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Аллах! няма никакъв друг Бог освен Него: Живият Бог, Самосъщният Бог, и
Все-Поддържащият Бог. Него не го хваща нито дрямка, нито пък сън. На него
принадлежи всичко, което се намира на небето и всичко, което се намира
на земята. Кой е онзи, който ще се осмели да прояви застъпничество пред
Него, освен онзи, на когото Той даде позволение за това? Той знае всичко,
което се намира пред тях и всичко, което се намира след тях; и те не могат
да схванат нищо от Неговите знания, освен онова, което е угодно на Него.
Неговите знания се простират и над небесата и над земята и грижите за
тях Него не го обременяват; Той е и Всевишният и Великият.
(Глава 2, стих 256)
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Традициите на Светия
Пророк Мухаммад

(мир и благословиите на Аллах на душата му)

Ибн Умар и Айеша (ра) разказват, че Светият Пророк (мир и благословиите
на Аллах на душата му)казал:
"Гавраил непрекъснато ме увещаваше, че да приема правата на съседите
докато накрая аз бях склонен да повярвам, че той би им дал дори и правото
да наследяват."
(Букари)
Абу Хурайрах (ра) разказва, че Светият Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му) казал:
"Онзи който вярва в Аллах и в Деня на Страшния Съд не бива да създава
неудобства на своя съсед. Онзи който вярва в Аллах и в Деня на Страшния
Съд ще трябва да се отнася с уважение към своите гости. Онзи който вярва
в Аллах и в Деня на Страшния Съд ще Трябва да Казва само онова, което е
добро или иначе — по добре е да запази мълчание."
(Букари)
Абу Хурайрах (ра) разказва, че Светият Пророк (мир и благословиите на
Аллах на душата му) казал:
"Аз свидетелствам в името на Аллах: Той не вярва. Аз свидетелствам с
името на Аллах: Той не вярва. Аз свидетелствам в името на Аллах: Той
не вярва." Тогава попитали Светия Пророк: "Кой не вярва?"Той отвърнал:
"Онзи, чийто съсед не е предпазен от лоши дела."
(Букари)
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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:
Всеки който гледа отгоре- надолу към брат си, защото се смята, че е поучен по-мъдър или по- образован от него е надменен. Той е надменен,
защото вместо да признае, че Бог е Източникът на всяка мъдрост и знание,
той смята себе си за нещо. Нима Бог няма силата и властта да го порази
умствено и вместо на него, да дари по-големи знания, мъдрост и сръчност
на брат му, на който той смята, че е под него? Надменен е също така и
онзи, който си мисли за своето богатство или високо положение гледа на
своя брат отгоре надолу. Той е надменен, защото е пренебрегнал факта, че
неговото положение и величие са му били дарени от Бога. Той е слепец и
не разбира, че Бог има силата и властта да го порази с такова нещастие, че
изведнъж той да се окаже по-долу и от най-долните и отново Той има силата
да дари по-голямо богатство и преуспяване на онзи негов брат, когото той
смята за малък. И отново, надменен е и онзи човек, който се гордее с подоброто си физическо здраве, или с красотата си, или с привлекателността
си, или със силата си или с издръжливостта си и презрително се подиграва
на брат си и го дразни и се обръща към него с подигравателни имена и без
да се задоволява с това сочи и физическите му дефекти. Това е така, защото
той не подозира за съществуването на един Бог, който притежава силата и
властта внезапно да го накаже с такива телесни недъзи, които да го поставят
в по-лошо положение от това на брат му.
(Roohani Khazain,vol.l8: Nuzulul Masih, стp.402)
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ИСЛЯМЪТ

ЗАПЛАХА ИЛИ ИЗТОЧНИК НА МИР?

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ХАЗРАТ ХАЛИФАТУЛ МАСИХ
V (аба) КЪМ ГОСТИТЕ ОТ ГЕРМАНИЯ НА
ДЖАЛСА САЛАНА (ГОДИШНО СЪБРАНИЕ) НА
МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ „АХМАДИЯ”,
ГЕРМАНИЯ 2014

В събота, 13 юни 2014 г.,
Председателят на Мюсюлманската
общност
„Амадия”,
Петият
Халифа, Негово Светейшество,
Хазрат Мирза Масрур Ахмад(аба)
подчерат истинското значение на
халифата по време на обръщение
пред около 1000 гости немюсюлмани
на вторият ден на 39-тото годишно
събрание
на
Мюсюлманската
общност „Ахмадия” в Германия.
След рецитирането на Tashhahud, Ta’awwuz и Bismillah, Хазрат
Халифатул Месих Vaba каза:
„Уважаеми гости, ,Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu–нека мирът и благословиите на
Аллах да са с Вас.
Преди всичко бих искал да
изразя искрената си благодарност
към всички Вас, които отделихте
от време то си да дойдете тук и да
посетите нашето Годишно събрание
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- Джалса Салана. За съжаление
в днешния свят много хора се
страхуват от религията като цяло и
в частност от Исляма. Така, при тези
обстоятелства, Вашето посещение на
чисто религиозно събитие показвам,
че имате силно желание да учите и
откривате религията. Затова заедно
с моите благодарности, се моля Вие
да сте тези, които искат да научат за
истинската същност и истинската
нужда на религията от дълбините на
сърцата си.

има хора, които изразяват дълбок
страх за строежа на нови джамии,
защото се страхуват, че ученията за
екстремизъм ще достигнат Западния
свят.

Без
колебания
признавам,
че общото състояние на поголямата част от мюсюлманския
свят е бедствено и когато ставаме
свидетели на поведението на така
наречените мюсюлмани, се оказва,
че тези страхове са оправдани. В
резултат на това онези, които са
Днес,
като
Глава
на засегнати искат да бъдат поставени
Мюсюлманската общност „Ахмадия”, ограничения върху религиозните
бих искал да отправя кратко практики и учения на мюсюлманите.
обръщение към Вас за истинските Те много ожесточено спорят, че
учения на Исляма. Разбира се, в трябва да трябва да се сложи
този кратък промеждутък от време забрана върху проповядването на
е невъзможно да се покрият всички Исляма и строежа на нови джамии.
Ислямски учения и затова ще се И за съжаление има хора, които
огранича до няколко кратки аспекта. използват изключително обиден
език по отношение на Светия
Откриваме, че в Западният
Пророк Мухаммад (са).
свят от време на време се появяват
различни резерви по отношение
Също така, всеизвестен факт
на Исляма и има скрити чувство е, че Ислямът се смята за втората
на враждебност срещу него, като по големина религия в света след
някои несправедливи обвинения християнството.
Но
истината
се приписват на неговите учения. е, че мнозинството християни,
Фалшиви тълкувания се свързвани живеещи на запад, не практикуват
с Корана и така неговите учения са тяхната религия, нито имат някакъв
изцяло погрешно, за да изглежда, че, истински интерес към религията.
опазил ни Бог, Ислямът не учи на Това е нещо, което Църквата приема
нищо друго освен на екстремизъм и и много медии обосновават. В
варварство. Също така се твърди, че, действителност много голяма част
опазил ни Бог, Пророкът на Исляма, от тези хора не вярват изобщо в Бог,
Светият Пророк Мухаммад (са) е докато има други, които твърдят,
действал по жесток и потиснически че вярват в Бог, но не вярват в тази
начин. В резултат откриваме, че религия е от него и затова чувстват,
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че няма нужда от нея.
От друга страна виждаме, че
мнозинството
мюсюлмани
се
асоциират тясно с тяхната религия
и не могат да толерират да чуват
нищо отрицателно, казано за
тяхната религия или за Светия
Пророк Мухаммад (са). Така че
онези, които се противопоставят на
Исляма, провокират религиозните
чувства на мюсюлманите, това
води до негативна реакция, която
в отговор е причина за сериозни
безредици и кавги по света.
Въпреки че негативната реакция на
мюсюлманите е напълно погрешна
и неоправдана, човешката природа
и логика диктува, е техните чувства
или емоции, които биват погрешно
подстрекавани или провокирани е
естествено да реагират.

прегрешенията на така наречените
християни не се приписват на
ученията на християнството както
злодеянията на мюсюлманите винаги
биват приписвани на ученията на
Исляма.

Това всъщност говори в полза
на справедливостта. Това всъщност
говори за усилие за премахване
на всички несправедливости и
огорчение по света. Това всъщност
е средство за обединение на всички
хора и създаването на атмосфера
на взаимна хармония. Истинските
учения на Исляма, които сме
научили от Корана, от практиката
на Светия Пророк Мухаммад (са),
ни учат никога да не извършваме
жестокост и винаги да изпълняваме
правата на човечеството. Ислямът
учи мюсюлманите да освобождават
всеки човек и всяка нация от всички
Възползвайки се от подобни
форми на робство – независимо
реакции, анти-ислямските сили
физическо,
икономическо
или
бързат да заклеймят Исляма
социално. Ислямът ни учи, че
като религия на екстремизъм и
всички хора са равни и че нечия раса
тероризъм без да се замислят или
или цвят на кожата не е средство за
да проучат нещата дори за секунда.
превъзходство или положение. ПоТе нагло или без колебание осъждат
скоро единствената стойност на
Исляма, въпреки че справедливостта
нечия националност или етнически
изисква, че те да спрат с подобни
произход е като средство за
престъпления и несправедливости
идентифициране, нищо повече от
и трябва честно да оценят дали
това.
подобни действия са в съответствие
с истинските учения на Исляма и
Светият Пророк Мухаммад (са)
дали не са несправедливо тълкуване. учи, че един арабин не е по-висш
В този смисъл, бях щастлив да от един неарабин, нито неарабин
видя, че в Западните медии, някои не превъзхожда арабина. Това,
немюсюлмански
коментатори което обича Всемогъщият Аллах е
започнаха да задават въпроса защо праведността и човек, който върши
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праведни дела, ще получи Божията какъвто и да било начин.
любов и близост. Така, ако човек
Дори в случаите, когато Ислямът
има някаква специална стойност
или положение, то е заради неговото е разрешавал само защитни войни,
те са били ограничени от много
благочестие и добро поведение.
строги правила, наложени от
По отношение на праведноста, Светия Пророк Мухаммад (са).
Ислямът учи, че има две общи Той учел, че мюсюлманите влизат
характеристики.
Първата
е във война в името на установяване
изпълнението
на
правата, на мир, те не трябва да нараняват
дължими на Всемогъщият Бог и на никоя жена или дете. Той е казал,
неговото преклонение. Втората е че никой свещеник или религиозен
изпълнението на правата, дължими водач, който е останал на своето
на Божиите създания и службата място за поклонение, не трябва да
на човечеството. Ислямът учи бъде атакуван, нито някоя църква
мюсюлманите да разпространяват или място поклонение трябва да
взаимна любов и обич във всички бъде разрушавано. В днешно време
посоки и във всички части на говорим за околна среда – и по
обществото.
Той специално отношение околната среда, той
защитава грижата за най-уязвимите учел, че не трябва да бъдат отсичани
и бедни членове на обществото, като дървета и да бъдат повреждани
сираците. Също така в името на насаждения.
световния мир, Ислямът учи, че не
Така, на практика, при война
никога не трябва да се предприема
мюсюлманинът
няма
право
първата стъпка или да се започва
да атакува никой друг освен
акт на агресия или война.
противниковите
войници
и
Ако бъде поведена война срещу следователно никакви цивилни не
вас, вие нямате никакъв избор освен трябва да бъдат наранявани. Обаче,
да отвърнете, тогава трябва само за огромно съжаление виждаме, че
да се защитавате с намерението във войните, водени днес, невинните
да възцарите отново мир. Така хора са тези, които страдат найИслямът учи, че когато агресор много и броят на цивилните жертви
отстъпи, не трябва да се възползваме надхвърля другите. Дори по време
от тях и не трябва да не извършваме на Втората Световна война повечето
престъпления
или
жестокост убити са били невинни граждани
спрямо тях. В такъв момент войната и както казах, в малките по мащаб
трябва да бъде спряна незабавно войни и конфликти, цивилните
и победителят не трябва да иска да страдат най-много.
упражнява контрола си върху тях,
Нека бъде ясно, че това е изцяло
да ги подчинява или да унижава по
Светлинa 11

против ученията на Исляма. Веднъж
по време на война по времето на
Светия Пророк Мухаммад (са),
мюсюлманин убил жена и дете.
Когато Светият Пророк са разбрал
за това, той бил много разгневен.
Мюсюлманинът понечил да
се оправдае, като казал, че тези,
на които е убил били евреи или
немюсюлмани, на което Светият
Пророк (са) категорично казал, че
са били невинни хора и да се убива
невинни хора е било много тежък и
голям грях. Тези няколко примера,
които представих, дават представа
за истинските и красиви учения на
Исляма.
Естествено въпросът, който
възниква е, ако това са автентичните
учения на Исляма, тогава защо
определени
мюсюлмански
групировки или лица извършват
жестокости или ужасяващи атаки
срещу техни братя мюсюлмани
и срещу немюсюлмани? На този
въпрос вече е даден отговор в едно
пророчество, направено от Светия
Пророк Мухаммад (са) преди
повече от 1400 години. Той ясно
е предсказал, че ще дойде време,
когато мнозинството мюсюлмани
ще се отдалечат от първоначалните
учения на Исляма.
Въпреки това, той дал и радостната
вест, казвайки, че във време на
духовна тъмнина, Милостта и
Състраданието на Аллах ще обгърнат
света и Той ще изпрати Месия и
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Махди, който ще установи отново
истинските учения на Исляма. Ние,
мюсюлманите-ахмадийци, вярваме,
че Месията и Махди е дошъл и той
е основал Мюсюлманската общност
„Ахмадия”. Той, Хазрат Мирза Гулам
Ахмад (aс) от Кадиян, е просветил
света с истинските и първоначални
учения на Исляма. И
Обещаният Месия е казал: „Има
само две завършени части на вярата.
Едната е да се обича Бог, а другата е
да се обича човечеството до такава
степен, че да смяташ страданието,
неволите и проблемите на другите за
свои и да се молиш за тях.”
На друго място Обещаният Месия
(aс) казва:
„Най-трудният и сложен аспект
на вярата е свързан с изпълняването
на правата на човечеството, защото
това е постоянно предизвикателство
и по всяко време човек е изправен
пред този процес. Казвам, че
наистина не трябва да се смята
никой за ваш личен враг и трябва
да бъде премахнат изцяло навика да
таим злоба или омраза към другите.”
А на други място Обещаният
Месия (aс) казал:
„Аз ви казвам, че трябва да
показвате любов и състрадание към
всички Божии създания, независимо
кои са – индуси, мюсюлмани или
други.”
Той казва:
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„Не харесвам, когато хората
се опитват да ограничат тяхната
симпатия и любов към собствения
си народ … Напомням ви отново и
отново никога да не ограничавате
обхвата на вашето състрадание.”

учения на Исляма за изпълняване
на правата на Бог и на човечеството.
Днес институцията на халифата се
бори за мир по всякакъв възможен
начин и за разпространяване на
любов и привързаност по света.

Това само няколко примера
от писанията на основателя на
Мюсюлманската общност „Ахмадия”,
в които той насърчава своите
последователи да разпространяват
любов и състрадателност по
всички краища на света. Това са
истинските учения на Исляма и с
милостта на Аллах, това са мирните
и състрадателни учения, които
Мюсюлманската общност „Ахмадия”
развива и разпространява по света.
Посланието, което изпращаме не
съдържа остър език, нито каквато и
да е принуда или насилие.

Затова аз съм шокиран и натъжен
да чуя, че в някои части на Германия
определени немюсюлмани казват,
че няма да позволят на халифата да
направи и крачка в тази страна. Както
вече казах, истинските халифати
са средства за разпространение на
състрадание и милосърдие и затова
питам тези хора дали искат да
създадат трудности и ограничения
на тези хора, които живеят тук
мирно и обичат своята страна.
Не вярвам, че някой разумен или
интелигентен човек би подкрепил
подобно неразумно становище.

По-скоро нашето послание е за
любов, привързаност и единство.
Научени
сме
да
отговаряме
на оскърбителните и обидни
думи с молитви. А в отговор на
преследването и мъките, с които с
сблъскваме, да даваме любов, мир
и да утешаваме света. Това е нашето
учение и това е нашата вяра.

За щастие по-голямата част
от германския народ не обръща
внимание на подобно нетолерантно
отношение и затова сме всички тук
днес. Виждате сами , че в тези зали
има хиляди мъже и жени, които са
изцяло отдадени на халифата и чрез
тази неразрушима духовна връзка
ще са перфектно обединени.

И
днес
институцията
на
халифата – това е институцията
на духовно наследяване, която
управлява Мюсюлманската общност
„Ахмадия” – пази тези истински
учения на Исляма живи. Халифът
на общността „Ахмадия” никога не
може да се отклони от основните

Те говорят само как да
разпространяват
любов
и
привързаност, и как да изпълнят
правата
на
човечеството.
В
действителност хората, които се
присъединяват към общността
„Ахмадия” от немското население,
свидетелстват за истината, че
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ахмадийските халифати са средство
за привличане на хора към
изпълнението на правата на Бог и на
човечеството.
Нека да поясня, че институцията
на
халифата,
управляваща
общността „Ахмадия”, няма никакъв
интерес към власт или управление.
Бъдете сигурни, че халифата няма
светски или политически цели и
стремежи, нито се предоставя на
такива, които таят жажда или се
лакомят за тях. Единствената грижа
на ахмадйския халифат е хората по
света да познаят своя Създател и да
се поклонят пред Единствения Бог и
да създадат дух на любов и хармония
сред народите по света.
Днес мюсюлманите-ахмадийци,
които са се разпространили в 204
страни по света, практически
свидетелстват за тази истина.
Фактът, че стоите в абсолютен
мир на събрание на около 30 000
мюсюлмани, е защото това са
мюсюлмани, които са последователи
на този халифат и искат да спечелят
сърцата на хората само с любов. Те
никога няма да принуждават или да
използват сила и екстремизъм, за да
завладеят друга нация или народ.
В заключение, аз съм сигурен,
че истинските учения на Исляма са

станали очевидни за Вас от това,
което казах днес и че сте разбрали
истинската природа на халифата,
управляващ
Мюсюлманската
общност „Ахмадия”. Сигурен съм,
че сте осъзнали, че няма нужда
да се страхувате от този халифат
и затова бих искал да Ви помоля
информирате другите за неговата
истинска природа в своя кръг от
познати. Този халифат е винаги
пръв в заклеймяването и говоренето
против
всякаква
форма
на
жестокост и несправедливост, която
се случва в света. В действителност,
ако има мюсюлманин-ахмадиец,
който да извърши каквото и да било
злодеяние, ние винаги предприемаме
необходимите мерки срещу тях.
С
тези
думи,
завършвам
обръщението си и бих искал още
веднъж да Ви благодаря затова, че се
присъединихте към нас днес. Нека
Аллах да Ви даде възможност да
разберете моето искрено и сърдечно
послание. Вместо да се сочим с пръст
едни други и вместо да нараняваме
чувствата си, трябва да се съберем
като един и да работим за прогреса
на нацията и за установяване на
мир по света. Нека Аллах да ни даде
възможност да постигнем успех в
тези усилия. Благодаря Ви много.”
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Универсални
морални
ценности,
политика и
световен мир

Бог освен Аллах и Мохамед е Пророка
на Аллах), Таавуд (традиционната
формула за търсене на Божията
защита срещу Сатаната) и Сура АлФатиха (първата, откриваща глава
на Свещения Коран). След това, той
продължава с Гл. 41:Стих 34-35 от
Свещения Коран – те са подробно
преведени от оратора по-нататък.

Почитаеми
гости,
личният
представител на премиера на Канада
– почитаемият Серджо Марчи –
който е тук в качеството си на мой
дългогодишен личен приятел; найТази статия е базирана на добрият от всички кметове на Канада
Хазрат Мирза Тахир Ахмад, [почитаемата Лорна Джаксън – Кмет
заключително
обръщение
на на гр. Воън, Онтарио, Канада], която
четвъртия Хaлиф към Годишното е тук с нас, дами и господа.
Събрание на мюсюлманска общност
Избрах да ви прочета няколко
“Ахмадия” в Канада през 1996 г.,
стиха от Свещения Коран, които
в което той посочва основните
често се цитират във връзка с
причини за болестите, разяждащи
изкуството на проповедта – как да
социалнополитическата структура
се прави и каква трябва да е нейната
на базираните на изгода икономики.
цел. Но тези стихове от Корана
След поставяне на диагнозата,
имат друго послание, не само за
той предлага най-съвършеното
мюсюлмани (предавайки тяхното
и
практическо
лекарство:
послание на целия свят), но също
единственият път към световен мир
адресирайки цялото човечество,
е завръщането към универсалните
привличайки вниманието му към
морални ценности, породени от
важността на връщането към Бога и
атрибутите на Бог, общи за всички
призоваването на другите към пътя
религии по света. Това обръщение се
на Бога. Ще се обърна към вас този
предава на живо по целия свят чрез
следобед в контекста на това второ
сателитния телевизионен канал на
тълкуване на стиховете, които ще
общността MTA (Мюсюлманска
ви прочета този следобед, или е
Телевизия Ахмадия).
сутрин? Няма значение кое време е
Хазрат Мирза Тахир Ахмад – това обръщение се чува и вижда от
започва обръщението си с прочит на целия свят, в различни часови зони!
Ташахуд (Свидетелстване, че няма Така че, споделяме всички 24 часа

16 Светлинa

днес, тук, в този момент!

упоменава конкретна религия. Не е
казано “кой има по-хубаво слово от
Стиховете, които ви прочетох, онзи, който зове към Исляма”, а “кой
могат лесно да бъдат преведени като има по-хубаво слово от онзи, който
И кой има по-хубаво слово от зове към Аллах”, общата и централна
онзи, който зове към Аллах и върши точка на всички религии, около
праведни дела, и казва: “Аз съм която се въртят техните учения.
Аллах, Бог, Парматма, Вахе Гуру, или
отдаден!” (Гл. 41: Стих 34)
с каквото и друго име да Го наричате
Само ако той е праведен в – всички Негови имена са красиви.
собствените си дела, неговият зов
Призоваването към Аллах е
към Аллах ще добие красота; в
крайно
необходимо за оцеляването
противен случай, това няма да стане.
Така че, ако призоваваш към Аллах, на човечеството в наши дни, но по
и ако самият ти си праведен, тогава какъв начин? Това ще ви обясня
нещо ще последва, и това води до със следващия стих, който е
централната част на посланието: Не толкова разбираем и универсален
са равни добрината и злината. Те в приложението си, че, без оглед на
нямат еднаква тежест или еднакви която и да било религия, предава
еднакво посланието за мир на
ценности, те са толкова различни.
всички хора.
С помощта на красотата и
Призоваването към пътя на Аллах
прекрасното, ще премахнем злото.
Това е единственият начин да може да се разбира и в смисъл, че
превърнеш враговете си в такива всеки член на всяка религия трябва
приятели, които да дадат живота си да започне да призовава към своята
собствена религия, вярвайки, че тя е
за теб.
пътят. Това е съвсем различна сфера
Универсално послание
на приложение на този стих и няма
Живеем в свят на конкуренция да я обсъждам сега – в този момент
и завист. Свят на нарастваща на 24-те часа на света!
несигурност и загриженост за
световния мир. Вярвам, и съм
дълбоко убеден, че това послание е
универсално, без оглед на религия,
раса, цвят или вероизповедание.
То се отнася конкретно за теб и за
всички, към които се обръщам с
него в момента.
Това

е

така,

защото

не

се

Ключът към световния мир
Това, което искам да изтъкна, е, че
в днешно време човек е затрупан с
проблеми, представляващи зловещо
бъдеще за човечеството като цяло.
Вярването, че можем да се борим
един с друг за правата си и по
този начин да установим световен
мир, е абсолютно погрешно – не е
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нищо повече от глупава илюзия.
Не можеш да воюваш за мир! За да
постигнеш, или да се надяваш да
постигнеш мир, можеш само да се
бориш за и стремиш към добра и
мирна кауза, няма друг начин и това
е най-важната и отправна точка за
установяване на световен мир. Тук е
скрит ключът към разрешаването на
световните проблеми, ключ, който
винаги се игнорира като такъв. Той
не се зачита и никой не обръща
истинско внимание на този ключ.

Що се отнася до този аспект, зная и
съм усетил, че Канада я е постигнала.
Но има още нещо, не говоря само за
свободата на избор.

Политика е секуларна също и в
лошия смисъл на думата. Политиката
изглежда напълно незаинтересована
от предлаганите от религията
религиозни послания и морал.
Ако политиката не се интересува
от идеологически борби, догми и
всичко произлизащо от масовата
борба за обръщане на вярата, това
Бил съм тук в Канада много пъти е добре. Но да не се интересува от
и някои градове са ми предлагали моралните послания на религията,
техните ключове. Уважавах ги, да не се интересува от моралните
целувах ги и ги обичам, но никой учения на всички религии, които
не се интересуваше от ключа, са общи и универсални, това не е
който предлагам, а това е реалност правилно в политиката.
– сурова реалност – че днес това е
Докато не въведем този нов
единственият ключ, който може да
елемент в световната политика, не
реши световните проблеми.
може да има надежда за мир. Това не
Ще обясня как. По какъв начин е само догматично твърдение, мога
бихте призовали към Аллах – към да го докажа.
Бог – и по какъв начин това може
Свещеният
Коран
предлага
да служи за полезна за цялото
решение, всъщност единственото
човечество цел?
работещо решение, той привлича
Секуларна политика
вниманието ни, казвайки “докато не
призовеш човечеството към Аллах,
Когато кажем за политика, че е
никой човешки проблем не може да
секуларна, тя е секуларна в добрия
бъде решен”... Той не казва, че докато
смисъл на думата, както и в лошия.
не станеш мюсюлманин, докато не
Секуларна е в добрия смисъл,
станеш сикх, индус, християнин,
защото когато дадена религия е
евреин или какъвто се наричаш –
секуларна, тя не се меси в областта
световните проблеми няма да бъдат
на религията. Следва пълна свобода
решени. Не се упоменава религия
– ненарушена свобода – на правото
по пътя на решаване на световните
на хората да се прекланят пред Бог и
проблеми – само да призоваваш към
да предават посланието си на света.
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Аллах.
Политиката трябва да е базирана
на справедливост
Политиката е секуларна, но не е
правилна; политиката е секуларна,
но не е универсална. Към политиката
може да се добави универсалност
само чрез универсалните морални
принципи, а политикът не се
интересува от тях. Политикът мисли,
че не трябва да се интересува от тях,
защото ако е истински политик,
той трябва да гледа навътре, към
интереса на своите хора. Така всеки
политик, като част от системата, а не
по своя вина, има две лица – гледащо
навътре и гледащо навън – и има
голям парадокс между тези две лица.
Политикът е задължен да бъде
лоялен към каузата на своите хора.
Това е правилно и добро. Дори
ако повелята на справедливостта
изисква политикът да подкрепя
каузата на друга страна – вместо
на своята собствена страна –
лоялността на политика пак остава
фиксирана единствено в тази посока.
Това е друг аспект на секуларизма,
който е много обезпокоителен,
и
който
възпрепятства
разпространението на мира.
“Световен ред”
Може би много пъти сте чували
американски
президенти
да
декламират на висок глас, бивайки
слушани от целия свят: “Сега ще

влезем в нова ера или Световен
ред” – “Нова ера или Световен
ред?” силни думи, но какъв е този
Световен ред?
Дали е пълно доминиране на САЩ
над останалия свят? Дали е “ред”
на наложен мир, в който слабите
нации нямат друг избор, освен да
се подчиняват на диктатурата на
силните – да играят по свирката им?
Навсякъде
се
дават
нови
дефиниции
за
справедливост,
които винаги варират, защото не са
базирани на абсолютни религиозни
принципи.
Справедливостта
променя дефиницията си в Кувейт –
в приложението си към ситуацията
на Кризата в залива. Тя променя
дефиницията си в приложението
си към ситуацията в Палестина.
Тя променя дефиницията си
във връзка със ситуацията в
Южноамериканските и Централно
американските щати. Тя променя
дефиницията си в приложението си
към Източноевропейската политика,
особено във връзка с проблема в
Босна.
Тя
постоянно
променя
дефиницията си от време на време и
е удивително как това извъртане се
прави в името на честта, в името на
справедливостта и световния мир; и
никой не надига глас срещу това.
Това е фалшива игра! Ние сме като
марионетки, чиито конци се дърпат
от невидими лица зад политически
фасади. Кога ще се осъзнаем за
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реалността и как ще променим
лицето на политиката, така че да
стане универсално – а политиката
няма две лица, само едно? Докато не
осъществим това намерение – тази
благородна цел – не е възможно
да установим какъвто и да било
“Световен ред”.

Свещеният
Коран
вече
е
отговорил на тези въпроси: преди
създаването му, в природата на
човека, Бог е запечатал в съзнанието
му Универсалната представа за Бог; и
той трябва да се обърне само навътре
към себе си – към собствената си
съвест – за да разбере какво е Бог. Бог
е Красота – Бог е Добро. Всеки човек
Единственото работещо решение знае какво е красота и добро. Всички
Свещеният
Коран
предлага атрибути на Бог са ти познати,
решение, всъщност единственото защото те са същите атрибути, които
работещо решение, той привлича Той е запечатал в природата ти.
вниманието ни, казвайки “докато не Когато видиш истината, тя винаги те
призовеш човечеството към Аллах, привлича. Когато видиш красотата,
никой човешки проблем не може ти си привлечен от нея по естествени
да бъде решен”. Той не споменава закони. Така че “красотата” е
религия, което е най-важното. символът на атрибутите на Бог,
Той не казва, че докато не станеш а тези атрибути са познати на
мюсюлманин, докато не станеш цялото човечество, без значение
географска
принадлежност,
сикх, индус, християнин, евреин или от
държави,
раси
и
т.н.
Какво е Бог
какъвто се наричаш – световните
проблеми няма да бъдат решени. в този смисъл – в смисъла на
Не се упоменава религия по пътя на универсалността? Той е истина,
решаване на световните проблеми – Той е състрадание, той е любов. Той
се грижи за тези, които не могат
само да призоваваш към Аллах.
да се грижат сами за себе си. Той е
Как могат политиците да се справедлив, напълно справедлив,
присъединят към тази борба той е благ и опрощаващ.
срещу злото, тази свещена война, в
Това са елементи на добро, които
световния общ интерес на човека?
Какви са пътищата на Аллах? Кой могат да бъдат въведени във всеки тип
Бог ще призовете? Това се обяснява политика, без уговорки позицията
в следващите стихове и е основната на политика да е секуларна. В този
точка, към която пристъпвам: Какво смисъл, говорим за секуларни
се има предвид с “призоваване към ценности, които не са облечени с
Аллах”? Как знаем какво е Аллах? От никоя религия, не са скрити под
никакво име. Те са просто ценности,
коя религия трябва да се учим?
известни на човека, всеобщи, и към
Какво е Добро?
тях ви призовавам.
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Доброто е в теб!
Когато Свещеният Коран казва:
“Върни се към Аллах и призовавай
към Аллах”, това означава: “всичкото
добро, за което смяташ Бог, и
всички атрибути, които смяташ за
Негови, трябва да са Негови, защото
ти самият уважаваш тези атрибути в
този свят.” Обаче ги уважаваш, само
когато са от правилната ти страна.
Знаеш, че все още са достойни за
уважение, дори когато са от грешната
ти страна, но тогава ги отхвърляш.
Твоето съзнание ти казва, че взимаш
грешно решение, защото това са
същите атрибути, които обичаш
вътрешно и интуитивно – те са
родени с теб, живееш с тях и искаш
всеки да се държи с теб така, все едно
Бог се отнася към теб с красивите си
атрибути.
Ако някой работи с теб в някоя
сфера на човешки интерес –
политика, икономика или други
социални аспекти на човешкия
живот – и е лоялен към теб, ти го
обичаш заради неговата лоялност и
няма никакво съмнение. Ако той е
честен, обичаш го заради неговата
честност. Ако е мил с теб, опрощаващ,
ако ти помага в сфери, в които имаш
нужда от помощ, не е възможно
да отхвърлиш това поведение в
името на секуларизма, казвайки:
“това е морално отношение – това
е Божествено отношение – не ни
интересува”. Ако го направиш, това
ще бъде лудост!

Връщане към
атрибути на Бог

универсалните

Моля ви да се върнете от
“лудостта” към мъдростта, защото
тази “лудост” става наистина заразна
за Човека, когато той си има работа
с конкурентни нации, конкурентни
интереси и конкурентни групи. В
такива ситуации, той предпочита да
бъде третиран с атрибутите на Бог,
но в същото време предпочита да
третира другите без тези атрибути,
защото в този случай трябва да плати
за тях – трябва да направи жертви.
Това е моето послание към вас, а
чрез вас и към целия свят: Върнете
се към атрибутите на Бог, които са
универсални и не вредят под каквато
и да било форма.
А без това пробуждане – без тази
универсална и вечна мъдрост – не
можеш да разрешиш никой човешки
проблем, на колкото и висок глас
да твърдиш, че си магьосник в
решаването на човешки проблеми.
Никоя сила на света не може да
направи това. Не е възможно,
освен ако всички сили не се върнат
към “абсолютна справедливост”, и
освен ако всички сили не се върнат
към абсолютен морал във всяка
форма. Но къде е тази “абсолютна
справедливост”? Как ще решим този
проблем?
Политиците не са “луди” – знаем
това; те са много мъдри хора, иначе
не биха се издигнали до това ниво
– въпреки понякога това да става с
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цената на морала!

изкоренени и Човекът не бъде
приравнен на обща база, без възходи
и падения. Ако има различни нива,
а Човек е неморален, той винаги ще
се опитва да завлече надолу тези,
които стоят над него и се опитват да
се издигнат, дори стъпвайки върху
главите на другите! Това е видял той
и до известна степен е бил прав.

Това е свят на сделки, в който
управляват егоистични интереси, и
в който моралът трябва да се приема
и отхвърля само когато е на твоя
страна, но никога, когато е в полза
на опонента ти. Това е дилемата –
това е глобалната криза, пред която
сме изправени днес. Свещеният
Коран напомня, че това трябва да се
Но третирането на неморалността
поправи, иначе нищо не може да се в Човека с неморална система е било
случи.
противоречие в термините – не
може да се е случило. Никоя система
Неморалността в човека
в света не може да работи без морал.
Основната цел на току що Това е, което Карл Маркс удобно за
цитираните стихове е “да превърнеш себе си е забравил, и поради този
враговете си в приятели”. Как пропуск комунистическият свят
можеш да подходиш – как можеш трябваше да плати скъпо за липсата
да го направиш, така че да не остане на морал.
вражда?
Хората казват, че комунизмът се е
Ако има останала вражда, тя
ще се дължи на нечестността на
хората в основното им отношение
към живота, въпреки факта, че са
създадени за добро. Обаче, поради
направените от него избори, поради
разрушителното влияние на егото
върху човешката доброта, в крайна
сметка Човек се оказва неморално
животно – това е, което Карл Маркс
отбелязва.

провалил. Аз казвам: “Не!”. Разбира
се, зная, че комунизмът имаше други
слабости, но липсата на морал доведе
до падането на комунистическата
империя, защото пазителите на
комунизма бяха неморални. Те бяха
егоисти и използваха дадената им
власт по егоистичен и неморален
начин. Ако не бяха направили така,
нямаше да видим това, което се случи
с Берлинската стена. Щеше да е един
по-различен комунистически свят,
който със сигурност би се срутил покъсно, но не толкова бързо, колкото
това се случи.

Тук той поставя първата тухла
на научен социализъм: той вярва,
че човешките дела не могат да
бъдат поправени, не могат да бъдат
Вечно мощната икономика
стабилизирани, докато отговорните
фактори за конкуренцията и класите
Да се върнем на темата,
в обществото не бъдат напълно какъв е основният проблем на
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дискутирания от мен въпрос и как
можем да го разрешим? Свещеният
Коран ни напомня да се върнем
към представата за Бог. В този
контекст, не третирам този стих
от “проповедна” гледна точка, а от
гледната точка на “призоваване на
Човека обратно към Бог”.
Как може един политик да бъде
призован обратно към Бог? Има един
проблем, с който той се сблъсква:
дори да е убеден в истинността на
моите думи и искреността, с която
ги изричам, за който и да е политик
на света не е възможно да се върне
към Абсолютния морал и към Бог,
защото икономиката управлява
политиката в целия свят.
“Всяка
финансова
система,
изградена върху лихварство или
изгода, непременно води до глобална
икономическа криза.”
“най-лошият враг на света е
икономиката,
изградена
върху
система на лихварство и изгода”
Икономиката диктува условията
си на политиката, а докато човек
продължава да бъде егоист – а
човекът е егоист – не е възможно да
се игнорира икономическата изгода
за неговата собствена държава в
името на морала. И тук възниква
проблемът – тук проблемът се
задълбочава в момента – а хората все
още не виждат надписа върху стената.
От останките на стария свят вече и
изникнал нов. Нещата се променят,
предстоят нови съюзи, създават се

нови групировки – всичко от страх
пред икономическите фактори;
каквито са изборите на определени
нации дали да бъдат от тази страна
или от другата. Терминът “диктат” е
само икономически!
В историята на човешкия
конфликт – в историята на
колонизацията от Европейските
сили на останали свят – е била
икономиката, и само икономиката,
която е изиграла основната роля.
Ако икономиката е нечестна, без
морал и не познаваща анти-егоизма,
или ако егото командва човешките
икономики, тогава обикновена
проповед за доброто, колкото и да е
силна тя, със сигурност няма да успее
да доведе до промяна в световната
политическа система.
Така че, може да говориш за
справедливост, но как ще направиш
така, че справедливостта да стане
валидна монета в човешките дела?
Сега ще разгледам тази част.
Капитализъм и
изгода икономики

базирани

на

Време е да осъзнаем, че в
този
свят
на
съревнование
икономиките са нестабилни заради
капиталистическата
система.
Така че, не се радвайте много на
т. нар. победа на капитализма над
комунизма. Ще бъдете изненадани,
защото капитализмът също има
вродени дефекти. Всяка финансова
система, изградена върху лихварство
или изгода, непременно води до
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глобална икономическа криза.
Не искам да развивам този
аспект в детайли. Всички вие, гости
и домакини, сте доста образовани
и интелигентни, и се надявам да
схванете посланието, че “найлошият враг на света е икономиката,
изградена
върху
система
на
лихварство и изгода”.

темата е много обширна, а трябва
да сте убедени в това, което ви
казвам. В противен случай, самото
обръщението “Елате, върнете се към
Бог” ще е безсмислено.
Парите не се умножават сами

Седите върху клон, който режете
от грешната страна – той е обречен
да падне, заедно с вас! Виждали сте
Капиталистическата
система това да става много пъти преди.
води света, отново и отново, към Утре ще го видите да се случва
световни финансови кризи, които отново, ако не осъзнаете глупостта
непременно водят до глобални от повтарянето на грешките, които
войни; и не можете да го отречете винаги са довеждали света до ужасни
– не е възможно да го отхвърлите. глобални войни. Как световната
Погледнете назад в историята на икономика може да бъде изправена
Първата световна война; отидете на крака е нещо, което в момента
отвъд историята на
Първата не е по силите на икономистите и
световна война към причините за политиците, дори да опитват.
първата глобална война и втората
Това е така, защото цялата
глобална война. Ще видите, че
винаги има предшестваща глобална глобална система е основана на
философия
икономическа криза – директен капиталистическата
за
изгода,
която,
от
своя
страна, е
резултат от капиталистическата
система, основана на лихварство и основана на грешната представа,
изгода. Тя разрушава вашия мир и че събраните пари, ако се оставят
сигурност, вашата промишленост и неизползвани, трябва да се умножат.
търговия. Не я забелязвате, защото Те забравят, че парите не могат
сте направени късогледи от вашия да се множат без да са свързани с
его фактор и преки изгоди. Това човешките способности. Те могат
е най-лошата роля, която играе да се множат, както могат и да губят
егото в човешкия живот. Егото е стойност, а тази втора част – тази
късогледо. То иска да има нещо ТУК втора реалност – не се е зародила
и СЕГА, не се интересува да гледа още в умовете на световните
напред във времето какви резултати икономисти. Те продължават да
ще последват от това егоистично третират парите така, все едно те
ТРЯБВА да се умножават сами.
отношение на Човека.
Затова, каквото депозирате в
Бих искал да съм кратък, но
банките, расте във ваша полза, а когато
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заемате от банките, това трябва да
расте в тяхна полза. Но това се прави
без справедливост, защото даващата
ръка е по-силна от получаващата.
Така,
в
капиталистическата
система
банката
диктува
условията, а обществото винаги е в
положението на получаващия. Това
е нещо, което трябва да се доразвие
продължително, а нямаме време за
това.
Вие заемате от бъдещето си
Казано накратко, уверявам ви,
че докато глобалната икономика се
ръководи на базата на изгодата, няма
никаква надежда за човечеството.
Това не е песимизъм – това е
реализъм!
Представете си какво вие,
самите вие, правите с вашите хора,
с вашата собствена икономика и
вашето собствено бъдеще, като
давате възможност на гражданите
си да похарчат това, което още не
са изкарали – заемайки от тяхното
бъдеще, и то на висока цена! Точно
такава е настоящата световна
икономическа
система.
Чрез
банките, човек има възможност
да заеме не от банките – а от
собственото си бъдеще! Той трябва
да върне на банките това, което би
изкарал в бъдеще, и много повече от
това, което е взел назаем. Заемът му
се увеличава, както и отговорността
му да го върне.
Когато погледнете напречния
разрез на едно такова общество (в

частност цялата западна икономика
и други подчинени на нея
икономики), веднага осъзнавате, че
то забогатява и процъфтява, поне
привидно, по следния начин:
Банките дават заеми на тези, които
харчат пари, повишавайки тяхната
покупателна сила. С тази повишена
покупателна сила, индустрията
процъфтява,
икономиката
процъфтява и виждате внезапен
бум в икономическата активност.
Всички са толкова щастливи: “Искам
хладилник – искам фризер – искам
микровълнова печка! Не е възможно
да ги купя с текущите си доходи,
така че, чрез банките, ще заема от
собственото си бъдеще, и на каква
цена? Ще заема хиляда долара, а ще
трябва да платя обратно три, четири,
пет или повече хиляди долара от
бъдещето. ”
Сриването на такива икономики
Идва момент, когато цялата
система се насища. Банките нямат
какво повече да дават назаем, ако не
получават пари обратно.
В добавка, доходите се повлияват
неблагоприятно в такива периоди
на инфлация. Често, когато заемате
от бъдещето и прибавяте към
текущите си доходи, сте “способни”
да печелите повече; но когато трябва
да върнете всичко обратно през
носа си, капацитетът ви за печелене
намалява. Това, което трябва да
върнете обратно, е много повече от
това, което сте получили.
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В такива времена се сриват
икономики – не е възможно да се
издържат. Закриват се индустрии,
затварят се големи търговски
центрове, навсякъде има застой.
Икономиката може да се оправи
само чрез разширяване на вашите
пазари в световен мащаб, защото
чрез тази система не е възможно да
се поддържа степента на растеж на
вътрешния пазар на страната. Това
е научно известно като диалектичен
материализъм. Маркс не гледа на
него като такъв, но той отрича
капитализма основан на лихварство,
и може би това е причината за
отричането на капитализма във
всяка негова форма. Но той не е
темата днес и не искам повече да го
дискутирам.

Така че, когато търсите външни
пазари, почти всички други
икономики страдат от същия
проблем – и по същото време
– понеже финансовата криза се
развива в световен мащаб, на
по-широка територия от тази на
отделните държави. След това би
последвала луда надпревара за
завладяване на външни пазари, и
ако външните пазари са толкова
разорени, че не могат да помогнат за
укрепването на вашата икономика,
тогава кризата ще бъде двойно посериозна и ситуацията може да
излезе от контрола ви по-рано от
очакваното.
Неизбежна световна война

Трета световна война не може да
бъде
предотвратена чрез никакъв
Неистовото търсене на нови
политически фокус. Ако някой
пазари
вярва, че това е възможно, аз го
Искам да привлека вниманието съжалявам! Неоспоримите факти,
ви върху факта, че всеки път, които ви изложих, отхвърлят
когато икономиките достигнат идеята, че някой политически фокус
последния етап на колапс и криза, може да установи световен мир
правителствата полагат неистови или справедливост и феърплей в
усилия да увеличат външните си човешките дела.
пазари. Възниква надпревара, която
Честни политици?
води до горчива завист. Някогашни
приятели, някогашни хора от една
Икономиката ли ще управлява –
и съща политическа група, вече тя ли ще диктува – а политик, ако
не са надеждни приятели, защото е честен, няма да може да удържи
политиката е неморална – тя е положението си в страната поради
секуларна – а интересът на нацията “престъплението” си, че е честен.
е най-важен. Всеки останал интерес Той ще трябва да мами хората, ще
трябва да бъде пожертван пред бъде избран на мястото на честните
олтара на личния интерес.
политици, които не могат да
направят компромис със съвестта
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си.
Първо пречистете себе си
На това иска да привлече
вниманието ви Свещения Коран.
Той казва: “Призовавай света към
Аллах – към атрибутите на Аллах”.
Но когато правите това, първо
пречистете себе си. Не призовавайте
в името на Бог, не зовете за
завръщането на човечеството към
Бог, ако самите вие сте далеч от Бог.

за себе си. Това не е песимизъм. За
Бога, не ме разбирайте погрешно –
това е краен реализъм. Това е нещо
неизбежно – не е възможно да се
промени лицето на земята, без да
осъзнаете силите и факторите, които
ви изложих.
Капиталистическите “мафии”

Първият въпрос, който трябва да
бъде разрешен, е: Как може вашата
икономика да бъдереформирана, така
че вашата криза да не бъде предадена
Погледнете великите изказвания на останалия свят? Този проблем
на президентите на големите лежи не само в капиталистическата
световни сили, минали и сегашни. система, а също и в “децата на
Те винаги говорят за добро – капитализма” – “мафиите” на
винаги говорят за “световен мир”, парите, които се създават в процеса
“справедливост” – но те само в на капиталистически правителства
рамките на техните собствени или капиталистически икономики.
държави ли са? Техните държави Когато парите станат всичко,
дали са в мир? Ако има смут, голяма когато материализмът стане целта
престъпност, ако мирът се нарушава на живота ти, когато не можеш
на всяка улица и бива захвърлян да виждаш зад него, тогава твоят
на пода във всеки дом, тогава егоизъм те командва по-силно от
призоваването на хората към мир и всякога и ценностите изобщо не те
към Бог би било безсмислено – дори интересуват.
измама! То е и двете! То е безсмислен
зов, както и голяма измама към
Тогава “мафиите” растат в
света. Първото условие в Светия името на модерната музика, в
Коран, за да можеш да призоваваш името на модерните преследвания
към Бог – към атрибутите на Бог – на удоволствието, в името на
е: покажи тези атрибути в своето това, в името на онова, и те
собствено поведение и в своето правят пристрастен към такива
собствено отношение.
грешни стандарти на живот, че
в действителност икономиката
Това може ли да се случи? Това
не може да издържи. Това е друг
е въпросът – може ли да се случи
аспект на проблема, и, комбиниран
днес? Насочвайки вниманието си
с казаното от мен, това отношение
към факторите, които ви посочих
разрушава човешкия мир и всички
току що, намерете отговора сами
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бъдещи възможности за мир.
Тези “мафии” са много могъщи.
Те нарочно развращават вкуса, за да
имат постоянно господство в този
сектор на икономиката. Покварата
на обществения вкус до ниво, което
обществото не може да достигне
като цяло, привлича престъпността,
безредието, подкопаването на мира
в домовете, улиците и градовете ви.
Това се случва с вас, защо не го
виждате? Седите върху подвижна
платформа, която се движи към
ръба на пропаст – водопад. Когато
стигнете до него, няма да има
връщане назад! Така че, за Бога,
отворете очите си за тази реалност!
Без връщането към Бог, няма
никаква надежда за човечеството.
Намалете стандарта си на живот
Първият
критерий
за
способността на политик за
справяне с тези проблеми би била
способността му да нарича нещата
с истинските им имена. Много
прост критерий, но много труден за
отговаряне.
Когато един политик знае, че
повишаването на стандартите в
даден момент на икономиката е
невъзможно, освен с цената на
морални ценности, тогава той трябва
да поведе хората обратно към понисък стандарт на живот. Това е не
само възможно, то е задължително
за оцеляването ви – за оцеляването
на която и да било икономика. Но
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политик, който казва: “Ще понижа
стандарта ви на живот до ниво,
което може да бъде поддържано от
икономиката”, ще бъде изгонен от
политиката. Отново, за съжаление,
имаме дилема – трагично, но факт
– политиците ще бъдат отстранени,
защото вкусовете на хората са се
извратили, и им е било разрешено
да станат извратени. Става късно
за политика да осъзнае следното:
когато допуска формирането на тези
“мафии”, на радио, телевизионната
и рекламната индустрия и т.н., той
защитава кауза насочена срещу
самия него. Той никога не ще може
да накара хората да видят светлината
на деня. Той се намира на гребена на
вълна, която се движи бързо към
катастрофа, от която, както казах, е
невъзможно да се върне.
Политиците трябва да се обединят
около тази кауза
Според Корана, първият съвет,
който бих дал, е: “върнете се
към простотата на живота – към
реалностите в живота. Борете се
срещу злото с помощта на Хасана,
което означава “добро”. Борете се
срещу злото на обществото с идеята,
че то в основата си е добро. Трябва да
им кажете, че “трябва да се научим
да живеем според чергата си; да се
научим да споделяме страданията на
другите; да се научим да споделяме
щастието си с другите, в рамките
на страната. Докато не сме готови
да направим това, не е възможно да
променим международната връзка

между един народ и друг”.

“Това понижаване на стандарта не
е наказание, то е удоволствие! Това,
Опитайте го първо в собствените което казвам, може да е изумително,
си домове! Ако водите война срещу но е истина. Ако понижиш стандарта
злото, обединението – ако всички си за добра и справедлива кауза,
политически партии са обединени получаваш чувство на благородство
около това: “получаването на – изпитваш зараждащо се чувство
егоистично преимущество от тази на благородство вътре в себе си,
дилема ще е забранено и всички което само по себе си е награда! И не
ще говорим общ език, ще се борим можеш да си представиш по-добра
за интересите си поради други награда от тази.”
причини, не поради морал” – ако
са обединени, и ако имат куража и
Надявам се това да проработи
мъдростта да са обединени около с канадския характер, защото тук
този въпрос, тогава има надежда – общността ми има много повече
има шанс нещата да започнат да се шансове да накара канадците да
променят.
видят реалностите в живота по
начина, по който им ги показвам
Канада е модел за света
– по начина, по който Свещеният
Когато казах [по-рано], че “искам Коран ми ги показа – и да ги убедя,
Канада да е светът и светът да е че не става въпрос за посланието
Канада”, казах го в този смисъл, на Корана, не става въпрос за
не в общия, естествено. Това посланието на Исляма, става въпрос
е комплимент, комплимент от за посланието на сърцето – което е
религиозен човек, който обича универсално – за което можете да се
истината. Не е празен комплимент, убедите в себе си, че е истина.
който само да ви поласкае.
Истина и икономически жертви
Това, което имах предвид, и
което все още имам предвид, е, че
в Канада намирам лъч надежда,
защото зная, че дори политиците
– казвам дори политиците! – са
невинни, дълбоко в себе си. Те искат
добро. Те не са механизирани – не
са напълно формализирани. Под
тяхното отношение все още има
чувство за хуманност, което рядко
се вижда в политиката – всъщност,
то е уникално за Канада.

Преди всичко, както казах, бъдете
реалисти и това е истина. Истината
не е само да свидетелстваш, че си
видял някой да прави това и да не
прави онова – истината е много подълбока и обширна. Тя прониква
във всяка сфера на човешкия живот,
до основата на намеренията. Така
че, истината е, както казах с найпростата дефиниция, “да наричаш
нещата с истинските им имена”.
Трябва да кажете на хората си,
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че за нас е невъзможно да оправим
икономическите грешки без да се
върнем към по-нисък стандарт,
където можем да споделяме
нещастията си с други граждани
на нашата страна, и където ще
се опитаме да предадем нашите
радости на другите, които не могат
да ги изпитат сами. И тогава, цялото
икономическо планиране трябва да
се промени.
Това понижаване на стандарта не
е наказание, то е удоволствие! Това,
което казвам, може да е изумително,
но е истина. Ако понижиш стандарта
си за добра и справедлива кауза,
получаваш чувство на благородство
– изпитваш зараждащо се чувство
на благородство вътре в себе си,
което само по себе си е награда! И не
можеш да си представиш по-добра
награда от тази.
Жертвата на пророците
Защо пророците се жертват
през живота си? Защо пропиляват
единственото дадено им на земята
време в преследване на доброто, с
цената на собствения си комфорт и
удоволствие? Луди ли са? Определено
не са! Бъдещето им доказва, че са
били най-мъдрите хора за времето
си.
Какво се случва с Исус Христос?
Той е жертвал всяка секунда от
живота си – всеки момент – в името
на човечеството и е страдал от ръката
на тези, които е искал да преобрази.
Той не е бил луд – нито е нямал его
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– но неговото его е било от по-висша
природа, от много по-пречистено
качество от това на обикновения
човек. Когато той е страдал в името
на доброто, той наистина е можел да
се наслади на това, защото роденото
с него чувство на благородство е
било достатъчна награда за неговата
доброта и жертва.
“Споделянето на страданието
става удоволствие от много висока
степен, което погълнати изцяло
от материализъм хора не могат
да си представят. Връщането към
тези ценности ще ви подкрепя
в мигове на изпитания и беди.
Това е единствената надежда за
човечеството.
Връщането
към
основните
човешки
ценности,
които са ценностите на Бог. Това е
значението на ‘Бог те е направил по
свое подобие”.
Това не е истина само в случая с
Исус Христос, а в случаите с всеки
Божи пророк. Тяхната “лудост” може
да бъде анализирана само от гледна
точка на това, че виждат по-високи
ценности от тези, които намират
удоволствие
в
материалните
придобивки, но не знаят как да
се насладят на удоволствието от
жертването на материалните блага в
името на другите. Всеки път, когато
се извършва такава трогателна
сделка, този, който дава, получава
повече удоволствие от този, който
получава. Това е основният урок
за човешката психология, който,
за съжаление, бива много често

забравян. Опитай се да бъдеш
добър с другите и ще познаеш
удоволствието от саможертвата!
Споделяне на страданието на
другите
Защо майките са толкова “луди”?
Те стоят будни по цели нощи заради
страдащите си деца и плачат заради
тях. Ако подканиш такава майка
да си легне и я поучиш: “Защо
си пилееш времето и удобството
заради дете, което така или иначе
ще страда, без значение дали ти
будуваш или не?”, тя ще се обърне
към теб като към най-злия си враг.
Тя би отговорила: “Какво искаш да
кажеш, какво ме съветваш? Как мога
да спя докато детето ми е будно?
Това е невъзможно!” Но къде е
наградата? Наградата е в усещането,
че тя страда заедно с детето си.
Споделянето на страданието
става удоволствие от много висока
степен, което погълнати изцяло
от материализъм хора не могат
да си представят. Връщането към
тези ценности ще ви подкрепя
в мигове на изпитания и беди.
Това е единствената надежда за
човечеството.
Връщането
към
основните
човешки
ценности,
които са ценностите на Бог. Това е
значението на ‘Бог те е направил по
свое подобие.
Силата на истината
Съкровището е в сърцата ви,
достъпно е за вас, но вие не ровите

толкова надълбоко, че да достигнете
това съкровище. Трябва да станете
съветници, преди да станете добри
политици. Трябва да станете
реалисти, почитатели на истината,
преди да можете да се надявате да
поведете хората си към еманципация
от налегналите ги проблеми, които
са ги поробили.
Това е посланието: Премахни
злото с помощта на Хасана, което е
добро. Това е единствения начин,
по който можеш да превърнеш
враговете си в свои приятели. Проста
истина, но толкова важна – толкова
дълбока и силна, че ако се игнорира,
ще бъдеш наказан за тази своя
глупост! Не можеш да игнорираш
истината и да НЕ страдаш – това е
невъзможно – това е красотата на
истината.
Ако знаеш истината, че огънят
гори и пренебрегнеш и не уважиш
това
познание,
и
нарушиш
принципите на природата, и си
пъхнеш пръстите в огъня, той ще те
изгори – няма начин да се спасиш
– освен ако нямаш изолационен
материал, разбира се! Но какъв е
смисълът да си пъхаш пръста в
огъня, ако си го изолирал отвсякъде?
Защо да не се въздържиш от такава
глупост? Реалността на истината е
най-доминиращата реалност, която
никога не може да бъде игнорирана
без да се плати цена за това.
“Веднъж,
в
Германия,
предположих, че когато икономиките
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са под натиск, когато хората биват
уволнявани – престъпление е от
страна на обществото да уволнява
хора – единственото възможно
решение за такава криза е да се
намалят заплатите до такава степен,
че на всички хора, които могат да
работят, да им бъде подсигурена
работа за по-ниско възнаграждение.
Заплащате за труда по-малко и
всичката налична работна сила
ще бъде заета, а не осъзнавате
какво предимство ще даде това на
икономиката.”
Връщане към реалностите на
живота
Това е първото ми послание към
вас: Върнете се към реалностите
на живота; разберете какво се
случва на държавата. Знаете, че
благосъстоянието дадено ви от Бог
е достатъчно за сносен живот на
всеки канадец – и дори повече – но
трябва да се наклоните надолу към
реалността. Това е смисъла – толкова
е просто!
Започнете
движение
за
намаляване
на
изкуствените
стандарти и връщане към нормална
основа, която е икономически
осъществима и подкрепяща. От
този момент, икономиката ще
започне да процъфтява отново.
Това е естествен закон, който не
може да бъде избегнат – не може да
бъде игнориран, защото… отново
изисква дълго обяснение, но няма
да навлизам в него. Повярвайте ми,
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когато се върнете към истината и
справедливостта, тя ви изпраща
обратно нагоре, там, откъдето сте
тръгнали да слизате. Започва да ви
подкрепя на по-високи нива.
Диагнозата е направена
Една
икономика може да
бъде
излекувана
само
след
диагностициране на болестта, а
това е диагнозата, която поставих
преди вас. Веднъж направена – след
като приемете посланието на тази
диагноза – това е лекарството за
болестта. Всяка правилна диагноза
сама по себе си е рецепта за
лекарството.
Така че, разберете посланието и го
приемете благосклонно. Направете
голямо усилие за постигане на
тази цел и ви уверявам, че ще се
издигнете като уникална държава в
целия свят. Само тогава ще станете
модел, в никой друг случай. Тогава
ще се превърнете в образец, достоен
за подражание от останалия свят, и
само тогава човечеството може да
бъде извадено от пълната каша, в
която се е забъркало.
Веднъж, в Германия, предположих,
че когато икономиките са под натиск,
когато хората биват уволнявани
– престъпление е от страна на
обществото да уволнява хора –
единственото възможно решение
за такава криза е да се намалят
заплатите до такава степен, че на
всички хора, които могат да работят,
да им бъде подсигурена работа за по-

ниско възнаграждение. Заплащате
за труда по-малко и всичката
налична работна сила ще бъде заета,
а не осъзнавате какво предимство
ще даде това на икономиката. Като
начало, всеки ще сподели трудността
на слабата икономика като намали
стандарта си на живот, а в държава
като Канада, дори ако стандарта
бъде много намален, пак бихте
имали поносим живот.
А ако живеете сносно, но имате
проблеми при сделката, в името
на добрата кауза, в името на
благородството, това изпитание ще
стане толкова приятно, че няма да
бъде вече наказание. Тогава вашият
евтин труд ще създаде революция
в икономиката ви, а този цикъл ще
възстанови самата икономика.
Но не ви подканвам за това!
Подканвам
ви
по
напълно
неегоистична причина: върнете се
към Бога, защото това е единствения
начин – няма друга опция. Върнете
се към Бог с пълно смирение.
Бог е един
Върнете
се
към
тази
характеристика на Бог, за която
всяка религия информира вероятно
с различни термини, но смисълът
е един и същ. Индуският Бог е
толкова добър, колкото е Бог
навсякъде по света. Християнският
Бог, Юдейският бог, Ислямският
Бог – Бог е един – това е значението
на единството на Бог. Неговата
красота е една, това е универсално и

непроменливо.
Красотата на Бог е в теб
Без връщане към красотата,
как можете да се избавите от
грозотата? Човешката престъпност,
несправедливост
и
неравното
третиране на човека в човешките
ръце са примери за грозота.
И
единственото
изпълнимо,
разбираемо и логично решение е
връщането към красотата. И към
каква красота?
Ако си представяте красотата във
връзка с личните си интереси, тогава
красотата ще промени дефиницията
си навсякъде по света и няма да бъде
вече красота. Единствената отправна
точка за правилно дефиниране на
красотата е отправната точка на Бог
– вие знаете това. Той е във вас, Той
живее във вас, а вие не разбирате това.
Нямате усещането и съзнанието,
че живеете целия си живот с Бог,
и още Го игнорирате. Спрете да
извършвате това престъпление –
това е самоубийство!
Върнете се към тези ценности,
колкото и трудна да ви се струва
задачата – това е единствената
надежда. Оставям коментарите
върху останалата част на стиховете,
защото биха отнели още време.
Предадох посланието
Тук решавам, че мога да кажа,
че предадох посланието. Мисля,
че знаете какво имам предвид, и се
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надявам да сте убедени в дълбоката
истина на това, което ви казвам.
Как да преминете? – Аз предложих
средство, но това не е единственият
начин. Можете да се съсредоточите
върху това, но първо трябва да
знаете, че ще бъдете свързани
с истината, и никога няма да се
откачите от тази връзка.

Надявам се да се осъзнаете за тези
реалности и се надявам, понеже зная,
че ако има лъч надежда за реформа
на която и да било политическа
система, той е тук – в Канада. Ако
вие не се заемете със задачата,
ако тук избягате от отговорност,
опасявам се, че няма да има надежда
за останалия свят.

Останете
привърженици
на
истината, останете лоялни към нея

Нека Аллах да ви благослови!
Аллах да ви даде сила! Нека Аллах ви
помогне да се върнете към Него! И
нека светът се върне към мира чрез
вас! Нека Аллах да ви благослови!
Амин!

Под каквато и форма да сте
лоялни към истината, и когато и да
можете да сте лоялни към истината,
тя ще ви се отплати. Истината винаги
се отплаща!
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ШАРИАТЪТ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
РЕЛИГИЯТА И ПОЛИТИКАТА
В ИСЛЯМА

Хазрат Мирза Тахир Ахмад Халифатул Месих IV
Произнесена на Междурелигиозния съвет в Суринам
на 3 юни 1991 година

Ваша светлост Епископ,
Генерални секретарю на тази
Асоциация и всички вие бележити
гости, дами и господа,

се заели с тази благородна задача,
защото светът днес наистина се
нуждае от него във всичките сфери
на живота.

За мен е истинска чест да бъда
поканен тук тази вечер за първи госторатор в историята на Асоциацията.

Що се отнася до въпроса, за
който съм поканен да говоря,
трябва първо да се извиня като
кажа, че и двете теми са огромни
и може би в ограниченото време,
което имаме на разположение, няма
да бъде възможно да се погледне
справедливо дори и на едната от тях.
Затова предлагам след като приключа
с първата част, която е Шариатът
и политиката, законът Шариат и
налагането на Шариата в страната,
ако имаме време да премина към
втората тема. В противен случай, ще
трябва да оставим нещата така, за да

За мен това е исторически
момент, да мога да споделя с вас
този свободен, зрял диалог без
вълнения, без емоции, а само, за
да сравним гледните си точки като
нормални човешки същества с
цялата си любезност, за да може
да бъдем по-добре разбрани от
другите и да се опитаме да разберем
по-добре другите. Това именно е
целта на свободния диалог и аз съм
изключително щастлив, че вие сте
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имате възможността да обогатите
познанието си и да зададете въпроси
ако желаете.
Ще се постарая да бъда кратък,
а вие трябва да бъдете внимателни.
Въпросът за закона Шариат е
една много дискутирана тема в
мюсюлманските страни.
ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА НА
ШАРИАТА В ПАКИСТАН
Наскоро Пакистан се бе превърнал
в център на този горещ и на моменти
ожесточен спор за Шариата. Общото
разбиране е, че ако мнозинството
в една страна са мюсюлмани, то те
имат правото, не – задължението да
приемат закона Шариат. Спорен е
въпросът дали ако вярват в Светия
Коран и в това че Светият Коран е
изчерпателна книга, отнасяща се до
всички сфери на човешката дейност,
която направлява човека как да
се държи в живота, е двулично да
се задоволяват с тези твърдения.
Те трябва да следват логиката и да
приемат Шариата, който да бъде
единственият валиден закон в
страната.
Това се говори от една страна.
От друга страна, се изтъкват много
трудности – напр. законодателните
проблеми – многото сериозни
конституционни
проблеми
и
многото сериозни проблеми в почти
всички сфери на приемането на
Шариата. Затова нека накратко да ви
кажа защо Шариатът не може да бъде
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упражняван или налаган на хора,
които на практика в обикновения си
живот не са идеалните мюсюлмани,
дори напротив. В сферите, в които
са свободни да изповядват Исляма,
те не се справят, че човек се чуди
след като въпреки че имате желание,
те не могат да упражняват Исляма,
как тогава да очакваме, че ще го
направят под принудата на закона.
По тези и много други точки се водят
разгорещени дебати, но сега съвсем
накратко ще изброя отправните
точки, за да се запознаете с всички
страни на проблема.
Лично аз също съм участвал
в този дебат, който се води в
Пакистан, и много учени, които
дойдоха в Лондон или ми писаха за
напътствие, получиха моята помощ.
Не че съм им диктувал какво да си
записват, но до огромна степен им
помогнах да разберат проблема в
по-широк план. Затова и много от
публикуваните статии в Пакистан
отразяваха и моето мнение.
Шариатът е законът и това е
несъмнено, законът на Исляма,
законът за мюсюлманите. Въпросът,
обаче, е как може този закон да
бъде превърнат в законодателство,
което да ръководи политическото
управление. От горе на това, това е
свързано и с много други проблеми.
Ако една мюсюлманска държава,
например, има правото да налага
закона си на цялото население,
то тогава по същата причина и
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логика, всяка друга държава, чието
мнозинство принадлежи към друга
религия, ще има същото право да
прокарва нейните закони.

УЧАСТИЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Следващата точка е самата
концепция за държава. Това е найИ тогава целият свят би се основният въпрос, който трябва да
превърнал в свят не само на се изясни и реши от занимаващите
политически конфликт, а и на се с политика и международно
политико-религиозен
конфликт право. Въпросът е, че всеки роден в
и въпреки че всички закони ще дадена страна, има право да участва
бъдат приписвани на Бог, те ще си в законодателството.
противоречат коренно. Ще настъпи
В светската концепция за
такова объркване, че хората ще
изгубят вярата си в Бог, който казва управление на държавния апарат
законодателството,
всеки,
едно нещо на едни хора и друго на и
други, който им казва да наложат който е роден в дадена държава,
този закон на хората или „те ще бъдат независимо от своята религия,
неверни към Мен”. И тук можете цвят или вяра, придобива основни
да си представите какво ще стане граждански права, най-важното, от
в Индия, например, ако законът които е възможността да участва в
на мнозинството на индусите оформянето на законодателството.
бъде наложен на малцинството на
Разбира се, партиите идват и си
мюсюлманите. Всъщност, голяма отиват, мажоритарните партии днес
част от индийското общество е могат да бъдат малцинство утре. Не
постепенно избутвано към това може да се изпълнят желанията на
екстремистко искане като реакция, всички. По принцип, обаче, всеки
предполагам, срещу случващото се има добрата възможност и равен
в някои ислямски страни. Какво ще шанс гласът му да бъде чут поне
се случи с мюсюлманите и другите от опозицията. Какво, обаче, ще се
малцинствени групи в Индия? При случи ако един Шариат или една
все, че това е въпрос, който не засяга религия бъде наложена като закон
само Индия. Какво ще стане ако на страната? Ако мюсюлманският
Израел прокара закона на юдаизма, закон бъде наложен в страната,
закона на Талмуд, чел съм го и знам, всички останали хора, населяващи
че за неевреите ще бъде невъзможно същата тази страна, ще бъдат
да живеят там нормално и достойно. считани за втора, трета или четвърта
По същия начин, християнството, ръка граждани на тази страна без
както и будизмът, имат своите права. никакво право на глас по отношение
на законодателството. Това не
е целият проблем, обаче. Той се
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усложнява допълнително в рамките
на самия Ислям, защото Ислямът си
има Свещена книга, дадена от Бог, а
мюсюлманските учени претендират,
че са в правото си да я интерпретират.
Законодателен орган, подчинен
на религиозните учени
По въпроса за различията в
мненията, законодателният орган
е подчинен на схоластичното
мнение на учени, специализирали
в разбирането на Светия Коран
или които ПРЕТЕНДИРАТ да се
специалисти в разбирането му. Каква
е връзката между тях? Органът се
избира, за да създава закони. И той
създава, но това, което чуваме от
някои ислямски учени е „това, което
предлагате като закон, противоречи
на фундаменталните принципи на
Исляма. В Исляма няма място за
такива глупости.”
Чии глас трябва да бъде чут?
От една страна, изглежда сякаш
Бог говори чрез тези хора, но само
така изглежда. От друга страна,
мнозинството хора в страната също
имат глас. Дилемата вече стана почти
невъзможна за разрешаване.
Всички религии с времето се
разделят на секти
Но това не е всичко. Всяка
религия в първоизточника си е
една, единствена и неделима, но ако
погледнете назад във времето, ще
видите, че религията започва да се
разклонява и да се дели многократно

и достига такъв брой, че същата
вяра, която например във времето
на Исус Христос (мир нему) е била
едно християнство, се е превърнало
в много християнства. Погледнато
от гледна точка на превъзходството
на различните секти, единственият
първоизточник изглежда различен
по цвят. Очила в различен свят
използват
последователите
на
различните секти. Същото важи и за
Исляма. Въпросът не се свежда само
до Суни Ислям и Шиа Ислям и това
как те интерпретират Шариата.
Само в Шиа Ислям има 34 секти,
които интерпретират Шариата по
различен начин. В Суни Ислям има
поне 34 секти, интерпретиращи
по различен начин Шариата. Има
проблеми, по които различните
секти нямат две улеми на едно
мнение. Не говорим за незначителни
въпроси, а за фундаментални. Само
прочетете доклада от разследването
на Мунир. Съдия Мунир - Главен
съдия във Върховния съд, е един
от съдиите, назначен да изследва
средата, причините и оперативния
метод на антиахмадийските бунтове
от 1953 година. Кой е бил отговорен
и кой не? Как да дефинираме
понятието мюсюлманин?
В хода на разследването, съдия
Мунир многозначително питал
всеки мюсюлмански учен, който
срещнел, дали знае за дефиниция
на Исляма, която да е приета и от
другите секти, която еднакво да
се отнася за всички и с помощта
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на която ние можем да кажем „да,
това е мюсюлманин” и „това не е
мюсюлманин”. В доклада си съдия
Мунир посочва, че от разпитаните
мюсюлмански учени, не е имало
двама, които да са се обединили от
една дефиниция на Исляма.

дотолкова от концепцията на другата
секта, че Ислямът се практикува
по различен начин за един и същ
въпрос, което ще направи ужасно
впечатление на немюсюлманския
свят. Каква религия е тази, която
дава едно наказание на едно и също
престъпление тук и друго – другаде.
На други места пък, самото действие
не се счита за престъпление.

Един от учените дори поискал
малко време да помисли. Съдия
Каяни, партньор на съдия Мунир,
който имал особено чувство за
Тези и много други проблеми
хумор, му казал „Не мога да Ви правят въпроса с налагането на
дам повече време, та вие имахте Шариата почти невъзможен.
повече от хиляда и триста години да
Освен това, фундаменталните
разсъждавате по въпроса. Не ви ли
права
на другите секти също биват
стигнаха?
накърнени и погазени в много
Ако тринадесет века плюс някоя от случаите. Да вземем например
друга година не са ви достатъчни да проблема с пиенето на алкохол.
успеете да дефинирате основите на Алкохолът е забранен в Исляма,
Исляма, какво тогава дефинирахте? добре, но самият въпрос дали е
Колко още време ви е необходимо?” наказуем грях и дали наказанието,
ако има такова, е наложено на този
Това е един сериозен проблем. свят от човека, остава неизяснен.
Ако бъде приета шариатската Това е противоречив въпрос,
интерпретация на една от сектите, по който още няма постигнато
тогава не само немюсюлманите ще единомислие. Какво е наказанието
бъдат лишени от фундаменталното за пиенето? В Светия Коран не се
си
право
да
участват
в споменава за такова наказание. Той
законодателството на страната си, е фундаментален закон, Свещената
но и в рамките на Исляма ще има книга на закона, и някои учени
секти, които също ще бъдат лишени заключават от някои предания, че
от него.
такова и трябва да бъде наказанието.
заключения,
обаче,
са
Интерпретацията на коя секта Тези
пресилени, а автентичността на
трябва да се наложи в Шариата?
самите предания е оспорвана от
И тук отново се изправяме пред други.
много проблеми. Според една от
И така, голяма част не само от
концепциите за Шариат, наказанието
мюсюлманското
общество, но и от
на престъплението се различава
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немюсюлманското, ще бъде наказана
заради причини, които сами по
себе си са съмнителни. Дали той
важи или не, това е въпросът. Има
и екстремисти навсякъде и особено
такива, които искат налагането на
Шариата.

Оставяйки
това
настрана,
това, което остава от Шариата е
генералният принцип по начина, по
който е формулиран в Светия Коран,
в светлината на който ще се направи
опит за ислямизиране на законите
на страната.

Ще намерите много екстремисти,
които не уважават чуждото мнение.
В последствие такива тъмни петна
ще бъдат взети за „несъмнени”
от екстремистите. Те ще кажат
„Да, знаем, това е наше мнение.
Това е мнението, поддържано от
средновековен учен или наше
мислене. И това е закон”.

До тук добре. Мисля, че
министър-председателят е успял да
се измъкне от една много сложна
ситуация, но не за дълго. Улемите
са стигнали вече до гърлото му. Те
настояват Съдът на Шариата, защото
вече има Съд на Шариата, не само да
продължи да работи, но и властта
му да се разшири. Последната дума
дали законът е съгласуван с Исляма
или не трябва да има Върховният
съд на Шариата.

ТРУДНОСТИ, ПРЕД
КОИТО Е БИЛО ИЗПРАВЕНО
ПАКИСТАНСКОТО
ПРАВИТЕЛСТВО ПРИ
ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА НА
ШАРИАТА
Тази разлика сега доведе до
провеждане на дебат в Пакистан
съвсем наскоро и министърпредседателят Науаз Шариф стигна
до решението да не приема Шариата
на нито една секта.
Приетият в Пакистан закон
гласи, че те приемат върховенството
на Корана и се съгласяват никой
закон да не влиза в противоречие с
фундаменталните учения на Корана.
Извън него, те няма да приемат
правила или наредби, които извират
от законите, които да представят за
законодателни насоки от Бог.

Така везните на властта ще се
наклонят от избраните членове на
страната към екстремистите мулахи.
И така веднъж приели нещо, което е
непрактично да бъде налагано, това
ще доведе до различни проблеми и
ще стане невъзможно да се продължи
без допълнителни усложнения.
НАЧИНА НА ЖИВОТ НА
ДНЕШНИТЕ МЮСЮЛМАНИ –
НЕ ИСТИНСКИ ИСЛЯМСКИ
Това е един много труден въпрос.
Има, обаче, и друг много важен и
труден въпрос, а именно – начинът
на живот на мюсюлманите в
повечето страни не е истински и
дълбоко мюсюлмански.
Разбирате ли, нямате нужда от
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закона на Шариата, за да казвате
молитвите си по пет пъти на ден.
Не ви трябва закона на Шариата, за
да бъдете честни. Няма нужда да ви
бъде налаган закона на Шариата, за
да говорите истината и ако се явите
като свидетел да бъдете искрени и
честни. Какво очаквате Шариата да
постигне в едно общество, в което
грабежите са ежедневна практика,
където властват безредието, хаоса
и узурпирането на правата на
другите, където съдът рядко става
свидетел на честен човек, където
мръсният език е обичаен начин на
изразяване и където в човека не е
останало никакво благоприличие?
Как автентичният закон на Шариата
може да бъде наложен в една такава
страна, това е въпросът.
НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ
ЗА НАЛАГАНЕ НА ЗАКОНА НА
ШАРИАТА
Формулирах по друг начин този
въпрос, който разбира се изникна,
но до сега не съм чул отговор, който
наистина да разреши проблема.
Въпросът е, че всяка страна си
има свой климат, в който не може да
вирее цялата флора. Фурмата вирее
в пустините, но не и в студения
север, така както черешите не могат
да се посадят в пустинята, защото
изискват специални климатични
условия. Шариатът също изисква
специални условия. Ако не сте
създали тези условия, Шариатът не
може да бъде наложен.
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Всеки един пророк, не само
Пророкът Мухаммад (Бог да му
донесе мир и да го благослови), всеки
един първо е създал здравословните
условия за налагането на Божия
закон, доброволно, не на сила. И
когато обществото вече било готово,
законите били въведени и внедрени
все по-надълбоко и дълбоко,
докато бъде разкрит целия кодекс.
Обществото е можело да понесе
товара на закона на религията,
без значение дали ще го наречете
Шариат или някой друг закон.
Какво ще се случи ако в едно
общество, където кражбата е честа
практика, където казването на лъжи
е рутина, бъде въведен Шариата
и ръцете на онези, които крадат,
биват отрязвани? Това ли е целта
на Шариата? Това не е само въпрос
на сантимент към религията. Без
съмнение ще бъде Божията воля, но
така както Бог е пожелал.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКОНА
НА ШАРИАТА КАТО ПРЕТЕКСТ
ЗА УЗУРПИРАНЕ НА ВЛАСТТА
Предложих на политическите
лидери
първо
да
поканят
мюсюлманските учени да проведат
реформа на един малък град в
Пакистан и след това да налагат
Шариата тук. Файсалабад, например,
е малък град – или голямо градче
– населено предимно от търговци,
известни с корупционните си
практики. Предложих Улемата от
цял Пакистан да бъде поканена

първо да реформира обществото
само на този град. Когато хората
от него станат способни да носят
товара на Шариата, правителството
да бъде поканено там и да поеме
управлението по закона на Шариата.
Това, обаче, няма да стане. Тях не
ги интересува. Не са загрижени.
Не любовта към Исляма ги кара
да искат закона на Шариата. Той
е само инструмента, с който да
получат власт, да заграбят власт и да
управляват обществото в името на
Бог. Обществото вече се управлява
от корумпирани хора, от жестоки
хора, но това се прави в името на
хората, което може да се приеме
до известна степен. Но когато тези
зверства се извършват в името на
Бог, това е възможно най-лошото и
най-грозното нещо, което може да се
случи на хората.
Заради това, трябва сто пъти
да премислим преди дори да сме
започнали да мислим над въпроса
да наложим закона на религията
като законова база някъде по света.
Лично аз се съмнявам.
Оставям за малко темата до
тук. Ако мислите, че има време да
разгледам и втория въпрос, ще го
направя. В противен случай, ще
седнем и ще дискутираме това, което
вече казах.
След речта, на оратора бяха
зададени много въпроси. Ето и
отговорите на някои от тях. За
съжаление, някои от въпросите

не бяха записани целите, но от
отговорите се подразбират и
въпросите.
Въпрос: Има ли в западния свят
определено объркване по отношение
на ШАРИАТА?
ОТГОВОР: Благодаря Ви за този
точен въпрос, но мисля, че той не е
предмет на дискусията ни.
Това, което дискутираме е дали
е възможно религиозният закон да
бъде и закон на страната, всяка една
страна и всяка една религия.
Считам, че НЕ е възможно. Не
е възможно дори и ако искрено и
пламенно желаете в името на Бог,
дори и тогава НЕ е възможно. Ние
сме се отдалечили неимоверно много
от религията. Станали сме лицемери.
Цялото човешко общество се е
превърнало в лицемер. Лицемерие
има навсякъде - в политиката и в
обществото. А лицемерието не дава
на честността да избуи. Не дава на
Божието слово да пусне корени. Това
е основният проблем.
ВЪПРОС: „Мисля, че не можем
да прилагаме закон от миналото в
модерните времена”. Моля, пояснете!
ОТГОВОР: Проучил съм този
въпрос в дълбочина. Вярвам, че
религията може да бъде вечна и
универсална ако принципите й
пуснат дълбоки корени в човешката
психика. Човешката психика не
може да бъде променена. Точно това
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е, което твърди Светият Коран. Той
казва, че тя е Deenul Fitra, което
означава вяра или закон на базата
на човешката природа. Както и 'La
tabdeela lekhalkillah', значещо, че
Божието творение и това, което Той
е създал у вас, съдбата, характера
и т.н., и склонността да направим
нещо или не, всичко това остава
непроменено.
В следствие на това, всеки закон,
който пусне корени в човешката
психика, също трябва да бъде
универсален и вечен. Светият
Коран, обаче, не спира до тук. Той
не монополизира тази истина. Той
казва, че в етапа на зараждането
си и в периодите на развитието
си, всички религии са били
фундаментално еднакви и всички са
носели основните истини, свързани
с човешката природа. Това в Корана
се нарича Deenul Qayyema. Той
казва, че всяко религиозно учение
има ТРИ фундаментални свойства:
Първо, да възстанови връзката
с Бог, да бъде честно и отдадено на
Него;
Второ, да Го почита. В смисъла
на Корана, почитам не значи само
отдаване на почит с устни служби,
а стремеж към придобиване на
Божиите атрибути.
И трето, да служи на човечеството
и да дава милостиня на нуждаещите
се.
Това
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са

ТРИТЕ

основни

направления, които според Светият
Коран са общи за всички религии.
С времето, обаче, и с допълването
им, те били променени. Това, което
е необходимо, е поправяне на
промяната. Не нова вяра. И това
именно става с пришествието на
пророците.
Това е един много сложен въпрос,
който също не е свързан пряко с
темата, която обсъждаме. Надявам
се, че това като отговор е достатъчно.
А що се отнася до това дали
ислямският
закон
или
друг
религиозен закон може да бъде
налаган на сила - отговорът ми е
НЕ. Не, защото това противоречи на
духа на религиите. Светият Коран е
казал:

ﻻاﮐﺮاہ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ
Това е стих от Светия Коран,
разбира се, но той е универсален и не
може никога да бъде променян. Той
е пример за това как законите могат
да станат вечни и универсални.
Той казва, че във вярата или по
въпросите на вярата НЯМА принуда.
Никаква принуда не е възможна
нито пък разрешена. Оттук и
въпросът: Ако една религия налага
закона си на обществото, в което
живеят и хора от други религии и
вероизповедания, как този стих ще
попречи на опита ви за принуда?
Не само по отношение на хората от
другите религии, а и по отношение
на хората от същата религия, които

не го искат.
Това е фундаменталният въпрос.
Изводът е, че тази принуда не е
инструмент на религията, не и
действащ инструмент в религията.
Единственият
авторитет
в
Исляма, на който изначално е можело
да се даде правото на принуда, е бил
Основателят на Исляма – Пророка
Мухаммад (Аллах да му донесе мир
и да го благослови). Защо ли? Защото
той е бил живият пример на Исляма
и защото, когато била запитана
за неговия характер, светата му
съпруга Хазрат Аиша, казала, че той
бил живият Коран.
Затова, единственият човек,
на който може искрено да бъде
поверена вярата на другите, и да му
бъде позволено да използва принуда,
когато чувствал, че промяната
трябвало да бъде направена със
сила, бил Светият Пророк.
Обръщайки се към него в Светия
Коран, Аллах казва,

ﺖ َﻋ ﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ ِ ُﲟ َﺼﻴ ْ ِﻄﺮ
َ إ ِ َّ َﳕ ﺎ أ َ ْﻧ
َ ﺖ ُﻣ َﺬﻛِّ ﺮ ﻟ َ ْﺴ
(88:22-23)

Ти си само съветник. Нищо
повече. Ти НЯМАШ властта да
принуждаваш. Не си надзирател в
полицията. Mozakkir означава точно
надзирател в полицията.
Затова и казвам, че принудата не е

възможна, нито пък разрешена от Бог.
Какво тогава спира мюсюлманина
да спазва мюсюлманския закон?
Защо трябва да чакаме цялото
законодателство да се промени?
По-голямата част от Исляма,
християнството и хиндуизма могат
да бъдат практикувани без да бъдат
държавни закони. Още повече, че
генералният принцип, приет от
модерните политически мислители
гласи, че на религията не трябва да
се позволява да се меси в политиката
и политиката не трябва да се меси в
религията.
Тук говоря за намеса, не за
сътрудничество. Сътрудничеството
е другата страна на проблема. И ако
на обществото се позволява да живее
съгласно собствените си религиозни
желания, защо трябва религиозният
закон да става държавен закон?
Цитирам пример за това как
законът на Шариата се провали
в Пакистан. По време на късния
режим на генерал Зия, били
основани съдилищата на Шариата.
И полицията имала право да избира
дали да предаде престъпника на Съда
на Шариата или на обикновения
съд. Знаете ли какъв бил резултатът?
Много рядко случаите били
отнасяни към Съда на Шариата,
защото полицията вдигнала подкупа
и заплашвала всеки, който не искал
да плати двоен подкуп, че ще отнесат
случая му към Съда на Шариата.
Това бил крайният резултат. Ще
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се изненадате да разберете, че от
хиляди възможни, едва два или три
случая били отнасяни към Съда на
Шариата, и заради политическия
натиск. Тъй като политическите
партии искали да накажат враговете
си, те искали тези случаи да бъдат
поети от Съда на Шариата.
Това е реалността. Как можем да
я променим?
ВЪПРОС: Каква е причината
за промяната на законите след
идването на новите пророци?
ОТГОРОВОР: Първо нека кажа,
че това обобщение е доста смело,
защото ако проучим историята на
религията, ще видим, че пророците
не са идвали, за да променят закона
на откровенията на предишните
пророци.
По-често пророците са идвали, за
да заздравят и възстановят закона, а
не да го променят.
Ако, например, вземете историята
на юдаизма, ще се изненадате, че до
Исус Христос (мир нему) не са били
приемани или въвеждани други
закони.
Те
били
променяни
или
изоставяни от хората, а пророците
се стремели да ги възстановят и
да накарат хората да ги следват и
интерпретират в светлината на
първоизточника им.
Историята на религията, както
ни е разкрита при изучаването
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на основните религии на света,
разказва напълно различна версия.
Вземете Китай, например. Тао дойде
с учение. То не е било променено и на
йота от Конфуций. То било същото
учение, което последният укрепил и
интерпретирал.
Съгласен съм, обаче, че Светият
Коран също ни диктува, че законите
се променят. Въпросът е дали се
променят в същността си или
на повърхността само. И как се
променят? Това дали те се нуждаят
от допълнителна промяна или не
е много важен въпрос, който е и
реален въпрос, на който да отговоря.
Сега ще цитирам три примера от
историята за промяна на природния
закон, довели до последната присъда
на Исляма.
В юдаизма, поради дългата
история на потисничество от страна
на фараоните над израелтяните,
последните изгубили човешкото си
качество смелост и неподчинение,
дори и когато били в правото си. Това
да отмъстят справедливо не било по
силата им, защото дълго време са
били погазвани. Нещо подобно се
случвало понякога с кашмирите в
Индия. Те били жестоко третирани
и след известно време започнали да
казват „добре, прощаваме на силния
си враг, но не и на слабия”.
Затова, когато се появят такива
деформации, законът трябва да
бъде преходен, такъв, който да
поправи сторената грешка. Точно

това и станало с Мойсеевия закон
за отмъщението „зъб за зъб, око за
око”. И той бил така подчертаван, че
сякаш нямало място за прошка.
Този закон е спазван дълго време.
Тогава се появил Исус Христос (мир
нему). По това време евреите били
забравили значението на думата
прошка. Трябва само да прочетете
Шайлок на Шекспир, за да разберете
докъде са стигнали. И ако Исус
Христос (мир нему) беше допуснал и
те да отмъстят, хората, чиито сърца
са се превърнали в камък, никога
нямало да бъдат опростени. Те биха
си казали „Отмъщението също е
позволено, защо да не отмъстим?”,
за да облекчат собствената си болка.
Затова и Исус им отнел правото
на отмъщение. Този закон, обаче, не
може да бъде постоянен.
Това са областите, в които
понякога са били разкривани
външни учения, но само за
определени периоди и исторически
епохи, а НЕ за постоянно.

отмъстите, когато са ви навредили,
но НЕ повече от това, с което са ви
навредили!”
Това е един принцип. Второ,
можете да прощавате, но не
безусловно. Можете да прощавате
само ако прошката ви ще доведе
до промяна. Ако тя води до
престъпление, не можете да
простите.
Това сега е версията на Корана,
която е връх в развитието на същата
мисъл. Срещал съм бахайски
приятели, други учени от различни
краища на света; пътувал съм много
и винаги съм им поставял следната
задача: моля ви, опитайте се да
промените този закон според новите
повели на времето. До сега не съм
срещнал някой, който да предложи
каквато и да е промяна на този
последен закон.

Затова и ако законите са гъвкави,
приспособими,
базирани
на
принципи и установени в човешката
психика, не мисля, че трябва да бъдат
променяни. Но това отново попада
И тогава се появява Светият извън рамките на нашата дискусия.
Коран и законът, който той дава във Надявам се това като отговор да
връзка с този въпрос, е следният:
е достатъчно и се обръщам към
другите гости за въпроси, които
може да желаят да зададат.

ِ َّ  َﻋ َﻔﺎ َوأ َْﺻﻠ َ َﺢ َﻓﺄ َ ْﺟ ُﺮ ُه َﻋ َ ا-َﻓ َ ◌ۖﻤ ْﻦ

(Al-Shoora: 41)
Имате право да отмъстите.
Пълният стих гласи: „Имате право да

ВЪПРОС:
Моля,
обяснете
разликата между „Шариат” и „Дийн”
ОТГОВОР:
Благодаря
Ви.
Разбирате ли, Дийн е дума,
приложима във всяка философия,
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във всеки -изм, всичко, което
приемаме за начин на поведение.
Според някои мюсюлмански учени,
например,
идолопоклонниците
не притежават „острие” и те биха
презирали идеята, че имат Дийн.
Обръщайки се към тях, Светият
Коран казва:

може да бъде приет, въпреки че не е
част от държавния закон. Можем да
дадем пример от нашата Общност,
че това въобще НЕ е възможно.

Факт е, че почти всяка една
държава по света позволява
на членовете на обществото си
да разрешават различията си
чрез арбитраж. И доколкото ми
е известно, в повечето страни
(Al-Ka roon: 7) арбитражът е така уважаван от
закона, че ако се подпише неотменен
„Вие имате вашата вяра, а аз арбитраж от двете страни, дори и
имам моята”. Когато се казва
Върховният съд не може да анулира
това решение.
(Al-Baqarah: 257)
В Общност Ахмадия създадохме
La Ikraha ddeen думата Дийн
Съвет Qadha и Qadis. Всички
означава всяко едно поведение,
ахмади, които не искат споровете и
което хората приемат за техен кодекс
проблемите им да бъдат решавани
на живот. Той не е само вярата в Бог.
от обичайното право, идват при
Отричането на Бог също може да
Qadah, подписват документ, че
бъде Дийн.
доброволно и без никаква принуда
Шариатът, от друга страна, се искат спорът им да бъде разрешен
основава на идеята за Бог. Когато съгласно законите на Корана.
Дийн се основава на вярата, че:
Никое правителство досега не се
е намесвали в тези случаи, нито пък
(i)
Има Бог;
е пречило на хода им и те протичат
(ii)
Който ни открива Своите гладко.
желания за това как човекът да
По същия начин, почитането на
изгради съдбата си и
Бог е постоянен процес, протичащ
(iii)
където тази воля бива навсякъде. Всеки е свободен да
определена под формата на закони почита Бог както си пожелае, или
или принципи, това се нарича поне би трябвало да бъде свободен.
Шариат. Не задължително този Изключение правят ахмадите в
на Исляма. Всяка вяра има свой Пакистан, но това е друга тема. В
собствен Шариат.
общия случай, нито едно право не се
Въпросът сега е дали Шариатът опитва да пречи на почитането на
Бог.
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По правило, Шариатът може да
бъде практикуван в повечето сфери
на живота без да се превръща в
закон.
ВЪПРОС: В лекцията си казахте,
че
министър-председателят
на
Пакистан Науаз Шариф е взел
решение Шариатът да стане закон
на Пакистан без други правила
и наредби, освен тези в Светия
Коран. Това според Вас, обаче, е
непрактично. Забелязах, че сте
проучил темата много обстойно.
Затова и искам да Ви попитам
какъв вид законодателство трябва
да приеме страната. Трябва ли да
отхвърли Шариата? Трябва ли той
да бъде променен? Трябва ли да бъде
светско законодателство? Какъв
мислите е изходът?

предлага система на управление,
която да бъде обща за всички
разклонения на религиите и
различните хора, тогава се появява
съвсем друга перспектива.
Според мен, първият случай НЕ е
решение, тъй като Ислямът пледира
за светски вид управление повече
от която и да е друга религия или
политическа система.
Това може да изненада някои, но
мога да цитирам Светия Коран и да го
докажа. Същността на секуларизма,
е че трябва да се упражнява
абсолютната
справедливост,
независимо от различията по вяра,
религия, цвят, вероизповедание и
група.

Това всъщност е истинското
определение
за секуларизъм. Точно
ОТГОВОР: Много Ви благодаря
за този въпрос, който трябваше това ни повелява и Светия Коран да
да засегна в речта си. Факт е, че правим по отношение на държавата,
концепцията за правителството в как нещата трябва да се направят
Исляма е много важен въпрос, който и как трябва да се управлява
трябва да бъде разрешен преди да държавата. Светият Коран е казал:
продължим напред.

ﺎن
ِ ْ ن ا َّ َ َﻳﺄ ْ ُﻣ ُﺮ ِﺑﺎﻟ ْ َﻌ ْﺪ ِل َو
ِ اﻹ ْﺣ َﺴ
َّ ِ إ

Изследвал
съм
проблема
в
дълбочина.
Изучавал
съм
мюсюлманските учени от миналия
(Al-Nahl: 91)
век, занимавали се с темата, говорели
и писали по нея, и НЕУСПЕЛИ да
Аллах ви нарежда винаги да
решат проблема както трябва. Ако упражнявате
справедливостта.
Ислямът предлага правителство, Разгръщайки темата, казва:
което да бъде представител на Бог,
проблемът трябва да бъде погледнат
под съвсем различен ъгъл.
От друга страна, ако Ислямът

َو َﻻ َﳚ ْ ِﺮ َﻣ َّﻨ ُﻜﻢ َﺷ َﻨ ﻗ ﻋ
ٰ َ َ ﺂن َْﻮم
ْ
ُ
 ْ ﻟ ﻫ َﻗ- ۚأ َ َّﻻ َﺗ ْﻌ ِﺪﻟ ُﻮا
ب
ُ اﻋ ِﺪ ُﻮا ُ َﻮ أ َْﺮ
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(Al-Ma'idah: 9).

ﻟ َِّﻠﺘ ْﻘ َﻮ ٰى

И никоя враждебност между вас
и другите хора не трябва да дава
да се отклонявате от абсолютната
справедливост.
Бъдете
винаги
справедливи, това е близо до
праведността.
Когато
разпределяте
задълженията си в управлението,
трябва да го сторите, имайки
абсолютната справедливост на
ум. И сега, когато абсолютната
свобода е наложена като централен
предмет на управлението, как
може ислямският закон да бъде
наложен на немюсюлманите, защото
налагането му ще противоречи на
справедливостта? И ще се зародят
хиляди други противоречия.
Ако изследвате в дълбочина това
централно ядро, ще се изненадате
да разберете, че интерпретацията,
която ви давам, или която според
мен е правилната интерпретация,
е тази, наложена от практиката на
Светия Основател на Исляма, Аллах
да му донесе мир и да го благослови.

По това време ислямският
закон вече бил открит. Евреите
идвали при него за напътствие или
решение. Без да пропусне нито
веднъж, той винаги ги питал: „Как
искате да бъде разрешен спорът
ви - съгласно еврейския закон,
съгласно ислямския закон или чрез
арбитраж?”
Той никога не налагал
ислямския закон на спорещите
страни, които не принадлежали на
вярата.
Ето това наричам абсолютна
справедливост.
И
ислямското
управление трябва да си служи с
абсолютна свобода ако въобще иска
да се нарича „ислямско управление”.
В противен случай, това е светско
управление.
ВЪПРОС: Ако решите да има
различно
законодателство
за
индусите, различно за християните
и т.н., мисля, че това ще бъде много
смущаващо за обществото.
ОТГОВОР: Точно това казвам и
аз. НЕ предлагам всяко политическо
правителство да има периферни
закони за различните религии. Това
е невъзможно. Не е практично.

Когато след Хиджра той се
преместил в Медина, влезнал в
контакт с евреи и други общности,
които го приемали не като
религиозен, а като политически
лидер. Те се съгласи – и това се нарича
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖИ
Мединската харта – да отнасят към
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
него всички спорове и да се доверят
Тук всички работим заедно,
на върховната му преценка за
различните
религиозни
разрешаването на всички спорове.
общности, християните, индусите,
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мюсюлманите, и сме стъпили на една много добра основа - тази на взаимното
сътрудничество без намеса във вътрешните работи на всеки един от нас, и
от името на всички организации. Искрено съм Ви благодарен и се надявам,
че ще си тръгнете от нашата Суринам с добри впечатления, добри чувства и
оставяйки много приятели тук.
Пожелавам Ви лек път.
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НАШИТЕ ДОГМИ
Хазрат Мирза Гулам Ахмад Обещания
Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия) е казал:
Нашият рай е в нашия Бог. Нашата най-голяма наслада е в нашия
Бог, защото ние го видяхме и открихме всякакъв вид красота в Него.
Това богатство си заслужава да бъде придобито дори ако човек би
трябвало да пожертва и живота си, за да го придобие. Този рубин си
заслужава да бъде купен, дори ако човек трябва да изгуби себе си, за
да се сдобие с него. О, вие, които сте опечалени от загуба, изтичайте до
този фонтан и вие ще утолите жаждата си. Това е фонтанът на живота,
който ще ви спаси. Какво трябва да направя аз и с какъв барабан ще
трябва да възвестя, че това е вашият Бог, така че хората да могат да
чуят? Какво лекарство да дам за ушите им, така че те да се заслушат?
Ако ти принадлежиш на Аллах, бъди сигурен, че Аллах наистина ще
принадлежи на теб.
(Roohani Khazain,vol.l9: Kashti Nooh,pp.21—22)

Възвишената светлина, дарена на човек т. е. най — съвършеният
сред тях не била споделяна от ангелите и звездите; нито пък тя е била
на луната или рубините, емералдите, сапфирите или перлите; тя не
била в никой земен или небесен предмет. Тя била притежавана от
съвършения човек, представен в най-явна форма в лицето на нашия
господар и повелител Мухаммад, избраникът, вождът на всички
пророци и водачът на всички, които живеят(в очите на Аллах). И така,
тази светлина била дарена на този човек, а също така, до известна
степен, и на всички, които по своему, приличали на него....върховната
милост била притежавана в своята найсъвършена и крайна форма от нашия господар и повелител,
неграмотният Пророк, правдивият, онзи, чиято истина е доказана,
Мухаммад, избраникът, мир на праха му.
(Roohani Khazain,vol.5:Ayena—е—Kamalat—е—Islam,ppl 60—162)
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Свещеният Коран е сандък със съкровища, но малцина са онези,
които се досещат за това.
(Malfoozat,vol.2:p.344)

Свещеният Коран е толкова славен, че никой друг не може да
го надмине по слава. Той е Ал-Хакам, т.е този, чиято присъда е
окончателна; той е Ал-Мухайман, т. е. съчетание на всички напътствия.
В него се намира всеки аргумент, който може да бъде необходим на
човека. Именно тази Книга е пръснала разбита самата сърцевина на
мощта на противника. Една Книга, която покрива всичко в дълбочина
и съдържа новините за онова, което е било и което ще бъде. Лъжата
не може да я нападне нито отпред, нито отзад. Това е самата светлина
на Всемогъщия Бог.
(Roohani Khazain,vol.16:Khutba Ilhamiya,p.103)

О, приятели мой, които сте сключили завет с мен, дано Бог ми
даде сили и да ви даде сили да вършим такива неща, които да са Му
угодни. Днес, вие сте малко на брой и към вас се отнасят с презрение.
Вие преминавате през период на голямо изпитание. В съответствие
с установената от Него схема на нещата, било е повелено от Бога
незапомнени времена да се полагат усилия от всички страни, за да
можете вие да се разколебаете. Вас ще ви измъчват по всякакви начини
и вие ще трябва да понасяте всякакви приказки. Всеки от онези, които
ще ви измъчват с езиците си или с ръцете си, ще то прави с вярата , че го
прави в служба на Исляма. И така ще бъдете подложени на изпитания
от небето, че да бъдете изпитани по всеки възможен начин. Ето защо,
слушайте вие, че пътят към победата не лежи в посоката на сухата
логика, която бихте могли да използвате или пък да отвръщате на
насмешката с насмешка или пък да отвръщате на обидата с обида. Ако
вие възприемете такъв курс, сърцето ви ще закоравее и на вас няма
да ви остане нищо друго освен само голи думи, които Всемогъщият
Бог мрази и на които гледа с отвращение. Ето защо не се дръжте по
начин, който да ви които гледа с отвращение. Ето защо не се дръжте
по начин, който да ви направи жертви на две клетви - клетвата на
хората и клетвата на Бога.
(Roohani KJiazain,vol.3:Izala—е—Auham,pp.546—547)
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Хазрат Мирза Гулам Ахмад
Обещания Месия и Махди
(Основател на Движението Ахмадия) е казал:

„Да се мисли лошо за другите и да се приписват
погрешни подбуди за действията на другите
е болезнено и изкривено отношение човека,
което унищожава качеството на неговата вяра и
праведност и го изгаря така бързо, както буйният
огън изгаря подпалките. Когато такива нездрави
хора правят от пророците на Бога прицелни точки
на своите подмятания и мислят лошо за тях, Бог
става техен враг и се изправя в защита на Своите
пророци. Той пази честта на онези, крито са Му
скъпи с безпримерна ревност. Когато мен ме
обиждаха и нападаха по различен начин, същата
закриляща ревност на Бога започна да действа в
моя защита.“
(Roohani Khazain,vol.20: AI—Wasiyyat,footnote, стp.317)
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