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Kas ir Svētais Korāns?
Svētais Korāns ir islāma svētā 
grāmata un dzīves ceļvedis visai 
cilvēcei. Tas sastāv no 30 daļām un 
114 nodaļām.
Svētais Korāns uzsver, ka Dievs ir 
viens, kā arī apliecina visu praviešu 
taisnību. Tas arī atzīst, ka visi 
atklātie raksti bija patiesi arī 
sākotnēji. Šī ir unikāla Svētā Korāna 
īpašība, kas nodrošina stabilu 
pamatu īstam dialogam un 
sapratnei starp dažādu ticību 
sekotājiem.
Svētais Korāns atbalsta agrākās 
mācības, kas ir mūžīgas un attiecas 
uz visu cilvēci. Korāns papildina šīs 
mācības ar turpmākiem 
norādījumiem, tādējādi padarot to 
par visaptverošu dzīves kodeksu un 
zināšanu avotu visiem cilvēkiem. Tā 
mūžīgās mācības šodien ir tikpat 
aktuālas, kā vairāk nekā pirms 1400 

gadiem, kad tās tika atklātas.
Svētais Korāns aptver apbrīnojami 
lielu tēmu klāstu, kas skar visus 
dzīves aspektus, neatkarīgi no tā, vai 
tie ir sociāli, ekonomiski, zinātniski, 
politiski vai reliģiozi. Korāna mācību 
plašums un dziļums atspoguļo 
bezgalīgo gudrību, kas piemīt 
Allāham (arābu val. – “Viens Dievs”), 
un pieskaras tādiem tematiem kā 
vēsture, cilvēka bioloģija, daba, 
evolūcija, ģenētika, kodolenerģija, 
astronomija, dzīvība citās Visuma 
daļās un daudziem citiem. Tomēr 
Korāns nav zinātniska grāmata vai 
literatūra vispārīgu zināšanu 
gūšanai, bet gan grāmata, kas liek 
cilvēkam attīstīt savas zināšanas, 
meklēt patiesību, tādā veidā 
uzlabojot savu izpratni un attiecības 
ar Allāhu.

Vai Svētais Korāns ir mainījies kopš tā atklāšanas?
Nē. Viena no unikālām Svētā Korāna īpašībām ir fakts, ka Korāns ir 
vienīgais no Svētajiem Rakstiem, kurā teksts kopš tā atklāšanas ir 
palicis pilnībā nemainīgs. Šādu teksta saglabāšanu Svētajā Korānā 
apsolīja Dievs, un šis solījums ir ticis ievērots.

"Patiesi, Mēs paši esam nosūtījuši šo Aicinājumu, un Mēs noteikti 
būsim tā Aizbildņi."
(Svētais Korāns, ��. nodaļa: ��. pants)

Pravieša Muhameda (miers un Allāha svētība lai ir pār viņu!) mūža laikā 
tūkstošiem musulmaņu visu Svētā Korāna tekstu pierakstīja un 
iemācījās no galvas. Šī prakse, kas tiek piekopta joprojām, ir viens no 
veidiem, kā Svētā Korāna teksts ir saglabāts tā sākotnējā formā.



Kurš sarakstīja Svēto Korānu?
Svētajam Korānam nav autora. 23 gadu 
laikā ar erceņģeļa Gabriela starpniecību 
Korānu Pravietim Muhamedam (miers un 
Allāha svētība lai ir pār viņu!) arābu valodā 
atklāja pats Allāhs.

Pravietis Muhameds (miers un Allāha 
svētība lai ir pār viņu!), tāpat kā daudzi citi 
arābi tolaik, nebija skolojies un neprata 
lasīt un rakstīt. Saņemot Svētā Korāna 
vārdiskās atklāsmes, viņš diktēja vārdus 
saviem ieceltajiem rakstu mācītājiem. Tā 
Pravieša (miers un Allāha svētība lai ir pār 
viņu!) dzīves laikā tika pierakstīts viss 
Svētā Korāna teksts.

Nē. Svētais Korāns apgalvo, ka tas ir 
“norādes taisnīgajiem” (�:�) un 
“norādes cilvēcei” (�:���). Tas 
nozīmē, ka visi, kas ar tīru sirdi 
meklē patiesību, saskatīs Korānā 
bagātīgu dzīves norāžu avotu. Svētā 
Korāna mācības izklāsta 
pamatprincipus visās dzīves sfērās. 
Korāns sniedz pilnīgus norādījumus, 
kā cilvēks var sasniegt savas 
esamības mērķi un paskaidro, pēc 
kāda pamata viņš tiks tiesāts savā 
nākamajā dzīvē. Katrs pants, vārds 
un pat zilbe satur milzīgu nozīmi un 
zināšanu daudzumu. Tajā pašā laikā 

Svētais Korāns izmanto arī 
alegoriskus un simboliskus 
izteiksmes veidus. Garīgi un 
intelektuāli temati tajā ir aprakstīti 
stāstījumos un līdzībās, kuru 
mācības ir vienlīdz piemērojamas 
gan pagātnei, gan tagadnei, gan 
nākotnei. Korāna poētiskais stils ļauj 
to viegli lasīt un iegaumēt. Svētajā 
Korānā ir izskaidroti visi  koncepti, 
principi un likumi, kas nepieciešami 
cilvēka ētiskai, morālai, intelektuālai 
un garīgai attīstībai. Svētais Korāns 
apstiprina reliģijas brīvības 

Vai Svētais Korāns ir domāts tikai musulmaņiem?



Lieliska lūgšana
Korāna pirmā nodaļa, Alfatihahs , 
satur visa Korāna mācību būtību.

“Allāha, Žēlīgā, Žēlsirdīgā vārdā. 
Visas uzslavas pieder Allāham, 
visu pasauļu Kungam, Žēlīgajam, 
Žēlsirdīgajam, Tiesas dienas 
pavēlniekam. Tikai Tevi mēs 
pielūdzam, un tikai Tev lūdzam 
palīdzību. Vadi mūs pareizajā ceļā 
- to cilvēku ceļā, kam Tu esi devis 
Tavas svētības, to cilvēku, kuri 
nav radījuši nepatiku, un to, kuri nav apmaldījušies”.

Šī ir daļa no musulmaņu ikdienas lūgšanām visā pasaulē, kas atgādina tiem 
par Allāha devību.

(Attēlā: Al-Fatihah nodaļa arābu valodā)

Svētā Korāna tulkojumi

Ahmadija Musulmaņu Kopiena ir 
iztulkojusi Korāna tekstu vairāk nekā 
65 valodās, tostarp, bengāļu, 
mandarīnu, holandiešu, angļu, 
franču, vācu, korejiešu, japāņu, 
persiešu, krievu, svahili un jorubu 
valodā. Kopiena ir izdevusi arī 
Korāna tulkojumu Braila rakstā. 
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Dažas svarīgas Korāna mācības
Dievs ir viens
“Saki: “Viņš ir Allāhs, Vienīgais, 
Neatkarīgais un visu Pielūgtais.”” 
(112:2-3)
Ticība visos praviešos
“…visi viņi [ticīgie] tic Allāham un 
Viņa eņģeļiem, un Viņa Grāmatām, 
un Viņa Vēstnešiem, sakot, “Mēs 
nešķirojam nevienu no Viņa 
Vēstnešiem”” (2:286)
Reliģijas brīvība
“Reliģijā nedrīkst būt piespiešanas” 
(2:257)
Cieņa pret visām reliģijām
“Patiesi, Ticīgajiem un jūdiem, un 
kristiešiem, un sabiešiem – tiem, kuri 
patiesi tic Allāham un Pastarajai 
dienai un dara labu, – saņems balvu 
no viņu Kunga, un viņiem nebūs 
nekādu baiļu, un viņi neskums.” 
(2:63) 
Vīriešu un sieviešu vienlīdzība
“Patiesi, vīriešiem, kas pakļaujas 
Dievam, un sievietēm, kas pakļaujas 
Viņam, un ticīgiem vīriešiem un 
ticīgām sievietēm, un paklausīgiem 
vīriešiem un paklausīgām sievietēm, 
un patiesiem vīriešiem un patiesām 
sievietēm, un vīriešiem, kas nelokāmi 
savā ticībā, un nelokāmām sievietēm, 
un vīriešiem, kas ir pazemīgi, un 
sievietēm, kas ir pazemīgas, un 
vīriešiem, kas sniedz žēlastības 
dāvanas, un sievietēm, kas sniedz 
žēlastības dāvanas, un vīriešiem, kas 
gavē, un sievietēm, kas gavē, un 
vīriešiem, kas sargā savu šķīstību, un 
sievietēm, kas sargā savu šķīstību, un 
vīriešiem, kas bieži piemin Allāhu, un 
sievietēm, kas piemin Viņu – Allāhs 

viņiem visiem ir sagatavojis 
piedošanu un lielu atlīdzību.” (33:36)
Dzīvības svētums
“…ikviens, kurš nogalinājis cilvēku… 
tas ir, it kā viņš būtu nogalinājis visu 
cilvēci; un, kurš dzīvību devis vienam, 
tas ir, it kā viņš būtu devis dzīvību 
visai cilvēcei. (5:33)
Patiesība
“Ak jūs, kas ticat! Esiet stingri, 
ievērojot taisnīgumu, būdami Allāha 
liecinieki, pat ja tas ir pret sevi vai pret 
vecākiem un radiem. Lai būtu viņš 
bagāts vai nabadzīgs, Allāhs par 
viņiem abiem rūpējas vairāk nekā jūs. 
Tāpēc nesekojiet kārdinājumam, lai 
jūs varētu rīkoties taisnīgi. Un, ja 
slēpjat patiesību vai izvairāties no tās, 
atcerieties, ka Allāhs labi zina, ko jūs 
darāt.” (4:136)
Taisnīgums
“Ak jūs, kas ticat! Esiet nelokāmi 
Allāha labā, liecinot taisnīgi; un 
neļaujiet tautas ienaidniekam 
mudināt jūs rīkoties citādi, kā tikai 
taisnīgi. Esiet vienmēr taisnīgi, tas ir 
tuvāk godīgumam. Un baidieties no 
Allāha. Allāhs zina, ko jūs darāt.” (5:9)
Labdarība
“Ja jūs dodat žēlastības dāvanas 
atklāti, tas ir krietni un labi; bet, ja jūs 
tās slepus izdalāt nabadzīgajiem, tad 
jo labāk jums; un Viņš [Allāhs] piedos 
jums daudzus jūsu grēkus. Un Allāhs 
zina, ko jūs darāt.” (2:272)
Cilvēcīgums
“Patiesi, Allāhs bauda taisnīgumu un 
laba darīšanu; un došanu kā 
radiniekam” (16:91)
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AHMADIJU  MUSULMAŅU KOPIENA

Ahmadiju Musulmaņu Kopiena ir Musulmaņi, 
kas tic Mesijam, Mirzam Gulāmam Ahmadam 
(miers pār viņu) (1835-1908) no Kadiānas. 
Mirza Gulāms Ahmads 1889. gadā nodibināja 
Ahmadiju Musulmaņu Kopienu kā atmodas 
kustību islāmā, uzsverot tās galvenās mācības 
par mieru, mīlestību, taisnīgumu un dzīves 
svētumu. Mūsdienās Ahmadiju Musulmaņu 
Kopiena ir pasaulē lielākā islāma kopiena ar 
vienu dievišķi ieceltu līderi, Viņa Svētību, Mirzu 
Masrūru Ahmadu (lai Allāhs viņa palīgs) (dzimis 
1950.g.). Ahmadijas Musulmaņu Kopiena aptver 
vairāk nekā 200 tautas, kopienas biedru skaits 
pārsniedz desmitiem miljonu.
Ahmadiju Musulmaņu Kopiena ir vadošā islāma organizācija, kas 
kategoriski noraida terorismu. Pirms vairāk nekā gadsimta Mirza Gulāms 
Ahmads uzstājīgi paziņoja, ka “džihādam ar zobenu” nav vietas islāmā. Tā 
vietā viņš mācīja musulmaņiem sekot Korāna un Pravieša Muhameda 
piemēram un aizstāvēt islāmu ar nevardarbīgu, intelektuālu “džihādu ar 
spalvu”. Tādējādi Mirza Gulāms Ahmads sarakstīja vairāk nekā 80 
grāmatas un desmitiem tūkstošu vēstuļu, sniedza simtiem lekciju un 
piedalījās vairākās publiskās debatēs. Ahmadiešu Musulmaņu Kopiena 
turpina izmantot izglītību, lai miera ceļā reformētu musulmaņus un 
atdzīvinātu Islāmu visā pasaulē.


