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Ислямската дилема:

Трябва ли да се
страхуваме от
религията на
мира?

ОБЕЩАНИЯТ МЕСИЯ И ИМАМ
МАХДИ
(Мир на душата му)
(1835 1908)
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (Мир на
душата му) е роден на 13 февруари
1835г. в петък в едно благородно
семейство в град Кадиян, Индия. От
рана възраст той имал силен интерес
към религия. Той бил известен със
своята честност, доброжелателство и
решителност. С течение на времето
неговото знание и разбиране на
религията и приложение за
о б щ е с т в о т о з а дъ л б о ч и л и . К а то
мюсюлманин това бе неговата твърда вяра, че всичките религии са
истински при техния източник, но с течение на времето те са
отдалечавали от техните първоначални учения. Той уважавал
достойнството на религията и демонстрирал нейното значение за
всички.
Неговата защита на религията в крайна сметка е била благословена,
когато започнал да получава директно откровение от Аллах
благословия, които получавал до край на живота си. Неговата мисия
бе да съживи величието на истината и религията. Именно чрез това, че
той ще доведе човечеството да бъде заедно и да създаде вечен мир.
През 1891г. той твърдил въз основа на Божественото откровение, че е
Обещаният Месия и Махди, чието идване е било предсказано от
Светия Пророк на Исляма Мухаммад (мир и благословиите на Аллах
на душата му), и от писанията на други религии.
Основавал Мюсюлманската Джамаат Ахмадия по божия заповед през
1889г. Сега членове на Общността могат да бъдат намерени в почти
всички страни на света и броят им надвишава 200 милиона.
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (Мир на душата му) е бил уважаван писател
и е написал над 80 книги.
Той е починал на 26-и май 1908г. Общността основана от него
разпространява истинското учение на Исляма по целия свят под
ръководството на своя духовен водач, Халифатул Масих. Настоящият
върховен глава на световната Мюсюлманската Джамаат Ахмадия е
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, който е пети заместник на Обещаният
Месия.
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На Аллах принадлежи всичко онова, което се намира на
небесата и всичко онова, което се намира в земята и независимо
от това дали ще разкриете онова, което е в умовете ви, или
пък го пазите скрито, Аллах ще ви потърси сметка за него и
тогава Той когото на Него Му е угодно ще прости, и когото на
Него Му е угодно, ще накаже. И Аллах има властта да прави
всичко онова, което Той си иска.
Този Наш Пратеник вярва във всичко онова, което му е било
открито на него от неговия Повелител и точно същото
правят и онези, които вярват; всички те вярват в Аллах, и в
Неговите Ангели, и в Неговите Свещени Книги, и в Неговите
Пратеници, като казват: “Ние не правим никаква разлика
между който и да е от Неговите Пратеници,” и те казват
още: “Ние просто слушаме и се подчиняваме. Ние Те молим
за Твоята прошка, о, Повелителю наш, и при Теб се завръща
всичко”.
(Глава 2, стих 285-286)
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Традициите на Светия
Пророк Мухаммад

(мир и благословиите на Аллах на душата му)

Абу Хурайра разказвара, че Светият Пророк (мир и
благословиите на Аллах на душата му) предал, че Всемогъщият
Аллах казва:
" Аз се отнасям към моя слуга в съответствие с неговото разбиране
за Мен. На Аллах Му е по — угодно разкаянието на някой Негов
слуга и е по—доволен от това, отколкото може да бъде, който
и да е от вас, който загуби камила в гола пустиня, а след това
я намери неочаквано." Аллах казва: " Когато някой мой слуга се
придвижва към Мен на разстояние колкото една разперена длан,
Аз се придвижвам към него на разстояние цял лакът. Когато той
се придвижи към Мен с един лакът, Аз се придвижвам към него
с дължината на цяла ръка. Когато той тръгне да върви към Мен,
Аз се затичвам срещу него."
(Муслим)
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Същността на Исляма

Думите на Хазрат Мирза Гулам Ахмад
Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия)

Обещаният Месия (a.с.) е казал:
Наистина Всесилен и Всемогъщ е Бог, Чиито предани хора няма
да бъдат погубени онези, които идват при Него с любов и вярност.
Врагът се хвали, че ще ги унищожи със своите злини и с клетвите
си с лоши намерения да ги сравни с земята. Глупако, казва Бог,
нима ще се осмелиш да се биеш с Мен? И да унижиш онзи, който
Ми е мил? Наистина нищо не може да се случи на тази земя, ако
не е решено така в небесата и никоя ръка не може да се протегне
извън предела, който и е определен в небесата. Ето защо онези,
които кроят злини и жестокости са най— глупавите, тъй като
по време на отвратителните си и безсрамни кроежи, те не си
спомнят за онова Висше Същество, без Чиято изрична заповед не
е позволено дори на едно листо да падне. Поради това те търпят
не успехи и преживяват разочарования при осъществяването
на своите цели; и онези, които са напътствани правилно не са
накърнени от техните злини;вместо това знаменията на Бога
се явяват ясно и разбиранията на хората за Божите пътища
се увеличават. Онзи Всесилен и Всемогъщ Бог, Който остава
невидим за очите, наистина се явява чрез Своите чудни пътища.
(Roohani Khazain, vol 13: Kitabul—Bariyya, Muqadama,pp. 19—20)
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Ислямската дилема: Трябва
ли да се страхуваме от
религията на мира?
Обръщение от Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба, Световен председател на
Мюсюлманската общност „Ахмадия” пред немските гости на 2-и ден от Jalsa
Salana (Годишно събрание), Германия, 6 юни 2015 г.
След като рецитира Tashhahud, Ta’awwuz и Bismillah, Хазрат Мирза Масрур
Ахмадаба, Халифатул Масих V, каза
„Уважаеми гости, Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu – нека
мирът и благословиите на Аллах да бъдат с Вас. Преди всичко бих искал
да изразя искрената си благодарност на всички наши гости не-ахмадийци,
които присъстват на нашето Годишно събрание въпреки че не са членове на
нашата общност.
Днес по време на моето обръщение аз говорих накратко за основателя
на Исляма, Светия Пророк Мухаммадса и неговите неимоверни усилия към
установяване на мир по света. Може да бъдете доста изненадани или дори
учудени да чуете това, като се има предвид че днес виждаме много така
наречени мюсюлмани, които унищожават мира по света и които се опитват
да оправдаят техните екстремистки действия в името на Свещения Коран и
на Светия Пророк Мухаммадса. Докато упражняват терор и насилие по найварварския начин, те постоянно твърдят, че действат според истинските
учения на Исляма.
Ще се изненадате още повече, когато чуете безредиците и екстремизма в
света, причинени от така наречените мюсюлмани, всъщност е средство за
увеличаване на моята вяра в Исляма и всъщност във вярата на всеки един
мюсюлманин-ахмадиец. Може би ще бъдете объркани от това и да се чудите
защо се получава така, че вярата на мюсюлманите-ахмадийци нараства при
вида на екстремистките действия на определени мюсюлмани. Вие може дори
да си помислите или да се страхувате, че мюсюлманите-ахмадийци са като
онези, които подкрепят екстремизма. Обаче това би било изключително
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грешно
предположение
убеждение.

или ислямът е религия на мир, хармония,
толерантност и състрадание.

Затова, нека стане ясно, че
мюсюлманите-ахмадийци
са
напълно искрени в усилията си за
насърчаване на мира по света и
винаги се стремят да практикуват
това, което проповядват. Ние сме
същите отвътре каквито сме отвън
и живеем живота си според това, в
което вярваме в нашите сърца, че са
истинските учения на Исляма. Аз,
също така, бих искал да стане ясно,
че когато мюсюлманите-ахмадийци
разпространяват ученията за мир,
сигурност и любов за всички, те
не представят нещо ново, а само
показват истинските учения на
Исляма. Във всяко едно отношение

Разбира се, това е само
заради ученията на Исляма,
че
мюсюлманите-ахмадийци
проявяват чувство на любов към
всички хора независимо дали са
мюсюлмани или не-мюсюлмани.
И се дължи само на Исляма, че
желаем истински мир по света и
полагаме всички възможни усилия,
за да го постигнем. По отношение
на това, което казах по-рано, не
желая да Ви обърквам ненужно или
да Ви карам да се чудите над това
привидно противоречие или дилема
– как от една страна мюсюлманитеахмадийци казват, че заклеймяват
екстремистките действия на други
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мюсюлмани, докато от друга страна
казват, че тези действия са средство
за увеличаване на тяхната вяра в
Исляма.
За да се изясни и обясни това,
бих искал да върна часовника
1400 години назад във времето
на основателя на Исляма, Светия
Пророк Мухаммадса. По онова време
той е направил голяма предсказание
за бъдещето. Той е казал, че ще дойде
време и духовен мрак ще се спусне
над мюсюлманите и тяхната вяра ще
бъде изцяло покварена. В това време
действията на мюсюлманите ще
бъдат изцяло срещу първоначалните
учения на Исляма. Той е предупредил,
че така наречените мюсюлмански
религиозни духовници и водачи
ще тълкуват ислямските учения
по напълно погрешен начин и
тяхното мислене ще доведе само до
разпространението на безредици
и
несправедливост.
Въпреки
това предсказание за отчаяното
състояние на мюсюлманите, Светият
Пророкса е дал също и надежда, в
това време на безредици и раздори,
Всемогъщият Аллах ще изпрати
някой, който да съживи Исляма и
да разпространи неговите истински
учения. Той ще бъде изпратен като
Обещания Месия и Имам Махди
(Направляваният) и ще възстанови
първоначалните и мирни учения
на Исляма по света. Той ще огрее
човечеството с истинската духовна
светлина на Исляма.
С благодатта на Аллах днес ние
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виждаме, че и двете части на това
голямо пророчество са се изпълнили.
От една страна ислямът бе покварен
и ученията му бяха изопачени,
а от друга страна, Обещаният
Месия и Имам Махди бе изпратен
от Всемогъщият Бог в лицето на
основателя на Мюсюлманската
общност „Ахмадия”, Хазрат Мирза
Гулам Ахмадас. Докато беше жив,
той ни озаряваше със светлината
на истинския Ислям и представяше
неговите великолепни учения на
света. Той доказа, че Светия Пророкса
е бил наистина най-големия герой и
факлоносец за мир в историята на
света. Затова, това е изпълнението
на великото пророчество, което е
причината вярата на мюсюлманите
ахмадийци да расте при вида на
ужасяващите действия на така
наречените мюсюлмани днес.
След това въведение бих искал сега
накратко да Ви представя истинските
учения на Светия Пророкса, които
показват несравнимите му усилия да
установи дълготраен мир по света.
Един основен и много важен смисъл,
на който ни учи, че мисленето и
приоритетите на различните хора
по света варират от човек на човек.
Макар да е вярно, че повечето хора
желаят мир, също така е вярно, че
много хора имат предпочитания към
техния собствен мир и сигурност.
Те имат малко или почти никакво
отношение към добруването на
другите. Изследване на човешката
психология показва, че докато

всеки човек иска да живее в мир
и охолство, те не желаят техните
противници и врагове да живеят
мирно и щастливо.

днес светът е много различен и се
е превърнал в едно голямо село.
Независимо от това, докато светът
се сближава и разстоянията и
бариерите при общуване отпадат,
Също така е вярно, че хората ценят все още продължава да се отрича, че
различни видове мир. Например, всички сме свързани помежду си.
някои хора ги е грижа само за
мира и задоволеността на техните
Например, има много хора, които
собствени сърца и умове. Някои вярват, че положението в Близкия
дават предимство на мира в тяхното Изток или Африка е без значение
домакинство, докато други желаят за хората в Европа или Северна
мир в квартала им. Някои хора дават Америка. По същия начин много
предимство на мира в градовете им, хора, живеещи в Австралия или
а други желаят мир за цялата им Далечния Изток продължават да
нация. Но извън обхвата на техните вярват, че безредиците преобладават
лични интереси, много хора нямат в други страни по света, като
отношение към това какво се случва конфликта между Украйна и Русия, и
на онези, които живеят в други че няма да окажат влияние на техния
градове или страни. Те не чувстват живот или на техните страни. Найсъстрадание или любов за хора в общо казано остава убеждението,
други части на света, които страдат че нарастващото безпокойство и
или са изправени пред изпитания безредици, които виждаме днес е
или премеждия.
ограничено до засегнатите райони и
влиянието няма да се разпространи
В по-ранни времена тази по-далеч.
нечувствителност и липса на емпатия
Обаче, казвайки това, има един
е можело да бъде оправдана, защото
различните общества и народи не са горещ въпрос, който променя
се свързвали помежду си както сега. нагласите
и
разбиранията.
Средствата за комуникация са били Въпросът, който имам предвид е
далеч по-ограничени и е отнемало имиграцията и все по-обхватният
за
интеграцията.
В
много време новините за ситуацията въпрос
в една страна или район да достигнат много страни виждаме, че има
до друга. Междувременно новините увеличение в разочарованието и
често остарявали и ситуацията се безпокойството сред младежите от
променяла отново. Затова в онези имигрантските общности. На места
времена да почувстваш незабавно разочарованието достига опасни
болката на другите и да потърсиш граници, до такава степен, че млади
помощ от хората в отдалечените имигранти се радикализиран и
краища е било много трудно. Обаче присъединяват към екстремистки
Светлинa 11

групировки.
Това
причинява
истински страх, тъй като развитите
страни осъзнават, че сред техните
младежи има такива, на които е
повлияно негативно и това е голяма
опасност за нацията.
В

отговор,
правителствата
и правоприлагащите органи в
развитите страни се раздвижват, за
да поставят ограничения в живота
на хора от азиатски произход, с
убеждението, че това ще гарантира
безопасността и сигурността на
местното общество и на местните
хора. Обаче това е грешния подход
и не е подходящо решение на тези
сериозни проблеми. По-скоро това,
което е необходимо е истинско и
цялостно решение. Ето защо трябва
да Ви кажа, че Светият Пророк на
Ислямаса ни е дал решението и
отговора на тези проблеми.

се представи пред него. Светият
Пророкса е предупредил, че ще
дойде време, когато мюсюлманите
ще забравят истинските учения
на тяхната религия и няма да
обърнат необходимото внимание
на Върховното Същество и ще
платят само на думи за тяхната вяра.
По същият начин хората от други
религии, също няма да успееят
наистина да припознаят Върховното
Същество, докато онези, които
не вярват в религията, няма дори
и признаят съществуването на
Върховното същество.

А Върховното Същество, за което
говори Светия Пророкса е Бог, който
е Създателят на цялата вселена. Бог е
този, който сред многото си качества
е Salaam   - Извор на мир. Затова в
глава 59, стих 24 от Свещения Коран,
Аллах е заръчал на Светия Пророкса
да информира света, че те трябва
Чрез неговите просветени учения, да се посветят на този Бог, който е
той е ни е дал златните ключове за върховен, свещен и извор на мир.
мир. Той е обяснил, че световният Значението на Salaam  е този, който
мир никога няма да бъде постигнат носи мира по света и е светлината,
само със светски подход или която излъчва спокойствие.
само чрез фокусиране само върху
материалните желания. Той ни
По този начин, като истински
учи, че има само едно средство за източник на целия мир, Бог желае
всички хора, независимо дали са съществуване в мир и хармония
мюсюлмани или не-мюсюлмани, да за цялото човечество. Също както
бъдат свободни от безредици и ще родителите не искат техните
бъдат в безопасност от изгарящите деца да се бият и да се карат, и да
пламъци на омразата и отчаянието. предизвикват безпокойство в дома,
по същия начин Всемогъщият
Той казва, че за да бъде постигнат Аллах не харесва безредиците
истински мир, човечеството трябва или конфликтите между неговите
да припознае своя Създател и да създания.
Родителите
винаги
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обичат повече техните деца, които
са добродушни и спокойни, по
същия начин законите на земята
предпочитат онези, които са
миролюбиви.

Що се отнася до това защо е бил
необходим отговор, Всемогъщият
Аллах е поясни това в следващия
стих, стих 41. Там Аллах казва, че
мюсюлманите са били изгонени от
домовете им от жестоки агресори и
ако той не им е разрешил да спрат
потисниците от тяхното преследване
и насилване, то тогава никой не
би могъл да живее в мир. Ако
мюсюлманите не са се защитили,
никакви религиозни хора не биха
могли да живеят в сигурност след
това.

По същия начин, според нашата
вяра, Всемогъщият Аллах обича
онези, които са способни да
контролират техните емоции и са
миролюбиви. Ако разсъждаваме
над този въпрос, то тогава става
пределно ясно, че онези така
наречени
мюсюлмани,
които
следват екстремистки идеологии,
грешат напълно, когато твърдят,
В същия стих Аллах е казал, че,
че Всемогъщият Аллах желае ако мюсюлманите не са се защитили,
мюсюлманите да се включат в тогава никакви църкви нямало да
Джихад с меч и кръвопролитие.
са в безопасност, нито синагоги,
нито храмове, нито дори джамиите
Войните, водени по времето на – въпреки че това са били места за
Светия Пророкса трябва да бъдат поклонение, в които хората са се
поставени в правилния им контекст. събирали, за да прославят името
Безспорно е, че по време на първите Божие, да разпространяват мир
години
на
Исляма,
Светият и да премахнат всички форми на
са
Пророк и неговите последователи злото от техните сърца и умове.
са били обект на най-жестоките Затова разрешение за спиране на
преследвания
и
безмилостно потисническата ръка на онези,
противопоставяне. След години на които водят война е дадено от
въздържание на Светия Пророкса е Аллах, защото в противен случай
било дадено от Всемогъщия Аллах всички места за поклонничество
да започне война, за да се защити и мир по света биха били напълно
от агресорите немюсюлмани. Това унищожени.
позволение е дадено в глава 22,
стих 40 от Свещения Коран, където
Така Аллах позволил на Светия
Аллах казва, че дава позволение, Пророкса да води отбранителна война
защото войната е била наложена само в името на прекратяването на
на мюсюлманите и те не са имали жестокостите и несправедливостите.
друг избор освен да реагират и да се Позволението е било дадено, за да
защитават сами.
се спрат онези, които са искали да
се възползват от основните право
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и свободи на хората. Позволението
е било дадено, за да се спрат онези,
които са искали да унищожат
основите на религиозната свобода.
Позволението е било дадено не само,
за да защитят Исляма, но и за да
защитят всички религии и всички
форми на вероизповедание.
От този стих научаваме също и че
джамиите и местата за поклонение на
другите религии са построени като
маяци на мира, за да разпространяват
учения за любов и състрадание, и
никога не проповядват екстремизъм
или омраза в каквато и да е форма.
Освен това в глава 8, стих 62 от
Свещения Коран, Всемогъщият
Аллах е дал на Светия Пророкса едно
наистина красиво учение, което
просветлява мюсюлманите за това
как да се установи мир и сигурност
дори по време на война и конфликти.

Всъщност Аллах много стриктно
е
инструктирал
мюсюлманите
да сграбчат с две ръце всяка
възможност да спасят мира в името
на хармонията по света. Освен
това Светият Пророкса е предал
Божията заповед в глава 41, стих
35 от Свещения Коран, в която
Всемогъщият Аллах е казал, че в
името на мира, трябва да отвръщаме
на злото само с доброта и благочестие.
Основната мъдрост зад това е, че ако
отговориш на омраза с любов, тогава
има шанс от дълбините на враждата
и разделението да се появят искрено
приятелство и единство.

Какво красиво учение е това! Найвероятно има безброй примери,
които доказват, че Светият Пророкса
е донесъл учения за мир, помирение,
сигурност и любов и аз разказах само
за някои от тях. Те доказват, че Богът
на Исляма – това е Всемогъщият
В стиха Аллах казва, че ако твоя Аллах – е този, който желае мир,
враг се протегне и подаде ръка за състрадание и любов към неговото
мир или помирение, тогава трябва творение.
да го приемеш без да се колебаеш
и да се уповаваш на Аллах след
Затова тези, които вярват, че
това. Така на мюсюлманите им е ученията на Исляма насърчават
казано да се доверяват на Аллах, екстремизъм или омраза, трябва
отколкото са си мислят, че врагът ги веднъж завинаги да отстранят тези
лъже или не е искрен в желанието страхове от умовете и сърцата си.
си за помирение. Аллах е учил, че Вината за безумните кръвопролития
мюсюлманите винаги трябва да се и насилие, които виждаме днес, не
стремят да строят мостовете към се корени в Исляма или неговите
другите, когато имат възможност и учения, а по-скоро е резултат от
да постигат мир дори с онези, които действията на определени така
не са религиозни, които не вярват в наречени мюсюлмани, които са
Бог или които таят омраза в сърцата изпълнени с омраза и егоизъм и
си срещу Исляма.
които са покварили истинската
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същност на Исляма, за да служат на
своите собствени интереси.

които несправедливо унищожават
чистото име на Исляма по света.
Макар днес ислямът да продължава
да бъде представян по напълно
погрешен начин, ние, мюсюлманитеахмадийци, не губим надежда и
не се обезсърчаваме. Ние твърдо
вярваме, че ще успеем и че един ден
истината на Исляма ще озари света
и красивите му учения ще бъдат
разбрани от всички народи по света.

Днес според обещанията на
Всемогъщият Бог, Мюсюлманската
общност „Ахмадия” само е тази,
която просвещава света с истинските
учения на Исляма. Това е причината,
поради която всяка година стотици
хиляди мирни хора - и мюсюлмани и
немюмюлмани - да се присъединяват
към
Мюсюлманската
общност
„Ахмадия”. Те стават ахмадийци само
С тези думи бих искал да завърша
с желанието да спечелят любовта на и още веднъж да изразя искрената
Аллах и в името на постигане на си благодарност на всички Вас,
истински мир и удовлетвореност.
които отделихте от времето си да
се присъедините към нас днес и да
Те не са като онези разочаровани чуете това, което имах да кажа. Нека
хора, които не са способни да Аллах да Ви благослови. Благодаря
контролират своите емоции или Ви много.”
реакции и така се присъединяват
към екстремистки групировки,
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„Бог в 21-и век”
Обръщение
на
Председателя
на
Мюсюлманската общност „Ахмадия” на
Конференцията на световните религии

Световният председател на Мюсюлманската общност „Ахмадия” и Пети
наследник на Обещания Месияaс, Хазрат Мирза Масрур Ахмадaba, отправи
следното обръщение на историческата Конференция на световните религии
на 11 февруари 2014 г. Конференцията беше организирана от Мюсюлманската
общност „Ахмадия” във Великобритания, като част от тържествата по
случай стогодишнината в прочутата зала „Гилдхол” в Лондонското сити.
Темата на дългоочакваното събитие беше „Бог в 21-и век”. Около 500 делегати
посетиха конференцията, включително религиозни водачи от различни
страни, политици, държавни служители, членове на дипломатически мисии,
академици и представители на различни неправителствени организации.
Конференцията получи също и послания за подкрепа от Нейно Величество,
Кралица Елизабет II, Негово Светейшество Далай Лама, министърпредседателят Дейвид Камерън и няколко други изтъкнати личности.
Изтъкнатите личности и религиозните лидери, които говориха на събитието
включваха архиепископ Кевин Макдоналд (римокатолическа църква), равин
проф. Даниел Спербер (представител на Главния равин на Израел), шейх
Мувафак Тарееф (Духовен председател на Общността „Друзи” в Израел),
Умеш Шарма (Председател на Хиндуисткия съвет във Великобритания),
д-р Катрина Лантос-Свет (Вице-председател на Щатската комисия по
международна религиозна свобода), почитаемият Диминик Грийв (Адвокат),
баронеса Беридж (Председател на Парламентарната група за религиозна
свобода на Великобритания), почитаемият Барон Варси (Старши-министър
в Министерство на външните работи), равин Джаки Табик (Съпредседатела
на Световния конгрес по вероизповеданията), посланик Ал-Хаджи Баба Камара
(Представител на президента на Гана) и Геши Тахир Церинг (представител на
Далай Лама). Текстът на обръщението, отправено от Негово Светейшество
Мирза Масрур Ахмадaba, е представен по-долу.
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„Bismillahir-Rahmanir-Rahim”– В общност
„Ахмадия”
във
името на Аллах, Милостивият и Великобритания, но днешното
Милосърдният.
събитие е най-доброто от всички. То
е идеално средство за предоставяне
Уважаеми гости – Assalamo Alai- на обща платформа на хората
kum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu да се обединят, за да дискутират
– мир и благословиите на Аллах да важността на Бог в тези времена.
са с Вас.
Затова тези, които са организирали
Преди всичко бих искал да се това събитие, заслужават нашата
възползвам от възможността да благодарност и признателност. Аз
благодаря на всички изтъкнати лично съм особено благодарен,
гости, че посетиха това събитие. защото чрез тазвечерното събитие
Особено бих искал да изразя моята успях да се запозная с много нови
благодарност на видните гост- хора.
оратори, които в много кратък
Тези чувства на благодарност,
отрязък от време успяха да опишат които
чувствам,
насочват
техните убеждения и възгледи. вниманието ми към Бог, който
Напълно разбирам, че за да според ученията на моята религия
обясниш изцяло нечии вярвания е заповядал на човека да показва
в такъв кратък отрязък от време благодарност към ближния, когато
е невъзможно и може би затова се налага. Така, ако някой е мил с теб
нашите изтъкнати гости няма да е задължително да изразите вашата
имат възможност да дискутират признателност, защото да бъдеш
всичко, което биха искали.
благодарен към ближния е основно

изискване да се отблагодарим на
Всемогъщият Бог. Това е идеята и
представата за Бог, която ислямът
предлага. Със сигурност, ако човек,
който следва истинските учения
на Исляма и който искрено вярва в
Бог, действа според това единствено
учение с искреност, той ще открие,
че неговата благодарност е средство
за разпространение на любов
и привързаност в обществото,
точно както разцъфналото цвете
През изминалата година бяха разпръсква красота и аромат около
проведени много събития, за себе си, независимо в кой век се
да отбележат и да отпразнуват разпространява.
стогодишнината на Мюсюлманската
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Въпреки това, фактът, че хора от
различен произход са се събрали
заедно тази вечер с една цел, доказва,
че ние, които сме последователи на
различни религии, са обединени от
общо желание и цел. И тази обща
цел е да се работи за подобряване на
живота на творенията на Създателя
на небето и земята – сред които
човешките същества се считат за
най-висша форма.

Ако всеки един от нас действа
по този начин, ще открием, че
изгарящата омраза и конфликтите
по света, които са се появили по
различно време, по различен начин и
по различни причини, биха могли да
бъдат погребани веднъж и завинаги
и биха могли да бъдат заменени от
любов и мир по всяко време и на
всяко място.
Някои хора може да си мислят,
че това, което казвам е доста
идеалистично и невъзможно да
се постигне на практика. И все
пак, когато погледнем към дългата
история на религиите, осъзнаваме,
че такова състрадателно и грижовно
общество е точно това, което Бог
желае. Божията воля е човечеството
да постигне тези благородни цели
и да достигне такъв морален връх.
Поради тази причина Бог постоянно
изпраща своите пророци и праведни
представители по всички краища на
света. Те са били изпратени, за да
реформират човечеството и развият
дух на взаимна любов, състрадание
и братство сред хората. Бог изпраща
своите представители, за да могат
хората да бъдат привлечени към
изпълнението на правата на
Всемогъщият Бог и да се откажат от
изпълнението на правата един към
друг.

учения, докато тези, които не са
ги приемали, несъмнено са имали
злочеста съдба. Когато Бог изпращал
свои представители, те не са били
приемани от всеки и е имало хора,
които са се противопоставяли на
религията и са се отцепвали. Те са
казвали, че пратеникът единствено
иска да всее страх у хората и че в
действителност няма нужда да се
вярва в Бог, за когото се казва, че е
Притежателят на всички сили. И
все пак тези същите хора, които
са отричали Бог и които са се
противопоставили на пророците,
винаги са били унищожавани.

Свещеният Коран разказва за
случките с такива хора, които са се
отдалечили от Всемогъщият Бог
и били въвличани в множество
изпитания и премеждия и в крайна
сметка били съсипани. От друга
страна, тези, които са установили
близка връзка с Бог, имали успех
и винаги побеждавали. Подобни
разкази има не само в Корана, но и
в писанията и на другите религии.
Когато ги четем или чуваме, не
можем да не се замислим дали тези
истории са само митове и басни или
са реални? Дали тези последствия,
за
които
предупреждават
богоизбраните хора са се случили
наистина? Дали са били изпълнени
знаменията, както са проповядвали
Божиите пророци и избраните Божиите
представители?
Дали
хора са имали способността да Всемогъщият Бог е наградил със
формират около себе си общност от своите блага избраниците си? Дали в
такива хора, които са се стремели да резултат на ученията на пророците,
живеят живота си според Неговите
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хората, които вярват в Бог, са той проповядвал това Божествено
тръгнали по път осеян с любов и послание и се стараел непрестанно
състрадание към другите?
ден и нощ. Неговите усилия не били
ограничени само до проповядване,
За толкова кратко време не мога всяка нощ той се покланял пред своя
да обясня всеки отделен въпрос в Бог в молитва, плачейки толкова
дълбочина, но мога да свидетелствам горещо
и
сърцераздирателно,
за факта, че историята на религията че мястото на което се молел се
доказва, че отговорът на всички намокряло от сълзи.
тези въпроси най-вероятно е „Да”.
Свещеното писание, в което аз
За какво се молел толкова горещо
вярвам, Свещеният Коран, ясно ни Светият Пророксa? Не било за своя
информира, че всички тези неща собствено богатство или сила.
са верни и че Всемогъщият Бог Не е било за узурпиране на някое
ни изпраща пророци с мисия да правителство или ръководство.
наложат най-високите възможни Точно обратното, всяка негова
стандарти
на
духовност
на молитва той се измъчвал и умолявал
човечеството, формирайки близък Бог защо хората не се реформирали
съюз с Бог. Чрез този съюз се духовно и морално. Защо отказвали
изпълняват не само Божиите права, да изоставят жестокостите? Защо
но също показвайки най-високи не желаели да забравят злодеянията
морални стандарти, те изпълняват и злото? И заради всичко това,
и правата на Божиите създания. И защо са се хвърляли в бездната
както казах по-рано, сред Божиите на унищожението? Агонията и
създания, човекът е този, който е мъката на Светия Пророксa били
считан за най-добър от Всемогъщия толкова дълбоки и състоянието на
Бог. Тези две фундаментални учения тревожност и отчаяние, толкова
са такива, че ако бъдат приложени голямо, че в Коранът Аллах се
в което и да е общество, хората, обърнал директно към него, питайки
които се придържат към тях, го дали ще умре от мъка, защото те не
не само ще постигнат Божието го слушат или не обръщат внимание
благоволение, но ще бъдат и тези, на посланието му.1
които разпространяват любов,
Въпреки това Всемогъщият Бог
привързаност и братство.
е този, който слуша най-искрените
Според моите вярвания като и сърдечни молитви и той
мюсюлманин, Аллах Всемогъщият е отговорил на молитвите на Светия
изпратил Светия Пророк Мухаммадсa Пророк Мухаммадsa. Историята
да реформира целия свят и да насади свидетелства за факта, че същите
тези висши цели сред човечеството. тези хора, които били невежи
нецивилизовани,
пияници,
В своите усилия да реформира, и
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развратници, комарджии, крадци
и занимаващи се със всякак вид
пороци, се отървали от всички
тези злини и ги заместили с найвеликолепните морални ценности.
Същите тези хора били преобразени.
Същите
тези
хора
развили
неразрушима връзка с Всемогъщия
Бог. Никога никоя светска сила не би
могла да доведе до подобна духовна
революция.
В светските отношения ранните
мюсюлмани били много слаби, дори и
да са спечелили власт, това е станало
на много по-късен етап. През този
първоначален период те са останали
бедни, бедстващи и без средства,
въпреки това, заради своята страст
и искрена вяра и тяхната близка
връзка с Бог, те винаги били готови
да жертват живота си за него. Те
развили най-високи стандарти в
саможертвата и такова ревностно
желание да служат на човечеството,
че били готови да дадат всичките си
вещи и всичко, което имали в името
на това да помогнат на другите.
Ако сравним и съпоставим живота
на тези хора преди и след като са
повярвали в Бог, няма съмнение
за голямата трансформация и
метаморфоза, която се е случила в
техните сърца, което е благодарение
на полученото знание и разбиране
за Бог. Същите тези хора са
станали свидетели на ясните знаци
за Божията помощ. Духовната
революция, която се е случила не е
била в резултат на случайност или
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на желание да се постигне светска
цел; по-скоро те са разбрали за себе
си, че чувствата на любов в сърцето
на Светия Пророксa към другите
хора е била безпрецедентна.
Дори най-големите и свирепи
врагове на Исляма били принудени
да приемат този факт. Те били
свидетели на истината, че Светият
Пророксa отговорил на тяхната
жестокост, омраза и злобни нападки
с нищо друго освен с прошка, милост
и състрадание. Те били свидетели
на истината, че когато Светият
Пророксa победил заклетите врагове
на Исляма, които в миналото не
оставили и камък необърнат в
усилията си да унищожат религията,
той отвърнал с мир и прошка,
казвайки им: Аз нямам лична
вражда с вас. Не искам отмъщение
за жестокостите и преследването на
което ни подложихте в миналото.
Стига да гарантирате, че ще живеем
мирно, сте свободни да напуснете
Мека. Няма да бъдете третирани
жестоко или несправедливо, заради
вашите религиозни различия или
вярвания.
Когато безбройните врагове на
Исляма наблюдавали този несравним
пример за великодушие, те нямали
друг избор освен да го признаят.
Давам само един пример: Виждайки
поведението на Светия Пророкsa,
един от опонентите на Исляма, който
извършил огромни жестокости
срещу мюсюлманите, инстинктивно
казал, че единственият човек, който

наистина е от Бог и чиято любов към
човечеството е несравнима, може
да действа по такъв състрадателен
начин. Виждайки примера на Светия
Пророксa, тези врагове на Исляма
многократно и открито заявили,
че законът, който му се е разкрил е
безспорно истински и че заглавието
на Корана, което му било дадено,
„милост за цялото човечество”, е
напълно обосновано.
Те признали, че от всеки орган,
всяка пора и всяка фибра от
неговото тяло извирали милост
и състрадание към човечеството.
Те открито потвърдили, че всяко
действие на Светия Пророксa бил
пример за най-високи стандарти на
милост и доказвали истинността
на Божието слово. В светлината
на тези хуманни учения би могъл
да бъде повдигнат един въпрос от
някои немюсюлмани. Твърдението,
че ако Ислямът учи мюсюлманите
да показват любов и състрадание
към другите и ако Светият Пророксa
наистина е бил „благодат за цялото
човечество” , тогава защо се водят
религиозни войни? За да разберете
този въпрос, трябва да бъдете
запознати с истинската ранна
история на Исляма и да имате
предвид две важни точки.
Първо, историята свидетелства
за факта, за който дори и
безпристрастните
мюсюлмани
ориенталисти признават, че в
първите години след като Светият
Пророксa направил своето твърдение,

той и неговите последователи били
предмет на най-варварското и
ужасно преследване в Мека от онези,
които не били нито религиозни, нито
идолопоклонници. Всъщност много
от спътниците на Светия Пророксa
включително мъже, жени и деца,
загубили живота си. За да дам само
един пример за бруталното естество
на потисничеството: Имало е случаи
на мюсюлмански жени, на които са
завързвали всеки крак за различна
камила и след това камилите били
карани да тичат в различни посоки,
така че телата на мюсюлманските
жени били буквално разчленявани и
разкъсвани на две.
Всъщност,
списъкът
с
извършените жестокости е много
дълъг, но не мога да ги спомена
тук. И все пак, въпреки че трябвало
да изтърпят такава нечовешка и
зверска жестокост, мюсюлманите
не търсели никаква форма на
отмъщение,
независимо
дали
открито или тайно. Вместо това след
години на постоянно и ожесточено
преследване, Светият Пророксa и
повечето от неговите последователи
емигрирали от Мека. Някои
мюсюлмани отишли да живеят в
Медина, докато някои отпътували
за други места. В Медина, където
емигрирал Светият Пророксa, много
хора приели Исляма. Въпреки това,
неверниците от Мека не можели да
понесат факта, че мюсюлманите сега
живеели мирно и се били уредили
много добре.
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Така 18 месеца след преселването
им, те нападнали мюсюлманите
в Медина с армия от 1000
изключително добре въоръжени
войници. В сравнение, армията
на мюсюлманите представлявала
само 300 души без почти никакво
оръжие; само шепа мечове и стрели.
Ако относителните предимства и на
двете армии бъдат оценени, няма
никакво съмнение, че най-добрият
вариант за мюсюлманите би бил да
се оттеглят и да се спасят, отколкото
да се изправят и да се защитават.
Обаче, тогава Всемогъщият Аллах
най-накрая заповядал на Светия
Пророкsa да се бие. Това е споменато
в Глава 22, стихове 40-41 на Корана,
където Аллах казва:
„Разрешение да се бият бе дадено
на онези, срещу които бе поведена
война, защото те са били онеправдани
– и Аллах наистина е имал сила
да им помогне – на онези, които
са били изгонени несправедливо
от домовете им, защото са казали
„Нашият Бог е Аллах” – и ако Аллах
не отблъсне някои мъже чрез други,
те със сигурност биха съборили
храмове и църкви, и синагоги, и
джамии, където името на Аллах е
често споменавано. И Аллах със
сигурност ще помогне на онези,
които са му помогнали. Аллах
наистина е Всемогъщ.”

дадено не само, за да се защитят,
но и да спасят всички религии.
Така е била изпълнена и втората
причина за даването на разрешение
за война, ако потисниците не са
били отблъснати със сила, тогава
враговете на религията е нямало да
позволят нито на християни, нито
евреи, нито на мюсюлмани, нито на
хора от която и да е друга религия
да живеят в мир. Истината е, че тези
противници на Исляма са искали
да елиминират всички миролюбиви
хора и вместо това светът да бъде
обгърнат от битки и безредие заради
техни лични облаги.
На фона на това Аллах казва на
мюсюлманите да не се страхуват
и че силната армия на Мека ще
бъде победена, защото силата на
Аллах е с мюсюлманите. Историята
свидетелства за факта, че с Божията
помощ малцината, зле въоръжени
мюсюлмани са успели да победят
техните противници, които искали
да разрушат мира във света. От една
страна това била победа на Исляма,
а от друга вечна победа за всеки
човек, който иска да бъде установен
мир в света. Това е било победа за
всеки човек, който иска човешките
ценности да бъдат запазени завинаги
и е било победа за всички хора, които
вярват, че религията е сила за добро
и за установяване на мир по света.

От тези стихове става ясно, че
По време на живота на Светия
когато на тези, които са безмилостно Пророк Мухаммадсa и по време на
нарочени, им е боло дадено епохите на съответните му четирима
разрешение да се бият, то били халифи (Праведните наследници),
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историята свидетелства за факта,
войните водени от мюсюлманите са
били водени единствено, за да сложат
край на жестокостите да установят
мир по света. Те никога не са били
водени, като средство за нанасяне
на жестокост, несправедливост
или тероризъм. Когато ерата
на
халифата
на
Праведните
наследници приключила, на нейно
място била установена монархията.
За съжаление, по време на тази
епоха повечето войни били водени
поради политически или светски
причини. Въпреки това трябва да
стане ясно, че тези войни са били
водени за разширяване на кралства
и за спечелване на власт и по
никакъв начин не са били водени в
съответствие с ученията на Исляма,
както ни учи Свещения Коран.
В този ред на мисли, за действията
на мюсюлманските правителства или
на опозиционните бунтовнически
групи днес не може да се каже,
че отразяват или представляват
ученията на Исляма под каквато и
да е форма. Казвам без колебание,
че действията на определени
мюсюлмани екстремисти днес, които
те извършват в името на Исляма, в
действителност служат да очернят
Исляма и самата религия. Ако
хората следват подобна религиозна
идеология, става ясно, че тази
религия или Бог не могат да изиграят
положителна роля в установяването
на мир в света. В действителност
трябва да признаем, че тези хора,

които казват, че религията е била
причина за разпространяване на
безредие в света, са се оказали прави.
Въпреки това вярата ми в моята
религия се увеличи, когато прочетох
пророчествата и напътствията на
Корана и на Светия Пророксa за
последните дни. И Коранът, и 0 са
предсказали, че ще дойде време ,
когато мюсюлманите ще забравят
истинските учения на Исляма и
няма да следват Корана. Също така
са предсказали, че тези мюсюлмани,
които се наричат религиозни
духовници и лидери, всъщност
ще бъдат източник на конфликти,
корупция и безредие. Точно на това
ставаме свидетели днес. Както казах,
когато наблюдавам всичко това,
вярата ми не намалява, а по скоро се
увеличава.
Аз не се плаша, нито губя
надежда, защото Коранът и Светият
Пророксa са предсказали страшното
състояние на днешния свят, но
също така са дали и радостната вест,
че за съживяването на истинския
ислям, ще бъде изпратен човек
сред мюсюлманите, който ще бъде
Обещания Месия и Имам Махди.
Той ще бъде изпратен, за да сложи
край на всички религиозни войни
и на всяко ниво в обществото ще
трансформира всички форми на
жестокост в мир и хармония. Той ще
работи неуморно за постигането на
тези благородни цели и ще вдъхне
истински дух на Исляма сред своите
последователи. Този истински дух е
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бил описан в следния стих от Корана,
където се казва:

бъде установен в света, където
враждебността на една нация няма
да бъде пречка за установяване на
„О, вие които вярвате! Бъдете справедливост.
твърди в името на Аллах, бъдете
негови свидетели и не позволявайте
Ние, мюсюлманите-ахмадийци,
на враждата на един народ да ви сме щастливи, че не само имаме
накара да действате несправедливо. вяра в тези пророчества но също
Бъдете винаги справедливи, което имаме твърдото убеждение, че
е по-близо до праведността. И се човекът, който е бил изпратен от
страхувайте от Аллах. Аллах знае Всемогъщият Бог, се е явил в лицето
какво правите.”1
на основателят на нашата общност,
Хазрат Мирза Гулам Ахмадaс от
Така, този стих подчертава Кадиян. Ние, също така, вярваме, че
необходимостта винаги да бъдем задачата за подновяване на Исляма,
честни и справедливи. Стандартът която е била започната от Обещания
за справедливост изисква, че дори Месияsa, се продължава днес чрез
ако трябва да свидетелствате срещу институцията на Халифата – това
себе си, срещу родителите си или е система от духовно наследяване.
срещу любимите ви, трябва да го Истината за Обещания Месияaс е
направите2 без колебание, защото била доказана с Божията помощ
подобна справедливост е гаранция и подкрепа и безброй божествени
за установяване на мир. Това е знамения в негова полза.
стандартът, на който Всемогъщият
Аллах ни учи в Корана; но въпросът
Един от знаците е бил увеличаване
е дали подобен висок стандарт на
земетресенията
и
други
може някога да бъде достигнат? природни бедствия в резултат на
Както споменах по-рано, Коранът факта, че човечеството е забравило
и Светият Пророксa са предрекли, за своя Създател и заради широко
че ще дойде време на безредие, хаос разпространените
безредие
и
и корупция в света и ние можем съперничество по света. Историята
да видим със собствените си очи доказва, че броят на природните
начинът, по който това се случва бедствия през миналия век е
до последната буква. Наистина надхвърлил този от предишните
това е голямо доказателство, че векове. Друг знак е било пророчество
истинността на Божието слово е от Обещания Месияaс, свързано с
била ясно заявена. По същият начин, падането на руския цар. Предсказано
заедно с подновяването на вярата, е било, че заради бруталностите
което ще се случи чрез Обещания извършени от царя, ще му бъдат
Месия и Махди, този перфектен отнети титлата и властта. Както
план за справедливост също ще показва историята, това се е оказало
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вярно. Трето пророчество е било за
световните войни. Аз съм свидетел
на две световни войни. Ако не се
поправим и не припознаем нашия
Създател, ще ставаме свидетели
на още от тези войни и техните
ужасяващи последици. Всички
тези пророчества доказват, че той
е пратеник от Бога, изпратен да
реформира човека и да го вкара в
правия път.
Освен това е ясно, че без Божията
помощ, човек от малко и отдалечено
селце в Индия не може да стане
известен по целия свят. И без
Божията помощ след смъртта си
не би могъл да остави цъфтяща
общност. Общност, която, бидейки
строго свързана с институцията на
халифата, продължава да развива
своята мисия по света, която е да се
развие връзка между човечеството
и Всемогъщия Бог и да се изпълнят
правата на човечеството докато се
поддържат най-високите стандарти
за справедливост. Мюсюлманската
общност „Ахмадия” има много
ограничени ресурси и без Божия
помощ нейното послание не би
могло да се разпространи по всички
краища на света.
По този начин, от една страна
всичко това доказва съществуването
на Бог, а от друга показва, че
Мюсюлманската
общност
„Ахмадия” е била благословена с
Божията помощ и подкрепа. Днес,
членовете на общността „Ахмадия”
са тези, които правят огромни
финансови саможертви в усилие да

помогнат на другите и дори жертват
живота си в усилие да установят
и поддържат мир в света. В някои
страни нашата общност са строго
преследвани и се извършват найужасните жестокости спрямо нас, но
ние не реагираме и не отмъщаваме
по никакъв начин, по който мирът
в обществото би бил подложен на
риск.
Това несъмнено е, защото
действаме според божествените
учения на Корана, които са били
перфектно очертани и обяснени
от основателя на нашата общност.
За това моята молитва е, че светът
че разбере нуждата на времето.
Надявам се и се моля, че ние
които сме представителите на
различните вероизповедания и
религии и които сме се събрали
тук днес, за да демонстрираме тези
любящи учения, всички се стремим
към преклонението на един Бог,
чрез третирането на Неговото
Създание със справедливост и чрез
изпълнение на неговите права. Със
сигурност това са първоначалните
учения във всички религии.
Трябва да използваме всички
наши средства и способности за
построяването на едно по-добро
общество, да помагаме на Божиите
Създания и да разпространяваме
любов, привързаност и мир на всяко
ниво. Спешната и критична нужда
на света днес е да се установи мир
и вяра в Бога. Ако разберем тази
реалност, тогава всички страни,
независимо малки или големи,
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няма в името на защитаването да
харчат и да наливат милиони и
милиарди долари за разширяване
на техните военни възможности.
По-скоро биха похарчили тяхното
богатство да нахранят гладните, да
осигурят образование и да подобрят
стандарта на живот в развиващия се
свят.

всъщност се разпространява в
резултат на политически игри
и амбиции и фактът, че народи
и нации се опитват да наложат
превъзходството си едни над други.
Така, спешната нужда на времето
е всички народи и всички нации
да обърнат внимание на това; в
противен случай светът застава на
ръба на невъобразимо разрушение.
Ако оценим днешния свят по Някои от разрушенията, които
честен начин, тогава трябва да виждаме по света днес са
приемем, че дори икономиките самопредизвикани, докато някои
на развитите страни са станали са ужасяващите последици от
несигурни
и
нестабилни. природни бедствия.
Покупателната
способност
на
членовете на обществото рязко
И за това, за да се спасим и да спасим
е намаляла. Дори тук в западния човечеството трябва да се обърнем
или развития свят се излъчват към Всемогъщия Бог и трябва да
интервюта по телевизията, които се присъединим към Живия Бог,
показват, че в миналото семействата който не забрави Пророк Мойсейaс и
са имали възможност да се хранят неговия народ и не забрави Пророк
навън редовно а сега са принудени Исусaс и неговите ученици. Нито
понякога дори да оставят гладни истинските мюсюлмани са били
и вкъщи. Просто не е възможно ощетени от получаване на Божиите
за тях да се хранят и да живеят благословии и да видят приемането
толкова удобно, колкото преди и на техните молби. Това не са стари
причината за това е, че приоритет истории или митове от миналото, а
на страните са тяхната отбрана и всъщност Бог е вечен и е жив и до
военни бюджети а не социалните днес. Обещаният Месияaс ни е учил,
бюджети. Има огромно желание че Бог продължава да говори на
за изпращане на армии в чужди праведните си хора и да им показва
страни на хиляди километри и за истинските си знамения. За това е
изпращане на оръжия, отколкото да наш дълг да обърнем внимание на
се обърне внимание за облекчаване думите на Реформатора на епохата
на проблемите на собствения праг и да разпознаем нашия Бог в
и за разрешаване на проблемите на истинския дух. Ние сме свидетели, че
собствения народ.
Бог е показал своите знамения чрез
Обещаният Месияaс и продължава
Така
безредието
не
се да го прави и до днес.
разпространява чрез религия, а
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Накрая бих искал да кажа, че вместо да хвърляме вината за нашите грешки
върху Бог и върху нашите религии, трябва да погледнем в огледалото и да
оценим собствените си недостатъци.
С тези думи бих искал още веднъж да благодаря на всички гости, които
отделиха време да дойдат и да чуят това, което казах днес. Благодаря Ви
много.”

Препратки
1 Свещения Коран, Глава 5: Стих 9.
2 Свещения Коран, Глава 4: Стих 36.
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Направляване на живота в 21 век:

Духовност, Морал и
Материалност

Хазрат Мирза Масрур Ахмад – Халифатул Масих V (аба)

Противниците
на
религията
повдигат някои въпроси по-често
от всякога. Липсата на насоки ги
прави чувствителни към религията
и Бог, те се опитват да повлияят на
съзнанието на младите в частност и
на по-широката общественост като
цяло. Въпросът, поставен от тях е,
че ако човек има добро възпитание и
ако светското образование може да
научи човек на добродетели, тогава
защо да се приема някоя религия? Те
казват, че религията твърди, че ще ни
научи на морални ценности, но ако
вече имаме добри морални ценности
без религия? Те дори казват, че
мнозинството от светските хора
имат по-добри морални ценности,
отколкото вярващите. И Ислямът е
особено посочван в тази връзка.
Кой следва религията въобще?
Наблюдаваме, че мнозинството
от последователите на други
религии са изгубили връзка
28  Светлинa

със своята религия. Ислямът е
единствената религия, в която поголямата част от последователите
й могат открито са заявят своите
вярвания. Дори повечето от онези,
които не практикуват Исляма, все
още открито се представят като
мюсюлмани и ясно се асоциират
с религията. Затова истинската
цел на този въпрос е насочена към
Исляма. Като използват различни
методи и различни гледни точки,
те се опитват да отблъснат другите
от религията и тровят умовете на
нашите деца и младежи. В западната
система на образование се отделя
повече внимание на критичната
проверка и научните изследвания.
В действителност това е чудесно
и трябва да бъде подкрепено, но и
трябва да бъде предприет правилен
подход.
Въпроси, въпроси
Откриваме, че когато младежите

или децата навлизат в млада възраст,
те оправят въпроси към техните
родители или възрастни роднини,
които възникват в съзнанието им,
търсейки отговори или решения, на
които майката или бащата не могат да
отговорят, защото нямат време, имат
работа или социални ангажименти,
или нямат необходимите знания. И
поради тази причина вместо да им
отговорят, те понякога се опитват
да потиснат децата. Младежите
са карани да мислят, че докато
религията, независимо дали е
Ислям, твърди, че е тя е истината
и има отговор за всички въпроси,
тя не дава практични решения за
нашето съвремие. Или младите хора
си мислят, че просто няма отговори
на техните въпроси. Понякога
децата наблюдават разлика между
действията на възрастните и
ученията, преподавани на децата. Те
попиват ученията и са спокойни за
определено време, но щом получат
свобода, те започват да странят от
религията и попадат по влиянието
на онези, които се опитват да
отвърнат хората от религията
изобщо. Поради тази причина,
независимо от красивите учения
на Исляма и фактът, че той е жива
религия, се виждаме мюсюлмани,
които отхвърлят религията и Бог.

си по-донри последователи на
религията и да се погрижим за
нашето потомство.
Основната връзка в живота

Няма съмнение, че Ислямът е
перфектна и цялостна религия,
която ни дава решения за повечето
проблеми. Свещеният Коран е
цялостна и перфектна книга и
Светият Пророкса ни представя
перфектната илюстрация на това.
Този примерен модел е довел
до революционна промяна в
спътниците на Светия Пророкса.
Те правилно разбират религията,
както и морала. Наистина те са
постигнали и материален успех.
Въпреки това те са имали идея за
подходящата позиция и състояние
на всеки един от тези аспекти. Те са
разбирали позицията на религията и
как тя трябва да бъде съпоставяна с
моралния и материалния напредък.
Следователно младежите, децата,
които навлизат в млада възраст и
в частност възрастните, които са
отговорни за грижата за бъдещите
поколения, трябва да помнят,
че трябва да разберем връзката
между моралната реформация,
материалния напредък и религията.
След това можем да оформим
живота си според това разбиране.
Следователно
при
тези Ако възрастните напълно разбират
обстоятелства
е
налице тази връзка, тя трябва да бъдат
необходимост всеки от нас да подготвени да се грижат правилно за
концентрира вниманието си към бъдещите поколения. Ако младите
това как можем да направим себе разбират тези взаимовръзки, тогава
пътищата на религията и на светския
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успех ще бъдат отворени за тях. Те
ще научат колко красиви са ученията
на Исляма и че онези, които говорят
срещу тези учения са лъжци.
Гореспоменатия въпрос, който се
повдига много често в днешно време
от противниците на религията, не
е нищо ново. В историята често са
били повдигани подобни въпроси.
Критиците на религията винаги са
постъпвали така, за да се опитат
да оправдаят и потвърдят техните
възражения
срещу
религията.
Всъщност критиците никога не са
се опитвали да разберат истинската
същност на религията. Още повече
така наречените религиозни учени,
които не разбират религията, са
изготвили фалшиви доктрини и
неправилни решения и по този
начин още повече объркват дори
образованата класа.

проповед, изяснявайки тази тема,
като обсъди от ислямска гледна
точка връзката между моралната
реформация, материалния напредък
и религията. Освен това той хвърли
светлина върху това как Светият
Пророкса ни е учил за същността и
реалността на Исляма чрез неговите
действия и практически модел. Днес
аз ще представя този въпрос пред
Вас, като ползвам проповедта на
Хазрат Муслех-е-Мау’удра.
Балансът в живота
Ние казваме на света и това със
сигурност е вярно, че Ислямът е
религия, която Всемогъщият Бог е
изпратил и разкрил според точните
изисквания на човешката природа.
Признавайки, че ислямът е религия
съвместима с човешката природа,
Хазрат Муслех-е-Мау’удра казва:

„Религия, морал и физическите
и материални нужди на човека са
толкова тясно преплетени, че е
трудно да се направи разлика между
тях. Човек, който вярва в религията
не може да раздели морала от
религията. Нито може да каже, че
чрез религията си е самодостатъчен,
независим от света и освободен
от всякакви нужди. Ако човек таи
идеята, че „не ми трябва нищо
повече от света”, тогава колелото
ра
Хазрат Муслех-е-Мау’уд (Хазрат на материалния прогрес ще спре
Мирза
Башир-Уд-Дин
Махмуд да се върти. Затова всички тези
Ахмад, Втори световен председател аспекти са тясно свързани един с
на
Мюсюлманската
общност друг – религия, морал и материален
„Ахмадия”) веднъж изнесе кратка напредък. Но все пак въпреки това
В тази епоха Всемогъщият Аллах
ни е благословил като е изпратил
Обещания Месияас (Хазрат Мирза
Гулам Ахмадас от Кадиян), за да
разсее объркването и да изясни
тънкостите, които произтичат от
този проблем. Обещаният Месияас
е развил нашето прозрение, за да
разбираме тези идеи, правейки ги
по-лесни за разбиране и за намиране
на решение.
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сходство, между тях има и разлики.
Невярващите в религията се опитват
да освободят себе си, като казват,
че добрите морални ценности и
материалния напредък са нужни на
човека. Но истинският мюсюлманин
ще каже, че е необходима и религия,
тъй като показва единствения път за
достигане до Бога.
Следователно има разлики в това
как човек възприема тези три аспекта
и как ги свързваме един с друг. Докато
всички други религии умират,
Ислямът е единствената религия,
която доказва взаимовръзките
между тези аспекти. Въпреки това
мнозинството
мюсюлмани
не
успяват да разберат реалността и
истинската същност на религията
и погрешно свързват определени
морални
характеристики
с
материализма – и значително са
сгрешили по този начин. Вместо
да представят религията по красив
начин и да привличат другите към
нея, те са отвърнали хората от
религията. Оставяйки настрана
молитвите и постите, когато стане
въпрос за морални и светски нужди,
докато създават институция или
организират събиране, например,
мюсюлманските
духовници
обикновено казват, че всичко това
е част от Исляма по наше мнение
и този, който не участва в това е
неверник и отстъпник.”[1]
Ислямският свят днес и „Ислямска
държава в Ирак и Леванта”

Точно това е, което наблюдаваме
в ислямския свят. Когато това
неправилно мислене се разширява,
то поглъща всичко. То надхвърля
простото заклеймяване на някой
като неверник или отстъпник и
започва войни и битки. Всяка секта
има свои собствени Fatwas (укази)
и това е причината, заради която
проникват в обществото със своята
версия на Исляма. Терористичните са
създали и учредили свои собствени
морални практики или закони и се
избиват едни други, причинявайки
опустошение навсякъде. В Сирия,
Ирак, Афганистан и Пакистан
техните самостоятелно създадени
закони причиняват кръвопролития в
името на религията. Както споменах
по-рано, френски журналист е
живял с членовете на така наречената
„Ислямска държава”, която се намира
в Ирак и Сирия. Той е забелязал
определени неща в техните действия
и закони. Според знанията, които
имал за Исляма и от изучаването
на Свещения Коран или думите на
Светия Пророк на Ислямаса, той
споменал на членовете на „Ислямска
държава”, че това, което вършат е
против Корана и думите на Светия
Пророк на Ислямаса. Служителите на
„Ислямска държава” отговорили, че
не знаят дали това е според Корана
или думите на Светия Пророк на
Ислямаса. Това бил техен собствен
закон (на „Ислямска държава”) и
те действали според него. Това е
пример за това как са изкривили
ислямските учения.
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Това, което се случва в Йемен
се дължи на същата причина.
Въздушните нападения са били
извършени
върху
невинни
граждани заради користни Fatwas (укази). Вярно е, че и двете
враждуващи фракции са в грешка,
но решението не е ненужно и
безразборно убиване на невинни
хора. В интерес на истината, ако
погледнем отблизо, ще открием това
поведение в ислямската история – и
то продължава и до днес. Различните
учени разработили своите собствени
школи като религии. Всички учени
или „maulanas” са създали техни
собствени религии. Няма никаква
истина в Исляма, който те следват
(в сравнение с истинските учения
на Исляма). В резултат на това
мнозинството мюсюлмани, които
следват тези учени и издатели на
религиозни укази са били заблудени.
Кой знае какво се случва в името на
религията и духовността?
Западният подход
В другата крайност, онези, които
не вярват в религията – западните
цивилизации и развития свят – се
опитват да обяснят духовността и
морала в материално отношение.
Дори ако смятат божественото
откровение
за
теоретически
възможно, те казват, че това е
част от човешките действия.
Моралът според тях е само за
материални придобивки на човека
(че моралът е за материални
придобивки) и че религията е
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средство за необразованите и малко
образованите хора да се спасят
от престъпления. Те вярват, че
единствената полза от религията е
известно подобрение на моралните
ценности, но само до степен, до която
необразованите хора започват да се
страхуват наказанията предвидени
в религията и то само ако се следва
подходящата религия. Тяхното
твърдение е защо е необходима
религия на онези, които вече
притежават морални ценности?
Разграничаване на материализъм,
религия и морал
По-задълбочен анализ, обаче,
разкрива, че материализма, морала и
религията са толкова тясно свързани,
че човек дори не осъзнава къде
свършва едното и започва другото.
За да се разбере тази разлика трябва
да се вгледаме в чистия живо на
Светия Пророкса. Той е световният
материален реформатор, морален
реформатор, както и духовен
реформатор. Неговият чист живот
обхваща и включва всички тези
неща. От една страна той казва,
че „Молитвата е в основата на
поклонението”, а от друга той
подчертава духовността. С други
думи, редовното извършване на
(ритуали) молитви не е достатъчно,
нито ще разреши всички проблеми.
Човек трябва да подобри качеството
на молитвата си и да увеличи
духовността си чрез напредване
през различните етапи. Връзката на
човека с Бог чрез молитви може да се

оприличи с тази на майката с детето.
Dua (молитва) буквално означава
„да извикаш”. Човек вика, само ако е
уверен, че има кой да му се притече
на помощ. Човек не вика врага си за
помощ. Какво трябва да знае човек,
когато се моли (или вика) или иска
да се моли?
Според Хазрат Муслех Мау’удра
се нуждаем от три неща, за да бъдат
нашите молитви успешни:
Човек трябва да е напълно
уверен, че молитвата ще бъде чута.
Човек трябва да има пълна
вяра, че който бива повикан има
силите да предостави помощ.

когато знае, че майка му не може да
плува, то ще продължи да я вика, ако
тя е наблизо. Детето няма да вика
никого другиго. Това е емоционална
връзка, за която Светият Пророкса
е казал, че    „ Dua (mолитвата) е в
основата на поклонението”, затова
вярата е непълна без молитвите. Така
Светият Пророкса е свързал тази
връзка (на вяра и молитва) с тази
между майката и детето, така човек
тича сляпо към Бог. Вторият аспект
е моралът. Откриване такива фини
и сложни демонстрации на морал
в живота на Светия Пророкса, че е
невъзможно да се оценят дори и от
най-запалените наблюдатели. Тези
тънкости могат да бъдат оценени,
само ако той самият ние води към
тях.

Човек
трябва
има
естествената склонност да страни от
други асоциации и да се насочва само
Вземете отношенията с жените
към Аллах или към възлюбения, и изразяването на любов като
който призовава за помощ.
пример, които са много важни за
Първите две точки са логични. хармоничния семеен живот. Това е
Би било напълно безсмислено да се една от основните морални ценности.
на жените си Светият
молиш на някой, ако не вярваш, че По отношение
са
Пророк
е
бил
толкова внимателен
на молитвата ще бъде отговорено
или ако не вярват, че този, на за тънкостите на поведение, че
който се молиш, ще ти помогне. В е пиел вода, поставяйки устните
такъв случай е безсмислено да се си точно там, където устните на
молиш. Третата точка е естествената жена му са докоснали съда. Това
способност, която отвръща човек изглежда като много малък жест, но
от всичко друго и отвежда човек всъщност е много тънък момент от
само към възлюбения. Примерът човешката природа. Дълбочината
на майката с детето е използван и на човешката любов се показва не
преди. Естествената склонност на само с големи, но и с малки жестове.
детето към майка му го кара да я вика Гледайки живота му, човек открива
независимо дали тя може да помогне много добродетели, които е показал
или не. Ако детето ще се удави, дори по безподобен начин. Изглежда, че
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е прекарал целия си живот само в
изучаване и преподаване на морални
ценности. Неговият пример и
учение за нещата, като човешките
взаимоотношения, отношенията в
семейството и чертите от характера,
като въздържане от лъжа, безчестие
и лоши постъпки, са толкова
пълни, че никой друг не може да
демонстрира толкова примерно
поведение дори и в двадесет живота.
На трето място, учението на
Светия Пророкса дава насоки и
по отношение на материалните и
светските дела. Например, когато се
планират и заселват нови градове
или благоустройства, аспектите на
обществения живот, като например
разширяване на пътища и снабдяване
с чиста вода, са внимателно
обмислени от големи строителни
инженери и най-добрите експерти.
Светият Пророкса също ни ръководи
по отношение на тези въпроси. Той
ни учи да пазим улиците чисти.
Той ни учи да строим къщите си
просторни и добре проветриви.
Той ни направлява във всички
материални и светски аспекти на
живота, било то държавни дела,
културни аспекти, цивилизация,
търговия и промишленост. Едно
проучване на живота му дава
подробна информация за примера
му за всички тези аспекти. Въпреки
това, за разлика от днешните
религиозни лидери, той не е обявил
всички тези аспекти на живота, като
част от религията.
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Илюстрация на тази връзка от
живота на основателя на Исляма
Ето една случка от живота му,
подчертаваща това разграничение.
Веднъж
фермери
засаждали
финикови палми и опрашвали
мъжките и женските семена ръчно
(мъжките и женските семена на
финиковите палми са различни).
Светият Пророкса случайно минавал
от там и попитал дали е необходимо
да смесват двете семена и няма ли те
да се опрашат естествено от вятъра?
В резултат на това фермерите спрели
да смесват двете семена. Тази година
или през следващата реколтата от
финиковите палми спаднала много
под тази от предишната година.
Когато Светият Пророкса попитал за
причината, фермерите отговорили
(че престанали да опрашват ръчно
мъжките и женските семена) „О,
Пратенико на Аллах, ние постъпихме
така, защото ти така каза.” Той казал,
че той само е дал предложение, а
не заповед, тъй като фермерите
разбират тези материални неща подобре от него.
Според Хазрат Муслех Маудра този
пример показва, че Светият Пророкса
е разделил религиозните въпроси
от
материалните.
Пророкътса,
който попитал фермерите защо
опрашват растенията ръчно, е
същият Пророкса, който е донесъл
заповедите на Аллах и въпреки
че думите са излезли от устата на
Пророка на Аллахса, той замият е
заявил, че това е светски въпрос. Той

е казал, че фермерите знаели повече
от него по въпроса. Днешното
мюсюлманско духовенство, обаче,
започва да съди Исляма на хората и
тяхното вероотстъпничество, както
и тяхното включване и изключване
от Исляма на базата на техните
собствени изявления, което е
непрактично.
Как е формирана идеята за Бог
според западните разбирания
От друга страна е Западът,
цивилизованите или така наречени
развити страни. Според тях вярата
не е важна, религиозните учения
нямат никаква стойност и моралът
не е на почит. Вместо това всичко
е материално, до степен, че според
Хазрат Муслех Мау’удра въпросът
за днешните философи не е как
Бог е създал човека, а как човека
е създал Бог (Опазил Бог!). За тях
съществуването на Бог е резултат
от човешката еволюция. И дори
ако Бог съществува, той не е нищо
повече от последната брънка
във веригата на еволюцията на
човешкия ум. Според тях човек се
нуждае от модел на подражание и
когато не може да намери такъв сред
хората, той си създава въображаем
модел на подражание извън обхвата
на
човешкото
съществуване.
Първоначалният опит за създаване
на този модел на подражание е
бил неуспешен. Но след известно
размишление и еволюция на
мисълта, човек е създал перфектният
образ и го е нарекъл Бог. Това е

идеята за Бог според философите на
времето и дори и за някои днес.
Според Хазрат Муслех Мау’удра
тези хора по този начин обявяват
Бог за част от материалния свят.
[2]
По времето, когато философите
са създавали за себе си образа на
Бог, много от тях в действителност
са вярвали в този Бог, който е бил
резултат от тяхното собствено
въображение. Но в резултат на
този материализъм и вярата,
че Бог е материално същество,
съвременните и напредничави
философи са отдалечили толкова
много от религията, че са се
превърнали в атеисти. Всъщност
мнозинството от хората в Западните
страни са започнали да отричат
съществуването на Бог изобщо в
името на образованието и модерното.
А тях материалния прогрес и
светски морал са всичко. Днешните
мюсюлмански духовници наливат
масло в огъня на тези атеистични
виждания, като декларират техните
лични възгледи като религия, което
е такова невежество. По-задълбочен
анализ показва, че не само днешните
духовници са в грешка, но и онези,
които отричат религията, като я
наричат материална.
Ислямското разбиране за тези
взаимовръзки – умереността е
най-важна в живота.
Ние, ахмадийците, сме щастливи,
че Обещаният Месияас ни е спасил
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от подобно невежество и ни е
насочил към Светия Пророкса, за
да постигнем истината. Светият
Пророкса ни е посочил факта, че
умереността е важна във всичко.
Това е истинска религия. Той казва,
че несъмнено поклонението е от
съществено значение, че това целта
за създаване на човека, но:
„Твоето тяло има право над вас,
вашата съпруга има право над вас и
вашите съседи имат право над вас.”
Има три начина да се постигнат
тези стандарти. Първият е
молитва, покланяне пред Господ,
преклонение пред него. Вторият е
контролиране на желанията и егото,
владеене на емоциите и страстите
и анализиране на човешката
психология. Третият е чрез търсене
на научно познание и честото
изпълнение на професионалните и
житейски отговорности, които са
от съществено значение. [3]
Ако помислим внимателно, за
да се даде на тялото това, което
му принадлежи по право, човек
трябва да се моли и да изгради
връзка с Аллах. Необходимо е човек
да владее емоциите си. Понякога
точно
неовладените
емоции,
които отричат нуждите на тялото
или дори го карат да извършва
жестокости.
Бидейки честни,
ние можем да подобрим нашето
морално, духовно и финансово
състояние, подобрявайки нашите
знания, моралност и духовност.
По съшият начин, можем да дадем
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правата на семейството и децата
и да ги постигнем чрез молитви,
контролиране на емоциите и
изпълняване на техните материални
нужди. Същото се отнася и за
съседите. Аллах казва, че съседите
имат права над нас. Предоставяне на
правата на обществото е възможно,
чрез молитва за тях, изпълнение
на техните задължения, разбиране
на тяхната психология и съответно
предаване на посланието на Deen
(Исляма). Тяхно право е да им
предадем това съобщение. Също
така в рамките на предоставяне
на съседите и на обществото на
техните права, да подобрим нашите
познания и да работим усилено, за да
постигнем напредък в цялата страна.
Когато всеки член на обществото
работи с този дух, това общество ще
се превърне в пример по отношение
на духовност, морал материалност и
всякакъв друг вид напредък.
Защо са объркани мюсюлманите?
Мюсюлманите в момента са
объркани, защото са престанали
да дават приоритет на Аллах и на
неговата религия и са забравили
гореспоменатите ценности, които
описах. Вместо това са започнали
да изпълняват своите собствени
прищевки и желаната част от
религията. Причината за упадъка
на мюсюлманите е, че са следвали
техните лични и егоистични желания
и са заклеймили тази религия. Те не
са поставили религията на Бог за
свой най-пръв и важен приоритет.

Ако бяха дали предимство на тяхната
религия, щеше да ги е грижа и за
другите въпроси. Днес мюсюлманите
следват егоистичните си желания
в името на религията. В резултат
мюсюлманите не са в позиция да
разказват на другите за добрите
качества на Исляма. Чрез приемането
на
тази
самопровъзгласена
религия, основана на егоизма,
мюсюлманите се избиват един друг.
Те не са постигнали нито светски,
нито религиозен успех. Те молят
световните лидери да разрешат
проблемите им. Това всъщност
е
състоянието
на
повечето
мюсюлмани, което виждаме по света
днес. Изглежда, че Западните страни
са подчинили тяхната религия
на светските им системи. За тях
религията е маловажна и светските
неща са най-важни и значими.
Въпреки това те поне са постигнали
успех в този свят. В действителност те
са заблудени, но са постигнали това,
което смятат за своя цел в живота,
дори ако това е грешния подход.
Обаче мюсюлманите нямат нищо;
нито света, нито благословиите на
религията!
Обещаният Месияас обяснява
правилното съпоставяне
Обещаният Месияас бе изпратен
от Всемогъщият Аллах в тази епоха
да реформира и двете групи хора.
Всъщност Бог изпраща Избрания
в тези ситуации, за да могат хората
да получат правилни насоки как да
намерят правилното съпоставяне на

религия, нравственост и материален
напредък. Техните учения изгледа
са само духовни, но тяхното
послание има дълбока връзка и
с трите (духовност, нравственост
и материален напредък).
С
духовния напредък и постижения,
подобрението на нравствеността е
неизбежно, а висшите нравствени
практики са ключа към материалния
напредък. От друга страна светският
успех не винаги води до висок морал.
По същия начин не е задължително
онези, които имат висок морал да
имат и истинска вяра. Има причина
за това. Основната цел на Бог е хората
да се стремят към техния Бог. Това
е целта на създаването на човека.
Следователно Всемогъщият Бог е
извършил морална реформация и
е подчинил материалния прогрес
на религията. Затова, когато
човек обръща внимание на Бога,
всички други негови нужди ще
бъдат задоволени автоматично.
Всемогъщият Аллах казва, че
перфектният
вярващ
постига
всички видове успех, докато онези,
чиито усилия са насочени само към
светски занимания [4]
„Всички
техни усилия ще изчезнат от този
свят.” Хазрат Муслех Мау’удра
обяснява това с пример, че хората,
които преследват духовността, са
като нези, които са на високо ниво,
които имат стълби за достъп до понисшите нива. Обаче тези, които са
на по-нисшите нива, нямат достъп
до стълби за изкачване на по-високо
ниво.
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Как да постигнем успех и в трите
аспекта?
Научаваме от това, че въпреки
че всяка една от тези цели може да
бъде постигната чрез независими
средства, има общ начин за
постигане на всички три цели. Този
начин е да установиш перфектна
връзка с Бог. Ако човек се стреми
към морал, той може да постигне
това. Ако човек полага усилия
за материален напредък, това е
постижимо. Но напредъка, като
резултат на тези усилия, ще бъде
ограничен само в съответната сфера.
Подобни усилия не са в състояние да
предоставят широк кръг успехи. Но
онези, които се стремят към духовен
напредък, ще имат възможност
да постигнат всичко, т.е. морален
напредък и материален успех. Когато
спътницитера на Светия Пророкса
положили   Bai’at (клетвата за
вярност), те не обещали да направят
широк път, да се концентрират върху
чистотата или да обръщат внимание
на материалните неща. Вместо това
те се заклели, че „Няма друг Бог
освен Аллах и Мухаммадса е Негов
слуга и Негов Пророк”. Тази клетва
е довела до тяхната нравствена
промяна, което със сигурност е
довело и до подобрения и в техните
светски дела. Нивото на истинност
на мюсюлманите по онова време е
била толкова висока, че поставила
еталон за света. Мюсюлманите са
имали такава репутация за това, че са
честни в своите сделки, че светските
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хора са били готови да оставят бизнес
делата си в ръцете на мюсюлмани.
Мюсюлманските управници били
толкова справедливи с техните
поданици, че те желаели техните
управници да бъдат мюсюлмани.
По време на управлението на Хазрат
Умарра, мюсюлманите трябвало да
предадат управлението на Сирия
на римляните, защото щяло да
бъде много трудно да се бият с
изключително голямата римска
армия. Разбирайки това, сирийците
започнали да плачат и да молят
мюсюлманите да не напускат
земите им. Сирийците предложили
да помогнат на мюсюлманите да
защитят земята въпреки факта,
че и римляните и сирийците били
християни. И тогава добрите
морални ценности и отличното
управление
на
мюсюлманите
накарало сирийските християни
да предпочетат мюсюлманите пред
християнската власт. И затова
докато да водиш и да управляваш
е светски въпрос, мюсюлманите
не считали това за светски въпрос.
Те достигали до постовете на
управници,
следвайки
тяхната
религия;
затова
извършвали
управленската си дейност на базата
на религиозни учения. Ето защо
тяхното управление е било толкова
добро, че въпреки религиозните
различия,
обществеността
е
искала мюсюлманското царство
да ги управлява. Мюсюлманите
постигнали „царството” чрез Kalima „Няма друг Бог освен Аллах и

Мухаммадса е Негов слуга и Негов
Пророк”. Въпреки това заявяване на
вярата не е само устно изразяване,
но практическо изразяване за
мюсюлманите. Онези, които само
устно изразяват вярата си, в крайна
сметка губят този свят. Но онези,
които постигнат истинска вяра,
придобиват висока нравственост
и намират материален успех. Нека
мюсюлманските лидери днес да
разберат тази гледна точка и да
ръководят техните правителства
според тези принципи.
Историята за съдията и торбата с
пари
Хазрат Муслех Мау’удра каза,
че Обещаният Месияас разказвал
историята на един търгове, за да
обясни идеята за развиване на
връзка с Бог. Веднъж един търговец
дал голяма сума пари на Qazi
(съдията) в неговия град да ги пази.
Търговецът заминал по работа.
След като се върнал от пътуването,
той си поискал обратно парите от
съдията, но той му отказал. Съдията
казал, че не взимал нищо от никого
за съхранение и че не се занимава
с такива дела и че той нямал торба
с пари. Търговецът се опитал да
напомни на съдията, като описал
как изглежда торбата, но съдията
останал непреклонен и твърдял,
че никога нищо не е било оставяно
на съхранение при него. Това
естествено притеснило търговеца.
Някой му казал, че кралят провежда
открит съд в определен ден и всеки

имал достъп до краля в този ден
и че той трябвало да се опита да
отнесе въпроса до него. Търговецът
така и направил, но нямал никакво
доказателство.
Кралят
казал,
че не може да задържи съдията
без доказателства. Въпреки това
кралят измислил план. Той казал на
търговеца, че процесията на краля
ще дойде в неговия град на тази
дата и в този час. Кралят помолил
търговецът да застане до съдията,
заедно изтъкнатите личности, които
ще дойдат да поздравят процесията
на краля. Кралят казал на търговеца,
че по време на процесията, „Аз ще ти
говоря по приятелски, неофициален
начин.” Кралят наредил на търговеца
да се държи така сякаш са добри
приятели и да не се страхува да
говори с краля неформално. Кралят
казал, „Аз ще ти кажа, че не съм те
виждал от много време, а ти трябва
да отговориш, че си пътувал по
работа известно време. Че сега си се
завърнал и се опитваш да си върнеш
парите от някого, на когото си ги
дал да ги пази – и само се караш с
него.” Кралят казал, „Тогава аз ще
кажа пред съдията, че е трябвало
да дойдеш при мен, за да разреша
проблема. Тогава ти ще кажеш, че
ако този въпрос не се разреши скоро,
тогава ще дойдеш при мен за помощ.”
Когато процесията на краля дошла
в уречения ден, търговецът следвал
плана. Съдията, който бил там, за
да приветства краля, видял всичко.
Когато
процесията
отминала,
съдията отишъл при търговеца и му
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казал, че онзи ден когато говорели за
някакви пари, паметта му била слаба
и че той е трябвало да му припомни,
като му каже повече подробности.
Търговецът припомнил на съдията
за всички отличителни белези на
торбата, която му бил дал. Тъй
като съдията видял вече бил видял
близките отношения между краля и
търговеца и бил чул разговора им,
съдията казал: „Защо не ми каза порано? Наистина твоята торба е при
мен и веднага ще ида да ти я донеса!”
Така че приятелството със
светски крал, който има ограничени
правомощия, може да даде на някой
такова положение, че дори хора на
позиция с големи правомощия да
се страхуват от тях. Затова не е ясно
разбираемо как някой с истинска
приятелска връзка с Бог ще може да
завладее света, който най-вероятно
ще му се подчини! Успехът на
спътниците на Светия Пророкса не е
постигнат чрез светски средства, те са
успели чрез следване на ученията на
тяхната религия. Обаче това изисква
сила на вярата, която да се хареса
на Бог. Човек, който е постигнал
перфектната вяра, никога не може
да бъде лишен от перфектната
нравственост. Ако човек постигне
всички аспекти на морала и действа
според тях, той ще притежава
качества, като истинност, честност,
надеждност,
справедливост
и
чистота. Последиците от това са, че
той ще придобие знания, умения,
компетентност,
способност
и
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старание. Естествения резултат
от това ще бъде постигането на
материален успех. Затова вярващият
трябва да обърне цялото си внимание
към духовното си развитие. Не
бъдете като другите, които вярват,
че устното изразяване на вярата е
достатъчно. Любовта към Бог се
изразява само от сърцето, а не от
езика. Щом веднъж човек получи
Божията обич, той може да постигне
всичко във всяка една сфера. [5]
Заключение
Човек не може да бъде достоен за
награда докато не постигне дадената
задача, също така по отношение на
религията, всички печалби идват от
високите постижения, така че трябва
да се стремим към съвършенство.
Обещаният Месияас казва, че
„Само онези, които имат силна
връзка с нас, могат да се възползват
от нашето съществуване. Онези,
които се противопоставят с пълна
сила, като Маулви Санауллах Сахиб
и другите, не постигат никаква полза
(тъй като никой не обръща внимание
на маулавите) в сравнение с онези,
които имат перфектна връзка на
обвързаност. Ако човек започне
пътуване към Бог, той ще бъде
възнаграден по същият начин както
хората от по-ранни времена. Успехът,
видян от по-ранните мюсюлмани,
може да бъде видян и днес. Това може
да се случи, само ако човек положи
истински и съгласувани усилия. Бог
не е враг на никого. Това, което се

изисква от нас е да покажем пълно
подчинение на Бог. Ако се посветим
на Бог, всичко ще ни бъде дадено
автоматично.
Всички
ресурси,
необходими за напредъка ни, ще ни
бъдат предоставени автоматично.
Всички ресурси, необходими за
нашия напредък, ще ни се дадат.
Има един лесно разбираем пример,
че ако човек стои близо до огъня,
всяка част от неговото тяло ще се
стопли. Затова не е възможно човек
да бъде лишен от Божествените
благословии, ако те се откажат от
всичко, за да бъдат близо до бога.”
[6]

искаме да спасим нашите следващи
поколения от злото на материалния
свят и ако искаме да разберат
връзката между нашата религия и
морала, тогава трябва да подсилим
нашата връзка с религията. Ние
трябва да покажем, че материалния
прогрес е постигнат от искрено
следване на истинската религия.
Наистина по-младото поколение
трябва да положат искрено усилие да
развият истинска връзка с Бог. Нека
Всемогъщият Аллах да им помогне
да го направят.

* Това беше Петъчна проповед,
отправена от Хазрат Мирза Масрур
Затова трябва да се опитаме да Ахмадаба, Световен председател
достигнем до Бога, да се стремим на
Мюсюлманската
общност
да разберем религията на Бог и да „Ахмадия”, на 24 април 2015 г. в
направим Божията любов част от джамията „Бейтул Фатух” в Лондон,
нашата природа. Всъщност това най-голямата джамия в Обединеното
ще ни донесе по-висок морал и кралство.
материален успех. Ние можем
да се възползваме от неговите Бележки
благословии, ако направим истинско
1. Кхутбат-е-Махмууд, Том 17,
усилие да видим Божията светлина. стр. 462-463.
Ако
положим
концентрирани
2. Кхутбат-е-Махмууд, Том 17,
и искрени усилия да потърсим
Божествената
светлина
(Nur), стр. 463-466.
тогава лъжите (които са тъмнина),
3. Кхутбат-е-Махмууд, Том 17,
ще бъдат разобличени. Тъмнината стр. 466-467.
на леност, измама, мошеничество
4. Свещения Коран, Сура Али всички други грехове, като
Кахаф,
стих 105.
показване на правата на другите, ще
бъдат разсеяни от светлината на Бог
5. Кхутбат-е-Махмууд, Том 17,
(Nur); нашите морални ценности
стр. 467-470.
постоянно ще се подобряват и ние
ще постигнем светски успех. Затова
6. Кхутбат-е-Махмууд, Том 17,
докато живеем в това общество, ако стр. 470-471.
Светлинa 41

Обръщение на 11-ия Национален симпозиум
за мир на Негово Светейшество Хазрат
Мирза Масрур Ахмадaba, Светове председател
на Мюсюлманската общност „Ахмадия” и
5-ти Халиф
На 8 ноември 2014 г. Световният Председател на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, Петият халиф, Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур
Ахамадaba отправи обръщение на 11-ият Национален симпозиум за мир.
По време на обръщението си Негово Светейшество категорично заклейми
действията на „Ислямска държава” и други екстремистки групировки като
„напълно неислямски” и каза, че те „злонамерено разпространяват ужас” по
света. Представяйки дълги цитати от Свещения Коран, Негово светейшество
доказа, че Ислямът е религия на мир, която проповядва толерантност,
взаимно уважение и разбиране във всички нива на обществото. Негово
Светейшество повдигна, също така, въпроса как екстремистки групировки
като „Ислямска държава” се финансират и поддържат. Събитието се проведе
в джамията „Baitul Futuh” в Лондон пред публика от повече от 1000 души,
които включваха повече от 550 гости немюсюлмани, включващи министри
от правителството, държавни посланици, членове и на двете камари
на Парламента и много други изтъкнати личности и гости. Темата на
тазгодишния мирен симпозиум беше „Халифат, мир и справедливост”. По
време на събитието Негово Светейшество награди, също така, и Магнус
Макфарлън-Бъроу, Главен изпълнителен директор на „Мерис мийлс”,
Великобритания с наградата на Мюсюлманската общност „Ахмадия” за
„Напредък по отношение на мира”, като признание за изключителните му
усилия за предоставяне на храна и образование на децата от страните от
развиващият се свят. Преди обръщението няколко изтъкнати личности
направи кратки изявления, включително: Рафик Хайят, Национален
президент на Мюсюлманската общност „Ахмадия” за Беликобритания, лорд
Тарик Ахмад от Уимбълдън, министъра на общностите Сиобхаин Макдона,
челн на парламента и председател на „Парламентарната група на всички
партии за Мюсюлманската общност „Ахмадия””, почитаемия Ед Дейви,
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член на парламента, държавен секретар за енергетиката и климатичните
промени, почитаемата Жюстин Грейнинг, член на парламента и държавен
секретар за международното развитие и преподобния Кевин Макдоналд,
почетният архиепископ на Съдърк, който също прочете специално съобщение
от Ватикана.

След рецитирането на Tashahhud,
Ta’awwuz и Bismillah, Хазрат Мирза
Масрур Ахмад, Халифатул Масих
Vaba каза:

чуете за мира от гледна точка на
определена мюсюлманска група,
защото в днешния свят се е казало
толкова много за световния мир и за
конфликтите, които са възникнали
Уважаеми гости – Assalamo Alai- по земното кълбо.
kum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu
– мир и благословиите на Аллах да
Със
сигурност
сегашното
са с Вас.
състояние е станало причина за
страх и безпокойство в по-голямата
Първо бих искал да използвам час от света. Докато това е причина
възможността да благодаря на за огромно огорчение, аз нямам
всички, които дойдоха да посетят притеснение да призная че понашия годишен Симпозиум за голямата част от безредието което
мир. Както знаете този симпозиум виждаме в света днес е вследствие
се провежда всяка година през на действията на определени
последното десетилетие и е станало така наречени „мюсюлмани”. За
постоянно събитие в календара всеки миролюбив мюсюлманин,
на
Мюсюлманската
общност който разбира своята вяра това е
„Ахмадия”. Обикновено провеждаме причина за огромна тъга и отчаяние.
това събитие през март, но поради През последната година една
различни причини, тази година беше определена групировка злонамерено
отложено за ноември. Тази вечер разпространяваше своята мрежа от
има също и национално честване страх и стана причина за сериозни
на Деня на паметта, поради което притеснения за света. Говоря за
някои хора, които поканихме може групировката
от
екстремисти,
да нямат възможност да присъстват. познати като „Ислямска държава
Въпреки
това
съм
много в Ирак и Леванта” или „Ислямска
благодарен на всички Вас, които държава”.
дойдохте. Вашето участие със
Действията на тази терористична
сигурност доказва, че желаете да групировка оказват влияние не само
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върху мюсюлманските държави, но
също така и страни в Европа и дори
от по-далеч са били засегнати от
техните бруталности. Виждаме, че
обезпокояващ брой мюсюлмански
младежи от Европа и други части
на света вярват някак, че „Ислямска
държава” представлява истинска
картина на Исляма и подкрепят
тяхната идеология. Поради тези
причините са решили да им помагат
и дори да се бият за тях.

и нации. Той казва, че иска да
направи мюсюлманите господари
на целия свят и да превърне
всички немюсюлмани в роби или
„собственост” на мюсюлманите. Той
казва, че трябва да бъдат предприети
наказателни действия срещу всеки
човек, който обижда мюсюлманин
по какъвто и да било начин и че
законите на Шериата трябва да се
прилагат за всеки отделен човек във
всяка една страна.

Знае се, че около 500 души от
тук, от Великобритания, предимно
млади мюсюлмани, вече са заминали
за Сирия и Ирак, за да се бият за
„Ислямска държава” във война,
която терористичната групировка
твърди неправилно, че се води в
името на Исляма. Ако разгледаме
броя мюсюлмани в Европа, които
са заминали за така наречения
Джихад,
ще
забележим,
че
процентът мюсюлмани заминаващи
от Великобритания за Ирак и Сирия
е по-висок от процента, които
заминават от Германия или другите
европейски страни.

Той иска да отнеме правата на
жените, принадлежащи към други
религии или секти; да ги потисне и
да ги превърне в наложници или да
ги принуди да станат техни съпруги.
„Ислямска държава” иска да разруши
всяка религия или секта, която се
различава от техните вярвания
и желае да премахне настоящите
мюсюлмански правителства и да
им отнеме от властта. Така, ако
всичко това е вярно, тогава тяхната
стратегия и визия е по-голяма и
тяхната основна цел е да разрушат
мира в света.

Това
е
изключително
обезпокоително
и
води
до
изключителна загриженост във
Великобритания, защото мотивите
целите на „Ислямска държава” и
техният наречен Халифат са напълно
ужасяващи и варварски.
Казва се, че техният Халиф
казва, че иска да „отмъсти” на
света и да завладее територии
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Абсурдно е да се предполага,
че „Ислямска държава” или друга
екстремистка групировка ще успеят
напълно да завладеят света, защото
е пределно ясно, че техните планове
са напълно безумни и са базирани
на желания отколкото на реалност.
Въпреки това, ако не бъдат спрени,
биха могли да причинят огромни
щети и разрушение преди да понесат
собствената си смърт.

Били сме свидетели на толкова
много инциденти на тероризъм
и опустошение, които отделни
индивиди, без гръб или подкрепа
биха могли да причинят. Например,
през
няколко
месеца
има
репортажи за поредната трагедия,
свързана със стрелба в училище в
Съединените щати, където биват
убити десетки невинни деца, заради
отвратителните действия на един
единствен индивид.

и другите групировки с подобни
идеологии.

Фактът, че всичко това се прави в
името на Исляма искрено натъжава и
причинява болка на всички истински
и миролюбиви мюсюлмани, защото
подобни брутални и нехуманни
идеологии нямат нищо общо със
самата религия. Тъкмо обратното,
по всякакъв начин и на всяко ниво
истинските учения на Исляма са
за мир и сигурност за всички хора.
Затова трябва да се помисли колко Ако се обърнем към Свещения
много страдание и разруха могат да Коран и към живота и личността на
бъдат причинени от терористична Пророка на Исляма, Светия Пророк
групировка, която събира заедно Мухаммадсa , става ясно, че първите
объркани и неспокойни хора от мюсюлмани никога не са започвали
всички краища на света, които са война или насилие. Ако някога
готови да дадат живота си за тази мюсюлманите са вземали участие
несправедлива кауза.
във война, е било единствено, за да
се защитят и тяхната единствена
Това е особено вярно, като се цел е била да спрат насилниците
вземе предвид факта, че тази от извършване на жестокости и
групировка има не само с готови за никога да не предявяват своето
саможертва хора, но които са и тежко превъзходство или да прибягнат до
въоръжени с усъвършенствани несправедливост. Те никога не са
оръжейни системи и артилерия. търсили да окупират земи или нации
В действителност не трябва да или да подчиняват народи.
изключваме и възможността те да
се сдобият и с ядрено оръжие. Както
Животът на Светия Пророк
казах тези объркани групировки Мухаммадсa е свидетел да факта
няма да постигнат постоянен или че в ранните години на неговия
дълготраен успех, но в краткосрочен пророчески живот, в неговия роден
план е напълно възможно да успеят град Мека той единствено е искал да
да завладеят определени религии и разпространи ученията на Исляма
да причинят огромни разрушения. чрез любов и състрадателност.
Когато всичко това е взето Въпреки това жителите на Мека не
предвид, няма никакво съмнение само го отхвърлили, но и се отнасяли с
за ужасната заплаха за света, която него по най-жестокия и безмилостен
представляват „Ислямска държава” начин. Той и неговите последователи
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били брутално преследвани до
такава степен, че по Божия заповед
Светия
Пророк
Мухаммадсa
трябвало да напусне Мека и да
емигрира в Медина. Въпреки това,
дори след емигрирането жителите
на Мека не оставили мюсюлманите
на мир, а тръгнали на път с напълно
въоръжена армия и повели война
срещу мюсюлманите. Тогава за
първи път, по нареждане на Аллах,
на мюсюлманите им било разрешено
да се бият за да се защитят.
Причината, поради която е било
дадено разрешение е ясно заявена
в глава 22, стихове 40-41 на Корана,
където Аллах казва, че разрешението
за отбранителна война е било
дадено, защото ако мюсюлманите не
са се отбранявали, тогава мирът в
целия свят би бил подложен на риск.
Противниците не само са искали да
елиминират Исляма, но всъщност са
искали да елиминират всички форми
на религия от света. Следователно,
Коранът заявява, че ако не е било
дадено разрешение, тогава нито
църкви, синагоги, храмове, джамии
или други места за поклонничество
нямаше да бъдат в безопасност.
Затова на мюсюлманите им е било
разрешено да се бият не само за
да спасят Исляма, но да спасят
религията като цяло на базата на
гореспоменатия стих.
Имайки предвид това, може да
разберете за себе си колко грешат така
наречените днешни мюсюлмани,
когато твърдят, че е позволено
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да се убиват немюсюлмани, да се
превземат земите им или да се
поробват. Истината е, че Ислямът
е онази религия, която гарантира
правото на всеки човек да живее
свободно. И Ислямът е тази религия,
която гарантира правото на всеки
човек да живее в мир и хармония,
независимо от неговата вяра или
произход.
Споменах по-рано как Светият
Пророксa емигрирал в Медина заедно
със своите последователи и начинът
по който мюсюлманите се слели с
местното общество е перфектният
модел затова как да емигрираме и
да се интегрираме в ново общество.
Преди да пристигнат мюсюлманите
е имало две основни групи, които
живеели в град Медина – евреите
и арабите. При пристигането на
мюсюлманите групите станали три
– мюсюлманите, евреите и арабите
немюсюлмани. Светият Пророксa  
незабавно заявил, че било от
изключителна важност всички те да
живеят в мир и хармония и затова
предложил мирно споразумение
между тях. Според условията на
този договор всяка група и всяко
племе получили дължимите им
права. Животът и богатството на
всички страни били гарантирани
и всички съществуващи от преди
междуплеменни
обичаи
също
били уважени. Също така било
уговорено, че ако някой дойде от
Мека с намерението да причини
вреда или измама, няма да му бъде

предоставено светилище от никой
в Медина, нито някой ще сключва
договор с тях. Също така, ако общ
враг атакува Медина, всички три
групи трябва да се съберат заедно и
да защитят града като една, въпреки
че било договорено, че немюсюлмани
няма да бъдат насилвани да се бият
заедно с мюсюлмани, ако последните
бъдат атакувани или се бият извън
Медина. Също така, всякакви
споразумения, които евреите имали
с други групи, трябвало да бъдат
зачетени от мюсюлманите. Евреите
трябвало да живеят според своята
религия, а мюсюлманите според
тяхната.

нейния дом или против волята й.
Как тогава „Ислямска държава”
смее да твърди, че немюсюлмански
жени трябва да бъдат считани
за тяхно притежание или вещ?
Според договорът никой човек не
може да бъде насилван да приеме
Исляма, а било заявено изрично,
че евреите и немюсюлманите в
Медина ще бъдат третирани с
любов и състрадание, като братя от
мюсюлманите. Следователно това е
едно обобщение на договора, който
обединил обществото на Медина
след пристигането на мюсюлманите.
Историята
свидетелства
за
факта, че мюсюлманите спазвали
това споразумение до последната
буква и че ако това споразумение
някога е било нарушавано, то е било
нарушавано от другите страни. Като
одобрен лидер на Медина, понякога
Светият Пророксa трябвало да се
справя с отделни лица или групи,
които нарушавали договора или
били въвлечени в злодеяние. Но
подобни отсъждания били правени
честно, в съответствие с условията
на договора. Това е истинското
проявление на правителството
в Исляма, чиито основи били
положени от Светият Пророксa
и след него били продължени от
четиримата халифи през първи
я
век на Исляма.

Когато всички три групи приели
условията на този договор, било
договорено по взаимно съгласие,
че Светият Пророксa
ще бъде
председател. Въпреки това, както
казах преди, евреите нямало да
бъдат обвързани от законите на
Шериата, а щели да бъдат обвързани
само с еврейските закони и обичаи.
Това бил перфектният пример за
толерантност и взаимно уважение
от страна на Светия основател на
Ислямасa и въпреки това днешната
групировка „Ислямска държава”
твърди, че закона на Шериата
трябва да бъде приложен за всяко
лице, независимо от религията или
произхода. По онова време, Светият
Пророксa също установил и правата
И ако днес „Ислямска държава” или
на жените в рамките на този договор.
Ясно е заявено, че никоя жена не друго мюсюлманско правителство
трябва да бъде насила отведена от действа против тези принципи
на истинска справедливост и
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равенство, тогава те го правят само се е разпространил в тези държави
за да изпълнят техни лични или и нации чрез мирни средства. В пополитически интереси.
късни периоди някои мюсюлмански
монарси са започвали войни поради
Дори ако твърдят, че действат различни причини, за които само
в името на Исляма, истината е, че те могат да бъдат обвинявани и
техните действия не са свързани дори в тези войни жителите на
изобщо с Исляма или с истинските завладените държави, никога не са
учения на Светият Пророксa.
принуждавани да приемат Исляма.
Ако погледнем историята на Със сигурност Коранът отхвърля
Арабия преди идването на Светият подобни действия и учи само на
Пророксa, е царяло общество, в мирна пропаганда.
което всяко племе е искало да
Както вече казах, когато Аллах
наложи техните права чрез война е дал разрешение за отбранителни
и кръвопролитие. И все пак, точно религиозни войни, той го е дал
в това общество, Светият Пророксa само като средство за защитаване
извършил революция, при която на всички религии, не само на
установил правилна система за Исляма. В много различни стихове
отсъждане, в която всяка група от Корана, Аллах, Всемогъщият е
била третирана в съответствие задал различни принципи за водене
с собствените си традиции или на война. Например, в глава 2, стих
религиозни вярвания. Ако някой 191, Аллах установява принципа
проучи ранната ислямска история за отбранителна война, където той
по честен и безпристрастен начин, казва да се биете само с тези, които
ще види, че по време на началната започват война срещу вас и никога
ера на Светия Пророксa и неговите да не прегрешавате и действате
четирима халифи, поведението на жестоко, защото Аллах не обича
мюсюлманите е било безупречно.
несправедливите.
Те никога не са били агресорите в
която и да е война, нито са искали да
завладяват земи. Когато са искали да
разпространят ученията на Исляма,
те го правели само чрез проповеди
по изцяло мирен начин. Например,
ислямът се е разпространил до
Китай и Южна Индия и все пак
никъде в историята не се твърди
ислямски армии да са нападали тези
нации; тъкмо обратното, ислямът
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Отново в глава 16, стих 127,
Аллах, Всемогъщият заповядва
на мюсюлманите никога да не
преминават границите или да
прегрешават по време на война.
Аллах казва, че наказанието трябва
да бъде пропорционално на степента
на прегрешение.
В глава 2, стих 194, Аллах,
Всемогъщият казва, че по време на

война едната страна трябва да се
бие докато вече няма преследване
и религията отново може да бъде
проповядвана свободно. Казва се, че
ако насилниците са спрени и бъде
сложен край на безредието, тогава
не трябва да бъде показвана повече
враждебност спрямо тях.
В глава 8, стих 62, Аллах,
Всемогъщият
казва,
че
ако
насилниците склонят към мир
и подадат ръка за помирение,
мюсюлманите трябва да я сграбчат и
да не питат дали те са искрени.

превръщани в държанки.
В глава 47, стих 5, от Свещения
Коран, Аллах, Всемогъщият е
заявил,
че
военнопленниците
трябва да бъдат освободени след
приключването на войната. В този
стих Аллах е казал, че те трябва да
бъдат освободени в замяна на сума
пари или още по-добре, те трябва
да бъдат освободени по милост и
като услуга. Така, когато войната
завърши, затворниците трябва да
бъдат освободени и това важи и
за мъжете и за жените. В ранните
години, жените ходили на бойните
полета, за да подкрепят и мотивират
мъжете, които се бият и по този начин
жените също носели отговорност,
ако бъдат пленени. Коранът, обаче
ясно е заявил, че с никоя жена не
трябва да бъде третирана жестоко
или насилвана по какъвто и да било
начин.

Също така, в глава 9, стих 4,
Коранът заявява, че мюсюлманите
трябва да изпълняват всички
споразумения или пактове, които
сключват с идолопоклонници, ако
последните не се държат агресивно
и са спазило условията на общите
им споразумения от тяхна страна.
Аллах казва, че това е задължително
изискване за праведност и Аллах
Относно
заплащането
на
обича онези, които са праведни.
пари за освобождаването на
заложник, в глава 24, стих 34,
В глава 8, стих 68, Аллах казва, Коранът заявява, че ако човек
че не е задължително пророк да няма възможност да си позволи да
държи заложници в мирно време, освободи затворник, тогава трябва
защото това би предполагало, да бъдат приети вноските и да се
че освен Божията любов те се освободи затворника. Тези стихове,
интересуват само от богатство или свързани с освобождаването на
власт. Така, това доказва много военнопленници, трябва да бъдат
ясно, че извън война е забранено да разбирани в контекста на война
се държи който и да било в плен, а по време на ранните периоди. По
днес виждаме, че така наречените онова време, хората, които се биели
„ислямисти” на сила лишават от във война, го правели на техни
свобода безброй невинни хора, сред собствени разноски и носели техни
които беззащитни жени които биват собствени оръжия и затова имали
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право да получават заплащане в
замяна на освобождаването на
техните пленници. Но в днешните
войни, правителствата са тези, които
изцяло финансират експедициите и
затова няма индивидуална цена за
войниците. Затова могат да бъдат
направени програми за обмен на
пленници или други сделки между
нациите на правителствено ниво
за установяването на дълготраен
мир. Със сигурност условията за
личностно поробване на който и да
било не съществуват вече и ако бъде
направено, ще бъде изцяло против
Исляма.

приема Исляма или която и да е
религия. Разбира се мюсюлманите
са били помолени да проповядват
посланието на Исляма но това е
всичко. Така, в глава 18, стих 30,
Аллах е казал на Светия Пророксa
да информира света, че истината
е дошла от техният Господ,
което е било средство за успех и
просперитет и те са свободни да я
приемат или отхвърлят. Тези думи
са кристално ясни за всички онези
които искат да видят и чуят. Всички
хора са свободни да вярват или да не
вярват. И когато на Светия Пророксa
му бе разрешено само да предава
посланието на Исляма и нищо повече
В Корана Аллах също е казал, че – как тогава могат така наречените
не трябва да гледаме със завист към съвременни мюсюлмански лидери да
богатството на другите и това е един преминават отвъд това и да мислят,
от златните принципи за мир по че имат повече сила, авторитет или
света. Ако тази единствена ислямска права от Пророка на Ислямасa?
заповед бъде следвана, тогава никога
не би ставало въпрос мюсюлманин
За това трябваше да дам
да завзема земя, територия или кратко обобщение на ученията
богатство на други. В глава 10, стих на Исляма на базата на различни
100 от Корана, Аллах е казал, че стихове от Корана, които доказват,
тъй като той е Всемогъщ, ако реши че
действията на жестокост,
би накарал целия свят да приеме извършвани
от
определени
Исляма. Въпреки това Аллах не е мюсюлмански групировки и дори
принудил човечеството и е наредил цели нации, са изцяло против
Светия Пророксa, че никаква сила Исляма.
не е позволена за разпространяване
Може би се чудите защо, ако това
посланието на Исляма и че религията
е
против ученията на Исляма, те
е въпрос на сърцето и съвестта на
действат по този начин. Простият
всеки един човек.
отговор е, както казах преди,
Следователно става пределно че те искат да изпълнят само
ясно, че никога не е позволено, техните светски интереси. Техните
при каквито и да е обстоятелства, цели изобщо не са духовни или
да се принуждава друг човек да религиозни. Те искат да постигнат
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светски цели от името на религията за доставка на редовната армия е
чрез жестокост и кръвопролития.
прекъсната, тогава е невъзможно
да продължат и все пак линията за
Казвам
още
веднъж,
че доставка на „Ислямска държава”
м ю с ю л м а н и т е - а х м а д и й ц и изглежда, че постоянно нараства.
или
истински
миролюбивите
мюсюлмани
чувстват
огромна
Казва се, че те сега дори
болка, че тяхната чиста религия бива притежават
противовъздушни
опетнявана и експлоатирана по този ракети и други модерни оръжия.
несправедлив начин. И все пак с Всичко това сочи, че има линия за
настоящото бих искал да опровергая доставка, поддържаща „Ислямска
тези хора, организации или държава”.
политици, които твърдят е Ислямът
Всеизвестен факт е, че те имат
е религия на насилие на базата
огромни
финансови
средства,
на зверствата на екстремистките
възлизащи на хиляди милиони
групировки.
долари и от това само може да
Бих искал да ги помоля да се се предположи, че имат външна
замислят как тези групировки имат подкрепа.
Много
официални
възможност да придобиват такива лица, анализатори и коментатори
средства, които да им позволяват да открито изразиха подкрепа за
продължават с техните терористични тази теория. Например, старши
и военни действия толкова дълго? представител на правителството на
От къде намират толкова модерни Съединените щати, Дейвид Коен,
оръжия?
Дали
имат
военна който е подсекретар по тероризъм
индустрия или фабрики? Очевидно и финансово разузнаване, публично
е, че те получават помощ и подкрепа заяви, че „Ислямска държава”
от определени сили. Това би могло да е
„най-добре
финансираната
бъде директната подкрепа от богати терористична групировка, с която
на петрол мюсюлмански държави сме се сблъсквали до момента”. Той
или може би други основни сили, казва, че те харчат десетки милиони
осигуряващи тайно съдействие.
долари всеки месец и изкарват един
милион долара на ден, като продават
Когато за първи път се чу за петрол на черния пазар.
„Ислямска държава” беше казано, че
са иззели оръжията на националната
Трябва да попитаме откъде и как
армия и че са завладели някои са получили такъв неограничен
от военните депа – това може би достъп
до
толкова
огромни
е вярно, но само по себе си не количества петрол? В други части на
им е достатъчно да продължат с света превозването и продажба на
действията си до сега. Ако линията петрол са строго наблюдавани и се
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налагат санкции срещу определени
богати на петрол страни. И въпреки
това „Ислямска държава” изглежда
някак успява да заобиколи всички
форми на контрол и да придобива и
продава огромни количества петрол
без никакъв проблем – въпреки че
всички знаем, че транспортирането
и търгуването с такива огромни
количества петрол не може да бъде
скрито. Казва се също, че „Ислямска
държава” получава редовни приходи
от откупи, но това е малка сума в
сравнение с другите й източници на
доход.

упражняват огромно влияние върху
или дори да диктуват политиките
в мюсюлмански държави по много
въпроси и следователно въпросът
е защо не упражнят тяхното
влияние тук, където наистина е
необходимо? Защо няма обединено
и концентрирано усилие за справяне
с всички форми на екстремизъм?
Дори усилията които се полагат сега
са прекалено малки в сравнение
с опустошението, което тази
групировка ще причини. По мое
мнение, това което се случва не е
само по вина на мюсюлманския свят,
но има също външни сили които
Финансирането
на
тези допринасят за това опустошително
групировки е основен проблем, състояние на нещата.
защото чрез тези средства те имат
възможност да нападат уязвими
Години наред имаше местни
групи или лица. Например, в конфликти, които се случваха
скорошен доклад се заявява, че в страни като Сирия и Ирак и
ако семейство изпрати един от външните
сили
финансираха,
своите членове да се присъедини въоръжаваха
или
подкрепяха
към „Ислямска държава”, тогава бунтовнически
групировки
и
семейството
получава
хиляди фракции които бързо нараснаха
долари като първоначална сума и и излязоха извън контрола на
още много хиляди долари редовно в техните господари. Те продължиха
последствие.
да всяват хаос и да упражняват
всякакви форми на тероризъм на
Така че спешно трябва да бъде базата на техните екстремистки
направено нещо, за да се спре идеологии. Заявявайки това, аз не
финансирането на тези групировки. казвам нищо, което вече да не е
Западът сега започна да осъзнава общоизвестно или открито отразено
и да приема, че това е война която от медиите. Военните групировки
пряко ги засяга. Обаче, това също е като „Ислямска държава” са
подценяване – истината е, че това е продукт на подобни политики и сега
война срещу целия свят.
разпространяват тяхната мрежа от
Редовно виждаме, че великите тероризъм все по-надалеч и засягат
сили
имат
възможност
да целия свят.
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Отново казвам, че фактът, че тези
злодеяния биват свързани с Исляма,
ми причинява огромна болка и
загриженост. Днес огромен проблем
е, че мюсюлманските младежи
от Запада пътуват до страни
като Сирия и Ирак където биват
радикализирани. Твърде е възможно
някой ден те да се завърнат в родните
си страни и да извършат атаки или да
причинят огромно безредие в тази
част на света. Така, става ясно, че това
вече не е местен или мюсюлмански
проблем – това е международен
проблем, който изисква глобално и
концентрирано усилие, което да спре
тези екстремистки организации.

правителства и определено всички
политици и влиятелни фигури
да обърнат внимание на това и
да се опитат да установят мир в
света, като промотират истинска
справедливост в съответните им
свери на влияние и като предприемат
строги действия срещу пълното
унищожаване на световния мир.
Ако искаме да спасим света, тогава
трябва да бъде показана истинска
справедливост на всяко едно ниво
в обществото и проблемите, с които
се сблъсква всяка страна, трябва да
бъдат разрешавани по справедлив
начин, който премахва чувството за
неудовлетвореност.

Някои
изтъкнати
фигури
предположиха, че ще отнеме 30 или
100 години за да бъде завършена
тази
война
с
екстремизма.
Лично аз вярвам, че военните и
екстремистките групировки могат
да бъдат спрени в много по-кратък
период от време, ако светът е решен
да ги изкорени. Не трябва да мислим,
че сме освободени от нашата лична
отговорност, просто заявявайки, че
ще отнеме десетилетия да се сложи
край на тази война – по-скоро
всеки трябва да се присъедини
в това усилие, за да се отблъсне
глобалния екстремизъм. Просто да
се хвърли вината върху Исляма или
определени групировки, няма да ни
спаси от война или да ни освободи
от отговорностите ни.

Не трябва да се гледа завистливо
на богатството на никоя страна и
взаимните политики трябва да бъдат
създавани за да си помагат една на
друга. Преди всичко светът трябва да
осъзнае, че е забравил своя Създател
и трябва да се обърнат към него.
Само, когато това се случи може да
бъде установен мир и без това не
може да има никакви гаранции за
мир.

За
хора

Много пъти преди съм говорил
за ужасяващите последици от нова
световна война и вероятно само след
такава война, светът ще осъзнае
разрушителните
последици
на
несправедливите политики, които
са били водени само за да задоволят
лични амбиции и скрити интереси.
Надявам се и се моля, че светът ще се
това всички миролюбиви осъзнае преди да се е случило такова
трябва принудят техните бедствие. Надявам се и се моля, че
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светът ще припознае и ще приеме своя Създател. С тези думи се оттеглям.
Благодаря Ви много.
Ключ за обръщенията:
сa SallAllaho alaihe wassalam – „Нека мирът и благословиите на Аллах да
бъдат с него.” Това с пише след името на Светия Пророксa.
aс Alaihe Salam – „Нека мирът бъде с него.” Това се пише след имената на
други пророци, различни от Светия Пророксa.
рa RaziAllaho Taala unho/unha/anhum – „ Нека Аллах да бъде доволен с
него.” Това се пише след имената на спътниците на Светия Пророксa и на
Обещания Месияaс.
aba Ayyad Allaho Taala be Nasril Aziz – „Нека всемогъщият Аллах да му
помогне с Неговата силна подкрепа.” Пише се след името на настоящия
Халиф на Мюсюлманският Джама’ат „Ахмадия”.
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позволено ли е
самоубийството в Исляма
Напоследък все повече и повече мюсюлмани се самоубиват като форма на
тероризъм, следователно „позволено ли е самоубийството в Исляма?”
Няма място за тероризъм в Исляма и самоубийствените бомбени атентати
са в пълно противоречие с ученията на Корана. Сега ще обясним поподробно.
Практиката на самоубийствени бомбени атентати се забелязва в много
краища на света и бяха направени опити да се легитимира подобно поведение.
Подробно проучване на източниците на Исляма показва, че няма основание
за подобни действия и тези тактики са абсолютно забранени за истинските
последователи на Исляма. Всемогъщият Аллах казва в Свещения Коран:
Никога не убивайте себе си. Аллах е милостив към вас. (Гл. 4, стих 30)
…и не хвърляйте към разрушение със собствени ръце … (Гл. 2, стих 196)
Ислямът изрично забранява убиването на невинни, неагресивни хора; не
се допуска никаква враждебност, освен по отношение на агресорите.
(Гл. 2, стих 194)

Само тези три стиха трябва да бъдат достатъчни, за да спрат мюсюлманите
от разбиването на самолети в сгради или от изпращането на атентатори
самоубийци да взривят невинни граждани. Защо тогава го правят? За
съжаление мюсюлманите са окуражавани да извършват тези неислямски
действия с обещанията, че ако го направят, те ще бъдат възнаградени
от Аллах като мъченици и ще отидат направо в Рая. Но това е фалшиво
обещание и подобни действия могат да доведат човек единствено до Ада.
Виждаме пример за това в Хадиси.
Абу Хурайра е разказал, че Светия Пророк, мир и благословиите на Аллах
нему, казал: „Който се обеси, се обесва в огън, а който се намушка с острие,
се намушква в огън.” (Букари)
Освен това, когато се извършват такива действия, се убиват невинни хора.
Свещеният Коран ни учи в Глава 5, стих 33
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„Който убие човек – освен ако не е защото създава безредие в страната – ще
се счита сякаш е убил цялото човечество”
Обяснявайки този стих, Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, основателят на
Мюсюлманската общност „Ахмадия”, казва:
„Човек, който убие несправедливо човек или който убие някой, който нито
се е бунтувал, нито е нарушил мира сред хората, нито е всявал безредие в
страната, е все едно е убил цялото човечество. С други думи, да убиеш човек
без причина според Всемогъщия Аллах е все едно да убиеш цялата човешка
раса. Очевидно е от стиха колко голям грях е да се отнеме живота на друг
човек без причина.” (Лекция „Chashma-e-Ma’rifat”, стр. 23-24)

Следователно, който извърши самоубийство или някаква форма на
тероризъм, която отнема невинни животи, е в пълно противоречие с
ученията на Исляма.
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Хазрат Мирза Гулам Ахмадас
Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия) е казал:

„Нашият рай е в нашия Бог. Нашата най— голяма наслада е в
нашия Бог, защото ние го видяхме и открихме всякакъв вид
красота в Него. Това богатство си заслужава да бъде придобито
дори ако човек би трябвало да пожертва и живота си, за да го
придобие. Този рубин си заслужава да бъде купен, дори ако човек
трябва да изгуби себе си, за да се сдобие с него. О, вие, които сте
опечалени от загуба, изтичайте до този фонтан и вие ще утолите
жаждата си. Това е фонтанът на живота, който ще ви спаси. Какво
трябва да направя аз и с какъв барабан ще трябва да възвестя,
че това е вашият Бог, така че хората да могат да чуят? Какво
лекарство да дам за ушите им, така че те да се заслушат? Ако ти
принадлежиш на Аллах, бъди сигурен, че Аллах наистина ще
принадлежи на теб .“
(Roohani Khazain,vol.l9: Kashti Nooh,pp.21—22)

Светлина (Noor) is a Bulgarian magazine published by
Ahmadiyya Muslim Jamaat in Germany
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