Златните правила на
световния мир
Хазрат Мирза Масрур Ахмад –
Халифатул Масих V (аба)

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

Обръщение на Негово Светейшество, Мирза Масрур Ахмадаба, Световен
председател на Мюсюлманската общност „Ахамдия” на 12-ия годишен
симпозиум за мир във Великобритания, проведен в джамията „Байтул
Фатух” в Южен Лондон на 14 март 2015

След като рецитира Tashahhud,
Ta’awwuz и Bismillah, Хазрат Мирза
Масрур Ахмад, Халифатул Масих
Vаба каза:

върху света. Обаче, въпреки нашите
колективни стремежи за мир,
истината е че в по-голямата част
от света продължават да назряват
конфликти, безредици и тъмнина.
„Уважаеми гости, Assalamo Alai- Но от положителна гледна точка, от
kum Wa Rahmatullahe Wa Barkatohu нашия последен Симпозиум за мир,
– нека мирът и благословиите на изглежда че има един малък лъч,
Аллах да са с Вас.
проблясващ в далечината, който
Преди всичко бих искал да се поражда предпазлив оптимизъм.
възползвам от възможността, за
Една от точките, които засегнах
да благодаря на всички изтъкнати на последния Симпозиум за мир,
гости, които се присъединиха към беше, че светът трябва да се насочи
нас на това събитие.
към спиране на финансирането
Тази година Симпозиумът за мир
се провежда след срок само от пет
месеца и съм особено благодарен
на нашите стари приятели, които
още веднъж приеха нашата покана
след относително кратък период
от време. Вярвам, че единствената
причина да посетите това събитие
е защото желаете да чуете гледната
точка на Мюсюлманската общност
„Ахмадия” по отношение на
установяване на мир по света и
усилията в тази посока.
Обаче аз вярвам, че някои от
Вас искат да научат дали казаното
в предишния Симпозиум за мир
е довело до някакви положителни
резултати. Хубаво е да има силен
интерес към тези въпроси и със
сигурност всички хора трябва
да желаят усилията за постигане
на мир да се окажат успешни и
благословени. Със сигурност това е
моята лична надежда, нашите усилия
да имат положително въздействие

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

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

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

Ясно е, че това е въпрос от
огромна важност за британските
власти. Почти ежедневно има
съобщения в новините за младежи,
момчета и момичета, които са били
радикализирани тук и са пътували
до Сирия или Ирак, или които са
били арестувани тук за различни
престъпления, свързани с тероризъм.
Затова радикализацията е сериозен
проблем за Великобритания, за
Европа и за целия свят. И затова
правителствата правилно изразяват
техните опасения и обсъждат
начините за справяне с този проблем.
Въпреки това все още не са взети
подходящите мерки за справяне с
Неотдавна
един
френски този проблем.
журналист, който е бил държан като
Например,
тук
във
затворник на „Ислямска държава”
Великобритания,
полицията
десет месеца преди да бъде освободен,
разузнавателните
агенции
говори за преживяванията си докато и
признават,
че
някои
от
е бил в плен. Той казва, че не е видял
нито едно копие на Корана докато е радикализираните хора са отишли
бил в плен на „Ислямска държава” в Сирия и Ирак не са правилно
и когато е попитал терористите наблюдавани, а ако бяха щяха да
как оправдават обезглавяването на бъдат спрени да напускат страната.
хора и множеството жестокости, те А и както посочих по-рано не само
никога нямали отговор. Те просто мюсюлманския свят е този, който
отговаряли, че налагат волята си трябва да се тревожи за настоящото
както им харесва и ще продължат състояние на нещата. Това е причина
да го правят. Според твърденията на за тревога по целия свят, защото ако
журналиста, Великобритания трябва екстремистите, които са заминали
да бъде особено загрижена, защото за чужбина, се завърнат в родните
екстремистите, които са пътували си страни, това ще доведе до тежки
до Сирия от Великобритания, са последствия и потенциална опасност
за съответните общества.

По отношение на реакцията на
световните лидери към „Ислямска
държава”, беше удоволствие да видя,
че някои политици и религиозни
фигури са избрали да не наливат
масло в огъня, а ясно са заявили, че
не вярват, че „Ислямска държава”
или друга терористична групировка
да представят истинските учения
на Исляма. Например, по време
на скорошна реч във Вашингтон,
президентът Обама каза много ясно,
че терористите предават своята
религия и нямат никаква връзка с
Исляма. Само преди няколко дни
католическият архиепископ на Ню
Йорк също говори открито срещу
схващането, че Ислямът оправдава
терористическите
действия
на
групировки
като
„Ислямска
държава”.

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

Той много правилно каза, че дори
ако най-добрият му приятел изрече
лоша дума за майка му, то той ще
трябва да очаква юмрук в лицето.
По мое лично мнение това е много
мъдро и интелигентно изказване
и усилие от страна на Папата да
подкрепи религиозната свобода и
толерантност. Във всеки случай по
отношение на екстремизма, нека да
бъде абсолютно ясно, че където и
когато някой се опитва да оправдае
своите изпълнени с омраза зверства
или несправедливости в името на
Исляма, те ще бъдат заклеймени.
Нека да бъде много ясно, че подобни
действия нямат никаква връзка
с истинските и мирни учения
на Исляма. Както споменах поИ тук в Европа определени рано, не вярвам, че политиците и
широко скроени политици и правителствата предприемат всички
религиозни лидери също реагираха необходими мерки за спиране на
отговорно на терористичните атаки, екстремизма.
извършени лъжливо в името на
По мое мнение ще бъде много
Исляма. Например, през януари,
сигурен съм, че всички сте наясно, по-ефективно, ако великите сили
терористи атакуваха редакцията на подкрепят местните правителства
списанието „Шарли Ебдо” в Париж. и се опитат да изградят отношения
Това беше ужасяващо нападение и на взаимно доверие. Чрез близко
напълно срещу ученията на Исляма. сътрудничество трябва да бъде
Когато въпросът за свободното изградена обща стратегия за
слово се повдигна в следващите дни, спиране на разпространението на
Папа Франциск каза, че не трябва екстремизма и неговата изпълнена
да се провокираме едни други или с омраза идеология. Това със
да обиждаме вероизповеданията. сигурност ще бъде по-ефективно
противопоставянето
Той каза, че достойнството на всяко отколкото
на
местните
правителства чрез
вероизповедание и религия трябва
предоставяне на военно обучение

и оръжие на местните бунтовници.
Подобни политики могат само
повече да разпалят съществуващи
конфликти и напрежение в тези
страни. Всъщност ние вече станахме
свидетели
на
опасностите
и
глупостта на тази политика. Преди
известно време някои от големите
сили предоставиха военно обучение
на членове на сирийската опозиция
и след това беше широко оповестено,
че много от същите бунтовници
са взели новопридобитите оръжие
и знания и са се присъединили
към терористични групировки.
И въпреки този прецедент беше
обявено, че хиляди други сирийски
бунтовници ще получат военно
обучение в Турция, Катар и
Саудитска Арабия.
Смятам, че би било много поконструктивно за великите сили
да построят мостове с местните
власти и да им помогнат да
изкоренят тероризма в техните
страни. Тази подкрепа би могла да
бъде предоставена при условие,
че
съответните
правителства
гарантират, че ще служат на
своите граждани честно и няма да
нарушават техните права по никакъв
начин. Когато в Сирия, Ирак или
в други страни обществото се
изправи срещу правителствата, това
доведе до мощен вакуум, който бе
използван от екстремистите в тяхна
полза. Гражданските безредици
и беззаконие в тези страни е
позволило
на
терористичните

организации да получат опора и
да се създаде идеалната среда за
тях да се развиват. Както казах,
хора от Европа, Австралия, дори
Китай и другите части на света
са преминали границите, за да
се присъединят към „Ислямска
държава” и последствията от това
със сигурност ще бъдат усетени в
Европа и на запад. Следователно
няма съмнение, че това не е проблем
само на мюсюлманския свят, а поскоро глобален проблем и има
потенциала да прерасне в конфликт
по целия свят.
С две думи, мерките за
ограничаване на екстремизма се
оказват неефективни. Ако се гледаме
в случая с Либия от преди няколко
години, ще видим, че някои от
великите сили помогнаха на местните
бунтовници да премахнат режима
на Кадафи. Но какво постигна това?
Имаше ли полза или подобри ли се
живота на либийските граждани?
Със сигурност не! По-скоро тази
страна бе оставена опустошена,
разделена и в руини. Тя се превърна
в благодатна почва за тероризъм и
нестабилност. Казва се, че в момента
дори родният град на Кадафи е под
контрола на терористи, свързани
с „Ислямска държава” и този град
е само на 300 мили от бреговете на
Италия. По този начин, заявиха
анализаторите, екстремистите сега
виртуално са достигнали до прага на
Европа.
Ако

погледнем

към

Източна

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

много правителства е увеличаването
на
техните
военни
разходи.
Например, правителството на Китай
наскоро оповести, че значително
увеличава бюджета си за военни
цели за следващата година. Въпреки
това техния бюджет остава помалък от на някои от другите големи
страни. Въпросът е, че страните
се състезават една с друга и се
опитват да се надминат по разходите
за отбрана. Това състезание за
увеличаване на военните бюджети
не е безпричинно, а всъщност има
мотиви за него. Ако наистина искаме
мир, то тогава ООН и великите сили
трябва спешно да се справят с тези
проблеми по честен и справедлив
начин.
Ако наблюдаваме ситуацията
в Близкия Изток, ясно е, че
омразата и враждебността между
Израел и Палестина постоянно се
увеличават и на чести интервали
от време тази вражда избухва в
безсмислени кръвопролития и
насилие. Същевременно всички сме
наясно отношенията между Израел
и Иран са изключително критични.
От дълго време има пълна липса
на доверие и изглежда взаимната
омраза се увеличава с всеки изминал
ден. За съжаление светът не успява
да разработи работещ план или
стратегия, за да избави човечеството
от тази отчайваща ситуация.

Основните
проблеми
и
първопричини
биват
игнорирани
Друг проблем, който виждаме в
или поне не им е обърнато

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

връзка с насилието и безредиците,
на които ставаме свидетели по света.
И така сега ще Ви представя
няколко от основните учения
на Исляма по отношение на
установяване на мир. Обаче преди
това бих искал да е ясно, че вината за
безредиците в днешния свят не може
да бъде хвърляна само върху Исляма
или мюсюлманите. Всъщност има
много други причини и фактори,
които подклаждат размириците в поголямата част от света. Вече посочих
това, като казах, че само когато
има справедливост и честност, ние
можем да преминем към наистина
мирен и хармоничен свят. Няма
никакво съмнение, че великите
сили и определени политически и
религиозни лидери са водени от
алчност и лични интереси. Техните
егоистични желания са допринесли
за отчайващото положение на
нещата, на които ставаме свидетели
и те носят отговорността за това.
Светът е затрупан от много проблеми,
които водят до разочарование и
негодувание, които от своя страна
подкопават мира. Така например
последиците от финансовата криза
продължават да се усещат в поголямата част от света. В Европа
негодуванието нараства и целостта
на Европейския съюз се оспорва
и подкопава. Анти-имигрантски
и националистически настроени
партии печелят популярност в
много страни. Вече споменах за
конфликта в Украйна и за глобалното

състезание по въоръжаване. Това са
все заплахи за световния мир, които
не са свързани с Исляма, а са се
развили в резултат на неутолимата
жажда за власт, влияние и ресурси.
Ако се замислим над политиките на
великите сили, виждаме, че докато
не подчинят по-слабите страни,
те се стремят да им въздействат
неправомерно чрез упражняване на
контрол и възползване от техните
ресурси. Това, което казвам, не е
нещо ново, но е очевидно за всички.
И така независимо в коя част на
света има конфликт и насилие независимо дали е извършено в
името на Исляма или не - истината
е, че извършителите никога не
са водени от религия, а само от
тяхното желание за постигане на
власт. Ако се замислим на тези
неща, то всеки разумен човек ще се
замисли за това накъде се е запъти
света в преследване и изпълнение
на материалистични желания. Що
се отнася до Исляма, виждаме, че
в тази епоха ученията на Исляма
постоянно се тълкуват погрешно и
се изопачават. Твърди се, че Ислямът
проповядва насилствен Джихад
и кръвопролития. Но нищо не би
могло да е по-далеч от истината.
Нека да изясня, че когато на ранните
мюсюлмани им е било позволено
от Всемогъщият Аллах да се бият,
позволението не е било дадено, за да
се защитят само мюсюлманите или
Исляма като цяло.
По-скоро това разрешение за

отбранителна война е било дадено, за
да се защити религиозната свобода на
всички хора. В Глава 22, стихове 4041 от Свещения Коран, Всемогъщият
Аллах казва, че ако мюсюлманите не
са се били защитили, тогава нито
църкви, синагоги, храмове, джамии
или други места за поклонение
нямаше да бъдат в безопасност.
Затова, когато Ислямът е дал
разрешение за отбранителна война,
то е било дадено, за да се опази
всяка една религия и за да защитят
правата на всички хора свободно да
практикуват и изповядват техните
религии. Ако мюсюлманин иска
да нарани друг човек, независимо
от вярата или религията му или се
опита да повреди свещените места
на други хора, тогава той или тя
действа в пълно нарушение на тази
много ясна заповед от Корана.
Във връзка с това, напоследък има
репортажи, че „Ислямска държава” е
унищожила исторически паметници
и артефакти в древните иракски
градове. Повече от 1400 години тези
градове са били запазени и защитени
от последователни мюсюлмански
владетели и правителства и сега са
били разрушени в името на Исляма.
Това може само да бъде заклеймено
като крайна жестокост и нарушение
на ислямските учения. Никой
истински мюсюлманин не може да
разбере подобни действия.
Що се отнася до истинската
концепция за Джихад и истинските
учения на Исляма, цитирах много

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

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

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

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

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

В Глава 5, стих 9 Всемогъщият
Аллах казва, че човек не трябва да
позволява враждата или омразата
към другите да го подтиква да
постъпва по друг начин освен
справедливо. Какъв чудесен стандарт
за справедливост и честност е
това. И в името на защитата на
неприкосновеността на религията и
за да се предотвратят безредиците

по света, Всемогъщият Аллах е
казал в Глава 6, стих 109 казва, че
човек трябва да никога не трябва да
обижда или да говори лошо идолите
или божествата на другите, защото
те могат да бъдат провокирани да
обиждат Аллах и това ще доведе до
един безкраен цикъл на вражда и
омраза.
Тогава Светият Пророк (мир нему)
е казал, че когато човек оскърбява
или неуважава нечий баща, той
оскърбява своя собствен баща.
Вижте какви красиви ограничения
са поставени на свободата на
словото и зачитането на честта. По
този начин всеки, който наруши
това, противоречи на заповедите на
Аллах и на Пророка. В Глава 60, стих
9 Всемогъщият Аллах казва, че към
онези, които не потискат и не пречат
на вярата ти, трябва да се отнасяме
честно, с уважение и доброта. Така
че е напълно против ученията
на Исляма да бъдем жестоки с
онези, които живеят мирно сред
нас и мюсюлманските страни –
независимо дали са християни,
евреи, язиди, езичници, хора с други
убеждения или дори атеисти.
Това са златните принципи и
учения, които са необходими за
установяване на мир по света. Аз
представих само няколко аспекта,
които подчертават красотата и
благородството на ученията на
Исляма. Тези учения са средството
за защитаване на всички хора по
света. И заради самите тези учения

истинските мюсюлмани действат
като гаранти и пазители на мира и
сигурността на всички членове на
обществото.
Хората, седящи пред мен са
различни политици, влиятелни
фигури и добре образовани хора
и затова бих искал да повторя,
че трябва да се опитате да дадете
най-доброто от себе си, за да
повлияете на Вашите правителства
и лидери по положителен начин
към установяване на честност и
справедливост на всички нива.
Това са ключовете за решаването
на много международни и местни
кризи в наше време. От много години
предупреждавам, че сме се запътили
към ужасяващо унищожение и сега
много политици и анализатори са
стигнали до същото заключение, че
сме се запътили с бързи темпове към
Трета Световна война.
Докато някои казват, че друга
световна война е неминуема, аз
вярвам, че дори сега има време светът
да осъзнае суровата действителност,
пред която е изправен и да спре
тази заплаха. За да се направи
това, всички хора и техните лидери
трябва да спрат да гледат само в
една посока и да се грижат само за
техните собствени интереси. Вместо
това трябва да разширят кръгозора
си и да придобият реалистичен и
честен подход по всички въпроси.
Те трябва да се стремят да изпълнят
изискванията за справедливост,
честност и почтеност по отношение

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

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

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

евреин бил пожертван вместо Исус.
Така Исус бил спасен от кръста.
Господ го понесъл към небесата
чрез ангели, които го отвели до
четвъртия рай и го оставили там до
момента, в който Бог решил да го
върне обратно на земята след 2000
години, когато имал нужда. Носен
на крилете на два ангела ще се спусне
внимателно върху минаре. Молла
ще вземе стълба, за да му помогне
да слезе от минарето. Ще възроди
отново Ислям и ще пожъне славна
победа след това.
Но има уловка и преди той да се
върне, Даджал трябва да се появи
и свърши своята част. Този гигант,
който може би бил познат като
чудовище в продължение на векове,
ще бъде освободен някъде. С други
думи двама задържани – Исус и
Даджал трябва да дойдат и избавят
този свят от греховете му. Даджал
ще бъде толкова голям, описан като
по – висок от облаците и с едно око.
Ще освободи и завладее целия свят
докато пътува на магаре, което ще е
също толкова огромно като него. Ще
се храни с огън. Никой на света няма
да се противопостави на Даджал.
Магарето за часове ще изминава
разстояния, които се изминават за
дни. То ще се трансформира, когато
срещнат океан и ще може да плува,
като няма да потъва и ще носи
планини от храна на гърба си. Тази
храна ще бъде за онези, които поскоро ще се страхуват от Даджал,
вместо да го почитат. Без значение

дали ще приема формата на лодка
или кораб, във вътрешността му ще
бъдат настанявани обикновени хора,
които ще се чувстват комфортно,
заобиколени от светлини, прозорци,
и огън, от който няма да се изгорят.
Магарето ще известява тръгването
си и хората ще се впускат към него.
Досега не сме узнали за
съществуването на описаното погоре магаре или такова да е било
раждано (както нямаме информация
и за неговата майка). Как би могъл
Даджал да завладее света. И така,
последното завоевание на Ислям не
може да бъде видяно.
Според вярванията на онези, към
които принадлежите, Даджал все
още не е освободен, както и Исус
продължава да чака. Ислямската
реформация е невъзможна. И сега
какво. Трябва да повярвате, така
както ние вярваме в истинската
история и истина. Ние вярваме, че
всяка дума от великото пророчество
на нашия Велик Господар, Светия
Пророкса, е изпълнена и че Даджал и
Месията са дошли.
Пророчеството
се
отнасяло
до
модерни
изобретения
свързани с кораби, аероплани и
машини, задвижвани от енергия.
Седящите удобно хора в корабите,
автомобилите,
влаковете,
аеропланите са подсигурени с
прозорци, отопление, като там се
предоставя храна и всякакъв вид
удобства. Пътуването с тях става

при висока скорост, изминават се
разстояния от хиляди километри
по вода и суша и то много побързо от нормалното. Тези видове
транспорт
пренасят
огромни
количества храна и я доставят до
подчинените на Даджал народи.
Това е превъзходството на едноокия
гигант.
Пророчеството на Бог било така
добре предсказано, че днес всеки
един може да види кой е Даджал,
неговото магаре и как той завладява
света. Никой преди Светия Пророкса
не го е предсказвал. И все още моллите
не могат да разпознаят Даджал и
Исус, когато те идват. Те нямат очи,
за да видят. Без съмнение Западните
нации, които са изобретили
машините, имат превъзходство над
останалите нации днес. Колкото
по-бързо пътуват, толкова побързо завладяват. Пример за това
е съвременното воюване. Това
описание подхожда на Даджал. Не
става въпрос за едно магаре, нито
друг вид транспорт, ами за милиони
коли, аероплани, кораби, влакове и
др.
Едното око на Даджал е
всевиждащо. Той все още не вижда
с другото си око, като то е неговото
духовно око. Може да достигне до
най-отдалечените земни и морски
точки. Окото не успяло да види
славата и истината на Пророка и
заради това те избрали за свой Бог
един обикновен човек.

В наше време, Обещаният Месияас,
Реформаторът и този, който трябва
да дойде , изтълкувал пророчеството,
но все още моллите казват, че той
е най-големия самозванец. Това е
тяхната най-тъмна мисъл. Те казват,
че Бог го забранява и това е самият
Даджал. Сега това е нещото, в което
вие и хората от вашата секта вярватe.

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

Това бил Обещаният Месия, чиято
отговорност се изразявала в това
Сега зависи от вас да изберете
да се бори посредством истинни
аргументи и логика, основани на мъдро с разбиране великото
пророчество на Хазрат Мухаммад
чисто духовни доказателства.
( мир и благословиите на Аллах на
Според
вашите
вярвания, душата му).
идването на Исус Христос трябва да
Запитващ: Веднъж някой ми каза,
бъде изчакано. Той ще бъде видян да
се спуска от небесата върху раменете че мюсюлманите не могат да ядат
на два ангела. И когато това стане, свинско месо. При трансплантацията
на него ще му бъдат предоставени на сърца хората от Запада използват
храна и подслон. Но той няма да свински органи, защото те са найразполага с време и ще бърза. Ще близки до тези на човека и когато
изненада молла като отиде на лов и такива са нужни на хора с проблеми.
разнесе парчета от кръста навсякъде
Присъстващ: Отговорът на този
по света. Ще му отнеме много време, въпрос е вече даден от Корана в
дори векове, за да разнесе парчетата съвсем същия контекст. Според
от кръста и да улови риби луна. По Свещения Коран човек може да яде
времето, когато се върне, светът ще свинско, когато има опасност за
бъде променен. Изчакайте малко, живота му.
той трябва да убие Даджал, трябва
Запитващ: Точно така.
да заличи него и магарето му.
Неверниците вече са посечени от
Присъстващ: Става въпрос за
неговия меч. Животът е разрушен съвсем същото.
и само вярващите са оцелели. Той
Задаващ въпроси: Животът ти е в
ще бъде изненадан да отбележи,
че той е официалният пророк на опасност?
израелтяните. Той няма надмощие,
Присъстващ: Да, В Корана има
вижда, че няма власт над това и няма
даден отговор на този въпрос.
какво да направи. Слънцето вече се

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

Задаващ въпроси: Мога ли да задам
още един въпрос относно прасетата?
Има ли научен потвърден отговор на
въпроса относно хомосексуалността
на прасетата според тяхната изконна
природа?
Присъстващ: Ами, не разполагам
със сигурни научни доказателства,
но се сещам за една история от 1956,
нещо, което се случи в гостната
на университета в Лондон. Както
и да е, повдигнах този въпрос,
докато си говорехме и за други
неща. Вярвам, че го казах заради
хомосексуалността на това животно,
като това е всеизвестен факт
сравнено с навиците на другите
животни. Някои от тях също имат
подобни наклонности понякога.
Мисля, че това бе и причината да
се вдигне протест на тази тематика
тогава. Някой от присъстващите
студенти, спомням си, че беше
момиче, стана и попита каква е
вредата
от
хомосексуалността.
Благодарих й за това, че доказва
гледната ми точка и твърдението ми,
че когато се храним със свинско месо
няма вреда от хомосексуалността и
чрез изказването си и повдигането
на въпроса даде предложение
доказателство на това, което исках
да кажа. Не се вижда вредата и
това именно е заложено в ума на
хората от Запада днес, като дори
в църквите се споделя мнението,
че няма вреда. До преди това тези,
които носят заложени у себе си
споменатите гените и черти на

споменатите животните смятали,
че има някаква вреда. След като
им било казано толкова много по
въпроса, те променили мнението си.
Това е пример от живота на хората, а
за научен пример не мога да говоря.
Задаващ въпроси: Дори по
времето, когато тя работела във
ферма за свине със съпруга й, други
нейни колеги задавали този въпрос.
Попитах дали се е сблъсквала с
подобен инцидент, а тя отговори,
че прасетата са много агресивни
животни, но аз никога не съм се
сблъсквал лично с това.
Присъстващ:
Всичко
зависи
от това къде ги държиш. Във
фермите те се отглеждат разделени
и се държат под контрол и не е в
интерес на фермера да им позволява
да са да споделят чувствата си.
Виждал съм големи пилетарници в
Канада, както и такива в Аделаида,
където животните са разделени
според пола. Дори във фермите
за пилета специалистите, особено

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

