
ДЖАМИЯ НА СИГУРНОСТ 
И МИР

Като част от своята обиколка в Канада, Негово Светейшество Мирза Масрур 
Ахмад, Халифатул Масих V, Световният Водач на Мюсюлманската общност 
„Ахмадия”  откри официално джамията „Байтул Амман”, намираща се в 
гр. Лойдминстър в Западна Канада на 5 ноември 2016 г. При пристигане в 
джамията Негово Светейшество откри паметна плоча, с което отбележи 
отварянето, което бе последвано от тиха молитва. След това Негово 
Светейшество изпълни Магриб (вечерната) и Иша (късната) молитва по 
време на събирането в чест на новата джамия.  На следващия ден, 6 ноември, 
2016 г., бе проведено специално събиране, с което се отбеляза откриването на 
новата джамия, в която Хазрат Мирза Масрур Ахмад отправи обръщение от 
изключителна важност. Преди това бе отправено приветствено обръщение 
от председателя на Мюсюлманската общност „Ахмадия” в Канада, Лал Хан 
Малик, последвано от реч на кмета на Лойдминстър, г-н Жерард Албърс, който 
приветства пристигане на Хазрат Мирза Масрур Ахмад  в града. След това 
много други видни личности заеха сцената, като едни от тях бяха Колийн 
Янг, член на Законодателната асамблея в провинция Саска чеван, Джейсън 
Кени, бивш федерален министър по интеграцията и федерален министър на 
защитата, както и Джон Гормли, бивш политик и настоящ водещ в много 
известно радио предаване. По-долу е изложено важното обръщение, отправено 
от Негово Светейшество по този повод.  

Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба, Пети 
наследник на Обещания Месия и 
Световен водач на  Мюсюлманската 
общност „Ахмадия” каза: 
„Bismillahir-Rahmanir-Rahееm”–	 В	
името на Аллах, Милостивият и 
Милосърдният.
Уважаеми	 гости	 –	 Assalamo	 Alai-
kum	Wa	Rahmatullahe	Wa	Barakatohu	
– мир и благословиите на Аллах да 
бъдат с вас.
Преди всичко бих искал да се 

възползвам от възможността да 
благодаря на всички наши гости, 
които се присъединиха към нас тук 
този следобед по повод откриването 
на нашата нова джамия, Днешното 
събитие не е нито политическо 
или световно събитие, нито пък е 
замислено с цел да бъдат обсъждани 
и анализирани световните въпроси; 
това по-скоро е едно чисто 
религиозно събитие, организирано 
с цел да се отбележи откриването 



на религиозно място за отдаване на 
почит – джамията „Байтул Амман” 
– построена от Ислямската общност.
Събирането днес тук е неоспоримо 
доказателство за това, че 
преминаваме през трудни времена, 
в които бъдещето на света става 
все по-несигурно. Конфликтите 
продължават да се разпростират 
и да ескалират в много държави 
и по-специално сред определени 
мюсюлмански нации. Човек, който 
дори най-малко се интересува 
от случващото се днес, може да 
изпитва негативно отношение 
спрямо мюсюлманите и джамиите 
и да гледа на тях със страх и 
подозрение. В почти всички 
новинарски съобщения присъстват 
статии за кръвопролития и насилие, 
където правителствата се борят с 
местните бунтовнически групи, като 
военните действия определено са 
се превърнали в граждански войни, 
заради които хиляди невинни хора 
биват преследвани и убивани. 
Извършваните бруталности са 
ужасяващи и хвърлят сянката на 
позора над човечеството. 
Вместо да се използват малки и не 
толкова опасни оръжия, се използват 
опустошителни и ужасяващи ракети, 
при което ставаме свидетели на тежки 
бомбардировки и въздушни удари, 
които стават част от ежедневието 
на хората и се превръщат в рутина. 
Градове и села биват заличавани 
до основи. Кървави реки текат по 
улиците и безброй много хора губят 
близките си и се изселват. Медиите 

постоянно отразяват подобни 
ужасяващи събития и затова не е 
учудващо, че съмненията и страха 
от Ислям са се разпространили 
сред някои немюсюлмани. Подобно 
резервирано отношение сега 
дори ескалира в някои държави, 
където омразата и нетърпимостта 
към мюсюлманите излиза на 
повърхността. 
След като изложих всичко това, 
фактът, че сте дошли на откриването 
на тази джамия, което е чисто 
Ислямско събитие, е доказателство 
за вашия изключителен кураж. 
Друго доказателство за това е и 
фактът, че вие не сте сред онези 
хора, които се придържат към 
погрешното схващане, че Ислям е 
религия на насилието и екстремизма. 
Вие по-скоро сте осъзнали, че 
разединението и липсата на мир 
сред мюсюлманските страни не 
са свързани с Ислямските учения. 
Това показва, че вие разбирате, че 
конфликтите всъщност са резултат 
от управлението на местните 
власти и бунтуващите се, които 
безсмислено желаят да номинират 
едни над други и за които 
постигането на личните интереси 
стои над всичко останало. Противно 
на това и благодарение на връзката 
си с ахмадийските мюсюлмани, вие 
сте се уверили, че нашите вярвания 
и практики се изказват абсолютно 
против разпространяващите се 
сред мюсюлманския свят насилие и 
несправедливост. 
Всеки ахмадийски мюсюлманин от 



всеки един град или нация отрича 
всички форми на екстремизъм и 
изпитва силен гняв и неприязън 
спрямо масовите кланета и безредици 
сред някои мюсюлмански държави. 
Подобно на това ние изпитваме 
огромна болка и мъка, когато ставаме 
свидетели на самоубийствени 
бомбени атаки и други брутални 
терористични атаки, провеждани не 
само в мюсюлманските държави, но 
все по-често и в Западния свят. Ние 
искрено не одобряваме и отричаме 
подобни жестокости и ги приемаме 
като обида спрямо истинските 
Ислямски учения. 
И въпреки, че  ахмадийските 
мюсюлмани са мирни и толерантни 
по природа, все още някои от тук 
присъстващите или от местните 
хора биха могли да имат резерви 
по отношение на отварянето на 
тази джамия. Това е разбираемо, 
имайки предвид в какво състояние е 
светът и затова отново ще повторя, 
че вашето участие днес е проява 
на изключително храброст и 
доказателство за това, че сте отворили 
сърцата и умовете си. Благодаря 
ви за вашата мила и заслужаваща 
похвала постъпка. Изказването на 
благодарност не е формален жест 
или учтива постъпка от моя страна. 
Аз съм искрен и казвам това, което 
мисля, като се ръководя от вярата 
и религията си. Това се дължи на 
фактът, че създателят на Ислям, 
Светият Пророк Мухаммад (мир и 
благословиите на Аллах на душата 
му) е казал, че онзи, който не изказва 

благодарността на ближния си, не е 
благодарен и на Всемогъщия Аллах. 
Пророкът на Ислям (мир и 
благословиите на душата му) е казал 
и е учил хората, че да се изказва 
благодарност на другите е начин 
човек да се докосне до Всемогъщия 
Аллах и ето защо това всъщност 
е водещ принцип, който е от 
изключителна важност за истинския 
мюсюлманин. Този прекрасен 
пример се отнася до мирните учения 
на Ислям. Освен това Светият 
Пророк (мир и благословиите на 
Аллах на душата му) не е казал, че 
мюсюлманите трябва да спазват 
някакво ограничение, отнасящо се 
до изказването на благодарност към 
другите мюсюлмани. Той по-скоро 
е казал, че те трябва да изказват 
признателност към всички хора, без 
значение от тяхната вяра и вярвания. 
Следователно изказването на 
благодарност от моя страна е не 
само чистосърдечна постъпка, 
но представлява и религиозно 
задължение, от което се ръководя.
След тези уводни думи, сега бих 
искал да обърна внимание и да ви 
поговоря за самите джамии  и тяхното 
предназначение и цели. Арабската 
дума	 за	 джамия	 е	 „masjid”,	 като	
литературното значение на думата е 
“място за хората да се събират, като 
с покорство и послушание почитат 
Всемогъщия Бог. Ако даден човек 
влезе в джамия в такова смирено 
състояние и приемайки себе си 
като нищо специално, той никога 
не би поискал да стори нещо лошо 



другиго или пък да бъде причината 
за създаването на безредие или 
враждебност. Мюсюлманин, който 
изпълнява смирено своите молитви 
е човек, който е мил, грижлив и 
милостив и който се старае да страни 
от неморалността, незаконните 
деяния и всички форми на злото. 
Джамиите не застават зад безредието 
и разделението, ами са средство за 
сплотяване на хората, които покорно 
да почитат своя Бог. Ето защо в 
глава 5, стих 3 от Свещения Коран 
Всемогъщият Аллах казва:  
„И нека враждебността на хората, 
които ви пречат да се докоснете до 
Свещената Джамия, не ви подтиква 
към прегрешение. Помогнете си едни 
на други за постигане на правда и 
уважение, не извършвайте грехове и 
не  допускайте грешки. Страхувайте 
се от Аллах, защото той е стриктен в 
своето наказание.” 
Този стих дава информация за 
задължението на мюсюлманина, 
отнасящо се до това той да действа 
мирно винаги и навсякъде. Аллах 
тук отрича онези мюсюлмани, които 
са били безмилостно преследвани 
заради това, че са постъпили 
несправедливо и заради  това, че 
са извършили грях срещу своите 
поробители, въпреки че те са искали 
да им попречат да престъпят прага 
на Свещената Кааба, Свещената 
Джамия, която е най-почитаното 
място в Ислям. След това в Свещения 
Коран са заложени безпрецедентните 
принципи за толерантност, правда 
и въздържаност, към които всеки 

мюсюлманин трябва да се придържа 
и които са задължителни за него, 
за да постъпва той праведно, 
милостиво и справедливо и дори 
спрямо онези, които се стремят към 
отричане на религиозната свобода. 
И вместо да търсят отмъщение 
и възмездие, Свещеният Коран 
приканва мюсюлманите да бъдат 
великодушни и да се опитат да 
запазят най-високите морални 
ценности, дори когато това е 
изключително трудно за тях. Затова 
нека е ясно, че няма причина да се 
страхувате от истинските джамии, 
тъй като те не са места, които 
са свързани с отмъщението или 
злобата, а са дом на мира, хармонията 
и обединението, построени с цел в 
тях да се почита Всемогъщият Бог. 
В допълнение на това в глава 4, стих 
37 от Свещения Коран Всемогъщият 
Аллах казва: 
„И почитайте Аллах и не свързвайте 
нищо с Него, дръжте се мило с 
родителите си, децата, сираците, 
онези, които са в нужда, ближния, 
който ви е роднина, ближния, който 
ви е непознат, приятеля до вас, 
спътника и онзи, който е под ваша 
опека. Аллах със сигурност не обича 
арогантните и самохвалците.”
В този стих Всемогъщият Аллах 
е заръчал на мюсюлманите да 
показват своите най-добри ценности 
и морални качества, като правят 
това винаги и по отношение на 
всички хора. От мюсюлманите се 
изисква да служат с любов на хората, 
без значение от цвета на кожата, 



положението или вярата им, като 
това се отнася до  хората, които са 
около него – неговите родители, 
семейство и приятели – и онези, 
които не спадат към семейния кръг, 
а именно бедните, нуждаещите се, 
сираците и другите уязвими членове 
на обществото. Подобно на това 
мюсюлманите са били научени да 
обичат, бранят и уважат хората, 
които са близо до тях. И спрямо 
ученията на Ислям, кръгът от 
близки  и познати на даден човек е 
всеобхватен и голям. Познатите не 
включват само онези, които живеят 
наблизо, но също така колегите и 
спътниците му. Оттук кръгът на 
любовта в Ислям е безграничен и 
затова как би било възможно за 
истинския мюсюлманин да нарани 
други хора или пък да бъде причината 
за безредие в обществото? Освен 
това Всемогъщият Аллах е казал, че 
мюсюлманите никога не трябва да 
стават жертва на арогантността или 
гордостта, а трябва да бъдат смирени 
и покорни. 
Това е начертаният от Ислям път. 
Път, който истинските мюсюлмани 
трябва да следват. Като цяло 
Ислям изисква от мюсюлманина 
да проявява любов и състрадание 
към всички хора. Той задължава 
мюсюлманина да споделя радостта 
си с другите и да приема болката 
и мъката на другите като свои. 
Накратко,  истинският мюсюлманин 
е човек, който е милостив и 
състрадателен, а истинската джамия 
е център на мир и сигурност за 

всички хора. 
Имайки предвид всичко това и тези 
учения, как е възможно една джамия 
да бъде приемана като място, което 
застрашава хората или такова, от 
което да се страхуват? И определено, 
когато и където и да строят 
джамии ахмадийските мюсюлмани, 
същите биват строени с две цели 
– да се съобразяват с правата на 
Всемогъщия Бог, както и с тези на 
хората. 
Нашите джамии са строени с цел 
да обединяват хората, както и с 
цел да служат на онези, които са 
около нас и  на местното население. 
Нашите джамии са фарове, които 
излъчват топли лъчи на мир, любов 
и разбирателство. Където и да 
сме построили джамии или сме 
основали ахмадийски общности, 
ние се стремим с това да облекчим 
страданията на месните хора, тъй 
като Всемогъщият Аллах е свързал 
зачитането на неговите права със 
зачитането на правата на хората. 
Нашата вяра ни учи, че нашата почит 
и молитви биха били едно нищо, 
ако се провалим в това да обичаме, 
подкрепяме и ценим хората около 
нас. Ръководени от това учение, 
ние се стремим да осигурим едно 
по-добро бъдеще за най-уязвимите 
и ощетени представители на 
обществото.
Например в Африка и други места 
по света мюсюлманската общност 
„Ахмадия” постоянно се стреми да 
служи на местните хора и полага 
всички усилия да изпълни техните 



нужди, като се абстрахира от 
тяхната религия, вяра или социално 
положение. Ние предоставяме 
здравни грижи и образование като 
строим болници и училища в едни 
от най-отдалечени места по света. 
Нашата дейност е насочена и към 
това да предоставим чиста и течаща  
вода за пиене на хората. Живеейки 
тук на Запад, където от чешмите и 
душовете ни постоянно тече вода, за 
нас е много трудно да оценим колко 
важна е тя за хората.  И едва когато 
посетите най-изолираните части 
на Африка и видите със собствени 
си очи как малки деца извървяват 
много километри пеша в неописуеми 
горещини всеки ден, за да пълнят 
съдове с вода, които след това носят 
на главите си, докато стигнат своите 
домове, то тогава ще осъзнаете 
колко наистина ценна е водата.  И 
дори тази вода, която е набавена с 
неимоверни усилия, рядко се оказва 
чиста, като дори е замърсена и е 
причината за появата на болести.
По този начин ние се стремим да 
облекчим страданието  на тези 
хора, като за целта изграждаме 
кладенци и водни помпи, чрез които 
се предоставя чиста и питейна вода 
в домовете на хората. Радостта по 
лицата на тези ощетени хора при 
вида на чистата вода, до която се 
докосват за първи път, е огромна. 
Вместо да носят глинени съдове 
на главите си в продължение на 
часове, тези деца сега получават 
образование в построените от 
нашата общност училища. Ние 

се стремим да  ги освободим от 
оковите на тяхната мизерия и да им 
помогнем да се изправят и да стъпят 
на краката си, така че да могат да 
израснат и да помагат не само на 
своите семейства, но също така и 
на своя народ. Като предоставяме 
подобни услуги, ние ахмадийските 
мюсюлмани се изпълваме с радост 
и задоволство заради това, че 
сме успели да помогнем на онези, 
които са в нужда и по този начин 
съумяваме да следваме ученията 
на нашата религия. Ние приемаме 
всичко това като нещо положително, 
тъй като съумяваме да премахнем 
тежкия товар на отчаяние, който 
тези злочести хора носят на плещите 
си. 
Това е истинският Ислям, при 
който освен почитането на 
Всемогъщия Бог, мюсюлманите  
също така се стремят да помогнат 
на останалите хора да се чувстват 
добре. За ограниченото време, с 
което разполагам, успях ясно да ви 
обясня какви са истинските учения 
на Ислям и съм сигурен, че след тези 
мои думи вие вече сте убедени в това.  
Ако някои от вас са имали някакви 
резерви във връзка с тази джамия, 
то аз се надявам, че това вече не 
е така. Определено вярвам, че по 
Божията воля вие сами ще дойдете 
и ще се уверите, че тази джамия не 
е само място, в което ахмадийските 
мюсюлмани могат да почитат Бога, 
но тя също така е и център на мира 
за всички хора. Сами ще видите, че 
живеещите в този район ахмадийски 



мюсюлмани ще искат да помагат на 
ближните си и своето общество  и то 
дори повече от преди. 
Моля се всички, които са около 
нас и като цяло всички членове 
на обществото да дойдат, да 
видят и лично да се уверят в най-
високите морални принципи за 
доброта, грижа и уважение, към 
които се придържат ахмадийските 
мюсюлмани. И се моля ние никога 
да не бъдем причината за нечия 

болка или страдание. Уверен съм, че 
местните ахмадийски мюсюлмани 
ще ръководят действията си от това 
и ще се стремят да служат на хората 
безкористно и чистосърдечно. Нека 
Аллах им позволи да направят това. 
С тези думи бих искал още веднъж 
да благодаря на всички вас за това, 
че се присъединихте към този 
следобед. Нека Аллах ви благослови. 
Благодаря ви много. 


