
Петъчна проповед: 
Финансова саможертва и 
Уакф-е-Джадид

Проповед, произнесена от 
Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба, 
председател на Мюсюлманската 
общност „Ахмадия“. 
Било е разкрито на Обещания Месия 
(мир нему): „Няма друг Бог освен 
мен, затова смятайте мен за ваш 
Пазител.“ [Тадхкирах, стр. 626] Тук 
Бог уверява Обещаният Месия (мир 
нему), че той не трябва да се обръща 
към никой друг, единствено Бог ще 
направи всичко да работи в негова 
полза, само Той ще бъде Пазителят 
и само Той ще предоставя всички 
ресурси. Бог го е уверил, че само Той 
има силата да направи всичко добро 
и Той наистина ще го направи. 
Обещаният Месия (мир нему) е 
казал, че Бог му е заявил чрез това 
откровение, че само Той е Пазителят 
и Обещаният Месия дори и не трябва 
да си помисля, че някой друг има 
пръст в Неговите дела. Обещаният 
Месия е казал, че всеки член на 
Джама‘ата не трябва да забравят 
за това откровение, в което Бог не 
зависи от ничия помощ, услуги 
или саможертва. Той е създал тази 

и Той самият ще направи 

така, че тя да просъществува. Всеки 
член да може да служи на Джама‘ата 
по какъвто и да е начин и това трябва 
да се счита за Божествена благодат. 
Хората от Джама;ата по онова 
време са разбрали това и са били 
подготвени за всякакви саможертви 
за изпълнението на мисията, 
демонстрирайки високи идеали в 
даряването на парични средства. Те 
не са считали саможертвите, които 
правят, за някакъв вид услуга, а по-
скоро са били благодарни на Бог, че 
им е дал възможност да направят 
тези саможертви. Този дух е жив и 
до днес. 
Това откровение, също така, показва 
на Халифатът, който е следвал 
Обещаният Месия, че благодарение 
на духа на преданост на човека към 
Бог, помощ трябва да бъде търсена 
само от Бог. Днес ние продължаваме 
да изпитваме Божествената помощ 
и благодат. Бог отдава значение на 
финансовите дарения в сърцата 
на ахмадийците и те демонстрират 
изключителни примери за финансова 
благотворителност. Има множество 
финансови схеми в Джама‘ата, една 
от които е Уакфе Джадид. 



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

бяха поети от тази схема. Две 
джамии и две временни постройки 
бяха построени в Непал, които се 
стопанисват от индийския Джама‘ат. 
Специално внимание е отделено за 
изграждането на джамии и приюти 
с постъпленията от Уакфе Джадид. 
Разходите за му‘алими (религиозни 
учители) също се поемат от тази 
схема. Например има над хиляда 
му‘алими в Индия, а в 26 африкански 
държави броят на муа‘алимите е 
над хиляда. 130 нови джамии и 
82 приюта бяха построени през 
последната година в африканските 
държави. 
В африканските държави се 
провеждат интензивни часове 
по табият за нови ахмадийци. 
Миналата година бяха проведени 
на 2000 такива часове и множество 
опреснителни курсове, в които 
участваха над сто хиляди нови 
ахмадийци. 
600 000 души по цял свят участваха 
в схемата Уакфе Нау през 2010. 
Хазрат Халифатул Масих е 
съветвал, че финансовите дарения 
са неразделна част от тарбият и е 
насърчавал увеличаването на броя 
на участниците. С Божията благодат 
през 2015 броят на участниците е 
надхвърлил 1 200 000. Хазур е казал, 
че все още има място за подобрения 
в това отношение. Следващият хазур 
е разказал много вдъхновяващи 
вярата разкази за финансови 
дарения от африканските държави, 
Финландия, Индия, о-в Мавриций, 
Австралия, Норвегия, Германия и 



Канада. 
През 2015 по отношение на 
вноските след Пакистан, първите 
десет държави са както следва: 
Великобритания, САЩ, Германия, 
Канада, Индия, Австралия, 
Индонезия, страна от Близкия изток, 
Белгия и Гана. 
По отношение на увеличението на 
вноските въз основа на местната 
валута, първите три държави са: 
Гана, САЩ и Великобритания. 
По отношение на вноските на глава 
от населението, първите няколко 
страни са: страна от Близкия изток, 
САЩ, друга страна от Близкия 
изток, Швейцария, Великобритания, 
Австралия, Белгия, Германия и 
Канада. 
По отношение на увеличението на 
даренията, освен Африка, другите 
основни страни са: Индия, Канада, 
Великобритания и САЩ.
В Африка, където има най-голямо 
увеличение на даренията, основните 
държави са следните: Нигерия, 
Камерун, Гвинея Конакри, Нигер, 
Буркина Фасо, Мали, Бенин, 
Танзания и Уганда. 
Първите три Джама‘ата в Пакистан 
по отношение на дарения от 
пълнолетни граждани са: Лахоре, 
Рабват и Карачи. Основните 
райони/области	 са:	 Фейсалабад,	
Исламабад, Саргодха, Гуйранвала, 
Гуйрат, Мултан, Умерикот, Наровал, 
Хидерабад и Бахавалпур. 
Първите три джама‘ата в Пакистан в 
даренията за Атфал са: Лахор, Карачи 
и Рабвах. А областите са: Исламабад, 

Фейсалабад, Гуйранвала, Гуйрат, 
Хидерабад, Дера Гази Кхан, Мултан, 
Котли, Мирпур Кхас и Пешавар.
Във Великобритания основните 
джама‘ати са: Уорчестър парк, 
Рейнс парк, Западен Бирмингам, 
джамията „Фазл”, Уимбълдън парк, 
Джилингъм, Южен Чийм, Ню 
Малдън, Южен Брадфорд и Глазгоу. 
Основните райони във 
Великобритания са: Мидландс, 
Норт Ийст, Лондон А, Лондон Б и 
Мидълсекс. 
Основните джама‘ати в САЩ са: 
Силиконовата долина, Сиатъл, 
Детройт, Централна Вирджиния, 
Лос Анджелис, Силвър Спринг, 
Йорк, Харисбърг, Бостън, Северен 
Хюстън и Далас. 
Няколко от основните населени 
места в Германия са: Хамбург, 
Франкфурт и Висбаден.
Трите основни населени места в 
Канада са: Калгари, Вон и Ванкувър. 
А основните 5 джама‘ата са: Милтън 
– Джорджтаун, Дъръм, Западен 
Едмънтън, Северен Саскатуун и 
Западна Отава. 
По отношение на даренията за 
Атфал, първите няколко канадски 
джама‘ата са: Дъръм, Калгари, 
Норт Уест, Милтън – Джорджтаун, 
Източен Пийс Вилидж и Уудбридж. 
Хазрат Халифатул Масих е казал, 
че и друг път е обръщал внимание 
на това, че други държави с големи 
Джама‘ати трябва също да работят 
по линиите, по които се извършва 
организираната работа в Канада 
за Уакфе Джадид за Атфал. Хузур 



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

Лемтън, Южен Брисбейн, Лоугън, 
Марсдън Парк и Блектаун.
Нека Бог да благослови дарителите 
и да им даде повече и нека да имаме 
възможност да направим по-
големи саможертви тази година по 
отношение на даренията, както и 
дарителите. 
След това бяха произнесени 
погребални молитви за:
Мухамад Аслам Шаад Мангла Сахиб, 
който почина на 31 декември 2015 г. 
Той беше на почти 71 години. 
Ахмад Шер Джоя Сахиб, който 
почина на възраст от 67 години. Той 
живя в Белгия. 


