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Slujirea omenirii

 Nu precupețim niciun efort în slujirea umanității. 
În Statele Unite, a fost necesar să se doneze sânge și, 
astfel, anul trecut, membrii Comunității Musulmane 
Ahmadiyya au donat 12.000 de rezerve de sânge; ei 
continuă să doneze și în acest an, în aceste zile. Le-
am spus: „Noi, membrii Comunității Musulmane 
Ahmadiyya, ne donăm propriul sânge pentru a salva 
vieți, în timp ce voi ne faceți inimile să sângereze prin 
astfel de acte reprobabile.”



Despre autor și subiect
Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
este cel de-al cincilea Calif 
(succesor) al lui Mesia cel Promis 
și liderul spiritual al milioanelor 
de Musulmani, membri ai 
Comunității Amadiyya, care 
trăiesc în mai mult de 190 de țări 
în întreaga lume. El este cunoscut 
pentru activitatea sa de a 
promova pacea la nivel mondial. 
El îi încurajează pe oameni să 
Îl cunoască pe Creatorul lor 
servind creaturilor Sale. În acest 
scop, el se întâlnește adesea cu 
lideri și cu oameni de orice nivel 
din țările din Estul, Vestul, Sudul 
și din Nordul lumii. În afară de 
aceste întâlniri, el se adresează 
credincioșilor musulmani prin 
discursul său din fiecare vineri, care este difuzat în direct la nivel 
mondial prin televiziunea MTA International.
Pliantul acesta constă în discursul său de vineri, pe care l-a ținut pe 
data de 21 septembrie 2012, cu privire la filmul defăimător, care îl 
prezintă pe Profetul Muhammadsa în modul cel mai jignitor. Ținând 
seama de reacția musulmanilor și a nemusulmanilor din întreaga 
lume, el explică modul în care musulmanii ar trebui să acționeze în 
această situație și cum adevărata dragoste față de Sfântul Profet ar 
trebui să fie prezentată pretutindeni. El atrage, de asemenea, atenția 
tuturor oamenilor din lume să își îndeplinească responsabilitățile.
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Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
succesorul al V-lea al lui Mesia 

cel Promis



În Numele lui Allah, cel Preamilostiv și foarte Îndurător

 
 
 
 

Apoi Sfinția sa a spus:

„Traducerea acestor versete din Sfântul Coran este:
„Allah și Îngerii Săi trimit binecuvântări asupra Profetului. O, voi 
care credeți! Voi ar trebui să invocați, de asemenea, binecuvântări 
asupra lui și să îl salutați cu salutul păcii. Cu adevărat, pe aceia care îl 
supără pe Allah și pe mesagerul Său – Allah i-a blestemat în această 
lume și în viața de apoi și le-a pregătit o pedeapsă umilitoare.”

O reacție naturală a musulmanilor

 În zilele acestea, un val puternic de indignare și de suferință 
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După ce a recitat Tășăhhud, 
Tăawwuz și Surah Al-
Fatihah, Sfinția sa a rostit 
versetele 57-58 din Surah 
Al-Ahzab (capitolul 33 din 
Sfântul Coran):



străbate atât lumea musulmană, cât și alte țări în care trăiesc 
musulmani, datorită unui act extrem de crud, jignitor și grotesc, 
săvârșit de elemente anti-islamice. În mod evident, musulmanii sunt 
îndreptățiți în a-și exprima supărarea și mânia. Fie că are sau nu o bună 
cunoaștere a rangului adevărat al Sfântului Profet Muhammadsa, 
musulmanul este pregătit oricum  să renunțe la viața sa și să fie ucis 
pentru onoarea și cinstea Profetului. Dușmanii Islamului au produs 
un film extrem de abject și de ofensator, cu privire la Sfântul Profet 
Muhammadsa, prezentându-l în maniera cea mai grosolană și mai 
insultătoare. De aceea, indignarea și supărarea oricărui musulman 
este pur și simplu naturală. 
 
 Profetul Muhammadsa a fost Mohsin-e-Insaniyyăt 
(Binefăcătorul omenirii), Rahmatullil Alămiin (Milostivire pentru 
întreaga umanitate) și Cel Iubit de Dumnezeu; el stătea treaz toată 
noaptea într-o adâncă durere, pentru ca umanitatea să fie mântuită 
de la distrugere. El își exprima o asemenea stare de agonie și du-
rere, pentru a alina suferințele omenirii, încât Dumnezeul Cerurilor, 
adresându-se Sfântului Profet, a declarat: „Deci, poate că te vei jeli 
până la moarte, din milă pentru ei, dacă ei nu vor crede în acest cu-
vânt.” (Sfântul Coran, Cap. 18, V.7)
 
 Filmul, plin de calomnii și vulgaritate împotriva 
Binefăcătorului Omenirii, urma să facă inimile musulmanilor 
să sângereze și, într-adevăr, așa s-a și întâmplat. Noi, membrii 
Comunității Musulmane Ahmadiyya, suntem mult mai afectați 
decât oricine, deoarece suntem adepții adevăratului și dedicatului 
Urmaș al Sfântului Profetsa [acesta este Mesia cel Promis, Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmadas], care a oferit o imagine a marelui rang al 
Maestrului Profet Muhammadsa. De aceea, avem inima zdrobită din 
cauza acestui act vulgar. Inimile noastre sunt sfâșiate. Ne aruncăm 
înaintea lui Dumnezeu cel Înălțat și ne rugăm ca El să ceară socoteală 
acestor făcători de rău. Fie ca ei să devină un semn de prevenire 
care va rămâne o lecție până la sfârșitul vremurilor. Imam-ul acestei 
vremi ne-a oferit o înțelegere a adevăratei afecțiuni și devotări față 
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de Sfântul Profetsa, explicând că ne putem reconcilia cu şerpii şi cu 
fiarele sălbatice, dar nu ne putem împăca în veac cu cei care continuă 
să îl insulte pe Sfântului Profet Muhammadsa, Stăpânul şi Călăuza 
noastră, Pecetea tuturor Profeţilor. 

Mesia cel Promisas a scris: 

 „Musulmanii sunt oamenii care își oferă viețile în cinstea 
Nobilului lor Profetsa. Ei preferă moartea în locul dezonoarei de a se 
împăca cu adevărat cu asemenea persoane și de a deveni prieteni cu 
aceia a căror sarcină este să îl abuzeze verbal, zi și noapte, pe Sfântul 
Profetsa, să pomenească numele său într-un mod extrem de jignitor 
în revistele, cărțile și publicațiile lor și să îl menționeze folosind 
cuvinte total degradante.”

 Mesia cel Promisas spune: „Aduceți-vă aminte, asemenea 
indivizi nu doresc binele nici măcar al propriului lor popor, deoarece 
ei își creează piedici în drumul lor. Cu adevărat vă spun că este 
posibil ca noi să ne împăcăm cu șerpii sălbatici și cu fiarele pustiei, 
dar noi nu ne putem împăca cu astfel de oameni care nu încetează 
să insulte onoarea sfinților profeți ai lui Dumnezeu. Ei cred că există 
un triumf al limbajului abuziv și al vulgarității, dar orice triumf vine 
din Ceruri”.

 El spune mai departe: „Prin binecuvântarea discursului 
lor pur, cei cu vorbirea curată câștigă, în cele din urmă, inimile și 
mințile, în timp ce aceia care au o natură rea nu au alt talent decât să 
creeze discordie și conflict pe pământ, într-un mod dezorganizat... 
de asemenea, experiența aduce mărturie că asemenea oameni care 
jignesc au parte de un sfârșit trist. Simțul onoarei lui Dumnezeu se 
manifestă, în cele din urmă, pentru iubiții Săi.” (Ceșma-e- Maʹrifat din 
Ruhani Khazain; vol. 23 p. 385-387).
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Ei nu își fac rău doar lor înșiși

 În vremea de acum, în afară de ziare, pamflete etc., alte forme 
de media sunt de asemenea folosite cu o astfel de vulgaritate. De 
aceea, cei care insistă cu încăpățânare în fărădelegea lor și încearcă 
să încalce voia lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, să fie pedepsiți 
de mânia lui Dumnezeu!

 În anul 2006, când niște oameni răutăcioși din Danemarca 
au desenat caricaturi vulgare ale Sfântului Profetsa, am atras atenția 
Comunității Ahmadiyya asupra oferirii unui răspuns potrivit și le-
am mai spus că astfel de oameni răi au existat înainte și vor mai fi. 
Protestele musulmanilor nu vor avea niciun impact și ei vor continua 
să se comporte astfel. Și noi observăm că acțiunile lor au devenit mai 
vulgare și mai nedrepte decât înainte. De atunci, comportamentul 
lor din punctul acesta de vedere s-a înrăutățit continuu. Aceasta este 
prăbușirea lor și înfrângerea de către Islam, cea care îi determină să 
fie ofensatori și calomniatori în numele libertății de conștiință. 

 Așa cum a declarat Mesia cel Promisas: „Țineți minte, acești 
oameni nu doresc nici măcar binele propriei lor națiuni. Într-o zi, 
abordarea lor greșită va fi dezvăluită limpede și popoarelor lor. Astfel, 
vulgaritățile și obscenitățile săvârșite astăzi de ei vor afecta propriile 
lor națiuni, deoarece oamenii de acest fel sunt egoiști și nedrepți. 
Ei nu mai sunt interesați în nimic altceva, în afară de satisfacerea 
propriilor lor dorințe.”

Discursurile curate au impact

 În prezent, în numele libertății de exprimare, politicienii și 
alții vorbesc în favoarea acestor persoane, pe alocuri în mod deschis 
dar, în general, în mod indirect. Ocazional, unii iau și apărarea 
musulmanilor. Totuși, țineți minte că această lume a devenit acum 
un sat global. Astfel de chestiuni pot distruge pacea acestor țări, 
dacă răutatea nu este recunoscută în mod clar ca  răutate; pe lângă 
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aceasta, mânia lui Dumnezeu se va arăta. Țineți minte cuvântul 
Imamului acestei vremi, că toate victoriile vin din ceruri și a fost 
hotărât în ceruri faptul că Mesagerul pe care încercați să îl insultați 
va avea poziția dominantă în lume. Așa cum Mesia cel Promisas a 
afirmat, „el va domina prin cucerirea inimilor, deoarece vorbirea 
curată aduce roade. Discursurile pure nu implică luarea unor măsuri 
extremiste și nici răspunsul cu vulgaritate la vulgaritate.”
 Comportamentul infam și vorbirea ticăloasă, provocate de 
acești oameni, vor ajunge, cu voia lui Dumnezeu, la un sfârșit rapid. 
Acești ticăloși vor avea de a face cu Dumnezeu și în viața de apoi. 

Invocarea salutărilor și a binecuvântărilor asupra Sfântului 
Profetsa

 În versetele pe care le-am recitat din Sfântul Coran, Dumnezeu 
cel Atotputernic a atras de asemenea atenția credincioșilor asupra 
responsabilităților lor: este datoria lor să invoce Durud și Salaam 
(salutări și pace) asupra Sfântului Profetsa. Vulgaritățile, răutatea 
și batjocura nu afectează, în niciun chip, demnitatea și onoarea 
Profetuluisa. El este un atât de Mare Profetsa, asupra căruia Însuși 
Dumnezeu și îngerii Săi au trimis Durud! Este datoria credincioșilor 
să practice constant Durud (invocarea binecuvântărilor și a 
salutărilor) asupra Sfântului Profetsa. Când dușmanii depășesc 
măsura vulgarităților, atunci invocați Durud asupra Sfântului 
Profetsa mai mult decât înainte!

Rugăciunea de binecuvântare asupra Sfântului Profetsa
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„Revarsă binecuvântările Tale, o, Allah, asupra lui Muhammad 
și asupra poporului lui Muhammad așa cum i-ai binecuvântat pe 
Avraam și pe poporul lui Avraam; tu ești, într-adevăr, cel Vrednic de 
Slavă, cel Glorios. Revarsă slava ta, o, Allah, asupra lui Muhammad 
și asupra poporului lui Muhammad așa cum ai revărsat-o asupra 
lui Avraam și asupra poporului lui Avraam; tu ești, într-adevăr, cel 
Vrednic de Slavă, cel Glorios.”

 Doar aceasta este Durud (invocarea salutărilor și a 
binecuvântărilor) și numai acesta este Profetul destinat triumfului 
în această lume. 
 
Datoria unui membru al Comunității Musulmane Ahmadiyya
 
 Atunci când un musulman, membru al Comunității 
Ahmadiyya, își exprimă repulsia, adânca durere și supărarea față de 
aceste vulgarități, el sau ea încearcă, de asemenea, să atragă atenția 
chiar răufăcătorilor să înceteze aceste acțiuni, iar autorităților, să îi 
oprească. Dintr-o perspectivă lumească, un membru al Comunității 
Ahmadiyya încearcă să facă un efort individual pentru a înștiința 
lumea cu privire la realitatea opusă acestei conspirații și să prezinte 
frumoasele aspecte ale modelului binecuvântat al Sfântului Profetsa. 
Prin orice acțiune, un membru al Comunității Ahmadiyya încearcă 
să prezinte modelul binecuvântat al Sfântului Profet, înfățișând 
astfel, prin fapte, adevărata sa imagine. Într-adevăr, bărbați, femei, 
tineri, bătrâni și copii ar trebui să fie mai atenți ca de obicei la Durud 
și Salaam (invocarea salutărilor și a păcii) și trebuie să umple cu 
ele atmosfera din jurul lor. Toată lumea ar trebui să prezinte, prin 
acțiunile lor, un model practic al învățăturilor islamice. Acesta este 
un răspuns frumos pe care ar trebui să îl dăm. 

Soarta calomniatorului

 În ceea ce privește consecințele asupra răufăcătorilor, Allah a 
explicat în cel de-al doilea verset [recitat la început], că aceia care îl 
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rănesc pe Mesager sau care sfâșie inimile credincioșilor acestei vremi 
prin jignirea Mesagerului, vor fi pedepsiți de Însuși Allah. Aceștia 
sunt cei care au fost blestemați, în viața aceasta, de către Allah cel 
Înălțat; datorită acestui blestem, ei vor continua să se scufunde 
și mai mult în murdărie și indecență. Pentru acest fel de oameni, 
Allah a hotărât o pedeapsă umilitoare după moarte. Referindu-se la 
acest subiect, Mesia cel Promisas a explicat faptul că sfârșitul celor 
care utilizează un limbaj vulgar nu va fi, cu siguranță, unul bun. În 
această viață, ei vor avea parte de blestemul lui Dumnezeu, iar în cea 
de apoi, de umilitoarea Sa pedeapsă. 

 Deci, musulmanii, în conformitate cu învățăturile și cu 
poruncile lui Allah cel Înălțat, ar trebui să reacționeze, umplându-
și țările, regiunile și atmosfera cu Durud (invocarea salutărilor și a 
binecuvântărilor) asupra Profetului Muhammadsa. Așa ar trebui să 
reacționeze musulmanii. Este inutil să se reacționeze prin arderea 
sau incendierea proprietăților și a posesiunilor în propriile țări sau 
prin uciderea compatrioților lor, sau, să fie pusă poliția în situația de 
a trage în proprii lor concetățeni, ucigând protestatarii. 

Nu măsurați cu două măsuri!

 Prin intermediul rapoartelor mass media și ziarelor, a ieșit 
la iveală faptul că, adeseori, oamenii sinceri din Occident, atât din 
Statele Unite cât și de aici, și-au exprimat repulsia și nemulțumirea 
față de acest act grosolan. Cu toate acestea, conducerea declară că 
acesta este greșit, dar, pe de altă parte, îl susține în numele libertății 
de exprimare și a libertății discursului. Aceste standarde duble nu 
trebuie să mai continue. Legea privind libertatea de exprimare nu 
este o Scriptură divină. Prin urmare, așa cum am spus în discursul 
meu adresat politicienilor din Statele Unite, legile făcute de oameni 
sunt supuse erorilor și sunt lipsite de perfecțiune. Anumite aspecte 
din timpul legiferării pot fi trecute cu vederea deoarece omul 
nu deține capacitatea de a înțelege lucrurile invizibile, în timp ce 
Dumnezeul cel Atotputernic este Cunoscătorul Nevăzutului. Legile 
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făcute de Dumnezeu sunt fără greșeală. 

 Prin urmare, nu considerați că legile voastre de origine 
omenească sunt perfecte, astfel încât să nu mai poată fi alterate sau 
modificate. Astfel, există o lege privitoare la libertatea de expresie; 
totuși, nu găsim în nicio țară, nici în Carta Națiunilor Unite, vreo lege 
care să interzică lezarea sentimentelor religioase ale altor persoane, 
sau insultarea sfinților altor religii. Nicăieri, nu există o astfel de lege; 
de aceea, pacea lumii este distrusă. Din acest motiv, erupe lava urii și 
cresc neîncetat distanțele dintre țări și religii. 

 O lege privind libertatea de exprimare a fost adoptată; aceasta 
oferă libertate unei persoane, ceea ce este bine. Totuși, această lege 
nu ar trebui să permită jocul cu sentimentele altora. De aceea, ONU 
greșește, considerând formularea acestei legi inutile drept o mare 
realizare. 

Respectarea sentimentelor religioase ale celorlalți

 Totuși, priviți la legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu 
cel Înălțat declară că nu trebuie nici măcar să batjocorim idolii altor 
popoare. Din neștiință, ei vor răspunde la fel față de Dumnezeul 
vostru cel Atotputernic, adresându-I calomnii. Acestea ar provoca 
suferințe inimilor voastre, ar spori vrășmășia și ar declanșa 
dezordinea, conflictele și certurile în țară.
 
 Prin urmare, aceasta este frumoasa învățătură oferită de 
Dumnezeul Islamului, Dumnezeul acestei lumi și Dumnezeul acestui 
univers. Acel Dumnezeu ne-a dat această învățătură și l-a trimis 
pe Iubitul Său, Sfântul Profetsa, cu legea perfectă și cu învățăturile 
pentru reformarea umanității și pentru promovarea dragostei și a 
milei. El i-a conferit Profetului Muhammadsa titlul de Rahmatullil 
Aalamiin (Milostivire pentru întreaga omenire), trimițându-l ca 
Milostivire pentru toate popoarele. 
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 Prin urmare, popoarele educate ale lumii, politicienii și aceia 
care au autoritate ar trebui să se gândească dacă, nu cumva, se fac 
ei înșiși părtași la această neorânduială, netratând ferm cu acești 
câțiva oameni răi. Mai mult, în general, oamenii din această lume ar 
trebui să se gândească dacă nu cumva participă la distrugerea păcii 
mondiale, jucându-se cu sentimentele religioase ale altora și fiind de 
acord cu aceste câteva creaturi mizerabile.

Slujirea omenirii 

 Noi, care suntem membri ai Comunității Musulmane 
Ahmadiyya, nu precupețim niciun efort în slujirea umanității. 
În Statele Unite, a fost necesar să se doneze sânge și, astfel, anul 
trecut, membrii Comunității au donat 12.000 de rezerve de sânge; 
ei continuă să doneze și în acest an, în aceste zile. Le-am spus: „Noi, 
membrii Comunității Musulmane Ahmadiyya, ne donăm propriul 
sânge pentru a salva vieți, în timp ce voi ne faceți inimile să sângereze 
prin astfel de acte reprobabile și prin acordul cu cei care le-au comis.”

 Deci, acesta este un răspuns al unui membru al Comunității 
Musulmane Ahmadiyya – un adevărat musulman. În mod contrar, 
există și răspunsul celor care consideră că ei stabilesc dreptatea. 

Greșelile ambelor părți

 Ei presupun că musulmanii acționează în mod greșit. Este 
adevărat că reacția anumitor musulmani este greșită; pagube și 
distrugere, incendieri, uciderea nevinovaților, lipsa de protecție a 
diplomaților, uciderea sau asasinarea acestora sunt total incorecte. 
Totuși, și batjocorirea și insultarea profeților inocenți ai lui 
Dumnezeu sunt mari păcate. 
 O revistă franceză a publicat recent, ca o imitație, caricaturi 
jignitoare care sunt chiar mai rele decât cele anterioare. Acești oameni 
lumești cred că lumea este totul și nu înțeleg că tocmai această lume 
este sursa distrugerii lor. 
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 Aș vrea să precizez aici că guvernele musulmane conduc o 
mare parte a lumii. Allah cel Atotputernic a dăruit resurse naturale 
multor țări musulmane. De asemenea, țările musulmane sunt o 
parte a Națiunilor Unite. Ele cred în Sfântul Coran și îl citesc; acesta 
oferă codul de conduită perfect și complet pentru toate aspectele 
vieții. De ce nu au depus guvernele musulmane eforturi pentru a 
oferi lumii, la orice nivel, frumoasele învățături ale Sfântului Coran? 
De ce nu prezintă ele lumii, conform învățăturilor Sfântului Coran, 
faptul că jocul cu sentimentele religioase ale altora și încercarea de 
a îi dezonora pe profeții lui Dumnezeu sunt crime majore și păcate 
grave? De ce nu acționează în acest mod?

 Includerea acestei reguli în Carta Păcii a Națiunilor Unite 
este necesară pentru pacea mondială: niciun stat membru nu trebuie 
să permită niciunui cetățean al său să se joace cu sentimentele 
religioase ale altora; pacea mondială nu trebuie să fie distrusă în 
numele libertății de expresie. Totuși, din nefericire, toate acestea 
se petrec de mult timp. Țările musulmane nu au făcut niciodată 
vreun efort combinat sau concertat pentru a informa lumea despre 
onoarea Sfântului Profetsa și a tuturor celorlalți profeți și nu au 
făcut-o niciodată cunoscută la nivel internațional. 

 Asemeni tuturor celelalte declarații ale Națiunilor Unite, 
nici aceasta nu va fi aplicată, deoarece – care declarație de pace a 
Națiunilor Unite este corect implementată în prezent? Totuși, cel 
puțin, ceva ar rămâne înregistrat. 

 Organizația Țărilor Islamice este fondată, dar nu a făcut 
niciodată eforturi riguroase de a încerca să întemeieze onoarea 
și demnitatea musulmanilor în lume. În loc de aceasta, liderii 
musulmani sunt ocupați să își urmărească propriile lor interese. 
Ei nu sunt interesați de splendoarea credinței. Dacă liderii noștri 
musulmani ar fi făcut eforturi susținute, atunci publicul nu ar fi 
reacționat în mod nepotrivit, așa cum se întâmplă în prezent în 
Pakistan și în alte țări. Publicul ar fi fost mulțumit, dacă ar fi știut că 
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liderii săi, care au fost numiți pentru această misiune, s-au străduit să 
o îndeplinească în mod corect, susținând onoarea Sfântului Profetsa 
și a tuturor profeților și s-au ridicat în forumul mondial într-un mod 
care să îi determine pe oameni să accepte faptul că ei au dreptate. 

 Există un mare număr de musulmani care trăiesc în Occident 
și în toate părțile lumii. Musulmanii sunt a doua putere a lumii, 
din punct de vedere al populației și al religiei. Dacă s-ar supune 
poruncilor lui Allah cel Atotputernic, ei ar putea deveni cea mai 
mare forță din toate punctele de vedere și, astfel, forțele anti-islamice 
nici măcar nu ar mai îndrăzni să se gândească la săvârșirea unor 
asemenea acte jignitoare. În afară de țările musulmane, un mare 
număr de musulmani trăiește în fiecare țară din lume; în Europa, doar 
în Turcia, locuiesc milioane de musulmani. De fapt, sunt milioane 
de musulmani în toate țările Europei. În mod similar, alte grupuri 
etnice musulmane au venit din Asia în Marea Britanie, în Statele 
Unite, în Canada și în toate regiunile Europei. Dacă ei s-ar hotărî cu 
toți că îi vor vota pe acei politicieni care nu își exprimă doar verbal 
toleranța religioasă, ci o demonstrează practic prin condamnarea 
celor care săvârșesc asemenea vulgarități și fac astfel de filme, atunci 
chiar din interiorul acestor guverne lumești, s-ar ridica un grup care 
va dezavua această indecență. Astfel, dacă musulmanii și-ar înțelege 
propria importanță, ei ar netezi calea unei revoluții în lume și ar 
putea promova legi privind respectarea sentimentelor religioase în 
aceste țări. Totuși, din nefericire, lor nu le pasă de aceasta. 

 Comunitatea Musulmană Ahmadiyya se concentrează 
pe aceasta, totuși musulmanii se opun acesteia și întăresc mâna 
detractorilor. Fie ca Allah cel Atotputernic să ofere judecată și 
înțelepciune liderilor musulmani, politicienilor și savanților 
religioși, astfel încât ei să se întărească, să-și recunoască importanța 
și să acorde atenție învățăturilor islamice. 
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Cei care au realizat filmul

 Degradarea morală a celor care au ridicat acuzații obscene 
împotriva Sfântului Profetsa și  au produs sau au lucrat la acest film 
poate fi evaluată pe baza rapoartelor media despre ei. Se spune că 
principalul personaj din spatele acestui film este un creștin copt care 
locuiește în Statele Unite sub numele de Nakoula Basseley, despre 
care se spune că are cazier și că a efectuat o pedeapsă cu închisoarea 
pentru fraudă în 2010. Persoana care a regizat filmul este un regizor 
de filme pornografice și toți actorii care joacă în acest film sunt actori 
de filme porno. Excesele pornografice sunt dincolo de orice limită. 
Deci, acesta este nivelul moralității lor. Atât de jos s-au afundat 
ei în mizerie și în indecență și totuși își propun să critice acea 
persoană despre a cărei înaltă morală și puritate a depus mărturie 
Însuși Dumnezeu. Săvârșind aceste acte obscene, cu siguranță că ei 
continuă să provoace mânia lui Dumnezeu. Sponsorii și susținătorii 
acestui film nu pot, nici ei, să evite pedeapsa lui Dumnezeu, inclusiv 
un preot creștin care, pentru o publicitate ieftină în Statele Unite, a 
încercat în mod repetat să ardă Sfântul Coran. 

 „Domnul nostru, sfarmă-i în bucăți, într-o ruină completă și să se 
aleagă praful de ei!”

Musulmanii trebuie să revină la învățătura Profetului

 Unele părți din mass media au condamnat acest film și 
au criticat și reacția musulmanilor. Reacțiile nepotrivite trebuie, 
într-adevăr, să fie condamnate, dar ar trebui să remarcăm și cine 
le-a instigat. Așa cum am spus mai devreme, este nefericirea 
musulmanilor că aceasta s-a întâmplat deoarece musulmanilor le 
lipsește unitatea și conducerea. În ciuda faptului că ei declară că au 
o dragoste și o afecțiune ardentă pentru Sfântul Profetsa, ei s-au 
îndepărtat de credință. Ei pot afirma că au o credință puternică, dar 
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nu au nicio cunoștință despre religie și, de asemenea, ei sunt din ce 
în ce mai slabi, din punct de vedere al lumii. 

 În privința aceasta, nicio țară musulmană nu a protestat 
cum ar fi trebuit, față de nicio altă țară. Acolo unde au avut loc 
proteste, ele au fost atât de slabe încât mass media nici măcar nu 
le-a observat. Știrea care a fost transmisă cu privire la protestele și 
obiecțiile musulmanilor a fost aceea că 1,8 miliarde de musulmani 
au reacționat într-o manieră copilărească. Deoarece nu este nimeni 
la cârmă și ei sunt risipiți și rătăcesc pierduți, reacția ar putea fi  
socotită copilărească. Acesta a fost un comentariu cinic, dar care a 
reflectat realitatea. Fie ca Dumnezeu să le dea putere musulmanilor 
ca, măcar acum, să arate puțină jenă și rușine. 

Un răspuns autentic musulman

 Ceilalți oameni sunt orbi din punct de vedere spiritual și 
nu cunosc nimic despre statutul profeților. Ei rămân tăcuți chiar și 
atunci când poziția Profetului Iisusas este disprețuită. Prin urmare, 
ei consideră că pasiunea musulmanilor față de Sfântul Profetsa este 
copilărească. 

 Așa cum am mai afirmat, în anul 2006, am atras atenția 
asupra realizării unui plan viguros de acțiune, astfel încât, în viitor, 
nimeni nici măcar să nu mai îndrăznească să insulte în acest mod. 
Măcar dacă musulmanii i-ar fi acordat atenție. Fiecare membru al 
Comunității Ahmadiyya ar trebui să facă eforturi pentru a transmite 
acest mesaj. Prin faptul că musulmanii protestează numai pentru o 
perioadă scurtă de timp și apoi păstrează tăcerea, problema nu va fi 
rezolvată. 

 A fost prezentată o sugestie (oamenii prezintă adesea diferite 
sugestii) ca toți juriștii musulmani din întreaga lume să se reunească 
și să redacteze o petiție. Măcar dacă juriștii musulmani de nivel 
internațional ar analiza fezabilitatea acestei posibile acțiuni, sau dacă 
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ar sugera o alternativă!

 Cât de mult veți mai continua să priviți la asemenea acte 
obscene și vulgare? Câtă vreme veți mai continua să protestați și să 
cauzați pagube și distrugeri, devenind tăcuți după aceea? Aceasta 
nu va avea niciun efect asupra lumii occidentale și nici asupra 
producătorilor filmului. Atacarea oamenilor nevinovați din țările 
occidentale, amenințarea lor sau tentativa de a-i ucide și de a ataca 
ambasade sunt în contradicție totală cu învățăturile Islamului. 
Islamul nu îngăduie, absolut deloc, aceste acțiuni. Acționând astfel 
veți oferi ocazia  de a se ridica obiecții împotriva Sfântului Profetsa. 
De aceea, nu extremismul este răspunsul. Răspunsul este, așa cum 
am explicat mai înainte, reformarea faptelor, invocarea Durud și 
Salaam (salutări și pace) asupra Sfântului Profetsa, care este calea 
mântuirii omenirii. Aceasta constă în unirea musulmanilor și în 
câștigarea puterii prin vot, de către musulmanii care locuiesc în 
Occident. 

 Membrii Comunității Ahmadiyya trebuie să lucreze în acest 
mod oriunde ar fi. Ei ar trebui, de asemenea, să se străduiască să-i 
convingă pe cunoscuții lor care nu sunt membri ai Comunității 
Ahmadiyya să pășească pe această cale; ca ei să se întărească în țările 
occidentale prin puterea  votului și să prezinte lumii minunatele 
aspecte ale vieții binecuvântate ale Sfântului Profetsa. 

Libertatea de exprimare în Islam 

 În zilele noastre, lumea protestează zgomotos în favoarea 
libertății de exprimare. Ei presupun că ea nu există în Islam, invocând 
exemple ale țărilor musulmane contemporane, în care cetățenii nu 
au libertate de expresie. Dacă așa stau lucrurile în țările musulmane, 
aceasta nu are absolut nicio legătură cu Islamul, iar neaplicarea 
învățăturilor islamice este spre nenorocirea musulmanilor. 

 În istorie, există exemple ale unor oameni care se adresează 

15ADEVĂRATA DRAGOSTE 
PENTRU SFÂNTUL PROFETsa



Sfântului Profetsa în mod nepoliticos și fără niciun fel de manieră 
și de respect. În ciuda acestui fapt, Sfântul Profetsa a manifestat o 
stăpânire de sine și o toleranță fără pereche, neegalată în lume. Voi 
prezenta unele pilde ale unor asemenea relatări, care, deși sunt, de 
obicei, prezentate în legătură cu dărnicia și generozitatea Sfântului 
Profetsa, mai demonstrează, de asemenea, curajul, hotărârea și 
stăpânirea de sine a acestuia. 

Răbdarea Sfântului Profetsa

 Hazrat Jubair bin Muddinra relatează că, odată, era cu 
Sfântul Profetsa și alți câțiva oameni erau și ei acolo. Profetulsa se 
întorcea de la Hunain. Beduinii îl înconjuraseră pe Profetsa, făcând 
niște cereri atât de insistente încât a fost silit să se deplaseze înspre 
un copac cu spini și mantia lui s-a agățat în ei. Sfântul Profetsa s-a 
oprit și a spus: „Dați-mi înapoi mantia. Dacă aș fi avut tot atâtea 
cămile câți copaci sălbatici, vi le-aș fi dat și, astfel, nu m-ați fi socotit 
zgârcit, mincinos sau laș.” (Sahih Al- Bukhari Kitabo Fărzil- Khumus 
Babo ma Kanan- Nabiyo Yuʹtil-muʹallăfati Qulubihim wa Ghairihim, 
Hadis nr. 3148)

 În altă tradiție, Hazrat Anasra spune: „Odinioară eram 
alături de Sfântul Profetsa, care purta o mantie cu margini groase. 
Un beduin a tras de mantia sa atât de tare, încât marginile ei au 
lăsat o urmă pe gâtul lui. Apoi, el a spus: „O, Muhammad [saw]! 
Din bogăția pe care Allah cel Atotputernic ți-a dăruit-o, încarcă o 
parte pe aceste două cămile ale mele, deoarece tu nu vei da nici din 
averea ta, nici din averea tatălui tău.” La început, Sfântul Profetsa a 
păstrat tăcerea. El a afirmat apoi că „bogăția este a lui Dumnezeu, iar 
eu sunt robul Său.” Apoi Profetulsa a spus: „Se va abate răzbunarea 
asupra ta, din cauza durerii pe care mi-ai pricinuit-o.” Beduinul 
a spus: „Nu”. Profetulsa a spus: „De ce nu se va abate răzbunarea 
asupra ta?” Beduinul a răspuns: „Pentru că tu nu răspunzi la răutate 
cu răutate.” Sfântul Profetsa a râs. Apoi a poruncit să fie încărcată 
una din cămilele beduinului cu orz, iar cealaltă cu curmale.” (Aș-șifa 
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de Qazi Ajaz, partea 1, p. 74, Al-babus-Sani fi Tăkmilillahi Taʹala, al-Faslo wa 
ammal-Hilm Darul-Kutubil-Ilmia editat în Bairut 2002.)

 Deci, acesta este înaltul nivel al toleranței și răbdării Sfântului 
Profetsa. El nu și le-a manifestat doar pentru adepții săi, ci și pentru 
dușmanii săi. Înaltele sale standarde morale includ generozitatea, 
răbdarea, stăpânirea de sine, precum și demonstrarea unei vaste 
toleranțe. Totuși, detractorii ignoranți, fără să se gândească și fără 
să cugete, ies în față și acuză că Rahmatullil Aalamiin (Milostivire 
pentru întreaga omenire), Profetul Muhammadsa a fost sever, aspru 
și așa mai departe. 

Criticarea ignorantă a Sfântului Coran 

 În acest film, pe care nu l-am văzut eu însumi, dar despre 
care am auzit de la alții, au fost ridicate și obiecții împotriva Sfântului 
Coran. El acuză că Sfântul Coran ar fi fost scris de către vărul lui 
Hazrat Khadijara, Waraqa bin Naufal, la care Hazrat Khadijara l-a 
dus pe Profetsa, după ce el a primit prima sa revelație. În timpul vieții 
Profetuluisa, Kuffaar (necredincioșii) au ridicat în mod constant 
următoarea acuzaţie: de ce Coranul îi este revelat treptat, în loc să 
îl primească pe tot, instantaneu. Asemenea oameni vrednici de milă 
sunt complet lipsiți de cunoașterea faptelor istorice adevărate. Acei 
creștini care se consideră ei înșiși învățați în acest domeniu sunt în 
realitate complet ignoranți. Waraqa bin Naufal a spus, de fapt: „Mi-
aș dori să fiu în viață atunci când poporul tău te va izgoni din patria 
ta.” La scurt timp după aceasta, el a murit. (Sahih Al- Bukhari Kitab 
Bădʹul- Wahi. Capitolul. 3, Hadis nr. 3 ) 

 Astfel de preoți creștini, așa cum am afirmat, sunt complet 
ignoranți în legătură cu faptele istorice. Orientaliștii au dezbătut 
întotdeauna despre locul în care au fost revelate Surah (capitolele 
Sfântului Coran): Mecca sau Medina. Totuși, tot ei sunt cei care cred 
că Waraqa ar fi scris Sfântul Coran. Chiar Sfântul Coran a lansat 
această provocare: „Dacă ei cred că este scris de altcineva, atunci să 
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producă un capitol asemenea lui.”

Respectarea sentimentelor altora 

 Sfântul Profetsa nu a avut pereche, în ceea ce privește 
respectarea sentimentelor altora. Chiar dacă Profetul Muhammadsa 
este mai mare decât toți ceilalți profeți, totuși, respectând sentimentele 
unui evreu, el a spus cândva: „Nu mă considera superior lui 
Moiseas.” (Sahih Al-Bukhari Kitabo fil-Khusumaat Babo ma Yuzkaro fil-Așkhas 
wal-khusumah; Hadis Nr. 2411.)

 Iată grija Profetului față de sentimentele celor sărmani și 
respectul față de condiția lor. Odată, de exemplu, un însoțitor al său, 
foarte bogat, și-a exprimat superioritatea asupra celorlalți. Sfântul 
Profetsa a auzit aceasta și a afirmat: „Crezi că tăria, puterea, bogăția 
și averea ta au fost dobândite prin propriile tale eforturi? Desigur 
că nu! Tăria neamului tău, precum și puterea bogăției tale au fost 
dobândite datorită săracilor.” (Sahih Al Bukhari Kitabul-Jihad was-Siyari 
babo măn Isti’aana biz-Zua’fai was-Salihiin fil-Hărb, Hadis Nr. 2896.)

 Astăzi, cei care revendică libertatea, promovează drepturile 
săracilor și își propun să le protejeze. Totuși, acum 1400 de ani, 
Sfântul Profetsa a susținut drepturile săracilor atunci când a spus că 
lucrătorul ar trebui să fie plătit înainte să se usuce sudoarea sa. (Sunan 
Ibn-e-Majah Kitabur-Ruhun babo Ajril-Ujarai Hadith Nr. 2443.) 
 
 Deci, cum pot ei să discute în contradictoriu cu Binefăcătorul 
Omenirii? Există nenumărate relatări despre Profetsa. Luați orice 
aspect al vieții sale și, în toate privinţele, veți găsi cel mai înalt 
exemplu moral oferit de Sfântul Profetsa. 

Anihilarea criticii la adresa Sfântului Profetsa

 O altă acuzație care s-a adus a fost că Sfântul Profetsa era 
un afemeiat și se ridică obiecții împotriva căsătoriilor sale. Allah 
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cel Atotputernic, știa, totuși, că asemenea acuzații și întrebări vor fi 
ridicate în viitor și, de aceea, a îngăduit unele incidente care dovedesc 
netemeinicia acestor acuzații. 

 Se spune, în legătură cu Asmaa bin Noumaan bin Abi Joun 
că ea era printre cele mai frumoase femei ale arabilor. Când a venit 
la Medina, frumusețea ei era lăudată de orice femeie care o vedea. 
Ele spuneau că nu mai văzuseră niciodată, în viața lor, o femeie de o 
asemenea frumusețe. La dorința tatălui ei, Nikah-ul ei cu Profetulsa 
a fost oficiat, pentru un dar de 500 de drahme. Atunci când Sfântul 
Profetsa s-a dus la ea, ea a spus: „Caut adăpostul lui Dumnezeu, 
față de tine.” Sfântul Profetsa a răspuns: „Ai căutat adăpost într-
un Mare Sanctuar” și apoi a plecat. El i-a spus apoi unuia dintre 
Companionii săi, Abu Usaid, să o ducă înapoi la familia ei. Istoria 
înregistrează faptul că familia ei era extrem de fericită deoarece fiica 
lor se căsătorise cu Sfântul Profetsa. Totuși, atunci când ea s-a întors, 
ei au fost extrem de necăjiți. (At-Tabaqatul-Kubra Libni Sa’d , secțiunea 8, p. 
318-319, Zikro man Tazawwaja Rasulallaahi Sallallaho Alaihi wa Sallam...Asma 
bintin-Nu’man, Daro Ihyait-Turath al-Arabi, Beirut 1996.)   

 Deci, astfel era măreața persoană despre care s-au făcut 
acuzații groaznice că ar fi fost un afemeiat; în timp ce el a fost 
căsătorit, potrivit cu porunca lui Dumnezeu. 

 Mesia cel Promisas a explicat că „dacă Sfântul Profetsa nu ar 
fi avut soții și copii și nu s-ar fi confruntat, în legătură cu aceștia, cu 
încercările și necazurile, pe care le-a suferit și prin care a trecut, și 
nu și-ar fi tratat foarte generos soțiile, atunci cum altfel am putea noi 
învăța despre modelul său pilduitor, în această privință? Fiecare act 
al Profetului a fost făcut pe placul lui Dumnezeu.” (Ceșma-e- Maʹrifat, 
Ruhani Khaza’in, Vol. 23, p.300.) 

 A fost adusă o acuzație eronată, în ceea ce o privește pe 
Hazrat Ayeshara, că ar fi fost tratată într-un mod mai afectuos și, de 
asemenea, cu privire la vârsta ei. Sfântul Profetsa îi spunea lui Hazrat 
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Ayeshara în unele nopți că „doresc să mă închin la Dumnezeu toată 
noaptea, El, Cel care îmi este cel mai scump.” (Ad-Durrul-Manthur fit-
Tafsir Bil-Mathur Le Imam As-Suyuti, Surah Ad-Dukhan verset nr. 4, vol. 7, p.350, 
Daro Ihyaait-Turath al-Arabi, Beirut 2001.) 

Pedeapsa lui Allah este aspră 

 De aceea, oameni cu mințile pervertite vor aduce, într-
adevăr, asemenea acuzații; așa cum au făcut-o în trecut, probabil că 
vor continua să o facă și în viitor. Așa cum am afirmat mai devreme, 
Allah cel Atotputernic a decretat deja că va umple iadul cu asemenea 
oameni. Ei și susținătorii lor ar trebui să se teamă de pedeapsa lui 
Dumnezeu. 

 Așa cum a afirmat Mesia cel Promisas: „Allah cel Atotputernic 
îi cinstește cu măreție pe iubiții Săi. În această vreme, El l-a trimis pe 
al Său Mesia și Mahdi și a atras atenția lumii înspre reformare. Dacă 
ei nu încetează cu fărădelegile și insultele, atunci urgia lui Dumnezeu 
va fi de asemenea, severă.” (Tiryaqul-Qulub, Ruhani Khaza’in, vol.15, p.378.) 

 În zilele noastre, se răspândesc dezastrele naturale și există 
distrugere peste tot. Furtunile și uraganele apar în Statele Unite cu 
o mai mare frecvență decât înainte. Criza economică se adâncește. 
Diverse zone locuite din întreaga lume sunt în pericol de a fi înghițite 
de ape datorită încălzirii globale. Lumea este, astfel, cuprinsă de 
pericole și de primejdii. Aceste excese ar trebui să atragă atenția 
unor asemenea oameni înspre Dumnezeu, mai degrabă decât înspre 
obscenități. Din nefericire, se întâmplă exact opusul. Ei încearcă 
să încalce orice limită. Imam-ul acestei vremi a avertizat deja pe 
toată lumea în mod deschis. El a spus clar că, dacă oamenii nu iau 
aminte și nu ascultă, atunci orice pas pe care îl fac îi va conduce spre 
distrugere. 
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Mesajul lui Mesia cel Promisas

 Mesajul lui Mesia cel Promisas este unul care ar trebui 
repetat din nou și din nou. El este adesea expus și repetat; acum, îl 
voi prezenta și eu încă o dată.

 El a spus: „Aduceți-vă aminte că Dumnezeu m-a înștiințat 
despre venirea cutremurelor. Deci, vă aduceţi aminte, desigur, că, 
potrivit profeției, au avut loc cutremure în America și în Europa. Ele 
vor avea loc și în diferite părți ale Asiei. Unele dintre ele vor fi la fel 
de înfricoșătoare ca și ziua sfârșitului. Moartea va domni pe o scară 
atât de mare încât râurile se vor umple de sânge. Nu vor avea scăpare 
nici măcar păsările și animalele. O distrugere, cum nu s-a mai văzut 
de la apariția omului, va cuprinde pământul. Majoritatea locurilor 
vor fi răsturnate, ca și cum nu ar fi fost niciodată locuite. Vor mai 
fi și alte chinuri groaznice atât în ceruri cât și pe pământ și orice 
persoană inteligentă își va da seama că acestea nu sunt fenomene 
obișnuite și niciun indiciu cu privire la ele nu va fi găsit în cărțile 
de astronomie sau de filosofie. Atunci, oamenii vor fi cuprinși de 
teamă și se vor întreba ce se va întâmpla în continuare. Mulți vor fi 
mântuiți, dar mulți vor pieri. Acele zile sunt aproape. Într-adevăr, ele 
sunt la ușă, astfel încât lumea va vedea un spectacol al zilei sfârșitului. 
Nu vor fi doar cutremure ci și alte nenorociri groaznice vor apărea, 
unele din cer și altele de pe pământ. Aceasta se va petrece deoarece 
oamenii au încetat să se închine la Dumnezeul lor și toate gândurile, 
planurile și hotărârile lor sunt îndreptate spre această lume. Dacă nu 
aș fi venit, aceste nenorociri ar fi putut fi amânate pentru o vreme, 
dar, odată cu venirea mea, planurile secrete ale urgiei lui Dumnezeu, 
îndelung ascunse, sunt date în vileag. Așa cum a spus Dumnezeu cel 
Atotputernic: 
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Noi nu pedepsim niciodată până când nu trimitem un Mesager. (17,16) 



Cei care se căiesc vor găsi adăpost și cei care se tem înainte ca 
nenorocirea să se abată asupra lor, vor avea parte de milostivire. 
Credeți că veți fi salvați din aceste cutremure? Sau că vă puteți salva 
singuri, prin propriile voastre planuri? Nu, nu puteți. Toate planurile 
omenești vor fi nimicite în acea zi. Să nu credeți că doar America a 
fost zguduită de cutremur și voi sunteți în siguranță, deoarece este 
posibil ca voi să suferiți nenorociri și mai mari. O, Europa, tu nu ești 
în siguranță! O, Asia, tu nu ești în siguranță! O, voi cei care locuiți în 
insule, niciun fals Dumnezeu nu va veni în ajutorul vostru. Eu văd 
orașele prăbușindu-se și locuințele în ruină. Unul și Unicul a rămas 
multă vreme tăcut. Fapte oribile au fost comise înaintea ochilor Săi 
și totuși El a rămas tăcut, dar acum El își va dezvălui Chipul într-
un mod îngrozitor. Cine are urechi de auzit, să audă. Momentul nu 
este departe. Eu încerc să îi aduc pe toți la adăpostul lui Dumnezeu, 
dar hotărârile destinului trebuie să se îndeplinească. Cu siguranță, 
vă spun că va veni grabnic și rândul acestei țări. Zilele lui Noe își 
vor face apariția înaintea ochilor voștri și veți vedea cu proprii voștri 
ochi ceea ce i s-a întâmplat țării lui Lot. Dar Dumnezeu este încet la 
mânie. Căiți-vă, pentru a vi se arăta îndurare. Cel care îl abandonează 
pe Dumnezeu este un vierme, nu un om și cel care nu se teme de El 
este mort, nu viu. ” (Haqiqatul-Wahi, Ruhani Khaza’in, vol.22, pp.268-269.)   

 Fie ca Allah cel Atotputernic să dăruiască înțelepciune lumii 
și să îi dea puterea să pună capăt drumurilor lor greșite și nedrepte. 
Fie ca El să ne dea și nouă puterea să ne îndeplinim responsabilitățile.

 Sfinția sa a încheiat cu recitarea Khutba-e-Saniyah și apoi a 
condus rugăciunea Jumuah (serviciul de rugăciune de vineri).
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Comunitatea Musulmană Ahmadiyya

 Comunitatea Ahmadiyya a 
fost înfiinţată în 1889 de către Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) 
într-un sat mic şi îndepărtat, Qadian, în 
provinicia Punjab din India. El a afirmat 
că este reformatorul aşteptat în zilele 
din urmă, Acela Aşteptat al comunităţii 
mondiale a religiilor (Mahdi şi Mesia). 
Comunitatea înființată de el este o 
întrupare a mesajului plin de bunăvoință 
al Islamului, în puritatea sa originară: 
pace, fraternitate universală şi supunere 
față de Voinţa lui Dumnezeu.

 Astăzi, această Comunitate se 
găsește în mai mult de 190 de țări în 
jurul lumii și are zeci de milioane de 
membri. 
         
 Ea promovează pacea, toleranţa, dragostea şi înţelegerea 
între adepţii diverselor religii. Ea crede cu fermitate şi acţionează 
conform învăţăturii Coranului: „Nu există nicio constrângere în 
religie.” (2:257) Ea respinge ferm violenţa şi terorismul, sub orice 
formă sau justificare.

 După decesul fondatorului său, Comunitatea Ahmadiyya a 
fost condusă de succesorii lui aleşi – Khalifa. Actualul Conducător 
al Comunității, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, a fost ales în 2003. 
Titlul său oficial este Khalifatul Masih V.

Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmadas, Mesia cel 

Promis si Imam Mahdi
Fondatorul Comunităţii 
Musulmane Ahmadiyya 
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Motto-ul Comunității Ahmadiyya este:
Dragoste pentru Toţi, Ură pentru Nimeni

 În legătură cu dragostea pentru omenire, Mesia cel Promis 
și Imam Mahdi, Fondatorul Comunității Musulmane Ahmadiyya, a 
spus: 

 „Le dau de știre tuturor musulmanilor, creştinilor, hinduşilor 
şi arienilor că nu am duşmani în lume. Iubesc omenirea precum o 
mamă miloasă își iubește copiii; și chiar mai mult... Simpatia pentru 
oameni este datoria mea. Principiul după care mă ghidez este cel al 
renunțarii la falsitate.” (Arbaeen, Pt.1: Roohani Khazain vol. 17, pag. 344)

 „Principiul la care aderăm este cel al bunătății faţă de toţi 
oamenii. Dacă cineva vede casa unui vecin hindus în flăcări şi nu îi 
sare în ajutor pentru a stinge focul, adevărat vă spun că acela nu îmi 
aparține. Dacă oricare dintre adepții mei vede pe cineva încercând 
să ucidă un creştin și nu se sare în ajutorul creștinului, adevărat vă 
spun că acela nu ne aparține.” (Siraj-e-Muneer: Roohani Khaza’in vol. 12, 
pag. 28)

Principiul păcii

 Mesia cel Promisas a oferit un minunat principiu al păcii: 
„Unul dintre principiile care constituie temeiul credinței mele se 
referă la religiile întemeiate în lume. Aceste religii au avut parte de o 
largă acceptare în diferite regiuni ale pământului.  Ele au dobândit o 
măsură a vârstei și au atins un stadiu al maturității. Dumnezeu m-a 
informat că niciuna dintre aceste religii nu este falsă la originea ei și 
că niciunul dintre acești profeți nu este un impostor.”
 
 „Acesta este un principiu minunat, care promovează 
pacea și armonia, care așează fundația pentru reconciliere și care 
îmbunătățește situația morală a omului. Noi credem în adevărul 
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tuturor și fiecăruia dintre profeții care au apărut în lume, indiferent 
de faptul că ei ar fi locuit în India, sau în Persia, ori în China, sau în 
orice altă țară.”
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“Prin  binecuvântarea discursului 
lor pur, cei cu vorbirea curată 
câștigă, în cele din urmă, inimile 
și mințile...”

Cheia pentru abrevieri:

sa înseamnă = SallAllaho alaihe wasallam = Pacea și 

Binecuvântările lui Allah fie asupra sa.
as înseamnă = Alaihe Salam = pacea fie asupra lui.
ra înseamnă = fie  RaziAllaho Taala anho/anha însemnând 

Allah să își găsească plăcerea în el/ea.

fie (ra*) înseamnă = Rahmahullah alaih = Milostivirea lui 

Allah fie asupra lui.
aba înseamnă = Ayyad Allaho Taala be Nasril Aziz = Ajutorul 

și Sprijinul lui Allah să fie cu el întotdeauna.



 This is the Romanian translation of the Friday-
Sermon by Hazrat Khalifatul Masih V (aba), delivered on 21st 
September 2012 from the Bait-ul Futuh Mosque, London.  
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