ИСЛЯМЪТ

ЗАПЛАХА ИЛИ ИЗТОЧНИК НА МИР?

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ХАЗРАТ ХАЛИФАТУЛ МАСИХ
V (аба) КЪМ ГОСТИТЕ ОТ ГЕРМАНИЯ НА
ДЖАЛСА САЛАНА (ГОДИШНО СЪБРАНИЕ) НА
МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ „АХМАДИЯ”,
ГЕРМАНИЯ 2014

В събота, 13 юни 2014 г.,
Председателят на Мюсюлманската
общност
„Амадия”,
Петият
Халифа, Негово Светейшество,
Хазрат Мирза Масрур Ахмад(аба)
подчерат истинското значение на
халифата по време на обръщение
пред около 1000 гости немюсюлмани
на вторият ден на 39-тото годишно
събрание
на
Мюсюлманската
общност „Ахмадия” в Германия.
След рецитирането на Tashhahud, Ta’awwuz и Bismillah, Хазрат
Халифатул Месих Vaba каза:
„Уважаеми гости, ,Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu–нека мирът и благословиите на
Аллах да са с Вас.
Преди всичко бих искал да
изразя искрената си благодарност
към всички Вас, които отделихте
от време то си да дойдете тук и да
посетите нашето Годишно събрание
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- Джалса Салана. За съжаление
в днешния свят много хора се
страхуват от религията като цяло и
в частност от Исляма. Така, при тези
обстоятелства, Вашето посещение на
чисто религиозно събитие показвам,
че имате силно желание да учите и
откривате религията. Затова заедно
с моите благодарности, се моля Вие
да сте тези, които искат да научат за
истинската същност и истинската
нужда на религията от дълбините на
сърцата си.

има хора, които изразяват дълбок
страх за строежа на нови джамии,
защото се страхуват, че ученията за
екстремизъм ще достигнат Западния
свят.

Без
колебания
признавам,
че общото състояние на поголямата част от мюсюлманския
свят е бедствено и когато ставаме
свидетели на поведението на така
наречените мюсюлмани, се оказва,
че тези страхове са оправдани. В
резултат на това онези, които са
Днес,
като
Глава
на засегнати искат да бъдат поставени
Мюсюлманската общност „Ахмадия”, ограничения върху религиозните
бих искал да отправя кратко практики и учения на мюсюлманите.
обръщение към Вас за истинските Те много ожесточено спорят, че
учения на Исляма. Разбира се, в трябва да трябва да се сложи
този кратък промеждутък от време забрана върху проповядването на
е невъзможно да се покрият всички Исляма и строежа на нови джамии.
Ислямски учения и затова ще се И за съжаление има хора, които
огранича до няколко кратки аспекта. използват изключително обиден
език по отношение на Светия
Откриваме, че в Западният Пророк Мухаммад (са).
свят от време на време се появяват
различни резерви по отношение
Също така, всеизвестен факт
на Исляма и има скрити чувство е, че Ислямът се смята за втората
на враждебност срещу него, като по големина религия в света след
някои несправедливи обвинения християнството.
Но
истината
се приписват на неговите учения. е, че мнозинството християни,
Фалшиви тълкувания се свързвани живеещи на запад, не практикуват
с Корана и така неговите учения са тяхната религия, нито имат някакъв
изцяло погрешно, за да изглежда, че, истински интерес към религията.
опазил ни Бог, Ислямът не учи на Това е нещо, което Църквата приема
нищо друго освен на екстремизъм и и много медии обосновават. В
варварство. Също така се твърди, че, действителност много голяма част
опазил ни Бог, Пророкът на Исляма, от тези хора не вярват изобщо в Бог,
Светият Пророк Мухаммад (са) е докато има други, които твърдят,
действал по жесток и потиснически че вярват в Бог, но не вярват в тази
начин. В резултат откриваме, че религия е от него и затова чувстват,

че няма нужда от нея.
От друга страна виждаме, че
мнозинството
мюсюлмани
се
асоциират тясно с тяхната религия
и не могат да толерират да чуват
нищо отрицателно, казано за
тяхната религия или за Светия
Пророк Мухаммад (са). Така че
онези, които се противопоставят на
Исляма, провокират религиозните
чувства на мюсюлманите, това
води до негативна реакция, която
в отговор е причина за сериозни
безредици и кавги по света.
Въпреки че негативната реакция на
мюсюлманите е напълно погрешна
и неоправдана, човешката природа
и логика диктува, е техните чувства
или емоции, които биват погрешно
подстрекавани или провокирани е
естествено да реагират.

прегрешенията на така наречените
християни не се приписват на
ученията на християнството както
злодеянията на мюсюлманите винаги
биват приписвани на ученията на
Исляма.

Това всъщност говори в полза
на справедливостта. Това всъщност
говори за усилие за премахване
на всички несправедливости и
огорчение по света. Това всъщност
е средство за обединение на всички
хора и създаването на атмосфера
на взаимна хармония. Истинските
учения на Исляма, които сме
научили от Корана, от практиката
на Светия Пророк Мухаммад (са),
ни учат никога да не извършваме
жестокост и винаги да изпълняваме
правата на човечеството. Ислямът
учи мюсюлманите да освобождават
всеки човек и всяка нация от всички
Възползвайки се от подобни форми на робство – независимо
реакции, анти-ислямските сили физическо,
икономическо
или
бързат да заклеймят Исляма социално. Ислямът ни учи, че
като религия на екстремизъм и всички хора са равни и че нечия раса
тероризъм без да се замислят или или цвят на кожата не е средство за
да проучат нещата дори за секунда. превъзходство или положение. ПоТе нагло или без колебание осъждат скоро единствената стойност на
Исляма, въпреки че справедливостта нечия националност или етнически
изисква, че те да спрат с подобни произход е като средство за
престъпления и несправедливости идентифициране, нищо повече от
и трябва честно да оценят дали това.
подобни действия са в съответствие
с истинските учения на Исляма и
Светият Пророк Мухаммад (са)
дали не са несправедливо тълкуване. учи, че един арабин не е по-висш
В този смисъл, бях щастлив да от един неарабин, нито неарабин
видя, че в Западните медии, някои не превъзхожда арабина. Това,
немюсюлмански
коментатори което обича Всемогъщият Аллах е
започнаха да задават въпроса защо праведността и човек, който върши

праведни дела, ще получи Божията какъвто и да било начин.
любов и близост. Така, ако човек
Дори в случаите, когато Ислямът
има някаква специална стойност
или положение, то е заради неговото е разрешавал само защитни войни,
те са били ограничени от много
благочестие и добро поведение.
строги правила, наложени от
По отношение на праведноста, Светия Пророк Мухаммад (са).
Ислямът учи, че има две общи Той учел, че мюсюлманите влизат
характеристики.
Първата
е във война в името на установяване
изпълнението
на
правата, на мир, те не трябва да нараняват
дължими на Всемогъщият Бог и на никоя жена или дете. Той е казал,
неговото преклонение. Втората е че никой свещеник или религиозен
изпълнението на правата, дължими водач, който е останал на своето
на Божиите създания и службата място за поклонение, не трябва да
на човечеството. Ислямът учи бъде атакуван, нито някоя църква
мюсюлманите да разпространяват или място поклонение трябва да
взаимна любов и обич във всички бъде разрушавано. В днешно време
посоки и във всички части на говорим за околна среда – и по
обществото.
Той специално отношение околната среда, той
защитава грижата за най-уязвимите учел, че не трябва да бъдат отсичани
и бедни членове на обществото, като дървета и да бъдат повреждани
сираците. Също така в името на насаждения.
световния мир, Ислямът учи, че не
Така, на практика, при война
никога не трябва да се предприема
мюсюлманинът
няма
право
първата стъпка или да се започва
да атакува никой друг освен
акт на агресия или война.
противниковите
войници
и
Ако бъде поведена война срещу следователно никакви цивилни не
вас, вие нямате никакъв избор освен трябва да бъдат наранявани. Обаче,
да отвърнете, тогава трябва само за огромно съжаление виждаме, че
да се защитавате с намерението във войните, водени днес, невинните
да възцарите отново мир. Така хора са тези, които страдат найИслямът учи, че когато агресор много и броят на цивилните жертви
отстъпи, не трябва да се възползваме надхвърля другите. Дори по време
от тях и не трябва да не извършваме на Втората Световна война повечето
престъпления
или
жестокост убити са били невинни граждани
спрямо тях. В такъв момент войната и както казах, в малките по мащаб
трябва да бъде спряна незабавно войни и конфликти, цивилните
и победителят не трябва да иска да страдат най-много.
упражнява контрола си върху тях,
Нека бъде ясно, че това е изцяло
да ги подчинява или да унижава по

против ученията на Исляма. Веднъж
по време на война по времето на
Светия Пророк Мухаммад (са),
мюсюлманин убил жена и дете.
Когато Светият Пророк са разбрал
за това, той бил много разгневен.
Мюсюлманинът понечил да
се оправдае, като казал, че тези,
на които е убил били евреи или
немюсюлмани, на което Светият
Пророк (са) категорично казал, че
са били невинни хора и да се убива
невинни хора е било много тежък и
голям грях. Тези няколко примера,
които представих, дават представа
за истинските и красиви учения на
Исляма.
Естествено въпросът, който
възниква е, ако това са автентичните
учения на Исляма, тогава защо
определени
мюсюлмански
групировки или лица извършват
жестокости или ужасяващи атаки
срещу техни братя мюсюлмани
и срещу немюсюлмани? На този
въпрос вече е даден отговор в едно
пророчество, направено от Светия
Пророк Мухаммад (са) преди
повече от 1400 години. Той ясно
е предсказал, че ще дойде време,
когато мнозинството мюсюлмани
ще се отдалечат от първоначалните
учения на Исляма.
Въпреки това, той дал и радостната
вест, казвайки, че във време на
духовна тъмнина, Милостта и
Състраданието на Аллах ще обгърнат
света и Той ще изпрати Месия и

Махди, който ще установи отново
истинските учения на Исляма. Ние,
мюсюлманите-ахмадийци, вярваме,
че Месията и Махди е дошъл и той
е основал Мюсюлманската общност
„Ахмадия”. Той, Хазрат Мирза Гулам
Ахмад (aс) от Кадиян, е просветил
света с истинските и първоначални
учения на Исляма. И
Обещаният Месия е казал: „Има
само две завършени части на вярата.
Едната е да се обича Бог, а другата е
да се обича човечеството до такава
степен, че да смяташ страданието,
неволите и проблемите на другите за
свои и да се молиш за тях.”
На друго място Обещаният Месия
(aс) казва:
„Най-трудният и сложен аспект
на вярата е свързан с изпълняването
на правата на човечеството, защото
това е постоянно предизвикателство
и по всяко време човек е изправен
пред този процес. Казвам, че
наистина не трябва да се смята
никой за ваш личен враг и трябва
да бъде премахнат изцяло навика да
таим злоба или омраза към другите.”
А на други място Обещаният
Месия (aс) казал:
„Аз ви казвам, че трябва да
показвате любов и състрадание към
всички Божии създания, независимо
кои са – индуси, мюсюлмани или
други.”
Той казва:
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„Не харесвам, когато хората
се опитват да ограничат тяхната
симпатия и любов към собствения
си народ … Напомням ви отново и
отново никога да не ограничавате
обхвата на вашето състрадание.”

учения на Исляма за изпълняване
на правата на Бог и на човечеството.
Днес институцията на халифата се
бори за мир по всякакъв възможен
начин и за разпространяване на
любов и привързаност по света.

Това само няколко примера
от писанията на основателя на
Мюсюлманската общност „Ахмадия”,
в които той насърчава своите
последователи да разпространяват
любов и състрадателност по
всички краища на света. Това са
истинските учения на Исляма и с
милостта на Аллах, това са мирните
и състрадателни учения, които
Мюсюлманската общност „Ахмадия”
развива и разпространява по света.
Посланието, което изпращаме не
съдържа остър език, нито каквато и
да е принуда или насилие.

Затова аз съм шокиран и натъжен
да чуя, че в някои части на Германия
определени немюсюлмани казват,
че няма да позволят на халифата да
направи и крачка в тази страна. Както
вече казах, истинските халифати
са средства за разпространение на
състрадание и милосърдие и затова
питам тези хора дали искат да
създадат трудности и ограничения
на тези хора, които живеят тук
мирно и обичат своята страна.
Не вярвам, че някой разумен или
интелигентен човек би подкрепил
подобно неразумно становище.

По-скоро нашето послание е за
любов, привързаност и единство.
Научени
сме
да
отговаряме
на оскърбителните и обидни
думи с молитви. А в отговор на
преследването и мъките, с които с
сблъскваме, да даваме любов, мир
и да утешаваме света. Това е нашето
учение и това е нашата вяра.

За щастие по-голямата част
от германския народ не обръща
внимание на подобно нетолерантно
отношение и затова сме всички тук
днес. Виждате сами , че в тези зали
има хиляди мъже и жени, които са
изцяло отдадени на халифата и чрез
тази неразрушима духовна връзка
ще са перфектно обединени.

И
днес
институцията
на
халифата – това е институцията
на духовно наследяване, която
управлява Мюсюлманската общност
„Ахмадия” – пази тези истински
учения на Исляма живи. Халифът
на общността „Ахмадия” никога не
може да се отклони от основните

Те говорят само как да
разпространяват
любов
и
привързаност, и как да изпълнят
правата
на
човечеството.
В
действителност хората, които се
присъединяват към общността
„Ахмадия” от немското население,
свидетелстват за истината, че

ахмадийските халифати са средство
за привличане на хора към
изпълнението на правата на Бог и на
човечеството.
Нека да поясня, че институцията
на
халифата,
управляваща
общността „Ахмадия”, няма никакъв
интерес към власт или управление.
Бъдете сигурни, че халифата няма
светски или политически цели и
стремежи, нито се предоставя на
такива, които таят жажда или се
лакомят за тях. Единствената грижа
на ахмадйския халифат е хората по
света да познаят своя Създател и да
се поклонят пред Единствения Бог и
да създадат дух на любов и хармония
сред народите по света.
Днес мюсюлманите-ахмадийци,
които са се разпространили в 204
страни по света, практически
свидетелстват за тази истина.
Фактът, че стоите в абсолютен
мир на събрание на около 30 000
мюсюлмани, е защото това са
мюсюлмани, които са последователи
на този халифат и искат да спечелят
сърцата на хората само с любов. Те
никога няма да принуждават или да
използват сила и екстремизъм, за да
завладеят друга нация или народ.
В заключение, аз съм сигурен,
че истинските учения на Исляма са

станали очевидни за Вас от това,
което казах днес и че сте разбрали
истинската природа на халифата,
управляващ
Мюсюлманската
общност „Ахмадия”. Сигурен съм,
че сте осъзнали, че няма нужда
да се страхувате от този халифат
и затова бих искал да Ви помоля
информирате другите за неговата
истинска природа в своя кръг от
познати. Този халифат е винаги
пръв в заклеймяването и говоренето
против
всякаква
форма
на
жестокост и несправедливост, която
се случва в света. В действителност,
ако има мюсюлманин-ахмадиец,
който да извърши каквото и да било
злодеяние, ние винаги предприемаме
необходимите мерки срещу тях.
С
тези
думи,
завършвам
обръщението си и бих искал още
веднъж да Ви благодаря затова, че се
присъединихте към нас днес. Нека
Аллах да Ви даде възможност да
разберете моето искрено и сърдечно
послание. Вместо да се сочим с пръст
едни други и вместо да нараняваме
чувствата си, трябва да се съберем
като един и да работим за прогреса
на нацията и за установяване на
мир по света. Нека Аллах да ни даде
възможност да постигнем успех в
тези усилия. Благодаря Ви много.”

