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

могат да бъдат разпространени до
почти всички и в резултат много
хора започнаха да се дистанцират
от религията. Много други хора
са безразлични към религията,
защото вярват, че се основава само
на легенди и басни в настоящата си
форма. Така те смятат, че религията
няма място в днешния материален и
развиващ се свят и отхвърлят идеята
за Бог, който сформира отношения
с хората и те твърдят, че религията
противоречи на съвременните
знания и разбирания.
Въз основа на тези предпоставки,
те питат защо трябва да следват
някоя религия. Когато онези,
които отричат съществуването
на Бог и смятат религията за
западнала и остаряла, наблюдават
отношението на така наречените
религиозни
лидери,
които
привличат последователи в името на
религията за своите интереси, това
им дава сили да провокират анти-

религиозни чувства и допълнително
поставят под въпрос ползата от
религията. Такива критици не се
въздържат да възразяват дори
срещу Пророците и твърдят,
че и Пророците са привличали
неграмотни
и
необразовани
последователи за чисто лични
печалби, да не дава Господ. По този
начин те твърдят, че от религиите
в днешните просветени времена
няма смисъл. Поддръжниците на
тази теза продължават да казват,
че образованите религиозни хора
днес следват религията заради
своите културни връзки с нея, че
те практикуват съответните си
вероизповедания до степента на
тяхната традиционна привързаност,
която имат с тяхната религия.

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

Докато Коранът е свързан с
истории от миналото, той също
дава подробности и за модерния
научен напредък. Коранът ни казва,
че Богът на Исляма е жив Бог. Той
говори на хората днес, както го
е правил в миналото и отговаря
днес, както винаги е отговарял. Той
По време на обиколката ми в не е оставил Исляма в отчаяние
Австралия миналата година се днес, а ни е изпратил Обещаният
запознах с един политик, който по Месияас (Хазрат Мирза Гулам Ахмад
време на нашите дискусии обясни, че от Кадиян) в тази епоха, който
въпреки че е християнин и ходи на открито е доказал и показал на света
църква, и разбира необходимостта съществуването на Бог и е изложил
от религия, той чувства, че в нашето ясно религията и Последният закон.
модерно време няма съгласуваност
Като
ахмадийци,
ние
сме
между религията и научния прогрес.
Той каза, че Библията е лишена от щастливи, че сме приели Имама на
ас
каквито и да било научни обяснения епохата (т.е. Обещаният Месия )
и той вярва, че сега религията може и сме научили за реалността на
да бъде спасена само ако религията и религията. Ние не се интересуваме,
науката се разглеждат поотделно. Аз че критиците повдигат възражения,
му казах, че моята религия и книгата че религията лишава човек от
на мюсюлманите ни води и към образование и напредък и води до
наука и към съвременен прогрес. егоизъм, че тя защитава убийствата
Такъв е случаят на всички религии, или че кръвопролитията са в нейно
ас
които не могат да дадат обяснение име. Всъщност Обещаният Месия
ние показал, че религията и науката

не са в конфликт, а тъкмо обратното,
религията е в пълно съответствие
и съгласие с науката. Независимо
колко напредва науката, абсолютно
сигурно е, че тя никога не може
да фалшифицира ученията и
философията на Корана. Накратко,
нашата религия и книга със закони
дава широки и всеобхватни учения,
които включват и науката.
Неистината, че Бог показва само
отмъщение
Както вече споменах, следното
твърдение е повдигнато в опит
да се създаде презрение към
религията. (То твърди): Религията
не само учи на, но е и причината
за кръвопролития и за да успеем в
нашата епоха на наука и прогрес и
за да отървем света от убийства и
хаос, е необходимо да погледнете
на
религията
с
отвращение.
Религиозните последователи са
принудени сляпо да приписват
всичко на Бог.
Има две основни религии в света,
християнство и ислям, и писанията
и на двете религии са изпълнени
с учения за насърчаване на войни.
Според самите религиозни книги в
гнева си Бог е унищожавал хора и
народи. Въпреки че не са се случили
войни, живота на невинни хора е бил
ненужно погубен. Що за Бог и религия
са тези, които са убили толкова
много хора, удавяйки ги в наводнение,
изгаряйки ги в пожари и убивайки
първородни бебета в Египет?

Един такъв критик, Стив Уелс, е
изчислил, че според Библията 2 476
000 души са били убити от Божия
гняв, но той казва, че цифрата
в Библията е грешна и според
неговите
изчисления
реалната
цифра е много по-голяма и той
я изчислява на 25 милиона. Сега
въпросът, който трябва да му се
постави е, че след като той вярва,
че науката е далеч по-добра, далеч
по-напреднала и може да замести
религията, не е ли именно науката
виновна за повече смъртни случаи
от религията? Религията проповядва
на своите последователи да приемат
мира, помирението и чистотата.
Докато се повдигат обвинения
срещу мюсюлманите, посланието на
Корана за мир, хармония и морал са
учения от най-висш порядък. Ако
светът действаше според тях, мир и
сигурност щяха да се разпространят
във всички посоки. Воденето на
Джихад може наистина да е заповед,
но само ако преди това е започната
война.
Научните
устройства
и
изобретения,
като
химически
оръжия, са довели само до огромни
разрушения
и
нищо
друго.
Увеличавайки цифрата колкото
се може повече, той (Стив Уелс) е
достигнал до 25 милиона смъртни
случая, които отдава на религията.
А дали броят на загиналите във
Втората световна война му дошъл
наум? Това беше една научна
машина, оборудване и изобретения,

които доведоха до смъртта на 60
до 70 милиона души, включително
невинни жени и деца. Цели градове
бяха превърнати в пепел. Това
религиозна война ли беше?

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

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

Обещаният Месияас идва за да
сложи край на несправедливостта

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

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

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

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

Каквото и да твърди света,
включително
и
мюсюлманите,
които отхвърлят Имама на епохата
(Обещания Месияас), независимо
дали разбират това или не, истината
е, че Бог обича човечеството и от
милост и състрадание към всички,
той е изпратил различни пророци
по различно време. Бог е основал
последната
религия,
Ислямът,
който включва всички учения
и философии и ни предоставил
Корана като закон. Бог е изпратил
Светия Пророк Мухаммадса, заедно
с последния и перфектен закон
(Корана) и в тази епоха е изпратил
Забелязваме, че когато бедствието истинския слуга на Светия Пророкса
е сполетяло хората, като знамение (Обещания Месияас), който е ни е
за Обещания Месияас, той е обяснил реалността и истината на
бил изключително неспокоен и религията. Ние сме късметлии, че
развълнуван и се молел на Бога да следваме клетвата за вярност на
бъдат спасени. Един от спътниците Обещания Месияас.
на Обещания Месияас е написал,
Религията означава пътя, който
че една нощ е видял Обещания
човек
е поел в живота. По този
Месияас прострян в молитвена поза,
думите на
молейки се на Бог с такова усърдие и начин ще разширя
ас
Обещания
Месия
,
че
религията
смирение, със сълзи стичащи се по
лицето му, че приличал на кипящо в действителност е това, от което
гърне върху огън. Спътникът казва, се нуждаем. Днешните критики
че когато се приближил, той чул към религията става все повече и
Обещания Месияас да се моли: „О, повече и ние трябва да сме добре
Боже! Дай мъдрост на хората и ги подготвени относно нуждата от
религия. Ние трябва да бъдем
избави от това наказание!”
напълно информирани за нашите
И така, защитава ли религията отговорности. Ние трябва много
жестокостите и предизвиква ли добре да знаем какво изисква

Обещания Месияас от нас. Освен
това трябва да знаем какво е
превъзходството на Исляма над
другите религии и какво ислямската
религия
изисква
от
своите
последователи? Не само какви са
нейните изисквания към нас, но
и какво дава Исляма? Казва се, че
религията дава живот, въпросът е по
какъв начин?
Бог е предоставил средството,
за да се обедини света в едно,
като се премахната безредиците
и корупцията от човечеството, и
Обещаният Месияас го е изпълнил.
Както споменах, има безброй
писания на Обещания Месияас
на тази тема, но съм избрал само
няколко, които поясняват какво
всъщност е религията и какво
Обещаният Месияас очаква от нас.
Какво е религия?
Обещаният Месияас каза: „Какво
е религия? Тя е пътят, който човек
избира за себе си. В действителност
всеки има религия или вяра. Един
нерелигиозен човек, който не вярва,
че Бог съществува, все пак трябва да
избере път, който да следва, което
е същността на тяхната религия.
Обаче трябва ли човек да спре да
мисли дали пътя, който са избрали
в живота, им дава вечно щастие,
мир и спокойствие? (Този въпрос
трябва да бъде заден на онези, които
отхвърлят религията). Религия
е само обща дума. Тя означава
пътеката, по която върви и не е

дума, която се използва единствено
за вярата. Експерти в областта на
изкуството, науката, физиката,
медицината, астрономията и всяка
сфера на познанието също имат
канони, доктрини и вярвания. Обаче
е сигурно, че те няма да донесат
спасение на никого. Точно както
душата се нуждае от тялото,
думите се нуждаят от значение,
така и човечеството се нуждае
от религия. Въпросът тук не е
дали Съществото да се нарича
Аллах, Бог, или Пармешвар. Поскоро истинският въпрос е как
човек възприема Съществото, към
което се обръща. Нашето виждане
е, че каквото и име да сложи на
Висшето Същество, истинският
въпрос е как го разпознава и разбира?
Какви
качества
притежава
Съществото? Истинският въпрос
трябва да отразява същността
на качествата на Божественото
Създание.” [1]
Ислямът описва качествата на Бог
и обяснява, че те никога не свършват.
На друго място Обещаният Месияас
казва:
„Същността на религията се
основава само на два първостепенни
аспекта, които са правата,
дължими на Бог и правата, дължими
на неговото творение.”
Той казва:
„Трябва да се помни, че религията
се основава на две права. Първото
е правото, дължимо на Бог. Това

включва как човек трябва да вярва
и да се уповава в Бог, и начина, по
който той трябва да бъде почитан.
Второто право е правото, което
трябва да бъде отдадено на Божието
създание. То се състои от това как
да показване състрадателност,
любов, любезно отношение и
благосклонност
към
Божието
творение и да се облекчава неговото
страдание, болка и тъга.” [2]
Така, с тези думи, Обещаният
Месияас
затвори
устите
на
критиците на религията по красив
начин, обяснявайки, че истинските
последователи
на
религии
изпълняват двете всеобхватни права,
на които се основава религията –
правото, дължимо на Бог и правото,
дължимо на неговото творение.
Правата на Бог са изпълнени, когато
човек покаже истинска симпатия и
състрадание към Божиите създания,
сподели тяхната болка и страдание,
и прости и пренебрегне техните
недостатъци. Това е религия, както е
обяснено от Исляма и следователно
Исляма не учи на убийства и
кръвопролития.

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

Въпреки че мюсюлманите казват,
че следват религията на Исляма, те
ще останат вкоренени в сегашното
си положение, освен ако не приемат
Обещаният Месияас казва:
добрите качества, както е посочено.
„По света хората се занимават В тази епоха Обещаният Месияас
с хиляди безсмислени спорове, за е обяснил реалността и истината
да контролират религията и с абсолютна яснота. Ето защо е
все още нямат крайна цел или необходимо да го приемем за човек,
заключение, към които се стремят. който разбира правилно религията.
Истинската религия е онази, която
Истинската религия показва жив
бог и учи на състрадание

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

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

на човешката природа, състояща
се от състрадание, справедливост
и съчувствие, а тесногръдите
страсти накрая ще го доведат до
звероподобен характер. В такова
състояние истинската цел на
религията става напълно изгубена
за него.”.
Колко далеч отива религията във
влиянието си върху човешките
способности?
След
разкриване
на
необходимостта
от
религия,
Обещаният Месияас казва:
„Все, който жадува за истината,
ще осъзнае, че много преди зората
на религията, Бог е отредил
някои хора по природа да са посклонни към любов и състрадание,
а други да са по-склонни към гняв и
ярост. Религията учи, че цялата
любов, послушание, искреност и
вярност, които поклонниците
на идолите или поклонниците на
човеците имат към тези обекти би
трябвало директно да са насочени
директно към Бог и същото ниво на
искреност трябва да бъде показано
и по пътя му. До каква степен
религията влияе на човешката
природа? Това е въпрос, на който
не е отговорено в Евангелията.
Но Свещения Коран е отговорил
много подробно. Той обяснява, че е
задължение на религията да променя
естествените
способности
на
човека или да превръща вълците в
агнета, нейната цел е да направлява

човека да използва по правилен
начин естествените си дарби в
съответствие с изискванията
на
времето
и
мястото.
Предназначението на религията
не е да променя способностите на
хората, нейната цел е да ги насочи
към тяхната правилна употреба.
Вместо да наблягат на определено
качество, като милост или прошка,
тя трябва да наложи използването
на всички качества. Никое човешко
качество не е зло само по себе си,
неговата неправилна или прекомерна
употреба го прави такова. Човек
не може да бъде упрекван за
естествените си качества, освен
ако не злоупотребява с тях.”[4]
Обещаният Месияас обяснява,
че човек винаги трябва да помни,
че може да бъде упрекван, само
ако не използва качествата си по
правилен начин и избере погрешен
път, който да следва. Това показва
красотата на Исляма, тъй като той
дава задълбочени заповеди, които
отговарят на изискванията на
човешката природа, докато никоя
друга религия или закон по света,
които да отговарят на това или да
отговарят на нуждите на човешката
природа. Скоро след създаването
на човешкия закон, бяха започнати
дискусии за това как могат да
бъдат изменени според сегашните
обстоятелства.
Докато
много
критици на Исляма да възразяват
срещу определени ислямски закони,
те трябва да помнят, че техните

възражения наистина се прилагат за чрез обикновени приказки и истории.
тях.
Тя не може да бъде придобита само
чрез аргументи. Единственият
Обещаният Месияас казва:
начин за придобиване на сигурност
„Трябва да бъде ясно, че е да се почувства Бог чрез разговори
истинската цел на приемането на с него или чрез виждане на неговите
вярата, че човек трябва да придобие знамения, или чрез компанията на
такава сигурност по отношение на някой, който има този опит.” [6]
Бог, който е изворът на спасението, Обиждането на други религии не е
така, сякаш може да Го види със религиозно
собствените си очи.[5] Нечестивият
дух на греха се стреми да унищожи
Обещаният Месияас казва:
човека и човек не може да избяга
„Религията не учи да се хулят
фаталната отрова на греха докато
и
клеветят светци, пророци и
бе повярва с абсолютна сигурност в
перфектния и жив Бог и докато не пратеници, защото това е против
узнае със сигурност, че съществува всяка самата цел на религия.
Бог, Който наказва виновниците Истинската цел на религията е
и дарява справедливите с вечна човек да се пречисти от всяко зло,
радост. Често срещано явление е, да предостави душата си в ръцете
когато човек вярва във фаталните на Всемогъщия Бог и да се изпълни
последици от нещо, човек не го с убеденост, любов, истинско
прави. Например, никой не поглъща познание и вярност, че истинската
отрова постоянно. Никой не и чиста трансформация се случва и
застава нарочно пред див тигър. че небесният живот е постигнат в
Никой не поставя умишлено този свят. [7]
ръката си в устата на змия. Тогава
защо някой ще извършва грехове
Следователно Исляма ни учи
нарочно? Причината е, че човек не
е сигурен по този въпрос, както е да почитаме и уважаваме всички
сигурен по други въпроси, които вече пророци и свети личности и
въздържаме
от
говорене
споменахме. Първото задължение на да
човек следователно трябва да е да пренебрежително дори срещу идоли,
придобие увереност по отношение на които другите почитат. Обещаният
ас
съществуването на Бог и да приеме Месия казва:
религия, чрез която може да придобие
„Има две вредни болести, от
тази увереност, за да се страхува от които за да бъде спасен човек,
Бог и да избягва греховете. Как може трябва да приеме религия. Първата
да бъде придобита тази увереност? е, когато човек отхвърля вярата в
Тя не може да бъде придобита само

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

в търсенето ми на правилния
път. Започнах да гледам различни
религиозни ТВ канали, надявайки се
да успея в търсенето си, но никоя
не удовлетвори. Често прекарвах
нощите или молейки се в дълбока
мъка. или се взирах в небето и
звездите, докато една нощ не чух ясен
глас да ми казва „Погледни нагоре, за
да видиш пътя на напътствията”.
На следващия ден се натъкнах
на телевизионен канал, по който
имаше дискусия по най-красивия
начин, която докосна сърцето ми и
започнах да гледам канала редовно.
Открих значението на съня ми,
защото
чрез
мюсюлманската
телевизия
„Ахмадия
интернешънъл”(сателитният, на
който се натъкнах), аз се запознах
с Имам Махди (т.е. Хазрат Мирза
Гулам Ахмадас, Обещаният Месия
Днес ахмадийците са благословени и Имам Махди) и Халифат и
да бъдат свидетели на живите така положих началната клетва
прояви на Бог. Всеки, който желае да в
Мюсюлманската
общност
види това бива направляван от Бог „Ахмадия.”
към Ахмадия и има десетки случки,
на които съм се натъкнал в тази
По този начин Бог насочва към
връзка, но ще спомена само една неговата жива религия.
малка проява
Целта на религията е да повиши
Една алжирска дама е водена към
нравствеността и толерантността
истината
Обещаният Месияас казва:
Една жена от Алжир разказа
„Целта на религията е да повиши
следното:
нравствеността на човека по
„Преди няколко години сънувах сън, отношение на отразяването на
в който съм в мавзолея на Светия Божиите качества. Когато човек
Пророкса и плача неутешимо. След достигне до това ниво, той може да
този сън започнах постоянно бъде проклинан или обиждан устно
да се моля Бог да ме направлява хиляди пъти, но няма да отвърне

агресивно или с насилие. Истинския
последовател
на
религията
не бърза и не е нетолерантен.
Нетолерантният човек, независимо
християнин,
мюсюлманин
или
индус, няма да се въздържи да
критикува светите личности на
другите религии. Не забранявам
да се правят обсъждания относно
разликите между религиите, обаче
трябва да бъдат направени честно
и почтено честност и почтеност
и без предразсъдъци и злоба.
Сегашната връзка между индусите
и мюсюлманите съществува от
векове, а не от близкото минало.
Затова се молим духът да се влее в
хората и да подобри и затвърди тези
общи връзки, с други думи, не всички
последователи на други религии
винаги да имат добри отношения с
мюсюлманите.” [9]
Религията изисква от
последователите си да развият
душевна чистота
Обещаният Месияас казва още:
„Трябва да се има предвид,
че религията не включва само
дискусии, дебати и спорове. Тя не
означава нищо, освен ако не развие
практическото състояние, което се
изисква от религията, в противен
случай това няма да се хареса на Бог.
Знаем от тяхното практическо
състояние,
че
светците
от
миналото на Исляма и индуизма в
действителност са практикували
това, което са проповядвали.

[„О, вие, вярващи, вслушайте се в
самите себе си”][10]
Стихът ни съветва първо да
променим себе си. Ако човек е лишен
от духовна светлина и въпреки
това проповядва на другите, те
ще принизяват религията до
детска игра. Всъщност този тип
„реформатор” ще бъде вреден за
другите, тъй като те ще използват
логика, разум и философия в
техните проповеди, тя самите ще
бъдат празни и кухи отвътре.”
В света днес членовете на
Мюсюлманската общност „Ахмадия”
са тези, които проявяват търпение,
добри нрави и толерантност и неахмадийците открито признават,
че наблюдават тези качества в
общността. Ние трябва да се
стремим винаги да отстояваме тези
качества, защото със сигурност тези
качества ще привлекат другите към
правилния път.
Един джентълмен в Мали
различава истината от лъжата
Мали е далечна страна в Африка,
където се казва, че хората са
неграмотни и необразовани и
историята, което ще Ви разкажа
е за човек, който се вписва в тази
категория. Един ден един възрастен
човек дошъл в щаба на нашата
мисия в Мали и казал, че иска да се
присъедини към Мюсюлманската
общност „Ахмадия”. В отговор на
въпроса защо иска да се присъедини,
той казал:

„Снощи
си
бях
настроил
радиото на Вашето живо радио
предаване, когато противник на
Вашата общност започна да сипе
яростни обиди срещу мисията
на ахмадийците, а мисионераахмадиец не реагира по същия начин,
представяше логични аргументи.
По време на програмата се молих на
Бог: О, Аллах! Посочими кой от тези
двамата е прав. Докато се молех съм
заспал и сънувах сън. В съня видях, че
от едната страна е Мюсюлманския
джама’ат „Ахмадия”, а от другата
противниците на общността
„Ахмадия” и спореха. Когато
противниците не можеха да
отговорят на мисионера от
общността „Ахмадия”, те го
хвърлиха в една яма и започнаха
да изливат мръсотия върху него.
Тогава в съня видях един светец да
се спуска от небето и да казва „Аз
съм Махди” и той протегна ръката
си спаси мисонера-ахмадиец. Тогава
се събудих. И сега нямам никакви
съмнения относно истината на
„Ахмадия.”
С
Божията
благодат
той
положил клетва и се присъединил
към
Мюсюлманската
общност
„Ахмадия”. Отличните морални
ценности и поведение са онези,
които са привлекли този праведен и
искрен човек и са го подтикнали към
молитви, такива хора са привлечени
от Аллах. Това е знак на живата
религия и живия Бог.
Призивът на религията

Обяснявайки нуждата от религия,
Обещаният Месияас казва:
„Казвам ви, въздържайте се
от злото и бъдете наистина
състрадателни към човечеството.
Изчиствайте сърцата си от злоба
и завист и чрез този навик ще се
превърнете в ангели. Религията,
основана на егоистични желания е
мръсна и нечестива, която е лишена
от състрадание към човечеството
и мръсен е път, покрит с тръните
на ненавистта. О, вие, които сте с
мене, не ставайте като тези хора.
Помислете за това, което искаме
да постигнем чрез религията. Дали
е постоянно да потискаме другите?
Не, религията съществува, така
че ние можем да получим живота,
който се намира в Бог. Подобен
живот никога не е бил и няма да бъде
получен, освен ако Божествените
качества не дойдат да пребъдат
във вас. Бъдете състрадателни
към всички в името на Бог, за да
получите милост на небето. Елате и
аз ще ви науча как вашата светлина
да свети по-силно от всички други
светлини. Оставете вашите низки
страсти, злобата и завистта,
бъдете
състрадателни
към
човечеството и изгубете се в Бога.
Бидейки с Бога, ще постигнете найвисоките нива на пречистване. Това
е пътя, застлан с чудеса, молитвите
са чути и ангелите идват на помощ
на човека. Но това не е работа за
един ден. Напред и постоянно напред.
Учете се от примера на перача,

който продължава да вари дрехите
в гореща вода докато топлината
не премахне всяка мръсотия от
тях. След това, ставайки сутрин,
той накисва прането във вода и бие
дрехите в каменните плочи. Така
мръсотията, събрала се по дрехите
бавно се премахва. Процесът на
загряване на дрехите и удряне
продължава докато не станат
като нови. Това е единствената
стратегия за пречистване на
човешката душа. Вашето спасение
зависи само от това пречистване.
Това е точно каквото Всевишния
Аллах е казал в Свещения Коран [11]:
„душата, която е била пречистена
по различни начини от праха и
мръсотията, е постигнала успех.”
[12]
Ролята на пророците в различните
епохи
Обещаният Месияас обяснява
истинността на Исляма по този
начин:
„Пророците в миналото са били
изпращани само на определени
нации, племена и народи и затова
учението, донесено от тези пророци,
е непълно. Човечеството все още се
е развивало и напредвало в своите
разбирания, знания и качества и
следователно е имало по-малка
нужда от реформация, тъй като
човечеството все още не е било
готово за най-висшата форма на
учение. В крайна сметка е дошла
епоха, когато качествата на човека

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

„Днес аз усъвършенствах Вашата
религия и изпълних своята благодат
към Вас и към онези, които са
избрали Исляма за религия.”[13]
Предишните
религии
бяха
недовършени и бяха подобни на
законите, направени за определени
държави или времеви периоди и
затова Бог не назова тези религии
Ислям. Това е естествено, защото
онези пророци не са дошли за целия
свят, а само за техните определени
народи. Техния фокус е бил да се
реформират злините и пороците
само сред народите, за които са
били изпратени. Тяхната мисия не
е била да доведат до реформирането
на цялото човечество, той като
те са донесли лекарство само за
определени болести и заболявания,
открити сред нациите, за които
са били изпратени. Религиозните
писания,
донесени
от
тези
минали пратеници, също са били
несъвършени, защото техните
принципи са били ограничени до
обхвата на техните определение
нации или народи, за които са
били изпратени. Обаче Ислямът
е бил изпратен за целия свят и по
отношение на всяко качество на
човечеството и Свещения Коран бе
изпратен с цел реформирането на
цялото човечество; правилата и
лидерите, обикновените хора, както
и интелектуалците и философите.
Следователно Коранът обсъжда
качествата, приложими за всички
категории хора, с цел тези качества

да бъдат изцяло посветени в път
към Бога. Отново причината за
това е, защото Коранът разглежда
всички качества и способности на
човечеството и цели да реформира
всички хора. Светият Пророкса
е бил описан като спойката на
всички пророци, като точно тази
предпоставка от неговата мисия
обхваща и изпълнява всички минали
мисии, които не могат да бъдат
завършени от предишните пророци.
Коранът бе изпратен да реформира
цялото човечество и изисква
използването на всяко качество
на човека за тази цел и затова
всички начини за реформирането
са били надлежно обяснени в него.
Ето защо ученията на Корана са
били наречени Ислям, наименование,
което никоя друга религия не е
могла да получи, тъй като са били
ограничени по обхват и поради тази
причина, незавършени. Накратко,
когато това е реалността на
Исляма, защо някой ще се колебае да
нарече себе си мюсюлманин? Разбира
се, твърдението, че Ислямът е
очертан от Корана, се подкрепя
и от суперлативи и очевидни
доказателства и аргументи.” [14]
По този начин дори и днес
ученията и аргументи на Корана
се харесват на праведните хора
и ги привличат. Голям брой от
немюсюлманите се присъединяват
към Исляма и постигат вътрешно
удовлетворение и спокойствие.

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

Начинът, по който ислямските
учения, свързани с Бог и пророците,
са обяснени в тези книги, ми отвори
очите и ме накара да позная Бога,
който търся с години. Бих искал да
се върна в централата на „Ахмадия”
с Вас и да се присъединя към Вас във
Вашите молитви и да се предам на
Бога, който е нашият Създател и
Господар. Бих искал да се присъединя
към религията, която ми показа
правилния път.
Бяха му дадени и други книги
за четене, като „Исус в Индия”, и
след всяка прочетена книга, той
отбелязваше
колко
брилянтни
и интелектуални изследвания и
трудове са. Той се научи как да
изпълнява ритуалното измиване и
официалната молитва. Накратко Бог
постоянно напътства хората по този
начин.
Целта на идването на Обещания
Месияас
Обещаният Месияас е обяснил, че
е дошъл на света, като заместник
на Светия Пророкса, за да обясни на
света още веднъж неговите красиви
учения:
„Бог е изпратил този пророк
(имайки предвид себе си), за да
предостави знания, разбирания
и насоки, изисквани в тази епоха
и да обясни правилните пътища
за постигането на това. Той е
трябвало да предостави знания,
за да удовлетвори сърцата,
да укрепи вярата и да победи

противниците с неопровержими
аргументи и мотиви. Той е бил
изпратен с блестящ и брилянтен
образ на вярата и нейните учения.
Хората очевидно и неочаквано
осъзнават това същество от Бога.
Бог е изпратил този перфектен
реформатор (Обещаният Месияас),
за да установи, че всички други
религии и учения в тази епоха
бледнеят в сравнение с Исляма.
Религията на Исляма обхваща всички
други религии, всички благословии и
тънкости на познаване и разбиране
на всички небесни знаци. Това е
Божията воля чрез този пророк
Ислямът да блесне във всяко едно
отношение.”
Кой друг би могъл да твърди, че
е изпратен от Бог? Наистина днес,
наблюдаваме живите знаци на Бог,
изразени чрез Обещания Месияас.
Какво изисква Исляма от своите
последователи
Какво изисква Исляма от своите
последователи? И каква полза
ще имат те като следват неговите
учения и изпълнят тези изисквания?
Обещаният Месияас разяснява този
въпрос:

„Не, всеки, който се подчинява
изцяло на Аллах и е извършил
добро, ще получи своята награда
от господаря си. Те няма да бъдат
застигнати от страх или мъка.”
[15]
Това означава, че мюсюлманинът
е човек, който се отдава изцяло
на каузата на Всемогъщия Бог,
тоест човек, който се посвещава
на Всемогъщият Бог, който следва
неговия замисъл и спечелва неговото
благоразположение, а след това
става последователен в правенето
на добро в името на Всемогъщия Бог
и посвещава всички свои качества
на тази кауза. С други думи, той
принадлежи изцяло на Всемогъщия
Бог както доктринално, така и на
практика. Доктринално означава, че
човек трябва да цени своята същност
като нещо, което е било създадено
за признаване на Всемогъщия Бог и
неговото послушание, и търсенето
на неговата любов и задоволство.
Практическата
принадлежност
означава да се върши цялото
добро, което е свързано с всеки
човек и неговите способности с
такова усърдие и внимание, сякаш
човек лицето на възлюбения си в
огледалото на своето подчинение.
[16]

„На арабски Ислям означава пари
платени за сключване на сделка,
Такава страст и хъс е това, което
да извършиш афера с някого или да
се
изисква.
търсиш мир, или подадеш иск или
да предадеш позиция. Техническите Установяване на жива връзка с
средства на Исляма са изложени в живия Бог
стиха:
Обещаният Месияас е обяснил,

че Ислямът не просто се състои от
приказки и легенди, като другите
религии, като по този начин не
командва своите последователи,
че тяхната отговорност е само
да следват и да действат според
напътствията на хора от миналото.
Всъщност Ислямът съветва своите
последователи да установят жива
връзка с Бог и да постигнат благодат
чрез живата връзка с Господа.
Обещаният Месияас казва:
„Никоя друга религия или закон
не могат да го заменят, защото
Светия Пророкса е клеймото на
пророците, Свещения Коран е
перфектната книга. Не може да
има друга калима или молитва.
Светият Пророкса е демонстрирал
това, което е проповядвал. Не може
да има спасение, без да се следва
Корана. Този, който му обръща
гръб, ще отиде в ада. Това е нашата
вяра и убеждение. Но също трябва
да се има предвид, че вратата на
Божествената беседа и откровение
остава отворена за тази Ума. Тази
врата е винаги присъстващо и
трайно свидетелство за истината
на Свещения Коран и Светия
Пророкса. Затова Бог ни научи на
тази молитва в глава Ал-Фатиха:
„Води ни по правия път на онези,
които си дарил с твоите благословии
...” [17]
Молитвата, преподавана по
отношение на „онези, които си дарил
с твоите благословии” предлага
как да се търси съвършенството

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

са постигнали. Всъщност лесно е Исляма (естествено само чрез
да се твърди, но е невъзможно да се следване на истинските учения
демонстрира.” [18]
на Исляма). Богът на Исляма не
затваря вратата на благословиите
Богът на Исляма призовава хората пред никого, а по-скоро изпраща
към него с отворени обятия
покана с отворени обятия и казва, че
ас
онези, които изразходват цялата си
Обещаният Месия казва още:
енергия да тича към него, ще намери
„Човечеството е било създадено, вратата на неговите награди и
за да се подчинява и представи поощрения отворена.” [19]
на Бог. Но никой не би искал да
В тази връзка по-рано дадох за
остава сляп и така ако човек е
пример
италианеца и невероятния
наясно, че спасението е заложено
в припознаването на Бог, тогава в начин, по който Бог го е направлявал.
своето търсене да се срещне с него, Истинската религия трябва да
следва, че той никога не може да предлага нови знамения и чудеса
бъде задоволен с шепа истории и
легенди. Вместо това той трябва
Обещаният Месияас разяснява как
да се стреми да се запознае напълно с Ислямът дава живот на религията :
перфектните качества на Бог, за да
„Една религия, която не проява
може да бъде припознат. Само чрез
следването на Исляма това желание живи знамения, няма да може да
може да даде плодове. При някои хора привлича своите последователи към
това желание е било подтиснато от Бог и няма да може да създаде у тях
тяхното егоистично и го и страсти. отвращение към греха и порока.
Има и такива, които жадуват за Религиозните последователи могат
светски удоволствия и развлечения шумно да прокламират тяхната
и са обсебени от материализъм и религия, но им е невъзможно
постигнат
чисто
сърце,
напълно пренебрегват Бог и нямат да
никакво желание да търсят съюз с благополучие и истински страх от
него. Хората,, които се прекланят Бога, освен ако човек не преживее
пред светските идоли са мрачни. нещо необикновено, следвайки тази
Несъмнено човек, който е постигнал религия. Нов живот може да бъде
спасение от светски мании и е вдъхнат само на човек, когато се
намерил истинското вечно щастие генерира свежа убеденост и вяра и
и задоволство, никога няма да бъде какво винаги се е случвало е възможно,
доволен или изпълнен от религия, само когато се случват нови чудеса,
са били показани от
която се състои само от митове каквито
ас
ас
Мойсей
,Исус
, Авраамас, Яковас и
и фолклор. Той ще намери своя мир
ас
и удовлетворение чрез само чрез Мухаммад , Избрания. Нов живот
бива постигнат от онези, на които

Бог им се явява постоянно, чиято
вяра се подновява постоянно и които
наблюдават нови знамения. Другите
религии са хванати в капана на мрежа
от минали приказки и истории от
минали времена. Докато техните
последователи изговарят името
на Бог с езиците си, сърцата им го
пренебрегват. Казвам наистина, че
шумотевицата и безредиците по
света се основават само на истории
и легенди. Всеки, който свързва
чудесата на пратеници и светци
от преди векове знае в сърцето си, че
те само разказват само истории от
древността, на които нито те, нито
техните предци са били свидетели.
Те никога не могат да бъдат сигурни
до каква степен разказите, за които
се отнасят са истински. Тъй като
е често срещано при светските
хора да правят от нищо нещо и
това ги кара да представят минали
разкази и истории като чудеса.
Дали това е мюсюлманин, който
разказва тези минали истории,
християнин, който вярва, че Исусас
е божествен и разказва за неговите
чудеса, или индус, който разказва
за чудесата на аватарите, всички
са напълно безполезни, ако не се
представят живи примери заедно
с тях.
Истинската религия е
онази, която е подкрепяна от живи
примери. Може ли някой в сърцето
си или в съзнанието си да приеме, че
докато от една страна религията
може да бъде вярна, от друга
нейната истинност не успява да
блесне в настоящето и в бъдещето,

а вместо това има само разкази от
миналото, които описват нейната
светлина. Така, когато човек жадува
за напътствия, ще намери вратата
на подобна религия затворена.
Знам със сигурност, че всеки, който
жадува да се срещне с Бог, никога
няма да таи такъв манталитет.
Накратко е абсолютно необходимо
истинската религия да показва
свежи, ярки и блестящи знамения и
да показва нови проявления на Бог и
да представя живи примери.”
Последният световен съюз
Обещаният Месияас казва тогава:
„Бог желае всички души, които
населяват различните части на
света – независимо дали в Европа
или Азия – тези които притежават
чисти натури, трябва да бъдат
привлечени към съюза и неговите
създания да бъдат обединени от
една вяра. Това е Целта на Бог, с
която съм бил отгледан. Затова
следвайте тази цел, но с нежност о
добри нрави.” [20]
Начинът, по който трябва да
бъде следвана една религия, е чрез
молитви и концентриране върху
подобряване на моралните ценности
на човека, а не чрез размахване
на меч и проливане на кръв. Сега
отговорност е на последователите
на истинския слуга на Светия
Пророкса (т.е. Обещания Месияас)
да разпространят посланието на
тази религия по света, което Светия
Пророкса е дошъл да установи.

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

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

И така станете! Оставете своите
уговорки и пожертвайте цялата си
енергия, живот, богатство, време
и чест, за да изпълните тази важна
цел! Разширете своите качества и
Ислямът – Перфектната и пълна
способности, увеличете молитвите
си до степен на такава болка и мъка,
религия
че Бог да изпрати безкрайните си
Трябва да се знае от всички, благословии за нашите усилия за
че Ислямът е перфектно учение, постигане на тази цел, за да могат
изпратено от Бог и науката е единствената истинска религия и
подчинена на него. Трябва да бъде единствения истински пратеник

да бъдат признати и единственият
истински Бог да бъде надлежно
почитан по света! Нека Бог ни даде
възможност да изпълним нашите
отговорности.
Сега се съберем за тиха молитва
с Божията воля: молете се за
всички ахмадийци, които страдат
по някакъв начин някъде по света;
молете се за целия мюсюлмански
свят Бог да облекчи болката,
мъката и страданието им; молете
се Бог да спре жестокостите и
несправедливостите,
извършени
от управниците и така наречените
религиозни лидери и организации,
които позорят името на Исляма;
молете се и за подобряване на

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