В отговор на Париж
Хазрат Мирза Масрур Ахмад –
Халифатул Маси V(aba)
Водачът
на
ахмадийската
мюсюлманска общност осъжда
атаките в Париж и се моли за
жертвите

Събота, 14 Ноември 2015

Световният водач на Ахмадийското мюсюлманско общество, Петият
Халиф, Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур Ахмадaba, порица
терористичните атаки в Париж от предната вечер. Ето какво каза той на
изявлението си в Лондон:
“От името на световното мюсюлманско общество Ахмадия, изказвам
сърдечни съболезнования и съчувствие на френската нация и правителство,
станали свидетели на терористичните атаки в Париж. Тази брутална и
нечовечна атака може само да бъде осъдена по възможно най-строгия начин.
Бих искал отново да повторя, че всички форми на тероризъм и
екстремизъм са в отрицание с ислямското учение. Според Свещения Коран
убийството на дори един невинен се равнява на погубването на цялото
човечество. По този начин няма обстоятелства, които да оправдаят
убийство, а онези, които искат да обяснят злонамерените си постъпки,
позовавайки се на ислям, целят единствено да го почернят по най-лошия
възможен начин. Изказваме съболезнованията си и се молим за жертвите
на терористичните атаки, опечалените и всички онези, които са били
засегнати по някакъв начин. Дано Бог ги дари с търпение, като се надявам,
че извършителите на това ужасяващо дело са подведени под отговорност.”
Отваряне на джамията „Байтул Ахад” в Япония – разпространение на
мир и сигурност

Построяването на джамия в
днешно време често буди страх
и недоверие сред местните.
Всъщност строенето на джамии
не би трябвало да води до страх
и съмнение, ами до надежда и мир.
Позовавайки се на историята,
джамиите са представлявали
сигурни убежища и защита за
светостта на всички религии.
Това може да звучи изненадващо,
но както Хазрат Мирза Масрур
Ахмадаба, 5ти наследник на
Обещания Месияas и световен
водач
на
мюсюлманското
общество „Ахмадия”, обясни на
тържественото откриване на
Байтул Ахад, първата джамия
на мюсюлманското общество
„Ахмадия” в Япония, една от найважните цели на джамиите и
мюсюлманите е да защитават
вярващите в религията, без
значение каква вяра изповядват.
Продължавайки,
Негово
Светейшество обяснява каква
е истинската цел на джамиите
и съществената важност за
опазването на местата, където се
почитат всички вярвания.

вие сте изключително милостиви
и сърцати хора. Казвам го, защото
вие приехте нашата покана за
нещо, което има чисто религиозна
функция, а именно отварянето на
джамия, въпреки това че повечето
от вас не са мюсюлмани.

Въпреки
присъствието
си,
някои от вас може все още да
таят определени резерви относно
отварянето на тази джамия – или
относно Ислям. Може би вярвате,
позовавайки се на вашите лични
срещи с Ахмади, че те са добри и
мирни хора, но същевременно може
да сте притеснени от факта, че не
познавате лично мюсюлманските
Ахмади. Или може да се страхувате,
че тази джамия ще се докаже като
място на безредие или ще създаде
напрежение и разделение сред
хората. Тези страхове са оправдани
до някаква степен, защото за найголямо съжаление, има няколко
така наречени „мюсюлмани” , които
причиняват болка и страдание
в световен мащаб и които а
извършители на някои от най“До всички видни гости, мир и
ужасяващи актове в името на Ислям.
благословиите на Аллах на душите
Няма значение, нека да изясня,
ви.
ислямското учение и истинските
Преди всичко, искам да се джамии целят постигането на мир
възползвам от възможността да се и са средство за сплотяване на
отблагодаря на всички гости, които обществото.
се присъединиха към днешното
Всъщност важните цели са
събитие относно тържественото
подкрепени от това, че джамиите са
откриване на джамията Байтул
местата, където хората се събират,
Ахад – Къщата на Бога. Вашето
за да почитат Бог и да раздават
присъствие свидетелства за това, че
любов, състрадание и божия воля

сред обществото. В глава 51, стих 57
от Свещения Коран, Всемогъщият
Аллах казва, целта за създаването
на човека и джина, имайки предвид
цялото човечество – без значение
бедни или богати, силни или слаби, е
това те да могат да Го почитат.
За съжаление днес човекът се е
отдалечил от религията, като много
от хората са забравили своя създател,
а броят на тези, които дори не вярват
в Бог, се е увеличил.
Жалко е също, че има хора или
групи от хора, които са разрушили
ученията на религията до такава
степен, че показват на света найужасяващата и брутална картина
на религията. Признавам, че има
така наречените мюсюлмани, които
представят Ислям по един долен
и ужасен начин. Същевременно, в
сравнение с други религии, може да
се каже, че има повече мюсюлмани,
които твърдят, че практикуват
религията си и устояват посредством
ученията й. Въпреки това не може
да се отрече, че терористичните
групи и екстремистките елементи,
целящи да отвлекат религията, са се
разпространили в Ислям.
Въпреки че подобни екстремисти
стремят да причислят себе си към
религията, истината е че техните
действия и идеология нямат нищо
общо с онова, което се предава от
ислямското учение. Това, което е
и ще продължава да бъде истина, е
фактът, че Ислям е религията, чието

учение е несравнимо в света.
Всъщност, важното за всички
мюсюлмани и нещото, което те
почитат и пред което се кланят, е
Къщата на Аллах, Свещената Кааба,
която Аллах посочил като център
на мир и сигурност. Така, в глава 10,
стих 26 от Свещения Коран Аллах
казва, че той призовава всички хора
към къщата на мира и сигурността.
В този ред на мисли, джамиите са
построени с цел да могат хората
да се обединят, да почитат Аллах и
да разпространят мир. В арабския
речник почитането в джамия и
молещите се там са описани с израза
Aс-Салат. Всъщност този израз
означава състрадание, милосърдие,
благословия.
Следователно хората, които се
прекланят пред ислямското учение,
няма никога да бъдат жестоки
или безмилостни, а вместо това –
състрадателни, обичливи, стремящи
се към най-доброто за останалите и
такива, които доказват себе си като
неугасващ източник на благословии
към цялото човечество.
Истинското
преклонение
е
онова, което спасява хората от
греховете, злонамереност и злина,
и освобождава човечеството от
хватката на неморалността и греха.
Истинското преклонение е врата към
благосклонността, състраданието и
любовта на Бог.
Когато мюсюлманин срещне
някой, първото нещо, което той

казва е: „Бог да те благослови с мир
и спокойствие” Това е молитва,
която призовава към всякакъв вид
мир и хармония. Нека стане ясно,
че нашите джамии са построени
със съвсем същите намерения и
цели, заради които е била построена
и Кааба – като източник на мир.
Това са места, където мъже, жени
и деца могат да се обединят, за да
почетат Всемогъщия Аллах, да
разпространят мир и състрадание
сред хората. Ако всеки мюсюлманин
и въобще всеки човек бяха следвали
тези принципи, облика на света
щеше да се измени на момента.
Всички форми на омраза, конфликти
и ярост биха изчезнали и биха били
заменени с любов, състрадание и
взаиморазбиране.
Ислям е научил мюсюлманите
да строят и пазят джамиите, като
също гарантира безопасността и
защитата на местата за преклонение
на всички религии. Мюсюлманите
са задължени да пазят и уважават
другите религии и местата, в които
хората ги почитат.
Всъщност
всеобщата свобода на религията
е задължително и висше учение
на истинския Ислям. Този златен
принцип е заложен в Свещения
Коран. В продължение на десет
години създателят на Ислям,
Светият
Пророк
Мухаммадса
и неговите последователи били
преследвани по възможно найбруталния и безмилостен начин от
неверниците на Мека.

Светият Пророкса бил принуден
на напусне родната си страна и така
той и неговите последователи се
насочили към Медина с надеждата,
че най-сетне ще могат да живеят в
мир и сигурност. Обаче невярващите
от Мека не оставили мюсюлманите,
ами продължили яростно да
ги
преследват.
Повели
найстраховитата и подготвена армия, и
повели война срещу мюсюлманите
намерението да унищожат Ислям
веднъж завинаги. Точно в този
момент Всемогъщият Аллах заръчал
на Светия Пророкса да се включи към
отбранителна война. В глава 22, стих
41 на Свещения Коран Всемогъщият
Аллах казал,че потисниците не
целели само да унищожат Ислям, но
целели да разрушат всички религии
и ако не бъдели спрени насилствено,
то всяка църква, синагога, храм или
място за преклонение на хората
щели да бъдат застрашени от
разрушение. По този начин Аллах
дал разрешение на мюсюлманите да
бранят не само себе си и Ислям, но
и самата религия. Имайки предвид
това, хората, които се страхуват от
Ислям или вярват, че мюсюлманите
могат да доведат до нарастващо
безредие, трябва да изкоренят това
свое мислене. Останалите се убедили,
че истинските мюсюлмани няма да
представляват риск или опасност,
ами по-скоро ще търсят начин да се
обединят с хората с други вярвания
в усилие да сплотят обществото за
мир хармония и човечност.

Именно заради това са построени
истинските джамии – за да изпълнят
тези благородни и благочестиви
цели. Въпреки това някои от
вас може да се питат защо ако
джамиите са наистина мирни места
ние виждаме смут и конфликти
сред мюсюлманския свят, който е
изпълнен с джамии, в които хората
да могат да почетат Аллах. За да си
отговорим на този въпрос, трябва
да погледнем назад в историята
на самата религия. През годините
всички религии и техните учения са
били опорочавани и извращавани
следвайки заръките на техните
създатели.
По същия начин в
продължение на дълго време
мнозинството от мюсюлмани също
се отдалечило от първоначалното
учение на Ислям.
Всъщност отричането от Ислям
щяло неизбежно да се случи, тъй
като Светият Пророк Мухаммадса,
предрекъл, че след известен период
от време мюсюлманите щели да
влязат в период на духовна тъмнина
и тяхното поведение щяло да се
отдалечи от това, на което учи
Корана. Той казал, че в това време
Всемогъщият Аллах щял да изпрати
някого като Обещания Месия и Имам
Махдиас, (Водения), за да възродят
истинското учение на Ислям по
света. Ние, ахмадските мюсюлмани,
вярваме, че за изпълнението на това
велико пророчество Всемогъщият
Аллах изпратил основателя на
нашето общество като Обещания

Месияас и Имам Махди (Водения),
за да просветят света за истинския
Ислям. Обещаният Месияас увещавал
хората да припознаят своя Създател
и да отстъпят пред него. Той казал
на човечеството да прекрати всички
жестокости и несправедливости
и да заживеят в хармония и да
зачитат правата на останалите. Той
се съгласил, че Светият Пророкса
представлявал извор на милост
за всички и казал, че както казва
Корана, не трябва да има насилие що
се отнася до религията. Приемайки
нашия основател като Обещания
Месия и Имам Махдиас, ние
ахмадските мюсюлмани действаме
позовавайки се на тези благородни и
възвишени учения.
Днес
като
мисионерска
организация ние продължаваме
да пропагандираме навсякъде по
света посланието, предадено ни от
Обещания Месияас. Ние се стремим
да разпространим Ислям не чрез
сила и принуда, а чрез любов и
състрадание. Нашата общност и
нашата джамия изпълняват тези
цели, заради които Светата Кааба е
била построена – за да разпръсква
мир по света. Нашите джамии са
светлина, която озарява всичко
заобикалящо я. Ние следваме
невероятното учение на Светия
Пророкса, който при сбогуването
си с мюсюлманите, приканвал към
това, че един бял човек не би целял
превъзходство над един черен, както
и обраното. Нито че арабинът би

упражнявал надмощие над онзи,
който не е арабин или пък богатия би
се налагал над бедния и обратното.
Казал, че положението на човек не
се определя от това какво има, колко
е богат или към коя раса спада, а
от връзката му с Всемогъщия Бог
и усилията, които полага, за да
изпълни заръките Му. И така ние
вярваме, че всички хора са родени
равни и сме против всякакъв
вид дискриминация основани на
класа, вероизповедание или цвят на
кожата. Където от една страна ние
разпространяваме съобщението на
Ислям, а от друга страна зачитаме
правата на хората и носим комфорт
и улеснение на всички онези, които
по някакъв начин са в нужда.
В Африка, Азия, както и в други
развиващи се части на света, ние
служим на човечеството по найдобрия възможен за нас начин. И
както вече сте чули от други, ние
правим това дори тук в Япония.

нуждите им и да им помогнем да си
стъпят на краката. По този начин
където и да има построени наши
джамии и където и да се е установила
Мюсюлманската общност Ахмадия,
хората скоро осъзнават, че ние
практикуваме и проповядваме
нищо друго освен мир, хармония
и толерантност. Ние вярваме, че
в тази ера истинският Джихад не е
Джихад на насилието, а е Джихад
на готовността на самите хора
да се подобрят. Това е Джихад на
развитието на праведните промени,
насочени към самите нас. Джихад,
който разпространява истинско и
мирно ислямско учение до всички
краища на света.
Това го правим в Африка, Европа,
Азия, Америка, Австралия и въобще
във всяка точка на света. Това също
е и нашата цел тук в Япония – да
запознаем хората на тази уважавана
нация с истинското учение на Ислям.
Стремим се да информиране хората
в Япония, че Ислям е тази религия,
която ни приканва да припознаем
Създателя ни, да се присъединим към
него и да служим на човечеството. С
Божията воля от днес тази джамия,
която е първата наша джамия в
Япония, ще разпространи това
послание занапред не само тук в
този град, но и сред цялата нация.

Всъщност нашите джамии и ние
като общност сме признати заради
безкористна ни всеотдайност към
другите. Ние поддържаме училища и
болници, които предлагат обучение
и грижа в едни от най-отдалечените
места по света на онези, които
имат нужда от това и без значение
от тяхната религия и положение.
Нейните минарета ще разгласят, че
Стремим се да избършем сълзите на Ислям е религия на мир, сигурност
онези, които страдат, да премахнем и любов, религия, която изпълнява
мъката, отчаянието и болката.
добрините на Бог и на един другиго.
Ние се стремим да задоволим Уверен съм също, че тази джамия

е построена по Божията воля и
местните Ахмади
ще разкрият
чистото ислямско учение като
никога преди това и ще просветят
всеки един от вас относно него.
Местните мюсюлмански Ахмади ще
бъдат тези, които ще практикуват
и проповядват истинския Ислям.
Ще изкоренят всички страхове
и съмнения от онези, които
считат Ислям за екстремистка
религия. Определено светът, както
никога досега, се нуждае от мир и
съгласуване.
И така, нека всички да се стиснем
ръце приятелски и да заработим
в тази насока. Това може да стане
като изпълним добрините на
Всемогъщия Бог и на един друг, да
станем свидетели на световен мир и
хармония. Само тогава ще можем да
заживеем задружно. Без значение в
коя част на света се намираме стига
да сме искрени едни към други и да

намираме начин да се обединяваме,
тогава светът, който познаваме като
завладян от войната, конфликтите
и убийствата, може да придобие
нов облик и да се превърне в свят
изпълнен с мир, толерантност и
хармония.
Нека Аллах ни позволи да го
направим. Като за финал, бих искал
да кажа, че всеки е добре дошъл
в нашата джамия. Вратите й ще
останат завинаги отворени за хората
с различни вярвания, които желаят
да почетат Бога. Моля се за това
Аллах да ни позволи да вървим по
пътеките, угодни нему, за които той
ще ни възнагради и че целият свят ще
може да бъде дарен с благословиите
Му. Нека станем свидетели на
истински и продължителен мир
– Амин. Бих искал още веднъж да
изкажа благодарността си за това, че
сте днес тук, благодаря ви много.”

