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Assalamu ‘Alaikum Warahmatullah на всички многоуважаеми и 

почитаеми гости. 
 
На първо място искам да благодаря на всички бележити гости, които 

добронамерено и с отворено сърце се присъединиха към нас днес. С 
това вие установихте приятелска връзка и показахте, че неимоверно 
хора, религии, цените чувствата на другите. Индия е обширна страна, 
където хората принадлежат към различни касти и  религиозни устои, и с 
оглед оцеляването на нацията е важно да се уважават чувствата и 
мнението на другите. 

 
Днес  светът  се  състои  от принадлежащи на различни и 

основателите на тези религии учат последователите си да почитат 
единствения  

  
Бог и да зачитат отредените Му права и тези на Неговите създания. 

Преди 1400 години Всемогъщият Бог изпрати Светия Пророк (С.А.В.) и 
закон, разкрит пред него под формата на Светия Коран. Относно тази 
закононосеща книга, Всемогъщият Бог е казал в Свещения Коран: 
Наистина, Самите Ние спуснахме долу на земята това увещание и 
несъмнено, Ние ще бъдем негов хранител. (Сура 15: Аят 10) 

 
И така, до ден днешен Свещеният Коран е останал в най-чистата си 

форма без каквито и да е изменения. Няколко ориенталисти също 
засвидетелстват този факт. Както вече споменах, книгата е разкрита 



пред Светия Пророк (С.А.В.) преди 1400 година и размишлявайки върху 
нея ние разбрахме, че тя обхваща широк спектър на теми. Както 
свидетелства за пришествието на пророците в различните народи, така 
и утвърждава техните истински учения. Той учи човеците как да зачитат 
един друг правата си, при какви условия е позволена войната и до каква 
степен трябва да се воюва. Информира ни, също така, и за очакваните в 
бъдещето изобретения – тоест днешните такива – как да се търгува и т.н. 

 
Ако някой погледне критически на Свещения Коран, може да 

обобщава неговите учения в две основни сфери. Първо – припознаване 
на нашия Създател и второ – зачитане правата, полагащи се на Неговите 
творения. Въпреки че някои критици не разбират някои от ученията на 
Светия Коран или пък не вярват в тях, те всички признават неговата 
истинност. За да разбере правилно Светия Коран, човек се нуждае от 
решителност и чисто сърце. След появата на Ислям Свещеният Коран е 
бил тълкуван пред хората лично от Светия Пророк (С.А.В.), който учел 
своите последователи на него; след него други набожни хора са го 
изучавали, разбирали и тълкували пред останалите в продължение на 
десетилетия. 

 
Ние също вярваме, че във всяко столетие Всемогъщият Бог изпращал 

реформатори сред мюсюлманите, които отговаряли за 
разпространяването на истинските учения и посланието на Исляма пред 
всички, било то мюсюлманин или немюсюлманин. Някои от тези 
реформатори дошли в индийския субконтинент. Тогава, през 1889 
година, основателят на Мюсюлманска общност Ахмадия от Кадиян, 
Индия, провъзгласил себе си за реформатора, Месията и Махди, който 
щял да се появи през четиринадесети век съгласно пророчеството на 
Светия Пророк (С.А.В.). 

 
Ние, ахмадите, вярвайки в неговите думи, принадлежим към неговата 

общност и приемаме него за Месия и Махди дошъл да обедини всички 
люде, мюсюлмани и немюсюлмани, около Единствения Бог, което да 
заличи религиозните различия от света и по този начин хората да 
започват да осъзнават, че смисълът на тяхното сътворение според 
ученията на всички пророци е зачитане правата, полагащи се на техния 
Създател и на самите тях. 

 
Основателят на Мюсюлманска общност Ахмадия, Хазрат Мирза Гулам  



Ахмад Кадияни, Месих-e-Mауд (А.С.), също известява за цел на своето 
пришествие заздравяване връзката между човека и неговия Създател и 
на второ място – привличане вниманието на човека към зачитане 
правата на Божиите създания. Той учи, че човекът трябва да се 
приближи до своя Създател като Го почита, както и да зачита правата, 
дадени на хората, което ще заличи всички неправди и религиозни 
спорове, възникнали между тях. Също така, той твърди, че това отговаря 
на ученията на Корана. Тук трябва да отбележим, че понякога Бог говори 
с метафори, което го прави труден за разбиране от хората. Затова Бог 
изпраща вестители, които да разтълкуват и предадат Неговото 
послание, което е било разкрито пред Пророците в миналото. Според 
нашите вярвания, Хазрат Месих-e-Mауд (А.С.) е този специален 
реформатор, изпратен ни от Всемогъщия Бог, за да донесе Неговото 
послание в нашите дни. 
 

Тук накратко ще се спра на това какво ни учи Светият Коран във връзка 
с възцаряването на мир в обществото и зачитане правата един другиму. 
Ние, ахмадите, се стремим да осигурим вечното спазване на тези учения 
от нас, които да споделим и с другите, така щото светът да се превърне 
в рай за мира, любовта и хармонията. На мюсюлманите е заповядано да 
се въздържат от злото и да приемат добродетелта и праведноста. Във 
връзка с това Свещения Коран казва: Вие сте най-добрите сред хората и 
вие сте въздигнати заради благото на човешкия род; вие призовавате 
към онова, което е добро и забранявате злото, и вярвате в Аллах. (Сура 
3: Аят 111) 

 
И така хората, които вярват в Светия Коран, са съветвани да бъдат 

почтени във всичките си дела и да работят за насърчаване на добрината 
и праведноста в техните общества. Преди, обаче, да бъдат давани 
подобни съвети, самият онзи, който ги дава трябва да ги следва. Не 
можеш да съветваш другите ако сам не следваш пътя на праведноста. 
Ако всички, които претендират, че са справедливи, устояват този 
принцип, техният съвет ще даде резултат, а те ще бъдат считани за 
високо ценени членове на обществото. Ще бъдат уважавани от 
останалите, които ще отдават значение на техните думи и ще им се 
подчиняват, тъй като разбират, че този човек предприема такъв подход 
не за свое собствено добро, а с добруването на другите в сърцето си. В 
делата си той е крайно справедлив и когато изисква от другите да се 
въздържат от злото и да прегърнат добродетелта, очаква същото и от 
най-скъпите си. 



 
Как (ние) да възцарим справедливост и да поощрим мира, любовта и 

братството в обществото? Свещеният Коран казва: И когато говорите, 
съблюдавайте справедливостта, дори ако онзи за когото това се отнася 
ви е близък роднина, и изпълнявайте завета си към Аллах. (Сура 6: Аят 
153) 

 
Справедливостта изисква дори и ако се налага да свидетелстваш 

срещу най-близките си, да го направиш. Ако се огледаме днес наоколо, 
ще видим, че повечето от конфликтите между хората и причините за тях 
се дължат на непридържането към истинската справедливост. 
Интересуваме се единствено от неотменните си интереси и тези на най-
близките ни, без да обръщаме внимание на факта, че другите могат да 
бъдат наранени от действията ни, а когато се появи неправдата е трудно 
тя да бъде изкоренена. 

 
Що се отнася до международните отношения, степента на 

справедливост, която се очаква да проявим се повелява от следните 
стихове на Свещения Коран: О, вие, които вярвате! Бъдете твърди, 
когато служите на Аллах и да свидетелствате без пристрастие! И не 
позволявайте на хорската вражда да ви подбужда да постъпвате иначе, 
освен по справедливост. Бъдете винаги справедливи, това е най-
близкото нещо до праведноста. И се бойте от Аллах. Без съмнение, на 
Аллах Му е известно онова, което правите. (Сура 5: Аят 9) 

 
Този висок стандарт за справедливост трябва да доминира в 

обществото. За да заличим целия антагонизъм и конфликти от света, ние 
трябва да проявим справедливост до степен, че антагонизмът на хората 
да не ни кара да постъпваме по друг начин, освен справедливо.  

 
Всемогъщият Бог е казал, че Той е Всезнаещ и Всечуващ, то за човек, 

който има страх от Бога в сърцето си, това е сериозен въпрос, защото 
човек може да хвърли прах в очите на другия, но не може да заблуди 
Бог. Можете да тръгнете срещу споразуменията си с хората, но Бог знае 
кое е видимо и какво се крие в сърцата ни. Затова не можем да хитреем 
пред Него. Всемогъщият Бог повелява винаги в делата си да бъдем 
справедливи предвид страха от Аллах и да зачитаме правата си един 
друг с богобоязън в сърцата си. Когато сключвате споразумение с 
враговете си, направете го с чисто сърце и с намерение да донесете 
справедливост в света. И вярващите в Бог трябва да помнят, че Бог следи 



всяко тяхно деяние. Това красиво учение ни помага да изкореним 
антагонизма в обществото. 

 
Сега ще ви дам пример за това как Светият Пророк (С.А.В.) упражнява 

справедливост в ежедневието. Веднъж при Светия Пророк (С.А.В.) 
дошъл един евреин с оплакването, че един от неговите последователи 
не му е върнал четири дирхама (паричната единица по това време), 
които му дължал, въпреки че времето за връщането им било изтекло. 
Светият Пророк (С.А.В.) извикал последователя си и го попитал дали това 
е вярно, на което той отговорил утвърдително. Светият Пророк (С.А.В.) 
му казал да върне парите, а последователят отговорил, че в момента 
няма пари и ще ги върне веднага щом има. Светият Пророк (С.А.В.) 
отново му казал да върне парите. Последователят му отново отговорил, 
че няма пари. И така три пъти, след което Светият Пророк (С.А.В.) 
принудил последователя си да върне сумата. Тогава той отишъл на 
пазара и продал дрехите, които носел, за четири дирхама, наметнал 
тялото си с тюрбана от главата си и върнал парите на евреина. Ето така 
Светият Пророк (С.А.В.) учи своите последователи да изпълняват 
споразуменията си и да бъдат справедливи, за да може в обществото да 
властват мирът и справедливостта. 

 
  Това учение на Корана и  постъпката  на  Светия Пророк 

(С.А.В.)  показва  на мюсюлманите  правилния път, който трябва 
да следват.  

Противниците на Ислям днес го критикуват, че си служи със сила и в 
същността си е екстремистки. Това твърдение обаче е напълно лишено 
от основание. Ислямът е религия на мира, любовта и хармонията. Ако 
някога в неговата история са се водили войни, то те са били започвани 
от врага. Дори и тези войни Светият Пророк (С.А.В.) очаквал да се водят 
със справедливост. Той винаги давал нареждане на последователите си, 
че не трябва нито едно дете, жена, възрастен или слаб човек да 
пострада. Нито един религиозен лидер, принадлежащ на която и да е 
религия, живеещ мирно в своя дома на поклонение, не трябвало да 
бъде нараняван. Дори дърветата не бивало да бъдат отсичани. 

 
 Войната била само между едната и другата армия. Каква по-красива 

и добродетелна постъпка като тази на Светия Пророк (С.А.В.) можете да 
очаквате? Ако за сравнение се вгледаме във войните днес, ще видим, че 
засегнатите са невинните граждани и жителите на градовете и селата. 



Именно невинните и слабите членове на обществото са онези, които 
попадат под обстрела на тази жестока бомбардировка.  

 
  Ислямът никога не е учил  на такава жестокост. Уви!  Днес  това 

 красиво учение се игнорира и тълкува зле от някои мюсюлмански 
групировки, които петнят името на Исляма. 

 
  В този ден и век ние вярваме в Имама на нашата епоха, Месия 

и Махди, който ни учеше, че в днешните условия Джихадът трябва да се 
случва с писалката, реформирайки себе си и разпространявайки 
посланието за мир, а не с меча. Джихадът на меча сега не е позволен. 
Длъжни сме да се концентрираме единствено върху това да насочим 
хората към красивите учения на Исляма.  

 
 След това Основателят на общността е наследен от институцията на 

Халифата, която е създадена да продължи да представя истинското 
учение на Исляма и да се увери, че хората са напътствани към правилния 
път на реформацията и моралното възпитание. Според нашата вяра, 
базираща се на ученията на Корана, в религията няма принуда. Всеки е 
свободен да изповядва която религия иска, но той няма право да позори 
другите религии или техните създатели. Това противоречи на ученията 
на Свещения Коран. Наредено ни е да уважаваме чувствата на другите и 
да тласкаме хората към почитане на Създателя, с което да разпръснем 
мир, любов и хармония в обществото.  

 
 Днес огромен брой хора се впускат в егоистично преследване на 

своите неотменни интереси без да се замислят за запазването на 
полагащите се на другите права. Ако не познаваме нашия Създател и не 
зачитаме полагащите се на другите права, ще поведем света към ужасно 
бедствие, последствията от което ще бъдат усещани години наред, а 
бъдещите поколения ще хвърлят вината за това върху нас. Горещата ми 
молба е да предпазим себе си и нашето поколение от тази разруха. 
Отново ви благодаря, че търпеливо ме изслушахте, нека Аллах да 
благослови всички ви.  

 
   Благодаря ви. 


