СИМВОЛ НА МИР И ХАРМОНИЯ

Историческото откриване на джамия във Валенсия, Испания
Обръщение отправено от Хазрат Мирза Масрур Ахмад аbа, Халифатул
Месих V, Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”, на 3
април 2013 г. на ВИП приема, проведен в новооткритата джамия „Байтур
Рахман” във Валенсия, Испания.
След рецитирането на Ташаххуд, Та’аввуз и Бисмиллах, Хазрат Халифатул
Месих V аbа каза:
„Към всички гости, Ассаламо Алаикум Ва Рахматуллахе Ва Баракатоху –
нека мира и благословиите на Аллах да бъдат с всички Вас.
Преди да Ви кажа няколко думи за откриването на тази джамия, бих искал
да преди всичко да благодаря на всички Вас, нашите гости, повечето от
които сте немюсюлмани, за това, че уважихте това събитие. За нас е чест да
сте тук с нас. Вие присъствате на това събитие въпреки факта, че в Европа
и Запада на мюсюлманите и религията на Исляма се гледа със страх и
последователите на тази религия са считани за екстремисти или фанатици.
Също така се вярва, че мюсюлманите не харесват немюсюлманите и не ги
смята за достойни за общуване. Като се има предвид това мнение за Исляма

и мюсюлманите, да бъдете тук с нас днес на това специално събитие за
мюсюлманската общност, провеждано в тяхната джамия, което всъщност
е нейното откриване, показва, че вие сте хора с отворени сърца. Въпреки,
че хората се събират, за да участват в събития на различни организации
и религии, вашето идване все пак е достойно за похвала. Възможно е да
присъствате на това събитие от любопитство за това. което имаме да
Ви кажем или любопитство за мюсюлманите като цяло, каквато и да е
причината, съм много благодарен за Вашето присъствие и за времето, което
сте отделили, за да почетете това светло събитие.
Също така е мое задължение да бъда признателен и да благодаря на всички,
които приеха нашата покана. Светият Пророксa казва, че всеки, който не
изпитва благодарност към своите събратя, не може да бъде благодарен на
Създателя. Исляма казва, че ако човек не показва смирение и благодарност
към своите събратя, а вместо това само изразява смирение и благодарност
към Бог, този човек не е искрен и към Бог. Прочие, с тези думи бих искал
да кажа, че ние, като членовете на ислямската общност „Ахмадия”, сме
благодарни за Вашето присъствие.
Сега бих искал да Ви представя няколко ислямски учения относно свързани
с джамията, както и правата, които дължим на нашите съседи. Благодарен

съм на нашите съседи, съветници и на кмета на града за това, че ни
позволиха да построим тази джамия. Като допълнение бих искал да изтъкна,
че, джамията, освен, че е място за поклонение за нас, нейното построяване
разкрасява Вашия район, тъй като е сграда с привлекателна архитектура.
Шофирайки по магистралата, мотористите могат да видят и да наблюдават
красотата на тази джамия. Друго, което бих искал да спомена е, че някои
съседи имаха опасения относно построяването на тази джамия. Смятаха,
че с новата придобивка ще бъдат нарушени мирът и спокойствието в
общността, ще се увеличи трафикът в района, че хората ще замърсяват и ще
смущават реда в околността. Надявам се и вярвам, че опасения ще се окажат
погрешни. Трябва да сте забелязали, че през последните няколко седмици
кипяла доста усилена дейност в джамията. Събираха се много хора, много
храна беше приготвена и много хора се храниха тук, но вярвам, че това не
е притеснило местните жители. От моя гледна точка не съм видял да е било
много замърсено. Мисля, че е единствено общинските служби по чистота са
имали малко повече работа и е трябвало да съберат повече торби със смет
от обикновено, за което им се извинявам.
Истинският мюсюлманин е съветван от религията, че чистотата е част от
нея. Препоръчва се да се стремим не само към външна, но и към по-дълбока,
душевна чистота. Всъщност на прага на Новата година, когато повечето
хора отбелязват празника, празнувайки цяла нощ, ние помагаме на нашите
общински съветници в почистването на улиците и им осигуряваме работна
ръка, за да почистят след подобни събития. Правим това, защото така ни е
наредено от нашата религия. Наш дълг е да помагаме на нашите съседи и да
се уверим, че те не са притеснени по никакъв начин.
Светият Пророк на Ислямасa казва, че Аллах многократно е споменавал, че
трябва да помагаме на своите съседи. На това е било подчертавано толкова
много, че си мисля, че на съседа се гледа едва ли не като на наследник,
толкова голямо внимание е отредено на грижата за него.
Едно нещо, на което се възхищавам в испанския народ е, че те отдават
значение на чистотата. Жените не само чистят техните домове – което
съм сигурен, че трябва да правят – но също така чистят и тротоарите пред
домовете си. Движейки се съм виждал жени да метат пред домовете си.
Наистина съседите на тази джамия може да имат резерви относно нивото
на чистотата, което ще бъде поддържано след откриването на тази джамия
и с увеличаването на броя на хората в района. Бих искал да Ви уверя, обаче,
че сме сигурни, че няма да има причина за оплакване.
Говорейки за съседи, също така, бих искал да Ви дам определение на това
какво означава за нас съседа. Не само живущите непосредствено от двете
страни на дома Ви, но и хората радиус от сто къщи се смятат за съседи.

Човекът, пътуващ до вас във влак, кола или автобус и дори колегата се
смята за съсед. Така че определението за съсед е много обширно. Учени сме,
че не трябва по никакъв начин не трябва да причиняваме неудобство на
съседите си. Следователно не сме тук, за да Ви причиняваме неудобство, а
точно обратното, тук сме, за да Ви служим. Ние сме тук, за да споделим с
Вас нашата общност, да се присъединим във Вашите дейности и да живеем
мирно и щастливо с Вас.
Днес Мюсюлманската Общност „Ахмадия” съществува в над 200 страни.
И навсякъде, където сме, ние разпространяваме посланието „Любов към
всички, омраза към никой”. Проповядваме всеки да проявява любов и
доброта към хората. Никой не трябва да бъде наранен от някое от нашите
дела. В една от своите проповеди Светият Пророк на Ислямасa казва, че
истинския мюсюлманин е този, от чиято уста и ръка не произлизат злини
към миролюбив човек. Следователно ние, ахмади мюсюлмани се опитваме
да живеем според това учение и бихме искали и целия свят да живее по
този начин; това означава да се живее в мир и хармония с нашите събратя,
независимо от тяхната вяра или раса.
Свещения Коран ни учи, че трябва не само да изпълняваме задълженията
си спрямо Бог, но и да изпълняваме задълженията си към своите събратя.
Трябва да покажем истинска справедливост във всички наши отношения,
защото бидейки несправедливи се дистанцираме от Бог. Например
Свещеният Коран ни учи, че ако трябва да свидетелстваме срещу нас самите,
нашите родители, семейство или скъпи за нас хора, трябва да го направим.
Ще бъдем смятани за истински мюсюлмани, само ако живеем според това
учение.
Няма достатъчно време да Ви представя подробно ученията на Светия
Пророксa и на Свещения Коран. Но бих искал да спомена накратко, че
в днешния свят Исляма се изобразява неправилно и се счита за религия
на агресията. Естествено тази грешна представа се дължи на малка група
мюсюлмани-екстремисти, без съмнение, но по времето на Светия Пророксa
на Исляма и на неговите ранни четири истински Халифи не е имало случай,
когато мюсюлманите да са били първите, които да започнат война или да
проявят някаква агресия, те по-скоро са посвещавали времето си да служат
на човечеството и да разпространяват мирното послание на Всемогъщия
Бог. Войната е била разрешена на мюсюлманите само когато са били
преследвани и прогонени от домовете си в Мека и са се преселили в Медина.
Именно когато те са били проследени и атакувани в Медина, им е било
дадено правото да се защитят.
Свещеният Коран казва, също така, че ни е било дадено правото да се
отбраняваме, само защото ако не го направим няма да остане място за

поклонение, било то църква, синагога, джамия или друг храм, който да
бъде спасен от агресорите. И така с това разрешение не само Исляма и
джамията са били защитени от жестокости, но и на други религии и места за
поклонение им е била осигурена безопасност чрез този декрет. Истинският
мюсюлманин е учен, че трябва да защитава джамията, но и да защитават и
другите места за поклонение на другите религии. Следователно истинските
мюсюлмани никога не са причинили щета на места за поклонение на други
религии по време на война. Разрешение да се отвърне по време на война е
било давано само в ситуации, в които има заговор срещу правителството и
е известно, че има заплаха за страната.
Всичко, което Ви представих днес е истинското учение на Исляма. Някои
от Вас може да не се съгласят с мен по някои въпроси от историята, които
бяха споменати, но това се дължи факта, че историята ни е била грешно
представена от някои историци или ориенталисти, които не са се отнесли
справедливо към историята или реалността. Не казвам, че мюсюлманските
правителства никога не са грешали и не предизвиквали безредици в своите
страни, или пък не са имали конфликти със своите съседи, но е имало
ситуации, когато те са били третирани по същия начин от немюсюлмански
правителства и историята свидетелства за този факт.
Независимо от това бих искал да кажа, че тази джамия е построена,
за да служи като място за братство и единство. Който и да дойде тук,
билото мюсюлманин или немюсюлманин, с благочестиви намерения,
винаги ще намери вратите на джамията отворени за него. Тази джамия
беше наименувана Месджид Байтур Рахман – това е дом на Бога, който е
всемилостив, който показва безусловна милост към своите създания.
Ние, които построихме тази джамия, Ви уверяваме, че ще продължим
да служим и помагаме на общностите, в които живеем, за да можем да
получаваме все повече благодат от всемилостивия Бог.
Накрая бих искал още веднъж да Ви благодаря, че уважихте това събитие
с Вашето присъствие. Моля се единството и връзката между мюсюлмани и
немюсюлмани в тази общност да се засилва. Благодаря Ви много.”

