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Ал Коран

“Да отвърнеш на нечие злодеяние също 
представлява лоша постъпка. Прошката води 
до промяна, а Аллах възнаграждава онези, 
които прощават грешките на другите. Той 
разбира се не обича и онези, които грешат и 

не ги толерира” (42:41). 
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Традициите на Светия 
Пророк Мухаммад
(мир и благословиите на Аллах на душата му)

 "Без съмнение, ще се появят две знамения за нашия Махди, които 
не са се появявали никога преди това (като знамения за истина за всеки 
друг), от създаването на небесата и на земята. През месеца на Рамадана 
луната ще получи затъмнение през първата от своите нощи (на лунно 
затъмнение)—(Забележка: " Очевидно не се има предвид първата нощ 
на месеца, защото не се споменава нищо за луната като "хилал" т. е. 
полумесец т. е. думата, която се изполва за първите три дни от появата 
на луната. Освен това, луната през първата нощ никога не може да 
получи затъмнение — да не говорим за трудностите, свързани със 
забелязването на това") и слънцето ще получи затъмнение през средния 
ден (от дните на слънчевото затъмнение). И двете от тези затъмнения 
ще станат през същия месец на Рамадана. И тези две знамения не са 
се появявали никога преди това, от както Аллах създаде небесата и 
земята."  

(Сунан Дар Кутни)
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Обещаният Месия (a.с.) е казал: 

„Същността на религията се основава само на два първостепенни 
аспекта, които са правата, дължими на Бог и правата, дължими на 
неговото творение.” 

Той казва:

„Трябва да се помни, че религията се основава на две права. Първото е 
правото, дължимо на Бог. Това включва как човек трябва да вярва и да 
се уповава в Бог, и начина, по който той трябва да бъде почитан. Второто 
право е правото, което трябва да бъде отдадено на Божието създание. 
То се състои от това как да показване състрадателност, любов, любезно 
отношение и благосклонност към Божието творение и да се облекчава 
неговото страдание, болка и тъга.”

(Рухани Кхаза’ин, том 3, стр. 119)

Обещаният Месия (a.с.) казва:
„Религията не учи да се хулят и клеветят светци, пророци и пратеници, 
защото това е против всяка самата цел на религия. Истинската цел на 
религията е човек да се пречисти от всяко зло, да предостави душата 
си в ръцете на Всемогъщия Бог и да се изпълни с убеденост, любов, 
истинско познание и вярност, че истинската и чиста трансформация се 
случва и че небесният живот е постигнат в този свят. 
(Лекция Сиалкот (Тилфорд, Съри: Ислям Интернешънъл Пъбликейшънс Лимитед, 
2007) ctp. 47)

Същността на Исляма
Думите на Хазрат Мирза Гулам Ахмад

Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия)
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Необходимост от 
религия

Хазрат Мирза Масруур Ахмад - 
Калифатул Масих V (аба) 

След като рецитира  Tash-
hahud, Ta’awwuz, и Surah-Al Fati-
hah, Световният председател 
на Мюсюлманската общност 
„Ахмадия” каза:

„Критиците на религията не се 
ограничават да протестират само 
срещу религията, всъщност те се 
противопоставят и на идеята за 
съществуването на Бог. В наши 
дни това недоверие към Бога е 
достигнало до по-високи размери от 
преди с огромните количества книги, 
които продължават да бъдат писани. 
Освен това в модерната епоха 
електронните средства направиха 
широкото разпространение на тези 
критики изключително лесно. В 
миналото би отнело значително 
повече време да се предаде нечия 
идея или послание на другите и 
то би било предадено на шепа 
образовани хора, докато днес чрез 
електронните медии и други начини 
на комуникация такива критики 

могат да бъдат разпространени до 
почти всички и в резултат много 
хора започнаха да се дистанцират 
от религията. Много други хора 
са безразлични към религията, 
защото вярват, че се основава само 
на легенди и басни в настоящата си 
форма. Така те смятат, че религията 
няма място в днешния материален и 
развиващ се свят и отхвърлят идеята 
за Бог, който сформира отношения 
с хората и те твърдят, че религията 
противоречи на съвременните 
знания и разбирания. 

Въз основа на тези предпоставки, 
те питат защо трябва да следват 
някоя религия. Когато онези, 
които отричат съществуването 
на Бог и смятат религията за 
западнала и остаряла, наблюдават 
отношението на така наречените 
религиозни лидери, които 
привличат последователи в името на 
религията за своите интереси, това 
им дава сили да провокират анти-
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религиозни чувства и допълнително 
поставят под въпрос ползата от 
религията. Такива критици не се 
въздържат да възразяват дори 
срещу Пророците и твърдят, 
че и Пророците са привличали 
неграмотни и необразовани 
последователи за чисто лични 
печалби, да не дава Господ. По този 
начин те твърдят, че от религиите 
в днешните просветени времена 
няма смисъл. Поддръжниците на 
тази теза продължават да казват, 
че образованите религиозни хора 
днес следват религията заради 
своите културни връзки с нея, че 
те практикуват съответните си 
вероизповедания до степента на 
тяхната традиционна привързаност, 
която имат с тяхната религия. 

По време на обиколката ми в 
Австралия миналата година се 
запознах с един политик, който по 
време на нашите дискусии обясни, че 
въпреки че е християнин и ходи на 
църква, и разбира необходимостта 
от религия, той чувства, че в нашето 
модерно време няма съгласуваност 
между религията и научния прогрес. 
Той каза, че Библията е лишена от 
каквито и да било научни обяснения 
и той вярва, че сега религията може 
да бъде спасена само ако религията и 
науката се разглеждат поотделно. Аз 
му казах, че моята религия и книгата 
на мюсюлманите ни води и към 
наука и към съвременен прогрес. 
Такъв е случаят на всички религии, 
които не могат да дадат обяснение 

по всички въпроси, които техните 
последователи таят в съзнанието 
си. Но това, което е наистина 
поразително е начинът на мислене на 
мюсюлманите, на които бе разкрит 
перфектният закон, който обхваща 
и разяснява всички въпроси. Те дори 
са започнали да виждат религията 
и науката неразривно свързани. 
Само ахмадийците популяризират 
идеята, че качествата на Бог не са 
прекратени. 

Докато Коранът е свързан с 
истории от миналото, той също 
дава подробности и за модерния 
научен напредък. Коранът ни казва, 
че Богът на Исляма е жив Бог. Той 
говори на хората днес, както го 
е правил в миналото и отговаря 
днес, както винаги е отговарял. Той 
не е оставил Исляма в отчаяние 
днес, а ни е изпратил Обещаният 
Месияас (Хазрат Мирза Гулам Ахмад 
от Кадиян) в тази епоха, който 
открито е доказал и показал на света 
съществуването на Бог и е изложил 
ясно религията и Последният закон. 

Като ахмадийци, ние сме 
щастливи, че сме приели Имама на 
епохата (т.е. Обещаният Месияас) 
и сме научили за реалността на 
религията. Ние не се интересуваме, 
че критиците повдигат възражения, 
че религията лишава човек от 
образование и напредък и води до 
егоизъм, че тя защитава убийствата 
или че кръвопролитията са в нейно 
име. Всъщност Обещаният Месияас 

ние показал, че религията и науката 
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не са в конфликт, а тъкмо обратното, 
религията е в пълно съответствие 
и съгласие с науката. Независимо 
колко напредва науката, абсолютно 
сигурно е, че тя никога не може 
да фалшифицира ученията и 
философията на Корана. Накратко, 
нашата религия и книга със закони 
дава широки и всеобхватни учения, 
които включват и науката.

Неистината, че Бог показва само 
отмъщение

Както вече споменах, следното 
твърдение е повдигнато в опит 
да се създаде презрение към 
религията. (То твърди): Религията 
не само учи на, но е и причината 
за кръвопролития и за да успеем в 
нашата епоха на наука и прогрес и 
за да отървем света от убийства и 
хаос, е необходимо да погледнете 
на религията с отвращение. 
Религиозните последователи са 
принудени сляпо да приписват 
всичко на Бог. 

Има две основни религии в света, 
християнство и ислям, и писанията 
и на двете религии са изпълнени 
с учения за насърчаване на войни. 
Според самите религиозни книги в 
гнева си Бог е унищожавал хора и 
народи. Въпреки че не са се случили 
войни, живота на невинни хора е бил 
ненужно погубен. Що за  Бог и религия 
са тези, които са убили толкова 
много хора, удавяйки ги в наводнение, 
изгаряйки ги в пожари и убивайки 
първородни бебета в Египет?

Един такъв критик, Стив Уелс, е 
изчислил, че според Библията 2 476 
000 души са били убити от Божия 
гняв, но той казва, че цифрата 
в Библията е грешна и според 
неговите изчисления реалната 
цифра е много по-голяма и той 
я изчислява на 25 милиона. Сега 
въпросът, който трябва да му се 
постави е, че след като той вярва, 
че науката е далеч по-добра, далеч 
по-напреднала и може да замести 
религията, не е ли именно науката 
виновна за повече смъртни случаи 
от религията? Религията проповядва 
на своите последователи да приемат 
мира, помирението и чистотата. 
Докато се повдигат обвинения 
срещу мюсюлманите, посланието на 
Корана за мир, хармония и морал са 
учения от най-висш порядък. Ако 
светът действаше според тях, мир и 
сигурност щяха да се разпространят 
във всички посоки. Воденето на 
Джихад може наистина да е заповед, 
но само ако преди това е започната 
война. 

Научните устройства и 
изобретения, като химически 
оръжия, са довели само до огромни 
разрушения и нищо друго. 
Увеличавайки цифрата колкото 
се може повече, той (Стив Уелс) е 
достигнал до 25 милиона смъртни 
случая, които отдава на религията. 
А дали броят на загиналите във 
Втората световна война му дошъл 
наум? Това беше една научна 
машина, оборудване и изобретения, 
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които доведоха до смъртта на 60  
до 70 милиона души, включително 
невинни жени и деца. Цели градове 
бяха превърнати в пепел. Това 
религиозна война ли беше?

Религията не убива, тя само 
предупреждава и съветва хората, 
че трябва да постигнат мир и 
сигурност – поне това е учението 
на нашата религия. Всяка нейна 
заповед е свързана с чувства на 
любов и състрадание към цялото 
човечество. Коранът ни казва, че 
всеки пророк е донесъл същото 
послание, което е, че жестокостта, 
насилието и преследването трябва 
да бъдат премахнати. Вместо това 
пророците съветват хората да 
изпитват обич и състрадание един 
към друг, в противен случай ще бъдат 
изправени пред Божието наказание. 
Бог казва в Корана, че не бърза да 
наказва хората и не се стреми да 
отприщи своя гняв. Дори когато 
наказва, това е с цел да реформира. 

Когато човек пролива кръв, той 
го прави заради лични мотиви и 
печалба. Ако някои хора е трябвало 
да претърпят големи нещастия, това 
е в резултат на тяхната собствена 
жестокост и несправедливост. Ако 
за момент допуснем, че няма Бог 
и религията не съществува, дали 
земетресенията и наводненията ще 
престанат? Как ще ги определим 
тогава? В каква категория ще 
сложат тези нещастия критиците на 
религията? Бог е безкрайно мил и 

добронамерен, толкова, че е казал, че 
ако човек следва Неговите заповеди, 
е възможно да избегне нещастията 
или да спаси човек от вредите и 
щетите на неговото въздействие. 

Обещаният Месияас идва за да 
сложи край на несправедливостта

Нека, например, да не гледаме 
в миналото, а по-скоро в днешни 
дни и по-специално последния 
век. Трябва да погледнем в епохата, 
в която Бог изпраща пратеник, 
Обещания Месияас (Хазрат Мирза 
Ггулам Ахмадас от Кадиян) на 
света, като представител на Светия 
Пророкса. Обещаният Месияас е 
бил изпратен от Бог да посъветва 
човечество да сложи край на 
жестокостите, потисничеството, 
несправедливостта и 
престъпленията. Богоизбраният е 
предупредил, че ако хората не се 
променят, ще се появят земетресения 
и той ги е съветвал да се пречистят, за 
да бъдат милостиви към самите себе 
си. Този Имам на епохата е казал, че 
ако хората не успеят да се променят 
и вместо това продължат с техните 
несправедливости и неподчинение 
на Бог, ще избухне изключително 
жестока чума. Затова той е съветвал 
хората да се променят, за да се спасят. 
Тези, които са приели неговото 
послание и са се променили към 
по-добро, остават защитени и от 
земетресенията и от чумата. 

Затова трябва да бъдем благодарни 
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на Бог на възлюбените от Бога, защото 
те не прибягват до хвърляне на бомби 
върху градове без предупреждение, 
убивайки стотици хиляди хора и 
превръщайки градовете в купчина 
пепел; те (пророците и Божиите 
представители) първо съветват 
хората с любов и състрадание. Ако 
въпреки това светът не обърне 
внимание, тогава Бог ще изпрати 
знамения на хората. Божиите 
служители, на които Бог изпраща 
своите знамения, са изпълнени с 
любов и състрадание към всеки 
чрез ученията на тяхната религия и 
въпреки че са осмивани и отритнати 
от света, Божиите последователи все 
още умоляват Бог в молитвите си 
да не наказва хората с мъченията и 
гнева си.

Забелязваме, че когато бедствието 
е сполетяло хората, като знамение 
за Обещания Месияас, той е 
бил изключително неспокоен и 
развълнуван и се молел на Бога да 
бъдат спасени. Един от спътниците 
на Обещания Месияас е написал, 
че една нощ е видял Обещания 
Месияас прострян в молитвена поза, 
молейки се на Бог с такова усърдие и 
смирение, със сълзи стичащи се по 
лицето му, че приличал на кипящо 
гърне върху огън. Спътникът казва, 
че когато се приближил, той чул 
Обещания Месияас да се моли: „О, 
Боже! Дай мъдрост на хората и ги 
избави от това наказание!”

И така, защитава ли религията 
жестокостите и предизвиква ли 

кръвопролития? Или развива у нас 
истинските последователи огромна 
любов и състрадание към Божието 
Творение?

Каквото и да твърди света, 
включително и мюсюлманите, 
които отхвърлят Имама на епохата 
(Обещания Месияас), независимо 
дали разбират това или не, истината 
е, че Бог обича човечеството и от 
милост и състрадание към всички, 
той е изпратил различни пророци 
по различно време. Бог е основал 
последната религия, Ислямът, 
който включва всички учения 
и философии и ни предоставил 
Корана като закон. Бог е изпратил 
Светия Пророк Мухаммадса, заедно 
с последния и перфектен закон 
(Корана) и в тази епоха е изпратил 
истинския слуга на Светия Пророкса 
(Обещания Месияас), който е ни е 
обяснил реалността и истината на 
религията. Ние сме късметлии, че 
следваме клетвата за вярност на 
Обещания Месияас. 

Религията означава пътя, който 
човек е поел в живота. По този 
начин ще разширя думите на 
Обещания Месияас, че религията 
в действителност е това, от което 
се нуждаем. Днешните критики 
към религията става все повече и 
повече и ние трябва да сме добре 
подготвени относно нуждата от 
религия. Ние трябва да бъдем 
напълно информирани за нашите 
отговорности. Ние трябва много 
добре да знаем какво изисква 
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Обещания Месияас от нас. Освен 
това трябва да знаем какво е 
превъзходството на Исляма над 
другите религии и какво ислямската 
религия изисква от своите 
последователи? Не само какви са 
нейните изисквания към нас, но 
и какво дава Исляма? Казва се, че 
религията дава живот, въпросът е по 
какъв начин?

Бог е предоставил средството, 
за да се обедини света в едно, 
като се премахната безредиците 
и корупцията от човечеството, и 
Обещаният Месияас го е изпълнил. 
Както споменах, има безброй 
писания на Обещания Месияас 

на тази тема, но съм избрал само 
няколко, които поясняват какво 
всъщност е религията и какво 
Обещаният Месияас очаква от нас. 

Какво е религия?

Обещаният Месияас каза:  „Какво 
е религия? Тя е пътят, който човек 
избира за себе си. В действителност 
всеки има религия или вяра. Един 
нерелигиозен човек, който не вярва, 
че Бог съществува, все пак трябва да 
избере път, който да следва, което 
е същността на тяхната религия. 
Обаче трябва ли човек да спре да 
мисли дали пътя, който са избрали 
в живота, им дава вечно щастие, 
мир и спокойствие? (Този въпрос 
трябва да бъде заден на онези, които 
отхвърлят религията). Религия 
е само обща дума. Тя означава 
пътеката, по която върви и не е 

дума, която се използва единствено 
за вярата. Експерти в областта на 
изкуството, науката, физиката, 
медицината, астрономията и всяка 
сфера на познанието също имат 
канони, доктрини и вярвания. Обаче 
е сигурно, че те няма да донесат 
спасение на никого. Точно както 
душата се нуждае от тялото, 
думите се нуждаят от значение, 
така и човечеството се нуждае 
от религия. Въпросът тук не е 
дали Съществото да се нарича 
Аллах, Бог, или Пармешвар. По-
скоро истинският въпрос е как 
човек възприема Съществото, към 
което се обръща. Нашето виждане 
е, че каквото и име да сложи на 
Висшето Същество, истинският 
въпрос е как го разпознава и разбира? 
Какви качества притежава 
Съществото? Истинският въпрос 
трябва да отразява същността 
на качествата на Божественото 
Създание.” [1]

Ислямът описва качествата на Бог 
и обяснява, че те никога не свършват. 
На друго място Обещаният Месияас 

казва:

„Същността на религията се 
основава само на два първостепенни 
аспекта, които са правата, 
дължими на Бог и правата, дължими 
на неговото творение.” 

Той казва:

„Трябва да се помни, че религията 
се основава на две права. Първото 
е правото, дължимо на Бог. Това 
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включва как човек трябва да вярва 
и да се уповава в Бог, и начина, по 
който той трябва да бъде почитан. 
Второто право е правото, което 
трябва да бъде отдадено на Божието 
създание. То се състои от това как 
да показване състрадателност, 
любов, любезно отношение и 
благосклонност към Божието 
творение и да се облекчава неговото 
страдание, болка и тъга.” [2]

Така, с тези думи, Обещаният 
Месияас затвори устите на 
критиците на религията по красив 
начин, обяснявайки, че истинските 
последователи на религии 
изпълняват двете всеобхватни права, 
на които се основава религията – 
правото, дължимо на Бог и правото, 
дължимо на неговото творение. 
Правата на Бог са изпълнени, когато 
човек покаже истинска симпатия и 
състрадание към Божиите създания, 
сподели тяхната болка и страдание, 
и прости и пренебрегне техните 
недостатъци. Това е религия, както е 
обяснено от Исляма и следователно 
Исляма не учи на убийства и 
кръвопролития.

Истинската религия показва жив 
бог и учи на състрадание

Обещаният Месияас казва:

„По света хората се занимават 
с хиляди безсмислени спорове, за 
да контролират религията и 
все още нямат крайна цел или 
заключение, към които се стремят. 
Истинската религия е онази, която 

е толкова успешна в премахването 
на човешката слепота и 
предоставяне на благословии, че 
нейните последователи се вижда 
съвсем ясно как в практическия 
си живот проявяват преданост 
към Бог и любов и състрадание към 
неговото творение. Човек, който 
наистина се придържа към такава 
религия, ще достигне крайната 
цел, която неговата душа се 
стреми да постигне. Често хората 
вярват във въображаем бог, чиито 
сили и качества вече не виждат 
в настоящето или бъдещето, а 
вместо това са останали в истории 
от миналото, разказвани от 
неговите последователи. Тъй като 
те вярват в хипотетична идея за 
бог, те са неспособни да се откажат 
от греха и порока; по-скоро техните 
фанатизъм и предразсъдъци се 
увеличават, както и тяхната 
дързост да извършват неморални 
и нечестиви деяния. Егоистичните 
страсти ги заливат като река, 
която прелива и наводнява във 
всички посоки, унищожавайки 
полета и домове.” [3]

Въпреки че мюсюлманите казват, 
че следват религията на Исляма, те 
ще останат вкоренени в сегашното 
си положение, освен ако не приемат 
добрите качества, както е посочено. 
В тази епоха Обещаният Месияас 

е обяснил реалността и истината 
с абсолютна яснота. Ето защо е 
необходимо да го приемем за човек, 
който разбира правилно религията.  
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Бог показва своите знамения, за 
да предостави доказателства за 
своето съществуване 

Обещаният Месияас казва:

„Бог притежава безгранична сила, 
за да покаже блестящи знамения 
и следователно постоянно да 
показва своето могъщество, а чрез 
показване на чудеса, той предоставя 
неопровержимо доказателство за 
своето съществуване. Човек, който 
познае този Бог, може да избегне 
греха и да постигне истински мир, 
спокойствие, удовлетворение, 
търпение, постоянство и кураж. 
Бог се превръща в огъня, който 
изгаря греховете му и водата, която 
охлажда светските му желания и го 
пречиства. Религия е името на човека, 
който тръгва лудо в преследване на 
тази цел. Има хора, които се водят 
от своето его и само се впускат в 
сухи дебати и укоряват, упрекват 
и обвиняват другите с остри думи 
и нечестив език, като всичко това 
го правят в името на религията. 
Те се концентрират в това да 
променят техните вътрешни 
несъвършенства и пороци, нито 
се стремят да установят връзка с 
Истински Възлюбения. Те се нападат 
един друг като диви зверове, лишени 
от всякакви човешки качества. Под 
прикритието на защитаване на 
религията, тяхното неморално и 
нечестиво поведение излиза наяве.  
Всичко това не е нищо повече от 
нещо изключително отблъскващо, 
като оголени кости. Това със 

сигурност не може да бъде наречено 
религия. Колко жалко е, че такива 
хора не са наясно с истинската цел, 
за която живеят този временен 
живот и вместо това остават 
слепи и омърсени. Тяхната религия е 
името на техните фанатизирани и 
тесногръди страсти. Те прибягват до 
унизително поведение и мръсен език 
в подкрепа на суеверна и илюзорна 
представа за Бог, който не могат 
да докажат, че съществува. Това е 
една абсолютно безполезна религия, 
която учи своите последователи да 
се покланят на Бог, който не е жив, а 
по-скоро е като мъртво тяло, което 
трябва да бъде носено и подкрепяно 
на раменете на другите. Когато 
тази идея за Бог не може повече да 
бъде поддържана и потвърдена от 
другите, тя се разпада. Тази форма 
на религията успява да направи 
своите последователи фанатични 
и предубедени и те стават 
изцяло лишени от превъзходните 
качества, демонстриращи 
истинско преклонение пред бог и 
показване на любов и състрадание 
към човечеството. Когато такъв 
религиозен последовател се сблъска 
с противоположността на 
своите вярвания, неговото сърце 
се изпълва с омраза и неговата 
ненавист го кара да руши живота 
си, имуществото си и честта си 
и що се отнася до другите, той 
желае да ги разруши и унищожи. 
Той няма да покаже страх от Бога, 
добродетели или справедливост, а 
ще се лиши от най-висшата форма 
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на човешката природа, състояща 
се от състрадание, справедливост 
и съчувствие, а тесногръдите 
страсти накрая ще го доведат до 
звероподобен характер. В такова 
състояние истинската цел на 
религията става напълно изгубена 
за него.”. 

Колко далеч отива религията във 
влиянието си върху човешките 
способности?

След разкриване на 
необходимостта от религия, 
Обещаният Месияас казва:

„Все, който жадува за истината, 
ще осъзнае, че много преди зората 
на религията, Бог е отредил 
някои хора по природа да са по-
склонни към любов и състрадание, 
а други да са по-склонни към гняв и 
ярост. Религията учи, че цялата 
любов, послушание, искреност и 
вярност, които поклонниците 
на идолите или поклонниците на 
човеците имат към тези обекти би 
трябвало директно да са насочени 
директно към Бог и същото ниво на 
искреност трябва да бъде показано 
и по пътя му. До каква степен 
религията влияе на човешката 
природа? Това е въпрос, на който 
не е отговорено в Евангелията. 
Но Свещения Коран е отговорил 
много подробно. Той обяснява, че е 
задължение на религията да променя 
естествените способности на 
човека или да превръща вълците в 
агнета, нейната цел е да направлява 

човека да използва по правилен 
начин естествените си дарби в 
съответствие с изискванията 
на времето и мястото. 
Предназначението на религията 
не е да променя способностите на 
хората, нейната цел е да ги насочи 
към тяхната правилна употреба. 
Вместо да наблягат на определено 
качество, като милост или прошка, 
тя трябва да наложи използването 
на всички качества. Никое човешко 
качество не е зло само по себе си, 
неговата неправилна или прекомерна 
употреба го прави такова. Човек 
не може да бъде упрекван за 
естествените си качества, освен 
ако не злоупотребява с тях.”[4]

Обещаният Месияас обяснява, 
че човек винаги трябва да помни, 
че може да бъде упрекван, само 
ако не използва качествата си по 
правилен начин и избере погрешен 
път, който да следва. Това показва 
красотата на Исляма, тъй като той 
дава задълбочени заповеди, които 
отговарят на изискванията на 
човешката природа, докато никоя 
друга религия или закон по света, 
които да отговарят на това или да 
отговарят на нуждите на човешката 
природа. Скоро след създаването 
на човешкия закон, бяха започнати 
дискусии за това как могат да 
бъдат изменени според сегашните 
обстоятелства. Докато много 
критици на Исляма да възразяват 
срещу определени ислямски закони, 
те трябва да помнят, че техните 
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възражения наистина се прилагат за 
тях. 

Обещаният Месияас казва:

„Трябва да бъде ясно, че 
истинската цел на приемането на 
вярата, че човек трябва да придобие 
такава сигурност по отношение на 
Бог, който е изворът на спасението, 
така, сякаш може да Го види със 
собствените си очи.[5] Нечестивият 
дух на греха се стреми да унищожи 
човека и човек не може да избяга 
фаталната отрова на греха докато 
бе повярва с абсолютна сигурност в 
перфектния и жив Бог и докато не 
узнае със сигурност, че съществува 
Бог, Който наказва виновниците 
и дарява справедливите с вечна 
радост. Често срещано явление е, 
когато човек вярва във фаталните 
последици от нещо, човек не го 
прави. Например, никой не поглъща 
отрова постоянно. Никой не 
застава нарочно пред див тигър. 
Никой не поставя умишлено 
ръката си в устата на змия. Тогава 
защо някой ще извършва грехове 
нарочно? Причината е, че човек не 
е сигурен по този въпрос, както е 
сигурен по други въпроси, които вече 
споменахме. Първото задължение на 
човек следователно трябва да е да 
придобие увереност по отношение на 
съществуването на Бог и да приеме 
религия, чрез която може да придобие 
тази увереност, за да се страхува от 
Бог и да избягва греховете. Как може 
да бъде придобита тази увереност? 
Тя не може да бъде придобита само 

чрез обикновени приказки и истории. 
Тя не може да бъде придобита само 
чрез аргументи. Единственият 
начин за придобиване на сигурност 
е да се почувства Бог чрез разговори 
с него или чрез виждане на неговите 
знамения, или чрез компанията на 
някой, който има този опит.” [6]

Обиждането на други религии не е 
религиозно

Обещаният Месияас казва:

„Религията не учи да се хулят 
и клеветят светци, пророци и 
пратеници, защото това е против 
всяка самата цел на религия. 
Истинската цел на религията е 
човек да се пречисти от всяко зло, 
да предостави душата си в ръцете 
на Всемогъщия Бог и да се изпълни 
с убеденост, любов, истинско 
познание и вярност, че истинската 
и чиста трансформация се случва и 
че небесният живот е постигнат в 
този свят.  [7]

Следователно Исляма ни учи 
да почитаме и уважаваме всички 
пророци и свети личности и 
да въздържаме от говорене 
пренебрежително дори срещу идоли, 
които другите почитат. Обещаният 
Месияас казва:

„Има две вредни болести, от 
които за да бъде спасен човек, 
трябва да приеме религия. Първата 
е, когато човек отхвърля вярата в 
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Единствения Всемогъщ Бог, който 
притежава перфектни и пълни 
качества и показвайки пълно безверие 
напълно пренебрегва изпълнението 
на задължителните права, дължими 
на Бог и така отхвърля Божиите 
благословии, които са наистина 
са пропити във всяка една фибра и 
пора от човешкото съществуване. 
Втората е, че вместо да изпълни 
правата на другите, човек напълно 
ги пренебрегва и се превръща в 
отровна змия, която атакува всеки, 
който противопоставя или напуска 
неговата религия. Този тип хора 
приема смъртта, тъй като той 
не е запознат със Живия Бог. Човек 
не може да развие свежа вяра, освен 
ако не стане свидетел на живите и 
свежи прояви на Божиите знамения.” 
[8]

Днес ахмадийците са благословени 
да бъдат свидетели на живите 
прояви на Бог. Всеки, който желае да 
види това бива направляван от Бог 
към Ахмадия и има десетки случки, 
на които съм се натъкнал в тази 
връзка, но ще спомена само една 
малка проява

Една алжирска дама е водена към 
истината

Една жена от Алжир разказа 
следното:

„Преди няколко години сънувах сън, 
в който съм в мавзолея на Светия 
Пророкса и плача неутешимо. След 
този сън започнах постоянно 
да се моля Бог да ме направлява 

в търсенето ми на правилния 
път. Започнах да гледам различни 
религиозни ТВ канали, надявайки се 
да успея в търсенето си, но никоя 
не удовлетвори. Често прекарвах 
нощите или молейки се в дълбока 
мъка. или се взирах в небето и 
звездите, докато една нощ не чух ясен 
глас да ми казва „Погледни нагоре, за 
да видиш пътя на напътствията”. 
На следващия ден се натъкнах 
на телевизионен канал, по който 
имаше дискусия по най-красивия 
начин, която докосна сърцето ми и 
започнах да гледам канала редовно. 
Открих значението на съня ми, 
защото чрез мюсюлманската 
телевизия „Ахмадия 
интернешънъл”(сателитният, на 
който се натъкнах), аз се запознах 
с Имам Махди (т.е. Хазрат Мирза 
Гулам Ахмадас, Обещаният Месия 
и Имам Махди) и Халифат и 
така положих началната клетва 
в Мюсюлманската общност 
„Ахмадия.”

По този начин Бог насочва към 
неговата жива религия.

Целта на религията е да повиши 
нравствеността и толерантността

Обещаният Месияас казва:

„Целта на религията е да повиши 
нравствеността на човека по 
отношение на отразяването на 
Божиите качества. Когато човек 
достигне до това ниво, той може да 
бъде проклинан или обиждан устно 
хиляди пъти, но няма да отвърне 
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агресивно или с насилие. Истинския 
последовател на религията 
не бърза и не е нетолерантен. 
Нетолерантният човек, независимо 
християнин, мюсюлманин или 
индус, няма да се въздържи да 
критикува светите личности на 
другите религии. Не забранявам 
да се правят обсъждания относно 
разликите между религиите, обаче 
трябва да бъдат направени честно 
и почтено честност и почтеност 
и без предразсъдъци и злоба. 
Сегашната връзка между индусите 
и мюсюлманите съществува от 
векове, а не от близкото минало. 
Затова се молим духът да се влее в 
хората и да подобри и затвърди тези 
общи връзки, с други думи, не всички 
последователи на други религии 
винаги да имат добри отношения с 
мюсюлманите.” [9]

Религията изисква от 
последователите си да развият 
душевна чистота

Обещаният Месияас казва още:

„Трябва да се има предвид, 
че религията не включва само 
дискусии, дебати и спорове. Тя не 
означава нищо, освен ако не развие 
практическото състояние, което се 
изисква от религията, в противен 
случай това няма да се хареса на Бог. 
Знаем от тяхното практическо 
състояние, че светците от 
миналото на Исляма и индуизма в 
действителност са практикували 
това, което са проповядвали. 

 [„О, вие, вярващи, вслушайте се в 
самите себе си”][10]

Стихът ни съветва първо да 
променим себе си. Ако човек е лишен 
от духовна светлина и въпреки 
това проповядва на другите, те 
ще принизяват религията до 
детска игра. Всъщност този тип 
„реформатор” ще бъде вреден за 
другите, тъй като те ще използват 
логика, разум и философия в 
техните проповеди, тя самите ще 
бъдат празни и кухи отвътре.”

В света днес членовете на 
Мюсюлманската общност „Ахмадия” 
са тези, които проявяват търпение, 
добри нрави и толерантност и не-
ахмадийците открито признават, 
че наблюдават тези качества в 
общността. Ние трябва да се 
стремим винаги да отстояваме тези 
качества, защото със сигурност тези 
качества ще привлекат другите към 
правилния път. 

Един джентълмен в Мали 
различава истината от лъжата

Мали е далечна страна в Африка, 
където се казва, че хората са 
неграмотни и необразовани и 
историята, което ще Ви разкажа 
е за човек, който се вписва в тази 
категория. Един ден един възрастен 
човек дошъл в щаба на нашата 
мисия в Мали и казал, че иска да се 
присъедини към Мюсюлманската 
общност „Ахмадия”. В отговор на 
въпроса защо иска да се присъедини, 
той казал:
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„Снощи си бях настроил 
радиото на Вашето живо радио 
предаване, когато противник на 
Вашата общност започна да сипе 
яростни обиди срещу мисията 
на ахмадийците, а мисионера-
ахмадиец не реагира по същия начин, 
представяше логични аргументи. 
По време на програмата се молих на 
Бог: О, Аллах! Посочими кой от тези 
двамата е прав. Докато се молех съм 
заспал и сънувах сън. В съня видях, че 
от едната страна е Мюсюлманския 
джама’ат „Ахмадия”, а от другата 
противниците на общността 
„Ахмадия” и спореха. Когато 
противниците не можеха да 
отговорят на мисионера от 
общността „Ахмадия”, те го 
хвърлиха в една яма и започнаха 
да изливат мръсотия върху него. 
Тогава в съня видях един светец да 
се спуска от небето и да казва „Аз 
съм Махди” и той протегна ръката 
си спаси мисонера-ахмадиец. Тогава 
се събудих. И сега нямам никакви 
съмнения относно истината на 
„Ахмадия.”

С Божията благодат той 
положил клетва и се присъединил 
към Мюсюлманската общност 
„Ахмадия”. Отличните морални 
ценности и поведение са онези, 
които са привлекли този праведен и 
искрен човек и са го подтикнали към 
молитви, такива хора са привлечени 
от Аллах. Това е знак на живата 
религия и живия Бог. 

Призивът на религията

Обяснявайки нуждата от религия, 
Обещаният Месияас казва:

„Казвам ви, въздържайте се 
от злото и бъдете наистина 
състрадателни към човечеството. 
Изчиствайте сърцата си от злоба 
и завист и чрез този навик ще се 
превърнете в ангели. Религията, 
основана на егоистични желания е 
мръсна и нечестива, която е лишена 
от състрадание към човечеството 
и мръсен е път, покрит с тръните 
на ненавистта. О, вие, които сте с 
мене, не ставайте като тези хора. 
Помислете за това, което искаме 
да постигнем чрез религията. Дали 
е постоянно да потискаме другите? 
Не, религията съществува, така 
че ние можем да получим живота, 
който се намира в Бог. Подобен 
живот никога не е бил и няма да бъде 
получен, освен ако Божествените 
качества не дойдат да пребъдат 
във вас. Бъдете състрадателни 
към всички в името на Бог, за да 
получите милост на небето. Елате и 
аз ще ви науча как вашата светлина 
да свети по-силно от всички други 
светлини. Оставете вашите низки 
страсти, злобата и завистта, 
бъдете състрадателни към 
човечеството и изгубете се в Бога. 
Бидейки с Бога, ще постигнете най-
високите нива на пречистване. Това 
е пътя, застлан с чудеса, молитвите 
са чути и ангелите идват на помощ 
на човека. Но това не е работа за 
един ден. Напред и постоянно напред. 
Учете се от примера на перача, 
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който продължава да вари дрехите 
в гореща вода докато топлината 
не премахне всяка мръсотия от 
тях. След това, ставайки сутрин, 
той накисва прането във вода и бие 
дрехите в каменните плочи. Така 
мръсотията, събрала се по дрехите 
бавно се премахва. Процесът на 
загряване на дрехите и удряне 
продължава докато не станат 
като нови. Това е единствената 
стратегия за пречистване на 
човешката душа. Вашето спасение 
зависи само от това пречистване. 
Това е точно каквото Всевишния 
Аллах е казал в Свещения Коран [11]: 
„душата, която е била пречистена 
по различни начини от праха и 
мръсотията, е постигнала успех.” 
[12]

Ролята на пророците в различните 
епохи

Обещаният Месияас обяснява 
истинността на Исляма по този 
начин:

„Пророците в миналото са били 
изпращани само на определени 
нации, племена и народи и затова 
учението, донесено от тези пророци, 
е непълно. Човечеството все още се 
е развивало и напредвало в своите 
разбирания, знания и качества и 
следователно е имало по-малка 
нужда от реформация, тъй като 
човечеството все още не е било 
готово за най-висшата форма на 
учение. В крайна сметка е дошла 
епоха, когато качествата на човека 

значително са се подобрили, но 
греха, порока, безнравствеността, 
злото и издигането на човека в култ 
са се ширили по света. Истинското 
единство на Бога и истината не 
се проявявала нито сред индусите, 
нито сред зороастрийците, нито 
сред евреите или християните и 
качествата на човечеството са 
били обгърнати от тъмнина и 
егоистични мотиви и страсти. 
По това време Бог изпратил 
Свещения Коран на Светия Пророкса 
и учел света на Исляма, който бил 
перфектен и завършен. Предишните 
пророци били изпратени на отделни 
нации и затова техните учения 
и мисии били според качествата 
и темперамента на отделните 
народи, за които били изпратени. 
Тези хора и народи са били неспособни 
да разберат ислямските учения още 
тогава и затова пророците не са ги 
учили на Ислям, той като е нямало 
да удовлетвори техните конкретни 
изисквания на времето. Ето защо 
никоя от предишните религии не 
се е наричала Ислям. Въпреки това 
религията, която е била преподавана 
от Светия Пророкса е била за 
реформация на цялото човечество. 
Нейното учение е свързано с всички 
човешки качества, способности 
и компетенции и поради тази 
причина е видно, че тя превъзхожда 
всички други религии. Тази религия е 
била специално наречена Ислям и Бог 
е заявил, че Ислямът е перфектен и 
цялостен, както той казва:
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„Днес аз усъвършенствах Вашата 
религия и изпълних своята благодат 
към Вас и към онези, които са 
избрали Исляма за религия.”[13]

Предишните религии бяха 
недовършени и бяха подобни на 
законите, направени за определени 
държави или времеви периоди и 
затова Бог не назова тези религии 
Ислям. Това е естествено, защото 
онези пророци не са дошли за целия 
свят, а само за техните определени 
народи. Техния фокус е бил да се 
реформират злините и пороците 
само сред народите, за които са 
били изпратени. Тяхната мисия не 
е била да доведат до реформирането 
на цялото човечество, той като 
те са донесли лекарство само за 
определени болести и заболявания, 
открити сред нациите, за които 
са били изпратени. Религиозните 
писания, донесени от тези 
минали пратеници, също са били 
несъвършени, защото техните 
принципи са били ограничени до 
обхвата на техните определение 
нации или народи, за които са 
били изпратени. Обаче Ислямът 
е бил изпратен за целия свят и по 
отношение на всяко качество на 
човечеството и Свещения Коран бе 
изпратен с цел реформирането на 
цялото човечество; правилата и 
лидерите, обикновените хора, както 
и интелектуалците и философите. 
Следователно Коранът обсъжда 
качествата, приложими за всички 
категории хора, с цел тези качества 

да бъдат изцяло посветени в път 
към Бога. Отново причината за 
това е, защото Коранът разглежда 
всички качества и способности на 
човечеството и цели да реформира 
всички хора. Светият Пророкса 

е бил описан като спойката на 
всички пророци, като точно тази 
предпоставка от неговата мисия 
обхваща и изпълнява всички минали 
мисии, които не могат да бъдат 
завършени от предишните пророци. 
Коранът бе изпратен да реформира 
цялото човечество и изисква 
използването на всяко качество 
на човека за тази цел и затова 
всички начини за реформирането 
са били надлежно обяснени в него. 
Ето защо ученията на Корана са 
били наречени Ислям, наименование, 
което никоя друга религия не е 
могла да получи, тъй като са били 
ограничени по обхват и поради тази 
причина, незавършени. Накратко, 
когато това е реалността на 
Исляма, защо някой ще се колебае да 
нарече себе си мюсюлманин? Разбира 
се, твърдението, че Ислямът е 
очертан от Корана, се подкрепя 
и от суперлативи и очевидни 
доказателства и аргументи.” [14]

По този начин дори и днес 
ученията и аргументи на Корана 
се харесват на праведните хора 
и ги привличат. Голям брой от 
немюсюлманите се присъединяват 
към Исляма и постигат вътрешно 
удовлетворение и спокойствие. 
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Един италианец в Япония открива 
Бог

Нека да видим как един италианец 
в Япония бе насочен в правилния 
път от Бог. В Токио, Япония се 
провеждал панаир на книгата и 
Мюсюлманската общност „Ахмадия” 
също имала представителство. 
Един италиански господин посетил 
нашия щанд и започнал дискусия за 
съществуването на Бог и религията. 
Той обяснил, че търси Бог от известно 
време и неговото търсене го е 
отвело до посолството на Саудитска 
Арабия, тъй като мислел, че може 
да открие Бог чрез тях и да стигне 
до Мека, въпреки това не успял да 
намери Бог. След това му разказахме, 
че Обещаният Месияас и Имам 
Махди е дошъл точно поради тази 
причина, за да обясни истинското 
разбиране за Бог на света; Богът, 
който е Господар на всички светове 
и който отговаря на онези, които му 
се молят и е жив Бог.  И така му беше 
дадена епичната книга на Обещания 
Месияас „Философия на ученията на 
Исляма, отговор на съвременните 
въпроси според Исляма” от 
четвъртият световен  председател 
на Мюсюлманската общност 
„Ахмадия” (Хазрат Мирза Тахир 
Ахмадрх) и една от моите книги. 
Той взел книгите, обещавайки, че 
ще ги прочете и ще се върне на 
щанда на следващия ден, ако има 
някакви въпроси. Връщайки се на 
следващия ден, той казал: : Нямам 
думи да изразя благодарността си. 

Начинът, по който ислямските 
учения, свързани с Бог и пророците, 
са обяснени в тези книги, ми отвори 
очите и ме накара да позная Бога, 
който търся с години. Бих искал да 
се върна в централата на „Ахмадия” 
с Вас и да се присъединя към Вас във 
Вашите молитви и да се предам на 
Бога, който е нашият Създател и 
Господар. Бих искал да се присъединя 
към религията, която ми показа 
правилния път. 

Бяха му дадени и други книги 
за четене, като „Исус в Индия”, и 
след всяка прочетена книга, той 
отбелязваше колко брилянтни 
и интелектуални изследвания и 
трудове са. Той се научи как да 
изпълнява ритуалното измиване и 
официалната молитва. Накратко Бог 
постоянно напътства хората по този 
начин. 

Целта на идването на Обещания 
Месияас

Обещаният Месияас е обяснил, че 
е дошъл на света, като заместник 
на Светия Пророкса, за да обясни на 
света още веднъж неговите красиви 
учения:

„Бог е изпратил този пророк 
(имайки предвид себе си), за да 
предостави знания, разбирания 
и насоки, изисквани в тази епоха 
и да обясни правилните пътища 
за постигането на това. Той е 
трябвало да предостави знания, 
за да удовлетвори сърцата, 
да укрепи вярата и да победи 
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противниците с неопровержими 
аргументи и мотиви. Той е бил 
изпратен с блестящ и брилянтен 
образ на вярата и нейните учения. 
Хората очевидно и неочаквано 
осъзнават това същество от Бога. 
Бог е изпратил този перфектен 
реформатор (Обещаният Месияас), 
за да установи, че всички други 
религии и учения в тази епоха 
бледнеят в сравнение с Исляма. 
Религията на Исляма обхваща всички 
други религии, всички благословии и 
тънкости на познаване и разбиране 
на всички небесни знаци. Това е 
Божията воля чрез този пророк 
Ислямът да блесне във всяко едно 
отношение.”

Кой друг би могъл да твърди, че 
е изпратен от Бог? Наистина днес, 
наблюдаваме живите знаци на Бог, 
изразени чрез Обещания Месияас.

Какво изисква Исляма от своите 
последователи

Какво изисква Исляма от своите 
последователи? И каква полза 
ще имат те като следват неговите 
учения и изпълнят тези изисквания? 
Обещаният Месияас разяснява този 
въпрос:

„На арабски Ислям означава пари 
платени за сключване на сделка, 
да извършиш афера с някого или да 
търсиш мир, или подадеш иск или 
да предадеш позиция. Техническите 
средства на Исляма са изложени в 
стиха:

„Не, всеки, който се подчинява 
изцяло на Аллах и е извършил 
добро, ще получи своята награда 
от господаря си. Те няма да бъдат 
застигнати от страх или мъка.” 
[15]

Това означава, че мюсюлманинът 
е човек, който се отдава изцяло 
на каузата на Всемогъщия Бог, 
тоест човек, който се посвещава 
на Всемогъщият Бог, който следва 
неговия замисъл и спечелва неговото 
благоразположение, а след това 
става последователен в правенето 
на добро в името на Всемогъщия Бог 
и посвещава всички свои качества 
на тази кауза. С други думи, той 
принадлежи изцяло на Всемогъщия 
Бог както доктринално, така и на 
практика. Доктринално означава, че 
човек трябва да цени своята същност 
като нещо, което е било създадено 
за признаване на Всемогъщия Бог и 
неговото послушание, и търсенето 
на неговата любов и задоволство. 
Практическата принадлежност 
означава да се върши цялото 
добро, което е свързано с всеки 
човек и неговите способности с 
такова усърдие и внимание, сякаш 
човек лицето на възлюбения си в 
огледалото на своето подчинение. 
[16]

Такава страст и хъс е това, което 
се изисква.

Установяване на жива връзка с 
живия Бог

Обещаният Месияас е обяснил, 
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че Ислямът не просто се състои от 
приказки и легенди, като другите 
религии, като по този начин не 
командва своите последователи, 
че тяхната отговорност е само 
да следват и да действат според 
напътствията на хора от миналото. 
Всъщност Ислямът съветва своите 
последователи да установят жива 
връзка с Бог и да постигнат благодат 
чрез живата връзка с Господа. 
Обещаният Месияас казва:

„Никоя друга религия или закон 
не могат да го заменят, защото 
Светия Пророкса е клеймото на 
пророците, Свещения Коран е 
перфектната книга. Не може да 
има друга калима или молитва. 
Светият Пророкса е демонстрирал 
това, което е проповядвал. Не може 
да има спасение, без да се следва 
Корана. Този, който му обръща 
гръб, ще отиде в ада. Това е нашата 
вяра и убеждение. Но също трябва 
да се има предвид, че вратата на 
Божествената беседа и откровение 
остава отворена за тази Ума. Тази 
врата е винаги присъстващо и 
трайно свидетелство за истината 
на Свещения Коран и Светия 
Пророкса. Затова Бог ни научи на 
тази молитва в глава Ал-Фатиха: 
„Води ни по правия път на онези, 
които си дарил с твоите благословии 
...” [17]

Молитвата, преподавана по 
отношение на „онези, които си дарил 
с твоите благословии” предлага 
как да се търси съвършенството 

на пророците. Разбира се, 
превъзходството, с което са 
удостоени пророците, е тяхното 
истинско знание и разбиране за 
Бог и те са постигнали това чрез 
директна комуникация и разговор 
с него. Това е, което желаете и 
вие. Но ако мислите, че макар и 
Свещения Коран да ни нарежда да 
отправяме тази молитва, ние не сме 
в състояние да постигнем нищо от 
това или никой от мюсюлманите 
няма да има привилегията да 
постигне това духовно състояние 
и вратата за приемане на тази 
молитва е затворена за нас до деня 
на Страшния съд, тогава нима 
тогава това ще е равнозначно 
на обида на Исляма и Светия 
Пророкса? Простата истина е, че 
този, който мисли и вярва така, 
клевети Исляма. Той не разбира 
духа на Исляма.  Това, което 
подчертава Исляма е, че простото 
устно произнасяне на вярата в 
Единствения Бог не е достатъчно; 
човек трябва наистина да разбере 
неговата важност. Вярата в Ада 
и Рая не трябва да се основава на 
просто предположение. Човек трябва 
да вкуси благословиите на рая в 
този живот и трябва да се откаже 
от греховете, които извършват 
диваците. Това наистина е и си 
остава прекрасната цел, която 
човешките същества трябва да 
следват, благородна и свята цел, 
подобна на която много други хора 
не могат да посочат в тяхната 
религия, нито могат да кажат, че 
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са постигнали. Всъщност лесно е 
да се твърди, но е невъзможно да се 
демонстрира.” [18]

Богът на Исляма призовава хората 
към него с отворени обятия

Обещаният Месияас казва още:

„Човечеството е било създадено, 
за да се подчинява и представи 
на Бог. Но никой не би искал да 
остава сляп и така ако човек е 
наясно, че спасението е заложено 
в припознаването на Бог, тогава в 
своето търсене да се срещне с него, 
следва, че той никога не може да 
бъде задоволен с шепа истории и 
легенди. Вместо това той трябва 
да се стреми да се запознае напълно с 
перфектните качества на Бог, за да 
може да бъде припознат. Само чрез 
следването на Исляма това желание 
може да даде плодове. При някои хора 
това желание е било подтиснато от 
тяхното егоистично и го и страсти. 
Има и такива, които жадуват за 
светски удоволствия и развлечения 
и са обсебени от материализъм и 
напълно пренебрегват Бог и нямат 
никакво желание да търсят съюз с 
него. Хората,, които се прекланят 
пред светските идоли са мрачни. 
Несъмнено човек, който е постигнал 
спасение от светски мании и е 
намерил истинското вечно щастие 
и задоволство, никога няма да бъде 
доволен или изпълнен от религия, 
която се състои само от митове 
и фолклор. Той ще намери своя мир 
и удовлетворение чрез само чрез 

Исляма (естествено само чрез 
следване на истинските учения 
на Исляма). Богът на Исляма не 
затваря вратата на благословиите 
пред никого, а по-скоро изпраща 
покана с отворени обятия и казва, че 
онези, които изразходват цялата си 
енергия да тича към него, ще намери 
вратата на неговите награди и 
поощрения отворена.” [19]

В тази връзка по-рано дадох за 
пример италианеца и невероятния 
начин, по който Бог го е направлявал. 

Истинската религия трябва да 
предлага нови знамения и чудеса

Обещаният Месияас разяснява как 
Ислямът дава живот на религията :

„Една религия, която не проява 
живи знамения, няма да може да 
привлича своите последователи към 
Бог и няма да може да създаде у тях 
отвращение към греха и порока. 
Религиозните последователи могат 
шумно да прокламират тяхната 
религия, но им е невъзможно 
да постигнат чисто сърце, 
благополучие и истински страх от 
Бога, освен ако човек не преживее 
нещо необикновено, следвайки тази 
религия. Нов живот може да бъде 
вдъхнат само на човек, когато се 
генерира свежа убеденост и вяра и 
какво винаги се е случвало е възможно, 
само когато се случват нови чудеса, 
каквито са били показани от 
Мойсейас,Исусас, Авраамас, Яковас и 
Мухаммадас, Избрания. Нов живот 
бива постигнат от онези, на които 
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Бог им се явява постоянно, чиято 
вяра се подновява постоянно и които 
наблюдават нови знамения. Другите 
религии са хванати в капана на мрежа 
от минали приказки и истории от 
минали времена. Докато техните 
последователи изговарят името 
на Бог с езиците си, сърцата им го 
пренебрегват. Казвам наистина, че 
шумотевицата и безредиците по 
света се основават само на истории 
и легенди. Всеки, който свързва 
чудесата на пратеници и светци 
от преди векове знае в сърцето си, че 
те само разказват само истории от 
древността, на които нито те, нито 
техните предци са били свидетели. 
Те никога не могат да бъдат сигурни 
до каква степен разказите, за които 
се отнасят са истински. Тъй като 
е често срещано при светските 
хора да правят от нищо нещо и 
това ги кара да представят минали 
разкази и истории като чудеса. 
Дали това е мюсюлманин, който 
разказва тези минали истории, 
християнин, който вярва, че Исусас 

е божествен и разказва за неговите 
чудеса, или индус, който разказва 
за чудесата на аватарите, всички 
са напълно безполезни, ако не се 
представят живи примери заедно 
с тях.  Истинската религия е 
онази, която е подкрепяна от живи 
примери. Може ли някой в сърцето 
си или в съзнанието си да приеме, че 
докато от една страна религията 
може да бъде вярна, от друга 
нейната истинност не успява да 
блесне в настоящето и в бъдещето, 

а вместо това има само разкази от 
миналото, които описват нейната 
светлина. Така, когато човек жадува 
за напътствия, ще намери вратата 
на подобна религия затворена. 
Знам със сигурност, че всеки, който 
жадува да се срещне с Бог, никога 
няма да таи такъв манталитет. 
Накратко е абсолютно необходимо 
истинската религия да показва 
свежи, ярки и блестящи знамения и 
да показва нови проявления на Бог и 
да представя живи примери.” 

Последният световен съюз

Обещаният Месияас казва тогава:

„Бог желае всички души, които 
населяват различните части на 
света – независимо дали в Европа 
или Азия – тези които притежават 
чисти натури, трябва да бъдат 
привлечени към съюза и неговите 
създания да бъдат обединени от 
една вяра. Това е Целта на Бог, с 
която съм бил отгледан. Затова 
следвайте тази цел, но с нежност о 
добри нрави.” [20]

Начинът, по който трябва да 
бъде следвана една религия, е чрез 
молитви и концентриране върху 
подобряване на моралните ценности 
на човека, а не чрез размахване 
на меч и проливане на кръв. Сега 
отговорност е на последователите 
на истинския слуга на Светия 
Пророкса (т.е. Обещания Месияас) 
да разпространят посланието на 
тази религия по света, което Светия 
Пророкса е дошъл да установи. 
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Обобщение на истинската религия

Това е религия, която проповядва: 
„Този ден аз усъвършенствах Вашата 
религия и изпълних своята благодат 
към Вас и Ви избрах Исляма за 
религия” [21] Това религия, която 
предоставя всяко решение и 
отговор на всички проблеми или 
въпроси, които ще възникнат до 
края на времето. Тази религия дори 
и днес сформира връзка между 
човечеството и Бог и показва 
неговите живи знамения. Тази 
религия изпрати  своя Пратеник в 
последната епоха и го събра с по-
ранните хора, за да могат да научат 
за реалността на религията.[22] Тази 
религия е обяснила как Халифът 
от пророчествата на Пророците 
ще се появи и след това ще може 
състоянието на страх у вярващите да 
се превърне и установи в състояние 
на мир и сигурност.[23] Това е 
религията, която днес чрез Халифата 
на Обещаният Месияас е осветил 
ярко средствата за мир по света и 
е затворил устите на критиците, 
които твърдят, че в свят, в който 
науката продължава да показва нови 
и удивителни чудеса, религията 
не отговаря на изискванията на 
модерната епоха и няма място.  

Ислямът – Перфектната и пълна 
религия

Трябва да се знае от всички, 
че Ислямът е перфектно учение, 
изпратено от Бог и науката е 
подчинена на него. Трябва да бъде 

ясно изразено, че чудодейните и 
необикновени ситуации и прояви 
на Бог не са само истории от 
отминали времена, а че дори и 
днес Мюсюлманският джама’ат 
„Ахмадия” може да покаже на 
света живите знамения за Божията 
благодат, благословии и дарове. 
Молитвите не са нещо остаряло, 
а дори и днес чрез Исляма се 
демонстрира приемането на 
молитви и Бог показва неговите 
изключителни прояви. Ахмадийци 
във всички краища на света 
са свидетели на тези чудеса и 
удивителни знамения. Днес само 
Ислямът може да осигури истинска 
храна и живот на света и само 
знамето на Светия Пророкса може да 
гарантира световен мир. Животът 
на човек на този свят и в отвъдния 
е наистина установен само ако 
човек има вяра и е установил връзка 
Бога. Днес никой, с изключение на 
„Ахмадия”, не може да освети света 
с тези реалности и истини. 

Изпълнете отговорностите си

И така станете! Оставете своите 
уговорки и пожертвайте цялата си 
енергия, живот, богатство, време 
и чест, за да изпълните тази важна 
цел! Разширете своите качества и 
способности, увеличете молитвите 
си до степен на такава болка и мъка, 
че Бог да изпрати безкрайните си 
благословии за нашите усилия за 
постигане на тази цел, за да могат 
единствената истинска религия и 
единствения истински пратеник 
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да бъдат признати и единственият 
истински Бог да бъде надлежно 
почитан по света! Нека Бог ни даде 
възможност да изпълним нашите 
отговорности. 

Сега се съберем за тиха молитва 
с Божията воля: молете се за 
всички ахмадийци, които страдат 
по някакъв начин някъде по света; 
молете се за целия мюсюлмански 
свят Бог да облекчи болката, 
мъката и страданието им; молете 
се Бог да спре жестокостите и 
несправедливостите, извършени 
от управниците и така наречените 
религиозни лидери и организации, 
които позорят името на Исляма; 
молете се и за подобряване на 

състоянието на света, защото в 
момента света се приближава много 
бързо към изключително опасна 
ситуация и нека Бог да спаси и 
защити света от унищожение; беше 
съобщено, че няколко жени са 
получили наранявания по време на 
събранието, нека Бог да ги дари с 
добро здраве; нека Бог да помогне 
да всички Вас да се приберете без 
проблеми у дома; нека всички ние 
да имаме възможност да увеличим 
вярата си; нека Бог закриля 
всички нас, всички ахмадийци 
по света и мен от всяко зло и 
вреда на противниците, а сега се 
присъединете към мен е мълчалива 
молитва.” 

Бележки:

1. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Малфоозат”, том 2, стр. 236-237.
2. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Рухани Кхаза’ин”, том 3, стр. 119.
3. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Барахеен-е-Ахмадия” том 5, „Рухани Кхаза’ин”, том 21, 
стр. 27-29.
4. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Четири въпроса от г-н Сираджудин, християни и техните 
отговори” (Тилфорд, Съри: Ислям Интернешънъл Пъбликейшънс Лимитед, 2009) 15-16.
5. Целта на религията е да създаде сигурност във вярата. Човек, който не успее да го 
направи, трябва да бъде много загрижен.
6. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Насим-е-Да’уат”, „Рухани Кхаза’ин””, том 19, стр. 447-448.
7. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Лекция Сиалкот” (Тилфорд, Съри: Ислям Интернешънъл 
Пъбликейшънс Лимитед, 2007) 47.
8. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Барахеен-е-Ахмадия” том 5, „Рухани Кхаза’ин”, том 21, 
стр. 30.
9. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Малфоозат”, том 6, стр. 210.
10. Свещения Коран, Сура Ал-Ма’идах, стих 106.
11. Свещения Коран, Сура Ас-Шамс, стих 10.
12. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Британското правителство и Джихад” (Тилфорд, Съри: 
Ислям Интернешънъл Пъбликейшънс Лимитед, 2006) 16-17.
13. Свещения Коран, Сура Ал-Ма’идах, стих 4.
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14. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Сат Бахн”, „Рухани Кхаза’ин””, том 10, стр. 272-274.
15. Свещения Коран, Сура Ал-Бакарах, стих 118.
16. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „А’ина-е-Камалат-е-Ислям”, „Рухани Кхаза’ин””, том 5, 
стр. 57-58.
17. Свещения Коран, Сура А-Фатиха, стих 6-7.
18. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Лекция Лудхиана” стр. 53-55.
19. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Хакеекатул Уахи”, „Рухани Кхаза’ин””, том 22, стр. 64.
20. Хазрат Мирза Гулам Ахмадас, „Ал-Уасият”, „Рухани Кхаза’ин””, том 20, стр. 306-307.
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тях, които още не са се присъединили. Той е Всемогъщият, Премъдрият. „ Светият 
пророк Мухаммадса е предрекъл, че в последните дни Обещания Месия ще се появи, 
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23. Това се отнася до пророчеството на Свещения Коран и Светия Пророкса, че Халифата 
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ученията на Исляма чрез свежо послание за любов, мир и състрадание. 
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Реакция към Шарли 
Ебдо…? 
Хазрат Мирза Масрур Ахмад – 
Халифатул Масих V (аба) 

В 11:30 часа сутринта на 7 януари 2015 г. 
двама маскирани мъже, въоръжени с автомати 
„Калашников” нахлуват в редакцията на списание 
„Шарли Ебдо” във Франция, като убиват 11 души, 
включително редактора и няколко изтъкнати 
членове на колектива. Малко след това те убиват 
и полицейски служител наблизо. На следващият 
ден въоръжен мъж прострелва смъртоносно 
полицейска служителка и ранява мъж преди да 
избяга. При други обстоятелства въоръжен мъж 
взема няколко човека заложници в магазин за 
храни кашер в Източен Париж, където полицията 
открива телата на четирима заложници. По цял 
свят заклеймиха бруталните убийства, като 
хората се събира на големи групи в градовете, за 
да покажат подкрепата си за списанието. 

На петъчната проповед на 9 януари 
2015, Хазрат Мирза Масрур Ахмад 
говори за кратко за нападението над 
„Шарли Ебдо”.

Трябва да се молим за 
мюсюлманите, живеещи по света и 
в Европа, тъй като беше извършена 
зверска несправедливост във 

Франция в името на Исляма и на 
Светия Пророкса, въпреки че това 
няма нищо общо с ученията на 
Исляма. Ние винаги поддържаме 
и доказваме тезата, че да вземеш 
закона в свои ръце и да убиеш някого 
по този начин няма нищо общо с 
ученията на Исляма. И въпреки 
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това така наречените мюсюлмани 
и мюсюлмански организации не 
спират с тяхното беззаконие и 
злодеяния. Затова мюсюлманите, 
живеещи тук в Европа и в страните 
от Западния свят, биха могли да се 
сблъскат с неподходящия ответен 
удар на местното население и още 
повече, самото издание, чийто 
редактор беше брутално убит, може 
да реагира заедно с други членове 
на пресата и да атакува личността 
на Светия Пророкса. Нека Бог да 
даде възможност на правителствата 
тук да възпрат хората да реагират 
погрешно и да задържат и накажат 
извършителите според закона. Ако 
има негодувание, мюсюлманите, 
които няма кой да ги води, също 
ще реагират погрешно и по този 
начин безредието и разприте ще 
продължат да растат и има опасност 
да ескалират. Днес задължение е 
на членовете на Мюсюлманската 
общност „Ахмадия” да се моли двете 
страни да се въздържат от ексцесии 
и жестокости. Също така тези дни 
трябва да се фокусираме върху 
рецитиране на Даруд Шариф (като 
молим за благословиите на Светия 
Пророкса) постоянно. Тези, които 
могат да помогнат за се създаде мирна 
среда в рамките на техните сфери на 
влияние, трябва да положат усилия 
да го направят. Нека Всемогъщият 
Аллах да спаси света от анархия и 
нека безредиците и кавгите бързо да 
се превърнат в мир. 

На следващата седмица Хазрат 
Мирза Масрур Ахмадаба в 

своята петъчна проповед на 16 
януари 2015 обсъди по-подробно 
нападението над „Шарли Ебдо”

На последната петъчна проповед 
горих накратко за скорошния 
инцидент в Париж, при който хора, 
наричащи себе си мюсюлмани, 
нападнаха редакцията на едно 
списание и убиха 12 души. 
Привлякох вниманието на членовете 
на общността към измолването на 
Даруд. Победата на Исляма не трябва 
да бъде чрез убийства и унищожение, 
ние ще успеем в постигането на 
нашите цели като измолим Даруд 
на Светия Пророкса. Също така 
изразих тревогата си, че в отговор 
на нападението може да има грешна 
реакция и това може да се очаква от 
такива хора. Като реагира погрешно 
(списанието) отново публикува 
карикатури (на Светия Пророкса). Те 
отново ни причиниха огромна болка 
и наистина нараняват чувствата на 
всеки истински мюсюлманин.

Какво беше постигнато с 
тези действия на екстремизъм? 
Погрешното действие извършено от 
списанието преди 203 години, което 
беше забравено, изплува отново на 
повърхността заради погрешните 
действия на онези, които наричат 
себе си мюсюлмани. Каквото и 
да направило това списание в 
миналото, то се сблъска с острата 
реакция на западните лидери, които 
го заклеймиха. Много правителства 
казаха, че не биха позволили 
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техните вестници и списания да 
действат по този начин. Въпреки 
това след инцидента от миналата 
седмица много лидери и хора, 
които изглеждаха интелигентни 
и чувствителни, обявиха тяхната 
подкрепа за това упадъчно списание, 
което сега бива подкрепяно 
финансово с милиони долари от 
различни източници. Списанието, 
което публикуваше само шест хиляди 
копия и беше на ръба на затваряне, 
сега достигна тираж от повече от пет 
милиона копия за седмици и дни в 
резултат на погрешните действия 
на онези, които погрешно наричат 
себе си мюсюлмани. Сега някои 
наблюдатели смятат, че на изданието 
е даден втори живот за нови десет 
до дванадесет години, като преди 
можеше и да не просъществува и 
шест месеца. 

Ето защо тази жестокост не 
само раздуха погрешния образ на 
ислямските учения в много страни 
по света, но също така възкреси 
един умиращ враг. Ако можеше само 
ислямските организации, които 
създават хаос в името на Исляма, 
можеха да разберат, че ученията 
на Исляма за любов и състрадание 
могат да доведат света в лоното на 
Исляма много по-бързо. Ученията 
на Исляма за търпение и смирение не 
могат да бъдат сравнени с никоя друга 
религия. Материалистите са слепи 
за вярата и не могат да въздържат 
дори да се шегуват с Всемогъщия 
Бог, какво остава за пророците. 

Ако отговорим на действията 
на невежите с невежество, това 
дамо ще ги накара да бъдат още по 
постоянни в действията си. Ето 
защо Всемогъщият Бог заявява, че 
вместо да им отвръщаме трябва да 
ги подминем и да се дистанцираме 
от такива хора, които извършват 
напразни действия. Общуването 
и съгласяването с такива хора не 
само ни прави грешници, но ако им 
отговорим в замяна те подиграват 
и оскърбяват Всемогъщия Бог или 
говорят срещу Светия Пророкса по 
непристоен начин, то тогава ние 
също сме съучастници в техния грях.

Затова всеки истински 
мюсюлманин трябва да се опита 
да се въздържа от това и да остави 
въпроса на Всемогъщия Бог, който 
заявява, че когато всеки се върне 
при него, ще понесе последствията 
за своите действия. В крайна сметка 
ние ще се върнем при Всемогъщият 
Бог и той ще ни разкрие пред нас 
делата ни. В днешно време враговете 
на Исляма не искат да наранят 
Исляма, неговите учения и Светия 
Пророкса като използват меч, а 
вместо това използват подобни 
жалки тактики. Като заявява, че 
Всемогъщият Бог и неговите ангели 
изпращат благословии на Светия 
Пророкса, един основен принцип 
е бил обяснен от Всемогъщия Бог. 
Тези действия не могат да наранят 
Светия Пророкса. Вместо да се 
отдаваме на подобни напразни 
действия и отговаряме по същия 
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невеж начин, трябва да измолим 
Даруд и благословиите на Светия 
Пророкса – това е задължението на 
истинския мюсюлманин. Изпълни 
правата си и ще си изпълнил това 
задължение. 

Както споменах по-рано, че 
след този инцидент, онези хора, 
които са били първоначално срещу 
това вулгарно списание, сега го 
подкрепят в името на свободата на 
словото. Обаче, въпреки това, има 
честни и интелигентни хора, които 
не харесаха суровите изображения 
на Светия Пророкса и потърсиха 
отговорност управлението на 
списанието. Например Анри Русел, 
един от основателите на списание 
Шарли Ебдо, каза, че рисунките 
публикувани в списанието са 
провокативни и заради тази 
безотговорен акт редакторът 
обрекъл на смърт своя екип. Той, 
също така, заяви, че тези действия, 
които се извършват през последните 
няколко години, са срещу тяхната 
основна политика. 

По съшият начин Папата направи 
много добро изявление, казвайки, че 
свободата на словото трябва да има 
граници и това не означава, че човек 
не трябва да има пълна свобода. Той 
заяви, че всяка религия има чест и 
е важно това да се уважава, както 
и че репутацията на никоя религия 
не трябва да бъде накърнявана. 
Илюстрирайки своята гледна точка, 
той цитира примера на неговия 
близък приятел, който организира 

неговите обиколки. Той каза, че 
ако този човек някога проклина 
майка му или казва нещо грубо за 
нея, реакцията на Папата ще бъде 
да го удари в лицето и наистина 
неговият приятел трябва да очаква 
тази реакция от него; погрешно е да 
се провокират чувствата на някой 
и точно това е което те направиха 
(редакторите). Тоест вината е 
изцяло тяхна. Папата наистина 
даде много реалистично изявление. 
Мюсюлманите трябва да дойдат на 
себе си и да не реагират погрешно 
след това.

В днешни медиите имат много 
голямо влияние в света и могат да 
изиграят голяма роля в запалването 
или разпространяването на ситуация 
или създаването на безредици 
и предотвратяването им. Това е 
първият път, когато английските и 
другите медии попитаха общността 
(Мюсюлманската общност 
„Ахмадия”) за нейната реакция и 
мнение. По отношение на убийствата, 
заявихме, че това бе неислямски акт и 
изразихме нашите съболезнования, 
като също заявихме, че свободата 
на словото трябва да има граници 
в противен случай онези, които 
предизвикват чувствата на другите, 
ще бъдат отговорни за причиняване 
на безредици по света. Много 
други подробности също бяха 
дискутирани в британските медии 
и отразени от  SKY News, News 5, 
BBC Radio, LBC, BBC Leeds и London 
Live. Извън Великобритания Fox TV, 
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CNN, канадски вестници и други 
вестници от Гърция, Ирландия, 
Франция и САЩ също отразиха 
мнението на нашата общност. 

Някои от тези интервюта бяха в 
ТВ студиа и чрез това истинската 
ислямска позиция и учения бяха 
предадени на милиони хора. 
Тук във Великобритания, Амир 
Сахиб (Национален председател 
на Мюсюлманската асоциация 
„Ахмадия” за Великобритания) 
и Имам Сахиб, Атул Мужиб 
Рашид (Главен мисионер на 
Мюсюлманската асоциация 
„Ахмадия” за Великобритания) бяха 
интервюирани от ТВ канали, акто 
членове на нашите екипи за пресата 
в САЩ и Франция. Нашите екипи 
за пресата бяха поканени в много 
студиа и интервюирани и вестниците 
също публикуваха нашите 
статии. По света прес екипите във 
Великобритания, САЩ и Канада се 
справиха добре в изпълнението на 
техните задължения по предаването 
на истинските ислямски учения. 
Канадски журналист, който е във 
връзка с прес екипа в Канада, писа 
и попита защо Мюсюлманската 
общност „Ахмадия” е била най-
отразявана в медиите и защо 
проповядва истинските учения на 
Исляма при положение, че е много 
малка секта сред мюсюлманите?

Всъщност е Божие дело, че 
общността истинските и пламенни 
поклонници на Светия Пророкса (или 
Обещания Месияас) пропорвядва 

истинските учения на Исляма по 
света, които той е научил от Светия 
Пророкса на Исляма. Затова, както 
споменах в предишната петъчна 
проповед, наша отговорност е да 
предадем посланието в нашата 
сфера на дейност и да обясним, че 
грешните реакции само създават 
безредици и нищо друго. И ако 
сегашната ситуация в света бъде 
разпалена още, това ще запали 
всички краища на света и той няма 
да може да се противопостави на 
това. 

Ето защо не бива настроенията на 
хората да бъдат провокирани чрез 
погрешни действия, нито трябва да 
се накърнява честта на Всемогъщия 
Бог. Нека Той да накара хората да се 
осъзнаят ... Нека Всемогъщият Аллах 
да ни помогне да рецитираме Du-
rud по правилния начин. Чрез този 
Даруд ние ще получим близостта 
на Аллах, ние ще сме тези, които 
непрекъснато увеличават любовта 
си към Светия Пророкса и които 
използват способностите си, за да 
разпространяват неговия закон и 
които според ученията на Светия 
Пророкса ще изиграят тяхната роля 
за прекратяването на злините и 
безредиците по света. Нека Аллах Ви 
даде възможност да го направите. 
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Златните правила на 
световния мир 

Хазрат Мирза Масрур Ахмад – 
Халифатул Масих V (аба) 

Живеем в свят, където заплахата от избухване на война е явна. Младежи, 
мъже и жени по целия свят се радикализират  и напускат домовете си, за да 
се присъединят към екстремистки групи всеки ден. Групировката „Ислямска 
държава” продължава с варварските си прояви на жестокост и разширява 
влиянието си в интернет пространството. Хора чак от Китай напускат 
домовете си, за да се присъединят към терористични групировки. И не е само 
„Ислямска държава” тази, която вербува млади радикалисти, влиянието 
на  екстремистките групировки се засилва навсякъде, като например „Боко 
Харам” и „Ал Шабаб” в Африка. Ако тези екстремистки групи се завърнат 
в родните си страни, заплахата за националната сигурност е реална и 
опасна. Финансовата криза продължава да изправя много страни пред големи 
предизвикателства. Конфликтите между Украйна и Русия и Палестина и 
Израел ескалират и са опасно близо до избухване на война. Световните лидери 
не успяха да спрат вълната от екстремизъм или да приложат ефективни 
действия за прекратяване на огъня между враждуващите страни. 
В тази мрачна и безрадостна ситуация, когато страните се интересуват 
повече от собствените си интереси отколкото да се установи мир, един 
глас от Лондон ни предлага надежда: „изглежда, че има малък лъч светлина, 
проблясващ в далечината, който поражда предпазлив оптимизъм” бяха 
думите на Халифа на Обещания Месия, Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба, 
Световена Глава на Мюсюлманската общност „Ахмадия”, изречени на 
Годишния симпозиум за мир. Призоваваме нашите читатели да помислят 
върху думите на Халифа на следващата страница, като истинско решение 
на световните кризи.

Обръщение на Негово Светейшество, Мирза Масрур Ахмадаба, Световен 
председател на Мюсюлманската общност „Ахамдия” на 12-ия годишен 
симпозиум за мир във Великобритания, проведен в джамията „Байтул 
Фатух” в Южен Лондон на 14 март 2015
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След като рецитира Tashahhud, 
Ta’awwuz и Bismillah, Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад, Халифатул Масих 
Vаба каза:

„Уважаеми гости, Assalamo Alai-
kum Wa Rahmatullahe Wa Barkatohu 
– нека мирът и благословиите на 
Аллах да са с Вас. 

Преди всичко бих искал да се 
възползвам от възможността, за 
да благодаря на всички изтъкнати 
гости, които се присъединиха към 
нас на това събитие. 

Тази година Симпозиумът за мир 
се провежда след срок само от пет 
месеца и съм особено благодарен 
на нашите стари приятели, които 
още веднъж приеха нашата покана 
след относително кратък период 
от време. Вярвам, че единствената 
причина да посетите това събитие 
е защото желаете да чуете гледната 
точка на Мюсюлманската общност 
„Ахмадия” по отношение на 
установяване на мир по света и 
усилията в тази посока. 

Обаче аз вярвам, че някои от 
Вас искат да научат дали казаното 
в предишния Симпозиум за мир 
е довело до някакви положителни 
резултати. Хубаво е да има силен 
интерес към тези въпроси и със 
сигурност всички хора трябва 
да желаят усилията за постигане 
на мир да се окажат успешни и 
благословени. Със сигурност това е 
моята лична надежда, нашите усилия 
да имат положително въздействие 

върху света. Обаче, въпреки нашите 
колективни стремежи за мир, 
истината е че в по-голямата част 
от света продължават да назряват 
конфликти, безредици и тъмнина. 
Но от положителна гледна точка, от 
нашия последен Симпозиум за мир,  
изглежда че има един малък лъч, 
проблясващ в далечината, който 
поражда предпазлив оптимизъм. 

Една от точките, които засегнах 
на последния Симпозиум за мир, 
беше, че светът трябва да се насочи 
към спиране на финансирането 
и доставките за терористичната 
групировка позната като „Ислямска 
държава в Ирак и Леванта” или 
„Ислямска държава”. Не твърдя, 
че това е заради мен или факта, че 
обърнах внимание на този въпрос, 
но със сигурност през последните 
няколко месеца бяха положени 
сериозни усилия за справяне с този 
ключов въпрос. Например, през 
февруари Съветът за сигурност 
към ООН единодушно прие 
решение, директно насочено към 
финансирането на ИД и заповед 
за налагане на санкции на всички 
групировки, които търсят да 
закупят незаконно петрол от тях 
или са замесени във друга форма на 
търговия. Ако това решение бъде 
приложено правилно, тогава, както 
казах по-рано, вярвам, че няма да 
отнеме години да се победят ИД, а 
по-скоро жестокостите им могат да 
бъдат прекратени за няколко месеца. 

И ако те са искрени в желанието 



 Светлинa 39

си за установяване на мир по света, 
всички мюсюлмански страни 
и техните съюзници, трябва да 
се стремят да положат всички 
усилия за прилагане на тези мерки. 
Със сигурност е тежко бреме за 
мюсюлманския свят да даде своята 
пълна подкрепа и отдаденост на 
тази кауза. Това е така, защото 
така нареченото правителство или 
държава, което е било създадено 
от „Ислямска държава” не само 
извършва най-осъдителните и 
варварски актове на жестокост, но 
го прави в името на Исляма. Това 
причинява изключителна скръб на 
истинските мюсюлмани, защото 
те знаят, че подобни отвратителни 
действия нямат нищо общо с тяхната 
религия. 

Неотдавна един френски 
журналист, който е бил държан като 
затворник на „Ислямска държава” 
десет месеца преди да бъде освободен, 
говори за преживяванията си докато 
е бил в плен. Той казва, че не е видял 
нито едно копие на Корана докато е 
бил в плен на „Ислямска държава” 
и когато е попитал терористите 
как оправдават обезглавяването на 
хора и множеството жестокости, те 
никога нямали отговор. Те просто 
отговаряли, че налагат волята си 
както им харесва и ще продължат 
да го правят. Според твърденията на 
журналиста, Великобритания трябва 
да бъде особено загрижена, защото 
екстремистите, които са пътували 
до Сирия от Великобритания, са 

извършили едни от най-големите 
зверства и са дори по-брутални от 
другите екстремисти. 

Ясно е, че това е въпрос от 
огромна важност за британските 
власти. Почти ежедневно има 
съобщения в новините за младежи, 
момчета и момичета, които са били 
радикализирани тук и са пътували 
до Сирия или Ирак, или които са 
били арестувани тук за различни 
престъпления, свързани с тероризъм. 
Затова радикализацията е сериозен 
проблем за Великобритания, за 
Европа и за целия свят. И затова 
правителствата правилно изразяват 
техните опасения и обсъждат 
начините за справяне с този проблем. 
Въпреки това все още не са взети 
подходящите мерки за справяне с 
този проблем.

Например, тук във 
Великобритания, полицията 
и разузнавателните агенции 
признават, че някои от 
радикализираните хора са отишли 
в Сирия и Ирак не са правилно 
наблюдавани, а ако бяха щяха да 
бъдат спрени да напускат страната. 
А и както посочих по-рано не само 
мюсюлманския свят е този, който 
трябва да се тревожи за настоящото 
състояние на нещата. Това е причина 
за тревога по целия свят, защото ако 
екстремистите, които са заминали 
за чужбина, се завърнат в родните 
си страни, това ще  доведе до тежки 
последствия и потенциална опасност 
за съответните общества. 
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По отношение на реакцията на 
световните лидери към „Ислямска 
държава”, беше удоволствие да видя, 
че някои политици и религиозни 
фигури са избрали да не наливат 
масло в огъня, а ясно са заявили, че 
не вярват, че  „Ислямска държава” 
или друга терористична групировка 
да представят истинските учения 
на Исляма. Например, по време 
на скорошна реч във Вашингтон, 
президентът Обама каза много ясно, 
че терористите предават своята 
религия и нямат никаква връзка с 
Исляма. Само преди няколко дни 
католическият архиепископ на Ню 
Йорк също говори открито срещу 
схващането, че Ислямът оправдава 
терористическите действия на 
групировки като „Ислямска 
държава”.

И тук в Европа определени 
широко скроени политици и 
религиозни лидери също реагираха 
отговорно на терористичните атаки, 
извършени лъжливо в името на 
Исляма. Например, през януари, 
сигурен съм, че всички сте наясно, 
терористи атакуваха редакцията на 
списанието „Шарли Ебдо” в Париж. 
Това беше ужасяващо нападение и 
напълно срещу ученията на Исляма. 
Когато въпросът за свободното 
слово се повдигна в следващите дни, 
Папа Франциск каза, че не трябва 
да се провокираме едни други или 
да обиждаме вероизповеданията. 
Той каза, че достойнството на всяко 
вероизповедание и религия трябва 

да бъде уважавано и че трябва да 
говорим за общото благо. 

Той много правилно каза, че дори 
ако най-добрият му приятел изрече 
лоша дума за майка му, то той ще 
трябва да очаква юмрук в лицето. 
По мое лично мнение това е много 
мъдро и интелигентно изказване 
и усилие от страна на Папата да 
подкрепи религиозната свобода и 
толерантност. Във всеки случай по 
отношение на екстремизма, нека да 
бъде абсолютно ясно, че където и 
когато някой се опитва да оправдае 
своите изпълнени с омраза зверства 
или несправедливости в името на 
Исляма, те ще бъдат заклеймени. 
Нека да бъде много ясно, че подобни 
действия нямат никаква връзка 
с истинските и мирни учения 
на Исляма. Както споменах по-
рано, не вярвам, че политиците и 
правителствата предприемат всички 
необходими мерки за спиране на 
екстремизма. 

По мое мнение ще бъде много 
по-ефективно, ако великите сили 
подкрепят местните правителства 
и се опитат да изградят отношения 
на взаимно доверие. Чрез близко 
сътрудничество трябва да бъде 
изградена обща стратегия за 
спиране на разпространението на 
екстремизма и неговата изпълнена 
с омраза идеология. Това със 
сигурност ще бъде по-ефективно 
отколкото противопоставянето 
на местните правителства чрез 
предоставяне на военно обучение 
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и оръжие на местните бунтовници. 
Подобни политики могат само 
повече да разпалят съществуващи 
конфликти и напрежение в тези 
страни. Всъщност ние вече станахме 
свидетели на опасностите и 
глупостта на тази политика. Преди 
известно време някои от големите 
сили предоставиха военно обучение 
на членове на сирийската опозиция 
и след това беше широко оповестено, 
че много от същите бунтовници 
са взели новопридобитите оръжие 
и знания и са се присъединили 
към терористични групировки. 
И въпреки този прецедент беше 
обявено, че хиляди други сирийски 
бунтовници ще получат военно 
обучение в Турция, Катар и 
Саудитска Арабия. 

Смятам, че би било много по-
конструктивно за великите сили 
да построят мостове с местните 
власти и да им помогнат да 
изкоренят тероризма в техните 
страни. Тази подкрепа би могла да 
бъде предоставена при условие, 
че съответните правителства 
гарантират, че ще служат на 
своите граждани честно и няма да 
нарушават техните права по никакъв 
начин. Когато в Сирия, Ирак или 
в други страни обществото се 
изправи срещу правителствата, това 
доведе до мощен вакуум, който бе 
използван от екстремистите в тяхна 
полза. Гражданските безредици 
и беззаконие в тези страни е 
позволило на терористичните 

организации да получат опора и 
да се създаде идеалната среда за 
тях да се развиват. Както казах, 
хора от Европа, Австралия, дори 
Китай и другите части на света 
са преминали границите, за да 
се присъединят към „Ислямска 
държава” и последствията от това 
със сигурност ще бъдат усетени в 
Европа и на запад. Следователно 
няма съмнение, че това не е проблем 
само на мюсюлманския свят, а по-
скоро глобален проблем и има 
потенциала да прерасне в конфликт 
по целия свят.  

С две думи, мерките за 
ограничаване на екстремизма се 
оказват неефективни. Ако се гледаме 
в случая с Либия от преди няколко 
години, ще видим, че някои от 
великите сили помогнаха на местните 
бунтовници да премахнат режима 
на Кадафи. Но какво постигна това? 
Имаше ли полза или подобри ли се 
живота на либийските граждани? 
Със сигурност не! По-скоро тази 
страна бе оставена опустошена, 
разделена и в руини. Тя се превърна 
в благодатна почва за тероризъм и 
нестабилност. Казва се, че в момента 
дори родният град на Кадафи е под 
контрола на терористи, свързани 
с „Ислямска държава” и този град 
е само на 300 мили от бреговете на 
Италия. По този начин, заявиха 
анализаторите, екстремистите сега 
виртуално са достигнали до прага на 
Европа. 

Ако погледнем към Източна 
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Европа, има радикализирани лица, 
които не само отиват в Сирия и 
Пакистан, но и пътуват, за да се 
присъединят към терористични 
групировки в Афганистан и 
Пакистан. Наистина Пакистан 
и Афганистан отдавна са 
изключително нестабилни страни, 
където тероризма и екстремизма 
са широко разпространени. Това 
също е важен проблем. Ако се 
обърнем към Африка, терористични 
групировки като „Боко Харам” и 
„Ал-Шабаб” действат изцяло срещу 
ученията на Исляма, като извършват 
най-варварски жестокости. 
Последствията и ефекта от това няма 
да се ограничи до тези африкански 
страни, а ще бъде почувстван в целия 
свят. Но не само в мюсюлманския 
свят виждаме безредици и 
конфликти. Например, ситуацията 
в Украйна остава неразрешена и 
много опасна. Въпреки че наскоро бе 
подписано колебливо прекратяване 
на огъня, по нататъшно ескалиране 
на проблема и бъдеща война не са 
изключени. Великите сили биха 
постъпили неразумно, ако подценят 
заплахата, идваща от този район. 
Много е изписано и казано за 
това как повече от двадесет и пет 
години след края на Студента война, 
политическото напрежение и други 
сериозни проблеми са погълнали 
района отново, като икономическата 
ситуация е един от тях, а това не 
може да се взима за даденост. 

Друг проблем, който виждаме в 

много правителства е увеличаването 
на техните военни разходи. 
Например, правителството на Китай 
наскоро  оповести, че значително 
увеличава бюджета си за военни 
цели за следващата година. Въпреки 
това техния бюджет остава по-
малък от на някои от другите големи 
страни. Въпросът е, че страните 
се състезават една с друга и се 
опитват да се надминат по разходите 
за отбрана. Това състезание за 
увеличаване на военните бюджети 
не е безпричинно, а всъщност има 
мотиви за него. Ако наистина искаме 
мир, то тогава ООН и великите сили 
трябва спешно да се справят с тези 
проблеми по честен и справедлив 
начин. 

Ако наблюдаваме ситуацията 
в Близкия Изток, ясно е, че 
омразата и враждебността между 
Израел и Палестина постоянно се 
увеличават и на чести интервали 
от време тази вражда избухва в 
безсмислени кръвопролития и 
насилие. Същевременно всички сме 
наясно отношенията между Израел 
и Иран са изключително критични. 
От дълго време има пълна липса 
на доверие и изглежда взаимната 
омраза се увеличава с всеки изминал 
ден. За съжаление светът не успява 
да разработи работещ план или 
стратегия, за да избави човечеството 
от тази отчайваща ситуация.

Основните проблеми и 
първопричини биват игнорирани 
или поне не им е обърнато 
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сериозното внимание, което 
изискват. Всяка страна вярва, че 
нейните политики са правилни и че 
другите са в грешка. Много страни 
смятат, че това, което се случва 
в други страни по света, няма са 
ги засегне. Подобни убеждения и 
схващания са погрешни и могат 
да се окажат вредни. Дори когато 
са направени опити да се постигне 
мир, те често са безплодни, защото 
стратегиите за решаване на проблема 
или ситуацията отнемат ненужно 
много време. Затова трябва да 
осъзнаем и да признаем критичната 
нужда на нашето време. И когато се 
планира контрол над ситуацията, 
това трябва да отнема минимално 
време.  Трябва да приемем, че 
мирът може да бъде изграден 
само солидни основи на честност, 
почтеност и справедливост. Това са 
ключовете към мира. Докато няма 
честност и справедливост, никое 
решение няма да бъде от полза. 
По отношение на нашата общност 
– ние, Мюсюлманската общност 
„Ахмадия” нямаме власт или светско 
влияние. Нашите цели са чисто 
духовни и ние търсим власт или да 
управляваме. Нямаме политически 
амбиции или цели. Като религиозна 
общност, ние желаем само светът да 
разпознае своя Създател и хората 
да изпълняват правата си едни към 
други. За да изпълним тези две цели, 
ние полагаме всички възможни 
усилия във всички краища на света. 
Ние се стремим да информираме 
другите, че ученията на Исляма нямат 

връзка с насилието и безредиците, 
на които ставаме свидетели по света. 

И така сега ще Ви представя 
няколко от основните учения 
на Исляма по отношение на 
установяване на мир. Обаче преди 
това бих искал да е ясно, че вината за 
безредиците в днешния свят не може 
да бъде хвърляна само върху Исляма 
или мюсюлманите. Всъщност има 
много други причини и фактори, 
които подклаждат размириците в по-
голямата част от света. Вече посочих 
това, като казах, че само когато 
има справедливост и честност, ние 
можем да преминем към наистина 
мирен и хармоничен свят. Няма 
никакво съмнение, че великите 
сили и определени политически и 
религиозни лидери са водени от 
алчност и лични интереси. Техните 
егоистични желания са допринесли 
за отчайващото положение на 
нещата, на които ставаме свидетели 
и те носят отговорността за това. 
Светът е затрупан от много проблеми, 
които водят до разочарование и 
негодувание, които от своя страна 
подкопават мира. Така например 
последиците от финансовата криза 
продължават да се усещат в по-
голямата част от света. В Европа 
негодуванието нараства и целостта 
на Европейския съюз се оспорва 
и подкопава. Анти-имигрантски 
и националистически настроени 
партии печелят популярност в 
много страни. Вече споменах за 
конфликта в Украйна и за глобалното 
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състезание по въоръжаване. Това са 
все заплахи за световния мир, които 
не са свързани с Исляма, а са се 
развили в резултат на неутолимата 
жажда за власт, влияние и ресурси. 
Ако се замислим над политиките на 
великите сили, виждаме, че докато 
не подчинят по-слабите страни, 
те се стремят да им въздействат 
неправомерно чрез упражняване на 
контрол и възползване от техните 
ресурси. Това, което казвам, не е 
нещо ново, но е очевидно за всички. 

И така независимо в коя част на 
света има конфликт и насилие  - 
независимо дали е извършено в 
името на Исляма или не  -  истината 
е, че извършителите никога не 
са водени от религия, а само от 
тяхното желание за постигане на 
власт. Ако се замислим на тези 
неща, то всеки разумен човек ще се 
замисли за това накъде се е запъти 
света в преследване и изпълнение 
на материалистични желания. Що 
се отнася до Исляма, виждаме, че 
в тази епоха ученията на Исляма 
постоянно се тълкуват погрешно и 
се изопачават. Твърди се, че Ислямът 
проповядва насилствен Джихад 
и кръвопролития. Но нищо не би 
могло да е по-далеч от истината. 
Нека да изясня, че когато на ранните 
мюсюлмани им е било позволено 
от Всемогъщият Аллах да се бият, 
позволението не е било дадено, за да 
се защитят само мюсюлманите или 
Исляма като цяло. 

По-скоро това разрешение за 

отбранителна война е било дадено, за 
да се защити религиозната свобода на 
всички хора. В Глава 22, стихове 40-
41 от Свещения Коран, Всемогъщият 
Аллах казва, че ако мюсюлманите не 
са се били защитили, тогава нито 
църкви, синагоги, храмове, джамии 
или други места за поклонение 
нямаше да бъдат в безопасност. 
Затова, когато Ислямът е дал 
разрешение за отбранителна война, 
то е било дадено, за да се опази 
всяка една религия и за да защитят 
правата на всички хора свободно да 
практикуват и изповядват техните 
религии. Ако мюсюлманин иска 
да нарани друг човек, независимо 
от вярата или религията му или се 
опита да повреди свещените места 
на други хора, тогава той или тя 
действа в пълно нарушение на тази 
много ясна заповед от Корана. 

Във връзка с това, напоследък има 
репортажи, че „Ислямска държава” е 
унищожила исторически паметници 
и артефакти в древните иракски 
градове. Повече от 1400 години тези 
градове са били запазени и защитени 
от последователни мюсюлмански 
владетели и правителства и сега са 
били разрушени в името на Исляма. 
Това може само да бъде заклеймено 
като крайна жестокост и нарушение 
на ислямските учения. Никой 
истински мюсюлманин не може да 
разбере подобни действия. 

Що се отнася до истинската 
концепция за Джихад и истинските 
учения на Исляма, цитирах много 



 Светлинa 45

стихове от Корана по време на 
миналогодишния Симпозиум за 
мир и няма нужда да ги повтарям 
отново сега. Въпреки това със 
сигурност от стиха, който споменах 
току-що, става ясно, че това, което 
обикновено се твърди за Джихад е 
напълно погрешно. 

Освен това в Глава 10, стих 100 
от Свещения Коран Аллах казва 
на Светия Пророк (мир нему), че 
ако Аллах е желаел, той е можел 
да наложи волята си и да принуди 
цялото човечество да повярва. Но 
Аллах е дал на всеки човек свобода 
на избор и предвид това какво 
право е имал Светият Пророк 
(мир нему) или някой друг да 
принуди или насили другите да 
приемат Исляма? През целия си 
живот Светият Пророк (мир нему) 
силно е подчертавал нуждата от 
справедливост и равнопоставеност, 
прекратяване на всички форми 
на жестокост. В действителност се 
разказва, че Светия Пророк (мир 
нему) е казал, че човек трябва 
да помага и на потиснатите, и на 
потисника. 

Очевидно е, че помагането на 
потиснатите изисква да покажете 
любов и състрадание, да ги защитите, 
да ги освободите от трудностите им 
и да утешите. Въпреки това Светият 
Пророк (мир нему) казва, че не 
трябва да спираме дотук, а трябва 
да предприеме следващата крачка 
и дори да помогнем на потисника. 
А помагането на потисника 

изисква човек да спре да извършва 
несправедливости и жестокости. 
Това са средствата за създаване на 
мир между хората. 

Ако днешните правителства 
следват този основен принцип и 
приоритизират справедливостта и 
помагането на другите над техните 
собствени интереси, светът щеше да 
бъде много по-добро място. Докато 
всички правителства и лидери 
твърдят, че се опитват да установят 
мир и справедливост, тъжната 
истина е че те продължават да дават 
приоритет на техните собствени 
цели, интереси и мотиви. В Глава 2, 
стих 189 от Корана Аллах казва, че 
човек не трябва да се възползва от 
богатствата на другите чрез измама 
и несправедливост. А в Глава 15, 
стих 89 Всемогъщият Аллах казва, 
че човек не трябва да пожелава 
богатството или ресурсите на 
другите. Когато цитирах този стих 
по време на речта си в Кепитъл Хил, 
един конгресмен дойде при мен и 
ми каза, че много правилно съм 
отбелязал не само учението, но и 
реалността.

В Глава 5, стих 9 Всемогъщият 
Аллах казва, че човек не трябва да 
позволява враждата или омразата 
към другите да го подтиква да 
постъпва по друг начин освен 
справедливо. Какъв чудесен стандарт 
за справедливост и честност е 
това. И в името на защитата на 
неприкосновеността на религията и 
за да се предотвратят безредиците 
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по света, Всемогъщият Аллах е 
казал в Глава 6, стих 109 казва, че 
човек трябва да никога не трябва да 
обижда или да говори лошо идолите 
или божествата на другите, защото 
те могат да бъдат провокирани да 
обиждат Аллах и това ще доведе до 
един безкраен цикъл на вражда и 
омраза. 

Тогава Светият Пророк (мир нему) 
е казал, че когато човек оскърбява 
или неуважава нечий баща, той 
оскърбява своя собствен баща. 
Вижте какви красиви ограничения 
са поставени на свободата на 
словото и зачитането на честта. По 
този начин всеки, който наруши 
това, противоречи на заповедите на 
Аллах и на Пророка. В Глава 60, стих 
9 Всемогъщият Аллах казва, че към 
онези, които не потискат и не пречат 
на вярата ти, трябва да се отнасяме 
честно, с уважение и доброта. Така 
че е напълно против ученията 
на Исляма да бъдем жестоки с 
онези, които живеят мирно сред 
нас и мюсюлманските страни – 
независимо дали са  християни, 
евреи, язиди, езичници, хора с други 
убеждения или дори атеисти. 

Това са златните принципи и 
учения, които са необходими за 
установяване на мир по света. Аз 
представих само няколко аспекта, 
които подчертават красотата и 
благородството на ученията на 
Исляма. Тези учения са средството 
за защитаване на всички хора по 
света. И заради самите тези учения 

истинските мюсюлмани действат 
като гаранти и пазители на мира и 
сигурността на всички членове на 
обществото. 

Хората, седящи пред мен са 
различни политици, влиятелни 
фигури и добре образовани хора 
и затова бих искал да повторя, 
че трябва да се опитате да дадете 
най-доброто от себе си, за да 
повлияете на Вашите правителства 
и лидери по положителен начин 
към установяване на честност и 
справедливост на всички нива. 
Това са ключовете за решаването 
на много международни и местни 
кризи в наше време. От много години 
предупреждавам, че сме се запътили 
към ужасяващо унищожение и сега 
много политици и анализатори са 
стигнали до същото заключение, че 
сме се запътили с бързи темпове към 
Трета Световна война. 

Докато някои казват, че друга 
световна война е неминуема, аз 
вярвам, че дори сега има време светът 
да осъзнае суровата действителност, 
пред която е изправен и да спре 
тази заплаха. За да се направи 
това, всички хора и техните лидери 
трябва да спрат да гледат само в 
една посока и да се грижат само за 
техните собствени интереси. Вместо 
това трябва да разширят кръгозора 
си и да придобият реалистичен и 
честен подход по всички въпроси. 
Те трябва да се стремят да изпълнят 
изискванията за справедливост, 
честност и почтеност по отношение 
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на всички обществени прослойки. 

Трябва да се стремят да установят 
мир където и както могат. И най-
важното нещо е да припознаят 
техния Създател, защото той трябва 
да бъде припознат. Надявам се и се 
моля Аллах да ни даде възможност 
на всички нас да разберем и осъзнаем 
тежестта на нашите отговорности и 
да изпълним нашите задължения. 
Нека Аллах да Ви благослови. 
Благодаря Ви много.”

Въпрос и Отговор

Въпрос 3: Не знам много за 
Ахмадия или Исляма. Ще ми 
кажеш ли каква е нуждата от 
Реформатор? 

Отговор: Сега вярвате ли, 
че появата на Реформаторa е 
пророкувана от (Хазрат) Великия 
Пророк Мухаммад (мир на душата 
му) в последно време, без значение 
какви биха били статутът или  
званието му. Вярвате ли, че тази 
личност, Реформаторът, ще бъде 
пророк? Казвате да, ще бъде пророк. 
Ако го кажете вашият Молла ще ви 
прогони от Исляма. Признавате, 
че имате някакви малки познания, 
добре. Смятате ли, че Исус не 
е мъртъв. Това е така, защото в 
момента вярвате, че всеизвестен 

евреин бил пожертван вместо Исус. 
Така Исус бил спасен от кръста. 
Господ го понесъл към небесата 
чрез ангели, които го отвели до 
четвъртия рай и го оставили там до 
момента, в който Бог решил да го 
върне обратно на земята след 2000 
години, когато имал нужда. Носен 
на крилете на два ангела ще се спусне 
внимателно върху минаре. Молла 
ще вземе стълба, за да му помогне 
да слезе от минарето. Ще възроди 
отново Ислям и ще пожъне славна 
победа след това. 

Но има уловка и преди той да се 
върне, Даджал трябва да се появи 
и свърши своята част. Този гигант, 
който може би бил познат като 
чудовище в продължение на векове, 
ще бъде освободен някъде. С други 
думи двама задържани – Исус и 
Даджал трябва да дойдат и избавят 
този свят от греховете му. Даджал 
ще бъде толкова голям, описан като 
по – висок от облаците и с едно око. 
Ще освободи и завладее целия свят 
докато пътува на магаре, което ще е 
също толкова огромно като него. Ще 
се храни с огън. Никой на света няма 
да се противопостави на Даджал. 
Магарето за часове ще изминава 
разстояния, които се изминават за 
дни. То ще се трансформира, когато 
срещнат океан и ще може да плува, 
като няма да потъва и ще носи 
планини от храна на гърба си. Тази 
храна ще бъде за онези, които по-
скоро ще се страхуват от Даджал, 
вместо да го почитат.  Без значение 



48  Светлинa

дали ще приема формата на лодка 
или кораб, във вътрешността му ще 
бъдат настанявани обикновени хора, 
които ще се чувстват комфортно, 
заобиколени от светлини, прозорци, 
и огън, от който няма да се изгорят. 
Магарето ще известява тръгването 
си и хората ще се впускат към него. 

Досега не сме узнали за 
съществуването на описаното по-
горе магаре или такова да е било 
раждано (както нямаме информация 
и за неговата майка). Как би могъл 
Даджал да завладее света. И така, 
последното завоевание на Ислям не 
може да бъде видяно. 

Според вярванията на онези, към 
които принадлежите, Даджал все 
още не е освободен, както и Исус 
продължава да чака. Ислямската 
реформация е невъзможна. И сега 
какво. Трябва да повярвате, така 
както ние вярваме в истинската 
история и истина. Ние вярваме, че 
всяка дума от  великото пророчество 
на нашия Велик Господар, Светия 
Пророкса, е изпълнена и че Даджал и 
Месията са дошли. 

Пророчеството се отнасяло 
до модерни изобретения 
свързани с кораби, аероплани и 
машини, задвижвани от енергия. 
Седящите удобно хора в корабите, 
автомобилите, влаковете, 
аеропланите са подсигурени с 
прозорци, отопление, като там се 
предоставя храна и всякакъв вид 
удобства. Пътуването с тях става 

при висока скорост, изминават се 
разстояния от хиляди километри 
по вода и суша и то много по-
бързо от нормалното. Тези видове 
транспорт пренасят огромни 
количества храна и я доставят до 
подчинените на Даджал народи. 
Това е превъзходството на едноокия 
гигант. 

Пророчеството на Бог било така 
добре предсказано, че днес всеки 
един може да види кой е Даджал, 
неговото магаре и как той завладява 
света. Никой преди Светия Пророкса 
не го е предсказвал. И все още моллите 
не могат да разпознаят Даджал и 
Исус, когато те идват. Те нямат очи, 
за да видят. Без съмнение Западните 
нации, които са изобретили 
машините, имат превъзходство над 
останалите нации днес. Колкото 
по-бързо пътуват, толкова по-
бързо завладяват. Пример за това 
е съвременното воюване. Това 
описание подхожда на Даджал. Не 
става въпрос за едно магаре, нито 
друг вид транспорт, ами за милиони 
коли, аероплани, кораби, влакове и 
др.    

Едното око на Даджал е 
всевиждащо. Той все още не вижда 
с другото си око, като то е неговото 
духовно око. Може да достигне до 
най-отдалечените земни и морски 
точки. Окото не успяло да види 
славата и истината на Пророка и 
заради това те избрали за свой Бог 
един обикновен човек.
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В наше време, Обещаният Месияас, 
Реформаторът и този, който трябва 
да дойде , изтълкувал пророчеството, 
но все още моллите казват, че той 
е най-големия самозванец. Това е 
тяхната най-тъмна мисъл. Те казват, 
че Бог го забранява и това е самият 
Даджал. Сега това е нещото, в което 
вие и хората от вашата секта вярватe. 

Това бил Обещаният Месия, чиято 
отговорност се изразявала в това 
да се бори посредством истинни 
аргументи и логика, основани на 
чисто духовни доказателства. 

Според вашите вярвания, 
идването на Исус Христос трябва да 
бъде изчакано. Той ще бъде видян да 
се спуска от небесата върху раменете 
на два ангела. И когато това стане, 
на него ще му бъдат предоставени 
храна и подслон. Но той няма да 
разполага с време и ще бърза. Ще 
изненада молла като отиде на лов и 
разнесе парчета от кръста навсякъде 
по света. Ще му отнеме много време, 
дори векове, за да разнесе парчетата 
от кръста и да улови риби луна. По 
времето, когато се върне, светът ще 
бъде променен. Изчакайте малко, 
той трябва да убие Даджал, трябва 
да заличи него и магарето му. 
Неверниците вече са посечени от 
неговия меч. Животът е разрушен 
и само вярващите са оцелели. Той 
ще бъде изненадан да отбележи, 
че той е официалният пророк на 
израелтяните. Той няма надмощие, 
вижда, че няма власт над това и няма 
какво да направи. Слънцето вече се 

подаде от запад. 

Ние, разбира се имаме други 
вярвания. Исус Христос никога не е 
умирал на кръста. Той бил спасен и се 
върнал до Индия да търси изгубените 
овце на Израел. Той умело предал 
посланието си и изпълнил великата 
си мисията. Този, който трябвало да 
дойде, дошъл и бил роден в Ислям, 
приемайки облика на Исус Христос. 

Сега зависи от вас да изберете 
мъдро с разбиране великото 
пророчество на Хазрат Мухаммад 
( мир и благословиите на Аллах на 
душата му).  

Запитващ: Веднъж някой ми каза, 
че мюсюлманите не могат да ядат 
свинско месо. При трансплантацията 
на сърца хората от Запада използват 
свински органи, защото те са най-
близки до тези на човека и когато 
такива са нужни на хора с проблеми. 

Присъстващ: Отговорът на този 
въпрос е вече даден от Корана в 
съвсем същия контекст. Според 
Свещения Коран човек може да яде 
свинско, когато има опасност за 
живота му. 

Запитващ: Точно така.

Присъстващ: Става въпрос за 
съвсем същото.

Задаващ въпроси: Животът ти е в 
опасност?

Присъстващ: Да, В Корана има 
даден отговор на този въпрос. 
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Задаващ въпроси: Какво ще кажете 
за това дали прасетата могат да бъдат 
използвани за производтвото на 
инсулин близък до този на човека.

Присъстващ: Инсулинът не е част 
от живота. Той е химикал и това 
трябва да се вземе предвид. Някои 
от по-ранните мюсюлмански учени, 
както и съвременници твърдят, че 
животът е забранен. Преди стотици 
години учените поставили този 
въпрос като казали, че Свещеният 
Коран използвал думата „LAHM” 
, а самата тя означава „плът, месо” 
, не тлъстина. Което ни навежда до 
мисълта, че плътта на това животно 
е негодна, не неговите органи. 
Като например използването на 
костите им при трансплантацията 
за запълване на дупки във венците и 
др. В днешно време при операции на 
челюстта се използват преработени 
кости, като това се счита за една от 
най-безопасните процедури. Според 
някои от старите юристи това трябва 
да бъде разрешено. Не оказва вреда. 
Подобно на това, но и в същото 
време в друга посока е насочено 
твърдението, че тлъстините не 
съдържат живи клетки, ами са пълни 
с малки капиляри и е невъзможно 
да се отделят напълно от живите 
клетки. Ето защо аз не бих забранил 
на хората да ядат свинско. Но едно 
нещо е ясно – Свещеният Коран 
говори за “LAHM” като за „плът, 
месо” и като такава тя е забранена, 
защото пренася гените и посланията 
от едно животно на друго. 

Задаващ въпроси: Мога ли да задам 
още един въпрос относно прасетата? 
Има ли научен потвърден отговор на 
въпроса относно хомосексуалността 
на прасетата според тяхната изконна 
природа? 

Присъстващ: Ами, не разполагам 
със сигурни научни доказателства, 
но се сещам за една история от 1956, 
нещо, което се случи в гостната 
на университета в Лондон. Както 
и да е, повдигнах този въпрос, 
докато си говорехме и за други 
неща. Вярвам, че го казах заради 
хомосексуалността на това животно, 
като това е всеизвестен факт 
сравнено с навиците на другите 
животни. Някои от тях също имат 
подобни наклонности понякога. 
Мисля, че това бе и причината да 
се вдигне протест на тази тематика 
тогава. Някой от присъстващите 
студенти, спомням си, че беше 
момиче, стана и попита каква е 
вредата от хомосексуалността. 
Благодарих й за това, че доказва 
гледната ми точка и твърдението ми, 
че когато се храним със свинско месо 
няма вреда от хомосексуалността и 
чрез изказването си и повдигането 
на въпроса даде предложение 
доказателство на това, което исках 
да кажа. Не се вижда вредата и 
това именно е заложено в ума на 
хората от Запада днес, като дори 
в църквите се споделя мнението, 
че няма вреда. До преди това тези, 
които носят заложени у себе си 
споменатите гените и черти на 
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споменатите животните смятали, 
че има някаква вреда. След като 
им било казано толкова много по 
въпроса, те променили мнението си. 
Това е пример от живота на хората, а 
за научен пример не мога да говоря. 

Задаващ въпроси: Дори по 
времето, когато тя работела във 
ферма за свине със съпруга й, други 
нейни колеги задавали този въпрос. 
Попитах дали се е сблъсквала с 
подобен инцидент, а тя отговори, 
че прасетата са много агресивни 
животни, но аз никога не съм се 
сблъсквал лично с това. 

Присъстващ: Всичко зависи 
от това къде ги държиш. Във 
фермите те се отглеждат разделени 
и се държат под контрол и не е в 
интерес на фермера да им позволява 
да са да споделят чувствата си. 
Виждал съм големи пилетарници в 
Канада, както и такива в Аделаида, 
където животните са разделени 
според пола. Дори във фермите 
за пилета специалистите, особено 

високоплатените специалисти от 
Япония, могат да ти кажат какъв е 
пола на животните и то в рамките 
на няколко часа след като започнат 
да го правят. Те го правят само 
за няколко минути. Как, като до 
преди това никой не е успявал да 
го направи. Отговорът на този 
въпрос не утихва. Това е причината, 
поради която в модерните ферми 
животните се отглеждат отделно 
според пола им и им се позволява 
да се смесват, само когато дойде 
моментът за чифтосване. Тогава, 
разбира се, отново се повдигнал 
въпроса за същото, но относно 
прасетата. Мисля, че не само това, 
но и заради факта, че те се държат 
толкова изкъсо, така че дори и да 
искат не им е разрешено. Когато и 
да са свободни, те са заобиколени от 
женски и никога от мъжки. Това не 
играе роля, защото местата, в които 
се отглеждат не им позволяват да се 
движат свободно и да се смесват. 



52  Светлинa

В отговор на Париж
Хазрат Мирза Масрур Ахмад – 
Халифатул Маси V(aba)

Водачът на ахмадийската 
мюсюлманска общност осъжда 
атаките в Париж и се моли за 
жертвите

Събота, 14 Ноември 2015

Световният водач на Ахмадийското мюсюлманско общество, Петият 
Халиф, Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур Ахмадaba, порица 
терористичните атаки в Париж от предната вечер. Ето какво каза той на 
изявлението си в Лондон: 

“От името на световното мюсюлманско общество Ахмадия, изказвам 
сърдечни съболезнования и съчувствие на френската нация и правителство, 
станали свидетели на терористичните атаки в Париж. Тази брутална и 
нечовечна атака може само да бъде осъдена по възможно най-строгия начин.  

Бих искал отново да повторя, че всички форми на тероризъм и 
екстремизъм са в отрицание с ислямското учение. Според Свещения Коран 
убийството на дори един невинен се равнява на погубването на цялото 
човечество. По този начин няма обстоятелства, които да оправдаят 
убийство, а онези, които искат да обяснят злонамерените си постъпки, 
позовавайки се на ислям, целят единствено да го почернят  по най-лошия 
възможен начин. Изказваме съболезнованията си и се молим за жертвите 
на терористичните атаки, опечалените и всички онези, които са били 
засегнати по някакъв начин. Дано Бог ги дари с търпение, като се надявам, 
че извършителите на това ужасяващо дело са подведени под отговорност.”

Отваряне на джамията „Байтул Ахад” в Япония – разпространение на 
мир и сигурност
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Построяването на джамия в 
днешно време често буди страх 
и недоверие сред местните. 
Всъщност строенето на джамии 
не би трябвало да води до страх 
и съмнение, ами до надежда и мир. 
Позовавайки се на историята, 
джамиите са представлявали 
сигурни убежища и защита за 
светостта на всички религии. 
Това може да звучи изненадващо, 
но както Хазрат Мирза Масрур 
Ахмадаба, 5ти наследник на 
Обещания Месияas и световен 
водач на мюсюлманското 
общество „Ахмадия”, обясни на 
тържественото откриване на 
Байтул Ахад, първата джамия 
на мюсюлманското общество 
„Ахмадия” в Япония, една от най-
важните цели на джамиите и 
мюсюлманите е да защитават 
вярващите в религията, без 
значение каква вяра изповядват. 
Продължавайки, Негово 
Светейшество обяснява каква 
е истинската цел на джамиите 
и съществената важност за 
опазването на местата, където се 
почитат всички вярвания.  

“До всички видни гости, мир и 
благословиите на Аллах на душите 
ви. 

Преди всичко, искам да се 
възползвам от възможността да се 
отблагодаря на всички гости, които 
се присъединиха към днешното 
събитие относно тържественото 
откриване на джамията Байтул 
Ахад – Къщата на Бога. Вашето 
присъствие свидетелства за това, че 

вие сте изключително милостиви 
и сърцати хора. Казвам го, защото 
вие приехте нашата покана за 
нещо, което има чисто религиозна 
функция, а именно отварянето на 
джамия, въпреки това че повечето 
от вас не са мюсюлмани. 

Въпреки присъствието си, 
някои от вас може все още да 
таят определени резерви относно 
отварянето на тази джамия – или 
относно Ислям. Може би вярвате, 
позовавайки се на вашите лични 
срещи с Ахмади, че те са добри и 
мирни хора, но същевременно може 
да сте притеснени от факта, че не 
познавате лично мюсюлманските 
Ахмади. Или може да се страхувате, 
че тази джамия ще се докаже като 
място на безредие или ще създаде 
напрежение и разделение сред 
хората.  Тези страхове са оправдани 
до някаква степен, защото за най-
голямо съжаление, има няколко 
така наречени „мюсюлмани” , които 
причиняват болка и страдание 
в световен мащаб и които а 
извършители на някои от най-
ужасяващи актове в името на Ислям. 
Няма значение, нека да изясня, 
ислямското  учение и истинските 
джамии целят постигането на мир 
и са средство за сплотяване на 
обществото. 

Всъщност важните цели са 
подкрепени от това, че джамиите са 
местата, където хората се събират, 
за да почитат Бог  и да раздават 
любов, състрадание и божия воля 
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сред обществото. В глава 51, стих 57 
от Свещения Коран, Всемогъщият 
Аллах казва, целта за създаването 
на човека и джина, имайки предвид 
цялото човечество – без значение 
бедни или богати, силни или слаби, е 
това те да могат да Го почитат.   

За съжаление днес човекът се е 
отдалечил от религията, като много 
от хората са забравили своя създател, 
а броят на тези, които дори не вярват 
в Бог, се е увеличил. 

Жалко е също, че има хора или 
групи от хора, които са разрушили 
ученията на религията до такава 
степен, че показват на света най-
ужасяващата и брутална  картина 
на религията.  Признавам, че има 
така наречените мюсюлмани, които 
представят Ислям по един долен 
и ужасен начин. Същевременно, в 
сравнение с други религии, може да 
се каже, че има повече мюсюлмани, 
които твърдят, че практикуват 
религията си и устояват посредством 
ученията й.  Въпреки това не може 
да се отрече, че терористичните 
групи и екстремистките елементи, 
целящи да отвлекат религията, са се 
разпространили в Ислям. 

Въпреки че подобни екстремисти 
стремят да причислят себе си към 
религията, истината е че техните 
действия и идеология нямат нищо 
общо с онова, което се предава от 
ислямското учение.  Това, което е 
и ще продължава да бъде истина, е 
фактът, че Ислям е религията, чието 

учение е несравнимо в света.  

Всъщност, важното за всички 
мюсюлмани и  нещото, което те 
почитат и пред което се кланят, е 
Къщата на Аллах, Свещената Кааба, 
която Аллах посочил като център 
на мир и сигурност. Така, в глава 10, 
стих 26 от Свещения Коран Аллах 
казва, че той призовава всички хора 
към къщата на мира и сигурността. 
В този ред на мисли, джамиите са 
построени с цел да могат хората 
да се обединят, да почитат Аллах и 
да разпространят мир. В арабския 
речник почитането в джамия и 
молещите се там  са описани с израза 
Aс-Салат. Всъщност този израз 
означава състрадание, милосърдие, 
благословия.  

Следователно хората, които се 
прекланят пред ислямското учение, 
няма никога да бъдат жестоки 
или безмилостни, а вместо това – 
състрадателни, обичливи, стремящи 
се към най-доброто за останалите и 
такива, които доказват себе си като 
неугасващ източник на  благословии 
към цялото човечество.   

Истинското преклонение е 
онова, което спасява хората от 
греховете, злонамереност и злина, 
и освобождава човечеството от 
хватката на неморалността и греха. 
Истинското преклонение е врата към 
благосклонността, състраданието и 
любовта на Бог. 

Когато мюсюлманин срещне 
някой, първото нещо, което той 
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казва е: „Бог да те благослови с мир 
и спокойствие” Това е молитва, 
която призовава към всякакъв вид 
мир и хармония. Нека стане ясно, 
че нашите джамии са построени 
със съвсем същите намерения и 
цели, заради които е била построена 
и Кааба – като източник на мир. 
Това са места, където мъже, жени 
и деца могат да се обединят, за да 
почетат Всемогъщия Аллах, да 
разпространят мир и състрадание 
сред хората. Ако всеки мюсюлманин 
и въобще всеки човек бяха следвали 
тези принципи, облика на света 
щеше да се  измени на момента. 
Всички форми на омраза, конфликти 
и ярост биха изчезнали и биха били 
заменени с любов, състрадание и 
взаиморазбиране. 

Ислям е научил мюсюлманите 
да строят и пазят джамиите, като 
също гарантира безопасността и 
защитата на местата за преклонение 
на всички религии. Мюсюлманите 
са задължени да пазят и уважават 
другите религии и местата, в които 
хората ги почитат.  Всъщност 
всеобщата свобода на религията 
е задължително и висше учение 
на истинския Ислям. Този златен 
принцип е заложен в Свещения 
Коран. В продължение на десет 
години създателят на Ислям,  
Светият Пророк Мухаммадса 

и неговите последователи били 
преследвани по възможно най-
бруталния и безмилостен начин от 
неверниците  на Мека. 

Светият Пророкса бил принуден 
на напусне родната си страна и така 
той и неговите последователи се 
насочили към Медина с надеждата, 
че най-сетне ще могат да живеят в 
мир и сигурност. Обаче невярващите 
от Мека не оставили мюсюлманите, 
ами продължили яростно да 
ги преследват. Повели най-
страховитата и подготвена армия, и 
повели война срещу мюсюлманите  
намерението да унищожат Ислям 
веднъж завинаги. Точно в този 
момент Всемогъщият Аллах заръчал 
на Светия Пророкса да се включи към 
отбранителна война. В глава 22, стих 
41 на Свещения Коран Всемогъщият 
Аллах казал,че потисниците не 
целели само да унищожат Ислям, но 
целели да разрушат всички религии 
и ако не бъдели спрени насилствено, 
то всяка църква, синагога, храм или 
място за преклонение на хората 
щели да бъдат застрашени от 
разрушение. По този начин Аллах 
дал разрешение на мюсюлманите да 
бранят не само себе си и Ислям, но 
и самата религия. Имайки предвид 
това, хората, които се страхуват от 
Ислям или вярват, че мюсюлманите 
могат да доведат до нарастващо 
безредие, трябва да изкоренят това 
свое мислене. Останалите се убедили, 
че истинските мюсюлмани няма да 
представляват риск или опасност, 
ами по-скоро ще търсят начин да се 
обединят с хората с други вярвания 
в усилие да сплотят обществото за 
мир хармония и човечност.        
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Именно заради това са построени 
истинските джамии – за да изпълнят 
тези благородни и благочестиви 
цели. Въпреки това някои от 
вас може да се питат защо ако 
джамиите са наистина мирни места 
ние виждаме смут и конфликти 
сред мюсюлманския свят, който е 
изпълнен с джамии, в които хората 
да могат да почетат Аллах. За да си 
отговорим на този въпрос, трябва 
да погледнем назад в историята 
на самата религия. През годините 
всички религии и техните учения са 
били опорочавани и извращавани 
следвайки заръките на техните 
създатели.  По същия начин в 
продължение на дълго време 
мнозинството от мюсюлмани също 
се отдалечило от първоначалното 
учение на Ислям.    

Всъщност отричането от Ислям 
щяло неизбежно да се случи, тъй 
като Светият Пророк Мухаммадса, 
предрекъл, че след известен период 
от време мюсюлманите щели да 
влязат в  период на духовна тъмнина 
и тяхното поведение щяло да се 
отдалечи от това, на което учи 
Корана. Той казал, че в това време 
Всемогъщият Аллах щял да изпрати 
някого като Обещания Месия и Имам 
Махдиас, (Водения), за да възродят 
истинското учение на Ислям по 
света. Ние, ахмадските мюсюлмани, 
вярваме, че за изпълнението на това 
велико пророчество Всемогъщият 
Аллах изпратил основателя на 
нашето общество като Обещания 

Месияас и Имам Махди (Водения), 
за да просветят света за истинския 
Ислям. Обещаният Месияас увещавал 
хората да припознаят своя Създател 
и да отстъпят пред него. Той казал 
на човечеството да прекрати всички 
жестокости и несправедливости 
и да заживеят в хармония и да 
зачитат правата на останалите. Той 
се съгласил, че Светият Пророкса 

представлявал извор на милост 
за всички и казал, че както казва 
Корана, не трябва да има насилие що 
се отнася до религията. Приемайки 
нашия основател като Обещания 
Месия и Имам Махдиас, ние 
ахмадските мюсюлмани действаме 
позовавайки се на тези благородни и 
възвишени учения.   

Днес като мисионерска 
организация ние продължаваме 
да пропагандираме навсякъде по 
света посланието, предадено ни от 
Обещания Месияас. Ние се стремим 
да разпространим Ислям не чрез 
сила и принуда, а чрез любов и 
състрадание. Нашата общност и 
нашата джамия изпълняват тези 
цели, заради които Светата Кааба е 
била построена – за да разпръсква 
мир по света. Нашите джамии са 
светлина, която озарява всичко 
заобикалящо я. Ние следваме 
невероятното учение на Светия 
Пророкса, който при сбогуването 
си с мюсюлманите, приканвал към 
това, че един бял човек не би целял 
превъзходство над един черен, както 
и обраното.  Нито че арабинът би 
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упражнявал надмощие над онзи, 
който не е арабин или пък богатия би 
се налагал над бедния и обратното. 
Казал, че положението на човек не 
се определя от това какво има, колко 
е богат или към коя раса спада, а 
от връзката му с Всемогъщия Бог 
и усилията, които полага, за да 
изпълни заръките Му. И така ние 
вярваме, че всички  хора са родени 

равни и сме против всякакъв 
вид дискриминация основани на 
класа, вероизповедание или цвят на 
кожата. Където от една страна ние 
разпространяваме съобщението на 
Ислям, а от друга страна зачитаме 
правата на хората и носим комфорт 
и улеснение на всички онези, които 
по някакъв начин са в нужда.   

В Африка, Азия, както и в други 
развиващи се части на света, ние 
служим на човечеството по най-
добрия възможен за нас начин. И 
както вече сте чули от други, ние 
правим това дори тук в Япония.    

Всъщност нашите джамии и ние 
като общност сме признати заради 
безкористна ни всеотдайност към 
другите. Ние поддържаме училища и 
болници, които предлагат обучение 
и  грижа в едни от най-отдалечените 
места по света на онези, които 
имат нужда от това и без значение 
от тяхната религия и положение. 
Стремим се да избършем сълзите на 
онези, които страдат, да премахнем 
мъката, отчаянието и болката.    

Ние се стремим да задоволим 

нуждите им и да им помогнем да си 
стъпят на краката. По този начин 
където и да има построени наши 
джамии и където и да се е установила 
Мюсюлманската общност Ахмадия, 
хората скоро осъзнават, че ние 
практикуваме и проповядваме 
нищо друго освен мир, хармония 
и толерантност.  Ние вярваме, че 
в тази ера истинският Джихад не е 
Джихад на насилието, а е Джихад 
на готовността на самите хора 
да се подобрят. Това е Джихад на 
развитието на праведните промени, 
насочени към самите нас. Джихад, 
който разпространява истинско и 
мирно ислямско учение до всички 
краища на света. 

Това го правим в Африка, Европа, 
Азия, Америка, Австралия и въобще 
във всяка точка на света. Това също 
е и нашата цел тук в Япония – да 
запознаем хората на тази уважавана 
нация с истинското учение на Ислям. 
Стремим се да информиране хората 
в Япония, че Ислям е тази религия, 
която ни приканва да припознаем 
Създателя ни, да се присъединим към 
него и да служим на човечеството. С  
Божията воля от днес тази джамия, 
която е първата наша джамия в 
Япония, ще разпространи това 
послание занапред не само тук в 
този град, но и сред цялата нация. 

Нейните минарета ще разгласят, че 
Ислям е религия на мир, сигурност 
и любов, религия, която изпълнява 
добрините на Бог и на един другиго. 
Уверен съм също, че тази джамия 
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е построена по Божията воля и 
местните Ахмади  ще разкрият 
чистото ислямско учение като 
никога преди това и ще просветят 
всеки един от вас относно него. 
Местните мюсюлмански Ахмади ще 
бъдат тези, които ще практикуват 
и проповядват истинския Ислям. 
Ще изкоренят всички страхове 
и съмнения от онези, които 
считат Ислям за екстремистка 
религия. Определено светът, както 
никога досега, се нуждае от мир и 
съгласуване. 

И така, нека всички да се стиснем 
ръце приятелски и да заработим 
в тази насока. Това може да стане 
като изпълним добрините на 
Всемогъщия Бог и  на един друг, да 
станем свидетели на световен мир и 
хармония.  Само тогава ще можем да 
заживеем задружно. Без значение в 
коя част на света се намираме стига 
да сме искрени едни към други и да 

намираме начин да се обединяваме, 
тогава светът, който познаваме като 
завладян от войната, конфликтите 
и убийствата, може да придобие 
нов облик и да се превърне в свят 
изпълнен с мир, толерантност и 
хармония. 

Нека Аллах ни позволи да го 
направим. Като за финал, бих искал 
да кажа, че всеки е добре дошъл 
в нашата джамия. Вратите й ще 
останат завинаги отворени за хората 
с различни вярвания, които желаят 
да почетат Бога. Моля се за това 
Аллах да ни позволи да вървим по 
пътеките, угодни нему, за които той 
ще ни възнагради и че целият свят ще 
може да бъде дарен с благословиите 
Му. Нека станем свидетели на 
истински и продължителен мир 
– Амин. Бих искал още веднъж да 
изкажа благодарността си за това, че 
сте днес тук, благодаря ви много.”
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Петъчна 
проповед: 2016 
година и нашите 
отговорности

Проповед, произнесена от Хазрат 
Мирза Масрур Ахмадаба, Глава 
на Мюсюлманската общност 
„Ахмадия“. 

Днес е първият ден от Новата 
година и годината започва на 
благословения ден петък. Традиция 
е да си пожелаваме „Честита 
Нова година“ и хората изпращат 
съобщения с благопожелания на 
Хазрат Халифатул Масих, както 
си пожелават и едни на други. 
Новата година се отбелязва в 
развития Западен свят с тържества 
и пиене през нощта и фойерверки. 
Всъщност сега така се празнува и в 
мюсюлманските държави. Снощи в 
новините по телевизията показаха 
кадри на 63-етажна сграда, която 
гори в Дубай на фона на фойерверки 
и беше повторено няколко пъти, че 
въпреки че е имало горяща сграда 
шоуто с фойерверките е продължило. 
Напоследък повечето мюсюлмански 
държави са в лошо състояние, 
но това е начинът на богатите да 
покажат материализма си. Дори и 
да нямаше пожар сега е необходимо 

богатите да заявят, че 
вместо да харчат средства 
за разточителност те ще 
помогнат на засегнатите 
мюсюлмани. Но сега  нещата 
стоят така и преди няколко 
дни в новините съобщиха, 
че най-ексклузивният 
хотел в Дубай има най-
скъпото коледно дърво 
в света на стойност 11 
милиона щатски долара. 

Такива са сега предпочитанията на 
богатите мюсюлмани. 

От друга страна има много 
ахмадийци, които прекарват 
последната нощ в поклонение 
на Бог или стават рано, за да 
отправят допълнителни молитви, 
за да започнат Новата година. 
Общите молитви Тахаджуд са 
били отправени на много места. И 
въпреки това ние сме смятани за 
немюсюлмани докато онези, които 
всяват смут са мюсюлмани. Във 
всеки случай с Божията милост ние 
сме мюсюлмани и не се нуждаем 
от нечие свидетелство за това. Ако 
желаем да получим свидетелство, то 
това е да бъдем истински мюсюлмани 
в Божиите очи. А това не става като 
се отправят самостоятелни или 
общи допълнителни молитви в 
първия ден от годината, или като се 
дава милостиня, или се извършват 
други добри дела. Без съмнения 
благочестивите практики привличат 
Божията благодат, но трябва да 
бъдем постоянни и решителни 
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в извършването им. Бог иска 
постоянство в благочестието. Заедно 
с отправянето на молитви Тахаджуд, 
за да се угоди на Бог трябва да се 
случи и революционна благочестива 
промяна и в сърцата. Това не може 
да бъде постигнато като бъдем 
благочестиви само няколко дни. Това 
трябва да ни покаже какви практики 
трябва да усвоим, които ще ни 
спечелят Божието удовлетворение. 
За тази цел Хазрат Халифатул Масих 
посочва за справка няколко извадки 
от онзи, който бе избран от Бог 
за тази епоха, Обещаният Месия 
(мир нему). Извадките разясняват 
как да се опитваме упорито и с 
убеждение да постигнем Божието 
удовлетворение, как да направим 
12-те месеца на годината и 365-те 
дни благословени за събиране на 
Божествената благодат.  

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

„Вижте състоянието на света! 
Нашият Свети Пророк (нека мирът 
и благословиите на Аллах да бъдат 
с него) е показал чрез практиката 
си, живота и смъртта си, че всичко 
е в името на Аллах Възвишения. 
Що се отнася до мюсюлманите в 
днешния свят, ако някой от тях бъде 
попитан дали е мюсюлманин, той ще 
отговори като измърмори Ал-хамду 
ли-ллах. Принципите на живота на 
онзи, който той изповядва и следва 
са в името на Бог, но днешния 
мюсюлманин живее и умира в името 
на светското докато не стигне до 

смъртния си одър. Той се стреми 
единствено към светското. Как може 
да каже, че следва Светия Пророк 
(нека мирът и благословиите на 
Аллах да бъдат с него)?

Този въпрос провокира най-
много мисълта, затова не го мислете 
за нещо тривиално. Не е лесно да си 
мюсюлманин. Не се задоволявайте 
докато не внушите подчинение 
на Светия Пророк (нека мирът и 
благословиите на Аллах да са с него) 
и ислямският модел във вас. 

Ако сте известен като мюсюлманин, 
който не практикува подчинение, 
тогава вашата вяра е просто обвивка, 
а мъдрите не се задоволяват само 
с обвивки и епитети. Веднъж един 
мюсюлманин помолил един евреин 
да стане мюсюлманин. Евреинът 
отговорил, че само името не е 
достатъчно. Повиках моя син Калид 
(най-възрастния), но го погребах 
преди падането на нощта. Затова 
стремете се към реалността и не 
се задоволявайте с обикновени 
епитети. Колко е позорно, когато 
един човек е известен като член на 
Умата на великолепния Пророк (нека 
мирът и благословиите на Аллах да 
са с него), но прекарва живота си 
като неверниците. Демонстрирайте 
модела на поведение на Светия 
Пророк (нека мирът и благословиите 
на Аллах да са с него) в живота си и 
ще постигнете същото състояние. 
Имайте предвид, че ако не 
постигнете същото състояние, вие 
сте последователи на Сатаната. 
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Накратко трябва добре да се 
разбере, че да бъдете обичани от 
Всемогъщия Бог трябва да бъде 
главна цел в живота на човек, 
защото ако човек не бъде обичан 
от Всемогъщия Аллах и не получи 
Божията любов, той не може да 
има успех в живота. А това не 
може да бъде постигнато докато 
човек наистина не се подчини и 
не последва Светия Пророк (нека 
мирът и благословиите на Аллах да 
са с него), който е показал чрез своя 
благословен модел на поведение 
какво е Исляма. Влейте Исляма в 
себе си така, че да станете Божии 
възлюбени.“ (Малфузат, том II, стр. 
187-188)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал още:

„Ислямът не позволява 
монашеството. То е за страхливите. 
Няма значение до каква степен 
вярващият участва в светските дела, 
неговото участие е източник на 
неговия по-висок духовен статут, 
защото неговата истинска цел е 
вярата. А светските дела и техните 
богатства и разкош са средство 
за служене на вярата. Основното 
нещо е светските дела да не бъдат 
неговата единствена цел, а по-скоро 
истинската цел за постигането на 
светски цели да бъде да се служи 
на вярата. И светските цели трябва 
да бъдат постигани по такъв начин, 
че да служат на вярата. Точно както, 
когато човек пътува той използва 
транспортни средства и провизии 

с цел да стигне до крайната 
точка. Транспортните средства и 
провизиите са несъществени, те са 
средства. По същия начин човек 
трябва се отнася и към светското, 
като средство за служене на вярата.“ 
(Малфузат, том II, стр. 91)

„Нашият Господ ни дарява с добро 
в този свят, както ни дарява с добро 
и в следващия …“ (2:202) [Този 
стих} ни дава предимство в този 
свят. Но кой свят? „Добро в този 
свят, което е източник на добро и в 
отвъдния. Поуката в тази молитва 
ясно показва, че вярващият трябва 
не трябва да забравя за доброто в 
отвъдния свят, когато преследва 
светски цели.  Терминът „доброто 
в този свят“ обхваща всички най-
добри значения на търсенето на 
светското, които вярващият трябва 
да усвои, за да постигне светските 
цели. Постигането на светските 
цели трябва да става чрез средства, 
които водят само до добро, а не 
чрез средства, които са източник на 
болка за друго човешко същество 
или източник на притеснение за 
някого. Постигането на светските 
дела без съмнение ще бъде източник 
на постигане на добро в отвъдния 
свят.“ (Малфузат, том II, стр. 91-92)

„Трябва да се разбере какво се има 
предвид под ад? Единият Ад е този, 
който Всевишният Аллах е обещал 
след смъртта, а другият е в този 
живот; ако не беше Всемогъщият 
Бог, животът наистина щеше да бъде 
ад. Всевишният Аллах не се грижи 
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да премахне болката от човек или 
да го утеши. Не си въобразявайте, 
че видимите богатства или власт, 
имоти и уважение, или това да имаш 
много деца се превръща в източник 
на удоволствие, удовлетворение или 
спокойствие за някого, или че той 
се намира в рая заради тези неща. 
Със сигурност не. Задоволството, 
удовлетворението и спокойствието, 
които са дарове на Рая, не могат 
да бъдат намерени в тези неща. Те 
могат да бъдат постигнати само чрез 
живот и смърт в името на Бог. Затова 
Божиите Пророци (мир на душите 
им), в частност Авраам и Яков са 
съветвали: „… не позволявайте на 
смъртта да ви постигне, освен ако 
не сте в състояние на подчинение.“ 
(2:133).  Удоволствията на този свят 
създават нечиста алчност у човека, 
която повишава непреодолимо 
желание и жажда, а тази жажда не 
може да бъде утолена, както когато 
човек страда от някаква болест 
да бъде излекуван, до момента на 
сетния му дъх. Огънят на ненужните 
желания и копнежи е като огънят на 
ада, който не позволява на сърцето на 
човек да намери утеха.  Напротив той 
продължава да измъчва и изтезава 
човек със съмнение и тревога. 
Ето защо този аспект не трябва да 
остава скрит от моите приятели, 
човек не трябва да бъде обсебен и 
погълнат от страстта и опиянението 
на любовта и богатството, имотите 
или семейството, които създават 
дистанция между него и Всемогъщия 
Бог.“ (Малфузат, том II, стр. 101-102) 

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

„Осъзнах, че стихът „Всички 
възхвали принадлежат на Аллах, 
Господар на всички светове, 
Всемогъщият, Всемилостивият, 
Господар на Съдния ден“ (1:2-4) 
доказва, че човек трябва да запечата 
в ума си тези качества, които са 
всички качества на Всевишния 
Аллах… Когато човек казва: 
Само теб почитаме…“ (1:5), той 
трябва да приеме по подобаващ 
начин качествата на Рубубийят 
(Божествено качество на природа и 
подкрепа), Рахманият (Божественото 
качество да бъдеш великодушен), 
Рахимият (Божественото качество 
да бъдеш милостив) и Маликият 
(Божественото качество да бъдеш 
Господар). Върхът на съвършенство 
у човека е да попива цветовете на 
Аллах и да не се умори докато не 
достигне това положение. След това 
привличането и притеглянето се 
вселяват в човека, което го отвежда 
към поклонение на Бог и той е в 
състояние, в което прави това, което 
му е наредено.“ (16:51) (Малфузат, 
том II, стр. 132-133)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал:

„Кой знае дали ще оцелее 
във времето между Зухр и Аср? 
Понякога се случва човек да умре 
внезапно. Понякога хора, които 
изглеждат напълно здрави умират 
внезапно. Везирът Мухаммад Хасан 
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Кхан Сахиб се върнал от разходка и 
щастливо се заизкачвал към горния 
етаж. Едва бил изкачил едно или 
две стъпала, когато се почувствал 
замаян и поседнал. Слугата му му 
предложил помощ, но той отказал. 
Изкачил още няколко стъпала и пак 
се почувствал замаян и починал. 
По същия начин член на Съвета на 
Кашмир, Гулам Мухи Уд Дин починал 
внезапно. Наистина не знаем кога 
смъртта ще дойде за нас. Затова е 
важно да не бъдем самодоволни 
по този въпрос. Съпричастието  с 
вярата е съществен въпрос, който 
засяга всеки човек на прага на 
смъртта. В Свещения Коран е казано: 
„…със сигурност треперенето в 
сетния час е голямо нещо.“ 22:2). 
Ние отричаме, че „сетния час“ също 
означава и Денят на Страшния съд, 
обаче означава и сетния дъх, защото 
това е времето за пълно откъсване и 
човек бива разделен от всички неща, 
които обича и е бил впечатлен, и той 
започва да трепери сякаш дълбоко в 
себе си той е хванат в капан. Затова 
е в полза на човек да не забравя 
за смъртта и светът и неговите 
материални предмети не трябва да 
му бъдат толкова скъпи, защото 
ще му създадат проблеми в мига на 
раздялата.“ (Малфузат, том II, стр. 
146-147)

Обещаният Месия (мир нему) 
е казал за предприемането на 
благочестиви промени: 

„Не живейте живота си без страх 
от Бога. Занимавайте се с молитви 

и истигфар (търсене на опрощение 
от Аллах) и създайте благочестиви 
промени. Не е време да бъдете невежи. 
Човек се заблуждава като си мисли, 
че ще живее дълг живот. Смятайте, 
че смъртта е близо. Съществуването 
на Бог е сигурно и който отдава 
правата дължими на Бог на други 
чрез беззаконие, ще изпита позорна 
смърт. Сура Фатиха споменава три 
групи от хора… В ранния Ислям, 
ако един човек отстъпи, реакцията 
е била катастрофална. Сега 200 000 
са станали християни и след като 
са станали нечисти те оскърбяват 
чистото същество на Светия 
Пророкса. Един пример за онези, 
които предизвикаха Божия гняв, е 
показан чрез чумата. Това ще бъде 
последвано от групата на онези, на 
които Бог дари благословиите си. 

Това е въпрос на принцип и 
начин Бог от незапомнени времена, 
когато Той се обърне към хората 
и им каже да не правят нещо, една 
група от тези хора винаги нарушава 
Божията заповед. Никога не се е 
случвало, когато на хората им е било 
забранено нещо, никой от тях да не 
го извърши. Бог казал на евреите 
да не добавят нищо към Тората 
(Петокнижието), но те добавили. 
Бог не е казал това по отношение 
на Корана, а е завил: „Наистина 
ние самите трябва да изпратим 
тази проповед и най-вероятно ние 
ще бъдем неин пазител.“ (15:10). 
Затова занимавайте се с молитви, 
за да може Всемогъщият Бог да ви 
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включи в групата на онези, на които 
Той дарява своите благословии.“ 
(Малфузат, том II, стр. 265-266)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал следното за праведността:

„Праведните са получили Божието 
благоволение и са под Неговата 
закрила. Но това, което е необходимо 
е човек да е искрено праведен, без 
никакво сатанинско влияние. Бог не 
обича клинченето (асоциирането на 
партньори с Бог) и ако у човек има 
и дори малка следа от сатанинско 
влияние, Всемогъщият Бог счита, 
че всичко е от Сатаната. Болката, 
която изпитват Божиите възлюбени 
преминава с Божествената воля. 
В противен случай и целият свят, 
събран заедно, не може да им 
причини и най-малка болка. Защото 
тези хора са пример за подражание за 
света и затова е задължително за тях 
да демонстрират модел на поведение 
относно това как да се понасят 
трудностите. Иначе Всевишният 
Аллах заявява, че не е загрижен за 
нищо толкова, колкото отнемането 
на живота на човек, който е негов 
приятел. Всемогъщият Бог не иска 
приятелите му да изпитват болка. 
Но им е дадена болка поради 
необходимост и целесъобразност. 
Това е за тяхно добро, защото 
по високите морални устои се 
проявяват при болка. Пророците 
и приятелите на Бог не изпитват 
болка по този начин, например, 
евреите са били опозорени с проява 
на Божия гняв и наказание. По-

скоро Пророците на Бог дават 
модел за смелост. Всемогъщият Бог 
не е бил враждебен към Исляма и 
въпреки това Светият Пророк (нека 
мирът и благословиите на Аллах 
да са с него) е бил оставен сам при 
битката при Ухуд. Идеята зад това 
е била да се разкрие смелостта 
на Светия Пророк (нека мирът и 
благословиите на Аллах да са с него). 
Той се изправил сам пред 10 000, 
защото е бил Божий Пророк. Никой 
друг пророк не е имал възможността 
да демонстрира подобен модел. 
Ние казваме, че нашият Джама‘ат 
не се чувства горд само за това, че 
отправяме Салат, спазваме постите 
и избягваме основни грехове като 
прелюбодеяние, кражба и т.н. 
Повечето хора извън Джама‘ата, 
идолопоклонниците, са като вас в 
тези си качества. 

Разказът за праведността по 
изящен начин постига това да 
внуши величието на Бога в сърцата. 
Бог отхвърля практики, в които има 
дори и съвсем малко лицемерие. 
Трудно е да бъдеш праведен. 
Например, ако някой ви обвини в 
кражба на молив, защо да се гневите? 
Вашето въздържание е само в името 
на Бог. Ако почувствате гняв в този 
случай, то е защото сърцето е било 
лишено от присъствието на Бог. 
Човек не става праведен, освен ако 
не е преминал през много състояния 
подобни на смъртта. Чудесата и 
откровенията са производни на 
праведността, но праведността 
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е основния аспект. Затова не 
бъдете прекалено загрижени за 
откровения и видения, а се стремете 
да постигнете праведност. Само 
праведните получават истински 
откровения и всякакви откровения, 
получени без праведност, не са 
надеждни. Те може да са дело на 
сатанинско влияние. Не оценявайте 
нечия праведност на базата на 
това, че получават откровения, 
а анализирайте откровенията 
им на базата на състоянието им 
на праведност. Затворете очи за 
всичко останало и най-напред 
договорете етапите на праведност. 
Поддържайте моделите на всичките 
Божии Пророци. Всички те са дошли 
с цел да ни научат на пътищата към 
праведността. „Неговите истински 
пазители са само онези, които са 
праведни…“ (8:35). Свещеният 
Коран учи на прекрасните пътища 
към праведността. Добродетелите на 
един Пророк изискват неговия народ 
също да притежава добродетели. 
Тъй като Светият Пророк е бил 
Обединителят на всички Пророци 
(нека мирът и благословиите 
на Аллах да са с него), той е бил 
олицетворение на добродетелите на 
пророк. Тези, които желаят да угодят 
на Всемогъщия Бог и да преживеят 
чудеса по необикновен начин, трябва 
да направят живота си необикновен. 
Онези, които вземат изпити, работя 
много усилено и се разболеят (като 
болните от туберкулоза например), 
стават крехки от изтощителния 
процес. Затова бъдете подготвени да 

понесете всяка болка, за да преминете 
теста на праведността. Когато човек 
поеме по своя път, Сатаната го 
атакува най-силно. Обаче идва етап, 
когато накрая Сатаната спира. Това 
е етапът, когато животът на човек 
свърши, той преживее смъртта и 
дойде под закрилата на Бог. Той се 
превръща в проявление на Бог и е 
Божий наследник. Накратко нашето 
учение е, че човек трябва да влага 
всичките си качества и енергия в 
пътя на Бог.“ (Малфузат, том II, стр. 
301-302)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

„Условие за праведност е да 
прекарат живота си в кроткост 
и смиреност. Това е част от 
праведността, чрез която ние трябва 
да се преборим с неоправдания 
гняв. Много набожни и праведни 
хора смятат, че отбягването на 
гнева е крайната и най-трудната 
фаза. Арогантността и гордостта 
произтичат от гнева, а понякога 
самият гняв произтича от 
арогантността и гордостта, защото 
човек е гневен, когато отдава 
предпочитания към един човек пред 
друг. Не искам хората в моя Джама’ат 
да считат другите за по-висши или 
по-нисши от тях самите. Или да 
чувстват гордост един към друг или 
да гледат от високо на тях. Само Бог 
знае кой е почтен и кой е смирен. 
Това е вид осмиване на базата на 
презрение и има опасност това 
презрение да порасне, както растат 
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семената, и да разруши човек. Някои 
хора са най-учтиви, когато срещнат 
онези, които са важни и влиятелни, 
но всъщност важен е онзи, който 
слуша кротките с кроткост, от който 
са доволни, когото ценят какво казва 
и не казва нещо осмиващо, което 
може да нарани другите. Всевишният 
Аллах казва: „... Не се подигравай на 
народа си и не се наричайте един 
друг с прякори. Наистина е лошо 
да си спечелиш нечестна репутация 
след като изповядваш вярата и тези 
които се покаят не са угнетителите.” 
(49:12). Не се наричайте едни други 
с подигравателни имена, това е 
практика на нечестивите. Онзи, 
който измъчва другите няма да умре 
докато не страда по същият начин. 
Не се дръжте презрително с братята 
си. Вие пиете от същия извор, кой 
знае чия съдба е да пие повече. Никой 
не постига почтеност чрез светските 
принципи. В очите на Всемогъщият 
Бог онзи, който е праведен е най-
почтен.” Наистина най-почтените 
сред вас в очите на Аллах е онзи, 
който е най-праведния сред вас. 
Наистина Аллах е Всезнаещ.” (49:14) 
(Малфузат, том I, стр. 36)

Обещания Месия (мир нему) е 
казал:

„Всички способности, 
предоставени от Аллах, не трябва 
да се похабяват, те трябва да 
се развиват чрез правилна и 
подходяща употреба … Казано е 
„Със сигурност успехът идва при 
вярващите.“ (23:2) И след като бе 

илюстриран живота на праведните е 
казано в заключение: „…И те са тези, 
които ще преуспеят.“ (3:105) Това 
означава, че тези, които практикуват 
праведност вярват в невидимото. Те 
губят концентрация в Салат, но след 
това се възстановяват  и използват 
това, с което ги е дарил Бог. Въпреки 
възможните лични опасности те 
импулсивно вярват в миналите 
и настоящите Божии книги и в 
крайна сметка достигат до етапа на 
несъмнената вяра. Те са хората, които 
са тръгнали в правилната посока. Те 
са на път, който се простира води 
право напред и отвежда човек до 
състояние на успех и просперитет. 
Тези са най-успешните хора, които 
ще достигнат до крайната си 
дестинация и ще бъдат пощадени 
от опасностите на пътуването. Ето 
защо Всевишният Аллах ни е дал 
учението за праведността още от 
самото начало и ни е дарил с книга, 
която съдържа всички заповеди, 
свързани с праведността. 

Затова нашият Джама‘ат трябва да 
бъде силно загрижен и да бъде по-
загрижен от всички други загрижени 
по света, независимо дали са 
праведни или не!“ (Малфузат, том I, 
стр. 35)

„Ако желаете да постигнете успех 
в този свят и в следващия и да 
покори сърцата, трябва да приемете 
чистотата. Използвайте разума 
си и следвайте инструкциите на 
Божието слово. Усъвършенствайте 
и развивайте себе си и бъдете добър 
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модел за подражание за другите. 
Само тогава ще успеете … затова 
развивайте сърцата си. Ако искате да 
повлияете на сърцата, внушавайте 
сила в духовната практиката, защото 
без сила на духовната практиката 
устната и физическата сила не могат 
да бъдат използвани за нищо. Има 
стотици хиляди празнословни 
хора. Много от тях се наричат 
маулави или улема, които стоят на 
амвоните и са си дали големи титли 
и изнасят проповеди. Те казват да се 
избягва арогантността, гордостта 
и нечистите дела. Обаче установете 
какви са техните собствени духовни 
практики и техните собствени дела 
по факта колко техните думи стигат 
до сърцата ви!“ (Малфузат, том I, 
стр. 67)

„Имат ли такива силата на 
духовната практика и дали са 
практикували преди да проповядват 
както нужно и посочено в Свещения 
Коран: „…защо проповядваш това, 
което не правиш?“ (61:3) Този стих 
обяснява, че има такива хора на този 
свят, които проповядват това, което 
не практикуват, като наистина има 
такива хора и ще има за в бъдеще.“ 
(Малфузат, том I, стр. 67)

„Слушайте какво казвам и го 
помнете добре, че ако думите на 
човек не бъдат почувствани със 
сърцето и той няма сила в духовната 
практика, неговите думи няма да 
имат никакво въздействие. Това е, 
което доказва  огромната истинност 
на нашия Светият Пророк (нека 

мирът и благословиите на Аллах 
да са с него), защото успешният 
начин, по който той е спечелил 
сърцата, няма база за сравнение в 
човешката история. И всичко се 
е случило, защото е имало пълно 
съответствие между думите и делата 
му.“ (Малфузат, том I, стр. 67-68)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

„Друг голям проблем, който 
сполетява образованите хора в наши 
дни, е, че те нямат никаква представа 
за религиозното знание. Когато четат 
критики от учен или философ, у тях 
се пораждат съмнения и опасения 
относно Исляма. Това го подтиква 
към християнството или атеизма. В 
такива случаи ролята на родителите 
им е много несправедлива, защото 
не са им дали време да получат 
религиозно знание и не са ги 
включвали още от самото начало 
в религиозни дейности, което ги е 
лишило от чистата вяра.“ (Малфузат, 
том I, стр. 70)

„Говорил съм много пъти за 
взаимната любов и разбирателство в 
Джама‘ата. Разбирайте се и останете 
обединени. Всевишният Аллах е 
дал учението на мюсюлманите, за 
да останат обединени иначе ще 
изчезнат. Заповедта да останат рамо 
до рамо по време на Салат е, за да се 
насърчи единството и по този начин 
добрата воля може да премине като 
електричество от един на друг. Ако 
имате разногласия и няма единство, 
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няма да постигнете успехи. Светият 
Пророк (нека мирът и благословиите 
на Аллах да са с него) е казал да се 
обичате и да се молите един за друг. 
Ако един човек се моли за друг тайно, 
ангелите пожелават същото и за 
него. Колко превъзходно е това. Ако 
молитвата на човека не бъде приета, 
тази на ангела е. Съветвам ви и ви 
пожелавам да нямате разногласия 
помежду си.“ 

„Изложих само два въпроса. 
Първо, приемете единството с 
Бог и второ покажете любов и 
съпричастност един към друг. Бъдете 
такива модели за подражание, които 
вършат чудеса за другите. Това е 
убеждението, което е било създадено 
в Спътниците (нека Аллах да бъде 
доволен от тях). Помнете: „…бяхте 
врагове и Той обедини сърцата ви 
с любов…“ (3:104). Помнете, да 
бъдете обединени е чудо. Ако всеки 
един от вас не желае за брат си това, 
което желае за себе си, той не е от 
моя Джама‘ат. Той е в беда и ще го 
сполети нещастие.“ (Малфузат, том 
II, стр. 48)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал:

„Иншаллах, с Божията помощ 
от мен ще произлезе праведна 
общност. Каква е причината за 
взаимното несъгласие? Това са 
злобата, самонадеяността, егоизма 
и емоциите. Казал съм, че скоро ще 
напиша книга и ще отлъча всички 
онези, които не могат да контролират 

емоциите си и не могат да живеят в 
съгласие и единство. Онези, които 
са склонни към това, ще разберат, че 
няма да останат дълго, освен ако не 
покажат добри примери. Не искам 
към мен да бъдат отправяни лични 
критики, дължащи се на някой 
друг. Човек, който не се съгласява с 
желанията ми, но е в моя Джама‘ат, е 
като суха клонка. Какво друго може 
да направи градинаря, освен да я 
отреже? Сухата клонка поема вода 
заедно с цъфтящата, но градинаря не 
може да я направи зелена. Всъщност 
тя завлича и другите клонки със себе 
си. Затова бъдете предупредени. 
Онзи, който не се поправи, няма да 
остане с мен.“ (Малфузат, том II, стр. 
49)

„Всевишният Аллах казва 
в Свещения Коран: „… и ще 
поставите онези, които ви следват, 
над онези, които не вярват до Деня 
на възкресението …“ (3:56).  Това 
успокояващо обещание е направено 
на сина на Мария, родена в Назарет. 
Но аз ви давам радостната вест, 
че Всевишният Аллах също е 
дал радостна вест с тези думи, 
отправени до сина на Мария, който е 
трябвало да дойде под името Месия. 
Представете си сега, дали онези, 
които искат да бъдат включени в 
тази голяма радостна вест като се 
свържат с мен, са онези, които имат 
зли подбуди и действат по нечестен 
начин? Със сигурност не. Онези, 
които наистина ценят това истинско 
обещание на Всевишния Аллах и 
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не смятат моите думи за празни 
приказки, помнете и слушайте 
искрено, обръщам се още веднъж 
към онези, които са свързани с мен 
и не са свързани с мен по обикновен 
начин, а имаме силна връзка. 
Въздействието на тази връзка не е 
ограничено само до мен, а достига 
и до онова Същество, което ме 
превърна в перфектния човек, който 
донесе духа на истината и честността 
на този свят. Ако този въпрос се 
отнасяше само за мен, нямаше да 
бъда загрижен и да се притеснявам. 
Но не така стоят нещата. Неговото 
влияние достига до Светия Пророк 
(нека мирът и благословиите на 
Аллах да са с него) и до Всемогъщият 
Бог! Затова в подобна ситуация 
слушайте много внимателно, ако 
искате да бъдете част от тази блага 
вест и желаете да бъдете част от 
нейното потвърждение, и имате 
жажда за толкова голям успех (така 
ще триумфирате над неверниците до 
Деня на Страшния съд). Казвам само, 
че този успех няма да бъде постигнат 
докато не преминете от състояние на 
неодобрение до състояние на мир.

Няма да кажа повече от това, че 
сте свързани с някой, който е бил 
изпратен от Бог. Слушайте думите 
му със сърцата си и бъдете винаги 
готови да ги приложите на практика. 
Така че вие не сте от онези, които 
след като приемат Исляма попадат 
в заблуждението на отричането и се 
обричат на вечни мъки. „ (Малфузат, 
том I, стр. 103-105)

„Това трябва да бъде изслушано 
искрено, от сърце, че има няколко 
условия за приемане на молитва. 
Някои от тях се отнасят за хората, 
които отправят молитва, докато 
други се отнасят за хората, които 
искат да се отправят молитви. 
Важно е за хората, които молят за 
молитви, да имат предвид страха от 
Всевишния Аллах и да се помирят и 
страхуват от Бога. Те трябва да угодят 
на Всемогъщия Бог с праведност и 
честност. В такъв случай вратата 
за приемане на молитви ще бъде 
отворена. Ако човек разгневи 
Всемогъщия Бог и е в конфликт с 
Него, извършените от него злини и 
грехове ще се превърнат в пречка за 
приемане на молитвата и вратата за 
приемане на молитви е затворена за 
него. Важно е нашите приятели да 
не позволяват нашите молитви да 
отиват на вятъра и да не създават 
пречки по пътя си, които могат да 
бъдат вследствие от техните груби 
действия.“ (Малфузат, том I, стр. 
108)

„Трябва да се приеме пътя 
на праведността, защото само 
праведността е нещо, което може 
да бъде наречено същността на 
Шерията. Ако Шериятът трябва 
да бъде обяснен накратко, тогава 
основата на Шерията може да бъде 
само праведността. Има много 
етапи и състояния на праведността. 
Обаче ако търсещият премине 
през ранните етапи и състояния 
правдиво, с решително и искрено, 
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благодарение на неговото честно 
и искрено желание да търси той 
постига висшите състояния. 
Всевишният Аллах казва: „…Аллах 
приема молитви само от праведните.“ 
(5:28) Така Всевишният Аллах 
слуша молитвите на праведните, 
това е Негово обещание и Неговите 
обещания не се нарушават, както 
Той казва: „… Със сигурност Аллах 
не се проваля в обещанията си.“ 
(13:32) Затова, тъй като условието 
за праведност е твърдо условие 
за приемане на молитва, няма ли 
човек да бъде глупав, ако желае 
молитвата му да бъде приета, докато 
той самият остава невеж и изгубен? 
Следователно е изключително 
важно за Джама‘ата всеки един 
доколкото може да следват пътищата 
на праведността, така че да могат да 
преживеят възторга от приемането 
на молитвата и да развият вярата.“ 
(Малфузат, том I, стр. 108-109)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

„Не си мислете, че Бог е доволен 
само от това, че сте взели Баят. Това 
е само обвивка, докато сърцевината 
е вътре. Според повечето закони 
на природата винаги в обвивката 
се съдържа ядка. Черупката е 
неизползваема, ядката е тази, която 
се използва …По същия начин 
човекът, който твърди, че е взел Баят 
и има вяра, но не носи същността на 
тези две неща в себе си, трябва да се 
страхува. И идва време, когато и най-
малкия удар ще го разбие на дребни 

парченца и той ще бъде отхвърлен. 

По същия начин този, който 
предявява претенции към баят 
и вярата, трябва да се бори и да 
разбере дали е просто обвивка или 
има и сърцевина. Ако не са налице 
сърцевина, вяра, любов, подчинения, 
Баят, упование и следване на 
заповедите в последовател на 
Исляма, значи той не е истински 
последовател. Помнете, това е 
истината на Всевишния Аллах, че той 
не цени обвивката без сърцевината. 
Помнете добре, че смъртта може да 
ни застигне във всеки миг, но със 
сигурност ще ни застигне. Затова 
не се задоволявайте с обикновени 
твърдения, за да бъдете щастливи. 
Със сигурност този въпрос не е 
от значение, освен ако човек не 
премине през много състояния 
подобни на смъртта и не претърпи 
промени и трансформации, той не 
може да открие истинската цел на 
човечеството.“ (Малфузат, том II, 
стр. 167)

Нека да съградим живота си според 
желанията на Обещания Месия 
(мир нему) и  да вървим напред към 
благочестието. Нека не позволяваме 
на молитвите на Обещания Месия 
(мир нему) да отидат на вятъра и 
нека винаги да сме получателите 
на молитвите, които той е оправил 
за своя Джама‘ат. Хазур пожелава 
Честита Нова година и се моли Бог 
да даде Новата година да бъде извор 
на множество лични и общностни 
благословии. 



 Светлинa 71

Петъчна проповед: 
Същността на 
прошката

Проповед на Хазрат Мирза Масрур 
Ахмадаба, водач на мюсюлманската 
общност „Ахмадия“.  

“Да отвърнеш на нечие злодеяние 
също представлява лоша постъпка. 
Прошката води до промяна, а 
Аллах възнаграждава онези, които 
прощават грешките на другите. Той 
разбира се не обича и онези, които 
грешат и не ги толерира” (42:41). 

Учението на ислям относно това 
някой да наранява или прави зло 
другиго, било то нещо дребно или по-
голямо, може да доведе до промяна. 
Идеологията за наказанието 
наистина съществува, но е свързана 
със заръката за проявяване на 
милост и даване на прошка, както 
е споменато по-горе. Основният 
момент е този, че всяко наказание 
следва да промени извършителя.

Ако реформацията и промяната 
са основна цел, то преди да се вземе 
каквото и да е решение относно 
наказанието, трябва да се помисли 
по това дали то ще даде резултат 
или не. Ако промяната е резултатът, 

който се очаква след помилването, 
то трябва да се помисли какъв би 
бил резултатът от наказанието. 
Прошката представлява Божествена 
награда за онзи, който я получи. 
По-горният стих завършва с 
изказването за това, че ако се 
отсъди сериозно наказание, то това 
би било несправедливо и жестоко. 
Тази концепция за прошката и 
наказанието заляга в основата 
на въпроси, които могат да бъдат 
лични, общностни и като цяло 
международни.  

Истинската цел на наказанието 
е промяна и морално подобрение. 
Ислям казва да се има предвид 
това, че не трябва да се набляга 
основно за наказанието, ами по-
скоро трябва да се цели промяна. 
Всяко отсъдено наказание трябва да 
бъде в съответствие с извършеното 
престъпление и ако е отсъдено 
неправомерно, то Бог би се 
разгневил.

Най-добри примери за това могат 
да бъдат разпознати в блажения 
модел на Светия Пророк (мир и 
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благословиите на Аллах на душата 
му). В случаите, когато виждал 
промяната, той опрощавал дори 
най-лошите и жестоки  деяния на 
враговете си. Когато виновният 
се разкайвал и съжалявал за 
постъпката си, Светият Пророк 
(мир и благословиите на Аллах на 
душата му) прощавал на онзи, който 
извършвал жестокости към него, 
семейството му и неговите познати.

Дъщерята на Светия Пророк 
(мир и благословиите на Аллах на 
душата му), Хазрат Зайнаб (нека 
Аллах бъде доволен от нея), била 
брутално нападната по време 
на пътуване. По това време тя 
била бременна и била ранена, а в 
резултат на това абортирала, като 
раните й се оказали фатални. За 
извършителя било предвидено 
смъртно наказание, но той избягал. 
По-късно, когато Светият Пророк 
(мир и благословиите на Аллах на 
душата му) се завърнал в Медина, 
той бил посетен от извършителя 
на тежкото престъпление, който 
дошъл да види Светия Пророк (мир 
и благословиите на Аллах да бъде 
върху него). Обяснил, че е избягал от 
страх, но признал за отвратителното 
си престъпление и казал, че е дошъл, 
тъй като научил за милосърдието, 
което Светият Пророк (мир и 
благословиите на Аллах на душата 
му) проявявал.

Той признал за ужасните пътища, 
които бил поел и приел, че Бог е 
изпратил Светия Пророк (мир и 

благословиите на Аллах да бъде 
върху него) за напътствие. Той 
признал престъпленията си и 
поискал прошка. Светият Пророк 
(мир и благословиите на Аллах на 
душата му) му простил и му казал, че 
това е дар от Бога, като той трябвало 
да приеме Исляма и да се покае 
истински. 

Кабин бин Зухаир писал поезия, 
която почерняла мюсюлманските 
жени и засягала тяхна чест. Той бил 
осъден. След завладяването на Мека 
брат му писал за него с молба да 
потърси прошка от Светия Пророк 
(мир и благословиите на Аллах на 
душата му). Той отишъл в джамията 
на Пророка в Фаджр и извършил 
Салат заедно със Светия Пророк 
(мир и благословиите на Аллах на 
душата му). Без да се представя той  
заговорил на Светия Пророк за 
Каб бин Зухаир, който искал да се 
покае за миналото си прегрешение 
и попитал дали той може да 
бъде представен или не. Светият 
Пророк (мир и благословиите на 
Аллах на душата му) се съгласил. 
Тогава мъжът признал, че той е 
самият Каб бин Зухаир. Един от 
присъстващите се изправил, за да 
го убие, но като показал невероятно 
състрадание Светият Пророк (мир 
и благословиите на Аллах на душата 
му) наредил да го пуснат, защото 
грешният мъж търсел прошка. По-
късно Каб  бин Зухаир се изказал 
хвалебствено за Светия Пророк (мир 
и благословиите на Аллах на душата 



 Светлинa 73

му), който пък му дал наметалото си 
като подарък.

Наистина има много случаи през 
годините, които се отнасят до Светия 
Пророк (мир и благословиите на 
Аллах на душата му) и в които той 
прощавал на свои врагове, врагове 
на свои близки, роднини и врагове на 
Исляма, които се били променили. 
Въпреки това той наказвал онези, 
които според него заслужавали 
наказание. В основата на Исляма 
залягат промяната и поучението, не 
отмъщението.

Обещаният Месия (мир на 
душата му) разказвал и разяснявал 
гореспоменатите слова от Сура Ал 
Шура на много места, може би ги 
е описал в повече от тринадесет 
от книгите си, както и в своите 
изказвания. Той казва в "Философия 
на ученията на Исляма":

"В замяна на извършено зло следва 
да се наложи съответното наказание; 
а онзи, който прощава, като по този 
начин променя грешния и не прави 
лошо никому, бива награден от 
Аллах. 

Този стих показва, че Коранът 
не учи на бездействие относно 
извършено зло във всички случаи, 
или че онези, които постъпват 
неправилно и нарушават моралните 
ценности никога не трябва да бъдат 
наказвани. Ислямското учение 
казва, че човек трябва да помисли 
дали случилото се заслужава 
прошка или наказание, както и това, 

че трябва да се постъпи по правилен 
начин, който да е задоволителен 
и в интерес както на нарушителя, 
така и на обществеността. Понякога 
вършителят на злодеянието 
загърбвал неправилните действия 
заради това, че е получил прошка, а 
понякога това, че веднъж му е било 
простено, го подтиквало към други 
злодеяния. Ето защо, Всемогъщият 
Бог казва, че ние не трябва да 
имаме навика да прощаваме сляпо 
на всички и при всеки повод, а 
трябва да обмисляме внимателно 
кое е по-подходящо - прошката 
или наказанието, а добродетелта 
трябва да е нещото, към което 
винаги да се стремим.  Някои хора 
са толкова отмъстителни, че помнят 
злото, нанесено на бащите им 
преди години, а има и други, които 
показват снизхождение и прощават 
всичко, като това понякога граничи 
с безсрамие. Те проявяват такава 
слабост, дават прошка проявяват 
и търпение, които са напълно 
несъвместими с достойнството, 
честта и целомъдрието. Тяхното 
поведение петни добрия характер 
и резултатът от тяхната прошка и 
търпение се състоят в това, че хората 
биват отвратени с тях. 

Ето защо Свещеният Коран казва, 
че всяко морално деяние има своето 
време и място и че такива не трябва 
да се вършат, когато не е настъпил 
правилният момент и няма причина 
за това. " (Философия на ученията на 
Исляма, стр. 62-63). 
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Хората, които били помилвани от 
Светия Пророк (мир и благословиите 
на Аллах на душата му) напълно се 
променяли. Веднъж вече променени, 
онези, които се обявявали срещу 
Исляма преди това и които вършили 
злодеяния, ставали набожни и 
следвали религията на ислям. 

Ислям кара хората от всяка 
възраст да вярват във важността на 
това, за което говори и прославя. 
Подкрепя вземането на решения и 
предприемането на действия, които 
биха допринесли за подобрението на 
онзи, който не постъпва праведно. 
Днес защитниците на човешките 
права са заели позиция, която 
навежда към една крайност. Без 
значение колко е тежко извършеното 
престъпление, заради човешкото 
съчувствие, на  престъпниците им 
е предоставена свобода и много от 
тях са загубили всякакво чувство 
за онова кое е грешно и кое не. Това 
могат да бъдат убийци и хора, които 
нямат отношение към другите. 
Такива трябва да получават смъртна 
присъда, освен ако семействата на 
жертвата не опростят деянията им.

Въпреки това хората на Запад 
са променили своите закони и са 
отменили смъртното наказание 
заради правата на човека. И все 
пак, докато промяната не стане 
реалност и не бъде осъществена, 
престъпността ще продължава да се 
увеличава! 

Съвсем обратно на това, 
мюсюлманските държавни водачи 
били свалени от власт и вместо 
да бъдат осъдени справедливо и 
законно, местните хора ги убили 
безмилостно. В тези свои действия 
те били подкрепени от други власти. 

Обещаният Месия (мир на душата 
му) написал, че в  Евангелията 
е казано, че хората не трябва да 
се борят със злото. Заръките в 
Евангелията говорят за проявяване 
на огромна снизходителност и 
не могат да бъдат приложени на 
практика, с изключение на ситуации, 
които са по-специални. От друга 
страна учението на Тора говори 
съвсем обратното. Става въпрос за 
ответните действия на хората, които 
именно трябва да бъдат: „око за око, 
ухо за ухо, зъб за зъб”. Дори не става 
въпрос за извинение и прошка. 
Факт е всъщност, че тези книги са 
били предназначени за използване 
в  рамките на определен период от 
време и от конкретни хора. 

От друга страна Свещеният Коран 
ни е показал един истински метод, 
който е освободен от правилата 
на двете крайности и е в точно 
съответствие с човешката природа. 
Свещеният Коран например 
казва: "И възмездието във връзка 
с нанесена злина също е лоша и 
неправилна постъпка; а даването 
на прошка води до промяна у 
човека, като онзи, който прощава 
бива благословен от Аллах..."  Ето 
защо наказанието за извършено зло 
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трябва да е пропорционално на това, 
което е извършено. А ако деянието 
бъде опростено, промяната трябва 
да бъде основен аспект в такъв 
момент. Опрощението не трябва 
да бъде в разрез с времето и 
мястото, а трябва да бъде уместно и 
навременно. Човек, който прощава 
бива възнаграден от Бога. 

Такова е истинското учение - без 
никакви крайности! Възмездието 
е позволено, но прошката води до 
промяна и подобрение... Дълг на 
справедливия човек е да сравни 
и прецени кое учение и метод 
прилягат на човешката природа и 
кое е онова, което се изказва срещу 
справедливостта и проявата на 
съвест. (Тафсер Хазрат Масих е 
Мауд, том 4, стр. 111-112) 

Ислям учи, че ако вие простите 
на някого, то не трябва да изпитвате 
злоба към същия. По време на битката 
при Ухад, съпругата на Абу Суфян 
Хинд извършила ужасно деяние. Тя 
нанесла тежки наранявания върху 
тялото на чичото на Пророка – 
Хамза, като извадила черния му дроб 
и го изяла. След завладяването на 
Мека, една селянка влязла по време 
на събиране на Светия Пророк (мир 
и благословиите на Аллах на душата 
му) с покрито лице. Тя извършила 
баят и станала мюсюлманка. Светият 
Пророк (мир и благословиите на 
Аллах на душата му) познал гласа й и 
я попитал да не би тя да е съпругата 
на Абу Суфян. Отговорила, че е тя, но 
е приела Ислям с широко отворено 

сърце и попитала дали това, което 
е извършила преди, ще  й  бъде 
простено. Светият Пророк (мир и 
благословиите на Аллах на душата 
му) й простил. 

Животът на жената се  променил. 
Тя изпратила на  Светия Пророк (мир 
и благословиите на Аллах душата 
му) две печени кози с послание, 
че стадото не било много голямо в 
момента и затова изпращала толкова 
малко. Светият Пророк (мир и 
благословиите на Аллах на душата 
му) се помолил за нея и броят на 
животните в стадото й се увеличил 
значително. 

Обещаният Месия (мир на душата 
му) написал: 

"Наказанието за дадено злодеяние  
трябва да бъде пропорционално 
на извършената злина. Но ако 
човек прости греха на другия, а в 
резултат на помилването се стигне 
до промяна и този жест не доведе до 
нещо лошо, то това е угодно на Бога и 
Той възнаграждава такова действие. 

По този начин, съобразявайки 
се със Свещения Коран, не всяка 
ситуация изисква налагането на 
наказание, нито пък помилването 
е винаги подходящо. По-скоро 
трябва да се вземе предвид времето 
и мястото на случващото се. 
Наказанието или помилването 
трябва да се съобразяват с 
обстоятелствата и то не свободно. 
Това е, което казва Коранът. (Тафсер 
Хазрат Масих е Мауд, том 4, стр. 105) 
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Администрацията на Джамаат и 
длъжностните лица трябва да имат 
това предвид. Съответните служби 
трябва да се опитват, да дават 
указания и да стигат до решения след 
надлежно разглеждане и обсъждане, 
като в крайна сметка се позоват на 
това, което е угодно на Бога. Трябва да 
се търси помощ от Бога посредством 
молитви, последвани от изказвания, 
отправени към Халифа на даденото 
време, така че онзи, който отправя 
молитва, както и администрацията 
на Джамаат да бъдат защитени от 
вредно въздействие. 

Обещаният Месия (мир на душата 
му) е написал: 

Ако някой ви нарани, например 
ви счупи зъб или ви извади око, то  
наказанието трябва да отговаря на 
извършеното зло. Въпреки това ако 
опростите греха с мисълта, че това 
ще доведе до нещо добро, ще доведе 
до промяна, то тогава вършителят 
би могъл да се въздържи от подобни 
действия в бъдеще. В такъв случай 
помилването е по-добрият вариант 
и Бог възнаграждава подобни 
постъпки. 

Сега, обърнете внимание, че 
абзацът разглежда двата аспекта, 
свързани с наказанието и прошката, 
които се съобразяват с времето и 
мястото. Това наистина е мъдрият 
принцип, който ръководи света. 
Съвсем разумно е топлината и 
хладината да подхождат на времето 
и мястото. Забелязвате, че не можем 

да следваме само един вид диета, а 
по-скоро ние я изменяме сезонно, 
така както сменяме дрехите си през 
есента и през лятото. По същия 
начин моралът, който притежаваме 
също изисква да се правят промени 
в зависимост от времето, мястото 
и обстоятелствата. Има моменти, 
когато човек трябва да бъде 
решителен. Снизходителността 
и прошката влошават нещата 
в такива ситуации. В други 
случаи пък човек трябва да бъде 
кротък и снизходителен, като 
демонстрирането на власт в такива 
ситуации се счита за лоша постъпка. 
В  обобщение може да се каже, че 
има време и място за всичко. По този 
начин, човек, който не се съобразява 
с обстоятелствата е звяр, а не човек, 
а постъпките му са ужасни и не 
са цивилизовани. (Тафсер Хазрат 
Масих е Мауд, том 4, стр. 105-106) 

През лятото облеклото тук [на 
Запад], особено това на жените, 
става много оскъдно, докато през 
зимата се носят палта и шалове. 
Когато мюсюлманските жени носят 
едни и същи на вид шалове, с които 
покриват главите си през лятото, се 
казва, че такива жени са потискани. 
Сега правителството е започнало да 
се намесва и да взема отношение по 
този въпрос, като не се цели промяна  
чрез това, целта е да се стигне до 
несправедливост и неправда. 

Напоследък премиерът казва, 
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че се обсъжда  предприемането на 
действия срещу жени, които носят 
дрехи, които покриват телата и 
лицата им на обществени места 
или по време на работа. Светските 
закони са достигнали другата 
крайност, което води до безредие 
и безпокойство. Ислям се изказва 
срещу решения и отсъждания, които 
създават безредици и безпокойство, 
и заявява, че решенията трябва да се 
основават на добродетелта, а всеки 
човек да подобри себе си.

Обещаният Месия (мир на душата 
му) казвал, че Свещеният Коран не 
говорел за това, че да се прощава 
и да се помилват онези, които са 
грешни, е винаги безсмислено и че 
това отслабва човешките нрави и 
води до хаос. По-скоро помилването 
е допустимо, когато това би довело 
до някаква промяна и  би било 
причината да се случи цялата тази 
промяна. (Тафсер Хазрат Масих е 
Мауд, том 4, стр. 108) 

Обещаният Месия (мир на душата 
му) казвал, че наказанието следва 
да съответства на извършеното 
злодеяние. Но ако всичко бъде 
опростено по подходящ за времето 
на мястото начин, с оглед една 
бъдеща промяна, то Аллах би 
възнаградил хората за това. Ако 
например един крадец бъде оставен 
да се измъкне, той ще бъде окуражен 
и ще продължи да върши това, с 
което се занимава. Това заслужава 
да бъде наказано. 

Ако един от двама служители се 
засрами при отправено към него 
порицание и това го накара да се 
съвземе и подобри, то не би било 
правилно наказанието му да бъде 
прекалено строго. Но ако другият 
служител, който носи вина,  не 
бъде порицан и грешката му бъде 
опростена, то поведението на същия 
ще се влоши. Ето защо той трябва 
да бъде наказан. Сега, вие кажете, 
кой от двата метода е по-подходящ? 
Този, който се проповядва от Корана 
или този, който принадлежи към 
Евангелията? ... Учението, което се 
позовава на това да се дава прошка 
с оглед на възможното подобрение, 
е несравнимо и се следва от 
цивилизованите хора ... Посочва, 
че всичко трябва да се разглежда 
от всеки ъгъл и всяка гледна точка, 
като трябва да се размишлява върху 
това много внимателно. Прощавайте 
в случаите, когато тази прошка би 
била от полза, но ако онзи, който е 
съгрешил, е злонамерен и нечестив, 
то отсъждайте по правилен начин. 
Други истински учения на ислям 
също се основават на тези принципи 
и са ясни, тъй както е ясен денят. 
(Тафсер Хазрат Масих е Мауд, том 4, 
стр. 109) 

Бе произнесена погребална 
молитва. 

Билал Махмуд Сахиб бил  убит 
в Рабва на 11 януари от двама 
неизвестни нападатели, които били 
с мотор и стреляли по него, докато 
се прибирал към дома си вечерта. 
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Билал Сахиб е роден през 1989 г. и 
бе част от Уакф и Нау. По това време 
той работел във Васият. Оженил се 
през април 2015 г., а съпругата му 
очаква дете от него. Билал Сахиб 

оставя след себе си вдовица, майка и 
брат. Нека Бог да го въздигне и дари 
семейството му със сили. 
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(Основател на Движението Ахмадия) е казал:
„Накратко трябва добре да се разбере, че да 
бъдете обичани от Всемогъщия Бог трябва 
да бъде главна цел в живота на човек, защото 
ако човек не бъде обичан от Всемогъщия 
Аллах и не получи Божията любов, той не 
може да има успех в живота. А това не може 
да бъде постигнато докато човек наистина 
не се подчини и не последва Светия Пророк 
(нека мирът и благословиите на Аллах да са с 
него), който е показал чрез своя благословен 
модел на поведение какво е Исляма. Влейте 
Исляма в себе си така, че да станете Божии 

възлюбени.“ 
(Малфузат, том II, стр. 187-188)

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

Хазрат Мирза Гулам Ахмад 
Обещания Месия и Махдиас


