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След като се рецитираха Tashah- т.н. Дългото разстояние означава, че
hud, Ta’awwuz и Bismillah, Хазрат нямах възможност да пристигна тук
Халифатул Масих Vаба каза:
навреме и започвам с извинение за
моето закъснение.
„Преди всичко бих искал да
отправя послание за мир към нашите
Хазрат Халифатул Масих Vаба
уважавани гости. Нека Аллах да изнася своето обръщение пред
Ви даде мир и сигурност. Това е тълпата.
същността на нашето послание.
Сега се връщам към тържественото
Бях информиран, че гостите откриване на тази джамия днес.
са били помолени на дойдат на Стиховете от Свещения Коран, които
събитието в 18 часа, а аз пристигнах бяха рецитирани преди да седнем
доста по-късно. Може би сте чакали да хапнем и пийнем, ни съветват
цял час, за което се извинявам. на не прекаляваме и да действаме
Организаторите е трябвало да с безпристрастие и справедливост.
вземат предвид времето на моето Бог е установил връзка между
пътуване за това събитие. Тръгнах това учение и джамиите. Човек не
от Лондон едва тази сутрин. Пътувах е бил създаден от Бог просто, за
с кола и имаше неизбежен трафик да яде и пие. В Свещения Коран
по пътя, след това пътувах с влак и е обяснено, че дори животните

ядат и пият и затова хората трябва
да се разграничат от животните.
Реалността е такава, че докато човек
се възползва от световните ресурси,
дарове и благословии, дадени от
Бога, включително различни видове
храни и напитки, той трябва винаги
да прави това умерено. Необходимо е
истинският човек да намира баланса
във всичко. Бог обяснява, че когато
е установен този баланс, човек ще
се отдаде на поклонничество и ще
посещава джамиите.

собствени изисквания и нуждите
на семейството си – тогава той
трябва също да изпълни и правата
на човечеството. Бог казва, че ако
човек се стреми към него и осъзнае,
че има Един Бог, който е създал
света, това ще го накара да му бъде
по-благодарен. Тази благодарност
представлява
преклонението.
Бог казва, че той изразява своята
подкрепа към слугите си в резултат
на тяхната благодарност. Това е
основен момент, който Бог обяснява
на едно място по отношение на
Това е красивото учение, дадено джамиите. Вижте колко хубаво е
но от Бог в Свещения Коран. Бог това учение, което от една страни
заявява, че човек може наистина ни свързва с джамиите, а от друга
да се възползва от световните насочва вниманието ни към
ресурси, но той трябва да помни изпълнението на правата на всички
по-висшата си цел, която е да хора.
възхвалява Единственият Бог и да
изпълни правата на човечеството.
Националният председател на
Прекаленото и неуместно харчене Общността „Ахмадия” за Германия
лишава човек от възможността спомена, че историята на град
истински да почита Всемогъщият Аахен е много стара и е че много
Бог, както и да изпълни правата на крале са се появили тук. Светските
човечеството.
кралства са дошли и са си отишли.
Много империи са се въздигнали и
Виждаме безброй хора по света са паднали и бе цитиран примера на
затънали в бедност. Има много бедни Наполеон. Някои крале от миналото
страни по света. Има безброй хора, са извършили много жестокости
които страдат от болести и бедност. и престъпления, които също са
По света толкова много хора искат записани в историята. Следователно
да получат образование, но нямат кралете идват и си отиват, както
достъп до него, защото са бедни. и техните приятели и познати. До
Човек трябва да осъзнае, че вместо известна степен техните подвизи са
да харчи екстравагантно, трябва запазени или историята поддържа
умерено да се възползва от ресурсите, сведения за живота им. Обаче
дадени от Бог, така че, когато трябва истинската истина, която трябва
да задоволи личните си нужди, той да се има предвид е, че истинският
да има и правото да задоволи свои

крал, който трябва да бъде помнен е
Бог, който е сътворил тази вселена.
Той казва, Аз съм Бог, Аз съм този,
който храни всички и Аз създадох
този свят и Аз имам всички
права над него, защото съм негов
Господар. Въпреки че съм Господар,
Аз не съм жесток и потиснически.
Аз дарявам любов и състрадание на
човечеството. Аз съм Единственият,
който е достоен за поклонение и
затова трябва да Ми се покланяте.
И той е вечният крал, Той няма
начало и край. Той е Rabb (Повелетел)
и Господар. Той е Бог и е почитан.
Никой светски крал не може да
се сравнява с него, затова трябва
винаги да се молим само на него.
Това е една от целите на строенето на
джамии от Мюсюлманската общност
„Ахмадия”. Това е мястото, където
Богът, създал вселената, може да
бъде призоваван. Всички световни
религии обръщат внимание на това.
Когато Всемогъщият Бог заявява, че
Rabb (Господ, Опора, Препитание),
тогава
Неговото
Rabubiyyat
(Провидение) изисква, когато човек
сам изкарва прехраната си, той да
помага и на другите. Това е така,
защото в първата глава на Свещения
Коран, Бог е заявил, че той е Rabb
(Господ), той всъщност заявява,
че Rabbul Aalameen (Господар на
световете). Така той заявява, че той
е Господ на мюсюлмани, християни,
евреи, индуси и последователи на
всички религии. Всъщност той
заявява, че помага и храни дори

и онези, които отричат неговото
съществуване. Той е Господар на
всички светове и поддържа и храни
всичко. Бог заявява, че този факт
изисква от човек да го почита. Това е
целта на строенето на домове на Бога
(джамии) или местата за поклонение
на други религии, като църкви и
синагоги.
Бог, също така, заявява, че човек
трябва да се стреми да бъде отражение
на неговото на Rabb (Господ, Опра,
Този, Който храни) и по същия
начин да изпълнява правата на
другите. Точно както Бог храни
света, човек трябва да помага на
хората по същия начин. Точно както
Бог дава на света, така и човек трябва
да дава на онези в нужда, да помага
на бедните и да проявява любов
и състрадание. Това е истинското
учение на исляма. Мюсюлманската
общност „Ахмадия” се стреми да
действа според това учение и се
стреми да го популяризира по света.
Само Мюсюлманската общност
„Ахмадия” е тази, която отнася
справедливо към истинските учения
на исляма и обръща внимание
на другите към тях. И така днес
нашата общност достига до области,
засегнати от бедствия и помага
без оглед на религия, каста или
вероизповедание. Ние предлагаме
дългосрочна
подкрепа
чрез
училищата, които откриваме, за да
задоволим жаждата за знания във
всички общности. Беше споменато
по-рано (от един от говорителите),

че има университет в Аахен. В
действителност е право на всеки
човек да получи образование. Това,
че този град има университет, е едно
чудесно качество. Със сигурност в
резултат на това нивото на знания и
образованост на хората тук трябва
да е много високо.
Споменах, че Общността
„Ахмадия” открива училища, за
да служи на човечеството, но ние
също така откриваме болници, за
да предоставим медицинска помощ.
Нашите училища и болници работят
и в най-отдалечените краища на
Африка. Има много други подобни
проекти, управлявани от Общността
„Ахмадия”.
Накратко,
нашата
страст да служим на човечеството
е следствие от ученията на нашата
религия, на които сме научени от
Бога, който почитаме. Бог ни каза,
че няма да изпълним правото на
строене и запълване на джамиите
само с поклонение; по-скоро
наистина ще изпълним правото на
нашите джамии, когато служим на
човечеството и изпълним правата
на другите. Уважаваният кмет
говори по-рано за строителството на
сгради за живеене. Все пак ние сме
построили тази джамия не само, за да
живеем в нея, а за да почитаме Бог и да
информираме другите за истинската
същност на исляма. Някои искрени
хора открито заявяват, че според
общото възприятие за исляма,
всички мюсюлмани са екстремисти.
Други не казват това открито, но

несъмнено таят резерви в сърцата си
и също вярват, че исляма е религия
на екстремизма. Истината е, че
ислямът не е екстремистка религия.
Това, което обясних накратко порано, се основава на истинските
учения на исляма и нашият Rabb -  
Единственият, който се грижи за нас
и ни храни –ни е научил на това. Той
заявява, че когато човек изпълнява
правата за поклонничество, той
трябва изпълни и правото на всички
хора. Свещеният Коран ни казва,
че онези, които влизат в джамията,
за да се поклонят, но пренебрегват
правата на другите, ще видят
молитвите си захвърлени обратно
в лицата им. Техните повърхностни
молитви ще станат средството за
тяхното падение. Затова молитвата
не е достатъчна. Човек трябва да
показва висок морал и да изпълни
правата на другите хора. Затова
Мюсюлманската общност „Ахмадия”
вярва, че това е истинската форма
на преклонение, когато правата
на човека са изпълнени заедно с
правата на Всемогъщия Бог.
Уважаваният кмет каза също,
че трябва да живеем заедно в
хармония. Наистина това е една от
отличителните черти на доброто
общество. Със сигурност това е
отлична забележка. Причината,
поради която е толкова важно да
живеем мирно заедно е защото
същността на религията се основава
на уважение и почит към човешките
права. Защитаването на човешките

ценности е основна задача на
религията.
Уважаваният кмет направи още
една много добра вметка, когато каза,
че се надява Общността „Ахмадия”
да положи усилия по отношение на
интеграцията и ще се опита да даде
най-доброто от себе с, за да живее
в общество на взаимна хармония.
Силно вярвам, че ахмадийците тук
ще положат дори повече усилия от
преди, за да го постигнат. InshaAllah
(С Божията воля) ще се стремим да
изпълним всички задължения, които
се очакват от добрия гражданин в
тази страна.
Представителят на министъра
на интеграцията също направи
кратко обръщение от името на
министерството. Той каза, че
немската нация е много толерантна
и
интеграцията
е
широко
разпространена. Не бих могъл
да се съглася повече, наистина е
вярно, че немците са изключително
толерантни. Те са приели хора от
различни националности в страната
си. Докато тази толерантност
продължава,
немската
нация
ще продължава да бъде ценена
по целия свят за своите високи
морални качества. Въпреки това
имигрантите, които идват тук също
имат задължението да възпроизведат
този толеранс. Няма изобщо да
защитавам схващането, че трябва да
влезем в тези страни и да казваме и
правим каквото си поискаме. Хора
от азиатски произход в тази страна

сега са част от немската нация. Деца
от пакистански и индийски етнос,
които са родени тук и говорят
немски, сега са граждани на тази
страна. Те трябва да разширят
толерантността си отвъд говоренето
на родния език и трябва да положат
усилия да се интегрират. Ако се
провалят в това, те нямат никакво
право да казват, че немската нация
не ги интегрира. Онези, които идват
от чужбина трябва да покажат
същото ниво на непредубеденост
и толерантност, които показват
местните немци. Що се отнася
до
Мюсюлманската
общност
„Ахмадия”, ние ще отговорим на
толерантността на германците с
още по-голяма толерантност и
непредубеденост. Ние постоянно
ще доказваме, че всеки ахмадиец,
живеещ тук е лоялен към нацията и
ще се стреми активно за напредъка
на страната.
Членът на Събранието на
провинцията, който е на посещение
и спомена магазина за цветя,
притежаван
от
мюсюлманиахмадийци, който също беше
споменат по-рано. Цветята бяха
посочени от него, като пример
за това, че ахмадийците не
разпространяват
екстремизъм,
нито хвърлят камъни или вадят
оръжие, а по-скоро, че ахмадийците
са тези, които подаряват цветя на
другите. Ние винаги ще даваме
цветя на другите. Обаче тези цветя,
които хората желаят да закупят

са с кратък живот. Ароматът на
цветята в крайна сметка изчезва.
Най-добрите цветя, които могат да
бъдат подарени от Мюсюлманската
общност „Ахмадия” са показването
на високи морални стандарти, които
проникват в сърцата на нациите
далеч, далеч по света. Високите
морални стандарти на Общността
„Ахмадия” са възхвалявани и ценени
от хората по света. Затова това са
истинските цветя, които Общността
„Ахмадия” подарява.
Едно от прочетените послания
говори за Общността „Ахмадия”
като за съседи. Ислямът ни съветва
да изпълняваме правата на съседите
си до такава степен, че много стихове
от Свещения Коран ни напомнят да
го правим. Основателят на исляма,
Светия Пророк Мухаммадса толкова
категорично съветва мюсюлманите
да изпълняват правата на съседите
си, че Последователите мура
казвали, че ще започват да мислят, че
ще ги наследят заедно с истинските
наследници. Това е степента, до
която правата на съседите са били
взимани под внимание. Също така
определението за съсед в исляма не
е само онзи, който живее до нечия
къща или този, който живее в блок
от апартаменти в същата сграда.
Този, който пътува с Вас също се
смята за съсед, жителите на един
град също са съседи, дори и колегите
в офиса са считани за такива. Това са
правата на съседите, установени от
исляма. Отговорност на ахмадиеца

- истинския мюсюлманин изпълни тези задължения.

е да

Кметът на Аахен, Марсел Филип,
се обръща към събралото се
множество
Ахмадийците трябва постоянно
да внимават за тези отговорности.
Аз им казвам: обръщайте повече
внимание на тези отговорности
от преди. Съсредоточете се върху
поклонението повече от преди.
Показвайте високия си морал
повече от всякога – на съседите си и
на съгражданите си във вашия град
и държава. Не давайте възможност
на никой да издигне твърдението, че
исляма е религия на екстремизъм,
по-скоро ги накарайте да признаят,
ислямът
предоставя
отлични
учения. Действията на определени
мюсюлмани,
които
изкривиха
истинската представа и истината
за исляма може само да бъде
демонстрирана от мюсюлманитеахмадийци. Затова ахмадийците
трябва да демонстрират тези
качества в още по-голяма степен.
Казвам на ахмадийците, че трябва да
се стараете дори повече от преди, за
да станете посланици на красивите
учения на исляма и за да изпълните
правата му. За да постигнете
това, трябва увеличите любовта
помежду си. Правото на джамията
не може да бъде изпълнено, освен
ако не се установи взаимна любов
и състрадателност. Когато дойдете
тук за поклонение и застанете в една
линия и се молите, вашите молби

по време на молитва и после, когато
завършите молитвата със Salaam
(мир), трябва да приложите това към
всички около Вас във всяка посока в
джамията. Ако вашите молитви са
само външни устни жалби и таите
злоба и ненавист в сърцата си един
към друг, Вие ще се провалите в
изпълнението на задълженията
си за молитва. Тези хора могат да
бъдат причислени към онези, които
споменах по-рано, чиито молитви
стават средството за тяхното
падение в съответствие с Божиите
учения. Трябва да увеличите
любовта и състрадателността си към
ахмадийците, трябва да увеличите
любовта и състрадателността си
към не-ахмадийците и увеличете
приятелските си и братски чувства
към тях. Трябва да запознаете света
с истинските учения на Исляма.
Нека Всемогъщият Бог Ви даде
възможност да изпълните правата
на тази джамия. Когато станете от
онези, които изпълняват правата
на истинското поклонение, можете
да изпълните също и правата на
всички хора.

Бих искал още веднъж да благодаря
на всички уважавани гости,
които посетиха това тържество
и го уважиха с присъствието си.
Благодаря Ви.”
Факти
•
Общността „Ахмадия” има
богати традиции в поканването на
всички хора от региона на всяка
джамия, която откриват.
•
Вярва се, че религиозно
задължение да се интегрират и
да демонстрират лоялност към
страната, в която живеят.
•
Събитието беше посетено от
над 210 гости и видни личности.
•
Марсел Филип, Кмет на
Аахен и Карл Шултейс, Член на
Държавния парламент от Северен
Рей-Вестфалия също говориха на
тържеството.
•
Джамията е отворена за
всички и ще установи силни връзки
с местната общност, независимо от
вярата.

