
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.



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 



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. 



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. 



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.”



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 



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.”


