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

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

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

Такива са сега предпочитанията на 
богатите мюсюлмани. 

От друга страна има много 
ахмадийци, които прекарват 
последната нощ в поклонение 
на Бог или стават рано, за да 
отправят допълнителни молитви, 
за да започнат Новата година. 
Общите молитви Тахаджуд са 
били отправени на много места. И 
въпреки това ние сме смятани за 
немюсюлмани докато онези, които 
всяват смут са мюсюлмани. Във 
всеки случай с Божията милост ние 
сме мюсюлмани и не се нуждаем 
от нечие свидетелство за това. Ако 
желаем да получим свидетелство, то 
това е да бъдем истински мюсюлмани 
в Божиите очи. А това не става като 
се отправят самостоятелни или 
общи допълнителни молитви в 
първия ден от годината, или като се 
дава милостиня, или се извършват 
други добри дела. Без съмнения 
благочестивите практики привличат 
Божията благодат, но трябва да 
бъдем постоянни и решителни 



в извършването им. Бог иска 
постоянство в благочестието. Заедно 
с отправянето на молитви Тахаджуд, 
за да се угоди на Бог трябва да се 
случи и революционна благочестива 
промяна и в сърцата. Това не може 
да бъде постигнато като бъдем 
благочестиви само няколко дни. Това 
трябва да ни покаже какви практики 
трябва да усвоим, които ще ни 
спечелят Божието удовлетворение. 
За тази цел Хазрат Халифатул Масих 
посочва за справка няколко извадки 
от онзи, който бе избран от Бог 
за тази епоха, Обещаният Месия 
(мир нему). Извадките разясняват 
как да се опитваме упорито и с 
убеждение да постигнем Божието 
удовлетворение, как да направим 
12-те месеца на годината и 365-те 
дни благословени за събиране на 
Божествената благодат.  

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

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

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

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

Ако сте известен като мюсюлманин, 
който не практикува подчинение, 
тогава вашата вяра е просто обвивка, 
а мъдрите не се задоволяват само 
с обвивки и епитети. Веднъж един 
мюсюлманин помолил един евреин 
да стане мюсюлманин. Евреинът 
отговорил, че само името не е 
достатъчно. Повиках моя син Калид 
(най-възрастния), но го погребах 
преди падането на нощта. Затова 
стремете се към реалността и не 
се задоволявайте с обикновени 
епитети. Колко е позорно, когато 
един човек е известен като член на 
Умата на великолепния Пророк (нека 
мирът и благословиите на Аллах да 
са с него), но прекарва живота си 
като неверниците. Демонстрирайте 
модела на поведение на Светия 
Пророк (нека мирът и благословиите 
на Аллах да са с него) в живота си и 
ще постигнете същото състояние. 
Имайте предвид, че ако не 
постигнете същото състояние, вие 
сте последователи на Сатаната. 



Накратко трябва добре да се 
разбере, че да бъдете обичани от 
Всемогъщия Бог трябва да бъде 
главна цел в живота на човек, 
защото ако човек не бъде обичан 
от Всемогъщия Аллах и не получи 
Божията любов, той не може да 
има успех в живота. А това не 
може да бъде постигнато докато 
човек наистина не се подчини и 
не последва Светия Пророк (нека 
мирът и благословиите на Аллах да 
са с него), който е показал чрез своя 
благословен модел на поведение 
какво е Исляма. Влейте Исляма в 
себе си така, че да станете Божии 
възлюбени.“ (Малфузат, том II, стр. 
187-188)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал още:

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

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

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

„Трябва да се разбере какво се има 
предвид под ад? Единият Ад е този, 
който Всевишният Аллах е обещал 
след смъртта, а другият е в този 
живот; ако не беше Всемогъщият 
Бог, животът наистина щеше да бъде 
ад. Всевишният Аллах не се грижи 



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

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

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

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал:

„Кой знае дали ще оцелее 
във времето между Зухр и Аср? 
Понякога се случва човек да умре 
внезапно. Понякога хора, които 
изглеждат напълно здрави умират 
внезапно. Везирът Мухаммад Хасан 



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

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

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

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

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



включи в групата на онези, на които 
Той дарява своите благословии.“ 
(Малфузат, том II, стр. 265-266)

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

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

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

Разказът за праведността по 
изящен начин постига това да 
внуши величието на Бога в сърцата. 
Бог отхвърля практики, в които има 
дори и съвсем малко лицемерие. 
Трудно е да бъдеш праведен. 
Например, ако някой ви обвини в 
кражба на молив, защо да се гневите? 
Вашето въздържание е само в името 
на Бог. Ако почувствате гняв в този 
случай, то е защото сърцето е било 
лишено от присъствието на Бог. 
Човек не става праведен, освен ако 
не е преминал през много състояния 
подобни на смъртта. Чудесата и 
откровенията са производни на 
праведността, но праведността 



е основния аспект. Затова не 
бъдете прекалено загрижени за 
откровения и видения, а се стремете 
да постигнете праведност. Само 
праведните получават истински 
откровения и всякакви откровения, 
получени без праведност, не са 
надеждни. Те може да са дело на 
сатанинско влияние. Не оценявайте 
нечия праведност на базата на 
това, че получават откровения, 
а анализирайте откровенията 
им на базата на състоянието им 
на праведност. Затворете очи за 
всичко останало и най-напред 
договорете етапите на праведност. 
Поддържайте моделите на всичките 
Божии Пророци. Всички те са дошли 
с цел да ни научат на пътищата към 
праведността. „Неговите истински 
пазители са само онези, които са 
праведни…“ (8:35). Свещеният 
Коран учи на прекрасните пътища 
към праведността. Добродетелите на 
един Пророк изискват неговия народ 
също да притежава добродетели. 
Тъй като Светият Пророк е бил 
Обединителят на всички Пророци 
(нека мирът и благословиите 
на Аллах да са с него), той е бил 
олицетворение на добродетелите на 
пророк. Тези, които желаят да угодят 
на Всемогъщия Бог и да преживеят 
чудеса по необикновен начин, трябва 
да направят живота си необикновен. 
Онези, които вземат изпити, работя 
много усилено и се разболеят (като 
болните от туберкулоза например), 
стават крехки от изтощителния 
процес. Затова бъдете подготвени да 

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

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

„Условие за праведност е да 
прекарат живота си в кроткост 
и смиреност. Това е част от 
праведността, чрез която ние трябва 
да се преборим с неоправдания 
гняв. Много набожни и праведни 
хора смятат, че отбягването на 
гнева е крайната и най-трудната 
фаза. Арогантността и гордостта 
произтичат от гнева, а понякога 
самият гняв произтича от 
арогантността и гордостта, защото 
човек е гневен, когато отдава 
предпочитания към един човек пред 
друг. Не искам хората в моя Джама’ат 
да считат другите за по-висши или 
по-нисши от тях самите. Или да 
чувстват гордост един към друг или 
да гледат от високо на тях. Само Бог 
знае кой е почтен и кой е смирен. 
Това е вид осмиване на базата на 
презрение и има опасност това 
презрение да порасне, както растат 



семената, и да разруши човек. Някои 
хора са най-учтиви, когато срещнат 
онези, които са важни и влиятелни, 
но всъщност важен е онзи, който 
слуша кротките с кроткост, от който 
са доволни, когото ценят какво казва 
и не казва нещо осмиващо, което 
може да нарани другите. Всевишният 
Аллах казва: „... Не се подигравай на 
народа си и не се наричайте един 
друг с прякори. Наистина е лошо 
да си спечелиш нечестна репутация 
след като изповядваш вярата и тези 
които се покаят не са угнетителите.” 
(49:12). Не се наричайте едни други 
с подигравателни имена, това е 
практика на нечестивите. Онзи, 
който измъчва другите няма да умре 
докато не страда по същият начин. 
Не се дръжте презрително с братята 
си. Вие пиете от същия извор, кой 
знае чия съдба е да пие повече. Никой 
не постига почтеност чрез светските 
принципи. В очите на Всемогъщият 
Бог онзи, който е праведен е най-
почтен.” Наистина най-почтените 
сред вас в очите на Аллах е онзи, 
който е най-праведния сред вас. 
Наистина Аллах е Всезнаещ.” (49:14) 
(Малфузат, том I, стр. 36)

Обещания Месия (мир нему) е 
казал:

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

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

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

„Ако желаете да постигнете успех 
в този свят и в следващия и да 
покори сърцата, трябва да приемете 
чистотата. Използвайте разума 
си и следвайте инструкциите на 
Божието слово. Усъвършенствайте 
и развивайте себе си и бъдете добър 



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

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

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

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

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

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

„Говорил съм много пъти за 
взаимната любов и разбирателство в 
Джама‘ата. Разбирайте се и останете 
обединени. Всевишният Аллах е 
дал учението на мюсюлманите, за 
да останат обединени иначе ще 
изчезнат. Заповедта да останат рамо 
до рамо по време на Салат е, за да се 
насърчи единството и по този начин 
добрата воля може да премине като 
електричество от един на друг. Ако 
имате разногласия и няма единство, 



няма да постигнете успехи. Светият 
Пророк (нека мирът и благословиите 
на Аллах да са с него) е казал да се 
обичате и да се молите един за друг. 
Ако един човек се моли за друг тайно, 
ангелите пожелават същото и за 
него. Колко превъзходно е това. Ако 
молитвата на човека не бъде приета, 
тази на ангела е. Съветвам ви и ви 
пожелавам да нямате разногласия 
помежду си.“ 

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

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал:

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

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

„Всевишният Аллах казва 
в Свещения Коран: „… и ще 
поставите онези, които ви следват, 
над онези, които не вярват до Деня 
на възкресението …“ (3:56).  Това 
успокояващо обещание е направено 
на сина на Мария, родена в Назарет. 
Но аз ви давам радостната вест, 
че Всевишният Аллах също е 
дал радостна вест с тези думи, 
отправени до сина на Мария, който е 
трябвало да дойде под името Месия. 
Представете си сега, дали онези, 
които искат да бъдат включени в 
тази голяма радостна вест като се 
свържат с мен, са онези, които имат 
зли подбуди и действат по нечестен 
начин? Със сигурност не. Онези, 
които наистина ценят това истинско 
обещание на Всевишния Аллах и 



не смятат моите думи за празни 
приказки, помнете и слушайте 
искрено, обръщам се още веднъж 
към онези, които са свързани с мен 
и не са свързани с мен по обикновен 
начин, а имаме силна връзка. 
Въздействието на тази връзка не е 
ограничено само до мен, а достига 
и до онова Същество, което ме 
превърна в перфектния човек, който 
донесе духа на истината и честността 
на този свят. Ако този въпрос се 
отнасяше само за мен, нямаше да 
бъда загрижен и да се притеснявам. 
Но не така стоят нещата. Неговото 
влияние достига до Светия Пророк 
(нека мирът и благословиите на 
Аллах да са с него) и до Всемогъщият 
Бог! Затова в подобна ситуация 
слушайте много внимателно, ако 
искате да бъдете част от тази блага 
вест и желаете да бъдете част от 
нейното потвърждение, и имате 
жажда за толкова голям успех (така 
ще триумфирате над неверниците до 
Деня на Страшния съд). Казвам само, 
че този успех няма да бъде постигнат 
докато не преминете от състояние на 
неодобрение до състояние на мир.

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

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

„Трябва да се приеме пътя 
на праведността, защото само 
праведността е нещо, което може 
да бъде наречено същността на 
Шерията. Ако Шериятът трябва 
да бъде обяснен накратко, тогава 
основата на Шерията може да бъде 
само праведността. Има много 
етапи и състояния на праведността. 
Обаче ако търсещият премине 
през ранните етапи и състояния 
правдиво, с решително и искрено, 



благодарение на неговото честно 
и искрено желание да търси той 
постига висшите състояния. 
Всевишният Аллах казва: „…Аллах 
приема молитви само от праведните.“ 
(5:28) Така Всевишният Аллах 
слуша молитвите на праведните, 
това е Негово обещание и Неговите 
обещания не се нарушават, както 
Той казва: „… Със сигурност Аллах 
не се проваля в обещанията си.“ 
(13:32) Затова, тъй като условието 
за праведност е твърдо условие 
за приемане на молитва, няма ли 
човек да бъде глупав, ако желае 
молитвата му да бъде приета, докато 
той самият остава невеж и изгубен? 
Следователно е изключително 
важно за Джама‘ата всеки един 
доколкото може да следват пътищата 
на праведността, така че да могат да 
преживеят възторга от приемането 
на молитвата и да развият вярата.“ 
(Малфузат, том I, стр. 108-109)

Обещаният Месия (мир нему) е 
казал: 

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

парченца и той ще бъде отхвърлен. 

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

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


