
Patiesā Islāma koncepcija

Žēlsirdīgā Allāha vārdā

Džihāds

Džihāda jēdziens islāmā ir bijis ļoti pretrunīgs 

pēdējo gadu laikā. Ahmadiyya Muslim Jama’at 

dibinātājs - Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qa-

dian, skaidri norādīja vairāk nekā pirms simts 

gadiem, ka saskaņā ar Svētā Korāna un Svētā 

pravieša Muhameda mācībām (lai miers un 

Allāha svētība pār viņu), spēka pielietoša-

na ticības jautājumos ir pilnīgi aizliegta. Šajā 

brošūrā mēs iepazīstināsim Jūs ar dažiem frag-

mentiem no viņa rakstiem.



Islāms tiek kultivēts caur tā 
raksturīgajām īpašībām

Neviens īsts musulmanis nekad nav ticējis, 
ka islāms būtu jāizplata ar zobena palīdzī-
bu. Islāms vienmēr ir bijis kultivēts, izmanto-
jot tam raksturīgās īpašības. Tie, kas sauc sevi 
par musulmaņiem, izplatot islāmu ar zobena 
palīdzību, nav informēti par tā raksturīgajām 
īpašībām, un viņu rīcība atgādina savvaļas 
zvēru uzvedību. (Tiryāq-ul-Qulūb, Ruhānī 
Khazā’in, 15. sēj., 167. lpp., zemsvītras pi-
ezīme, 1902) 

Svētais Korāns nepārprotami aizliedz spē-
ka pielietošanu ticības izplatīšanai un novirza 
tā kultivēšanu, izmantojot tam raksturīgās 
īpašības un labu musulmaņu piemēru. Neļau-
jiet savi maldināt ar priekšstatu, ka sākumā 
musulmaņiem tika dota pavēle pacelt zobe-
nu. Šis zobens netika pacelts ar mērķi izplatīt 
ticību, bet gan pašaizsardzības nolūkos pret is-
lāma ienaidniekiem un miera un drošības nos-
tiprināšanai. Zobena pacelšana netika īstenota 
ar mērķi, lai ieviestu ticību piespiedu kārtā. 
(Sitārah Qaisariyyah, Ruhānī Khazā’in, 15. 
sēj., 120-121. lpp., 1899)

Apsolītais Mesija necīnīsies ar 
neticīgajiem izmantojot zobenu

Bieži manifestēta dievišķo vārdu doktrīna, par 
to, ka apsolītais Mesija nolaidīsies no debesīm un 
cīnīsies ar neticīgajiem un nepieņems nodokli, 
piedāvājot tikai nāves vai islāma izvēli, ir pilnī-
gi nepatiess. Tā ir pilna ar visāda veida kļūdām 
un negudrībām, esot pilnīgā pretrunā ar Svēto 
Korānu un ir tikai blēžu izgudrojums. (Nur-ul-
Haq, Ruhānī Khazā’in, 8. sēj., 67. lpp., 1894)



Džihada koncepts
Esmu jau uzrakstījis grāmatas urdu, persiešu 
un arābu valodās, kurās esmu pierādījis, ka 
populārs džihāda koncepts, kas izplatīts musul-
maņu vidū, piemēram, pieņēmums par asinskā-
ru imāmu un ļaundarības kultivēšana pret citi-
em, nav nekas vairāk, kā nepatiess priekšstats, 
kuru lolo tuvredzīgi garīdznieki. Gluži pretē-
ji, islāms nepieļauj zobena izmantošanu 
reliģijā, izņemot aizsardzības nolūkos 
karos, karos tiek sodīti tirāni, vai tajos, kas 
paredzēti brīvības atgūšanai. Aizsardzības 
kara nepieciešamība rodas tikai tad, ja pretinie-
ka agresija apdraud cilvēka dzīvību. Izņemot 
šos trīs Shari’ah - islāma likuma pieņemtos 
džihāda veidus, neviena cita veida karu ticības 
vārdā islāms neatbalsta. Lai izceltu šo džihāda 
konceptu, esmu izplatījis grāmatas šajā valstī, 
Arābijā, Sīrijā un Khurasānā u.c. (Masih Hin-
dustān Mein, Ruhānī Khazā’in, 15. sēj., 4-5. 
lpp., 1908)

Islāms neatļauj izmantot ieročus 
nemiernieku lomā

Jāatceras arī tas, ka islāms ļauj pacelt zobenu 
tikai pēc tam, kad pretinieks to ir izdarījis pir-
mais, un tas ļauj nokaut tikai tos, kuri sāk kaut 
pirmie. Tas nenosaka, ka musulmaņiem, esot 
ne-musulmaņu suverēnās varas pakļautībā, 
kas pret viņiem attiecas ar taisnīgumu un 
vienlīdzību, ir jāpaceļ ieroči pret tiem ne-
miernieku lomā. Saskaņā ar Svēto Korānu 
tas ir ļaunprašu, nevis taisnīgo ceļš. (Anjām-e-
Ātham, Ruhānī Khazā’in, 11. sēj, 37. lpp., 1897)



Apsolītais Mesija nāca izbeigt karu

Džihāda doktrīna, kuru  interpretē un propa-
gandē šī laikmeta musulmaņu garīdznieki, ku-
rus sauc par maulaviem, ir pilnīgi nepareiza. 
Tas var novest tikai pie tā, ka viņi ar nepatiesu 
sludināšanu pārvērtīs cilvēkus par savvaļas 
zvēriem un liegs viņiem visas cilvēka labās 
īpašības; kas jau ir noticis. Es nešaubīgi zinu, 
ka to cilvēku grēku slogs, kuri slepkavo 
nezinības dēļ, vadoties pēc šādas sludināšanas 
un kuri nezina iemeslu, kāpēc islāmam bija 
jācīnās tā agrīnajos posmos, ir uz šo maulavu 
kakliem, kas iet slepeni izplatot šīs bīstamās 
mācības, izraisot tik plašu dzīvību zudu-
mu... 

  Ir uzrakstīts, ka parādoties apsolītajam Me-
sijam, džihāds ar zobenu, un visas kaujas par 
reliģiju beigsies, jo viņš nepacels zobenu vai 
kādu citu zemes ieroci. Viņa vienīgais in-
struments būs viņa aicinājums, un viņa 
vienīgais ierocis būs viņa stingrā apņēmība. 
Viņš liks pamatu mieram, pulcējot kopā kazas 
un lauvas. Viņa laikmets būs miera, laipnības 
un cilvēka līdzjūtības pilns. Kāpēc šie cilvēki 
neņem vērtā to, ka pirms trīspadsmit gadsimti-
em Svētais pravietis (lai miers un Allāha svētī-
ba pār viņu) bija teicis par apsolīto Mesiju: 
Viņš izbeigs karu. (Government Angrezī Aur 
Jihād, Ruhānī Khazā’in, 17. sēj., 7. – 8.lpp., 
1900) 



Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) 
Apsolītais Mesija un al-Imamu al-Mahdi, 

Ahmadiyya Musulmaņu Jama’at 
pasaules Musulmaņu kopienas dibinātājs

Ahmadiyya musulmaņu Jama’at, pasaules mēro-
ga kopiena, tika dibināta 1889. gadā. Tās dib-
inātājs Hazrat Mirza Ghulam Ahmad no Qadian, 
Indija, apgalvoja, ka viņš ir apsolītais reforma-
tors, kura atnākšanu vairāku reliģiju piekritēji 
gaidīja zem dažādiem vārdiem un tituliem. 
  Saskaņā ar dievišķo vadību Hazrat Mirza Ghu-
lam Ahmad (miers pār viņu), atklāja revolucionā-
ru ideju, ka bija jāparādās tikai vienam tādam 
reformatoram, kura misija ir apvienot cilvēci 
vienā universālā reliģijā. Viņš arī apgalvoja, ka 
apsolītajam reformatoram bija jāparādās nevis 
neatkarīgā statusā, bet gan islāma Svētā pravieša 
Hazrat Muhammad Mustafa pakļautībā(lai miers 
un Allāha svētības pār viņu). Viņš paziņoja, ka 
viņa atnākšana beidzot ieviesīs vienas universālas 
reliģijas zelta laikmetu, pēc kuras gadiem ilgi 
sapņo un ilgojas cilvēce.

Apsolītājs Mesija



Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, 
sazinieties ar:

Ahmadiyya Muslim Jamaat Latvia 
Biedrība

+371 230 012 19
www.islam-ahmadiyya.lv
info@islam-ahmadiyya.lv
Facebook: @AMJLatvija

Instagram: @ahmadiyya_lv

Dārgais! Veids, kā atbalstīt ticību, ir diezgan 

citāds! Nav jāizvelk zobens, ja kāds jums 

nepiekrīt! Kāpēc jums nepieciešams zobens, 

lai atbalstītu savu ticību; Kas izdzīvo asinsi-

zliešanā, nevar būt ticība. (Tiryaqul-Qulub, 

Ruhānī Khazā’in, 15. sēj. 132., 1902)

Draugi! Atsakieties no “džihāda” kara 

domām; Ir aizliegts doties karā jūsu ticības 

labad. Atnācis Mesija - reliģijas ticības 

līderis; Pienākušas visu reliģijas balstītu   

vardarbības karu beigas. Dievišķā gaisma 

tagad spīd no debesīm; Bezjēdzīgi izdot 

rīkojumu cīņai pret Muhameda (lai miers un 

Allāhas svētība pār viņu) - izvēlētais pra-

vietis - skaidri norādīja: kad notiks Jēzus 

Kristus otrā atnākšana, kariem tiks pielikts 

punkts (Tuhfa-e-Golarhrviyyah, Ruhānī 

Khazā’in, 17. sēj., 77. lpp., 1902)


