя Създател. Това е моята искрена надежда и молба, целият свят 
спешно да осъзнае нуждите на това време, преди да е станало твърде късно 
– Амин.



 Светлина 39

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

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

Преди всичко бих искал да Ви благодаря, че приехте нашата покана и се 
присъединихте към нас днес по случай откриването на нашата нова джамия 
тук във Ванкувър.

В светските си отношения хората редовно канят други хора на социални 
или граждански прояви. Обикновено тези, които са поканени приемат 
подобни покани, освен ако нямат уважителна причина или извинение 
да не присъстват. Всъщност е съвсем обичайно хора от различни раси, 
националности и религии да посещават подобни събития. Въпреки това 

Джамията – дом на мира и сигурността 

Откриване на Джамията „Байтур Рахман” във Ванкувър, Канада на 18 май 
2013 година.
Обръщение отправено от Негово светейшество, Мирза Масрур Ахмадaбa, 
Халифатул Месих V, Глава на Световната Мюсюлманска Общност 
„Ахамдия” към събралата се публика от официални лица и гости, сред 
които членове на парламента, съветници, кметове, професионалисти в 
своята област и местни жители.
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за немюсюлманите да посетят служба на ислямската религия е истинско 
доказателство за много толерантно отношение и показва Вашето силно 
желание да се запознаете с други хора и да установите приятелски отношения 
с тях. 

Задачата на днешното чисто религиозно събитие е заедно да открием нашата 
джамия. Това е първата специално построена джамия, която откриваме в 
тази провинция и нейното откриване е повод за голяма радост и щастие за 
нас.  Фактът, че всички Вие сте дошли да споделите с нас нашето щастие, 
ни прави още по-благодарни, отколкото ако беше обичайно светско или 
социално събитие.

Моята искрена надежда и молба е, че наред с изграждането на тази джамия 
нашите добри отношения и приятелства с хората в този район ще продължат 
да се увеличават и укрепват.  Надявам се и се моля, че съмненията и резервите, 
които някои немюсюлмани имат спрямо Исляма ще бъдат премахнати и че 
всички ще видите истинския и любящ образ на нашата религия.

С тези няколко думи бих искал накратко да Ви разкажа за значението и 
целта	на	джамията.		Думата	‘Masjid’	е	арабска	дума,	която	на	български	се	
превежда като джамия. Обаче  думата „джамия” не предава пълния смисъл 
и	цел	на	думата	‘Masjid’,	затова	бих	искал	да	обясня	истинските	и	значения.

‘Masjid’	 буквално	 се	 превежда	 като	 „място	 за	 поклонение”.	 Това	 означава	
място, където хората се прекланят пред Бог. В Корана Бог е казал, че 
джамията принадлежи на Него, имайки предвид, че е негова собственост. 
Джамиите може физически да са построени от хората, но вратите на 
истинската джамия, т.е. джамия построена изцяло в името на Аллах, остава 
отворена за всички хора, които гарантират мира и сигурността и които 
желаят да влязат, за да се поклонят на всемогъщия Бог.

Ние намираме практически пример на това учение от нашия учител, Светия 
Пророк Мухаммадсa. Веднъж делегация от християни от град Найран дошли 
в Медина. Като наближило времето за тяхното поклонение, те станали 
много нетърпеливи да намерят място, където да се молят. Светият Пророксa, 
виждайки тяхното притеснение, им казал да не се тревожат, защото могат да 
се молят в неговата джамия в Медина.

Днес значителна част от хората в немюсюлманския свят оправят твърдения 
срещу Светия Пророксa [и казвам, да не дава Бог], че той бил приел 
екстремистки подход срещу другите религии. Толкова много грешна 
пропаганда е проведена срещу Исляма и неговия Основателсa. От една страна 
противниците на Исляма се страхуват от религията, докато от друга се 
отправят най-неверните, вулгарни и изпълнени с омраза твърдения срещу 
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Светия основателсa. Те правят това, защото не знаят истинската история и 
не са запознати с истинските и чисти учения на Исляма. 

Няма съмнение, че екстремистките актове на определени групи мюсюлмани 
са причината за страха и омразата. И все пак нека да е ясно, че така 
наречените мюсюлмани извършват тези актове, защото са се отдалечили 
от ученията на Свещения Коран и от благословената практика на Светия 
Пророк Мухаммадсa. Аз вече казах за състрадателния пример на Светия 
Пророксa свързан с предложението, което той отправил на християнската 
делегация, която пристигнала от Найран.

Сега ще Ви представя това, което казва Коранът за установяването на мир. 
В глава 2, стих 115 от Корана Аллах казва, че няма по-несправедлив човек от 
този, който възпрепятства проповядването на името Божие и възпрепятства 
поклонението в Неговите джамии. Това е много ясна инструкция, че вратите 
на истинската джамия трябва да са винаги отворени за всички хора, които 
имат желание да се поклонят на Единствения Бог. Следователно никой 
мюсюлманин не трябва никога да бъде толкова жесток и да спира някой 
да се поклони на Всемогъщия Бог. Ако преценим величествените учения 
на Исляма, то тогава ще видим, че красивите аспекти на неговите учения 
продължават просветляват и да разпространяват светлина.

Всеки път, когато представям автентичните и красиви учения на Исляма 
на хора, които не са запознати с него, те винаги са били учудени да узнаят 
истината. За съжаление, както казах по-рано, няма съмнение, че има група 
мюсюлмани, които поради техните напълно погрешни действия, са развили 
страх към Исляма, вместо да покажат неговата истинска слава и красота. 
Това, което правят е осъдително. Ученията на Исляма са за любов, обич и 
мир. Това не са просто думи, а самата действителност.  

Нека бъде абсолютно ясно, че тези, които петнят името на Исляма чрез 
злодеяния, са мотивирани само от техни лични и егоистични интереси. И 
нека да бъде абсолютно ясно също, че Исляма няма връзка с екстремизъм, 
тероризъм или злодеяния. Ако в някои случаи има някои учения за твърдост 
в Корана, то тяхната причина и мотиви са били ясно обяснени. Където 
има подобни учения, те са дадени само като средство за установяване на 
постоянната цел – мир и сигурност по света.

 Когато Коранът дава разрешение на мюсюлманите да използват сила, за да 
се защитят, то е било дадено като средство за защита на всички религии и на 
всички хора и историята свидетелства за тази истина. То се намира в глава 
22, стих 40 от Свещения Коран, че на мюсюлманите за първи път им е дадено 
разрешение да се защитават от варварските изтезания на съперниците. 
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Стихът гласи:

“Разрешение да вдигнат оръжие се дава на онези, срещу които се води война, 
защото те са били онеправдани и Аллах има власт да им помогне. „

Ние трябва да разберем контекста зад това разрешение и положението по 
онова време. Мюсюлманите са положили всички усилия да се опитат да 
установят мир. Те са понесли най-безмилостните форми на преследване и 
жестокост. Срещу тях е поведена война и те са били прогонени от домовете 
си.  По този начин жестокостта и варварщината на противниците на Исляма 
е надминала всякакви граници.

В този критичен момент Аллах е дал разрешение за отбранителна война и 
с нея е гарантирал, че Неговата помощ ще бъде с мюсюлманите.  Въпреки 
факта, че мюсюлманите били много по слаби и безпомощни в сравнение 
с техните опоненти, Аллах, който притежава всички сили, им обещал, че 
помощта Му ще бъде с тях и ще ги води по пътя към победата.  Историята 
свидетелства, че наистина се случило така. Докато неверниците в Мека 
притежавали голяма и силна армия, напълно оборудвана с голям запас от 
оръжия и артилерия, мюсюлманската армия била едва една трета от нея 
и не притежавала почти никакви оръжия. Въпреки огромната разлика 
между тях, мюсюлманите успели да нанесат голямо и наистина чудовищно 
поражение на съперниците си. Защото са се били в името на истината, 
установяването на мир и за спиране на жестокостите.  Било е им позволено 
и Божията помощ е била с тях.

В следващия стих Аллах е обяснил, че ако жестокостта не е била спряна, всяка 
религия е щяла да се превърне в мишена на жестокостта на неверниците. 
Коранът казва:

„Тези, които са били прогонени от домовете си несправедливо, само защото 
са казали „Нашият Бог е Аллах”. И ако Аллах не беше отблъснал някои хора 
чрез други, то там щеше да има поругани манастири, църкви, синагоги и 
джамии, където се почита името на Аллах.  А Аллах винаги помага на онези, 
които Му помагат. Аллах е Велик.”(Гл. 22: стих 41)

Този стих ясно показва, че ако Всемогъщият Бог не бе дал позволение за 
отбранителна война, то тогава никоя религия нямаше да е в безопасност. 
Нито храмове, църкви, синагоги или джамии нямаше да са в безопасност, 
защото противниците са се стремели да ги сринат и унищожат, така че да 
не остане никаква следа от религия. Всемогъщият Бог е заявил, че да се 
воюва с хора въз основа на тяхната религия е изключително тежко и опасно 
престъпление, което много Го разгневява. Ето защо при изключителни 
обстоятелства е позволено да се спре подобна жестокост със сила. 
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Един аспект, който трябва да бъде засегнат е, че в този стих, който цитирах, 
Аллах не издава заповед да бъдат защитени със сила само джамиите. 
Всъщност другите места за поклонение са споменати преди джамиите. 
Така още веднъж искам да поясня, че когато е било дадено разрешение на 
мюсюлманите да се отвърне 
със сила на неверниците, 
то не е било само, за да се 
защити Исляма, а е било 
дадено като средство 
защита на всички места 
за поклонение и религии. 
Накратко може да се каже, 
че първата по рода си „Харта 
за защита на религиите 
и религиозните права” е 
намерена в Свещения Коран 
и се асоциира директно 
с джамия. С други думи, 
когато се открива нова 
джамия, се отваря нова глава 
за религиозната свобода. 
Тя дава не само религиозна 
свобода, но и заповед за 
защита на всички религии.

Тук бих искал да спомена, 
че Канада е една от 
малкото страни  - може 
ни втората или третата – 
която е открила служба по 
въпросите на религиозната 
свобода.  Според мен 
правителството заслужава 
похвала и поздравления 
за предприемането на тази важна стъпка. Казвам това, защото чрез това 
Канада се опитва да установи нещо, както тук в Канада, така и в чужбина, 
което удовлетворява Създателя на небето и земята. Ние, ахмади мюсюлмани, 
вярваме, че  Основателят на Ислямаса е бил имам на епохата, който да 
съживи истинските учения на Исляма и заради това вярване, ние твърдим, 
че действаме според истинските учения на Исляма и Корана.

“Ние винаги трябва да помним, че 
хората по света, независимо дали 
са от Африка, Европа, Азия или 
от другаде, са получили големите 
интелектуални способности на 
Всемогъщият Аллах. Ако всички 
страни използват дадените им 
от Бога способности за доброто на 
човечеството, то тогава светът 
ще се превърне в убежище на мира. 
Обаче, ако развитите страни се 
опитват да подтиснат растежа 
и прогреса на по-слабо развитите 
или развиващите се нации и не 
предоставят възможност за 
изява на ярките умове от тези 
нации, тогава, без съмнение, 
ще се разпространи тревога и 
нарастващото безпокойство ще 
разруши международният мир и 
сигурност.”
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Ние се опитваме с всички възможни средства да просветим хората по 
света за чистите и благородни религии на Исляма. И така, ние напълно 
подкрепяме правителството на Канада в това начинание. Ние напълно ще 
им сътрудничим в усилията за установяването на религиозна свобода по 
света.  Не може да има никакво съмнение, че практикуваме това, което 
проповядваме и ние вече демонстрирахме това с факта, че Службата за 
религиозна свобода бе открита в центъра на Пийс Вилидж в Онтарио. Също 
така бих искал да кажа, че съм изключително поласкан, че д-р Андрю Бенет, 
който имаме честта да бъде тук с нас днес, е назначен за първия посланик на 
Службата за религиозна свобода.  Скоро се срещнах с него, когато пътувах 
до Лондон, за да посетя нашия Национален мирен симпозиум, който 
организираме всяка година. Освен, че открих, че той е много приятелски 
настроена личност с открито сърце, открих също, че изпълнен с решимост да 
изпълнява задълженията си по най-добрия начин. Нека Аллах позволи да е 
изпълнен с тази решимост завинаги.  Също така се моля, че правителството 
на Канада и нейните жители да предприемат всички действия, които са 
предпочитани и харесвани от Всемогъщият Бог. Моля се да се спасят от 
онези действия, които не са богоугодни, за да може Божията благодат да се 
изсипе върху тази велика нация. 

Бих искал сега да поговоря отново за тази джамия. Както казах преди, 
хората в този район, този град и изобщо в тази страна трябва напълно да се 
освободят от страхове, съмнения или притеснения, които таят в сърцата и 
умовете си. Няма нужда да се страхуват от тази джамия, защото тази града 
е само послание за любов, обич и братство. И тази сграда ще се превърне в  
гаранция за мир и хармония. 

Тази джамия е наречена „Байтур Рахман”. Думата „Рахман” е едно от 
имената на Аллах и едно от Неговите качества. Тя означава, че Бог е Щегър, 
Милостив и Състрадателен към всички същества и всички хора, независимо 
от националност, раса или религия. Благодарение на Щедростта и Милостта 
на Бог в днешния материалистичен свят, където мнозинството от хората не 
изпълняват правата дължими на Аллах, Той продължава да дарява Милостта 
си на всички свои създания.  На мюсюлманите им е наредено да приемат и 
да си наложат Божиите качества и затова е важно за Мюсюлманите да бъдат 
милостиви и състрадателни към всички Божии творения. Мюсюлманинът 
трябва да помага на своите събратя, мъже и жени, а не да им причинява 
злини или мъка. Само бидейки състрадателен и отзивчив, мюсюлманинът 
може да стане приемник на Божията прошка и благословия. Следователно 
е невъзможно един истински мюсюлманин да участва в жестокост или 
да причинява безредици.  Не възможно един истински мюсюлманин да 
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превърне джамията в място на страх и омраза и да отблъсне хората далеч 
от нея. 

Тъкмо обратното, защото поклонението пред Бога се случва в джамията 
и понеже изпраща послание за мир и сигурност, джамията е място, което 
привлича хората към себе си като магнит. И така при откриването на 
тази джамия, бих искал да обява и да декларирам, че тази джамия  ще 
бъде място за разпространение на любов, обич, мир и братство за всички 
хора, независимо дали са ахмадийци или не, мюсюлмани или не. Вратите 
на нашата джамия винаги ще бъдат отворени за хора от всички религии, 
защото тази джамия е средство да покажем Божията благодат, милост, любов 
и състрадателност към човечеството. Трябва да кажа, че с построяването 
на тази джамия, отговорностите и задълженията на всеки мюсюлманин-
ахмадиец се увеличиха. Повече от преди местните ахмадийци трябва 
да са готови да защитават всяка църква, синагога и всяко друго място за 
поклонение. Някой ден, с Божията помощ, не-ахмадийците ще осъзнаят и 
ще разберат, че когато изпаднат в беда, мюсюлманите –ахмадийци са тези, 
които най-напред ще им се притекат на помощ и ще защитават местата 
за поклонение на всички хора. Надявам се и се моля да сте се убедили от 
това, което казах и истински учения на Исляма да са Ви станали ясни. Със 
сигурност Ислямът, който се практикува от Мюсюлманския Джама’ат 
„Ахмадия”, е лъчът светлина за цялото човечество. 

Днес светът има нужда от хора от всички религии, дори хора, които не 
вярват в религиите, да се съберат. Има спешна нужда хората от всички 
раси, националности и етноси да се обединят в обща цел да спасят света 
от разрушение. Всички миролюбиви хора трябва се обединят и да спрат 
всички форми на жестокост, където и да се появят. Всеки трябва да 
премахне всички форми на враждебност, омраза или злоба от сърцето си, 
иначе цялата тази омраза ще се запали и ще донесе унищожението на този 
свят. Признаците на световна война се появяват на хоризонта и има само 
един начин да се предпазим от разрушителните й последици е да потърсим 
Единствения Бог, този, който е загрижен за Неговото творение, за Неговата 
милост. Молитвата ми е светът да е склонен на това – Амин. 

Накрая бих искал още веднъж да изкажа сърдечната си благодарност на 
всички Вас за отделеното време и положените усилия да споделите нашето 
щастие днес. Нека Аллах да Ви благослови. Благодаря Ви много.”
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ИСЛЯМЪТ – РЕЛИГИЯ НА МИРА И 
СЪСТРАДАНИЕТО

Обръщение отправено от Негово Светейшество, Мирза Масрур Ахмад, 
Халифатул Месих V aбa,  Глава на  Световната Мюсюлманската Общност 
„Ахмадия” от 11 юни 2013 г. на събитие в чест на стогодишнината 
на Мюсюлманската Общност „Ахмадия” в Обединеното кралство, 
състояло се  в сградата на Парламента в Лондон. Тържествата по 
случай стогодишнината бяха уважени от 68 изтъкнати личности, сред 
които 30 членове на парламента, 12 членове на Камарата на лордовете, 
включително 6-ма министри от Кабинета и 2-ма министри.  Различни 
медийни организации, включително BBC, Sky TV и ITV, присъстваха,  за да 
отразят събитието.  Присъстваха, също така, Държавния секретар по 
енергетиката и климатичните промени, уважаемия министър Ед Дейви,  
заместник министър-председател, уважаемия Ник Клег, министъра на 
вътрешните работи, уважаемата Тереза Мей, министъра на външните 
работи, уважаемия Дъглас Александър,  председателя на Комитета по 
вътрешните работи , уважаемия Кийт Ваз и члена на парламента за 
Мичъм и Морден.

Негово Светейшество каза:

“ Бисмиллахир-Рахманир-Рахеем (в името на Аллах, Милостивия и 
Милосърдния)

Всички изтъкнати гости, Ассаламо Алаикум Ва Рахматуллахе Ва Баракатоху 
– нека мирът и благословиите на Аллах да бъдат с Вас.

Преди всичко бих искал да благодаря на онези приятели на Мюсюлманската 
Общност „Ахмадия”, които при стогодишнината на нашата общност в 
Обединеното кралство, бяха така добри да организират това събитие с 
сградата на парламента, като начин да изразят своето приятелство и близки 
отношения с нас. Също така бих искал да благодаря на всички гости, които 
присъствайки тук днес, гарантират успеха и значимостта на това събитие. 
Поласкан съм, че много от Вас са тук с нас днес и са предпочели това събитие 
пред други и ангажименти и срещи.

В отговор на жеста, освен моята сърдечна благодарност и признателност, бих 
искал да кажа, че искрено се надявам и се моля всички отдели и служители 
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в тази красива, голяма сграда да имат възможност да изпълнят правото си 
да служат на тази страна и на нейния народ.  Също така се надявам, че те 
са в състояние да работят по най-добрия начин за стимулиране на добрите 
отношения с другите нации, да действат справедливо и да вземат решения, 
които са в полза на всички страни.  Ако този дух се възприеме, то след това 
ще можем да берем най-добрите плодове на любов, привързаност и братство 
и ще спомогнем света да се превърне в истински рай на мир и благоденствие.

Това мое желание и молба е споделено от всички мюсюлмани-ахмадийци, 
защото вярваме, че е необходимо да изпитваме голяма любов към страната 
си и към човечеството като цяло. Всъщност ахмади мюсюлмани вярваме, 
че любовта към родината е основна част от вярата, защото основателя на 
Исляма, Светия Пророк Мухаммадсa го е заявил категорично и сме учени на 
това.  Така искам да изясня, че всеки един мюсюлманин-ахмадиец, който е 
британски поданик, независимо дали е роден тук или е имигрант, е напълно 
верен на тази страна и изпитва искрена любов към нея. Ние желаем само 
напредъка и благоденствието на тази велика нация. 

Броят на хората от други националности, които се живея в Обединеното 
кралство е доста голям и представлява около 14-15% от общото население 
на тази страна. И така, не мога да продължа, без да спомена и да похваля 
добросърдечността и толерантността на британците  за начина, по който са 
приели имигрантите като членове на страната и са им позволили да станат 
част от британското общество. В този смисъл тя се превръща в морален 
дълг на тези хора, които са дошли да се установят тук, да се докажат като 
предани граждани на тази страна и трябва да подкрепят правителствата в 
усилията му за справяне с всички форми на безредици и спорове. Що се 
отнася до Мюсюлманската Общност „Ахмадия”, нейните членове спазват 
този принцип, в която и страна да пребивават. 

Както Вие е известно ние в монета честваме стогодишнината на 
Мюсюлманския Джа’амат „Ахмадия” в Обединеното кралство. Тези 100 
години доказват факта, че членовете на общността „Ахмадия” винаги са 
изпълнявали задълженията си да бъдат верни на тяхната страна и винаги 
са странели от всякакви форми на екстремизъм, бунт и безредици. В 
действителност основната причина за тази преданост и любящ подход се 
дължи изцяло на факта, че Мюсюлманската общност „Ахмадия” е истинска 
Ислямска религиозна общност. Нашата общност се отличава с това, че 
постоянно представяме истинските и мири Учения на Исляма на хората по 
света и се стремим тези истински учения да бъдат приети като истинския 
Ислям.



48  Светлина

С тези няколко встъпителни думи бих искал да Ви въведа към основната 
тема на моето обръщение. Нашата секта е знаменосец на мир, смирение и 
хармония и ето защо нашето мото е „Любов към всички, омраза към никого”. 
Въпреки факта, че някои немюсюлмани ни познават или имат близки 
връзки с нас, те са много изненадани Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” 
приписва своето послание за мир и братство директно на Исляма. Причината 
за тяхната изненада и шок е, че виждат много други така наречени ислямски 
школи и организации да действат и говорят да говорят по напълно различен 
начин и да разпространяват съвсем различно послание. За да обясня тази 
разлика, нека стане ясно, че ние, ахмади мюсюлмани  вярваме, че в тази 
ера понятието за „Джихад на меча” е напълно погрешно и трябва да бъде 
отхвърлено, докато някои други мюсюлмански школи го разпространяват 
или дори практикуват. Техните вярвания са довели до много екстремистки 
и терористични организации възникващи сред мюсюлманите по целия свят.

Това не са просто възникващи групи, но ние, също така, смятаме, че 
определени лица се възползват и действат чрез  тези погрешни вярвания. 
Най-пресният пример за това беше, разбира се, бруталното убийство на 
невинен британски войник на улицата в Лондон. Това беше атака, която 
нямаше нищо общо с истинските учения на Исляма, а напротив, ислямските 
учения категорично заклеймяват подобни действия. Подобни зли кроежи 
ясно показват разликата между истинските учения на Исляма и погрешно 
изтълкуваните такива, които някои мюсюлмани практикуват поради 
техните скрити мотиви. Също бих искал да кажа, че реакцията на някои 
месни групи не е правилна и може да унищожи мира в обществото.

Какви доказателства има в подкрепа на нашето твърдение, че това в което 
вярваме по отношение на ислямските учения е вярно? Основният момент е, 
че използването на меч или сила е позволено, само когато се води религиозна 
война срещу Исляма. С днешния свят никой, било то държава или религия, 
не обявява физическа война на Исляма като религия. Следователно не 
е справедливо, по никакъв начин, мюсюлмани да нападат други страни в 
името на религията, защото това ясно нарушава ученията на Корана.

Коранът разрешава сила да бъде използвана само срещу онези, които 
воюват и вдигат своя меч срещу Исляма. Друг важен момент е, че ако някой 
гражданин има за цел да навреди на страната или на съгражданите си под 
някаква форма, то е очевидно, че той действа против ученията на Исляма. 
Светият Пророк Мухаммадсa казва, че този, който пролее кръвта на невинен 
човек, не е мюсюлманин. Светият Пророксa е заклеймяват такива хора като 
слабо вярващи и грешници.
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Сега бих искам да обърна внимание на някои други аспекти на Исляма, 
които доказват колко наистина просветени и чисти са неговите учения. Ще 
обясня, че някои така наречени мюсюлмански групи представящи Исляма, 
не представляват истинските учения на Исляма под никаква форма. Ще 
стане ясно, че техните действия са продиктувани от единственото желание 
да изпълнят своите интереси, чрез лъжливо използване на името на Исляма, 
за да оправдаят изпълнените си с омраза актове.

Ислямът отделя голямо внимание на значението на религиозната 
толерантност, че би било невъзможно да намерите толкова високи стандарти 
другаде. Други хора са склонни да вярват, че след като другите религии са 
доказано фалшиви, те  са неспособни да докажат истинността на тяхната 
религия. Подходът на Исляма е много различен, защото учи, че докато 
Ислямът е истинска религия изпратена за цялото човечество, истината 
е, че всички Божии пророци бяха изпратени на всички хора и народи по 
света. Това ясно се споменава в Корана. Аллах е казал, че всички пророци 
са били изпратени от Него с учения за любов и привързаност и затова 
всички истински мюсюлмани трябва да ги приемат. Никоя друга религия 
не е толкова приема толкова охотно и не хвали толкова открито всяка вяра 
и всеки народ , както Исляма. Защото мюсюлманите вярват, че пророците 
са били изпратени на всички хора и на всички народи, не могат дори и да 
си помислят да смятат, че са фалшиви. Затова мюсюлманите не могат да си 
позволят да не уважават, да се присмиват или обиждат някой от божиите 
пророци, нито могат да нараняват чувствата на последователите на някоя 
друга религия.

Но, за съжаление, отношението на някои немюсюлмани е точно обратното.  
Те не пропускат възможност да се подиграят жестоко и оклеветят Основателя 
на Ислямасa и по този начин сериозно нараняват чувствата на мюсюлманите. 
Ние наистина желаем религиозна толерантност и взаимно разбирателство, 
поради нашата вяра. За съжаление обаче, когато определени хора си играят 
чувствата на мюсюлманите, това кара някои така наречени мюсюлмани 
да реагират на провокацията по съвсем погрешен и безотговорен начин. 
Тяхната реакция и отговор няма връзка с истинските учения на Исляма и 
със сигурност ще откриете, че нито един мюсюлманин-ахмадиец, колкото и 
да е провокиран, никога няма да реагира по такъв негативен начин.  

Друго грубо твърдение изречено срещу Основателя на Ислямасa и Корана 
е, че са дали учения за екстремизъм и насърчава използването на сила за 
разпространение на посланието на Исляма. За да се оцени това твърдение и 
да се  потърси истината, трябва да се обърне към самия Коран. Всемогъщият 
Аллах казва:
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„И ако твоят Бог е изпълнил волята Си, със сигурност всички, които са на 
земята биха повярвали заедно. Даваш ли тогава сила на хората да станат 
вярващи? (Гл. 10: стих 100)

Този стих ясно заявява, че Бог, като притежател на всички сили, би могъл 
лесно да накара всички хора да приемат една и съща религия, но вместо това 
Той е дал свобода на хората да избират – да вярват или да не вярват. 

И така, ако Бог е дал на човечеството свободата на избор, тогава как би 
могъл Светият Пророк Мухаммадсa или някой от неговите последователи 
да придума или принуди някой да стане мюсюлманин? Всемогъщият Аллах 
посочва в Корана:

 „Това е истината от вашия Бог, затова оставете вярващите да вярват, а 
невярващите да се лутат” (Гл. 18: стих 30)

Това е истината на Исляма. Това е истинското учение. Ако човек желае, той 
е свободен да приеме Исляма, но ако сърцето им е затворено, те са свободни 
да го отхвърлят.  За това Исляма е изцяло против принудата и екстремизъм, 
тъкмо обратното, той защитава мира и хармонията на всички нива в 
обществото. Не е възможно Исляма да учи на насилие и принуда, защото 
истинското значение на думата „Ислям” е живот в мир и осигуряване на 
мир за другите. Независимо от това, когато нашите религиозни чувства 
са охулени, това ни причинява огромна болка и мъка. Всяка проява на 
неуважение към Светия Пророк Мухаммадсa пронизва и ранява нашите 
сърца. 

Основателят на Ислямасa е този, който е развил любовта към Бог и любовта 
към всички негови създания в нашите сърца. Той вкорени и затвърди 
любовта и уважението към цялото човечество и към всички религии в нас. 
Какво по-голямо доказателство за мирните учения на Исляма могат да бъдат 
представени освен отговора даден от противниците на Светия Пророксa, 
когато той проповядвал и предавал посланието на Исляма на тях. Те не 
казали, че канейки ги да се присъединят към Исляма Светия Пророксa ги е 
карал да извършват жестокости и злодеяния. Те по-скоро отговорили, че ако 
се налага да приемат ученията на Светия Пророк, тяхното благосъстояние и 
положение биха били застрашени или ограбени от безмилостни хора, защото 
Светия Пророксa е наблегнал само на мира и хармонията. Те признават със 
страх, че ако приемат Исляма, съседните племена и народи ще се възползват 
и ще ги унищожат. Накратко, ако Исляма защитаваше насилието и ако 
призоваваше мюсюлманите да вдигната мечовете си и да започнат война, 
то тогава неверниците не биха дали тази обосновка. Те не биха казали, че 
тяхното нежелание да приемат Исляма е поради страх, че неговите учения 



 Светлина 51

за мир биха довели до тяхната гибел в ръцете на другите народи по света. 

Свещения Коран заявява, че един от атрибутите на Всемогъщия Бог е 
„Салам”, което означава, че Той е „Източникът на мир”. Следва, че ако Бог 
наистина е „Източникът на мир”, тогава Неговия мир трябва да направлява 
всички Негови създания и цялото човечество, а не да бъде ограничен до 
определена група от хора. Ако Божият мир бе предназначен да защитава 
само някои хора, тогава не може да бъде казано, че Той е Бог на целия свят. 
Всемогъщия Аллах отговаря на това питане в Корана. Аллах казва:

„Повтаряйки „О, Боже мой!” се кълна, че тези са хора, които няма да 
повярват. Затова отдели се от тях и кажи „Мир” и скоро те ще узнаят.” (Гл. 
43, стих 89-90)

Тези думи показват, че Светият Пророк Мухаммадсa е донесъл учение, 
което е източник на прошка и състрадание за всички хора , като по този 
начин е средство за мир за цялото човечество. Този стих също показва, че в 
отговор на посланието на Светия Пророксa , неговите противници не само 
са отхвърлили неговите учения, но й са му се присмели и обидили. Дори са 
отишли още по-далеч и са отвърнали с враждебност и са създали безредици 
и конфликти. При всичко това Светия Пророксa	отправил молба към Бог за 
следното:

„Искам да ги даря с мир, но те не ми отвръщат с мир. Оставяйки ги настрана, 
те искат да ми причинят болка и мъка.”

В отговор Аллах го утешил с думите:

„Не обръщай внимание на това което правят и се отвърни от тях. Твоята 
единствена задача е разпространиш и установиш мир по света. Трябва да 
отвърнеш на тяхната омраза и насилие, казвайки им просто „Мир на вас” и 
да им кажеш, че си им донесъл мир”

По този начин Светия Пророксa е прекарал целия си живот разпространявайки 
мир по света. Това е била неговата благородна мисия. Със сигурност ще 
дойде ден, когато хората по света ще осъзнаят и ще разберат, че той не 
е донесъл учение за екстремизъм. Те ще осъзнаят, че той единствено е 
донесъл послание за мир, любов и доброта. Освен това, ако последователите 
на този благороден пратеник, също така отговорили на жестокостите и 
несправедливостите по същия любящ начин; тогава без съмнение тези, 
които повдигат възражения срещу великите учения на Исляма, един ден ще 
се убедят в неговата истинност и красота. 

Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” следва и живее според тези учения. 
Това са ученията за разбирателство, приемственост и състрадание, които 
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насърчаваме и разпространяваме по всички краища на света.  Ние следваме 
историческия и безпрецедентен пример на доброта и благосклонност на 
Светия Пророк Мухаммадсa след години на изтърпени горчиви и ужасни 
жестокости и преследвания, той е успял да се завърне победоносно на 
улиците в Мека. Години наред на него и на неговите последователи им е бил 
отказван достъп до основни неща като храна и вода и те са прекарали много 
дни глад и страдание. Много от неговите последователи са били атакувани 
и някои са били убити по възможно най-варварския и безмилостен начин, 
който човек не може дори и да си представи.  Дори възрастните, жени и деца 
мюсюлмани не са били пощадени, а напротив, те също са били третирани 
по най-безмилостния начин. И все пак, когато Светият Пророксa се завърнал 
триумфално в Мека, той не търсел отмъщение. Вместо това той обявил, че:

„Няма да има наказание за никой от вас, защото съм ви простил на всички. 
Аз съм посланик на мир и любов. Имам голямото познание, че Аллах е 
„Източник на мир”  - Той не този Единственият, който дарява мир. Затова 
ви прощавам всички минали прегрешения и ви давам гаранция за мир и 
сигурност. Свободни сте да останете в Мека и свободно да изповядвате 
религията си. Никой няма да бъде принуждаван или притискан по какъвто 
и да било начин.”

Някои от най-непримиримите неверници напуснали Мека, страхувайки се 
от наказания, защото са знаели, че са преминали границата в жестокостта си 
към мюсюлманите. Обаче, виждайки този ненадминат акт на състрадание 
и доброта и това уникално проявление на мир и хармония, близките на 
тези неверници им пратили вест да се върнат. Те били информирани, че 
Светия	Пророкsa	не	изисква	нищо	друго	освен	мир	и	сигурност	и	затова	се	
завърнали в Мека. Когато те, които били преди най-върлите противници на 
Исляма, видели с очите си благоволението и милостта на Светия Пророксa, 
приели Исляма по собствена воля.

Това, което казах е част от писаната история и мнозинството от 
немюсюлманските историци и ориенталисти също свидетелстват за 
истинността му. Това са истинските учения на Исляма и това е благородния 
пример на Светия Пророк Мухаммадсa. Затова да се заклеймяват Исляма 
и неговия основател като жестоки и да се повдигат обвинения срещу тях 
е жестока несправедливост. Няма съмнение, е ако има отправени подобни 
твърдения, те са на напълно погрешни.

Ще кажа още веднъж, че днес нашата общност, Мюсюлмански Джама’ат 
„Ахмадия”, е тази която следва и живее според първоначалните и 
миролюбиви учения на Исляма.
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И ще кажа още веднъж, че злонамерените, изпълнени с омраза деяния, 
извършени от екстремистки организации или отделни лица, нямат 
абсолютно никаква връзка с истинските учения на Исляма.

Истинската справедливост изисква скритите интереси на отделни лица или 
групи да не бъдат приписвани на ученията на дадена религия. Подобни 
действия не трябва да бъдат използвани като оправдание за несправедливи 
критики към никоя религия или нейния основател. В днешно време има 
спешна нужда от установяване на световен мир хармония, всички народи 
трябва да покажат взаимно уважение един към друг, както и към различните 
религии. В противен случай алтернативите са ужасяващи. 

Светът се е превърнал в глобално село и липсата на взаимно уважение и 
неуспеха в постигането на мир няма да нарани само един район, град или 
държава, а ще доведе до унищожението на целия свят. Всички ние сме наясно 
с ужасяващите разрушения причинени от последните две световни войни. 
Благодарение на действията на определени страни, налице са признаци за 
задаваща се трета световна война.

Ако избухне световна война, тогава и Западния свят също ще бъде 
дълбоко засегнат от сериозните и опустошителни последици. Нека се 
спасим от подобно унищожение. Нека спасим бъдещите поколения от 
опустошителните последици на войната. Очевидно най-ужасяващият 
вид война ще бъде ядрената със сигурност пътят по който е поел светът 
днес води към реална заплаха от нейното избухване. За да предотвратим 
подобен изход трябва да възприемем методите на справедливост, почтеност 
и честност и заедно да постиснем и спрем тези групи, които желаят омраза 
и които желаят да унищожат мира във света.

Надявам се и се моля Всемогъщият Бог да даде възможност на великите сили 
да поемат отговорностите си, да изпълнят задълженията си и да положат 
това усили по най-справедливия начин –Амин. Преди да завърша, бих 
искал да благодаря още веднъж за това, че отделихте време да присъствате 
тук днес. Нека Аллах да Ви благослови. Благодаря Ви много.”
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Постигане на вътрешен мир

Хазрат Мирза Тахир Ахмад (Милостинята на Аллах да бъде при него)
”Review	of	Religions”,	февруари	1997	г.

Хазрат Мирза Тахир Ахмад, четвърти Глава на Мюсюлманската Общност 
„Ахмадия”, по различни поводи предлага на хората от различни религии и 
вероизповедания възможността да му зададат всякакви въпроси, които 
ги интересуват. По-долу Ви представяме отговор на Хазрат Мирза Тахир 
Ахмад на въпрос, който му бе зададен на заседание,  проведено в гр. Колон, 
Германия на 21 август 1996 г.
Написано от Аматул-Хади Ахмад

Питащ: Има много хора, които не могат да постигнат вътрешен мир. 
Какво казва Ислямът за това?

Хазрат Мирза Тахир Ахмад: Идеята за „вътрешен мир” е нещо, което няма 
точно определение. Ако не е точно определено, не можете да се опитате да го 
постигнете. Мирът е понятие, което е различно в различните философски 
школи. Например мирът в йогата има различно значение. Това означава, че 
чрез упражнения или проникване дълбоко в душата си, човек намира себе 
си без никаква възбуда. Така че липсата на възбуда в човешките желания се 
нарича мир. Подобна идея за мир може да бъде открита в будизма, както и 
в някои други китайски религии. Например в таоизма, мир означава нещо, 
проникващо все по-дълбоко в душата докато не открие извора на истината. 
Това, което е наречено Буда в будизма, е наречено Тао в таоизма, което 
означава истина, която може да бъде открита във всяка натура – така че, 
когато достигнете до истина, постигате мир. Това е различна представа за 
мира, която може да бъде открита в различните източни религии. Обаче 
в основните божествени религии по света, като Юдеизма, Християнството 
и Исляма, мирът не е измерима или индивидуална идея. Мирът, на първо 
място, е постигане на покой между амбиции и желания и баланс, като 
вътрешно състояние, и второ, да бъдете в мир със заобикалящия свят и да 
убедите останалите, че не представлявате заплаха или опасност за тях – „не 
бих причинил вреда на другиго”. Това е по-разпространената идея за мира, 
която може да бъде открита в повечето религии. При тази идея, никой не 
може да бъде в мир със себе си, ако не в мир със съседите си и другите. 
Такава е и идеята за мир в Исляма.
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В Исляма понятието мир е двузначно. Първо да бъдете в мир с Бог и второ 
да бъдете в мир със себе си и с останалата част от света. 

Понятието за мир в Исляма е най-разбираемото от всички религии и 
философии, които споменах и ключът към него се крие във факта, че в Исляма 
думата „мир” означава не само да бъдете в покой или да сте постигнали 
перфектно разбирателство с останалия свят. Тя, също така, означава 
подчинение. Значението на тази едничка дума има два аспекта. Единият е 
мир, като общоприето схващане, а другият е мир в смисъл на подчинение. 
Така че според идеята за мир от Корана, с човешки усилия не може да бъде 
формулиран, камо ли установен мир. Той не може да бъде постигнат дори 
и на теория, ако 
човек не открие 
Бог, Създателя, 
без да припознае 
Божията десница 
в създаването 
на природата. 
След като човек 
припознае своя 
създател, тогава 
втората стъпка 
е да бъде в мир 
с него и този 
мир е двузначен: 
първо, не трябва 
да правите нищо, 
което създава 
дистанция между 
Вас и Създателя 
и второ, подчинение. Така че на този етап двете значения се обединяват. 
Подчинението на Божията воля е единственото средство за постигане 
на мир с Бог и това е доказано от човешкия опит. Това е универсална 
мъдрост изпитана от човека. Ако децата не са в мир с родителите си, за 
тях е невъзможно да се противопоставят на техните заповеди и в същото 
време да бъдат в мир. Следователно, ако вникнете по-дълбоко в значението 
на думата „мир”, ще осъзнаете, че в крайна сметка значението на „мир” е 
подчинение. Ако се подчините на властта, волята или желанието на някой 
толкова много, че нищо у Вас не е във война с желанието, начина на живот 
или стила на някой, който обичате – Вие ще бъдете в мир с този човек. Ако 
не направите това, Вие няма да постигнете мир. Така че в Исляма пътят 

Всички твърдят, че Бог е 
истински. Всички твърдят, 
че Бог е справедлив. Всички, 

без изключение, твърдят, че Бог 
е Състрадателен, Милостив и 
Всепрощаващ. Това са качествата, 
които имах предвид, когато казах, 
че човешките качества трябва да 
бъдат едно с Божиите и тогава 
никога няма да сбъркате относно 
мира. 
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към мира започва с постигането на мир със Създателя, а за тази цел трябва 
разберете неговите качества. Ние трябва да знаем какво е Той, а това в 
Исляма не може да бъде постигнато чрез вникване дълбоко в себе си, защото 
можете да направите много грешки. Ако има Бог, Той трябва да бъде външна 
реалност. Ако Той е външна реалност, той трябва да се представи на човека 
и това е, което се случва във всички божествени религии – Бог се разкрива 
пред човечеството. Никога мъж или жена не са достигали до Бог чрез свои 
собствени усилия, без помощ от Него. Най-напред трябва да бъде разбрано 
това. После стигаме до втората част от концепцията за мир – вътрешния 
мир и мира между хората.

Беше ми зададен много задълбочен въпрос, на който е изключително трудно 
да дам кратък отговор. Затова се опитвам да построя отговора малко по 
малко, на отделни части.  Надявам се, че следите мисълта ми и разбирате, 
че на Вашия въпрос трябва да се отговори логично, подробно, като се вземе 
предвид всеки аспект. Най-напред ще се върна на идеята за намиране на мир 
с Бог. Защо това е толкова важно? Защо не може да бъде постигнат мир, без 
да се обърнем към Бога? Бог е върховната реалност, който е създал човека 
по свой образ и подобие и мир, означава пълен баланс между човешките 
качества и Божиите качества. Когато няма противоречие във всеки аспект 
на човешкото поведение, породено от несъгласие с Божиите качества, това е 
върховният мир. Никое друго определение за мир не може да бъде по-добро 
от това, което може да бъде обяснено и демонстрирано обстойно, но аз се 
опитвам да отговоря кратко и затова ги изложих само като твърдение. Ако 
помислите по-задълбочено над този въпрос, убеден съм, че ще се съгласите 
с това твърдение, че човешките качества могат да намерят мир, когато станат 
едно с Божиите качества. Когато те се обединят, те оживяват и има мир. 
Когато са във война, има противоречие и има тревога, психологическа и не 
само. Тревогата между хората е това, което внася смут в отношенията им 
един към друг и в международните отношения между страните и народите. 

Мога да обясня това, демонстрирайки Ви как човешките качества могат да 
станат едно с Божиите. Какво имам предвид с това? Всеки знае, че в почти 
всяка религия Бог се определя от своите качества, които са почти еднакви 
във всички религии. Те се различават помежду си в някой отношения, но 
идеята за Бог се изразява в съвършената доброта. Никакъв недостатък не 
може да бъде приписан към Божиите качества или поведение в представата 
за Бог, в която и да е религия. Всички твърдят, че Бог е истински. Всички 
твърдят, че Бог е справедлив. Всички, без изключение, твърдят, че Бог е 
Състрадателен, Милостив и Всепрощаващ. Това са качествата, които имах 
предвид, когато казах, че човешките качества трябва да бъдат едно с Божиите 
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и тогава никога няма да сбъркате относно мира. Нека да сега да поговорим 
за истината.

Само когато човек стане истински, той може да се помири с себе си, в противен 
случай той може да твърди, че е нещо, докато дълбоко в себе си знае, че не е 
това нещо. Винаги ще има противоречие между човека и неговата душа щом 
той не е истински. Така че истината е най-важната, фундаментална, първа 
стъпка към мира и това е значението на това да се превърнем в подобие на 
Бог. Не можете да бъдете Бог, но може да Му подражавате с всички Негови 
положителни качества, които също сме получили от Него, като Негови 
създания и когато бъдете истински със себе си, само тогава ще можете 
да бъдете истински с децата си, с половинката си, роднините си и Вашето 
общество и когато увеличим мащаба на този единствен фактор, тогава дори 
нациите могат да станат истински една към друга. Дори ако сте забравили 
за всички други Божии качества, ако сте били само истински, тогава ще 
осъзнаете, че мирът във Вас не е затворено, ограничено преживяване на 
една личност вътре в себе си. В момента, в който тя постигне мир, чрез 
подражание на Бог, тя незабавно ще се представи като Божий слуга, като 
смирено Божие създание. Тя се представя за такава чрез своите качества 
пред всички, които я заобикалят, независимо дали са свързани с нея или 
не. Ако някой е истински, той ще бъде определен като религиозен човек 
от всички, които вярват или не вярват в Бог, защото истинността сама по 
себе си е богоугодно качество. Дори атеистите приемат истината – знаят, 
че е добра. Така че, за да бъдете богоподобни, но смирени, да се опитате 
да постигнете Неговите качества е единственият път, по който може да 
бъде постигнат мир и който не е затворено личностно преживяване. То 
се превръща в универсално, споделено преживяване между хората в едно 
общество и между хората от различните народи.

Отново ще отбележа, че това е единствената формула за създаване на 
универсалност у човека. Без създаване на универсалност е невъзможно 
да се мечтае за мир и тази универсалност може да бъде постигната само 
чрез образа на Бог, който е универсален. Чрез Него човек може да постигне 
такива качества, които са обичани от всички, така че човешката общност, 
човешката раса може да се превърне в едно цяло, ако се подчини на Божията 
воля и стане, или се опита да стане богоподобна. Тук се срещат двете 
различни значения на мира – мир, в обичайния смисъл и мир, в смисъл на 
подчинение.
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Всички мюсюлмани вярват, че Свещеният Коран е единствен и завършен, 
без никакво съмнение. Заветите на Светия Пророк на Исляма (Аллах да го 
благослови и с мир да го дари) са категорични и те заедно със Свещения 
Коран трябва да бъдат продължени, Словото  му да бъде прието, Словото 
му да бъде повярвано и да бъде следвано до края на дните. Обаче нашият 
Пророк , въпреки знанието, че книгата е завършена и че той е последният 
пророк до края на дните, сам е предсказал, че ще дойде време, когато Имам 
Махди ще се появи и ще бъде въздигнат от Аллах. Нека сега да зададем един 
много откровен въпрос –

Каква е нуждата от Имам Махди и защо Имам Махди трябва да бъде приет 
от нас, когато Свещеният Коран е завършен; заветите са там и съдържанието 
на тези книги е окончателно?

Обаче според Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари), 
мюсюлманите имат нужда от Имам Махди и чакат Имам Махди. Защо се 
нуждаем от Имам Махди, защо Го чакаме и какъв ще бъде статутът Му? 
Сигурен съм, че никога не сте се замисляли за това. Ако се замислите над 
това сега ще бъдете изненадани, че вярата на мюсюлманите и вярата на 
ахмадийците са еднакви. Не може да бъде открита ни най-малка разлика 
между нашите две религии.

Всички мюсюлмани вярват, че Имам Махди ще бъде посочен от Аллах и няма 
да бъде избран от мюсюлманите. Не трябва да има нито един мюсюлманин, 
който да вярва, че Имам Махди няма да бъде посочен от Аллах, а че ще бъде 
избран от масите. Ако някой мюсюлманин твърди това, цялата Улема на 
света ще заяви, че тази личност е кафир (неверник), защото проповядва 
твърдение, което е в разрез с цялата Ума (Ислямска общност). Така че Имам 
Махди е личност, която се очаква да дойде, ако вече не е дошла, която ще 
бъде въздигната и посочена директно от Аллах. Обаче това е една част 
от вярата. Друга част от вярата е, че който откаже да го приеме ще бъде 
обявен за кафир. Цялата Ума вярва в тези две неща, освен Чакаралвис и 
Ахле Коран. Останалите от Умата вярват, че Имам Махди ще бъде посочен 
от самия Аллах и няма да има избори. Те, също така, вярват, че Имам Махди, 

Отговор на въпроса за Имам Махди
Следва част от отговор на въпрос, зададен на Хазрат Халифатул Месих 
IV, Глава на Ислямското движение „Ахмадия”, в джамията в Лондон по 

време на среща с въпроси и отговори преди известно време.
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след като бъде посочен веднъж, ще бъде Имам на цялата Ума и за цялата 
вселена. Който го отрича и който му се противопоставя ще излиза извън 
границите на Исляма.

Сега, като имате предвид тези две вярвания, посочете ми един пример за 
личност, притежаваща тези два признака и тези две качества, която да не 
е пророк. Няма нито един човек на земята или в историята, притежаващ 
тези две качества, който да не е бил пророк. В действителност не може да 
бъде даден пример от цялата история на всички религии за човек, който е 
посочен директно от Аллах и да се вярва в него не е задължително. Прочетете 
Свещения Коран на Иман, където е посочено на кого трябва да вярвате.

Това са Вашите основни вярвания. Извън шестте принципа, посочени по-
горе, само един се отнася до човек и това е този за пророците. Така че сред 
хората, освен пророците, както Свещеният Коран проповядва, да не се 
вярва на никой човек, а само на пророците. Така според Свещения Коран, 
на нас ни е отредено да вярваме само в пророците, иначе ще станем кафири 
(неверници). Следователно сред хората, освен на пророците, ние не сме 
длъжни да вярваме на никого. Дайте пример за стих от Свещения Коран, 
където се посочва, че освен на пророците, сме длъжни да вярваме и на 
някой, който не е пророк. И все пак това възприето схващане мюсюлманите 
приписват на Имам Махди. Който, бивайки посочен директно от Аллах, е 
пророк. Ето защо мюсюлманите твърдят, че не вярват, че ще дойде подчинен 
пророк докато те вярват в Имам Махди и че самият Аллах ще го посочи и ще 
го въздигне. Така те противоречат на собственото си твърдение. Истината 
е, че мюсюлманите вярват на подчинен пророк докато вярват в Имам 
Махди. Така че всичко в въпрос на личностни убеждения. Що се отнася до 
вярванията, всеки истински и честен човек ще трябва да се съгласи и да 
признае, че представата за Имам Махди съвпада с Ахмадийското понятие 
за подчинен пророк. Дали го наричате подчинен пророк или не, дали го 
наричате човек или не, не е важно. Важно е определението. Ако наречете 
един човек куче, той все още си остава човек. Ако някой признава двете 
качества на Имам Махди, той ще остане пророк без значение как го наричате. 
Дори и да не вярвате в него, той все пак си остава пророк.

Също така мюсюлманите вярват, че Исус Христос ще се завърне отново. В 
качеството си на какъв ще се завърне? Дали ще остави пророчеството на 
небето, ако слезе на земята? Очевидно не, защото всички мюсюлмански 
учени вярват и твърдят, че всеки, който вярва или твърди, че когато Исус 
Христос пак слезе на земята той ще остави пророчеството на небето и ще 
слезе като обикновен човек, е лъжец и излиза извън границите на Исляма. 
Това е често срещано вярване сред мюсюлманските учени, били те ахмадийци 
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или не. Причината за това вярване е, че нашият Свети Пророк (Аллах да го 
благослови и с мир да го дари) сам е предсказал, че когато Исус Христос 
слезе на земята, Той ще дойде като пророк. В книгата на Хадит – Муслим, 
Светият пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) сам нарича 
четири	пъти	Исус	Христос	пророк	на	Аллах	 (Nabi-Ullah)	при	второто	му	
идване. Така е според Хадит Муслим, мюсюлманите вярват още, че Месията 
ще дойде и че той ще дойде като ПРОРОК.

Сега, противно на общо приетото схващане, мюсюлманите прогонват 
ахмадийците извън границите на Исляма, защото вярват, че Обещаният 
Месия ще бъде пророк. Докато Обещаният Месия, който мюсюлманите 
чакат за себе си, ще бъде пророк. Ако Обещаният Месия е истински, той 
трябва да бъде пророк, защото Светият Пророк (Аллах да го благослови и 
с мир да го дари) сам е казал, че Месията, който ще дойде, ще бъде пророк. 
Така че да предположим, че Обещаният Месия каже „Аз не съм пророк”, 
Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) би трябвало 
да обяви Обещания Месия за лъжец, защото ще каже „Не си ли чел Хадит 
- Муслим?, аз самият съм посочил, че Месията ще появи в тази Ума като 
пророк.” Така че ако някой твърди, че е Месия, а не е пророк, то той е лъжец 
и не може да бъде доказано противното. Обаче според мюсюлманите, ако 
някой твърди, че е Месия и казва, че е пророк, то той също е лъжец. Така 
че какъв вид Месия може да дойде тук,  в тази Ума. От една страна той е 
лъжец, защото твърди, че е Месия, а също и пророк – мюсюлманите казват, 
че с пророчеството е свършено във всяка форма. Но когато той казва, че 
е Месия, а не пророк, тогава мюсюлманите отново ще кажат, че е лъжец, 
защото Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е 
обявил, че Месията, който ще дойде ще бъде и пророк. 

Единственото решение, предложено от мюсюлманските учени, е, че той 
ще бъде Умати Наби (подчинен пророк). Да бъдеш Умати Наби не е срещу  
думата на Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари), а 
това е точно това, в което вярват ахмадийците. Ние не вярваме в ново 
пророчество. Ние вярваме в Умати, подчинен пророк, както е предсказано в 
Свещения Коран, сура АЛ-Ниса (Глава 4, стихове 70 & 71).

Превод: 

70. И който се подчини на Аллах и този Негов Пратеник, ще бъде сред тези, на 
които Аллах ще изсипе благодатта си, а именно Пророците, Праведниците, 
Мъчениците и Добродетелните. Това са истинските спътници.

71. Тази благодат е единствено от Аллах, Аллах е Всемогъщ, Премъдър.

Ето защо всеки, който ще получи някакъв дар или благоволение от Аллах, 
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след като Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари), 
според този стих трябва да бъде ПОДЧИНЕН на Светия Пророк (Аллах да 
го благослови и с мир да го дари). След като той е подчинен, според този 
стих, нито един дар няма да му бъде даден, нито първия, нито последния, 
защото четирите дарове са споменати един след друг, а именно – Пророци, 
Праведници, Мъченици и Добродетелни – така че вярванията на всички 
мюсюлмани, ахмадийци и неахмадийци са едни и същи. Приложете 
това вярване за Имам Махди, който мюсюлманите вярват, че ще дойде и 
ще видите, че нашите две вярвания са едни и същи. Той трябва да бъде 
подчинен пророк! Приложете същото вярване за Обещания Месия. Ето, 
отново нашите вярвания са еднакви. 

Остана само един въпрос:  Появил ли се е Имам Махди или не?

Мюсюлманите обявяват ахмадийците за немюсюлмани, защото ние вярваме 
в нов пророк. Ако заради това сме кафири (неверници), при положение, че 
мюсюлманските вярвания са еднакви с тези на ахмадийците, то следователно 
всеки мюсюлманин е кафир (неверник)!

Ключ за поздравите:

сa  Sallallaaho Alaihi wa Sallam  – “Нека мирът и благословиите на  
 Аллах да са с Него”  Това се пише след името на Светия Пророксa.
aс Alaihis Sala – “Мир нему”  Това се пише след имената на други  
 пророци, различни от Светия Пророксa.
рa Razi-Allaaho anhu/anha/anhum – “Аллах да го/я благослови”
 Това се пише след имената на последователите на  Светия Пророксa  
 и на Обещания Месияaс.
aбa Ayyadahullaahu Ta’aalaa binasrihil Aziz  – “Нека Всемогъщият  
 Аллах да го дари със своята подкрепа” Това се пише след името  
 на настоящия халиф на Мюсюлманския Джа’амат „Ахмадия”.
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Когато благословиите на Аллах са близо под ръка, 
Той осигурява необходимите неща за приемането 
на една молитва. Сърцето се раздвижва, сгрява се 
и започва да сияе. Когато, обаче, моментът не е 
подходящ за приемане¬то на молитва, сърцето не 
притежава онова спокойствие, което се получава, 
когато се обръщаш към Бога. Колкото и много 
да се старае човек, сърцето не отговаря чрез 
проявяване на готовност. Това е така, защото от 
време на време, Бог налага Своята повеля така, 
че да се изпълни Неговата воля, а в други случаи, 
отстъпва пред молбата на Своя слуга.

Ето защо, докато не забележа признаците за 
готовността на Бога, аз нямам големи надежди 
за приемането на молитвата ми. В такива случаи, 
аз се покорявам на Волята на моя Повелител с 
по—голямо удоволствие, отколкото изпитвам, 
когато моята молитва бъде приета. Наистина, 
аз зная, че благословиите и плодовете от такова 
едно подчинение на Волята на Бога са много по— 
големи. 

(Malfoozat,vol.1:p.460)

Хазрат Мирза Гулам Ахмад 
Обещания Месия и Махди
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