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Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
Pažadėtasis Mesijas (ramybė jam) 

(1835-1908) 





APIE AUTORIŲ 

Pažadėtasis Mesijas (ramybė jam) gimė kilmingoje šeimoje Qadiane, 
Indijoje. Nuo pat mažens jis labai domėjosi religija. Taip pat jis buvo 
žinomas dėl savo sąžiningumo, atjautos ir ryžtingumo. Bėgant laikui jo 
žinios ir supratimas apie religiją bei jos pritaikymą visuomenėje gylėjo. 

Būdamas Musulmonas, jis tvirtai tikėjo, kad visos religijos iš pagrindų 
yra tikros; jis visada siekė palaikyti visų religijų ir jų pranašų kilnumą. 

Jo uolus religijos gynimas galiausiai buvo palaimintas Alacho ir jis 
patyrė apreiškimą kaip Alachas jį pasirenka 1882-aisiais metais. Jis ir 
toliau gavo apreiškimo palaiminimus per visą savo gyvenimą, o 1889-
aisiais metais, Dievo vedamas, įsteigė Ahmadiją Musulmonų 
Bendruomenę. Jis taip pat teigė, jog yra Pažadėtasis Mesijas, kurio visų 
religijų pasekėjai laukė (taip pat Imam Al-Mahdi Islame). Nuo pat 
pradžios bendruomenė skleidžia Islamo taikos žinią visame pasaulyje. 

Taikos atgaivinimas įvyks atnaujinus Islamą, kadangi jo mokymas yra 
amžinas bei apimantis visų ankstesnių religijų- tiesą. Taigi nors 
reformuotojas laukiamas Musulmonų, taip pat jis laukiamas kitų Dievo 
apreikštų religijų pasekėjų. 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) įkvėptas Dievo teigė, jog jis 
buvo reformuotojas, pažadėtas pastarosioms dienoms išpildant 
pranašystes apie Pažadėtąjį Mesiją ir Imam Al-Mahdi (t.y. apreikštasis 
vadovas, išpranašautas Islame). Jo pasirodymas išpildė pranašystes apie 
antrąjį dvasinį šventojo Islamo pranašo atėjimą (ramybės ir Alacho 
palaimos jam), taip pat apie antrąjį atėjimą Jėzaus, Krišnos, Budos 
(ramybė jiems) ir kitų Alacho pranašų. 
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PRATARMĖ 

Dabar  yra laikas kai materializmo šešėlis išplito po visą žemės rutulį ir 
aptemdė žmonių regėjimą. Labai daug žmonių išpažįstą tikėjimą, bet 
nepasiekia jo tikrojo saldumo ir stiprybės. Jie nežino Vienintelio Gyvo, 
Visur Esančio Dievo. Norėdamas suteikti naudos tiesos siekėjams, aš 
pristatau sutrumpintą mokymų versiją aprašytą šventojo Ahmadijos 
judėjimo įkūrėjo knygoje Kashti-Nuh ( angliškai – Noah‘s Ark, 
lietuviškai – Nojaus Arka), kurią jis parašė norėdamas išgelbėti žmoniją 
nuo materializmo ir religijos tikėjimo trūkumo potvynio. Ši knyga buvo 
numatyta Ahmadijos bendruomenės nariams, tačiau visi musulmonai 
bendrai buvo adresuoti joje. Ši knyga yra lyg švyturys kiekvienam 
musulmonui, ne, ne tik musulmonui bet ir kiekvienam žmogui 
siekiančiam tiesos ir dvasingumo, galintis įžiebti jo vidinę lempą ir 
apšviesti jo širdį. 

Dabartinė santrauka yra perteikimas pačio įkūrėjo šventų žodžių lietuvių 
kalba, ji yra prisotinta visų palaiminimų, kurie nusileido iš dangaus į 
švento asmens širdį. Skaitykit ir būkite palaiminti. 

Knygos gale yra pridedamas žodžių sąrašas (daugiausia islamiškosios 
teologijos terminų) su trumpais paaiškinimais, kurie aš tikiuosi 
palengvins skaitymą. 

Mirza Bashir Ahmad 

RABWAH 

Rugsėjo 22, 1958 
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MŪSŲ MOKYMAS 

PAPRASTAS ŽODINIS ĮSIPAREIGOJIMAS NETURI 
JOKIOS VERTĖS JEI NĖRA PAREMTAS 
NEAPSIMESTINIU IR TVIRTU RYŽTU 

Leiskite man pasakyti visiškai aiškiai - paprastas žodinis įsipareigojimas 
neturi jokios vertės jei nėra paremtas neapsimestiniu ir tvirtu ryžtu, kurio 
būtų laikomasi kiekvieną dieną. Todėl, tik tas žmogus, kuris pilnai 
išpildys visus mano mokymus, jis vienas įžengs į mano namus su 
nurodymais, kuriuos Dievas Visagalis pažadėjo: 

 [إِنّیْ  أَُحافِظُ  ُکلَّ  َمنْ  فِی الدَّار]

 „ Aš Pats apginsiu tuos, kurie yra šiame name“. Be abejo, netūrėtų būti 
suprasta,  kad ši Dieviškoji apsauga apima tik tuos, kurie gyvena namo 
perimetre pastatyto iš purvo ir plytų: įsipareigojimas taip pat apima tuos, 
kurie pilnai seka mano mokymus ir kurie, dėl šios priežasties gali būti 
mano dvasinių namų gyventojai. Esminis dalykas, tiesiogiai susijęs su 
mano mokymų tinkamu laikymusi, yra tas, kad žmogus tūrėtų tvirtai 
tikėti, kad yra Visagalė, Viską Išlaikanti Aukščiausioji Esybė, Kūrėjas 
visko,  Nekintantis, Nuolatinis ir Amžinas. Jis neturi tėvo, nei jis turi 
sunų. Jis yra Šventas, taigi nėra poreikio ar progos Jam eiti ant Kryžiaus 
ar kentėti bet kokiu būdu ar būti mirties objektu. Jis yra toks, kad net ir 
kai Jis yra labai toli, Jis vis tiek labai arti, ir būdamas labai arti, Jis vis 
tiek yra labai toli. Nors Jis yra Vienas ir absoliučiai unikalus, Jo 
apsireiškimai yra skirtingi ir įvairialypiai. Kai žmogaus viduje kažkas 
pasikeičia, pasikeitusiam žmogui Jis tampa nauju Dievu, susiduriant su 
juo pradžioje naujo pasikeitimo, žmogus mato pasikeitimą Dieve 
proporcingai atitinkantį įvykusiam pasikeitimui žmoguje, tačiau Dievas 
nesikeičia, Jis yra Amžinas, Nesikeičiantis ir pats Idealiausias Savyje. 
Bet per kiekvieną pasikeitimą žmoguje, kuris vyksta į gerąja pusę – 
Dievas atskleidžia Save jam naujesne ir aiškesne apraiška. Su kiekviena 
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progresuojančia pažanga iš žmogaus pusės Dievas taip pat parodo Save 
su aukštesne ir galingesne apraiška. Jis parodo nepaprastą Savo galios 
pasireiškimą ir šlovę tik tada kai žmogus parodo nepaprastą pasikeitimą 
savyje, tai yra esmė ir pagrindas stebuklų kuriais tapo liudininkais visi 
Dievo tarnai. Tikėti į šį Dievą su tokiomis galiomis yra būtina ir 
pagrindinė sąlyga mūsų Judėjimo. Įdiekite šį tikėjimą savo širdyse, ir 
duokite jam pirmenybę galvojimui apie save, apie savo patogumą ir 
komfortą bei ryšius , atsiduokite tikėjimo nurodymams ir reikalavimams. 
Kasdieniame gyvenime savo veiksmais parodykite, tvirtą ištikimybę 
Jam. Kiti žmonės šiame pasaulyje neduoda pirmenybės Jam, ir pasirenka 
materialines gerybes, ir teikia viltį gauti pagalbą iš draugų bei giminaičių. 
Bet tu turėtum suteikti Jam pirmenybę, kad danguje būtum skaičiuojamas 
tarp Jo žmonių. 

Malonės ženklų rodymas yra amžinas Dievo būdas. Bet tu gali būti šio 
palaiminimo dalis tik tada, kai tarp tavęs ir Jo nebeliks nesutarimų bei 
atstumo. Tik tada kai visi tavo norai, viltys ir troškimai susijungią į Jo 
valią, tik tada kai visada, ir laimėje ir nelaimėje, ir viltyje ir nusivylime 
tu išliksi nuolankiai nusilenkęs prie Jo durų, kad Jis darytų su tavimi tai 
ką Jis darys. Jei jūs taip elgsitės, jumyse pasirodys Dievas, Kuris ilgą 
laiką dangstė savo veidą nuo pasaulio. Ar yra tarp jūsų bent vienas, kuris 
sektų Jo mokymus, siekdamas tik Jo malonės, be menkiausios abejonės 
apie tai, kaip Jo valia veikia? Net ir kančios akimirką jūs turėtumėte 
ištiesti savo geriausią koją į priekį, nes tai yra jūsų sėkmės paslaptis; ir 
jūs turėtumėte stengtis visomis savo jėgomis išplatinti supratimą apie Jo 
Vienumą ir vieningumą po visą pasaulį. Būkit geri ir  gailestingi visai 
žmonijai, nes visi esame Jo kūriniai: neenkite kitų su savo liežuviu ar 
rankomis ar jokiais kitais būdais. Visada dirbkite žmonijos labui. 
Niekada neginkite savo išdidumo prieš kitus, net ir tuos, kurie yra žemiau 
jūsų. Niekada nenaudokite įžeidžiančios kalbos - nei vienam, net ir tiems, 
kurie jus užgaulioja. Būkite kuklūs dvasia, malonūs ir nuolaidūs ir 
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atleidžiantys, užjaučiantys visus kitus ir linkintys jiems gero, kad ir jūs 
būtumėte priimti.  

Yra daug tokių, kurie apsimeta esantys malonūs ir atleidžiantys, bet 
viduje jie yra vilkai; yra daug tokių, kurie išorėje atrodo esantys tyri, bet 
jų širdyse jie yra gyvatės. Jūs negalite būti priimti Viešpačio akivaizdoje 
nebent esate tyri, tiek išorėje tiek viduje. Jei jūs esate dideli, parodykite 
gailestingumą tiems, kurie yra maži – neniekinkite jų; jei jūs esate 
išmintingi ir gerai išsimokslinę tada tarnaukite tiems, kurie nežino - 
išminties žodžiais; niekada netrokškite atnešti gėdą dėl jų neišmanymo 
norėdami parodyti savo pačių išsimokslinimą. Jei jūs esate turtingi, vietoj 
to, kad būtumėte išdidžiai susikoncentravę vien tik ties savimi, jūs 
tūrėtume tarnauti neturtingiesiems. 

 Būkite atsargūs ir venkite kelių, kurie jus pražudys. Bijokite Viešpačio, 
būkite teisingi ir nenupulkite ir nepradėkite garbinti Dievo kūrinių. 
Atsiduokite visiškai ir tik išimtinai Jam, kad jūs prarastumėte 
susidomėjimą šiuo pasauliu. Tapkite vien tik Jo, gyvendami tik dėl Jo 
valios ir malonės, Jo labui, nemėgdami visko kas yra netyra ir 
nuodėminga, nes tikrai Jis yra Šventas. Kiekvienas rytas tūrėtų būti lyg 
liudininas jums, kad jūs praleidžiate naktį teisingai ir kiekvienas vakaras 
tūrėtų būti liudininkas jums, kad jūs praleidote dieną su baime Dievui 
jūsų širdyse.  

NEBIJOKITE PRAKEIKSMŲ, KURIUOS PASAULIS 
GALI SUKRAUTI ANT JŪSŲ 

Nebijokite pasaulio prakeiksmų, nes jie ištirps ore kaip dūmai ir jie negali 
paversti dienos į naktį. Ko jūs tūrėtumėte bijoti – tai to prakeiksmo, kuris 
ateina iš Dievo, kuris visiškai išrauna iš abiejų pasaulių tą ant kurio jis 
krinta. Jūs negalite apsaugoti savęs veidmainystėmis ir apsimetinėjimais, 
nes Dievas, Kuris yra jūsų Viešpats gali matyti net ir giliausias jūsų 
mintis bei ketinimus ir visą jūsų esybę. Kaip tada jūs galite tikėtis Jį 
apgauti? Todėl ištiesinkite save ir išvalykite save ir tapkite tyri ir vertingi, 
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be menkiausios dalelytės nešvarumų  jumyse, nes jei tokia egzistuos, ji 
atims jūsų šviesą. Ir jei bet kuriame jūsų širdies kampelyje bus išdidumas, 
veidmainystė, apsimetinėjimas, tuštybė, meilė sau ar bloga charakterio 
savybė, jūs nebūsit priimtini Viešpačio akivaizdoje. Tūrėkite mintyje, 
kad po vieno ar antrodalyko, kuriuos jūs pasiekėte, jūs neapsigautumėte 
ir negalvotumėte, kad padarėte viską , kas turi būti padaryta; nes Dievas 
trokšta, kad jūsų visą gyvenimą jūsų esybė eitų per gilų ir visapusišką  
perversmą. Tikrai Jis reikalauja iš jūsų, kad jūs priimtumėte mirtį, po 
kurios Jis jums duos kitą gyvenimą. Nedelsdami atsikratykite visų 
prieštaravimų ir nesutarimų tarp jūsų ir susitaikykite: atleiskite 
nusidėjėliams jūsų broliams, nes tikrai tas žmogus yra blogas, kuris 
nenori susitaikyti su savo broliu. Jis būtų atskirtas jei jis siektų sukurti 
nesantaiką. Palikite tuštybes ir susikoncentravimą ties savimi ir visus 
bendrus nesutarimus ir nesusipratimus. Per teisingumą ir pateisinimą 
savo pozicijos, būkite nuolankūs savo elgsena, lyg jūs būtumėte padarę 
klaidą, kad ir jūs patys būtumėte sutikti su atleidimu. Palikite viską, kas 
storina jūsų tuštybę, nes durys pro kurias jūs būsite pakviesti įžengti, nėra 
tos pro kurias stori žmonės praeis. 

 Koks nelaimingas yra tas žmogus, kuris nesugeba tikėti dalykais, kurie 
ateina iš Dievo burnos, kuriuos aš jau minėjau jums. Jei bent kiek jūs 
trokštate, kad Dievas esantis danguje būtų patenkintas jumis, skubėkite 
tapti vienu iš jūsų , lyg jūs būtumėte broliai gimę iš tos pačios mamos. 
Tik jis yra labiausiai gerbiamas, kuris daugiausiai atleidžia blogus darbus 
jo brolio; ir nelaimingas yra tas, kuris išlieka kietaširdis ir neatleidžia. Jis 
nėra dalis manęs ir neturi manyje dalies. Išlikit dievobaimingi dėl 
prakeiksmo, kuris ateina iš Dievo, nes Jis yra šventai intensyviai pavydus 
ir konkretus Savo šventybe. Blogio darytojas negali būti artimas Jam. Nei 
vienas, kuris yra išdidus negali būti artimas Jam. Nei engėjas, nei 
neteisus, nei tas kuris nėra sąžiningas, nei tas, kuris pavydi Jo vardui. Tie, 
kurie puola ant materialių malonumų kaip šunys ar kaip maitvanagiai ant 
dvėselienos, tie kurie siekia tik komforto gyvenime, tie negali būti Jam 
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artimi. Kiekviena netyra akis išlieka toli atstumta nuo Jo; kiekviena 
netyra širdis išlieka nežinanti apie Jį. Tas, kuris gyvena ugnyje, bus 
apsaugotas nuo liepsnų; tas, kuris rauda dėl Jo labo bus padarytas 
laimingu, kupinu juoko ir džiaugsmingumo. Jis, kuris atsiskiria nuo šio 
pasaulio Jo labui, ras Jį. Su didžiausiu nuoširdumu širdyje, su tvirta, 
nepajudinama jėga ir užsidegimu, tapkite draugais su Dievu, kad ir Jis 
taptų jūsų draugas. Parodykite  gailestingumą savo pavaldiniams, būkite 
malonūs savo partneriams ir jūsų broliams, kurie yra neturtingi, kad ir 
danguje jūs taip pat būtumėte sutikti su gailestingumu. Jūs tikrai ir 
visiškai tapkite Jo, kad ir Jis taptų jūsų. Šis pasaulis yra kupinas 
tūkstančių blogybių, išbandymų ir nelaimių: su nuoširdumu ir pasiryžimu 
širdyje sugaukite Dievą, kad ir Jis apsaugotų nuo blogybių, nesėkmių ir 
išbandymų jus, ir laikytų juos toli nuo jūsų. Joks blogis ir kančia 
neatsiranda šioje žemėje be įsako iš dangaus; ir jokia kančia nėra pakelta 
iki kol gailestingumas nusileidžia iš dangaus. Todėl išmintis slypi, tame, 
kad jūs paimate tvirtai už šaknų nesibaimindami apie šakas. Nėra 
uždrausta jums prašytis pagalbos ar naudoti savo žmogiškasias jėgas: kas 
yra uždrausta - jomis visiškai pasikliauti (nepaisant Dievo valios). Visais 
atvejais bus Dievo valia tai kas įvyks, ir tas žmogus, kuris turi jėgų paimti 
viską į savo rankas iki šios akimirkos, tūrėtų žinoti, kad pozicija tikėjimo 
ir pasikliovimas Dievu yra geriausia iš visų pozicijų. 

TIE, KURIE GERBIA ŠVENTĄJĮ KORANĄ BUS 
GERBIAMI DANGUJE 

 Jums dar vienas būtinas mokymas yra tas, kad jūs netūrėtumėte palikti 
Šventojo Korano kaip knygos, kuri buvo pamesta, nes ten ir tik ten jūsų 
gyvenimas guli. 

 Tie, kurie gerbią šią Šventą Knygą bus gerbiami danguje. Tie, kurie 
laikys Šventąjį Koraną aukščiau visų tradicijų ir kiekvieno pasakymo, 
tiems bus duodama pirmenybė danguje. Žmonijai dabar, visame žemės 
paviršiuje, nėra kitos Knygos išskyrus Šventąjį Koraną: žmogaus sūnums 
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nėra kito Pranašo ir Tarpininko išskyrus Muhamedą,Pasirinktąjį tegu 
ramybė ir palaiminimai Dievo būna jam. Tad stenkitės, kad jūs 
puoselėtumėte tyriausią meilę šiam Pranašui, neduodami pirmenybės, 
galios ir garbės niekam kitam, kad jūs atsidurtumėte danguje kaip ir tie, 
kurie buvo išgelbėti. 

 Ir labai aiškiai tūrėkite galvoje, kad išsigelbėjimas nėra kažkas ką jūs 
patirsite gyvenime po mirties. Tikrasis ir vienintelis išsigelbėjimas yra 
tik tas, kuris parodo savo šviesą šiame gyvenime. Kas yra tas kuris 
pasiekia išsigelbėjimą? Tik tas, kuris išlaiko tvirtą tikėjimą, kad Dievas 
yra realybė ir kad Muhamedas, ramybė ir Dievo palaima jam, yra 
tarpininkas tarp žmonijos ir Jo. Kad po dangumis nėra nei vieno, kuris 
yra lygus rangu ir aukštybe jam: nė nei viena knyga negali varžytis su 
Šventuoju Koranu. Kad nei vienam Dievas nenorėjo, kad jis gyventų 
amžinai, bet šis pasirintasis pranašas gyvena amžinai: kad išlaikytų jį 
gyvą amžinai Jis padėjo pamatus, kad Shari‘ah (Islamiškieji įstatymai) 
būtų tęstini ir jo dvasiniai palaiminimai tęstųsi iki Prisikėlimo dienos. Ir 
galiausiai, iš srauto jo dvasinių naudingumų žmonijai, jis atsiuntė 
Pažadėtąjį Mesiją į šį pasaulį, kurio atėjimas buvo būtinas norint pabaigti 
Islamo struktūrą. Buvo būtina, kad šis pasaulis neateitų į pabaigą iki kol 
Muhamedo judėjimui būtų duotas pavaizdavimas dvasinio Mesijo, tas 
pats buvo duota Mozės judėjimui.Būtent į tai sekanti eilutė iš šventojo 
Korano nurodo :  

َراَط اْلُمْستَِقْيَم۔ ِصَراَط الَِّذْيَن اَْنعَْمَت َعلَْيِهمْ    ]  ,Vesk mus teisingu keliu. Keliu tųjų)اِْهِدناَ الِصّ

kuriuos Tu palaiminai)] 

Mozė gavo lobį, kuris buvo prarastas ankstesniais amžiais, ir Muhamedas 
gavo lobį, kurį Mozės judėjimas nesėkmingai prarado. Dabar Muhamedo 
judėjimas stovi Mozės judėjimo vietoje, bet didybe tokį kaip Mozę, 
pralenkia  tūkstantį kartų, kai tuo tarpu Mesijo Muhamedo judėjimas 
pranoksta Jėzaus  tūkstančiu matavimu. Ir ne tik pažadėtojo Mesijo 
Muhamedo judėjimas atėjo pagal laiko terminus - lygiai keturioliktame 
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amžiuje po Šventojo Pranašo, kaip ir Jėzus pasirodė keturiolika amžių po 
Mozės, jis taip pat atėjo tuo metu, kai tų dienų musulmonų sąlygos buvo 
identiškos sąlygoms, kurias turėjo žydai Jėzaus laike.Aš esu tas 
Pažadėtasis Mesijas. Dievas daro ką Jis nori. Kas nuoširdžiai priims 
bai‘at su manimi ir taps mano pasekėju iš visų savo širdies gelmių ir bus 
susikoncentravęs ties paklusnumu man ir paliks visus savo asmeninius 
tikslus ir ketinimus, jis vienas yra tas, kurį šiais sunkiais išbandymų 
laikais mano siela trokšta užstoti.  

TAIGI VISI ŽMONĖS,  SKAIČIUOJAMI, KAIP MANO 
BENDRUOMENĖS NARIAI 

Danguje jūs taip pat būsite skaičiuojami kaip mano pasiekėjai, tik tada 
kai visiškai teisingai pradėsite judėti link teisingumo kelių. Melskitės 
savo penkias būtinas maldas su tokiu susikoncentravimu ir pagarba 
mintyse lyg matytumėte Dievą prieš jus savo akimis. Laikykitės 
pasninkavimo dėl Dievo labo visiškai nuoširdžiai. Visi tarp jūsų, kurie 
yra įpareigoti mokėti Zakat, tūrėtų niekada nepamiršti sumokėti šios 
prievolės. Ir tie, kuriems piligriminė kelionė tapo būtina, be jokių trikdžių 
esančių jų kelyje, tūrėtų leistis į šią palaimintą kelionę. Darykit visus 
gerus darbus atsakingai ir nuosekliai, palikite visą blogį, kuris gali kilti 
iš širdies gelmių. Būkite neabejotinai tikri, kad joks veiksmas ar geras 
darbas neprives jus arčiau prie Dievo jei jis yra be teisingumo kylančio 
iš širdies. Visa ko pradžia, to kas yra gera prasideda su Taqwa (Dievo 
baime). Tad bet kuris jūsų veiksmas, kuris yra kupinas Taqwa niekada 
nebus bereikšmis ar bergždžias. Taip pat yra būtina, kad jūs būtumėte 
išbandyti per įvairius sielvartus ir praradimus, kaip ir tie, kurie buvo 
išbandyti prieš jus. Dėl to būkite įspėti prieš laiką, kad nesukluptumėte 
kai ateis laikas. Žemė su viskuo kas yra joje, negali sukelti tau jokio 
sužalojimo, su sąlyga, kad tavo ryšys su dangumi yra stiprus. Kai bet 
koks sužeidimas ateina tau, tai bus tik nuo tavo paties rankų. Jei tu prarasi 
visą šlovę šioje žemėje, Dievas tau suteiks šlovę danguje, kuri niekada 
neišseks. Todėl, nepalik Jo, kad ir kokius išbandymus tau tektų praeiti.  
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Tau lemta būti persiokiojamam ir baudžiamam įvairiais būdais, ir 
daugeliui tavo vilčių būti atmestoms, bet tais atvejais tu netūrėtum 
graužtis, nes Viešpats, tavo Dievas duos tau išbandymų, norėdamas 
išbandyti ar tavo tikėjimas išliks stiprus. Jei tu trokšti , kad angelai iš 
dangaus dainuotų tau pagyrimus, tada priimk sumušimus, kuriuos 
daugelis žmonių tau duos, ir džiūgauk, girdėdamas užgauliojimus ir 
dėkok Dievui; patirk nusivylimus bet neatsiskirk nuo Jo.  

Jūs esate paskutiniai Dievo žmonės. Praktikuokit gėrį iki tokio lygio, kad 
būtų pasiekta tobulybė. Kiekvienas tarp jūsų, kuris atsipalaiduos ir taps 
tingiu bus išmestas iš bendruomenės, kaip ir nešvarus daiktas yra 
atmestas ir išmetamas. Jis numirs su atgaila savo širdyje, ir jis negalės 
sužeisti Dievo jokiu būdu. Su dideliu džiaugsmu aš perteikiu jums šias 
džiugias žinias, kad jūsų Dievas tikrai egzistuoja. Nors ir visi esame Jo 
kūriniai, tačiau Jis išsirenka tik tuos, kurie išsirenka Jį. Jis suteikia garbę 
tiems, kurie garbina Jį. Kai jūs ištiesinsite savo širdis ir jūsų liežuviai taps 
tyri ir jūsų akys ir jūsų ausys, jūs ateisite pas Jį, ir Jis jus priims. 

TIKĖJIMO KLAUSIMU, KO DIEVAS TROKŠTA IŠ 
JŪSŲ 

 Ko Dievas reikalauja iš jūsų yra tik tai, kad jūs laikytumėte Dievą Vienu 
ir, kad Muhamedas, tegu ramybė ir palaiminimai Dievo būna jam, yra Jo 
pranašas, Khatam-ul-Anbiya , ir puikiausias iš jų visų. Po jo nėra jokio 
kito pranašo, tik tas kuriam buvo duota mantija Muhamadiyyat  
(Muhamedo judėjimo), nes tarnas nėra atskiras nuo savo šeimininko, kaip 
ir šaka nėra atskirta nuo šaknų. 

 Neabejokite, kad Jėzus, Marijos sūnus yra miręs, jo kapas yra Kašmyre, 
Šrinagare, Mohallah Khanyar (Indijoje). Dievas kalbėjo apie jo mirtį 
Šventajame Korane. Taip pat tūrėtų būti turima mintyje, kad aš jokiu 
būdu nesiekiu paneigti aukštos Jėzaus, ramybė jam, padėties. Nors 
Dievas man perdavė, kad  Muhamedo Mesijas yra aukščiau laipsniu negu 
Mozės Mesijas. Mesijui, Marijos sūnui aš turiu didelę pagarbą, nes 
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lyginant dvasinį atskirties tašką aš esu Khatamul Khulafa Islame kaip 
Mesijas, Marijos sūnus buvo Khatamul khulafa izraelitų grandinėje. Iš 
Mozės palikuonių Marijos sūnus buvo Pažadėtasis Mesijas, tuo tarpu aš 
esu Pažadėtasis Mesijas iš Muhamedo palikuonių. Todėl aš jį labai 
gerbiu, kurio vardą aš turiu: ir kas pasakys, kas aš jo negerbiu yra didelis 
melagis ir ne gerybių darytojas. 

KAS PRIKLAUSO MANO BENDRUOMENEI IR KAS 
NE 

Nors jau paaiškinau visus šiuos dalykus, aš pasikartosiu dar kartą, kad 
jūs neturite ilsėtis menkai pasitenkinę vien tik todėl, kad išorėje priėmėte 
bai’at  iš mano rankų. Išorinė forma nieko nereiškia: Dievas mato, kas 
slypi mūsų širdyse ir Jis teis jus atitinkamai nuo to ką Jis matys ten. Štai 
stebėkit! Aš čia, perleidžiu mano pareiga jums, sakydamas paprastai, kad 
nuodėmė yra nuodai. Nedarykite jos. Nepaklusnumas Dievui yra nešvari 
mirtis, kurios jūs turėtumėte vengti. Sakykite maldą, kad jūs gautumėte 
stiprybės. Maldos metu jei žmogus netiki stipriai, kad Alachas turi galią 
aukštesnę viso kito, išskyrus tai kas slypi prieš tai buvusiam pažade, tas 
nėra vienas iš mano bendruomenės. Jis, kuris yra įsipainiojęs 
žemiškajame godume ir niekada net nepakelia savo akių į dalykus, kurie 
yra siejami su kitu gyvenimu, nėra iš mano bendruomenės. Tie, kurie 
visiškai ir pilnai neatsitraukia nuo kiekvienos nuodėmės, tokių kaip 
kiekvienas blogas ketinimas ar veiksmas, tokių kaip vynas, lošimas, 
žiūrėjimas gašliai į moteris, nesąžiningumas, kyšiai ir bet kokia kita 
forma nelegalių malonumų, jis nėra iš mano bendruomenės. Tie, kurie 
pastoviai nesimeldžia ir neprisimena Jo su visišku dvasios nuolankumu, 
tie žmonės nėra iš mano bendruomenės. Tie, kurie neatsitraukia nuo 
bendravimo su bloga kompanija, kuri blogai įtakoja žmogų, tie nėra iš 
mano bendruomenės. Tie, kurie negerbia savo tėvų, kurie nepaklūsta tėvų 
valiai, kai tai neprieštarauja Šventajam Koranui, ir kurie neigia jiems 
suteiktą paslaugą  ir nesirūpina savo tėvais, kam tėvai yra neabejotinai 
turintys teisę, jie nėra iš mano bendruomenės. Tas vyras, kuris negyvena 
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su savo žmona santykiuose pagrįstuose švelnumu, gerumu ir dosnumu, 
jis nėra iš mano bendruomenės. Tas, kuris atims iš savo kaimynų 
paskutinį gėrį savo jėgomis, jis nėra iš mano bendruomenės. Tas, kuris 
negalės atleisti nusikaltimų tiems, kurie nusidėjo prieš jį ir trokš puoselėti 
pagiežą, jis nėra iš mano bendruomenės. Kiekvienas vyras ar moteris, 
kurie yra nesąžiningi savo santuokinio atžvilgiu nėra iš mano 
bendruomenės. Tas kuris, bet kokiu atveju ar aplinkybėmis pažeis 
pasižadėjimus priimtus per bait’at , tas nėra iš mano bendruomenės. Tas 
kuris, nelaiko manęs Pažadėtuoju Mesiju, nėra iš mano bendruomenės. 
Tas, kuris nėra pasirengęs paklusti man visais atžvilgiais, kurie yra 
žinomi ir priimti kaip geri, nėra iš mano bendruomenės. Ir tas kuris, iš 
įpročio, sėdi tarp tų, kurie yra priešiškai nusiteikę prieš mane ir tyliai 
neišreikštai pritaria jiems, nėra iš mano bendruomenės. Kiekvienas 
svetimautojas, ištvirkautojas, girtuoklis, žudikas, vagis, lošėjas, 
nesąžiningas žmogus, kyšių ėmėjas, prispaudėjas, tironas, melagis, 
klastotojas ir bet kuris kas asocijuojasi su jais ir kurie atneša neteisingus 
kaltinimus ir skandalus prieš savo brolius ir seseris, jis nėra iš mano 
bendruomenės, nebent jis pilnai atgailaus už savo piktadarybes ir visiškai 
atskils nuo blogų įtakų, atversdamas naują lapą.  

Tikrai, visi šie dalykai yra nuodingi: jūs negalite daryti juos ir gyventi, 
nes šviesa ir tamsa negali egzistuoti kartu.Žmogus turintis nedorą 
prigimtį, galvojantis kad yra aukščiau Dievo ir kuris nėra atviras, negali  
būti palaiminimo dalimi kuri ateina pas tuos kurie turi tyrą širdį. Iš tikro 
labai laimingi yra tie, kurie išvalo savo širdis ( kuriems yra atleistos 
nuodėmės), nuplaudami visus nešvarumus, ir kurie iškilmingai prisiekia 
ištikimybę Dievui, tie niekada nunueis perniek.  Neįmanoma, kad jie 
turėtų Dievo nemalonę, jie yra Dievo ir Dievas yra jų. Jie bus apsaugoti 
nuo visų sunkumų. Nepaprastai paikas yra tas žmogus, kuris bandytų 
jiems pakenkti nes jie užtikrintai yra Dievo prieglobstyje ir Dievas yra 
pasirengęs visad jiems pagelbėti.  
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Kas yra tas kuris tiki į Dievą? Iš tiesų tik tie, kurie yra tokie, kaip 
žmonės aprašyti aukščiau. Panašiai tas žmogus irgi yra paikas, kuris 
tiesiog trokšta drąsiai nusidėti, yra nuodėmingas ir pilnas nedorybių savo 
širdyje, nes jis pats susinaikins. Nuo tos dienos kai Dievas sukūrė žemę 
ir dangų dar niekad nenutiko, kad Jis sunaikintų tuos, kurie buvo geri. 
Priešingai, jų labui Jis pademonstravo didžius stebuklus, ir parodys juos 
ir dabar.  

MŪSŲ DIEVAS TURI DIDŽIAS IR NUOSTABIAS 
GALIAS 

Mūsų Dievas yra labai lojalus Dievas, ir tiems, kurie išlieka lojalūs Jam, 
Jis parodo nuostabius darbus. Pasaulis nori suplėšyti juos į gabalėlius ir 
suvalgyti, ir kiekvienas priešas grindžia dantis ant jų, bet Jis, Kuris yra jų 
draugas apsaugo juos nuo kiekvieno pavojaus ir atneša jiems triumfą 
kiekvienoje sferoje. Koks palaimintas, tada yra jis kuris nepaleidžia 
(laiko tvirtai įsikibęs tokio Dievo). Jam mes suteikiame savo tikėjimą ir 
Jį mes pripažįstame. Iš viso pasaulio Jis vienas yra Dievas, kuris buvo 
atsiuntęs Savo apsireiškimą man, Kas man parodė stiprius ženklus, Kas 
atsiuntė mane kaip Pažadėtąjį Mesiją tam laikui. Nėra jokio kito Dievo, 
tik Jis, nei danguje nei žemėje. Tie, kurie netiki Juo lieka neprileisti prie 
gėrio, neprileisti prie palaiminimų ir neprileisti prie pagalbos. Iš mūsų 
Dievo mes gavome apsireiškimą, kuris šviečia lyg saulė. Mes pamatėme, 
kad Jis vienintelis yra Dievas viso pasaulio, ir nėra jokio kito Dievo. 
Koks galingas iš tikro yra Dievas, kurį mes radome ir koks aprūpintojas 
! Ir kokios puikios ir nuostabios yra savybės Dievo, kurias mes matėme 
! Tiesa yra ta, kad Jam nėra nieko neįmanoma, išskyrus kas būtų 
priešinga Jo pačio Knygai ir Jo paties pažadui. Todėl, kai tu Jam meldiesi, 
tu neturėtum būti kaip tie neišmanantys gamtos tyrinėtojai, kurie 
suformavo natūralią tvarką pagal juos pačius, ir kurie neturi Dievo 
štampo, nes jie yra atstumtieji, kurių maldos nebus priimtos. Jie yra akli, 
neapdovanoti matymo dovana, jie yra mirę, negyvi. Jie pastatė priešais 
Dievą mažai jų suformuotas teorijas, ir jie patys uždėjo apribojimus Jo 
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galioms, laikydami Jį silpną ir bejėgį už tų ribų. Atitinkamai, jie bus 
teisiami jų pačių būklės šviesoje. 

Bet kai tu pasiruoši ir atsistoji maldai, tu privalai žinoti, kad tavo Dievas 
turi galią visuose dalykuose. Tik tada tavo malda bus priimta ir tu būsi 
liudininkas tų Dievo galios stebuklų, kurių liudininkais mes buvome. 
Mūsų liudijimai nėra pagrįsti gandais, jie yra pagrįsti dalykais, kuriuos 
mes patys matėme. Kaip gali maldos būti priimtos, to kuris netiki, kad 
Dievas turi galią aukščiau visko? Ir kaip tokiu atveju gali toks žmogus 
tūrėti savyje drąsos melstis Dievui, kur jo trokštamas vaistas ar 
pasikeitimas prieštarautų gamtos įstatymams, tokiems kokius jis juos 
supranta. Bet, o gerasis žmogau, tavo Dievas yra Tas, Kuris be jokių 
atramų po juo, pakabino tūkstančius žvaigždžių erdvėje ir, Kuris sukūrė 
žemę ir dangų iš absoliučiai nieko. Ar tu tikrai manai, kad tavo poreikio 
atžvilgiu Jis bus bejėgis? Faktas yra tas, kad tavo paties klaidingas 
mąstymas neprileis tavęs prie palaiminimo.  

Yra nesuskaičiuojama gausybė nuostabių dalykų Mūsų Dieve, bet jie gali 
būti matomi tik tų žmonių, kurie tampa Jo ir nuoširdžiai tiki. Jis 
neatskleidžia stebuklų tiems, kurie netiki Jo galiomis, ir tiems, kurie 
nuoširdžiai netiki ir nėra tikri. Koks nelaimingas iš tiesų yra žmogus kuris 
net nežino, kad jis turi Dievą, kurio galios yra aukščiau visko! Mūsų 
Rojus iš tiesų yra mūsų Dievas, mūsų didžiausias malonumas yra Dieve, 
nes mes Jį matėme ir visą grožį radome Jame. Šis lobis yra vertas turėti 
net ir jei jis kainuoja žmogui gyvenimą, ir šis brangakmenis, kuris galėtų 
būti įsigytas net jei ir tik paaukojant visa savo esybę. O jūs, kurie neturite 
bėkite į ši šaltinį, nes tik jis numalšins jūsų troškulį. Tai yra gyvenimo 
šaltinis, kuris jus išgelbės. Ką aš turėčiau pasakyti ir kaip aš turėčiau 
padaryti įspūdį jūsų mąstymui, ar turėčiau aš eiti su būgnu rankose ir 
rėkdamas per gatves, kad Šis yra jūsų Dievas, kad jūs visi girdėtumėte! 
Ir su kokiu tepalu aš tūrėčiau ištepti žmonių ausis, kad jų ausys išgirstų! 
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DIEVAS YRA CENTRINĖ AŠIS VISIEMS MŪSŲ 
PLANAMS 

Jei tu tikrai tampi Dievo, tada būk tikras, kad Dievas yra tavo. Kol tu 
miegosi, Jis tave saugos, kol tu apleisti savo budrumą prieš savo priešą, 
Jis stebės tavo priešą viena akimi ir sukliudys jo planams. Net ir dabar tu 
neturi supratimo kokias nuostabias galias Dievas turi. Jei tu žinotum, tada 
jokia diena neišauštų tau, kai tu sielvartautum dėl  nepriteklių šiame 
pasaulyje. Žmogus, kuris turi lobį savo nuosavybėje, ar jis rauda ir verkia 
dėl prarastos monetos, tarytum jis pats išnyktų? Jei tu būtum žinojęs apie 
šį lobį, kad Dievas patenkins visus tavo poreikius, kokią priežastį tada tu 
turėtum būti visiškai įnikusiam į materialinius šio pasaulio dalykus? 
Dievas yra pats brangiausias lobis, suvok to tikrą vertę. Be Jo, tu esi 
niekas, nei tu, nei tavo materialus dalykai, nei planai.  

Nesek pėdsakais kitų tautų, kurios pasikliauna tik materialiomis 
gerybėmis. Kaip gyvatė valgo žemę, jie egzistuoja nepilnaverčių ir 
menkesniu materialinių gerybių pagrindu. Kaip grifai ir šunys mintantys 
dvėseliena, jie laikosi įsikandę skerdienos. Iš tikro, jie atitolo toli nuo 
Dievo, pradėjo garbinti kitus žmones, valgyti kiaulės mėsą, ir laisvai 
vartoti vyną tarytum jis būtų toks pats nekenksmingas kaip vanduo. 
Kadangi jie pernelyg pasikliauna materialinėmis gėrybėmis, ir nesiekia 
Dievo pagalbos, jie yra mirę. Ir dangiškoji dvasia juos paliko, taip kaip 
karvelis išskrenda iš savo lizdo. Klaidingas materialinių gėrybių 
garbinimas atsirado jų širdyse ir supjaustė į gabalėlius jų organus ir vidinį 
dvasinį gyvenimą. Būkit atsargūs, šio klaidingo garbinimo. 

 Aš jums nedraudžiu galvoti apie materialines vertybes tinkamose ribose. 
Ką aš draudžiu: yra tai, kad jūs taptumėte absoliutūs vergai jų, ir tuo pačiu 
pamirštumėte Dievą, kuris kontroliuoja materialines vertybes tarp visų 
kitų dalykų. Jei tik jūs tūrėtume akis pamatyti, jūs pamatytumėte, kad yra 
Dievas, ir tik Dievas, visi kiti dalykai neturi vertės. Tu negali nei ištiesti 
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rankos, nei ją sulenkti, tik su Jo leidimu. Dvasiškai miręs žmogus juoksis 
iš to, bet jam būtų geriau jei jis mirtų, nei mėgautųsi šiuo juoku.  

SAUGOKITĖS! NEMĖGDŽIOKITE KITŲ TAUTŲ 

Būkit atsargūs ! Matęs kitas tautas, kaip jie pasiekė nemažą dalį sėkmės 
savo pasaulietiškuose planuose, jūs netūrėtumėte sekti jų pėdomis. 
Klausykite atidžiai ir atkreipkite dėmesį, kad jie yra svetimšaliai ir 
nekreipia dėmesio į Dievą, Kuris kviečia jus visus pas Save. Kas yra jų 
Dievas, bet tik gležnas žmogus, tai yra priežastis kodėl jie buvo palikti 
su tokiu nepasitenkinimo mąstymu. Aš nenoriu jūsų sustabdyti nuo 
pasaulietiškų gėrybių siekimo, bet jūs neturėtumėte sekti keliais tų, kurie 
mano, kad po šito - dabartinio pasaulio nieko nebus. Visame ką jūs 
darote, ar tai būtų susiję su šiuo pasauliu ar kitu, jūs tūrėtumėte siekti 
pagalbos ir padėjimo iš Dievo vienintelio, ir tai tūrėtų išlikti pagrindinis 
principas vadovaujantis jūsų gyvenime per amžių amžius. Bet šis 
pagalbos siekimas, netūrėtų būti tik iš tavo lūpų, tai tūrėtų būti 
įsitikinimas gyliai širdyje, tavo esybėje, kad kiekvienas palaiminimas 
ateina iš dangaus. Tu būsi tikrai doras tik tada, kai sunkumo valandoje, 
prieš sėsdamas ir pradėdamas planuoti, tu užsidarysi duris ir parpulsi 
prieš sostą Visagalio Dievo, verkdamas Jo malonės ir prašydamas 
pagalbos. Tada Šventoji Dvasia ateis tau į pagalbą, ir nematomomis 
priemonėmis atidarys kelią tau. Tūrėkit gailestingumo savo sieloms ir 
nebūkit kaip tie žmonės, kurie visiškai atsiribojo nuo Dievo ir pasikliauna 
materialinėms gerybėmis iki tokio lygio, kad jų lūpos net formaliai 
neištaria : „ Su Dievo pagalba”. Tegu Dievas atveria jums akis, kad jūs 
galėtumėte pradėti suprasti, kad Jūsų Dievas yra ašis visko ant ko jūsų 
planai laikosi. Kai centrinė stogo sija nukrenta, ar gali šalutinės atramos 
išlaikyti jų poziciją? Neabejotinai ne. Visos šalutinės sijos nukristų po 
akimirkos, tikimybė su daug nuostolių gyvenime. Tokiu pat principu, 
jūsų planai negali likti be Dievo pagalbos. Jei jūs nemaldausite Jo 
pagalbos, jei jūs nepadarysite to pagalbos prašymo pačiu esminiu savo 
gyvenimo principu, jūs netūrėsite sėkmės, ir mirsite su didžiu 
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apgailestavimu. Nepulkit klausti savęs, kodėl kiti žmonės yra sėkmingi 
nors jie neturi nė menkiausio supratimo apie jūsų Patį Idealiausią ir 
Visagalį Dievą. Atsakymas yra šis, ir tik jis vienas, kad tie, kurie paliko 
Dievą, jie yra bandomi materialinių gėrybių klausimu. Dažnai 
išbandymas iš Dievo ateina forma, kad tie žmonės, kurie palieka Jį, 
atsiduodami kūniškiesiems malonumams ir galvoja tik apie materialinį 
turtą, tiems pasaulietinio progreso durys yra atviros, nors religiniu 
atžvilgiu ir iš dvasinės pusės jie yra visiškai nuogi ir skurdūs. Tokie 
žmonės galų gale miršta susikoncentravę į šį pasaulį, vien tik tam kad 
būtų išmesti į amžiną pragarą. * 

* (Kaip Pažadėtasis Mesijus paaiškino kitose vietose, išraiška 
„amžinas“ čia reiškia labai, labai ilgą laiko periodą.) 

Ir kartais šis išbandymas yra duodamas tokia forma, kad žmogus lieka 
nesėkmingas net turtų kaupime. Bet paskutinis išbandymas nėra toks 
pavojingas kaip prieš tai buvęs, nes ankstesnis išbandymas daugina 
nepagrįstai didelį išdidumą ir viršenybės kompleksą. Bet kuriuo atveju 
abi grupės yra iš tų ant kurių krenta Dievo rūstybė. 

 Tikrosios ištakos viso ko klestėjime yra Dievas. Todėl, kai šie žmonės 
nėra įtariantis apie šią Gyvenimo ir Aprūpinimo Esybę elgiasi 
nerūpestingai Dievo atžvilgiu, ir atsuka nugaras Jam, kaip gali tikrasis 
klestėjimas tekti jiems? Palaiminti yra tie, kurie supranta šią paslaptį, ir 
baisiuose sunkumuose yra tas, kuris nesugeba to suvokti. 

Panašiai jūs netūrėtumėte pradėti sekti šio pasaulio filosofų ir jūs 
netūrėtumėte būti protiškai jų įbauginti. Visi jie sudaro skirtingas 
apraiškas bendro nežinojimo. Tikra ir teisinga filosofija yra tik ta, kurią 
Dievas davė tau Jo Šventoje Knygoje. Neišvengiamajame sunaikinimo 
pavojuje yra žmonės, kurie tapo įsimylėję šias materialias koncepcijas, ir 
sėkmingi yra tie, kurie norėdami surasti tikrąsias žinias ir filosofija to 
siekia iš Šventosios Knygos. Kodėl tu renkiesi neišmanymo kelius? Ar 
tu bėgi paskui tuos, kurie yra akli ir tikiesi, kad jie parodys tau kelią? O 
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jūs nenorintis klausyti žmonės! Kaip žmogus, kuris pats yra aklas gali 
parodyti jums kelią. Tiesa yra tokia, kad tikroji filosofija gali būti įgyta 
tik per šventąją dvasią. Per šią dvasią jūs pasieksite tokius mokslus, kurie 
nėra pasiekiami per kitus. Jei to prašysite nuoširdžiai, galų gale jūs tai 
gausite ir suprasite, kad tai yra vienintelė išmintis, kuri suteikia gaivumo 
ir gyvybės širdžiai ir pastato tai ant tvirto bokšto idealiame tikrume. Kaip 
kitas žmogus gali tau atnešti švarų ir pilnavertį maistą, kai jis pats 
egzistuoja ant dvėselienos? Kaip kitas žmogus gali parodyti tau kelią, kai 
pats yra aklas? Visa tyra ir sveika išmintis ateina tik iš dangaus. Ko tu 
sieki iš tų, kurie yra iš šios žemės? Jie vieni paveldi išmintį kurių sielos 
pakyla į dangų. Tie kurie nėra patenkinti savo pačių mintyse, kaip jie tau 
gali duoti pasitenkinimą? Svarbiausias dalykas yra širdies tyrumas, 
nuoširdumas ir tyrumas turi ateiti pirma, po to jūs gausite viską. 

APREIŠKIMO DURYS YRA ATVIROS NET IR 
DABAR 

Nemanykit, kad apreiškimas iš Dievo nėra įmanomas ateityje, kad tai 
buvo įmanoma tik praeityje, nemanykit, kad Šventoji Dvasia negali 
nusileisti. 

 Aš jums tvirtai sakau, kad kiekvienos durys gali būti uždarytos, bet ne 
tos durys per kurias nusileis Šventoji Dvasia.(Dievo žodžiai).  Atidarykit 
visas durys savo širdyje jai gauti. Savo paties rankomis, tu atitolini save 
nuo saulės, kai tu pats uždarai langus per kuriuos šviesa įeina. Todėl, 
atsistok dabar ir atidaryk langą, kad saulės šviesa galėtų, savo eigoje įeiti 
į tavo širdį su paprastumu ir neišvengiamumu natūralaus proceso Dievas 
neuždarė durų į Savo palaiminimus pasauliui, bet iš tikro Jis juos 
pagausino žymiai daugiau nei prieš tai, kodėl tu rizikuoji daryti prielaidą, 
kad jis uždarė tau duris Jo dvasiškiesiems palaiminimams, net ir tuo laiku 
kai jie yra reikalingiausi? Ne, ne, visai ne. Greičiau tos durys buvo 
atidarytos be menkiausios galimybės ir abejonės šešėliui. Tada pagal Jo 
mokymus, kaip yra duota Surah fatihah, kai durys ankstesnių 
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palaiminimų buvo jums atidarytos, kodėl jūs atsisakote jas gauti? 
Sukurkite troškulį šiam šaltinui, ir tada iš jo paties vanduo pradės trykšti. 
Norėdami gauti šį pieną, verkite kaip vaikai, kad jis atsirastų krūtyje. 
Pradėkite nusipelnyti gailestingumo, kad jums būtų parodytas gailestis. 
Parodykite nerimą ir gilų rūpestį, kad jūsų mintys galėtų priartėti prie 
atsipalaidavimo. Sušukite su skausmu, vėl ir vėl, kad ranka išsitiestų ir 
padėtų jums laikytis. Iš tikro, koks baisiai sudėtingas kelias, kuris yra 
kelias Viešpačio! Bet iš tiesų, yra padaryta lengva tiems, kurie nušoka 
nuo bedugnės, ryžtingai pasiryžę susidurti akis į akį su sunaikinimu ir 
mirtimi. Palaimintieji yra tie, kurie dėl Viešpačio labo vykdo karą prieš 
save patį, kol tuo tarpu tikrai nelaimingi yra tie, kurie dėl savo niekšiškų 
asmenybių vykdo karą prieš Viešpatį ir atsisako  paklusti Jo valiai. Bet 
kas, kas dėl savo labo apeina Dievo įsakymą, niekad neįžengs į dangaus 
karalystę. Stenkis dėl to, viskuo kas įmanoma, kad net joks trupinėlis ar 
skiemuo Šventojo Korano  nebūtų liudininkais prieš tave ir kad tu 
susilaikytum nuo negerybių darymo. 

Išties net ir menkiausia blogio kruopelytė yra baudžiama. Laikas yra labai 
trumpas, ir tavo gyvenimo misija dar nėra išpildyta. Ženk su greičiu, nes 
sutemos greitai atneša naktį. Bet ką, ką turi padėti prieš Viešpatį patikrink 
tai gerai ir dažnai kaip tik gali, leisk nedideliam trukumui pasilikti, kuris 
sąlygoja nepataisomą netektį, arba paimk kažką su savimi, kas iš tikrųjų 
tūrėtų prilygti niekam kitam kaip tik purvinoms ir klaidingoms gėrybėms, 
kurios net nėra vertos būti pristatytos karališkuose rūmuose. 

AUKŠTESNĖ ŠVENTOJO KORANO POZICIJA 

Aš buvau leistas suprasti, kad kai kurie iš jūsų visiškai atmeta Hadith. Jei 
tai yra tiesa, tada tokie žmonės yra akivaizdžiai neteisūs. Aš niekad 
nemokiau, kad jie tūrėtų turėti toki požiūrį. Kaip tik priešingai, aš tvirtai 
manau, kad norėdamas jus pamokyti Dievas suteikė tris dalykus. 
Pirmiausias iš jų yra Šventasis Koranas, kuris išaiškina vienybę Dievo, 
Jo didybę ir genialumą ir išsprendžia visus ginčus tarp Žydų ir 
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Krikščionių. Toliau, Koranas uždraudžia garbinti ką nors kitą – tik Dievą 
– ne žmogų, ne pabaisą, ne saulę ar mėnulį ar bet kokį kitą dangišką kūną, 
ne materialiąsias vertybes, ne pačius save. Todėl saugokitės. Neženkit nei 
vieno žingsnio, kuris prieštarautų bet kam kas yra Šventojoje Knygoje. 
Iš tiesų, aš jums sakau atvirai, kad tie kurie apeina net ir menkiausią iš 
septynių šimtų įsakymų esančių Šventajame Korane, tie užtrenkia 
išganymo duris prieš save. Tikrieji ir geriausieji išganymo keliai buvo 
atidaryti tik Šventojo Korano, visi kiti buvo tik jo šešėliai. Todėl, tu 
turėtum išstudijuoti šį Šventą Raštą su didžiausiu susikaupimu ir 
giliausiomis mintimis, ir tu turėtum tai mylėti taip, kaip tu nemylėjai 
nieko kito. Nes iš tikro, kaip Dievas man perdavė 

 .visas gėris slypi Korane- [اَْلَخْيُر ُکلُّٗہ فِی اْلقُْرٰانِ   ]

 Galima rasti visas gėrio rūšis jame -  ir tai yra tiesa. Nelaimingi iš tikro 
yra tie žmonės, kurie duoda pirmenybę kitiems dalykams, o ne jam. 
Šventasis Koranas yra ištakos tavo išsigelbėjimui ir visa ko pagerinimui 
bei sėkmei. Nėra net vieno dvasinio poreikio, kuris nebūtų aprašytas šioje 
Šventoje Knygoje. Rėmėjas arba liudininkas tavo Teismo Dieną būtų 
Šventasis Koranas. Ir be šios Knygos, nėra nieko kito po dangumi kas 
galėtų suteikti tau teisingus pamokymus. Tai tikrai yra didis Dievo 
palaiminimas tau, kad Jis padovanojo tau tokią knygą. Iš tiesų, aš tau 
sakau nuoširdžiai, kad ši knygą kuri buvo skaitoma tau, jei ji būtų 
skaitoma krikščioniams, jie nebūtų prapuolę, ir jei palaiminimas ir 
pamokymai, kurie garantuotai buvo suteikti jums, jei jie būtų buvę duoti 
žydams, vietoj Torah (Tora) daug jų sektų nebūtų pasibaigę dėl neigimo 
apie Paskutinę Teismo dieną. Suvok dėl to, vertę ir palaiminimą suteiktą 
tau ir didį lobį. Be Šventojo Korano visas pasaulis būtų ne daugiau kaip 
purvinas skuduras ant pusiau suformuoto kūno. Tikrai, tai yra knyga 
kurią lyginant su visais kitais  raštais ir šaltiniais mokymo, jai nėra rasta 
lygių . Šventasis Koranas gali išvalyti žmogų per savaitę, su sąlyga, kad 
nebus bandyta nuo to pabėgti dvasia ar kūnu.  
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Šventasis Koranas gali tave padaryti kaip ir Pranašus, su sąlyga kad tu 
pats nebėgsi nuo to. Be Šventojo Korano kokia dar yra knyga, kuri 
pradžioje moko skaitytojus tokios maldos kaip : 

َراَط اْلُمْستَِقْيَم۔ ِصَراَط الَِّذْيَن اَْنعَْمَت َعلَْيِهمْ ]  ,Vesk mus teisingu keliu. Keliu tųjų [ اِْهِدناَ الِصّ

kuriuos Tu palaiminai , 

 ir todėl davei jiems didelę viltį, vardan tikėjimo, kurios parodymas jiems 
leistų įgyti tuos palaiminimus, kurie buvo dovanoti tiems, kurie buvo iš 
Pranašų Siddeeqs, Shuhada ir Saliheen. 

Todėl, padidinkite savo ryžtą ir neatmeskite šio Korano pakvietimo, kai 
jis kviečia jus siekti palaiminimų, kurie buvo suteikti ankstesniems 
žmonėms. 

 Dievas, iš tikro yra linkęs suteikti palaiminimų tau dar daugiau. Dievas 
leido tau paveldėti visas dvasines ir materialines nuosavybes, bet iki 
Qiyamah  (prisikėlimo) Dienos, šie nebus perleisti niekam kitam iš tavęs 
Dievas, neatims iš tavęs apreiškimo palaiminimo ir apčiuopiamų 
bendravimo formų, bendrai vadinamų Mokalamat ir Mokhatbat. Jis 
ištobulins visus tuos palaiminimus skirtus tau, kuriuos Jis suteiks tau ir 
kitiems. Bet, kuris akiplėšiškumo būdu meluos ir prisieks, kad gavo 
apsireiškimą iš Jo, kai iš tikro jis negavo tokio apsireiškimo, ar teigs kad 
jis tūrėjo garbės bendrauti su Dievu reikšme mokalamah ir mokhatabah, 
kai iš tikro tokia garbė nebuvo jam suteikta, tada Dievas ir visi Jo angelai 
yra kaip mano liudininkai aš deklaruoju, kad toks žmogus pražus ir bus 
sunaikintas dėl melavimo apie savo Kūrėją ir dėl įvykdytos apgaulės. 
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AIŠKINAMOJI SUNNAH POZICIJA 

Antrasis instrumentas užtikrinantis musulmonams pamokymus yra 
Sunnah. t.y priemones kurias priėmė Šventasis Pranašas norėdamas 
atvaizduoti Šventojo Korano mokymus ir kaip jie yra pritaikomi 
praktikoje. Pavyzdžiui, žiūrint tik į paviršių, atrodo Korane nėra tiksliai 
parašytas rak‘aats skaičius penkių būtinųjų maldų metu, kiek ir kuriai 
maldai, bet Sunnah Šventojo Pranašo šiuo dalykus parodė labai aiškiai. 
Niekas netūrėtų daryti klaidos ir manyti, kad Hadith ir Sunnah yra vienas 
ir tas pats dalykas. Tai kas yra vadinama Hadith buvo surinkta 150-ų 
metų po, kol Sunnah egzistavo nuo pat pradžių kartu su Šventuoju 
Koranu. Po Šventojo Korano, didžiausią dėkingumą Musulmonai jei yra 
skolingi, tai tik Sunnah. Prievolė Dievo ir Jo apaštalo žmonijos 
nukreipimo tinkama linkme buvo dvilypė, atitinkamai nusiunčiant 
Šventąją Knygą, Dievas, kaip priemonę Savo žodžiui, joje nurodė Savo 
valią ir malonę, reikalavimų išpildymą paveldėto Dieviškajame įstatyme, 
kai tuo tarpu pareiga kuri buvo perduota Šventajam Pranašui buvo ši: kad 
jis praktiškai darydamas aiškiai pademonstruotų visus Šventojo Korano 
aspektus tiesioginiame naudojime ir pritaikymą gyvenime. Todėl, jis 
veiksmais parodė, kas buvo pasakyta žodžių forma ir jo tiesiogine 
praktika išsprendė daugumą sunkumų. Nėra tinkama sakyti, kad ši 
pareiga buvo perduota Hadih nes Islamas buvo įsitvirtinęs žemėje ilgą 
laiką dar prieš surenkant visas Hadith. Ar žmonės nesimeldė tuo metu 
kai Hadith dar nebuvo surinktos? Ar jie nemokėjo Zakat? Ar neatliko 
Hajj? Argi jie buvo nežinantys kas yra leistina jiems ir kas ne? 

PAGALBINĖ HADITH POZICIJA 

 Žinoma, trečioji mokymo priemonė yra Hadith. Daugelį dalykų istorijos 
atžvilgiu, tokių kaip: etika ir teismų praktika galima rasti pilnai paaiškinta 
tik joje. Hadith didelis naudingumas slypi fakte, kad tai yra tarsi atsidavęs 
sekėjas Korano ir Sunnah. Kai kurie neišmanantys žmonės, kurie 
nesupranta tikros Šventojo Korano pozicijos, čia suteikia Hadith  teisėjo 
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poziciją Koranui, kaip ir Žydai savo kai kurių tradicijų atžvilgiu. Tuo 
tarpu mes, žiurim į Hadith kaip į tarną Korano ir Sunnah . Tarno 
egzistencija jokiu būdu nėra menkesnė už šeimininko, iš tikro,tai ženklas 
jo reikšmingumo ir didingumo. Šventojo Knyga yra Dievo Žodis, kol tuo 
tarpu Sunnah yra Šventojo Pranašo poelgiai,  Hadith pagalbinis 
liudininkas Sunnah. Yra klaidinga sakyti ( Dieve uždrausk) , kad Hadith 
yra Šventojo Korano teisėjas. Jei ir yra koks teisėjas Šventajam Koranui, 
tai tik Šventoji Knyga pati. Hadith , turi elementą hipotezės savyje, taigi 
jai negali būti duota viršesnė pozicija, ji yra tik pagalbinis 
argumentavimas. Šventasis Koranas ir Sunnah atliko tikrąjį darbą, 
Hadith tik pateikia papildomą patvirtinimą, nieko daugiau. Kaip Hadith 
gali būti teisėjo pozicijoje Šventajam Koranui? Šventoji knyga ir Sunnah 
išplėtė mokymus žmonijai tuo metu, kai dar nebuvo nei ženklo taip 
vadinamo teisėjo. Todėl, niekada nesakyk, kad Hadith yra teisėjas 
Šventajam Koranui : geriau sakyk, kad Hadith toliau papildo Korano ir 
Sunnah įrodymus. Neabejotinai Sunnah yra dalykas, kuris parodo 
Šventojo Korano valią ir pažymi kelią ant kurio Šventasis pranašas 
nuvedė savo kompanionus. Sunnah nėra pavadinimas dalykams, kurie 
atsirado ar buvo užrašyti ir surinkti 150-ų metų po. Šie yra vadinami 
Hadith. Sunnah - kita vertus yra praktiškasis pavyzdys, kuris nuo pat 
pradžių egzistavo praktiškuose musulmonų veiksmuose. Jų skaičius 
viršija tūkstančius vertinant kukliai. Bet jei ir didžia dalimi Hadith yra 
pilna hipotezės, kur tai neprieštarauja Šventajam Koranui, ji nusipelno 
būti priimta, tarnaujanti kaip pagalbinė Šventajam Koranui ir Sunnah. 
Todėl negalėjimas pripažinti Hadith prilygsta atsikirtimui nuo didelės 
dalies Islamo. Bet aišku, jei Hadith prieštarauja Šventajam Koranui ir 
Sunnah ir prieštarauja kitai Ahadith, kuri atitinka Šventąją Knygą, arba 
ji prieštarauja Sahee Bukharee, ji netūrėtų būti priimta, nes tokiu atveju 
jos priėmimas reikštų Šventojo Korano ir visų Ahadith kurios eina kartu 
su Šventąja Knyga atmetimą. Aš patenkintas, kad nėra teisingo žmogaus, 
kuris pritartų  prie tokio tikėjimo.  
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Bet kuriuo atveju, duok deramą pripažinimą Hadith ir gauk didžiausią 
galimą naudą iš to, nes jos ateina iš Šventojo Pranašo ir nebent jos yra 
atmestos Korano ir Sunnah tu netūrėtum jų atmesti. Tu turėtum tvirtai 
laikytis Hadith iki tokio lygio, kad jokie tavo veiksmai, joks 
stabtelėjimas, joks atlikimas veiksmų ir jokia nesėkmė nebūtų pagrįsti 
Hadith. Bet jeigu yra Hadith. kuri prieštarauja tam kas yra rašoma 
Korane, tu turėtum pagalvoti ir suderinti interpretaciją, bet kur toks 
suderinimas nėra galimas, Hadith turėtų būti atmesta, nes tokiu atveju ji 
negalėjo ateiti iš Šventojo Pranašo. Bet net jeigu yra ir silpna Hadith, kuri 
neprieštarauja ir eina kartu su Šventuoju Koranu, ji turėtų būti priimta 
nes Koranas ją patvirtino. 

KRITERIJAI AHADITH APIMANČIAS 
PRANAŠYSTES 

Bet jei yra Hadith apimanti pranašystę, kurią Mohadditheen įvertino kaip 
silpną, kol savo laiku, ar ankstesniais laikais, pranašystė esanti Hadith 
buvo išpildyta, tada ta Hadith turi būti priimta kaip autentiška, ir visi tie, 
kurie įvertino ją kaip silpną ir nesugebėjo jos priimti, galvodami, kad tai 
buvo fabrikacija, bus laikomi suklydę. Skaičius Ahadith, kuriose yra 
pranašystės yra šimtais, ir daugelis jų Mohadditheen buvo laikoma 
klastotėmis arba nepilnavertėmis. Todėl, kai viena iš jų yra išpildyta ir tu 
bandai išvengti tos vietos, sakydamas, kad tu negali to priimti, nes tai yra 
silpna, arba kad šis ar kitas autorius per kurį Ahadith atėjo nėra doras 
žmogus, tada toks nepripažinimas iš tavo pusės tūrėtų įtakos tavo 
tikėjimui, nes tu būtum atmetęs Hadith, kurios patikimumas buvo 
nustatytas Dievo, iki tokio lygio, kad buvo išpildytos pranašystės 
aprašytos joje. Dabar manykime, kad yra apie tūkstantį Ahadith tokio 
tipo, kurios yra laikomos silpnomis ir nepriimtos Hadith studijuojančių 
mokslinčių, bet manykite, kad pranašystės esančios juose būtų išpildytos, 
ar tu jas atmestum? Ir taip pat atmestum tūkstantį argumentų palaikančiu 
teisingumą Islamo, kurį pranašysčių išsipildymas patvirtino? Taip 
tapdamas Islamo priešu. Alachas sako: 



 

25 
 

ُسۡولٍ ]  Jis nesuteikia nei vienam [ فََال يُۡظِہُر َعٰلی َغۡيبِٖہۤ اََحدًا اِالَّ َمِن اۡرتَٰضی ِمۡن رَّ
viršenybės Jo domenui kurio negali matyti, išskyrus tą kurį Jis pasirenka kaip Jo 

Pasiuntinį. 

Todėl, tikros pranašystės gali būti skirtos tik teisingiems pasiuntiniams. 
Žmonėms, kurių mintys doros, nėra derama sakyti, tokiomis 
aplinkybėmis, kad Mahahhith( mokslinčiai studijuojantys Hadith) apie 
kurį yra klausiama suklydo taip toli, kad jis atmetė silpną Hadith kuri iš 
tikrųjų buvo visiškai patikima. Ar galbūt būtų mums labiau priimtina 
sakyti, kad paremiant silpną Hadith su įrodymais ištikro įvykusių įvykių 
Dievas Pats yra kaltas ir padaręs klaidą?  

Jums, nukreipiamasis principas bet kuriuo atveju yra sekti, net ir silpną 
Hadith, su sąlyga kad ji nesikerta su Šventuoju Koranu ir Sunnah ar 
nesikerta su kita Ahadith, kuri yra pasak Šventosios Knygos. Tačiau, 
didelė priežiūra yra reikalinga šioje vietoje, nes tikrovė yra ta, kad ištikro 
egzistuoja didelis skaičius suklastotų Ahadith, kurios sukėlė sumišimą 
islame. Visos konfliktuojančios sektos gina šitą ar kitą Hadith, kuri 
atitinka jų poreikius, taigi net ir toks aiškus ir ilgai nusistovėjęs 
klausimas, kaip privalomos maldos buvo iškeltas iki ekstremalių 
skirtingumo lygių. Kai kurie sako „Amen“ garsiai, taip kad kiti išgirstų, 
kol kiti galvoja, kad tai tūrėtų būti daroma kiekvienas savo mintyse. Kai 
kurie seka deklamavimą Fatihah imamo, su panašiu vienu metu 
deklamavimu to paties dalies susirinkimo metu, kiekvienas savo mintyse, 
kol kiti tiki kad toks deklamavimas sugadina maldą ir todėl yra 
uždraustas. Kai kurie laiko savo rankas sulenkę per krutinę, kol kiti 
sulenkia per bambą. Tikroji priežastis šių nesutapimų yra slypi Ahadith.  
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IŠSIGELBĖJIMAS NUO NUODĖMĖS SLYPI 
PUIKIAME ĮSITIKINAME 

0 jūs kurie siekiat Viešpačio, klausykite įdėmiai ! Atkreipkite dėmesį, 
kad nėra kito panašaus kaip idealus įsitikinimas, kuris išvaduoja jus nuo 
nuodėmės,  įsitikinimas duoda jums galią daryti gerą, ir įsitikinimas 
vienas gali paversti tave Dievo mylėtoju. Ar gali nusigręžti nuo blogio be 
puikaus įsitikinimo? Ar gali sulaikyti savo impulsus be tokios šviesos 
pagalbos? Be tokio puikaus įsitikinimo ar gali bet kas tikrai pakeisti save? 
Ar gali pasiekti bet kurią stadiją pasitenkinimo ir dvasios ramybės be šio 
užtikrintumo? Ar gali laimėti, gauti bet kokio tikro klestėjimo be jo? 
Visame pasaulyje ar yra koks išpirkimas, kuris gali duoti tau galią 
išvengti nuodėmės kurios žmogui taip reikia? Ar gali fiktyvus Jėzaus 
kraujas, Marijos sūnaus išgelbėti nuo nuodėmės? O jūs, Krikščionys, 
susilaikykite nuo šnekėjimo šio baisaus melo, kuris suskaldys šią žemę į 
gabalėlius! Išsilaisvinimui Jėzus pats tūrėjo pasikliauti puikiu 
įsitikinimu. Jis tikėjo su įsitikinimu ir jis buvo išvaduotas. Vargas iš tikro 
tiems Krikščioniams, kurie apgauna pasaulį sakydami, kad jie buvo 
išgelbėti Jėzaus Kristaus kraujo, net ir tada kai nuo galvos iki kojų jie yra 
paskendę blogyje. Jie net nežino, kas yra jų Dievas. Jų gyvenimas yra 
kupinas nuolaidžiavimų ir lengvumų, su apsvaigimu nuo vyno jų galvoje, 
jie išlieka nežinantys gyvenimo su Dievu, ir jiems nėra jokios dalies 
gyvenimo vaisių kuriuos gauna tyri. 

Visad prisiminkite, kad jus negalite išeiti iš tamsos be įsitikinimo, ir jūs 
negalite gauti šventos dvasios. Palaiminti yra tie, kurie buvo išvaduoti 
nuo tokių abejonių ir neaiškumų, nes jie vieninteliai bus išvaduoti nuo 
nuodėmės, ir palaiminti jus būsite kai šitas lobis tvirto tikėjimo bus jums 
duotas, nes nuo tos dienos nuodėmės ateis į pabaigą. 

Nuodėmė ir tikėjimas negali egzistuoti kartu. Ar tu įkištum ranką į skylę, 
kuri tu matai yra okupuota nuodingos gyvatės? Ar liktum stovėti, kur 
išsiveržė karštas ugnikalnis? Ar stovėtum ten kur trenka žaibas iš 
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dangaus? Ar ten kur nuožmus liūtas gali užpulti bet kurią akimirką? Ar 
tu gyventum pavojingoje vietoje kur maras naikina žmoniją? Tad, jei tiki 
Dievu su tokiu pačiu įsitikinimo tvirtumu, kaip kad tiki pavojumi 
gyvatės, žaibo, liūto ar maro, tada  nėra įmanoma, kad tu Jo nepaisysi ir 
nepaklusi, užsitrauksi bausmę tuo būdu, arba jei norėsite nuraukti 
nuoširdumo ir lojalumo ryšį, kuris sieja jus su Juo. 

O jūs žmonės, kurie buvot pašaukti į teisingumo kelią ir tiesos 
pasikliaukite, kad Dieviškoji trauka atgims jumyse, ir jus būsite išplauti 
švariai nuo nešvarios nuodėmės dėmės, tik tada kai jūsų širdys taps 
sklidinos tvirto įsitikinimo. Galbūt jus sakysite, kad jūs turite šį 
įsitikinimą, bet jūs tūrėtumėte prisiminti, kad šis jausmas yra niekas kitas 
kaip iliuzija iš jūsų pusės. Tas tvirtas įsitikinimas yra kolkas ne jūsų, nes 
jūs nerodote sąlygų kurios yra būtinos ir turi eiti kartu su jumis visada. 
Tu dar nepalikai savo nuodėmingų būdų, tu dar nežengei pirmo žingsnio, 
kurį tu turėjai žengti tą akimirką kai šis tvirtas tikėjimas tapo tavo. Tu dar 
nebijai nuodėmės, taip kaip turėtum. Žmogus niekad nekiš savo rankos į 
skylę kuri jis žino, kad yra užimta nuodingos gyvatės, nei jis žinodamas 
ragaus maisto kuris jis turi įtarimo, kad gali būti užnuodytas. Nei jis 
negalvodamas įžengs į krūmų bruzgyus, kurie priglaudžia liūtą. Tada, 
kaip gali tavo rankos ir kojos ir akys bei ausys, drįsti nusidėti, kai tu turi 
tokį patį įsitikinimo laipsnį  atžvilgiu bausmės ir apdovanojimo iš Dievo 
už tavo elgesį gyvenime? Kaip vardan priežasties tu gali pulti į ugnį, kuri 
žinai kad sudegins į pelenus? Ir visada prisimink, kad ginybiniai pylimai 
yra pastatomi su tvirtu įsitikinimu prieš nuodėmę ir yra teisingai tokie 
aukšti kaip dangus, kad Šėtonas negalėtų jais kopti siekdamas tave tūrėti, 
po to kai juos tinkamai pastatei. Visi tie kurie išgryninti per tvirtumą 
įsitikinimo. Tai yra įsitikinimas, kuris duoda jums stiprybės įveikti 
sunkumus, net iki tokio lygio, kaip siekti karalių atsisakyti savo 
karališkojo sosto ir pradėti elgetos gyvenimą. Įsitikinimas išsklaido bet 
kokius sunkumus. Įsitikinimas įgalina žmogui matyti  Dievą. 
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 Bet kokios idėjos išpirkti kaltes ateina tik iš įsitikinimo. Vienintelis 
dalykas, kuris išvaduoja žmogų nuo nuodėmės ir pastūmėja žengti į 
priekį nuoširdžiai ir tvirtai, toli už angelų pačių, yra įsitikinimas ir 
įsitikinimas vienas. Visos religijos, kurios nesugeba sukurti šio 
įsitikinimo tvirtumo yra klaidingos. Visos religijos kurios nesugeba 
parodyti Dievo reikšmės be jokio šešėlio abejonės yra klaidingos, ir visos 
tos religijos, kurios yra klaidingos, kurios yra sudarytos iš nieko kito kaip 
saujelės pasakų ir legendų apie tai kas įvyko praeityje. 

NEBŪKIT PASITENKINĘ TIK LEGENDOMIS 

Dievas egzistuoja net ir dabar, kaip ir Jis egzistavo praeityje. Jo galios 
išlieka kokios ir buvo praeityje ir Jis vis dar gali parodyti ženklus kaip 
kad Jis parodė iki šiol. Tai kodėl jūs būtumėte pasitenkinę tik istorijomis 
ir pasakomis? Religija yra mirusi ir sunaikinta, ta kuri yra sudaryta iš 
nieko kito, kaip tik istorijų apie stebuklus, kurie įvyko praeityje ir žmonės 
yra mirę žmonės, ant kurių Dievas nenusileidžia malonume ir 
gailestingume, kurių Dieviškoji ranka pati neatėjo padaryti tyrais. 

 Kaip kad žmogus turi trauką link džiaugsmų šio pasaulio kai jis mato jo 
patrauklumus savo akimis, panašiai žmogus linksta link Dievo, kai jis 
suvokia  su puikiu įsitikinimu, kad dvasiniai džiaugsmai yra net saldesni. 
Patrauklumas Dieviškojo grožio  įgauna mintyse tokią svarbą, kad visa 
kita atrodo tokiam žmogui neturintys vertės daugiau nei šiukšlės. 
Žmogus yra išlaisvintas nuo nuodėmės, tik tada kai jis sužino Dievo galią 
ir apie Dieviškajį atpildą, pagrindu tvirto įsitikinimo. Nežinojimas yra 
šaknis kiekvieno bebaimio, ir niekas nebus rastas be baimės Dievui, net 
ir mažiausiame laipsnyje, tas kuris paragauja Dieviškųjų žinių. Kai namo 
savininkas žino, kad pavojingas potvynis eina link jo namo, ar kad jis yra 
apsuptas ugnies iš visų pusių savo name, jis nedvejodamas išbėgs iš jo. 
Tada, kaip tu gali drįsti palikti savo gyvenimo kelius nepakeistus, kai 
pradėjai tikėti į Dievo egzistavimą, į Dieviškąją bausmę ir atlygį, kuri 
užgrūdino tave link tvirto įsitikinimo? Todėl, atmerk akis ir atsargiai 
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išstudijuok Dievo įstatymus veikiančius visatoje. Nebūkite, kaip žiurkės, 
kurios tik pradeda kasti ir nusileidžia ant žemės: bukit kaip karveliai 
sugebantys skristi link dangaus, kurie jaučiasi laimingi tik skrisdami tyru 
oru labai aukštuose regionuose. Po priėmimo bai‘at atgailos mano ranka, 
pasirūpink, kad tu neišliktum nepasikeitęs nuo tavo nuodėmingų praeities 
būdų. Nebūkit, kaip gyvatė, kuri pakeitus odą lieka tokią pati kaip ir iki 
tol. Atsiminkit, Mirtis, artėja link jūsų bet kuriuo metu, nors jūs liekat jos 
nepastebėję. Darykit viską kas yra įmanoma jūsų jėgomis siekiant 
išgryninti save, nes žmogus gali pasiekti artumą to kas yra tyrą per 
pranašumus, tik tada kai jis pats tampa kiek įmanoma tyras. 

BŪDAS KAIP PASIEKTI TYRUMĄ YRA MALDA 
PASIŪLYTA  SU TIKRU DVASIOS NUOLANKUMU 

Bet pats svarbiausias klausimas yra kaip laimėti šiuos palaiminimus. Į šį 
klausimą pats Dievas suteikė atsakymą : Jis sako:  

ٰلوةِ ] ۡبِر َو الصَّ  “.T.y.“ Siekite pagalbos iš Dievo su malda ir atkaklumu [ َواۡستَِعۡينُۡوا بِالصَّ

Kas yra Salat? Tai yra malda adresuota Dievui tikru dvasios nuolankumu 
ir pilnai suvokiant Jo tyrumą, Jo garbingumą, Jo šventumą, sujungta su 
deginančiu troškimu pamaldaus žmogaus dėl Dieviškojo atleidimo, ir 
palaiminimo Šventojo Pranašo. Todėl, kai tu atsistoji maldai, nebūk kaip 
nežinantys žmonės, kurie apsiriboja tik Arabiškuoju teksto maldoms, ir 
Istighfar  daugeliui žmonių yra tik formalumas, be tikrumo joje. Kai tu 
atsistoji maldai, nebūk kaip neišmanėlei, neizoliuok savęs tik 
Arabiškuoju tekstu, po ir virš maldų kurias rasi Šventajame Korane, kuris 
yra Dievo Žodis ir Hadith kuri yra žodis Šventojo Pranašo, adresuok savo 
prašymus Viešpačiui savo kalba, su nuoširdžiu nuolankumu, kuris 
paliktų ilgam prisiminimą jūsų mintyse.  

 Maldose slypi priemonės nuo ateinančių sunkumų. Tu neturi supratimo, 
ką ateinanti diena atneš tau. Todėl, prieš auštant naujai dienai melskis 
kiekvieną karta, kad ji atneštų palaiminimus ir taiką. 
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O JŪS PASITURINTYS IR TURTUOLIAI, BIJOKITE 
DIEVO  ! 

O jūs, kurie esat turtingi, karaliai, milijonieriai, tarp jūsų yra keli, kurie 
bijo Dievo ir išlieka teisingi ir tvirti visais Jo būdais. Dauguma yra tokie, 
kurie prisiriša savo širdys prie šio pasaulio turtų, praleisdami visą savo 
gyvenimą nuolat rūpindamiesi tuo, visai neskiriant nei vienos minties 
mirčiai. Kiekvienas turtingas žmogus kuris nesikreipia į Dievą malda, 
kurio požiūris į Dievą nerūpestingas, ant  savo galvos turės nuodėmes 
visų tų, kurie yra susieja su juo. Kiekvienas turtingas žmogus, kuris geria 
turės ant savo pečių nuodėmes visų tų, kurie yra jam pavaldūs ir geria su 
juo.  

0 jūs išmintingi! Šis pasaulis netruks amžinai. Paimk save į rankas ir būk 
pastovus. Atsisakyk visų perteklių . Palik visas svaigiąsias medžiagas. 
Vynas, alus, viskis ir panašūs gėrimai nėra vieninteliai žalingi gėrimai. 
Opiumas, žolė, hašišas, opiumo lapai, [ganja, charas, bhang, taree] ir 
visos kitos svaigiosios medžiagos, kurių vartojimas tampa įpročiu, visos 
turi kenksmingą poveikį smegenims ir galu gale tampa mirtinos. Jūs 
tūrėtumėte susilaikyti nuo šių dalykų. Faktiškai mes negalime visai 
suprasti, kaip ir kodėl jūs vartotumėte tokius dalykus, kai aiškiai prieš 
savo akis galite matyti, kad kiekvienais metais tai sužlugdo tūkstančių 
žmonių gyvenimus ir priartina juos prie mirties, kol tuo tarpu bausmė, 
kuri ateis pasaulyje po šio yra kažkas išskirtinio, daugiau ir daugiau 
trūkumų, kurie eina kartu su šiais dalykais.  

Tapkite teisingi ir Dievobaimingi, kad gyventumėte ilgesnius gyvenimus 
ir būtumėte palaiminti Dievo. Pernelyg didelis mėgavimasis prabanga, 
lengvu ir neatsakingu gyvenimu yra prakeiksmas, nes jis yra blogas ir yra 
beširdiška nerūpėti apie sunkumus ir kančias kitų. Kiekvienas turtingas 
žmogus yra atsakingas už deramus išleidimus savo įsipareigojimų savo 
Kūrėjui ir jo sekėjams kaip ir vargšas žmogus. Faktiškai, turtingas 
žmogus yra labiau atsakingas. Iš tikro, koks nelaimingas yra jis, kuris dėl 
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trumpo gyvenimo šiame pasaulyje, visiškai nusisuka nuo Dievo, kuris 
naudoja uždraustus dalykus be jokio baimės jausmo, tarsi jie būtų teisėti. 
Kai būdamas piktas svaičiojasi naudodamas įžeidžiančia kalbą, yra 
pasiruošęs įžeisti ir nužudyti, ir kuris siekdamas savo aistros, tampa 
extremaliai begėdiškas. Toks žmogus, niekad nežinos tikros gerovės. 

 Mano brangūs žmonės! Šiame pasaulyje jūs esate tik kelioms dienoms, 
iš kurių didžioji dalis jau praėjo. Nepykdykite savo Šeimininko. Net ir 
laikina vyriausybė, jei nepatenkinta tavimi, gali tave sunaikinti. Todėl, 
kad ir kaip tu elgiesi, neturėtum pykdyti savo Kūrėjo. 

Niekas negali tavęs sunaikinti, jei Viešpačio akyse išliksi doras. Jis Pats 
apsaugos tave, ir joks priešas trokštantis tavo kraujo negalės tau pakenkti. 
Kitu atveju, tau nėra jokios apsaugos, ir tu turėsi gyventi su pastovia 
baime savo priešų, nelengvai ir nerimastingai, kupinas nujautimų, ir 
vėlesnės tavo gyvenimo dienos bus praleistos su didžiuliu sielvartu 
mintyse. 

 Dievas Pats tampa apsaugotuoju tų, kurie stovi su Juo. Todėl, ateikit pas 
Dievą ir palikit visus kitus dalykus, kurie prieštarauja Jam. Niekad 
neneikit savo pareigų, kurias Jis jums suteikė. Niekada neenkite Jo 
kūrinių, ar tai būtų su ranka ar su žodžiu, kuris palieka jūsų lūpas ir visada 
išlikite baimėje dangaus rūstybės, nes tik ten slypi vienintelis kelias į 
išsigelbėjimą. 

O JŪS IŠMOKYTIEJI ISLAMO ŽMONĖS! 
NEPULKITE MANES ATMESTI 

O Jūs išmokyti žmonės tarp musulmonų ! Nepulkite greitai manęs 
atmesti kaip klaidingo. Yra labai daug gylių paslapčių, kurių žmogus 
negali suprasti skubėdamas, visų iš karto. Tu neturėtum būti pasiruošęs 
atmesti dalyką ta pačią akimirką kai apie jį išgirsti, nes šis kelias nėra 
teisingųjų. Jei nebuvo klaidų tarp jūsų ir jei jūs neinterpretavote tam 
tikros Ahadith tam tikru būdu priešingu jos tikrajai prasmei, tada Mesijo 
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pasirodymas, kaip teisėjo ir žinovo tarp jūsų, būtų buvęs nereikalingas 
dalykas. Paskirtis, kurią jūs priskiriate šiam pasirodymui, kad jis sujungs 
savo jėgas su Mahdi, padaryti karą siekiant per prievartą konvertuoti juos 
į islamą yra tikėjimas, kuris atneša nešlovę islamui. Kur iš viso yra 
parašyta Korane, kad karas yra leidžiamas siekiant išplėsti bet kieno 
religija jėga? Priešingai, mes rasim Alachą sakantį Šventojoje Knygoje :  

 .“Nėra jokios prievartos reikaluose susijusiuose su religija „ [َالۤ اِۡکَراهَ ِفی الِدّۡينِ ]

Tada iš kur Mesijas, Marijos sūnus, gautų teisę naudoti jėgą žmonių 
konvertavimui į islamą? Visas Koranas yra pilnas veiksmų , kad negali 
būti jokios prievartos religijoje, ir tai yra visiškai aišku iki tokio taško, 
kad kai Šventasis Pranašas paėmė savo kardą, jis to nedarė kad išplėstų 
islamą tokiomis priemonėmis, bet kaip bausmės priemonę tiems, kurie 
nužudė didžiąją dalį musulmonų ir išvarė daugelį kitų iš jų namų.  

Mes skaitėme Šventojoje Knygoje: „Leidimas buvo duotas tiems, kurie 
kovojo, nes jie buvo priespaudoje ir Alachas tikrai turi galią padėti jiems 
(nepaisant pranašumų, kurie nebuvo jų naudai) (ii) Arba šie karai buvo 
gynybiniai, kovoti prieš tuos žmones, kurie nepalikdavo net akmens 
neapversto siekiant išrauti islamą su šaknimis ir sustabdyti jo sklidimą 
ginklų jėga. (iii)  Arba jie buvo kovoti siekiant apginti teisėtas laisves. 
Išskyrus žygius pradėtus dėl šių trijų tikslų, Šventasis Pranašas ir jo 
palaimintieji Kalifai nekovojo jokio kito karo. Faktiškai iki to laiko, kai 
buvo paimti ginklai į rankas norint apsiginti, Islamas laikėsi prieš engėjus 
su tyliu tvirtumu iki tokio lygio, kur nėra jokio kito pavyzdžio istorijoje 
kitų žmonių. Tada kokio tipo Mesijas ir Mahdi būtų jie, kurie pradėtų 
savo misiją kardais atstatytais prieš kitus žmones nuo pat pradžių. 

GADDI-NASHINS IR PIRZADAHS ŠALIES 

Panašiai paveldimosios galvos arba taip vadinami dvasiniai įsakymais ir 
pirs  šalies, yra taip toli atkirsti nuo Islamo, yra įnikę dieną ir naktį jų 
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pražūtingose inovacijose, kad jie net neturi supratimo apie sunkius laikus, 
kuriuos Islamas dabar eina. 

 Jei tu apsilankysi jų susirinkimuose, vietoj Šventojo Korano ir Hadith, 
tu pamatysi juos pasilenkusius ir linguojančius prie muzikinių 
instrumentų ir qawwalis su gausiomis bid‘ats  kaip įrodymais. Bet 
nepaisant to, jie tvirtina esantys religiniai lyderiai ir pasiekėjai Šventojo 
Pranašo.  

Iš tikro bet kas ir visi gali tvirtinti, kad jie myli Dievą. Bet tik jis myli 
Dievą tikrovėje, tik tie kurių meile tik dangus gali paliudyti. Visi tvirtina, 
kad jis yra sekėjas tikros religijos, bet tikra religija to žmogaus viena, yra 
teisinga, kuri pasiima šviesą ir pačio gyvenimo. Ir visi sako, kad jis gaus 
išsigelbėjimą, bet tik jis yra išteisintas sakydamas šita tvirtinimą, kuris 
yra duotas šviesos šiame pačiame gyvenime. 

MANO BRANGŪS ŽMONĖS! TAI YRA LAIKAS 
PASLAUGŲ ATVAIZDAVIMO DĖL RELIGINIŲ 

PAGRINDŲ 

Mano brangūs žmonės! Tai yra laikas tarnauti religijai, kurią jūs tvirtinate 
išpažįstantys. Suvokite, šios retos galimybės progą, nes jei leisite jai 
išslysti, ji neatsiras dar kartą jums. Būdami pasiakėjai tokio išaukštinto ir 
puikaus Pranašo, kodėl jūs prarandate tikėjimą? Būkite tvirti tikėjime ir 
parodykite pavyzdį, kad net angelai danguje pradėtų mąstyti apie jūsų 
jėgą ir tvirtybę, ir melstųsi dėl palaiminimų jums. 

 Su šituo, aš pabaigiu ir meldžiuosi, kad šis mano mokymas būtų jums 
vaisingas, pradėtų keisti jūsų širdis, kurios jus padarytų lyg žvaigždes 
šioje žemėje, užpildydami visą žemės rutulį su šviesa ir gyvybe, kurią jūs 
gaunate iš Viešpačio. Amen! 
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PAIŠKINIMAI: 

Shari‘ah: Islamo įstatymas apimantis visuma religinius ir pasaulietinius 
gyvenimo aspektus. (8 puslapis)  

َراَط اْلُمْستَِقْيَم۔ ِصَراَط الَِّذْيَن اَْنعَْمَت َعلَْيِهمْ    ]  .Posmas [Eilės] iš Surah Fatiha [اِْهِدناَ الِصّ
Reikšmei žiūrėti 33 puslapį. (8 puslapis ). 

Bait‘at: Įsipareigojimas ištikimybės ir paklusnumo duodamas disciplina 
jo dvasiniui mokytojui. Tiesioginis aktas savęs pardavimo. ( 12 puslapis 
) 

Taqwa: Eiti gyvenimo keliu rūpestingai, būnant teisingu ir Dievo 
baimingam. (9 puslapis) 

Zakat : rinkliava turtui pagal nustatytą tvarkaraštį, kuri yra išleidžiama 
ant vargšų gerovės. Tai yra vienas iš penkių esminių 
kolonų(atramų/ramsčių) Islame. (9 puslapis) 

Khatam-ul-Anbiya: Pats idealiausias, puikiausias tarp pranašų, 
Šventojo Pranašo titulas. ( 10 puslapis) 

Muhammadiyyat: būsena priklausymo ar buvimo atsidėjusiam 
Šventajam pranašui Muhamedui (10 puslapis) 

Khatamul Khulafa: Seal of Khulafa, pats puikiausias tarp pasiekėjų ( 
Pranašo). (11 puslapis) 

Surah Fatihah: Įžanginis skyrius Šventajame Korane, kuris įkūnėja 
pačią išsamiausią maldą. (19 puslapis) 

Hadith: Tai kas yra pranešta kompanionų Šventojo Pranašo, apie tai ką 
jis darė ar sakė. Šis vardas yra naudojamas išimtinai tik įvairiems šio 
tipo pasakymams. Dažniausiai į anglų kalbą jis yra verčiamas kaip 
„Tradicija“ nes šie pranešimai ilgą laiką buvo perduodami iš lupų į 
lupas: daugiskaita – Ahadith (19 puslapis) 
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Siddeeqs, Shuhada, Saliheen: Daugiskaita Siddeeq, Shaheed ir Salih, 
atitinkamai. Terminai naudojami Šventajame Korane norint nurodyti tris 
vienas po kito einančius laipsnius dvasinio pasiekimo. Salih yra pirmas 
ir Siddeeq – paskutinis, šie laipsniai yra po Pranašų laipsnio. ( 21 
puslapis)  

Qiyamah: prisikėlimas, atgaivinimas ar milžiniškas, stulbinantis pokytis, 
kuris atsitinka kai pribręsta laikas; Naudota kalbant apie Paskutinio 
Teismo Dieną. (21 puslapis) 

Makalmat,Mukhatabat: apreiškimai gauti iš Dievo kaip per tiesioginę 
kalbą. (21 puslapis) 

Sunnah: Šventojo Pranašo praktika (įpročiai) (22 puslapis) 

Rak‘aat: dalys Islamo ritualinės maldos, kiekvieną yra paimta kaip 
vienas vienetas, kuris yra sudarytas iš Qiyam, Ruku ir Sajdah. (22 
puslapis) 

Hajj: piligrimystė į Meką. (22 puslapis) 

Sahih Bokharee: Pati patikimiausia Ahadith (žiūrėti prie Hadith 
paaiškinimo) kolekcija. (24 puslapis) 

Mohadith: Tas, kuris studijavo ir išmoko Hadith mokslą ( daugiskaita – 
Mohddithin). (25 puslapis) 

Imam: tas, kuris vedą maldai. (25 puslapis) 

Istighfar: siekti atleidimo už nuodėmes. (29 puslapis) 

Ganja, Charas, Bhang, Taree: indiški pavadinimai kai kuriems 
svaigiems gėrimams ar substencijoms, kurie yra dažnai vartojami nuo 
svaigių medžiagų priklausomiems asmenims. (30 puslapis) 
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Gaddi-Nashin and Pirzada: teisiogine prasme, tas kuris  užima – Gaddi 
( vietą) ir yra pir  ( religinio mokytojo) palikuonys. Tie, kurie užima 
saugotojų poziciją ir saugo šventyklas įžymių šventųjų.  (33 puslapis) 

Qawwalis: Susirinkimai per kurias yra giedamos giesmės. (33 puslapis) 

Bid‘aat: daugiskaita – Bid‘at ; erezija, heterodoksija. (33 puslapis)
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