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ОБЕЩАНИЯТ МЕСИЯ И ИМАМ
МАХДИ
(Мир на душата му)
(1835 1908)
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (Мир на
душата му) е роден на 13 февруари
1835г. в петък в едно благородно
семейство в град Кадиян, Индия. От
рана възраст той имал силен интерес
към религия. Той бил известен със
своята честност, доброжелателство и
решителност. С течение на времето
неговото знание и разбиране на
религията и приложение за
о б щ е с т в о т о з а дъ л б о ч и л и . К а то
мюсюлманин това бе неговата твърда вяра, че всичките религии са
истински при техния източник, но с течение на времето те са
отдалечавали от техните първоначални учения. Той уважавал
достойнството на религията и демонстрирал нейното значение за
всички.
Неговата защита на религията в крайна сметка е била благословена,
когато започнал да получава директно откровение от Аллах
благословия, които получавал до край на живота си. Неговата мисия
бе да съживи величието на истината и религията. Именно чрез това, че
той ще доведе човечеството да бъде заедно и да създаде вечен мир.
През 1891г. той твърдил въз основа на Божественото откровение, че е
Обещаният Месия и Махди, чието идване е било предсказано от
Светия Пророк на Исляма Мухаммад (мир и благословиите на Аллах
на душата му), и от писанията на други религии.
Основавал Мюсюлманската Джамаат Ахмадия по божия заповед през
1889г. Сега членове на Общността могат да бъдат намерени в почти
всички страни на света и броят им надвишава 200 милиона.
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (Мир на душата му) е бил уважаван писател
и е написал над 80 книги.
Той е починал на 26-и май 1908г. Общността основана от него
разпространява истинското учение на Исляма по целия свят под
ръководството на своя духовен водач, Халифатул Масих. Настоящият
върховен глава на световната Мюсюлманската Джамаат Ахмадия е
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, който е пети заместник на Обещаният
Месия.
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Ал Коран
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И не забравяйте времето, когато Ибрахим и Исмаил поставиха
основите на Къщата като се молеха: „Боже наш, приеми това
от нас, Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия”
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„Боже наш, направи ни покорни на Тебе и направи и от нашите
потомци народ, който да се подчинява на Теб. И ни научи как
да се молим ние и се обърни към нас милостиво, наистина Ти
често Отвръщаш със Състрадание и си Милосърдния”
(Сура Ал Бакарах, стих 128-129)

Светлинa 5

Традициите на Светия
Пророк Мухаммад

(мир и благословиите на Аллах на душата му)

Хазрах Умарра разказва:
" Чух Светият Пророк (ca) да казва следното:" Делата се
определят единствено само от намеренията. Човек ще
получи само онова, което той наистина има намерение да
получи. Мигрирането на онзи, който наистина иска да
мигрира към Аллах и Неговият Пратеник, ще го отведе при
Аллах и Неговият Пратеник. Но онзи, който търси само
мирски неща, той ще получи само мирски неща. Ако човек
мигрира с намерение да се ожени за някоя жена—това ще
бъде неговата награда."
(Бухари)

Абдуллах Бин Умар заявява, че той чул Светият Пророк
(са) да казва:
" Истински мюсюлманин е онзи, от чиито ръце и от чийто
език са в безопасност другите мюсюлмани. Истински
емигрант е онзи, който изоставя онова, което е забранено
от Бога.
(Бухари)
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Същността на Исляма
Думите на Хазрат Мирза Гулам Ахмад
Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия)
Обещаният Месия (a.с.) е казал:
„Така както забелязвате, че плодовете се появяват в
определения им сезон, по същия начин Светлината се
появява в определеното и време и никой не може да я на
кара да се спусне по—рано; тя идва по своя воля и никой не
може да
попречи на пътя и, когато тя започва да се спуска. Ще има
спорове и противоречия, но в края на краищата, Истината
трябва да надделее. Това е така, защото това не е човешко
дело, нито пък то е по силите на децата на Адам. Това е
дело на Всемогъщият Бог, Който върти сезоните, променя
часовете и поражда деня от нощта Макар че той създава
също така и тъмнината, всъщност Той желае истински само
светлината. Той позволява също така да се разпространява
идолопоклонничеството и все пак именно Единството е
онова, което Той би искал да види процъфтяващо. Той не иска
да дели с никого Своето величие. Откакто се е родил човекът,
докато той престане да съществува, непроменливият закон
е, че Бог остава на страната на Единството.”
(Roohani Khazain, vol.15: Masih Hindustan Mein, р.65)
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ДЖАМИИТЕ – ГРАДИВНИ
ЕЛЕМЕНТИ НА МИРА
ОТКРИВАНЕ НА ДЖАМИЯТА НА МАХМУД В РИДЖАЙНА,
САСКАЧЕВАН, КАНАДА

В петък, 4 ноември 2016 г., Световният водач на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, Петият Халиф, Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур
Ахмад отбележи откриването на Джамията на Махмуд (Джамията на
Достойния за похвала) в Риджайна, столицата на областта Саскачеван в
Западна Канада. След пристигането си Негово Светейшество официално
обяви отварянето на джамията като откри паметна плоча и каза тиха
молитва в чест и благодарност на Всемогъщия Бог. След това Негово
Светейшество изпълни редовната за седмицата петъчна проповед в
новопостроената джамия, при което обърна внимание на истинските и
изцяло мирни цели, заради които джамиите съществуват. По-късно вечерта
се проведе специален прием в чест на откриването на джамията, който прием
се състоя в хотел „Рамада Плаза” в Риджайна. Националният председателят
на Мюсюлманската общност „Ахмадия” в Канада, Лал Хан Малик, отправи
обръщение по повод на откриването. Някои знатни личности също се обърнаха
към присъстващите, като между тях бяха уважаемият Брад Уол, министърпредседател на Саскачеван, уважаемият Майкъл Фюгер, кмет на Риджайна
и г-н Евън Брей, началник на полицията в Риджайна. Негово Светейшество
оправи важно обръщение по време на сбирката, което е изложено по-долу:

Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба, Пети
наследник на Обещания Месия и
Световен водач на Мюсюлманската
общност „Ахмадия” каза:
„Bismillahir-Rahmanir-Rahееm – В
името на Аллах, Милостивият и
Милосърдният.
Уважаеми гости – Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu
– мир и благословиите на Аллах да
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бъдат с вас.
Преди всичко бих искал да се
възползвам от възможността да
благодаря на всички наши гости за
това, че бяха така мили да приемат
нашата покана и се присъединиха
към нас тази вечер.
Повечето от вас не са мюсюлмани
и затова вашето присъствие
тук на това Ислямско събиране

свидетелства за това, че сърцата
ви са широко отворени, както и за
това, че проявявате толерантност.
Ето защо аз съм длъжен да изкажа
своята искрена благодарност на
всички вас. Моята благодарност
не е просто проява на любезност
или пък престорен жест
на
учтивост, ами е част от моята вяра,
тъй като Създателят на Ислям,
Светият Пророк Мухаммад (мир
и благословиите на Аллах да бъдат
с него) е казал, че човек, който не
е благодарен на ближния си, не е
благодарен и на Всемогъщия Аллах.
Ето
защо
изказването
на
благодарност
спрямо
всички
вас е всъщност мое религиозно
задължение и красива черта на
религиозното учение, от което аз
и всеки ахмадийски мюсюлманин
ръководим делата и живота си. Моята
благодарност е дори по-голяма,
имайки предвид че преминаваме
през изключително опасни и бурни
времена и това по-специално се
отнася до Ислямския свят. Ние
всички сме добре запознати с това,
че са се сформирали определени
мюсюлмански
екстремистки
групировки и същите извършват
най-ужасяващи жестокости в името
на Ислям. Освен че се избиват
помежду си, те също така водят
войни срещу своите лидери и водачи.
В тази връзка някои правителства
също не съумяват да зачитат правата
на своите граждани и затова са се
сформирали бунтовнически групи,
които са завладени от насилствено

отношение. Всичко това е довело
до абсолютен срив в обществото
в някои мюсюлмански държави.
Вместо да живеят мирно, тези
нации са изпаднали в състояние на
безкраен и безсмислен кръговрат на
насилие и разруха. Случващото се
може да се определи само като позор
за човечеството.
Наистина е вярно, че конфликтите
или насилието не засягат единствено
мюсюлманския свят. Свидетели сме
на това, че в някои немюсюлмански
държави се водят граждански войни
и цари безредие. Това по-специално
засяга и се случва в онези места
по света, които са изправени пред
икономически трудности или които
не са толкова развити. Въпреки
това
безредиците,
завладели
мюсюлманския свят, са именно
считани за център на световните
проблеми и причина за силна
тревога.
Това е така, тъй като са се
появили някои така наречени
мюсюлмански терористични и
екстремистки групировки, които
извършват ужасяващи зверства
не само в държавите, от които
идват, но носят отговорност и за
терористични действия навън.
Заради това напоследък редица
жалки и неоправдани атаки бяха
осъществени тук на Запад.
Например през последната година
бяха извършени терористични
атаки в Париж, Брюксел, Орландо
и други водещи градове, където по
един жесток и варварски начин
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бяха избити невинни хора. Подобни
събития доведоха до атмосфера на
страх, която завладя живеещите на
Запад немюсюлмани и в следствие на
което станахме свидетели на появата
на така известната „Ислямофобия”.
И ето защо, въпреки че сте тук сега
и че имате контакт с ахмадийските
мюсюлмани, много възможно е
някои от вас все още да изпитват
подозрения и страх заради нашата
джамия.
Може би вярвате в това, че докато
ахмадийските мюсюлмани не са
имали джамия, същите са живели
като интегрирани в обществото.
След като днес те имат свое
собствено място, където да почитат
Бога, вие може би се страхувате от
това, че те могат да затворят вратите
на джамията си и да се изолират от
останалите хора и дори по-лошо
– биха могли да използват своите
джамии във връзка с екстремистки
дейности, планирането на атаки
и нарушаването на мира между
хората. Излагайки всичко това,
което се отнася до състоянието на
света днес, аз не ви обвинявам, че
имате подобни резерви и всъщност
приемам и разбирам това. В този
ред на мисли бих искал да изясня
на всички вас, че целите, заради
които се строят джамиите, са
изключително благородни и вместо
да бъдат приемани като причината
за безредиците, те трябва да бъдат
приемани като средство за постигане
на истински и дълготраен мир по
света.
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Първата цел, заради която се
строи джамията, се характеризира
с желанието тя да бъде място,
в което хората да се събират и
почитат Всемогъщия Бог, да се
прекланят пред него, да му служат
и да молят за Неговата милост и
любов. Освен това не е достатъчно
само да се молите за собственото
си спокойствие и благополучие, а
по-скоро мюсюлманинът е длъжен
да се моли за спокойствието и
благосъстоянието на всички други
хора, без значение от тяхната
религия или положение, тъй като
Светият Пророк на Ислям (мир и
благословиите на Аллах да бъдат
с него) е казал, че мюсюлманинът
трябва да иска за останалите онова,
което те самите искат за себе си.
Затова ако искаме мир, сигурност,
любов и уважение за самите себе си,
то ние трябва да искаме всичко това
и за останалите хора. Успоредно на
това вместо да създават конфликти
и да излъчват омраза, истинските
джамии се строят с намерението
хората да се събират заедно и да
се обединят посредством мира,
хармонията и взаимното уважение.
Светият
Пророк
(мир
и
благословиите на Аллах да бъдат
с него) е яркият пример за това,
че за другите трябва да искаме
онова, което искаме за самите
себе си. Заради отчаянието и
страданието си при вида на това
как хората се отдалечавали от своя
Създател, Светият Пророк (мир и
благословиите на Аллах на душата

му) прекарвал нощ след нощ в
преклонение и ридаене в знак на
подчинение пред Бога.
Всяка негова молитва била пропита
от дълбока мъка, като той се обръщал
към Бога с въпроса защо хората не
се променяли душевно и морално.
Защо не искали да обърнат гръб
на жестокостите? Защо не искали
да загърбят лошите постъпки и
злото? И защо в следствие на това
излагали себе си на риск да бъдат
наказани от Всемогъщия Аллах?
Агонията, страданието, тревогите и
отчаянието на Светия Пророк (мир
и благословиите на Аллах да бъдат
с него) били толкова силни, че в
един от съдържащите се в Свещения
Коран стихове Всемогъщият Аллах
директно се обърнал към него, като
го попитал дали е огорчен до смърт
от факта, че хората не живеят в мир и
не зачитат правата на своя Създател
и своите права помежду си.
Ето защо от всеки орган, пора и
всяка фибра на Светия Пророк (мир
и благословиите на Аллах на душата
му) бликали безкрайна милост и
състрадание към човечеството и
затова истинските мюсюлмани,
които го следват, никога не биха
пристъпили прага на джамиите
с лоши цели или с намерение да
наранят другите.
Те по-скоро пристъпват прага с
чистата мисъл да се молят пред
Всемогъщия Аллах, като се молят за
това целият свят да бъде обединен от
мир и опазен от гнева Му занапред.
Затова джамията представлява

гарант за мира между хората от
всички прослойки и, да пази Бог, ако
някоя джамия не е построена с тези
добри намерения, то тя не изпълнява
своите цели.
Веднъж по времето на Обещания
Месия (мир и благословиите на
Аллах да бъдат с него) била издигната
една така наречена джамия, като с
нейното изграждане се целяло да се
нанесат вреди на хората и да настане
безредие сред обществото. И както е
написано в Свещения Коран, тогава
Всемогъщият Аллах заръчал на
Светия Пророк (мир и благословиите
на Аллах да бъдат с него) да разруши
джамията, тъй като била построена
с лоши намерения и не с цел в нея
да се почита Бога, нито пък с цел да
се зачитат правата на хората. След
това джамията била изравнена със
земята. Това са основните учения
на Ислям, които учат мюсюлманите
на това, че за да бъдат изпълнени
целите на една джамия, те не трябва
да бъдат отдадени единствено на
своя Създател, но също така трябва
да пазят и да се грижат за ближните
си.
И така погледнато от всеки ъгъл,
почитането на Бога се характеризира
и се свързва със зачитането
на човешките права. Ето защо
Основателят на Мюсюлманската
общност „Ахмадия” е казал, че
Ислямските учения могат да бъдат
обобщени, характеризирайки се
и ръководейки се от следните два
принципа – Всемогъщият Бог
трябва да бъде истински обичан
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и неговите права трябва да бъдат
зачитани, като също така трябва да
се зачитат правата на онези, които
Бог е създал, на неговото творение.
Благодарение на милостта на
Аллах Мюсюлманската общност
„Ахмадия” винаги е следвала тези
учения и поради тази причина,
където и да сме строили джамии
или където и да сме основавали
наши общности, ние винаги сме
ставали известни с това, че служим
на останалите хора. Познати сме с
това, че винаги полагаме всякакви
усилия и правим огромни жертви
в името на човечеството. Всеки
път, когато трябва да се помогне
с нещо, Мюсюлманската общност
„Ахмадия” е винаги първа в това.
Ние
предлагаме
хуманитарни
услуги без значение от етноса,
религията и положението на човека,
като нашата единствена цел е да
осигурим комфорт на онези, които
имат нужда и да им предоставим
средства за по-добър живот. Това е
и причината нашите джамии да не
бъдат само място, в което се почита
Аллах, но те също така ни служат
като места, в които се събираме и
размишляваме над начини, чрез
които да подпомогнем местните
хора. Единственото нещо, което
обсъждаме в нашите джамии е
свързано с намирането на начини,
чрез които да облекчим болката и
мъката на онези, които са ощетени и
лишени от надежда. Нашите мисли
са насочени единствено към това
да облекчим товара на отчаянието
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и безнадеждността, който тежи на
плещите на онези злочести хора,
които в затруднение.
Ние например сме построили
стотици училища и много болници
в развиващите се части по света, за
да осигурим образование и здравна
помощ на хората, живеещи в найотдалечените части по света. Ние
също така осигуряваме достъп до
чиста вода в много градове и села,
където не е имало достъп до такава
преди. За живеещите тук на Запад
хора е много лесно да не ценят
истинската стойност на водата. В
замяна на редовно заплащана такса
за вода на местните власти ние имаме
течаща вода и затова е много трудно
за нас да разберем колко отчаяни са
хората, които живеят в Африка и
други бедни райони по света заради
липсата на това безценно удобство.
Водата е жизнено важна и
необходима, но все още в много
части по света има хора, които имат
малък или никакъв достъп до нея.
В африканските държави езерата се
пълнят, когато вали, но много често
има периоди на суша, по време на
които езерата пресъхват, което води
до недостиг на вода. Дори когато
вали дъжд, хората, които живеят в
селата или в отдалечените райони,
продължават да нямат достъп до
чиста вода, тъй като водата от
езерата, която използват е замърсена
с всякакви бактерии и токсини.
Водата, която те използват за пиене,
къпане, готвене и пране на дрехи е
същата вода, от която животните

пият и която замърсяват. Освен
това тази мръсна вода не е лесно
достъпна и не може да бъде налята
от чешмите. Налага се съвсем малки
деца да извървяват пеша много
километри и да пренасят водата в
съдове, които да балансират върху
главите си.
Аз лично съм живял в Африка
в продължение на години и съм
станал свидетел на всичко това.
На възраст, в която малките деца
трябва да бъдат в училищата и да
бъдат безгрижни, те всъщност биват
принудени от ужасни обстоятелства,
които са отвъд техния контрол, да се
справят с всичко това, за да могат да
продължат да живеят. За онези от
нас, които живеем на Запад, всичко
това е невъобразимо. Тук в развития
свят тревогите, които терзаят
хората, са тривиални и не могат да
бъдат сравнени с това. Онова, за
което ние се тревожим, се отнася
до това дали нашите деца ходят
навреме на училище всяка сутрин
и други подобни дребни неща.
Подобни незначителни проблеми са
недостижим блян и мечта за хората,
които живеят в неразвитите части на
света. Децата там биха дали всичко,
за да имат възможностите на нашите
деца тук. Те биха направили всичко,
за да могат да ходят на училище
всеки ден вместо да се налага да
минават такива разстояния с цел да
осигурят вода на своите семейства и
която вода да използват за домашни
нужди.
И така в усилието си да предостави

комфорт на тези хора и да утоли
тяхната жажда, Мюсюлманската
общност „Ахмадия” осигурява
достъп до чиста питейна вода
посредством монтирането на ръчни
или соларни водни помпи. Често
пъти нашите доброволци правят
снимки и видеа в моментните, когато
местните виждат и се докосват за
първи път до течаща от кранчетата
вода, като след това ми показват
всички тези снимки. След окаяния
им начин на живот, емоциите на
искрена и чистосърдечна радост,
които се изписват върху лицата им
и особено върху лицата на малките
деца при вида на течащата за първи
път вода в собствените им домове,
са нещо, което трябва да се види.
Сякаш всичките им надежди и мечти
са изпълнени наведнъж и сякаш те
са наследниците на всички земни
богатства.
Ние, ахмадийските мюсюлмани, сме
горди, че имаме възможността да
помагаме на такива хора и приемаме
това за благословия, благодарение
на която можем да се грижим за
останалите хора, което именно е
и пътят, който Ислям начертава и
който трябва да се следва. В резултат
на това, където и да се строят джамии
от ахмадите, скоро местните хора
осъзнават и приемат факта, че ние
самоотвержено служим на хората,
без значение от религиозните
различия и подпомагаме обществото
по възможно най-добрия начин.
По същия начин ахмадийските
мюсюлмани се стремят да подкрепят
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и помагат на хората, пострадали
от природните бедствия. Ще дам
скорошен пример със събитие от
преди няколко седмици, когато
ураганът „Матю” бе причината
за нанесени огромни щети и
опустошение в Таити. Заради това
доброволци от Мюсюлманската
общност „Ахмадия” бяха незабавно
изпратени там от организацията
„Човечеството преди всичко” (Humanity First), която е в помощ на
хората и е основана от нашата
общност, като изпратените там са
успели да помогнат на Кралския
военноморски флот на Холандия в
усилията им да окажат подкрепа на
хората в затруднение и да облекчат
техните мъки.
Усилията на нашите ахмадийски
доброволци бяха в огромна полза,
при което капитанът на холандския
военноморски
кораб
по-късно
изпрати благодарствено писмо до
нас, в което казваше, че никога
преди това не е виждал такава
организация, която да е безгранично
отдадена на човечеството по начина,
по който е отдадена организацията
„Човечеството преди всичко” (Humanity First) и нейните членове.

Аллах да бъдат с него). Когато се
връщал от отбранителна война,
предприета срещу мюсюлманите,
той казвал на своите другари, че се
завръщат от не толкова голяма война
и се насочвали към по-сериозен
джихад, при който следвало да се
зачитат правата на техния Създател
и човечеството и който джихад
щял да промени вътрешното им
„аз”. Ето защо и нашият джихад не
се свързва с мечовете, оръжията
или бомбите. Нашият джихад не се
свързва с жестокостта, бруталността
и несправедливостта. Той се
свързва с любовта, милосърдието,
състраданието,
толерантността,
правдата и човешката съпричастност.
Нашият джихад зачита правата
на Всемогъщия Бог и Неговото
Творение. Ако сме сформирали
някакви джихадистки групировки,
то ние не сме направили това с цел
да организираме ужасяващи атаки
и атентати, при които да бъдат
убити невинни хора или пък за да
подготвяме терористични атаки в
клубове, гари и други места. Ние
сме направили това с цел да бъдат
установени правата на всички хора
навсякъде и по всяко време.
За да постигнем всичко това, ние
Затова отново повтарям, че хората не не подхождаме с насилие и не
трябва да се страхуват от истинските размахваме мечове или оръжия.
джамии и истинските мюсюлмани. Нашите оръжия са любовта,
Нашият джихад не е онзи лъжлив състраданието,
съпричастността
джихад на тероризма и насилието, и най-вече молитвите. И сега след
ами е джихад, който се описва и построяването на тази джамия
практикува от Светия Пророк на аз съм си сигурен, че местните
Ислям (мир и благословиите на ахмадийски мюсюлмани не само
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ще насочат вниманието си повече
към почитането на Аллах, но ще се
фокусират повече от всякога преди
върху това да помагат на хората.
Като хора, които сте около нас
вие ще видите, че тази джамия ще
се превърне в пръскащ светлина
фар, която светлина със своите
лъчи ще разпръсква над хората
универсални добродетели като
доброта, състрадание и милосърдие.
Ще станете свидетели на това как
тази джамия ще се докаже като
величествен символ на мира и
благоденствието, като същата се
превърне в убежище за всички хора.
Свещеният
Коран
определено
поставя акцент върху правата на
ближните на даден човек до степен,
в която Пророкът на Ислям (мир и
благословиите на Аллах да бъдат с
него) веднъж казал, че вниманието
на Всемогъщия Бог било привлечено
от техните права толкова много, че
той започнал да мисли за това дали
онези, които са близо до даден човек,
не трябва да са част от неговите
истински наследници.
Затова ако някои от живеещите

в близост до джамията хора
продължават да се съмняват или
страхуват от нея, те трябва да се
освободят от всички тези мисли.
Ние ахмадийските мюсюлмани
ще се стремим да се грижим за
онези около нас, ще продължим
да ги защитаваме и уважаваме с
цел да изпълним всичко онова,
което е заложено във вярата ни. По
Божията воля местните ахмадийски
мюсюлмани ще се докажат като
лоялни и отдадени членове на
местното общество, ще се постараят
да ви бъдат полезни и ще направят
всичко по силите си, за да постигнат
това. Нека Аллах им позволи да го
направят.
С тези думи бих искал още веднъж
да благодаря на всички вас, които се
присъединихте днес тук и на които
още веднъж бе напомнено, че нашата
джамия винаги ще бъде духовен
център на мира и добрата воля, като
вратите й ще бъдат винаги отворени
за хората, изповядващи други
религии и имащи други вярвания.
Нека Аллах благослови всички вас.
Благодаря ви много.“
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ДЖАМИЯ НА СИГУРНОСТ
И МИР
Като част от своята обиколка в Канада, Негово Светейшество Мирза Масрур
Ахмад, Халифатул Масих V, Световният Водач на Мюсюлманската общност
„Ахмадия” откри официално джамията „Байтул Амман”, намираща се в
гр. Лойдминстър в Западна Канада на 5 ноември 2016 г. При пристигане в
джамията Негово Светейшество откри паметна плоча, с което отбележи
отварянето, което бе последвано от тиха молитва. След това Негово
Светейшество изпълни Магриб (вечерната) и Иша (късната) молитва по
време на събирането в чест на новата джамия. На следващия ден, 6 ноември,
2016 г., бе проведено специално събиране, с което се отбеляза откриването на
новата джамия, в която Хазрат Мирза Масрур Ахмад отправи обръщение от
изключителна важност. Преди това бе отправено приветствено обръщение
от председателя на Мюсюлманската общност „Ахмадия” в Канада, Лал Хан
Малик, последвано от реч на кмета на Лойдминстър, г-н Жерард Албърс, който
приветства пристигане на Хазрат Мирза Масрур Ахмад в града. След това
много други видни личности заеха сцената, като едни от тях бяха Колийн
Янг, член на Законодателната асамблея в провинция Саска̀чеван, Джейсън
Кени, бивш федерален министър по интеграцията и федерален министър на
защитата, както и Джон Гормли, бивш политик и настоящ водещ в много
известно радио предаване. По-долу е изложено важното обръщение, отправено
от Негово Светейшество по този повод.

Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба, Пети
наследник на Обещания Месия и
Световен водач на Мюсюлманската
общност „Ахмадия” каза:
„Bismillahir-Rahmanir-Rahееm”– В
името на Аллах, Милостивият и
Милосърдният.
Уважаеми гости – Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu
– мир и благословиите на Аллах да
бъдат с вас.
Преди всичко бих искал да се
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възползвам от възможността да
благодаря на всички наши гости,
които се присъединиха към нас тук
този следобед по повод откриването
на нашата нова джамия, Днешното
събитие не е нито политическо
или световно събитие, нито пък е
замислено с цел да бъдат обсъждани
и анализирани световните въпроси;
това по-скоро е едно чисто
религиозно събитие, организирано
с цел да се отбележи откриването

на религиозно място за отдаване на
почит – джамията „Байтул Амман”
– построена от Ислямската общност.
Събирането днес тук е неоспоримо
доказателство
за
това,
че
преминаваме през трудни времена,
в които бъдещето на света става
все по-несигурно. Конфликтите
продължават да се разпростират
и да ескалират в много държави
и по-специално сред определени
мюсюлмански нации. Човек, който
дори най-малко се интересува
от случващото се днес, може да
изпитва
негативно
отношение
спрямо мюсюлманите и джамиите
и да гледа на тях със страх и
подозрение. В почти всички
новинарски съобщения присъстват
статии за кръвопролития и насилие,
където правителствата се борят с
местните бунтовнически групи, като
военните действия определено са
се превърнали в граждански войни,
заради които хиляди невинни хора
биват преследвани и убивани.
Извършваните бруталности са
ужасяващи и хвърлят сянката на
позора над човечеството.
Вместо да се използват малки и не
толкова опасни оръжия, се използват
опустошителни и ужасяващи ракети,
при което ставаме свидетели на тежки
бомбардировки и въздушни удари,
които стават част от ежедневието
на хората и се превръщат в рутина.
Градове и села биват заличавани
до основи. Кървави реки текат по
улиците и безброй много хора губят
близките си и се изселват. Медиите

постоянно
отразяват
подобни
ужасяващи събития и затова не е
учудващо, че съмненията и страха
от Ислям са се разпространили
сред някои немюсюлмани. Подобно
резервирано
отношение
сега
дори ескалира в някои държави,
където омразата и нетърпимостта
към мюсюлманите излиза на
повърхността.
След като изложих всичко това,
фактът, че сте дошли на откриването
на тази джамия, което е чисто
Ислямско събитие, е доказателство
за вашия изключителен кураж.
Друго доказателство за това е и
фактът, че вие не сте сред онези
хора, които се придържат към
погрешното схващане, че Ислям е
религия на насилието и екстремизма.
Вие по-скоро сте осъзнали, че
разединението и липсата на мир
сред мюсюлманските страни не
са свързани с Ислямските учения.
Това показва, че вие разбирате, че
конфликтите всъщност са резултат
от управлението на местните
власти и бунтуващите се, които
безсмислено желаят да номинират
едни над други и за които
постигането на личните интереси
стои над всичко останало. Противно
на това и благодарение на връзката
си с ахмадийските мюсюлмани, вие
сте се уверили, че нашите вярвания
и практики се изказват абсолютно
против разпространяващите се
сред мюсюлманския свят насилие и
несправедливост.
Всеки ахмадийски мюсюлманин от
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всеки един град или нация отрича
всички форми на екстремизъм и
изпитва силен гняв и неприязън
спрямо масовите кланета и безредици
сред някои мюсюлмански държави.
Подобно на това ние изпитваме
огромна болка и мъка, когато ставаме
свидетели
на
самоубийствени
бомбени атаки и други брутални
терористични атаки, провеждани не
само в мюсюлманските държави, но
все по-често и в Западния свят. Ние
искрено не одобряваме и отричаме
подобни жестокости и ги приемаме
като обида спрямо истинските
Ислямски учения.
И въпреки, че
ахмадийските
мюсюлмани са мирни и толерантни
по природа, все още някои от тук
присъстващите или от местните
хора биха могли да имат резерви
по отношение на отварянето на
тази джамия. Това е разбираемо,
имайки предвид в какво състояние е
светът и затова отново ще повторя,
че вашето участие днес е проява
на изключително храброст и
доказателство за това, че сте отворили
сърцата и умовете си. Благодаря
ви за вашата мила и заслужаваща
похвала постъпка. Изказването на
благодарност не е формален жест
или учтива постъпка от моя страна.
Аз съм искрен и казвам това, което
мисля, като се ръководя от вярата
и религията си. Това се дължи на
фактът, че създателят на Ислям,
Светият Пророк Мухаммад (мир и
благословиите на Аллах на душата
му) е казал, че онзи, който не изказва
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благодарността на ближния си, не е
благодарен и на Всемогъщия Аллах.
Пророкът на Ислям (мир и
благословиите на душата му) е казал
и е учил хората, че да се изказва
благодарност на другите е начин
човек да се докосне до Всемогъщия
Аллах и ето защо това всъщност
е водещ принцип, който е от
изключителна важност за истинския
мюсюлманин.
Този
прекрасен
пример се отнася до мирните учения
на Ислям. Освен това Светият
Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му) не е казал, че
мюсюлманите трябва да спазват
някакво ограничение, отнасящо се
до изказването на благодарност към
другите мюсюлмани. Той по-скоро
е казал, че те трябва да изказват
признателност към всички хора, без
значение от тяхната вяра и вярвания.
Следователно
изказването
на
благодарност от моя страна е не
само чистосърдечна постъпка,
но представлява и религиозно
задължение, от което се ръководя.
След тези уводни думи, сега бих
искал да обърна внимание и да ви
поговоря за самите джамии и тяхното
предназначение и цели. Арабската
дума за джамия е „masjid”, като
литературното значение на думата е
“място за хората да се събират, като
с покорство и послушание почитат
Всемогъщия Бог. Ако даден човек
влезе в джамия в такова смирено
състояние и приемайки себе си
като нищо специално, той никога
не би поискал да стори нещо лошо

другиго или пък да бъде причината
за създаването на безредие или
враждебност. Мюсюлманин, който
изпълнява смирено своите молитви
е човек, който е мил, грижлив и
милостив и който се старае да страни
от неморалността, незаконните
деяния и всички форми на злото.
Джамиите не застават зад безредието
и разделението, ами са средство за
сплотяване на хората, които покорно
да почитат своя Бог. Ето защо в
глава 5, стих 3 от Свещения Коран
Всемогъщият Аллах казва:
„И нека враждебността на хората,
които ви пречат да се докоснете до
Свещената Джамия, не ви подтиква
към прегрешение. Помогнете си едни
на други за постигане на правда и
уважение, не извършвайте грехове и
не допускайте грешки. Страхувайте
се от Аллах, защото той е стриктен в
своето наказание.”
Този стих дава информация за
задължението на мюсюлманина,
отнасящо се до това той да действа
мирно винаги и навсякъде. Аллах
тук отрича онези мюсюлмани, които
са били безмилостно преследвани
заради това, че са постъпили
несправедливо и заради това, че
са извършили грях срещу своите
поробители, въпреки че те са искали
да им попречат да престъпят прага
на Свещената Кааба, Свещената
Джамия, която е най-почитаното
място в Ислям. След това в Свещения
Коран са заложени безпрецедентните
принципи за толерантност, правда
и въздържаност, към които всеки

мюсюлманин трябва да се придържа
и които са задължителни за него,
за да постъпва той праведно,
милостиво и справедливо и дори
спрямо онези, които се стремят към
отричане на религиозната свобода.
И вместо да търсят отмъщение
и възмездие, Свещеният Коран
приканва мюсюлманите да бъдат
великодушни и да се опитат да
запазят най-високите морални
ценности, дори когато това е
изключително трудно за тях. Затова
нека е ясно, че няма причина да се
страхувате от истинските джамии,
тъй като те не са места, които
са свързани с отмъщението или
злобата, а са дом на мира, хармонията
и обединението, построени с цел в
тях да се почита Всемогъщият Бог.
В допълнение на това в глава 4, стих
37 от Свещения Коран Всемогъщият
Аллах казва:
„И почитайте Аллах и не свързвайте
нищо с Него, дръжте се мило с
родителите си, децата, сираците,
онези, които са в нужда, ближния,
който ви е роднина, ближния, който
ви е непознат, приятеля до вас,
спътника и онзи, който е под ваша
опека. Аллах със сигурност не обича
арогантните и самохвалците.”
В този стих Всемогъщият Аллах
е заръчал на мюсюлманите да
показват своите най-добри ценности
и морални качества, като правят
това винаги и по отношение на
всички хора. От мюсюлманите се
изисква да служат с любов на хората,
без значение от цвета на кожата,
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положението или вярата им, като
това се отнася до хората, които са
около него – неговите родители,
семейство и приятели – и онези,
които не спадат към семейния кръг,
а именно бедните, нуждаещите се,
сираците и другите уязвими членове
на обществото. Подобно на това
мюсюлманите са били научени да
обичат, бранят и уважат хората,
които са близо до тях. И спрямо
ученията на Ислям, кръгът от
близки и познати на даден човек е
всеобхватен и голям. Познатите не
включват само онези, които живеят
наблизо, но също така колегите и
спътниците му. Оттук кръгът на
любовта в Ислям е безграничен и
затова как би било възможно за
истинския мюсюлманин да нарани
други хора или пък да бъде причината
за безредие в обществото? Освен
това Всемогъщият Аллах е казал, че
мюсюлманите никога не трябва да
стават жертва на арогантността или
гордостта, а трябва да бъдат смирени
и покорни.
Това е начертаният от Ислям път.
Път, който истинските мюсюлмани
трябва да следват. Като цяло
Ислям изисква от мюсюлманина
да проявява любов и състрадание
към всички хора. Той задължава
мюсюлманина да споделя радостта
си с другите и да приема болката
и мъката на другите като свои.
Накратко, истинският мюсюлманин
е човек, който е милостив и
състрадателен, а истинската джамия
е център на мир и сигурност за
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всички хора.
Имайки предвид всичко това и тези
учения, как е възможно една джамия
да бъде приемана като място, което
застрашава хората или такова, от
което да се страхуват? И определено,
когато и където и да строят
джамии ахмадийските мюсюлмани,
същите биват строени с две цели
– да се съобразяват с правата на
Всемогъщия Бог, както и с тези на
хората.
Нашите джамии са строени с цел
да обединяват хората, както и с
цел да служат на онези, които са
около нас и на местното население.
Нашите джамии са фарове, които
излъчват топли лъчи на мир, любов
и разбирателство. Където и да
сме построили джамии или сме
основали ахмадийски общности,
ние се стремим с това да облекчим
страданията на месните хора, тъй
като Всемогъщият Аллах е свързал
зачитането на неговите права със
зачитането на правата на хората.
Нашата вяра ни учи, че нашата почит
и молитви биха били едно нищо,
ако се провалим в това да обичаме,
подкрепяме и ценим хората около
нас. Ръководени от това учение,
ние се стремим да осигурим едно
по-добро бъдеще за най-уязвимите
и ощетени представители на
обществото.
Например в Африка и други места
по света мюсюлманската общност
„Ахмадия” постоянно се стреми да
служи на местните хора и полага
всички усилия да изпълни техните

нужди, като се абстрахира от
тяхната религия, вяра или социално
положение.
Ние
предоставяме
здравни грижи и образование като
строим болници и училища в едни
от най-отдалечени места по света.
Нашата дейност е насочена и към
това да предоставим чиста и течаща
вода за пиене на хората. Живеейки
тук на Запад, където от чешмите и
душовете ни постоянно тече вода, за
нас е много трудно да оценим колко
важна е тя за хората. И едва когато
посетите най-изолираните части
на Африка и видите със собствени
си очи как малки деца извървяват
много километри пеша в неописуеми
горещини всеки ден, за да пълнят
съдове с вода, които след това носят
на главите си, докато стигнат своите
домове, то тогава ще осъзнаете
колко наистина ценна е водата. И
дори тази вода, която е набавена с
неимоверни усилия, рядко се оказва
чиста, като дори е замърсена и е
причината за появата на болести.
По този начин ние се стремим да
облекчим страданието
на тези
хора, като за целта изграждаме
кладенци и водни помпи, чрез които
се предоставя чиста и питейна вода
в домовете на хората. Радостта по
лицата на тези ощетени хора при
вида на чистата вода, до която се
докосват за първи път, е огромна.
Вместо да носят глинени съдове
на главите си в продължение на
часове, тези деца сега получават
образование в построените от
нашата общност училища. Ние

се стремим да ги освободим от
оковите на тяхната мизерия и да им
помогнем да се изправят и да стъпят
на краката си, така че да могат да
израснат и да помагат не само на
своите семейства, но също така и
на своя народ. Като предоставяме
подобни услуги, ние ахмадийските
мюсюлмани се изпълваме с радост
и задоволство заради това, че
сме успели да помогнем на онези,
които са в нужда и по този начин
съумяваме да следваме ученията
на нашата религия. Ние приемаме
всичко това като нещо положително,
тъй като съумяваме да премахнем
тежкия товар на отчаяние, който
тези злочести хора носят на плещите
си.
Това е истинският Ислям, при
който
освен
почитането
на
Всемогъщия Бог, мюсюлманите
също така се стремят да помогнат
на останалите хора да се чувстват
добре. За ограниченото време, с
което разполагам, успях ясно да ви
обясня какви са истинските учения
на Ислям и съм сигурен, че след тези
мои думи вие вече сте убедени в това.
Ако някои от вас са имали някакви
резерви във връзка с тази джамия,
то аз се надявам, че това вече не
е така. Определено вярвам, че по
Божията воля вие сами ще дойдете
и ще се уверите, че тази джамия не
е само място, в което ахмадийските
мюсюлмани могат да почитат Бога,
но тя също така е и център на мира
за всички хора. Сами ще видите, че
живеещите в този район ахмадийски
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мюсюлмани ще искат да помагат на
ближните си и своето общество и то
дори повече от преди.
Моля се всички, които са около
нас и като цяло всички членове
на обществото да дойдат, да
видят и лично да се уверят в найвисоките морални принципи за
доброта, грижа и уважение, към
които се придържат ахмадийските
мюсюлмани. И се моля ние никога
да не бъдем причината за нечия
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болка или страдание. Уверен съм, че
местните ахмадийски мюсюлмани
ще ръководят действията си от това
и ще се стремят да служат на хората
безкористно и чистосърдечно. Нека
Аллах им позволи да направят това.
С тези думи бих искал още веднъж
да благодаря на всички вас за това,
че се присъединихте към този
следобед. Нека Аллах ви благослови.
Благодаря ви много.

СПРАВЕДЛИВОСТ В ЕДИН
НЕСПРАВЕДЛИВ СВЯТ
На 28 октомври 2016 г., Световният водач на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, Петият Халиф, Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур
Ахмад направи изявление от историческа важност в Йоркския университет
в Торонто, пред публика, състояща се от над 180 гости, в това число
водещи фигури от академичните, политическите, медийните и други среди.
Събитието, което бе озаглавено „Справедливост в един несправедлив свят” бе
организирано от Мюсюлманската общност „Ахмадия” в Канада с подкрепата
на Йоркския университет. Тук сме изложили важното обръщение, което
отправи Негово Светейшество:

Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба,
Халифатул Масих V, Световен
водач на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, каза:

за комуникация и електрониката,
които
постоянно
биват
модернизирани.
Проучванията
и развитието, на които ставаме
свидетели, ни улесняват много и
„Bismillahir-Rahmanir-Rahееm – осигуряват нашия комфорт.
В името на Аллах, Милостивият и
Милосърдният.
Това доказва, че хората са
способни да използват своя
Уважаеми гости – Assalamo Alai- интелект и ум, за да се придвижват
kum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu напред и да увеличат своята
– мир и благословиите на Аллах да продуктивност, експедитивност и
бъдат с вас.
личен комфорт. Жалко е обаче, че
Днес светът около нас постоянно заедно със своето така скорострелно
човечеството
бива
се развива и променя. Неоспорим развитие
разделяно
и
разединявано.
Мирът
факт е, че през последните няколко
десетилетия светът направи огромни и стабилността по света биват
крачки и надскочи всякакви граници, изложени на риск всеки ден. В някои
що се отнася до технологичното му страни водачите и правителствата
развитие. Прогресът засегна много не съумяват да зачитат правата
сфери от нашия живот. Нека вземем на хората си и извършват ужасни
като пример съвременните средства деяния и несправедливости спрямо
тях. В отговор на това някои от
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хората въздигат глас срещу това и нещастие. Днес ние сме свидетели
така се сформират бунтовнически на двойни стандарти и лицемерие,
групи.
които са характерни за много от
прослойките на обществото, като
Освен
това
такива
места липсата на мир е основната причина
представляват благоприятна почва за тревогата и мъката на хората,
за сформирането на терористични които са наистина съпричастни към
и екстремистки групировки, като болката на останалите. Като водач на
по този начин те разпростират Световната мюсюлманска общност,
пипалата си в много държави. В за мен това е нещо, което ме тревожи
случаите, когато има гражданско изключително много.
неспокойство някои чуждестранни
правителства застават на страната
Като мюсюлмански водач аз
на водачите на тези народи, докато съм дълбоко огорчен от това, че
други подкрепят бунтуващите се. По безредиците, които се наблюдават
този начин и двете страни получават днес, са свързвани с онези така
явна и прикрита помощ отвън, като наречени мюсюлмани и биват
резултатът от това може да бъде асоциирани с Ислям. От една
видян от всички – кръвопролития, страна повечето водени войни и
насилие и жестоки убийства на пожертвани човешки животи се
невинни хора.
наблюдават в и са характерни за
мюсюлманския свят, докато от друга
Освен че модерната технология страна така наречените мюсюлмани
се използва с добри намерения, са разпрострели пипалата на терора
същата се използва и за лоши цели далеч извън тези предели, като
и унищожение. Този вид технология техните мишени са съвсем невинни
е разработена с цел да се осигури хора, живеещи
тук на Запад.
начин за заличаването на определени Огромна трагедия представлява
нации от картата на света и то само фактът, че такива хора се стремят
с натискането на едно единствено лъжливо да оправдаят своите
копче. Обръщам се към онези, които изпълнени с омраза и злоба деяния,
разработват оръжия за масово за които твърдят, че са посветени на
унищожение и които са в състояние Ислям. И вместо да служат на Ислям,
да причинят невъобразим ужас, всички техни действия петнят името
опустошение и унищожение. Такива му.
оръжия са в състояние да засегнат
и нанесат поражения не само върху
Истината е такава, че самото
днешната цивилизация, но също значение на думата „Ислям” е „мир,
така могат да оставят зад гърба си сигурност и любов”. Имайки предвид
наследство за идните поколения, това, ние трябва да приемем, че или
което да им донесе единствено жалките деяния на терористите
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и екстремистите се обявяват
абсолютно против ученията на
Ислям, или въпреки че означава
„мир”, Ислям всъщност е религия,
която насърчава екстремизма и
насилието. За да преценим кое от
двете всъщност е правилно, ние
трябва да помислим над това какво
наистина представляват ученията
на Ислям. Трябва да си припомним
за първоизточника на Ислям,
Свещената Книга, Свещеният Коран,
и най-вече за поведението и примера,
който е дал неговият Създател,
Светият Пророк Мухаммад (мир и
благословиите на Аллах да бъдат с
него).
Поради тази причина, в рамките
на времето, с което разполагам, ще
ви представя истинските учения на
Ислям, след което ще сте в позиция
да прецените дали разделението
и конфликтите, на които ставаме
свидетели днес, са резултат от
Ислямските учения, или са резултат
от това, че има хора, които са се
отдалечили от тях и не ги следват.
През своя живот Създателят на
Ислям, Светият Пророк Мухаммад
(мир и благословиите на Аллах да
бъдат с него) е описал само с няколко
думи онова, което е необходимо за
постигането на мир по света и между
всички хора.

че този непроменен от времето
принцип важи и днес, така както е
бил валиден и преди. Всеки човек
определено желае за себе да живее в
мир, необезпокояван от каквито и да
било грижи и тревоги. Всеки човек
се надява, че ще има възможността
да живее удобно и без затруднение.
Всеки иска да се радва на крепко
здраве, за да може свободно да се
наслаждава на живота без болка и
затруднение. Всеки човек се стреми
към добро социално положение, като
желае да бъде уважаван от всички.
Подобно на това всяко правителство
и всяка нация се стремят към същото.
Въпреки всичко, колко ли са хората
и народите, които истински желаят
мир, щастие и успех за останалите?
Лесно е да се каже „Да, ние желаем
най-доброто за всички”, но много
по-трудно и предизвикателно е това
наистина да бъде пожелано и нещо
да бъде направено в това отношение.

Когато и да се стигне до конфликт
на интереси, повечето хора се
интересуват предимно от своето
благосъстояние и благополучие за
сметка на правата на другите. Това
се отнася до лични въпроси и такива
от национален характер. И вместо
да наблюдаваме себеотрицанието,
ние
ставаме
свидетели
на
егоистичните постъпки на хората.
Пророкът на Ислям (мир и Повечето хора и народи поставят
благословиите на Аллах да бъдат на преден план своите права, като
с него) е казал, че човек трябва пренебрегват и не зачитат правата
да иска за другите онова, което на останалите с цел да постигнат
иска за самия себе си. Аз вярвам, собствените си цели и амбиции.
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Що се отнася до мюсюлманския
свят, много от водачите и хората са
загърбили истинските учения на
своята религия, което всъщност е
причината за това, че същите биват
разпокъсвани от ужасно разделение
и неспокойство. Говорейки открито,
водачите са се провалили в това
да защитят хората, които са под
тяхна протекция, както и да зачетат
правата им и в резултат на което
са се сформирали бунтовнически
групировки, борещи се за правда и
справедливост.

би отворило вратата, която води
към постигането на истински мир и
сигурност.
За да бъде постигнат мирът, Ислям
акцентира върху това, че хората
трябва да оправдават доверието,
което им се гласува. Ето защо в глава
4, стих 59 от Свещения Коран се
казва:

„Аллах наистина ви повелява
да връщате поверените имущества
на техните собственици и когато
съдите между хората, да съдите със
Вместо да следват пътя на справедливост. Как прекрасно е
праведността
и
почтеността, това, с което Аллах ви наставлява!
ние всеки ден ставаме свидетели Аллах е Всечуващ, Всезрящ.“
на това как водещите световни
сили се интересуват единствено
В този стих на мюсюлманите им е
от
постигането
на
своите
интереси. Решението им за това ясно казано, че трябва да оправдават
дали да застанат на страната на доверието, което им се гласува.
мюсюлманските правителства или Това се отнася се до отговорности и
на страната на опозиционните обещания, които са лично поети и
групи не се ръководи от това кое е направени и такива, които са поети и
справедливо и правилно. Тяхното направени съвместно с други. Когато
решение по-скоро се води от това става дума за лични отговорности,
коя от двете страни би спомогнала човек не трябва да се възползва
за постигането на техните собствени от собствеността или правата на
интереси. Все още според Ислям другите и не трябва да не изпълнява
нашето желание и мотивация отговорностите, които е поел към
по отношение на постигането на другите. Когато става дума за общата
собствените ни интереси винаги отговорност, важно задължение на
трябва да се ръководи от нашето гражданите е да избират народни
желание и мотивация да зачитаме представители, които според тях
и да се съобразяваме с правата и биха били важни за народа им.
интересите на останалите хора. Когато става дума за избори и
Ако ръководим нашите действия номинации, човек не трябва да
от този златен принцип, то това ни гласува автоматично за онзи, който
му е близък или член на партията,
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ами по-скоро трябва да помисли кой
е квалифициран и подходящ за това.
След това онези, които са избрани
и на които са връчени ключовете
за парламентарната власт, трябва
да изпълнят своите задължения с
честност, почтеност и праведност.
Това учение е демократичен
модел, който Ислям подкрепя.
Хората от всяко едно общество
имат отговорности и задължения
и за да функционира успешно
това общество, се изисква от
обикновените граждани и лидери да
изпълнят праведно отговорностите,
които са поели едни към други. Ако
тези принципи бяха следвани от
хората в мюсюлманския свят, то ние
никога нямаше да станем свидетели
на конфликтите и разделението,
които разкъсват много държави. Аз
лично вярвам, че този установен
от Корана принцип е от световна
важност и е полезен не само за
живеещите
в
мюсюлманските
държави хора, но и за всички
останали хора по света.

действията си на базата на лични
взаимоотношения. Ако лидерите на
дадена страна наистина се стремяха
към това хората да подобрят своето
положение, не бяха завладени
от корупцията и съсредоточени
над егоистичните си намерения
за осъществяване на личните си
интереси, то тогава хората нямаше
да имат причина да се обърнат срещу
правителствата, като също така
нямаше да се стигне до граждански
войни и конфликти.
Имайки
предвид
това,
важният принцип, отнасящ се до
оправдаването на гласувано доверие
и изпълнението на дадени обещания
е нещо, към което водещите сили
и международни институции като
ООН трябва да се придържат и
приоритизират. Често пъти послабите нации са принудени да
разчитат на подкрепата на посилните и богати държави и затова
тези по-развити държави трябва да
се стремят да оправдаят доверието,
което им се гласува от тези не
толкова развити в икономически
аспект държави. Те трябва искрено
да се постараят да им помогнат, за
да могат другите да си си стъпят на
краката, като същевременно с това
да осъзнаят, че в интерес на света е
по-слабите държави да се развият и
просперират.

Гражданите на всяка една държава
трябва да се стремят да избират за
парламентите или асамблеите си
онези хора, които според тях биха
насочили своите усилия в полза на
подобрението и прогреса на народа
им. Това трябва да е водещият
принцип, от който да се ръководят,
когато гласуват за отделни хора или
В този смисъл, когато става дума
за определение политически сили, за Обединените нации, не трябва
като не трябва просто да следват определени държави да притежават
партийни линии или да ръководят прекомерно надмощие и влияние,
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нито пък постоянните членове
на Съвета за сигурност не трябва
да се интересуват само от своите
собствени интереси, като не трябва
да налагат своето право на вето
в случаите, когато това е в разрез
с интересите на мнозинството.
Обратно на това всички членове
на Обединените нации трябва да
обединят сили, за да работят заедно,
да оправдаят доверието, върху
което е изградено тази институция
и да изпълнят нейните цели,
свързани с поддържането на мира
и сигурността по света. Ако всички
народи и международни институции
загърбят собствените си интереси
в името на общото благо, то тогава
конфликтите, които измъчват света,
ще изчезнат.
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Обединените

Той също така казва:
„За да продължи да съществува
и просперира Организацията на
обединените нации, то действията
й трябва да бъдат изцяло
преразгледани, като системата на
действие трябва да бъде проучена
от външни експерти, които да
предложат евентуални промени.“

Сега дори онези, които са свързани
с Обединените нации потвърждават
наличието на негативи, както и това,
че организацията се е провалила
в мисията си да поддържа мира и
сигурността по света. Когато става
дума за грешките на някои западни
външни политики, един от ярките
примери през последните години е
войната в Ирак през 2003 г. Бившият
външен министър на Обединеното
кралство,
Дейвид
Милибенд,
който в момента е председател
на Международния комитет по
спасяване, преди известно време
засегна въпроса за продължителното
въздействие на войната. Говорейки
за продължителната нестабилност
и тероризъм в Ирак по време на
нации, интервю за „Ди Ъбзървър“, г-н

За съжаление светът се е насочил
в обратната посока, при което
мюсюлманските правителства са
забравили своите хора, а личните
интереси са се превърнали в
отличителен белег за водещите
сили и имащите властта членове
на Обединените нации. Оттук
стигаме до извода, че народите не
оправдават гласуваното им доверие,
нито пък техните действия са
ръководени от справедливостта и
безпристрастието. Наскоро бившият
асистент
генерален
секретар,
Антъни
Бейнбъри,
публикува
статия, отнасяща се до неуспехите на
организацията, към която е работил.
Пред „Ню Йорк Таймс“ той казва:
„Обичам

но организацията се проваля. Има
прекалено
много
бюрокрация
и никакъв резултат. Прекалено
много решения са взети поради
политически
причини,
вместо
да бъдат взети под внимание и
следвани ценностите и целите на
Обединените нации или изложените
факти … „

Милибенд каза:
„Ясно е, че инвазията в Ирак и поважното онова, което се случи след
това е важен фактор, който играе
роля за осъзнаването на настоящата
ситуация в там.“
При зададения му въпрос дали
Садам Хюсеин е имал възможност
да запази Ирак цял и да го освободи
от Даеш, той признава, че това
представлявало
изключителна
възможност. Това било допускането
на
един
бивш
британски
парламентарист, който гласувал в
полза на войната в Ирак. Подобно на
това един добре известен журналист
към един вестник, Пол Крюгман,
наскоро написа в „Ню Йорк Таймс“,
че:

позволиха
на
терористични
групировки като Даеш да намерят
благоприятна почва и да се
развият. Днес тези групировки
не представляват заплаха само за
мюсюлманския свят, но са заплаха
за цялото човечество. Но все още
изглежда, че светът не се е поучил
от получените в миналото уроци.
Нарастващ е броят на държавите с
неправилна и несправедлива външна
политика, което е и причината да се
зараждат войни в различни държави
и което от своя страна води до
смъртта на много невинни мъже,
жени и деца. Определено водещите
сили и днес продължават да
преследват собствените си интереси
за сметка на всичко останало, като
продават изключително опасни
оръжия на другите държави, дори
когато има доказателства за това,
че тези оръжия се използват за
убиването или осакатяването на
невинни хора, както и за погубването
на много човешки животи.

„Войната в Ирак не беше
невинна грешка, не беше рисковано
начинание, основано на здравия
разум, което се оказа грешка.
Обществените
извинения
по
отношение на инвазията не бяха
Това, което казвам, не е нищо
нищо друго освен претекст и при
ново, нито пък е тайна, ами е
това лъжлив.“
отдавна известно на обществото.
И така дори онези, които в Например
редица
западни
началото подкрепяха войната в държави продължават да продават
Ирак или които симпатизираха оръжия на Саудитска Арабия,
на Обединените нации, бяха които се използват, за да бъдат
принудени да признаят своите преследвани хората от Йемен.
грешки и ужасните последствия от Никоя
мюсюлманска
държава
допуснатите от тях грешки.
не разполага с големи заводи за
Няма съмнение, че подобни производство на такова огромно
несправедливости
подкопаха количество смъртоносни оръжия
основите на световния мир и и затова източникът, от който те се
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набавят, е Западният свят. Някои
водещи сили продават оръжия
на мюсюлманските правителства,
докато други правителства продават
оръжия на бунтуващите се в същите
тези страни хора.
По този начин и двете страни биват
подкрепяни и въоръжавани отвън.
Много просто е за разбиране и ако
тази търговия с оръжия бе спряна,
то мюсюлманските страни не биха
имали оръжия, с които да се избиват
едни други. Дори западните писатели
и коментатори са засегнали темата
за лицемерието и неморалността
при тази международна търговия.
И все още, когато се засегне този
въпрос, правителствата или го
игнорират, или се опитват да
оправдаят онова, което очевидно
не може да бъде оправдано. Всичко,
от което се интересуват, е насочено
към това, че сметките им са чисти
и билиони биват прехвърляни към
националните им бюджети. От
всичко това може да бъде изведен
изводът, че парите ръководят всичко,
а моралът е загърбен някъде. Как
тогава би могъл да се възцари мир,
имайки предвид случващото се?
Терористичните
групировки
също така са в състояние да получат
огромен брой тежки оръжия и
непрекъснат поток на средства.
Винаги съм се питал как е възможно
терористичната групировка Даеш
да е толкова богата. От къде
идват нейните милиони? Защо
субсидирането й не е било спряно?
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Как продължава да търгува с петрол
и да купува оръжия? Западните сили
и Обединените нации са могли да
наложат сериозни ограничителни
санкции върху силните държави,
но въпреки това все още не
могат да спрат субсидирането на
групировки като Даеш. Дори сега
със закъснелите усилия да се опитат
да ограничат субсидирането на
Даеш, групировката продължава да
намира милиони долари.
Наскоро министърът на Канада,
отговарящ
за
обществената
сигурност заяви, че канадското
правителство няма повече да
се обръща към Даеш с думите
„Ислямска държава“. Той каза, че
Даеш не е нито Ислямска, нито пък
е държава. Неговите забележки и
коментари бяха добре конструирани
и
доказаха,
че
западните
правителства са добре запознати с
това, че подобен вид тероризъм не е
базиран върху Ислямските учения.
Въпреки това в същото време не бяха
взети ефективни мерки за спирането
на субсидирането и разрастването
на подобни групировки. Съвсем
подробно говорих за липсата
на справедливост по света и
сега ще обясня какво всъщност
представлява
„справедливостта“
според Ислям. И тъй като времето
е ограничено, ще спомена само два
стиха от Свещения Коран, които
излагат несравнимите Ислямски
учения, засягащи справедливостта и
равенството.

В глава 4, стих 136 от Свещения наредено и казано да свидетелстват
Коран се казва:
против себе си, в този стих от Корана
им се заръчва да бъдат честни
„О вярващи! Бъдете твърди, и справедливи спрямо всички,
когато това се отнася до въздаването включително техните противници.
на справедливост и бъдете свидетели Това е възвеличеният принцип
в името на Аллах, дори това да е за справедливост, към който
против вас самите, вашите родители Ислям се придържа и затова ако
и деца. Без значение дали той е богат мюсюлманските правителства днес
или беден, Аллах е по-достоен за не го следват, то това е единствено
всеки от тях отколкото вие. И затова тяхна грешка. Ето защо би било
не следвайте низките желания, за да изключително несправедливо и
можете да постъпвате справедливо. грешно Ислям да бъде обвиняван за
И ако скриете или пренебрегнете техните злодеяния.
истината, то не забравяйте, че Аллах
знае много добре какво правите.”
Освен това отново ще повторя, че
Западът не е невинен и единствено
В този стих на мюсюлманите от живеещите там зависи дали ще
е казано да бъдат готови да обърнат гръб на своите собствени
свидетелстват против тях самите интереси, за да се отдадат на това
и членовете на техните семейства да осигурят по-добро и светло
с цел истината да излезе наяве и бъдеще за бъдещите поколения.
да бъде въздадена справедливост. Ако всяка една политика се базира
Истината за мюсюлманина трябва на праведността и почтеността,
да е от първостепенна важност и то тогава конфликтите, които са
да е над всичко друго. След това в завладели света, ще бъдат разрешени
глава 5, стих 9 от Свещения Коран без да се прилага насилие, без да
Всемогъщият Аллах казва:
има кръвопролития и жестокости.
„О, вярващи! Стойте твърдо Ако наистина искаме да се възцари
зад Аллах – свидетели за мир, то нашите дела трябва да се
справедливостта! И не позволявайте ръководят от справедливостта.
на човешката омраза да ви подтиква Трябва да ценим равенството,
да постъпвате по начин, различен честността и справедливостта.
от справедливия. Бъдете винаги
Без значение дали сме мюсюлмани
справедливи,
това
най-много или не, ние трябва да следваме
се доближава до праведността. универсалните
принципи
за
Страхувайте се от Аллах, защото справедливост,
заложени
в
Аллах със сигурност знае какво Свещения Коран. Както правилно
правите.”
е казал Пророкът на Ислям (мир и

След като на мюсюлманите им е благословиите на Аллах да бъдат
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с него), ние трябва да искаме за
другите онова, което искаме за
самите себе си. Трябва да зачитаме
правата на другите така пламенно
и решително, както зачитаме
нашите собствени права. Трябва да
разширим собствените си хоризонти
и да погледнем към онова, което
е полезно за света, а не което е в
полза единствено на самите нас.
Това е нещото, чрез което може да се
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установи мир днес.
От сърце се моля Всемогъщият
Аллах да дари с мъдрост всички
хора и народи, така че те да бъдат
изцяло отдадени и да се обединят в
усилията си за един по-добър свят. С
тези думи бих искал да благодаря на
всички вас – благодаря ви много.”

СПРАВЕДЛИВОСТТА –
ПРЕДПОСТАВКА ЗА МИРА
ПО СВЕТА
ВАЖНО ОБРЪЩЕНИЕ НА СВЕТОВНИЯ ВОДАЧ НА
МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ „АХМАДИЯ” ПО ВРЕМЕ НА
ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ЗА МИР, ПРОВЕДЕН В
КАНАДА НА 22 ОКТОМВРИ 2016 Г.
На 22 октомври 2016 г., Световният водач на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, Петият Халиф, Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур
Ахмад отправи важно обръщение по време на Първия национален симпозиум
за мир, организиран от Мюсюлманската общност „Ахмадия” в Канада.
Събитието се проведе в джамията „Байтул Ислям”, намираща се в мирното
село Вон, като присъстваха повече от 600 души, сред които правителствени
представители, в това число кметът на Вон, уважаемият Маорицио
Бевилакуа, Деб Шулте, член на парламента и Мерилин Яфрейт, градски
съветник.

Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба,
Халифатул Масих V, Световен
водач на Мюсюлманската общност
„Ахмадия” каза:

нашата покана. В Ислямския
свят Мюсюлманската общност
„Ахмадия” е онази секта, която е
създадена според пророчеството на
Създателя на Ислям, Светият Пророк
„Bismillahir-Rahmanir-Rahееm – Мухаммад (мир и благословиите на
В името на Аллах, Милостивият и Аллах да бъдат с него), направено
Милосърдният.
преди 1400 години.
Уважаеми гости – Assalamo AlaiВ тази връзка Мюсюлманската
kum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu общност „Ахмадия” е уникална,
– мир и благословиите на Аллах да тъй като, въпреки че Светият
бъдат с вас.
Пророк (мир и благословиите на
Преди всичко бих искал да се
възползвам от възможността да
благодаря на всички вас за това,
че бяхте така мили да приемете

Аллах да бъдат с него) предрекъл,
че мюсюлманите ще се бъдат
разделени, той не се обърнал
директно към никоя секта. В това
си пророчество Светият Пророк
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(мир и благословиите на Аллах да
бъдат с него) предрекъл идването
на време, в което много мюсюлмани
ще забравят праведните и истински
учения на Ислям и делата им няма да
се ръководят от тяхната религия.
Заедно с това Светият Пророк
(мир и благословиите на Аллах да
бъдат с него) споменал, че по време
на такова отричане Всемогъщият
Аллах ще изпрати някой като
Обещания Месия и Имам Махди
(Напътстваният), който да просвети
целия свят за истинските и мирни
учения на Ислям.
И ние, ахмадийските мюсюлмани,
вярваме, че Създателят на нашата
общност е Обещаният Месия и
Махди, който е изпратен тук, тъй
както е казано в пророчествата на
Светия Пророк на Ислям (мир и
благословиите на Аллах да бъдат с
него). През своя живот Обещаният
Месия (мир и благословиите на Аллах
да бъдат с него) излъчвал вътрешна
светлина, идваща от истинските
учения и казвал на света какво
представлява наистина Ислям. Ето
защо първото нещо, което искам да
изясня, е фактът, че Мюсюлманската
Общност „Ахмадия” не трябва
да се приема като либерална или
реформистка Ислямска група.

учения могат да бъдат обобщени чрез
два основни принципа – обичайте
Създателя си и зачитайте правата
Му; обичайте Неговите творения
и зачитайте техните права. По този
начин мюсюлманите са научени
да проявяват любов, състрадание
и доброта спрямо всички Божи
творения, особено хората, които
Аллах определя като своето найвелико творение. Абсолютна истина
е, че ние, ахмадийските мюсюлмани,
сме миролюбиви и се стараем да
строим мостове на любов и надежда
между различните религии
и
общности. Това обаче не се дължи на
факта, че се отклоняваме от Ислям
или го променяме по някакъв начин.
Това по-скоро се дължи на факта,
че следваме истинските Ислямски
учения.
Както току-що казах, основните
учения на Ислям се въртят
около зачитането на правата на
Всемогъщия Бог и правата на
Неговите творения. Затова сега
ще обясня как Коранът е научил
мюсюлманите да се съобразяват
с тези два основни принципа. В
първия стих от първата глава на
Корана се казва:
„В името на Аллах, Милостивият,
Милосърдният!”

Ние следваме правилните учения
След това във втория стих се казва,
на Ислям, както е казано от Свещения че Всемогъщият Аллах е:
Коран и Светия Пророк Мухаммад
„... Господът на световете.”
(мир и благословиите на Аллах
да бъдат с него). Тези благородни
В третия стих отново се повтаря,
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че Аллах е:
„ Милостивият, Милосърдният.”
Ето защо от първите думи и
стихове в Корана става съвсем
ясно, че не само мюсюлманите
се облагодетелстват от Аллах,
Милостивият и Милосърдният.
Като Бог на цялото човечество той е
не само предводител и поддръжник
на мюсюлманите, но също така и
на християните, евреите, индусите,
сикхите и представителите на всички
вероизповедания и вярвания. Той
дори е поддръжник на онези, които
отричат Неговото съществуване.
Затова според природните закони
Всемогъщият Аллах е предоставил
средствата
и
подкрепата,
необходими за оцеляването на
цялото човечество. Това е важен
урок за всички мюсюлмани, чрез
който им се показва, че не могат
да твърдят, че Всемогъщият Бог
е само техен Бог, тъй като той е
Бог на цялото човечество и като
цяло всички създания. Освен това
в глава 21, стих 108 от Свещения
Коран Всемогъщият Аллах е
определил Създателя на Ислям,
Светият Пророк Мухаммад (мир
и благословиите на Аллах да бъдат
с него) като „милост за цялото
човечество”. Той е изпратен на този
свят от Бога и не само като източник
на любов, състрадание и съчувствие
за мюсюлманите, но също така за
всички хора, изповядващи различни
религии и споделящи различни
вярвания.
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Като цяло тези въвеждащи
стихове от Корана доказват, че
никой човек или нация не могат
да претендират за монопол по
отношение на Всемогъщия Бог, тъй
като той е Бог на цялото човечество.
Освен това Той е „Милостивият и
Милосърдният”, който е изпратил
Светия Пророк Мухаммад (мир и
благословиите на Аллах да бъдат с
него), представляващ извор на мир,
състрадание и любов за всички хора,
без значение от тяхното положение,
вяра или цвят на кожата.
Щом тези са основните принципи,
от които се ръководи Ислям, то
тогава как би било възможно
мюсюлманите да бъдат свързвани
с потисничеството, неправдата и
жестокостта, засягащи Божието
творение?
Със
сигурност
е
невъзможно
за
истинския
мюсюлманин да желае да нарани
другите или пък да има лоши
намерения към тях. Заради тези
религиозни учения Мюсюлманската
общност „Ахмадия” разпространява
своето послание за „любов към
всички” по света. Заради тези
учения ахмадийските мюсюлмани
не таят враждебни чувства или
омраза спрямо никого. Всъщност
Създателят на Ислям (мир и
благословиите на Аллах да бъдат
с него) е изложил основното и
необходимото
за
постигането
на мира само в едно изречение.
Неговите думи били колкото
великолепни, толкова и прости. Той

казал, че трябва да искаме онова,
което искаме за самите себе си.
Въпросът обаче е какво искаме за
себе си?
Искаме ли трудности и мъки?
Искаме ли неправда? Искаме ли
към нас да се отнасят с жестокост и
безсърдечие? Искаме ли да тънем в
бедност и да си лягаме гладни всяка
вечер? Искаме ли нашите деца да не
се радват на добро здраве, да бъдат
необразовани и в опасност?
Никой
здравомислещ
човек,
разбира се, не би пожелал нито
едно от изложените по-горе. Ето
защо като мюсюлмани ние трябва
да желаем доброто не само на нас
самите, но също така и на другите.
Трябва да отворим сърцата си
за хората, да бъдем съпричастни
на чуждата болка, сякаш самите
ние изпитваме тази болка и мъка.
Задължение на мюсюлманина е да
зачита правата на другите хора, без
значение от техните вярвания или
положение, да им мисли доброто,
да се грижи за тях и да им помага,
когато са в нужда. Понякога разбира
се възникват обстоятелства, които
карат хората да спорят и да се карат.
Човешката природа е такава, че е
невъзможно за хората да се съгласяват
с всичко и заради което понякога
възникват споровете помежду им,
а ключът към решението е всички
тези спорни въпроси да бъдат
решавани справедливо и честно, а
не да се приоритизират интересите

на даден човек спрямо интересите
на другите хора. За да бъде сложен
край на всеки един конфликт, има
нещо, с което хората трябва да се
съобразяват – справедливостта.
Ако човек не е честен и етичен, то
тогава недоволството или проблема
биха ескалирали, без значение от
какъв характер са те. Вместо да се
постигне мир, всичко, до което ще се
стигне, ще бъде нарастваща злоба и
презрение. Ето защо на много места
в свещения Коран Всемогъщият
Аллах е заръчал на мюсюлманите да
бъдат справедливи и да се отнасят по
между си по възможно най-добрия
начин.
В глава 4, стих 136 от Свещения
Коран се говори за онези найвъзвишени
принципи
на
справедливост, които трябва да
бъдат спазвани. Говори се за това как
от мюсюлманина се изисква да се
откаже от своите лични интереси в
името на истината. На мюсюлманите
им е заръчано да оставят настрана
своите собствени желания или
лични връзки, за да бъдат свидетели
за Всемогъщият Аллах. В този стих
се говори за това как човек трябва
дори да бъде склонен да свидетелства
срещу собствените си родители
и онези, които обича в името на
справедливостта. Ислям учи, че
човек винаги трябва да се ръководи
от истината и затова никога не
трябва да крие фактите или да казва
лъжи.
Човек не трябва да ръководи
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действията си от собствените си
желания, тъй като това води до
пристрастия и предразсъдъци,
които го отдалечават от онова, което
е правилно и праведно. Този светъл
принцип е средството, чрез което
всички световни проблеми могат да
бъдат разрешени, като всички форми
на омраза бъдат превърнати в любов,
толерантност и взаимоуважение.
Също така в глава 16, стих 91 от
Свещения Коран Аллах заръчва на
мюсюлманите не само да говорят
истината и да бъдат справедливи, но
също така да защитават останалите.
Това обаче не е всичко, което
включват ученията на Корана,
защото когато човек прави услуга
другиго, остава възможността той
да поиска нещо в замяна или да
напомни на другия човек какво е
направил за него. В този случай
Коранът казва, че човек трябва да се
раздава, все едно го прави за някой
негов близък. Това означава, че
мюсюлманинът трябва да се отнася
към другите така, както би се отнасял
с членовете на своето семейство и
онези, които обича. Това означава,
че човек трябва да бъде съпричастен,
да проявява състрадание и да има
желанието да помага на другите,
без да очаква нещо в замяна, както
майката помага и се грижи за своето
дете. Това е алтруистичният и мирен
дух, който Ислям разпространява и
на който учи хората, като приканва
мюсюлманите да отворят сърцата си
за доброто на човечеството.
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Ако се действаше спрямо този
златен принцип, то това щеше да
срине до основи преградните стени
на омразата, които са издигнати
около нас. Щеше да разруши
бариерите, които разделят хората.
Това е ключът за постигането на
мир в личен план, както и мир за
обществото и на международно
ниво. За съжаление, позовавайки
се на историята, между народите са
възниквали конфликти, като тази
тъжна тенденция се наблюдава и
днес. Във връзка със справянето
с такива въпроси в глава 5, стих 9
от Свещения Коран е даден един
неугасващ принцип за великодушие
и толерантност. Казва се, че дори
когато са налице враждебността
или омразата, това никога не бива
да бъде причина за несправедливост
или желание за отмъщение.
Съвсем обратното. Казва се, че
справедливостта е блажен път,
който води до праведноста и чрез
който хората могат най-много да се
доближат до Всемогъщия Аллах.
В глава 8, стих 62 от Свещения
Коран се казва, че мюсюлманинът е
длъжен винаги да полага усилия за
постигането на мир и никога да не
пропуска възможност в тази връзка.
В този стих от Корана се казва,
че ако след война или възникнал
конфликт
вашият
противник
търси помирение, то вие трябва
да прегърнете тази възможност
с отворени обятия. В следващия
стих от Корана се казва, че дори

и да имате подозрения за това, че
вашият противник не е искрен и се
опитва да ви заблуди, то вие трябва
да продължите да преследвате
възможността за постигането на
мир и да повярвате в Аллах.
Ето защо където и когато има
лъч надежда и дори най-малка
възможност за постигане на мир,
на мюсюлманите им е заръчано
да преследват този шанс с пълна
решителност и без страх. Те не
трябва да търсят извинения или
причини, за да се отклонят от пътя
на мира. Това са ученията на Ислям
и това е благословената практика
на Светия Пророк Мухаммад (мир
и благословиите на Аллах да бъдат
с него). Историята е свидетел за
това, че той се изправя сам като
ненадминат защитник на желанието
за установяване на мир по света.
Ако някой човек се вгледа в
периода на ранния Ислям през
призмата на справедливостта, то той
ще осъзнае сам за себе си, че водените
войни по времето на Светия Пророк
(мир и благословиите на Аллах да
бъдат с него) и неговите четирима
правилно напътствания наследници
са били защитни и никога не са
били повеждани от мюсюлманите.
Въпреки ужасните жестокости и
безжалостни гонения, водени от
противниците на Ислям, Светият
Пророк (мир и благословиите на
Аллах да бъдат с него) винаги е бил
готов да приеме подаваната му от
мира ръка и да потърси помирение.

В глава 47, стих 5 от Свещения
Коран е изложен друг важен
принцип, отнасящ се до решаването
на даден конфликт. Казва се, че след
успешното приключване на дадена
война победителят трябва да прояви
милосърдие, като би било най-добре
да освободи пленените по време на
войната. Такива пленници трябва
да бъдат освободени като услуга
или срещу скромна сума. Все още
днес ние ставаме свидетели на това
как пленените по време на някоя
война биват държани в нечовешки
условия в продължение на години,
с малка или никаква възможност
за въздаване на справедливост или
шанс за освобождаване. Съвсем
обратното на това, след битката
при Бадр, която била изключително
мащабна и по време на която
немюсюлманите от Мека поискали
да погубят Ислям веднъж завинаги,
Светият Пророк на Ислям (мир и
благословиите на Аллах да бъдат
с него) проявил изключително
великодушие и милост.
Вместо да потърси отмъщение,
наказанието, което той приложил,
само по себе си представлявало ярък
пример за това как се изграждат
мостове между противникови страни
и поставил началото на духовна
практика дълго занапред. Вместо
да измъчва и поробва пленените
по време на битката, Светият
Пророк (мир и благословиите на
Аллах да бъдат с него) накарал
пленниците, които могли да четат и
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пишат, да образоват мюсюлманите,
които били неграмотни. По този
начин образованието буквално
се превърнало в техния ключ към
свободата. Това бил несравним
пример за това, че дори по време
на жестока война и при възникнал
конфликт доброто може да надделее.

е по-велико от истината. Ислям е
религията, която чрез своите учения
е
разпространила
принципите
за свобода на вярата и мисълта.
Ислям категорично заявява, че няма
насилие в религията и това вярване
зависи от самия човек, от онова,
което изпитва и мисли.

Към онези, които не показали
никаква
милост
спрямо
мюсюлманите,
се
проявило
състрадание и внимание, като
същите били определени да станат
учители на мюсюлманите. Този
пример извежда на преден план
две красиви черти от характера на
Светия Пророк Мухаммад (мир и
благословиите на Аллах да бъдат
с него). Той от една страна не бил
нито отмъстителен, нито жесток
към онези, които преследвали
него и неговите последователи. От
друга страна било доказано колко
много той ценял образованието и
учението. Той искал хората да се
самоусъвършенстват и прогресират
във всеки един аспект от живота,
като образованието било ключът за
това.

Истина е, че първите мюсюлмани
са взимали участие в някои войни,
но никога не са се сражавали с
намерението да завладяват земи
или територии. Те също така не
са воювали, за да карат насила
немюсюлманите да приемат Ислям.
Със своите действия те са искали
да постигнат свобода на вярата,
което да се превърне във вечен и
универсален принцип. Коранът
се изказва ясно за това. Първият
път, когато на мюсюлманите им е
било разрешено да вземат участие
в такава отбранителна война, е
описан в глава 22, стихове 40 и 41 от
Свещения Коран.

В тези стихове Всемогъщият
Аллах дава своето разрешение за
воюване на мюсюлманите, тъй като
те са били нападнати от хора, които
Никой човек на този свят не би не само целели да унищожат Ислям,
разсъждавал по този начин и със но които също така са искали да
сигурност Светият Пророк (мир и заличат и сложат край на самата
благословиите на Аллах да бъдат с религия.
него) е единственият, притежаващ
Коранът казва, че ако на
тази мъдрост и милост. Днес заради
мюсюлманите
не им е било
омразните деяния на определени
мюсюлмани, на много места Ислям се разрешено да отвърнат на удара, то
приема като крайна и екстремистка тогава никоя църква, синагога, храм,
религия. Въпреки това нищо не джамия или място, в което се отдава
40 Светлинa

почит на която и да било религия,
нямаше да бъдат в безопасност.
Ето защо, когато Светият Пророк
на Ислям (мир и благословиите на
Аллах да бъдат с него) и неговите
последователи взимали участие във
войни и битки, то това било с цел да
се защити правото на всички хора да
отдават почит както желаят. Живеем
във време, когато често пъти чуваме
за това как Ислям се опитва да не
зачита чуждите права, но истината е
съвсем друга. Ислям е тази религия
и учение, което се е заело с това да
брани и защитава всяка религия и
всички хора.

и несправедливото възползване
от чуждото богатство и имане.
Несъмнено този егоизъм и тази
алчност са причината за краха
на човечеството и са довели
до
постоянното
подкопаване
на
мира.
Например
някои
правителства пренебрегват напълно
злоупотребата с правата на хората,
която се наблюдава в някои страни,
тъй като същите тези правителства
желаят да имат достъп до нефтените
и природни ресурси на тези народи.

Въпреки всичко хората, които
са част от обществото, не са слепи,
глухи или неми. Те могат да видят,
Ислям
е
защитникът
на че подобен род политика не се
християните, евреите, индусите, базира на справедливостта и това
сикхите и всички останали хора, естествено води до смут и гняв.
изповядващи различни религии
Тяхната омраза не е насочена
и споделящи различни вярвания.
Това са уникалните и несравними единствено към техните лидери,
стандарти на Ислям, като във но също така се отнася и до онези
връзка с това първите мюсюлмани чужди сили, които се ръководят
са жертвали своя живот, за да само от собствената си алчност, а не
защитят религията и да осигурят от загриженост за благосъстоянието
възможност на хората да имат на другите. Затова различните
свобода, отнасяща се до техните народи трябва да бъдат открити
вярвания. Друго изискване на в своите действия, не трябва да се
Ислям е дадено в глава 20, стих 132, ръководят от егоистични интереси,
където се казва, че никой човек или ами действията им да се ръководят
народ не трябва да проявяват завист от онова, което е праведно,
заради богатството или онова, което справедливо и което би било в полза
на целия свят.
притежават другите.
Ако истинските учения на
Никой не трябва да пожелава
Ислям
бъдат изцяло следвани,
онова, което не му принадлежи. И
все още днес войните и конфликтите това би предотвратило появата на
са резултат от завистта, желанието недоволства и спорове. Въпреки
за доминиране над останалите това повечето мюсюлмани днес не
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следват тези благородни учения на
своята религия и затова техните
страни са извън всякакъв контрол.
Наистина жалко е, че въпреки
ученията, които са им завещани и
които гарантират мира между хората
и народите, самите мюсюлмани, а
не други, са онези, които предават
собствените си ценности.

ами е отдавна известно на хората.

Друго
нещо,
което
буди
сериозно притеснение е фактът, че
опозиционните блокове и съюзи
се сформират много бързо сред
водещите сили. Влиянието на такива
страни е много по-голямо от това на
по-малко развитите нации и затова
сформирането на бунтовнически
Ислям учи на справедливост, блокове сред водещите сили носи
доброта и щедрост, но обратно опасност за бъдещето на света.
на това ние сме свидетели, че Ние спешно трябва да обърнем
мюсюлманският свят е завладян внимание на тези въпроси, тъй като
от неправда, омраза и алчност. в противен случай ще се насочим
Въпреки това не може да се каже, че стремглаво към една катастрофална
единствено мюсюлманите трябва да и опустошителна световна война.
бъдат обвинявани за несигурността
Последиците от подобна война
и безредието, които се наблюдават
са
невъобразими. Нещастието,
днес. Всъщност водещите световни
сили също са виновни заради ужасът и разрухата биха оставили
това, че са приели несправедливи своя отпечатък занапред и това би
политики, които са налели масло в засегнало бъдещите поколения. Ето
огъня и са довели до увеличаване на защо ние можем само да се молим
нестабилността. И вместо да насочат на Всемогъщия Аллах да ни дари с
вниманието си и да обединят мъдрост и човечност.
силите си за постигането на мир,
Нека всички успеят да зачетат
водещите сили поставят на преден правата на останалите и нека
план собствените си егоистични справедливостта
възтържествува
интереси и дори се облагодетелстват над
всички
форми
на
от тези конфликти. Например някои несправедливост. Моля се всички
от водещите сили продават оръжия хора да приемат своя Създател,
на мюсюлманските правителства, да приемат това, че Всемогъщият
докато други предоставят оръжия Аллах е поддръжник и предводител
на бунтуващите се. Освен това на цялото човечество, че той е
произвежданите на запад оръжия Милостивият и Милосърдният
попадат в ръцете на терористичните и че иска всички хора, които са
групировки. По тази причина тези представители на различни раси и
конфликти биват засилвани отвън. които споделят различни вярвания,
Това, което казах, не е нищо ново, да живеят в този свят като едно цяло,
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като също иска цялото човечество света. Нека всички станем свидетели
да бъде обединено от мира и на истинския мир. С тези думи бих
хармонията.
искал още веднъж да ви благодаря за
това, че се присъединихме днес към
Нека Аллах чрез своята милост, нас. Благодаря ви много.”
милосърдие и състрадание позволи
всичко това да се случи и това духовно
начало се установи навсякъде по
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Ахмади Германии
(взгляд религиеведа)
Артур Артемьев ,
доктор философских наук,
профессор (Казахстан)

В ключевом докладе, с которым
Глава Всемирной Мусульманской
Общины Хозрат Мирза Масрур
Ахмад выступил в США 11 мая
2013г., он сказал: «Истинная
справедливость и честность требуют,
чтобы предвзято судить об Исламе и
выдвигать ложные предположения,
основанные на слухах, человек
должен изучить эту религию и тем
самым стараться формировать свое
представление о ее учениях, прежде
чем критиковать ее и ее Основателя.
Обоснованное решение по любому
такому вопросу может быть принято
лишь тогда, когда человек тщательно
изучил учения и постарался узнать
правду. Суть любого вероучения,
истину о нем можно узнать лишь от
тех, кто исповедует его и стремится
следовать его истинным, исконным
принципам».

убежден в том, что негативное
отношение к ахмадийскому учению,
которое формируют в ряде обществ
представители действующих в них
других мусульманских течений
и ангажированных СМИ, есть не
что иное, как политический заказ
или
полное
религиоведческое
невежество. И то, и другое
представляют
собой
большую
опасность. Тем более в наши дни,
когда мы являемся свидетелями
крайней
напряженности
в
мире, разгула экстремизма и
запредельной веронетерпимости и
«избирательной» исламофобии.

Изучать ваше вероучение я начал
с момента появления в Казахстане
первых последователей Хозрата,
Обетованного Мессии, Обещанного
Махди Мирзы Гулама Ахмада из
Кадиана. К этому меня сподвиг
Как ученый - религиевед, прежде всего девиз: «Любовь – ко
изучающий различные религии уже всем, ненависть – ни к кому!»
более 50 лет, я полностью согласен
За эти годы, побывав и в Англии
с Халифом V, так как глубоко
два раза, и в Рабве, и в Кадиане,
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Биография автора
Артур Артемьев – известный казахстанский религиевед,
доктор философских наук, профессор. В настоящее время служит
в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая,
а занимается изучением религий более 50 лет.
Им опубликовано более 300 научных работ, в том числе
фундаментальный труд в двух томах «Религиеведение: основы
общего религиеведения, история религий, религии
в Казахстане», в котором большое место
занимает рассмотрение истории, культовой
практики и современного состояния Всемирной
мусульманской ахмадийской общины.
Научные работы профессора Артемьева А.И.
издавались на казахском, английском, немецком,
корейском, японском и украинском языке.

встречаясь с ахмади Лондона,
Пакистана, Палестины, Израиля,
севера Индии, я убедился, что именно
ахмадийское движение сегодня своей
гуманистической
деятельностью
пытается восстановить то светлое,
что изначально несет в себе Ислам.
Еще более укрепила мои позиции
поездка на Джалсу в Германию. И
очень отрадно, что государственные
структуры этой страны всемерно
поддерживают
ахмадийские
общины, чего, к сожалению, не
скажешь о моем родном Казахстане
и Среднеазиатских странах.

году, т.е. 100-летию общины в
Германии, будет построено 100
мечетей.
Впечатлили и цифры: всего
в стране 230 местных общин,
объединяющих
40
тысяч
последователей 35 национальностей.

Все эти данные я получил при
личной беседе с Амиром – человеком,
удивительно располагающим к
общению. От него же я узнал,
что Ахмадий ское объединение
зарегистрировано в Германии с
особым статусом как юридически
традиционная церковь, а власти
Мне было очень интересно узнать, Земли Гессен разрешили ахмади
что сегодня в Германии действуют 50 преподавать в школе с 1 по 4 класс
ахмадийских мечетей, 20 находится Ислам, а с этого учебного года уже и
в процессе строительства, а к 2023 с 5 по 8 класс. Амир является членом
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Совета по
пособий.

подготовке

учебных

религиеведа, очень интересным было
содержание докладов, которые в
основном посвящались роли женщин
и
воспитанию
подрастающих
поколений.

В Германии существует исламская
конференция,
где
мусульманесунниты активно объединяются.
Кстати,
деньги
для
помощи
С особым вниманием, при полной
нуждающимся странам, а также тишине, все слушали выступления
беженцам передаются именно через (а их было несколько) Халифа V
конференцию.
Мирзы Масрура Ахмада. Его речи
я слушал не первый раз. И всегда
Думается, что замечательный они меня восхищали и восхищают
опыт
взаимоотношений своей
философско-теологической
религиозных
формирований
и глубиной, манерой доносить мысли
государства заслуживает серьезного слушателям самого разного уровня
юридического изучения и самого подготовки.
широкого распространения.
Во время Джалсы проводилась
Весьма содержательной была очень интересная акция под
встреча и беседа с Шамшадом названием «Коран», в которой я
Ахмедом- ректором Университета- неожиданно для себя оказался
семинарии, профессором теологии участником. Её суть: каждый
в Джамии (там мы, гости Джалсы, желающий мог своей рукой написать
несколько дней жили и могли все или предложение, или какое-то слово
увидеть своими глазами). Условия из Корана и оставить свою запись об
для учебы созданы прекрасные. Все этом в специальной книге участников.
учащиеся, с которыми нам довелось К сожалению, ни арабского, ни
беседовать, с восторгом говорили урду я не знаю и писать арабской
о своей учебе, о преподавателях, о вязью не умею, поэтому только с
созданных бытовых условиях.
помощью друзей смог вывести лишь
Ну и, конечно, нельзя не сказать о одно слово: 43 Part № 30,    Chapter   79,   Verse 4.   Сама же акция, на
днях самой Джалсы.
мой взгляд, носит исключительно
Так как я уже не первый раз на таком важную направленность: пробудить
мероприятии, то могу сравнивать: ещё больший интерес к глубокому
все прошло на очень высоком уровне. и всестороннему изучению Корана.
А количество участников просто Кроме того, это прекрасная форма
поразило: 38 тысяч. Но все было - вновь и вновь прочувствовать
организовано четко, без лишней духовное единение. Руководители
суеты. Поэтому такой наплыв людей акции пообещали, что все записи
не очень был заметен. Для меня, будут опубликованы вот в таком
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«народном» Коране и все участники
смогут найти то слово или
предложение, которые они написали
своей рукой.
Апофеозом поездки была
личная встреча с Халифом V. Мы с
ним говорили о том, как прорвать
организованную блокаду ахмади
в Казахстане и Средней Азии.
Обсудили некоторые возможные
мероприятия в этой связи. Важно
теперь все намеченное воплотить в
жизнь.
Конечно, надолго запомнятся
и интересные экскурсии, которые
организавал для меня мой давний
друг имам Саид Бухари Хасан
Тахир – человек открытого сердца и
удивительной душевной широты. Я
искренне благодарю его и всех, кто
окружал меня вниманием во время
поездки в Германию.
Сегодня Ахмадийское движение –
это наиболее быстро развивающееся
и
получившее
широкое
распространение по всему миру
течение в Исламе . Это и понятно,
так как его идеи близки миллионам
людей.
Близки они, понятны и многим
казахстанцам. Вот это-то и пугает
руководителей так называемого
«официального Ислама», которые
делают все, чтобы опорочить ИсламАхмадийят.
А ведь первые ахмади появились в
Казахстане более 20 лет назад. Но они

и сегодня встречают на своем пути
непонимание и испытания. Духовное
управление мусульман Казахстана
через СМИ и недобросовестных
так называемых «религиеведов»
распространяют
самые
разные
измышления об ахмади. В этой
связи приведу лишь один пример.
После поездки в Кадиан я написал
об ахмади большую статью, которую
опубликовал в журнале «Вестник»,
издаваемый
Университетом,
в
котором я работаю профессором.
После ее прочтения ко мне стали
подходить
преподаватели
и
магистранты, они говорили , что я
открыл им глаза на ахмади, так как
до этого они под влиянием ложной
информации считали это движение
экстремистским. Но, как говорится,
«еще не вечер». Уверен, что правда и
истина постепенно восторжествуют
повсеместно.
Ахмадийское
Движение в Исламе займет достойное
место в многонациональной и
многоконфессиональной
палитре
Казахстана,
а
все
попытки
дискредитации его останутся в
прошлом.
Уверен, что за Мусульманским
Ахмадийским
Джамаатом,
провозгласившим девиз «Любовь
ко всем, ненависть ни к кому!»
большое будущее, в том числе и в
установлении мира во всем мире,
так как он выступает за взаимное
уважение, против жестокости и
притеснения, любых проявлений
экстремизма и терроризма.
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Петъчна проповед:
Финансова саможертва и
Уакф-е-Джадид
Проповед,
произнесена
от
Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба,
председател на Мюсюлманската
общност „Ахмадия“.
Било е разкрито на Обещания Месия
(мир нему): „Няма друг Бог освен
мен, затова смятайте мен за ваш
Пазител.“ [Тадхкирах, стр. 626] Тук
Бог уверява Обещаният Месия (мир
нему), че той не трябва да се обръща
към никой друг, единствено Бог ще
направи всичко да работи в негова
полза, само Той ще бъде Пазителят
и само Той ще предоставя всички
ресурси. Бог го е уверил, че само Той
има силата да направи всичко добро
и Той наистина ще го направи.
Обещаният Месия (мир нему) е
казал, че Бог му е заявил чрез това
откровение, че само Той е Пазителят
и Обещаният Месия дори и не трябва
да си помисля, че някой друг има
пръст в Неговите дела. Обещаният
Месия е казал, че всеки член на
Джама‘ата не трябва да забравят
за това откровение, в което Бог не
зависи от ничия помощ, услуги
или саможертва. Той е създал тази
общност и Той самият ще направи
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така, че тя да просъществува. Всеки
член да може да служи на Джама‘ата
по какъвто и да е начин и това трябва
да се счита за Божествена благодат.
Хората от Джама;ата по онова
време са разбрали това и са били
подготвени за всякакви саможертви
за изпълнението на мисията,
демонстрирайки високи идеали в
даряването на парични средства. Те
не са считали саможертвите, които
правят, за някакъв вид услуга, а поскоро са били благодарни на Бог, че
им е дал възможност да направят
тези саможертви. Този дух е жив и
до днес.
Това откровение, също така, показва
на Халифатът, който е следвал
Обещаният Месия, че благодарение
на духа на преданост на човека към
Бог, помощ трябва да бъде търсена
само от Бог. Днес ние продължаваме
да изпитваме Божествената помощ
и благодат. Бог отдава значение на
финансовите дарения в сърцата
на ахмадийците и те демонстрират
изключителни примери за финансова
благотворителност. Има множество
финансови схеми в Джама‘ата, една
от които е Уакфе Джадид.

Уакфе Джадид се е разширила много
и показва някои удивителни примери
за финансови дарения. Тази схема е
започната, за да подпомага усилията
на тарбият и таблиг в селските и
отдалечените райони на Пакистан,
но по-късно се е разпространила по
целия свят. Тя все още има конкретни
цели и определени области/райони
са избрани да се облагодетелстват
от нея. Като такива само определени
държави и райони се финансират
от вноските, направени по Уакфе
Джадид. Като цяло се финансират
африканските държави и селските
райони в Индия, където Уакфе
Джадид финансира много проекти.
С Божията благодат 58-ата година
на Уакфе Джадид завърши на 31
декември 2015 година и вноските,
направени през годината, възлизат
на 6 891 155 британски лири, което
е с 682 200 британски лири повече от
миналата година.
Пакистан оглавява списъка на
участващите държави.
Една трета от средствата, събрани
по Уакфе Джадид, се изразходва в
държавите, от където са получени.
Една част от оставащите две трети се
изразходва в Кадиан и в останалата
част на Индия, останалите средства
се изразходват в африкански и някои
други държави.
През последната година бяха
построени 19 джамии в Индия,
строежът на които бе финансиран
от Уакфе Джадид, както и 23
приюта. Разходите за Джалса Га в
Кадиан и за други проекти също

бяха поети от тази схема. Две
джамии и две временни постройки
бяха построени в Непал, които се
стопанисват от индийския Джама‘ат.
Специално внимание е отделено за
изграждането на джамии и приюти
с постъпленията от Уакфе Джадид.
Разходите за му‘алими (религиозни
учители) също се поемат от тази
схема. Например има над хиляда
му‘алими в Индия, а в 26 африкански
държави броят на муа‘алимите е
над хиляда. 130 нови джамии и
82 приюта бяха построени през
последната година в африканските
държави.
В африканските държави се
провеждат
интензивни
часове
по табият за нови ахмадийци.
Миналата година бяха проведени
на 2000 такива часове и множество
опреснителни курсове, в които
участваха над сто хиляди нови
ахмадийци.
600 000 души по цял свят участваха
в схемата Уакфе Нау през 2010.
Хазрат
Халифатул
Масих
е
съветвал, че финансовите дарения
са неразделна част от тарбият и е
насърчавал увеличаването на броя
на участниците. С Божията благодат
през 2015 броят на участниците е
надхвърлил 1 200 000. Хазур е казал,
че все още има място за подобрения
в това отношение. Следващият хазур
е разказал много вдъхновяващи
вярата разкази за финансови
дарения от африканските държави,
Финландия, Индия, о-в Мавриций,
Австралия, Норвегия, Германия и
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Канада.
През 2015 по отношение на
вноските след Пакистан, първите
десет държави са както следва:
Великобритания, САЩ, Германия,
Канада,
Индия,
Австралия,
Индонезия, страна от Близкия изток,
Белгия и Гана.
По отношение на увеличението на
вноските въз основа на местната
валута, първите три държави са:
Гана, САЩ и Великобритания.
По отношение на вноските на глава
от населението, първите няколко
страни са: страна от Близкия изток,
САЩ, друга страна от Близкия
изток, Швейцария, Великобритания,
Австралия, Белгия, Германия и
Канада.
По отношение на увеличението на
даренията, освен Африка, другите
основни страни са: Индия, Канада,
Великобритания и САЩ.
В Африка, където има най-голямо
увеличение на даренията, основните
държави са следните: Нигерия,
Камерун, Гвинея Конакри, Нигер,
Буркина Фасо, Мали, Бенин,
Танзания и Уганда.
Първите три Джама‘ата в Пакистан
по отношение на дарения от
пълнолетни граждани са: Лахоре,
Рабват и Карачи. Основните
райони/области са: Фейсалабад,
Исламабад, Саргодха, Гуйранвала,
Гуйрат, Мултан, Умерикот, Наровал,
Хидерабад и Бахавалпур.
Първите три джама‘ата в Пакистан в
даренията за Атфал са: Лахор, Карачи
и Рабвах. А областите са: Исламабад,
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Фейсалабад, Гуйранвала, Гуйрат,
Хидерабад, Дера Гази Кхан, Мултан,
Котли, Мирпур Кхас и Пешавар.
Във Великобритания основните
джама‘ати са: Уорчестър парк,
Рейнс парк, Западен Бирмингам,
джамията „Фазл”, Уимбълдън парк,
Джилингъм, Южен Чийм, Ню
Малдън, Южен Брадфорд и Глазгоу.
Основните
райони
във
Великобритания са: Мидландс,
Норт Ийст, Лондон А, Лондон Б и
Мидълсекс.
Основните джама‘ати в САЩ са:
Силиконовата долина, Сиатъл,
Детройт, Централна Вирджиния,
Лос Анджелис, Силвър Спринг,
Йорк, Харисбърг, Бостън, Северен
Хюстън и Далас.
Няколко от основните населени
места в Германия са: Хамбург,
Франкфурт и Висбаден.
Трите основни населени места в
Канада са: Калгари, Вон и Ванкувър.
А основните 5 джама‘ата са: Милтън
– Джорджтаун, Дъръм, Западен
Едмънтън, Северен Саскатуун и
Западна Отава.
По отношение на даренията за
Атфал, първите няколко канадски
джама‘ата са: Дъръм, Калгари,
Норт Уест, Милтън – Джорджтаун,
Източен Пийс Вилидж и Уудбридж.
Хазрат Халифатул Масих е казал,
че и друг път е обръщал внимание
на това, че други държави с големи
Джама‘ати трябва също да работят
по линиите, по които се извършва
организираната работа в Канада
за Уакфе Джадид за Атфал. Хузур

е обяснил, че докато има Уакфе
Джадид за Атфал няма отделно
разделение за Атфал в Техрике
Джадид.
Основните области/райони в Индия
са: Керала, Тамил Наду, Джамму
Кашмир, Телангана, Карнатака,
Западен Бенгал, Ориса, Панджаб,
Утер Прадеш, Делхи и Махараштра.
Основните джама’ати в Индия
са: Керала, Каликута, Хидерабад,
Патхапириям, Кадиан, град Каннур,
Калкута, Солор, Бангалор, Гади и
Ришинагер.
В Австралия основните джама’ати
са: Южен Мелбърн, Касъл Хил,
Маунт Друит, Южен Аделейд,

Лемтън, Южен Брисбейн, Лоугън,
Марсдън Парк и Блектаун.
Нека Бог да благослови дарителите
и да им даде повече и нека да имаме
възможност да направим поголеми саможертви тази година по
отношение на даренията, както и
дарителите.
След това бяха произнесени
погребални молитви за:
Мухамад Аслам Шаад Мангла Сахиб,
който почина на 31 декември 2015 г.
Той беше на почти 71 години.
Ахмад Шер Джоя Сахиб, който
почина на възраст от 67 години. Той
живя в Белгия.
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Петъчна проповед:
Халифатул Масих II: Перлите
на мъдростта
Проповед,
произнесена
от
Хазрат Мирза Масруур Ахмадат,
председател на Мюсюлманската
общност "Ахмадия".

началните дни на своето пророчество
поканил своите близки роднини,
за да им предаде Посланието на
истината, поканил ги на трапезата
си и след това, когато едвам бил
След като поздрави всички с започнал да казва нещо, неговият
„Ассаламу алейкум уа рахматуллахи“ чичо, Абу Лахаб, накарал всички да
– нека мирът и милостта на Аллах обърнат гръб на Светия Пророк (са)
да са с вас – и в свидетелство на и ги накарал да си тръгнат без да го
абсолютното Единство на Аллах и че изслушат. Светият Пророк (са) бил
Мохамед е Неговия Пророк и слуга, доста изненадан от това поведение
и в търсене на закрила от Аллах на чичо си, но не загубил надежда.
срещу Сатаната, Хузур Акдас (нека Затова Светият Пророк (са) накарал
Аллах да го подкрепи със Своята Хазрат Али да уреди друга среща и
могъща сила) рецитира Сура Ал- да покани близките си хора на друга
Фатиха и след това каза:
вечеря.
Аллах, Всевишния и Всемогъщия
Така че на втората среща Светият
пази своите приятели и обичните Пророк (са) предал посланието на
си, както и техните наследници и Исляма и когато го направил всички
ги благославя до тогава, докогато на сбирката замлъкнали. Всеки
техните деца останат на пътя на мълчал. Никой не говорел. Накрая
добродетелта и праведността.
Хазрат Али (ра) се изправил и
Хазрат Муслех Мауд [Обещаният
Реформатор, Хазрат Мирза Башируд
Дин Махмуд, Халифатул Масих
II (ра)], давайки пример за това,
заявил по отношение на Хазрат Али
(ра), че когато Светият Пророк (са) в
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заявил, че въпреки че той е бил наймладия от всички на събранието,
той желаел да остане със Светия
Пророк и се заклел, че ще остане
с него завинаги по отношение на
всичко, за което бил говорил той.
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След това противопоставянето в
Мека достигнало своята връхна точка
и Светият Пророк (са) трябвало да
мигрира. На Хазрат Али (ра) била
предоставена възможността да
направи тази саможертва и Светият
Пророк (са) му казал да легне в
неговото легло в нощта, в която щял
да мигрира, за да могат враговете му
да си помислят, че Светият Пророк е
в леглото си.
Хазрат Али (ра) не казал на
Светия Пророк (са) „О, Пратенико
на Аллах, враговете са отвън и са
наобиколили къщата, на сутринта,
когато открият, че теб те няма, не е
невъзможно да решат да ме убият.“
Точно обратното, Хазрат Али си
легнал да спи напълно спокоен. А
когато неверниците го открили на
сутринта, Хазрат Али бил жестоко
пребит, но Светият Пророк вече бил
избягал.
Колко голяма е била саможертвата
на Хазрат Али (ра), за да бъде
благословен и награден от Аллах –
Хазрат Али (ра) дори не подозирал по
онова време. Той не е направил тази
саможертва, за да спечели някаква
награда. Неговата саможертва е
била продиктувана единствено от
любов към Пророка и за да спечели
благоволението на Аллах.
По онова време само Аллах е
знаел за почестите, които е щял
да получи Хазрат Али (ра) за
своята саможертва и не само той,
а и неговите наследници. Първото
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благоволение за Хазрат Али (ра) е
била, че той бил благословен да стане
зет на Светия Пророк (са). След това
Светият Пророк (са) го хвалел често
за неговите постъпки и действия.
Веднъж Светият Пророк (са)
отивал на битка и заповядал на
Хазрат Али (ра) да остане в Медина.
Хазрат Али (ра) казал „О, Пратенико
на Аллах, оставяш ме тук с жените
и децата?“. Светият Пророк (са)
отговорил „О, Али, да не би да не
ти харесва, че трябва да заемеш
това положение с мен както Аврам
(ас) е бил с Моисей (а)?“. Статутът
на Хазрат Аврам не е бил понижен
от това, че останал след Хазрат
Моисей (ас). Същият бил и случая с
Хазрат Али (ра). Неговият статут е
бил повишен. Но не само неговият,
а и на много свети хора за Исляма,
които са наследници на Хазрат Али
(ра). Много от тези хора са показали
знамения за Аллах и са получили
Неговата помощ и подкрепа.
Хазрат Муслех Мауд разказва, че
Обещаният Месия (ас) е казвал, че
Харун Рашид затворил човек на име
Имам Муса Раза и завързал ръцете и
краката му с въже. След това Харун
Рашид легнал да си почива спокойно,
когато му се присънило в съня, че
Светия Пророк (са) е дошъл и на
лицето му било изписано огромно
недоволство.
Светият
Пророк
(са) му казал „О, Харун Рашид, ти
твърдиш, че си един от тези, които
ме обичат, но не те ли е срам да спиш
дълбоко и удобно, докато един от

моите възлюбени лежи вързан на
жегата в затвора?“.

обикновена сделка. И той не би бил
достоен за никаква награда.

Виждайки тази сцена, Харун
Рашид се обезпокоил и незабавно
отишъл в същия затвор със своя
командир и със собствените си ръце
развързал ръцете и краката на Имам
Муса Раза. Имам Муса Раза му казал
„Ти беше толкова против мен, какво
те накара да дойдеш тук лично?“.
Харун Рашид му разказал съня си,
извинил му се и казал, че не бил
наясно как стоят нещата.

На едно място Хазрат Обещаният
Месия (ас) споменава за случая,
свързан с един Приятел на Бог –
свят човек, който пътувал на борда
на кораб и попаднали на ужасна
буря в морето, която за малко не
разрушила кораба, но молитвите
на светия човек били причината
всички да се спасят. Докато се молел
му било разкрито, че само заради
него всички пътници били спасени.

Хазрат Муслех Мауд (ра) казал, че
много години разделят времето на
Хазрат Али и времето Харун Рашид,
„Ние сме свидетели как наследниците
на много крале обикалят улиците
и просят.“ Той казал, че той самият
видял в Делхи водоносец, който
бил потомък на мугалските крале.
Неговата работа била да дава вода
на хората. Но той все още имал поне
малко достойнство и не ходел да
проси между хората. Но вижте от
друга страна потомците на Хазрат
Али (ра). Въпреки че са минали
толкова много години и толкова
много поколения, Бог все още
предупреждава краля за потомък
на Хазрат Али и му заповядва да се
отнася добре с него.
Ако Хазрат Али (ра) знаеше за
честта, която ще му бъде оказан и е
виждал невидимото, и е извършил
тази саможертва в името на това, то
тогава неговата вяра е щяла да бъде
нищо повече от покупка и продажба,

Обещаният Месия (ас) казва,
че тези неща не могат да бъдат
постигнати само с думи, необходимо
е човек да положи сериозни усилия
за постигането им и трябва да бъде
установена и поддържана връзка с
Всевишния Аллах. Човек трябва да
поддържа доброто и добродетелно
състояние на родителите.
Така че човек може да има полза
от това, че е потомък на праведни
родители, само ако той самият е
добродетелен.
Ще спомена и други неща, които
Хазрат Муслех Мауд (ра) е казал за
Обещания Месия (ас).
Хазрат Муслех Мауд (ра) разказва
за строгостта на Обещания Месия
(ас) относно отправянето на Салат на
обща молитва, защото Салатът бил
толкова скъп на Обещания Месия
(ас), че когато не можел да отправи
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Салат на обща молитва заради
болест и е трябвало да отправи
молитвата в дома си, той карал жена
си и децата си да се присъединят, за
да може да отправи Салата на обща
молитва. Така той не само отправял
Салат, но отправял Салат на обща
молитва.
Самият Обещан Месия (ас) казва
за важността на отправяне на
Салат на обща молитва, че това е
желанието на Всевишния Аллах да
накара всички хора да се обединят в
едно – това се нарича демократично
единство. Той казва също, че това
е, което изисква вярата, всички да
бъдат обединени като топчетата
на една броеница. Религията е
единствената, която може да обедини
всички и да ги направи едно цяло.

а тя е основата на единството.
Затова, ако има лична полза от
отправянето на Салат на обща
молитва, това е тя. Така че онези,
които не отидат да оправят Салат
на обща молитва или отидат, но не
се опознаят едни други, не увеличат
любовта помежду си и не премахнат
неприязънта едни към други, то
тогава техните молитви не им носят
никаква полза. Това е така, защото
целта на Салат, освен поклонение,
е да обединява и кара любовта и
привързаността между хората да
расте, а това не може да се постигне,
ако хората не се опознаят едни други
и не премахнат омразата помежду
си.

Трябва да защитаваме молитвите
си с мисълта, че трябва да премахнем
Отправянето на обща молитва е с всички форми на негативни чувства.
единствената цел да обедини всички И трябва да отиваме в джамията
поклонници и те да бъдат считани с тази мисъл. Затова трябва да се
като един.
обединим и така да бъдем способни
да отправим нашите молитви, които
И заповедта да стоят един до друг да бъдат приети от Аллах и да станем
е с цел да помогне за укрепването на онези, които да спечелят Неговото
вярата на по-слабите. За да установи благоволение.
демократично единство, Аллах е
заповядал хората, които живеят на
Има една случка с Амир Муауия,
една улица да се събират заедно, за да която е пример за това защо
оправят петте дневни молитви, така молитвите не трябва да бъдат
че моралните качества да се оформят пропилявани.
Хазрат
Муслех
сред тях и те да намират опора един Мауд (ра) казва относно Хазрат
в друг. И така като се опознаят Обещаният Месия (ас), че им
едни други, любовта между тях да разказвал как веднъж Хазрат Муауия
нарасне. Той казва, че опознаването не успял да стане за сутрешните
между хората е нещо много добро, молитви и когато накрая успял
защото чрез него любовта нараства, да стане, осъзнал, че е пропуснал
56 Светлинa

молитвата. Той плакал през целия
ден, защото е изпуснал сутрешната
молитва. На следващия ден той
видял, че един човек идва да го
събуди за молитва и той го попитал
кой е. Човекът казал, че е Сатаната.
Сатаната казал: „ Аз съм този, който
не ти позволи да станеш вчера.“ Той
казал, че ангелите харесали толкова
много поведението му затова, че
е изпуснал молитвата и му дали
по-голяма награда отколкото му
се полага, за това че я е изпуснал.
Сатаната казал, че бил поразен
да види, че той получава толкова
много допълнителни благословия.
Затова този ден бил решил, че ще
дойде да го събуди, за да не получи
той по-голяма награда. Той казва, че
Сатаната се отказва да полага усилия,
само когато човек намери начин да
обезсмисли опитите му, това го кара
да се страхува и той бяга.

някои слабохарактерни хора бива
засегната. Хазрат Муслех Мауд
разказва за една случка. Той казва, че
веднъж на едно събиране един човек
пиел вода с лявата си ръка и той му
казал да не прави така. Казал му да
пие само с дясната си ръка, освен
ако няма основателна причина. Той
казал, че Обещаният Месия (ас)
също пиел вода с лявата си ръка,
но той имал причина за това. Това
било, защото Обещаният Месия (ас)
бил паднал като млад и дясната му
ръка била толкова наранена, че дори
и да можел да вземе чаша, той не
можел да я поднесе към устата си,
за да пие. Въпреки това, за да спази
изискванията на суната (практиката
на Светия Пророк (са)), той пиел
с лявата ръка, но си помагал и с
дясната.

Обещаният Месия (ас) сам е
споменал за слабостта на дясната
Затова всички ние трябва да си ръка. Той е казал за това само
накараме Сатаната да се страхува веднъж пред хора, които били
при всеки удобен случай и да се негови опоненти и които били
опитаме да постигнем Божието дошли да дискутират. Той вдигнал
благоволение доколкото е възможно чаша чай с лявата ръка и виждайки
според нашите възможности и да това, те му отправили критики, че
се опитаме да следваме Неговите не практикува Суната и се опитва да
заповеди, да пазим нашите молитви пие, държейки съда с лявата ръка.
и да се опитаме да ги отправяме
Самият Обещан Месия (ас) казва,
навреме.
че прибързаността и зломислието са
Понякога
някои
хора накарали тези хора да го критикуват
прибързвайки,
не
разбират за това, че ръката му е слаба и
тънкостите и си съставят мнение че заради нараняването, което е
без изобщо да вникнат напълно получил не може да вдигне чашата и
в същността на нещата. И тогава, да пие от нея с дясната си ръка. Но
в резултата на това, вярата на той решително заявил, че винаги
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подлагал дясната си ръка под ръката, на война. Те казали, че е повече
която държала съда, от който пиел.
от вероятно всичко европейски
страни да са готови и те да могат да
Така че докато прибързаността се притекат на помощ на Гърция, а
кара врага да си мисли зли помисли, Турция не били подготвени за това.
докато онези, които принадлежат Обещаният Месия (ас) казвал, че
към нас поради липсата им на когато везирите дали съветите си и
разбиране и прибързаност са си изброили трудностите, и казали кои
помислили, че Обещаният Месия неща не са налични или уредени,
(ас) е правил това нарочно. А е султан Абдул Маджид отговорил,
трябвало да се опитат да разберат че трябва да се остави място и за
причината зад това и когато Хазрат Бог. Обещаният Месия (ас) бил
Муслех Мауд (ра) ги е спрял, те е много доволен от това изречение
трябвало да спрат. Тези прибързани на султан Абдул Хамид и казвал,
решения водят до нововъведения и че много харесва тези негови
неверни коментари.
думи. Необходимо е за вярващия
Сега по отношение на тавакил, да остави място в плановете си и
вярвайки в Бога, бих искал да за Бог. В действителност истината
спомена и друга случка. Хазрат е, че вярващия или който и да е
Муслех Мауд я разказва така, както друг човек не може да достигне до
я е чул от Обещаният Месия (ас). етап, в който да каже, че е напълно
Той казва, че я чувал тази история от готов, всичко е перфектно и няма
нито едно слабо място. Ако някой
Обещаният Месия (ас) много пъти.
си мисли, че е направил толкова
перфектни планове, че в тях няма
Той споменава, че има едно нещо, нито едно слабо място, то това би
което Обещаният Месия е казал, било признак на глупост.

че харесва много относно султан
Абдул Хамид Кхан на Турция.
Когато възникнал въпросът за
войната с Гърция, неговите везири
повдигнали доста възражения и
оправдания.
В
действителност
желанието на султана било да се
започне война, но неговите везири,
не искали това да се случва. Затова
му казали, че въпреки това и онова,
въпреки че някои неща са готови,
има нещо много важно, което не си
е на мястото и те не могат да тръгнат
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По същия начин Хазрат Муслех
Мауд (ра) казва, че е глупост човек
напълно да се откаже от всички
средства за постигане на нещата.
Ще бъде унищожително, ако човек
остави всички Божии благословии
и всички качества. Хазрат Муслех
Мауд казва, че Западните нации са
свързани с гореспомената глупост,
те са забравили Бог и разчитат
единствено на техните технологии,
докато мюсюлманите са свързани със

втория вид глупост, те са възприели в Сура Джима, Глава 62:
напълно погрешна идея да разчитат
„… и тогава разпръснете се по
само на Бог и са забравили как да си
земята и търсете милостта на Аллах
служат с ръцете и краката.
…“ (62:11)
Като цяло Западните нации са
Какво е значението на „… и
забравили Бог. А мюсюлманите
като цяло са спрели да се опитват тогава се разпръснете по земята
да направят нещо и да прилагат и търсете милостта на Аллах….“
някакви усилия в името на тяхната ако не да тръгнем и да положим
фалшива идея за разчитане само на усилия, да използваме силите и
Бог. Затова възникват тези съмнения качествата си. Той казва, че това е
в умовете на младите, че може би много деликатен въпрос, защото от
нациите, които прогресират, го една страна е позволението човек
постигат, защото са се дистанцирали използва качествата си и да полага
от Бог, а мюсюлманите са в упадък усилия, а от друга страна трябва да
бъдат изпълнени изискванията на
заради тяхната религия.
тавакил и да се разчита на Бог. Това
Всъщност
мюсюлманите
са е истинската разлика на вярващия
станали мързеливи и са придобили от останалите. И във всичко това
грешна представа да разчитат на Сатаната намира много място,
Бог и са изгубили репутацията и където да посее съмнения. Важно е
позицията си и са станали жертви на да се прави разлика между светските
слабостта. И дори когато се опитват предмети и Бог. Сатаната се опитва
да направят нещо, техният подход е да отслаби вярата, като се застава
помежду им.
абсолютно погрешен.
Обещаният Месия (ас) казва, че в
стих от Свещения Коран се казва:
„И на небето е вашата храна и
това, което вие обещано. (51:23)
Той казва, че човек бива подведен
от своята глупост и отказва
всякакви опити да постигне нещата
сам. Мюсюлманите мислят, че този
стих означава, че Аллах ще задоволи
всички техни нужди на небето и
затова няма нужда да правят нищо.
Всевишният Аллах сам ще уреди и
изпрати всичко. Докато Аллах казва

Някои хора стават жертва на
изпитанията и стават поклонници
на средствата и способностите, а
други започват да мислят за лошо
за правомощията, дадени им от Бог.
Светият Пророк е тръгвал на битка
след предварителна подготовка.
Оръжия, коне, щитове, всичко това
той е взимал със себе си. Наистина
понякога той е носил два слоя
предпазна броня. Той също така е
носел и меч на гърба си, въпреки че
Бог му е обещал да го защити (5:68).
Затова тавакил започва след като
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човек е положил всички усилия с
качествата и средствата, дадени му
от Бог, Божията помощ идва едва
след това.

стойност и Бог ще каже, че преди
не сте имали власт да наранявате
другите и сега, когато Той ви е дал
власт, вие сте започнали да действате
несправедливо.
Затова,
когато
В едно откровение се казва, че получите власт, докато празнувате,
всички крале търсят благословия от също се молете за прошка на Бог и се
одеждите му.
молете за себе си и за другите. Това е
Хазрат Муслех Мауд (ра) е дал най-важното нещо.
много хубаво обяснение на това,
Днес ние постоянно говорим
което сега ще ви кажа. Той казва, за мир и спокойствие, но когато
че самият Аллах е разкрил на кралете
станат
мюсюлманиОбещаният Месия (ас), че кралете ще ахмадийци ще бъде много важно да
търсят благословия от одеждите му. разпространяваме мир, сигурност и
И когато дойде това време кралете любов, в противен случай всичко,
да търсят благословия от одеждите което кажем сега ще се счита за
на Обещаният Месия (ас), какви празни приказки, казани заради
безумци биха били те да не търсят обстоятелствата.
благословия от него (обръщайки се
Хазрат Муслех Мауд (ра) казва,
към онези, които седели пред него)?
Одеждите са просто безжизнени че не е далеч денят, когато кралете
предмети, но те (слушателите) ще търсят благословия от неговите
са живи. Кралете ще търсят одежди. Кралствата изчезват, но
благословия от праведните хора в президентите също са крале. Ако
този Джама‘ат. Не сте ли виждали министър-председателят на Русия
колко далеч е бил Имам Абу Ханифа иска да стане мюсюлманин, неговото
от Светия Пророк, в смисъл, колко положение ще е по-ниско от това на
години след него е роден, но кралете крал и той ще търси благословия от
на Багдад търсели благословия от одеждите на Обещания Месия (ас).
него. В действителност те търсели Но те, кралете, ще търсят благословия
благословия не само от него, но и само от одеждите на Обещаният
от неговите ученици. Затова трябва Месия (ас), докато вие, ахмадийците,
да молите Бог, когато вече ви е била ще търсите благословия от книгите
дадена власт, да не станете тиранични на Обещаният Месия (ас).
и да стигате до крайности.
Това е от съществено значение.
Ако станете тиранин след като се Четете книгите на Месията, трупайте
сдобиете с власт, то тогава вашите знание. Разберете принципите на
мило и добро отношение към истинския Ислям.
другите сега няма да има никаква
Той казва, че когато започнеш да
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търсиш благословия от книгите на
Обещаният Месия (ас), самият Бог
нарежда така нещата, че кралете да
започнат да търсят благословия от
одеждите му.

ръката на Обещаният Месия, когато
починал „Маула Басс“ и трите пъти
отивал при Мирза Шариф Ахмад
(ра). Веднъж може да се случи, но как
е възможно и трите пъти пръстенът
„Аллах не е ли достатъчен …“ да
Тогава Хазрат Муслех Мауд бъде даден на него?
(ра) наредил на анджумана да
предприеме съответните действия,
Халифатул-Масих II (ра) искал
за да предпази благословените да даде пръстенът „Алаисаллах…“
предмети, като одежди и други вещи на Джама‘ата, но казал „Как мога
на Обещаният Месия (ас). Сега, да ви го дам, като нямате условията
с благословията на Аллах, много да го съхранявате? Моите деца ще
работа се върши в Рабвах и Кадиян. се грижат за него, мислейки си, че е
тяхна собственост. Но сърцето ми
Той наредил някои учени да бъдат желае да даде този пръстен не на
повикани, за да разберат как да децата ми, а на Джама‘ата.“ Хазрат
предпазят одеждите на Обещаният Халифатул-Масих II (ра) искал
Месия за векове напред. Или е казал, този пръстен да бъде предаван в
че те могат да бъдат изпратени в Джама‘ата. Пръстенът „Аллах не е
страни, където дрехите няма да бъдат ли достатъчен за Неговия слуга?“
нападнати от бактерии, например трябва да се предава във всички
могат да бъдат изпратени в Америка, нации. Накрая било решено, че
така че бъдещите поколения да могат халифът ще задържи главния
да се възползват от благословията, пръстен и той ще бъде предаван от
свързана с тези предмети.
един халиф на друг.
Хазрат Муслех Мауд (ра) казва, че
Той казва, че наскоро е видял едно
след смъртта на Обещаният Месия старо писание на Обещаният Месия
(ас) Хазрат Аммаджан (ра) искал (ас) и го изпратил в Индонезия, за да
главният пръстен „Не е ли Аллах бъде там на сигурно място, така че
достатъчен за Неговия слуга“ да бъде да може Джама‘атът там да получи
даден на него, защото той била най- благословия от него.
стария. Те били трима братя и имало
Сега само хората в Индонезия
три пръстена, но въпреки желанието
си Хазрат Аммаджан избирал могат да ни кажат дали писанието е
наслуки и всеки път резултатът бил, на сигурно място или не. Но Хазрат
че пръстенът и трите пъти отивал Муслех Мауд (ра) казва, че в словото
при Хазрат Муслех Мауд (ра). на откровението са споменати
Вторият пръстен отишъл при Мирза одеждите, че Аллах е казал на
Башир Ахмад (ра), а третият бил на Обещаният Месия (ас), че кралете
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ще търсят благословия от одеждите
му. Затова трябва да пазим одеждите
на Обещаният Месия (ас) и да ги
изпратим там, където няма да се
похабят и ще се запазят за по-дълго
време.
Тогава той се обърнал към
младежите и им казал, че те трябва
да пристъпят напред и да разберат
техните отговорности, че трябва
да използват техните знания и
образование, за да помогнат на
Исляма, за да можем да стане
свидетели на това как нация след
нация приемат Светия Пророк (са).
Някога е отнемало много време
да се съставят книги, необходими са
били много редакции, а източниците
са били много ограничени. Хазрат
Муслех Мауд (ра) разказва как са
стояли нещата в онези дни, как
Обещаният Месия (ас) изисквал
високо качество и как той
търпеливо понасял изискванията
на книжниците. Говорейки за Мир
Махди Хасан Сахиб, когато той
все още не е бил ахмадиец, той
казва, че Мир Сахиб бил началник
на печатницата по времето на
Обещаният Месия (ас). Когато се
издавала книга на Обещания Месия
(ас), той я четял много внимателно.
Обещаният Месия (ас) отхвърлял
книгата, ако намерел дори и наймалка грешка в нея и пишел нова.
След това преглеждал новата и ако
и тя имала грешки, той отхвърлял
и нея. Той не позволявал да бъде
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публикувана книга, докато не се
уверял, че в нея няма никакви
грешки.
Когато Обещаният Месия (ас)
питал защо отнема толкова време да
се издаде книгата, те му казвали, че
все още имало още много грешки в
доказателствата. Обещаният Месия
(ас) също искал добър и качествен
продукт и затова никога не се
притеснявал, че работниците само
се размотават, не правят нищо и
само чакат да си вземат надниците.
Честа негова практика била,
когато откриел дори и най-малък
недостатък в книгата, да я скъса
и да иска да бъде пренаписана. И
книжарят трябвало да я пренапише
и докато качеството не било добро,
той не давал книгата за печатане.
Първоначално книжарите не били
ахмадийци, но впоследствие станали
ахмадийци и хубавото било, че те
признавали и правилно определяли
положението на Обещания Месия
(ас) и той признавал тяхната
стойност. Въпреки че не били
ахмадийци, когато Обещаният
Месия имал нужда от тях, те били
извиквани в Кадиан. В онези дни
заплатите били малки, 25 рупии на
ден и разходи за храна.
Книжарят имал навика, когато
работата била към края да отива
при Обещаният Месия и да казва
„Хузур, трябва да ида отправя моите
молитви и моля да ме пуснете да си
ида у дома.“ Обещаният Месия (ас)

го питал „Защо бързаш? Работата
по печатането на книгите още не
е приключила. Имаме нужда от
книжари.“ Книжарят отвръщал
„Хузур, наистина трябва да се
прибера.“ Обещаният Месия (ас)
казвал, че има още материал, който
трябва да бъде записан. Книжарят
казвал „Хузур, трябва да си приготвя
храната, а това отнема цял дени
затова не зная дали да си приготвям
храната или да пиша.“ Обещаният
Месия (ас) му казвал да остане и
че той щял да му осигури храна от
Лангара (обществената кухня на
Обещания Месия). Така книжарят
получавал своите 35 рупии за
заплата и храна.

нещо в кухнята (Лангаркхана).
Обещаният Месия (ас) му казвал,
че той ще продължава да получава
своите 45 рупии, както и храна от
кухнята. Тогава той се върнал отново
на работа.

Няколко дни по-късно той пак
отишъл при Обещаният Месия и
казал, че трябва да се прибере, когато
го бил попитан защо, той казал, че
храната от Лангара била много малко
и не му била достатъчна, за да върши
работа. Затова Обещаният Месия
(ас) го питал какво да направи. Той
му казал да му даде отделно пари
за това. Обещаният Месия (ас)
увеличил заплатите с десет рупии и
му казал, че вече щял да получава 45
рупии.

По същия начин той използвал и
други начини да получи повече пари
от Хузур, но Хузур обичал своето
писане и толерирал всичко това, за
да го накара да пише. Това, което
показва тази история, е колко много
Обещаният Месия (ас) се е грижел
за книгите си. Той искал ученията
на Исляма да бъдат представени по
най-добрия възможен начин.

След това той се върнал няколко
дни по-късно, казвайки, че трябвало
да отправи молитвите си и молел за
разрешение да се приберял у дома.
Обещаният Месия (ас) го питал
какъв е проблемът, а той казал, че
не може да яде храната от кухнята и
затова заплатата му трябва да бъде
увеличена с още десет рупии и така
заплатите били увеличени до 55
рупии.

Трябва специално да се стремим
да четем книгите на Обещания
Месия (ас). По този начин
След десет дни той пак се върнал, нашите религиозни знания ще се
казвайки „Трябва да отправя обогатят, ще се породи желание за
молитвите си и моля за разрешение разпространяване на посланието
да се прибера. Прекарвам целия ден сред другите, нашето знание ще бъде
в приготвяне на храна, как мога да благословено и ще бъдем способни
работя.” Обещаният Месия (ас) го да обединим света под знамето на
попитал какво да направи, а той мюсюлманската Ахмадия.
отговорил, че той трябва да уреди
Истинската благословия, разбира
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се, е тази, че кралете ще получат
знание за истинския Ислям и
ще променят живота си според
него. В действителност всички
крале и лидери на мюсюлмански
нации работят срещу интересите
на Исляма, с малки изключения.
Те говорят за Исляма, но техните
сърца, но сърцата им са погълнати
от преследването и постигането
на техните лични интереси. Те се
занимават с тирания. Затова, когато
Ислямът е бил предопределен
да бъде разпространяван чрез
Обещания Месия (ас) и хората да
търсят благословия от неговите
одежди, това ще бъде чрез разбиране
на истинското послание на Исляма.
Това са истинските благословии
и затова ние трябва да знаем за
истинските учения и трябва да
проповядваме в съответствие с тези
учения и младите също трябва да
обърнат внимание на това. Само
по този начин ще се осъществи
пророчеството кралете ще търсят
благословия от одеждите на
Обещания Месия (ас).

е живял тук в Ковънтри известно
време. Той е починал на 11 януари
2016 година на възраст 87 години.
Инна-лил-ла хай ва инна ела хай
ражан. Той е бил син на Хазрат
Мастер Чараг Дин Сахиб (ра),
спътник на Обещания Месия (ас).
Хазрат Мастер Чараг Дин Сахиб (ра)
е имал честта да бъде съученик на
Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб
(ра). Ч. Абдул Азиз Догар Сахиб е бил
благословен да служи на Джама‘ата
през целия си живот. Нека Аллах да
го възнагради със своята любов и
опрощение.
Втората погребална молитва бе
за Икбал Насим Азмат Бут Сахиба,
който почина на 13 януари 2016 г.
Тя е била Мууси. Нека Аллах да я
възнагради със своята прошка и
милост.

Задочната погребална молитва
бе за Мукарама Сиддика Сахиба,
съпруга на дервиша на Кадиан,
която почина на 6 януари 2016
година. Инна-лил-ла хай ва инна ела
хай ражан. Нека Аллах да я въздигне
Нека Аллах ни помогне да в Рая.
разберем този принцип. Амин.
Всички молитви са за Аллах. Ние
го
възхваляваме, търсим помощ
Хазрат Халифатул-Масих (аба)
отправи
няколко
погребални от Него и молим за Неговата
молитви. Две от погребалните закрила. Осланяме се на Него и Му
церемонии бяха в същата джамия, се доверяваме и от Него търсим
а едната молитва беше отправена закрила срещу злото. Който Той
поведе по прави път, никой не може
задочно.
да го заблуди. Той е единствен и
Едната погребална молитва бе за няма партньори. Ние сме свидетели,
Ч. Абдул Азиз Догар Сахиб, който че Мохамед е Негов слуга и Пророк.
64 Светлинa

О, слуги на Аллах! Нека Аллах да
бъде милостив към вас. Аллах ви
заповядва да действате справедливо.
Забранява злото, което се отнася
до самите вас и злото, което засяга
другите. Той ви предупреждава да

не бъдете нехайни. Помни Аллах,
Той също ще те помни. Повикай Го
и той ще ти отвърне. Наистина да
си спомняме за божественото е найвисшата добродетел.
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Хазрат Мирза Гулам Ахмад
Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия) е казал:
Обещаният Месия (мир нему) е казал:
„Нашият рай е в нашия Бог. Нашата най— голяма
наслада е в нашия Бог, защото ние го видяхме
и открихме всякакъв вид красота в Него. Това
богатство си заслужава да бъде придобито дори
ако човек би трябвало да пожертва и живота си, за
да го придобие. Този рубин си заслужава да бъде
купен, дори ако човек трябва да изгуби себе си, за
да се сдобие с него. О, вие, които сте опечалени от
загуба, изтичайте до този фонтан и вие ще утолите
жаждата си. Това е фонтанът на живота, който ще
ви спаси. Какво трябва да направя аз и с какъв
барабан ще трябва да възвестя, че това е вашият Бог,
така че хората да могат да чуят? Какво лекарство
да дам за ушите им, така че те да се заслушат? Ако
ти принадлежиш на Аллах, бъди сигурен, че Аллах
наистина ще принадлежи на теб.“
(Roohani Khazain,vol.l9: Kashti Nooh,pp.21—22)
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