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1. В името на Аллах,Милостивия и Милосърдния.

2. Всичко, което се намира на небето и на земята, 

възхвалява Аллах, Самодържеца,  Свят,  Могъщия и

Мъдрия.

3. Той е Който е издигнал измежду неграмотните хора 

един Пророк измежду тях. който им възвестява Неговите 

Знамения и ги пречиства и ги учи на Книгата и на мъдрост, 

макар че, преди това, те са били в явно заблуждение;

4. И Той ще го издигне измежду други от тях, които още 

не са се присъединили към тях. Той е Могъщият и 

Мъдрият.

5. Това е милостта на Аллах; Той я дарява комуто на Него 

Му е угодно, а милостта на Аллах е неизмерима.



Хазрат Абу Хурайрах разказва:
"Когато главата "Сура Джума" от Свещения Коран беше 
открита на Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да 
го дари), ние се случихме да бъдем там в неговата компания. 
Когато той издекламира стиха:" И Той ще го издигне измежду 
други от тях, които още не са се присъединили към тях."* Един 
от присъстващите попита: "Кои са те, о, Пратенико на Аллах?" 
Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари),  
не обърна внимание. Човекът повтори своя въпрос два или три 
пъти. По това време Салман Персиецът също седеше сред нас. 
Светият Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари),  
се обърна към него, постави ръката си върху него и каза: " Дори 
ако вярата се спусне при Плеядите (т.е. да изчезне напълно от 
земята), все ще има някой от неговите хора—или, може би, той 
каза — един от неговите хора — който ще възстанови вярата 
на земята."

(Бухари)

*Забележка: "Този стих е част от един стих, който споменава 
за първата поява на Светият Пророк (Аллах да го благослови и 
с мир да го дари), след което следва препратка към бъдещите 
събития, където се казва, че в по—късните дни ще има някои 
хора, които ще постигнат ранга на ранните последователи на 
Светия Пророк. Очевидно, там става дума за второ пришествие 
на Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари),  в 
по— късни дни, защото това подчинено изречение е подчинено 
на глагол, използван по — рано,  където се споменава първото 
пришествие на Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир 
да го дари).

Традициите на Светия Пророк
(мир и благословиите на Аллах на душата му)



Целите на основанието на Общността Ахмадия
„О, приятели мой, които сте сключили завет с мен, дано 
Бог ми даде сили и да ви даде сили да вършим такива 
неща, които да са Му угодни. Днес, вие сте малко на 
брой и към вас се отнасят с презрение.  Вие преминавате 
през период на голямо изпитание. В съответствие с 
установената от Него схема на нещата, било е повелено 
от Бога незапомнени времена да се полагат усилия от 
всички страни, за да можете вие да се разколебаете. Вас 
ще ви измъчват по всякакви начини и вие ще трябва 
да понасяте всякакви приказки. Всеки от онези, които 
ще ви измъчват с езиците си или с ръцете си, ще го 
прави с вярата , че го прави в служба на Исляма. И така 
ще бъдете подложени на изпитания от небето, че да 
бъдете изпитани по всеки възможен начин. Ето защо. 
слушайте вие, че пътят към победата не лежи в посоката 
на сухата логика, която бихте могли да използвате или 
пък да отвръщате на насмешката с насмешка или пък 
да отвръщате на обидата с обида. Ако вие възприемете 
такъв курс, сърцето ви ще закоравее и на вас няма да 
ви остане нищо друго освен само голи думи,  които 
Всемогъщият Бог мрази и на които гледа с отвращение. 
Ето защо не се дръжте по начин, който да ви  гледа 
с отвращение. Ето защо не се дръжте по начин, който да 
ви направи жертви на две клетви — клетвата на хората 
и клетвата на Бога.”

(Roohani KJiazain,vol.3:Izala—е—Auham,pp.546—547)

Същността на Исляма
Думите на Хазрат Мирза Гулам Ахмад  Обещания Месия и Махди

(Основател на Движението Ахмадия)



Господа, сега ще кажа нещо относно собствените си 
твърдения, публикувани в тази страна. Здравият разум и 

историята свидетелстват за факта, че когато тъмнината на греха 
засенчва земята, когато в света са разпространени всякакви 
видове престъпления и злото е върховно, когато духовните 
чувства са умъртвени, когато земята се омърсява с неморални 
практики и любовта към Бог е вкочанена в сърцата на хората, 
тогава започва да духа отровен вятър, Божията милост заповядва 
в мъртвите сърца отново да бъде вдъхнат живот и земята пак да 
се съживи. Както има смяна на сезоните във физическия свят, 
така има революции в духовния свят. През есента дърветата губят 
зеленината и свежестта си, остават без листа и клони, и изглеждат 
като човек в последна фаза на туберкулоза, който губи своята 
плът и кръв, или като прокажен с обезобразено от проказата 
лице и окапали крайници. Но те не остават в това състояние. 
Идва друг период, след есента настъпва пролет, когато в мъртвите 

от Хазрат Мирза Гулам 
Ахмад – Обещания 

Месия и Махди (Мир на 
душата му)

Тази статия е написана 
лично от Обещания 

Месия (Мир на душата 
му) и е публикувана 
в „Review of Religions  

(Преглед на религиите)”, 
септември 1904 г. (Том 3, 

No.9).

Моето твърдение 
за Обещания 
Месия
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растения се влива нов живот и 
те се отрупват със свежи листа. 
Подобно на тези промени във 
физическия свят, има промени 
и революции в духовния свят, 
периоди на светлина и мрак се 
редуват като деня и нощта. В 
определени етапи от историята 
на света, хората са лишени 
от духовни добродетели 
и съвършенството на 
мъжествеността, също като 
дърветата през есента, докато 
в други етапи от небето духа 
вятър, който отново вдъхва 
живот в сърцата им.

Нашето време сега е началото 
на пролет. Безжизнеността на 
есента беше видяна в Пенджаб 
през дните, когато тази страна 
беше под властта на сикхите. 
Тогава знанието доста се изгуби, 
а невежеството беше широко 
разпространено. Религиозните 
книги бяха такава рядкост 
и не се намираха никъде, 
освен в някои височайши 
семейства, незасегнати от 
потисничеството на сикхите. 
Нощта на господството на 
сикхите беше последвана от 
деня на британската власт, 
която ни донесе безценната 
благодат на мира. Истината е, 

че ако се погледнат всеобщият 
мир и сигурност в страната, 
и удобствата, на които се 
наслаждаваме, не е основателно 
да се сравняват дните от 
господството на сикхите дори 
с нощите на британското 
правителство. Времето, в което 
живеем, е време на физическа 
и духовна благословия, а вече 
настъпилото е знак за богатата 
реколта, която все още можем 
да пожънем. 

Вярно е обаче, че бидейки 
началото на нова епоха, този 
период представя различни 
лица. Някои от тези лица са 
противни, защото вървят 
срещу праведността и 
истинското познание за Бог, 
а други имат привлекателни 
черти и блясък на праведност. 
Няма съмнение обаче, че 
британското правителство е 
положило големи усилия да 
разпространи познанието 
в страната и да прокара 
каузата на науката и знанието. 
Отпечатани са копия на книги 
в степен неизвестна в никоя 
предишна епоха, които са 
направени достъпни за всички. 
Това широко разпространение 
на познанието е изкарало наяве 
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много скрити библиотеки и 
публикувало много редки 
ръкописи, променяйки по 
този начин цялостния облик 
на обществото само за няколко 
години. 

Заедно с разрастването 
на обучението и 
разпространението на знания, 
за които говоря, на практика 
е имало непрекъснато 
отклонение от стандарта за 
непорочност, а семето на 
атеизма е покълнало дълбоко в 
повечето сърца. Няма съмнение 
относно ползите и благата за 
нас от британското господство, 
нито някой може да постави 
под съмнение несравнимите 
мир и свобода установени от 

него в страната, но повечето 
хора не са се възползвали 
правилно от тези свобода и 
мир. Вместо да благодарят 
на Бог за Неговия голям 
ангажимент да ни постави под 
благоприятното върховенство 
на такова миролюбиво и добро 
правителство, повечето хора 
са били напълно небрежни и 
безразлични към Бог, отдали 
се изцяло на занимания и 
грижи на този свят, толкова 
напълно, все едно че този 
свят е постоянното им 
местопребиваване и не са под 
контрола на по-висша сила и 
нямат задължения към Него. 
Както се случва обикновено, 
с мира престъпленията 
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стават по-очебийни и поради 
всекидневно увеличаващото 
се безсърдечие и безразличие, 
страната в момента е в много 
опасно състояние. Невежите 
извършват най-брутални и 
гнусни дела като диваци, а 
всеки слой на обществото е 
малко или много замесен в 
някакъв вид зло. Публичните 
домове се посещават много 
по-често от други заведения, 
а професиите с открита 
неморалност се увеличават 
ежедневно. В същото време, 
местата за поклонение се 
използват само за извършване 
на церемонии лишени от 
живот и вътрешна стойност. 
За кратко време настъпва буен 
изблик на зло и произвол, 
и както наводнението 
унищожава всички насипи и 
помита цели села пред себе си 
за една нощ, така наводнението 
от страсти помита пред себе 
си всички бариери към греха. 
Кимерийски мрак се е разстлал 
над света и е достигнал 
точката, в която трябва или да 
се прероди и получи светлина 
от небето, или да бъде напълно 
унищожен. Но пророческите 
предсказания ни дадоха да 

разберем, че краят ще дойде 
след хиляди години. Още 
повече, новият физически 
ред на света, предизвикан от 
многобройните открития и 
изобретения на миналия и 
настоящия век, ясно показва 
подобна промяна към по-
добро в духовната система на 
света. Има належаща нужда 
от такава духовна реформа, 
защото светът е на ръба на 
духовно унищожение и е 
толкова покварен, че небесният 
гняв трябва да пламне срещу 
него. Силата на страстите расте 
прекалено силна, а духовните 
тенденции са съвсем отслабени 
и светлината на вярата е 
угаснала. Ето защо, от небето 
трябва да пламне светлина, 
която да разбие облаците на 
мрака надвиснали над този 
свят, защото, както виждаме 
всеки ден, мракът на нощта не 
се разсейва докато не се появи 
небесната светлина. Както 
има небесна светлина, която 
осветява кътчетата на земята, 
така има и небесна светлина, 
която осветява кътчетата на 
сърцето и истинността на тези 
два закона е очевидна.

“ ...близо шест хиляди 
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години след времето на 
Адам... Бог ще вдъхне в мъж 
душата на истината, любовта и 
познанието, подобно на Адам, 
и този мъж ще бъде наречен 
Месията, защото самият Бог 
ще помаже душата му с миро 
от Неговата любов

...Този Месия, който поради 
обещанието на Бог относно 
появяването му е наречен 
Обещания Месия в свещените 
книги...” 

Тъй като Бог е сътворил 
човека, Негов неизменен закон 
е да пръска светлината си сред 
хората чрез един от тях, за да 
има единство и единение между 
тях. Избраният за целта човек 
получава от Бог светлината 
на съвършеното Божествено 
познание, пие дълбоко от 
извора на Неговата съвършена 
любов, чува Неговия глас, 
върви по пътеката на Неговото 
съвършено удоволствие и има 
силен устрем да води другите 
към светлината, познанието 
и любовта, които са му 
дадени. Така, водени от него 
и споделящи познанието му 
поради близката си връзка с 
него, останалите хора също 
биват предпазвани от грях 

и наставлявани по пътя на 
благочестие и правда.

Съгласно този почитан 
закон, Всемогъщият Бог е 
предвещал чрез устата на 
Неговите пророци, че близо 
шест хиляди години след 
времето на Адам, когато 
тъмнината ще властва над 
света и неудържимият прилив 
на страсти ще угаси любовта 
към Бог и направи пороците 
доминиращи, Бог ще вдъхне 
в мъж душата на истината, 
любовта и познанието, подобно 
на Адам, и този мъж ще бъде 
наречен Месията, защото 
самият Бог ще помаже душата 
му с мехлем от Неговата любов. 
Този Месия, който поради 
обещанието на Бог относно 
появяването му е наречен 
Обещания Месия в свещените 
книги, е предсказано, че 
срещу Сатаната, и ще има 
могъща битка между него 
и злия, ще бъде създаден да 
се изправи финалната битка 
между доброто и злото. За това 
духовно сражение Сатаната 
ще изкара цялата си войска на 
бойното поле и ще използва 
цялата си мощ и ресурси. Това 
ще бъде невиждана досега 
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битка между доброто и злото, в 
която хитростите на Сатаната 
и начините му за заблуждение 
на хората ще се изчерпат. След 
тежка битка Божият Месия 
ще отблъсне силите на мрака 
и великолепието, величието, 
единството и светостта на 
Бог ще възтържествуват на 
земята и ще продължат да се 
провъзгласяват в продължение 
на хиляди години, на седмия 
ден от Свещените Книги на 
Бог. Тогава ще дойде краят. Аз 
съм този Месия: нека всеки 
желаещ ме приеме.

Може би някои от 
присъстващите изпитват 
съмнения относно 
съществуването на Сатаната 
и биха се учудили при 
споменаването на Сатаната и 
неговото войнство. Нека имат 
предвид, че в сърцето си всеки 
човек изпитва влечение към 
доброто и влечение към злото. 
Първото от тях в ислямския 
закон се приписва на  ангела, 
добрия дух, а второто – на 
Сатаната, злия дух. Човек 
понякога е предразположен 
към доброто, а друг път към 
злото, и това се има предвид 
под битката между доброто 

и злото. Мисля, че на това 
събиране има много мъже, 
които при чуването на моето 
твърдение за Обещано 
Месийство и Божествено 
откровение ме наричат лъжец 
и гледат с презрение на него, но 
аз не ги осъждам, така е било 
винаги. Всеки пратеник на Бог 
е трябвало да слуша обиди и 
презрителни слова от своите 
хора в ранните етапи на своята 
мисия и може да се каже, че 
един пророк не е непочитан, а 
се намира в началото на своя 
път като пророк.   

Този Свещен Пророк – и 
Пратеник на Бог – на който 
Светия Коран е бил разкрит, 
и който ни даде най- висшия 
от всички закони, чиито 
последователи сме горди да 
се наричаме, е бил приет по 
същия начин от своите хора. 
В продължение на тринадесет 
години той е претърпял 
гонения и мъчения в ръцете на 
враговете си, сам и беззащитен, 
изтърпял е техните подигравки, 
обиди и безчинства с най-
голямо търпение и сдържаност 
– всички тези жестокости на 
враговете му достигат своята 
кулминация в това най-

11



грубо нараняване – неговото 
прогонване от Мека. Кой тогава 
е знаел, че на този беззащитен 
и окаян мъж е отредено да 
стане предводител на милиони 
човешки същества? Такъв 
е Божественият закон, че 
отначало Божиите пратеници 
биват осмивани и презирани. 
Много малко ги разпознават 
още в началото и следователно 
те трябва да страдат в ръцете 
на невежи и да понасят 
всякакъв вид цинизми, обиди 
и  подигравки докато не дойде 
времето Бог да отвори сърцата 
на хората за тяхното приемане. 

Такова е моето твърдение. 
Всемогъщият Бог ми е 
отредил задачата да премахна 
отчуждението между Него и 
човека и да възстановя връзката 
на чистота и любов с неговия 
Божествен творец - това е 
моята мисия като Обещания 
Месия. Аз съм избран да 
сложа крайна религиозните 
войни и да положа основите 
на мира, хармонията 
и разбирателството 
между хората, да разкрия 
религиозните истини, които 
дълго са били скрити за 
простосмъртния, да покажа 

истинска духовност като 
разсея мрака на страстите 
пред лицето му, да разкрия 
Свещените сили в човека чрез 
молитва или концентрация на 
вниманието, и най-важното 
– да възстановя чистото и 
великолепно единство на Бог, 
което е изчезнало от лицето 
на земята. Всичко това няма 
да е в резултат от моята сила, 
а от всемогъщата сила на 
Него, който господства на 
небето и земята. Виждам, че 
от една страна Всемогъщият 
Бог ми е открил Неговото 
тайно познание и правейки 
ме приемник на Неговото 
откровение ми е дал устрем за 
извършване на тези реформи, 
а от друга – Той самият е 
подготвил сърца, които са 
готови да приемат моите думи. 

Виждам, че откакто бях 
определен от Всемогъщия 
Бог, в света се случва мощна 
революция. Докато в Европа 
и Америка доктрината 
за Божествеността на 
Исус се отрича от всички 
разумно мислещи, в Индия 
и д о л о п о к л о н н и ч е с т в о т о 
бързо губи почва. Въпреки че 
тези хора са все още невежи 
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за истинската духовност и се 
задоволяват само с няколко 
думи, които съдържат 
формален израз на техните 
убеждения, те са разкъсали 
много връзки придържащи ги 
към неверието и сега като че ли 
стоят на прага на единството. 
Надявам се в близко бъдеще 
Божията милост да хване 
много от тях за ръка и да 
ги постави в крепостта на 
единството където има само 
мир и безопасност, и където на 
човек се дава абсолютна любов, 
абсолютен страх и абсолютно 
познание. Това не е просто 
желание, а Всемогъщият Бог ми 
е дал радостните вести, които 
ме карат да храня тази надежда. 
Изразът на тази божествена 
заповед е осъществен в тази 
страна, за да могат различните 
хора скоро да се съберат в едно 
стадо и нощта на раздора и 
враждата да се превърне в ярко 
утро на мира и хармонията.

  Общата надежда на 
всички религиозни групи 
е, че различните хора най-
сетне ще станат една нация. 
Християните мислят, че идва 
време, когато всички народи по 
света ще приемат доктрината за 

Божествеността на Исус (Мир 
на душата му). Евреите хранят 
наивната надежда, че техният 
Месия скоро ще се появи и 
ще ги направи наследници на 
цялата земя и ще приобщи 
езичниците към еврейската 
вяра. Ислямските пророчества 
също дават надежда за 
появяването на Месия, 
който ще направи исляма 
доминиращата и универсална 
религия в света, а обещаното 
време на появата е до началото 
на 14 век на Хиджра. И в този 
момент брамините на Санатана 
Дхарма нетърпеливо очакват 
появяването на аватар, който 
ще разпространи истинската 
вяра в целия свят. Арийците, 
въпреки че не вярват в 
предсказания, споделят 
тези универсални възгледи 
и се опитват по всякакъв 
начин да разпространят 
арийската религия в Изтока 
и Запада. Будизмът също не 
изостава в това движение, той 
също показва признаци на 
активност и реформи. Но най-
удивителното от всичко, което 
може би предизвиква смях, 
е че в това съревнование на 
религиите за превъзходство, 
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дори общността на чистачите не 
е равнодушна, а също осъзнава 
сериозната нужда да се защити 
от вражеските религии. 
Накратко, съревнованието 
между религиите е ожесточено 
и всяка група се стреми да 
завладее други религии.  В 
религиозния свят има по-
силно вълнение от това, което 
се предизвиква в морето от 
буря, и както вълните се удрят 
една друга, така правят и 
религиите в момента. 

Описаните по-горе различни 
движения довеждат човек 
до заключението, че е дошло 
времето, когато Всемогъщият 
Бог е пожелал да събере 
всички хора в едно общество. 
Относно това време, Той казва 
в Свещения Коран:

И през този ден Ние ще 
допуснем някои от тях да се 
надигнат против други и ще 
затръби тръба. Тогава Ние 
ще ги съберем всички заедно. 
(Глава 18: Стих 20)    

Този и предишните 
стихове казват, че когато има 
ожесточена борба за надмощие 
между различните религии и те 
бушуват като вълните в океана, 
Всемогъщият Бог ще създаде 

ново вероизповедание, което 
ще привлече всички податливи 
сърца към себе си. Тогава те 
ще разберат какво е религия 
и в тях ще бъде вкаран нов 
живот, душата на истинската 
праведност, и ще отпият 
от извора на истинското 
познание на Бог. Този свят не 
може да свърши докато това 
предсказание, което е обявено 
от Свещения Коран преди 1300 
години, бъде изпълнено.     

Свещеният Коран 
споменава много други знаци 
от отминалите векове кога 
всички хора ще бъдат събрани 
в една религия; например 
че реките по принцип ще 
бъдат разделени на канали, че 
земята ще покаже скритите 
си съкровища от минерали, 
изобретения и науки, че ще 
има такива средства (относно 
печатните преси), които ще 
размножават книгите в големи 
количества, че ще бъдат 
открити превозни средства, 
които ще заменят камилите и 
ще улеснят хората в тяхното 
придвижване, че средствата 
за кореспонденция и смесване 
на различни хора ще бъдат 
улеснени, че слънцето и луната 
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ще бъдат затъмнявани на 
определени дати в месеца на 
Рамадан. Всички тези знаци 
на милосърдието на Бога ще 
бъдат следвани от други, които 
показват небесния гняв, т.е. 
избухването на убийствена 
чума, която ще покоси 
всеки град и село, напълно 
опустошавайки някои от тях 
и оставяйки други частично 
обезлюдени. Това ще бъде 
страховитият Божи гняв, 
защото знаците предадени в 
ръцете на Неговия Пратеник 
ще бъдат опровергани, а 
изпратеният от него Апостол 
ще бъде отблъснат и наречен 
самозванец.              

Всички изброени по-горе 
знаци, които Свещеният 
Коран описва като знаци за 
появяването на Обещания, са 
се случили през този век. Така 
има ясен път за всеки, който 
изпълнява Неговата воля и 
разбира моето появяване, 
защото всички определени 
за появяването на Обещания 
Месия знаци са разкрити от 
Бог за мен. Освен споменатите 
по-горе знаци, Свещеният 
Коран посочва времето за 
появяването на Обещания 

Месия и по друг начин.  В него 
се казва, че един ден с Бог е 
равен на хиляда години, както 
е посочено в стиха:

И те те молят да се ускори 
наказанието, но Аллах няма 
никога да наруши Своето 
обещание. Наистина един ден 
у твоя Повелител се равнява 
на хиляда години по ваше 
пресмятане. (Глава 22: Стих 48) 

Следователно, упоменатите 
в Корана седем дни означават 
седем хиляди години, което 
представлява съвременната 
епоха, считано от времето 
на Адам до края, за който се 
говори в свещените книги 
на Бог. Не искам да кажа, че 
седем хиляди години е цялото 
време от създаването до края 
на света, защото от Свещения 
Коран става ясно, че светът е 
съществувал преди Адам, за 
който се говори в Свещено 
писание. Разбира се, не можем 
да кажем кои са били хората 
живели тогава на земята, 
защото нямаме подробности за 
това. Но излиза, че един цикъл 
на този свят продължава седем 
хиляди години, и следователно 
също седем дни, като всеки 
ден се брои за хиляда години. 
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Не можем да кажем през колко 
такива цикъла е преминал 
светът досега и колко 
Адамовци са умрели преди 
нашия Адам (Мир на душата 
му). Тъй като Бог винаги е 
бил Твореца, ние вярваме, че 
Неговото творение трябва 
винаги да е съществувало 
под една или друга форма, 
въпреки че ни е трудно да 
посочим конкретната форма. 
И тук християнската вяра е 
допуснала грешка, защото 
християните вярват, че светът, 
небето и земята са създадени 
само преди шест хиляди 
години, а преди това творящата 
сила на Бог никога не е била 
използвана. Не смятам, че 
който и да е разумен човек 
може да се присъедини към 
такава вяра, която привидно 
е абсурдна. От друга страна, 
Свещеният Коран ни учи на 
доктрини, чиято истинност не 
може никога да бъде поставена 
под съмнение. Той ни учи, 
че Бог винаги е бил Творец и 
винаги ще бъде такъв, и ако 
пожелае, може да унищожи 
небето и земята, а после да ги 
сътвори отново още хиляди 
пъти. Той ни казва, че от Адам, 

който е наш предшественик, до 
края на този цикъл има период 
от седем хиляди години, 
които са като седем дни с Бог. 
Светият Пророк Мухаммад, 
мир и благословиите на Аллах 
да бъде с него, се е появил пет 
хиляди години след Адам, или 
на петия ден от този цикъл. 
Това е посочено в глава ‘Асар 
(Следобед), чиито букви, 
според начина на пресмятане на 
цифри от букви, представлява 
броя изминали години от 
Адам (Мир на душата му) 
до времето на разкриване на 
тази глава на Светия Пророк, 
мир и благословиите на Аллах 
да бъде с него. Според тези 
изчисления, сега са изминали 
шест хиляди години от Адам 
(Мир на душата му) и цикълът 
ще завърши след период от 
още хиляда години.     

Свещеният Коран, както и 
предишните книги, ни дават да 
разберем, че Божият Пратеник, 
който ще се появи в последните 
векове в подобие на Адам (Мир 
на душата му), и който ще бъде 
наречен Месия, ще бъде роден 
в края на шестото хилядолетие 
след Адам (Мир на душата му), 
както Адам (Мир на душата му), 
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който е роден в края на шестия 
ден.  Тези знаци са достатъчни, 
за да доведат мислещия ум 
до истинското заключение. 
Седемте хиляди години на този 
цикъл са разделени и според 
доминирането на доброто 
или злото – във всяко нечетно 
хилядолетие са доминирали 
целомъдрието и правилното 
напътствие, а през всяко 
четно хилядолетие е властвал 
Сатаната.        През петото 
хилядолетие нашият Свети 
Пророк, мир и благословиите 
на Аллах да бъде с него, е бил 
роден, за да възроди духовно 
света, а Сатаната е окован 
във вериги. Следва шестото 
хилядолетие, от началото на 
четвърти до четиринадесети 
век след исляма, в което 
Сатаната е освободен и злото 
доминира. Сега сме в седмото 
хилядолетие, което е времето 
на Бог и Неговия Месия, на 
доброто и целомъдрието, 
на истинската вяра и 
духовното възраждане на 
човечеството, на праведността 
и провъзгласяването 
на Единството на Бог и 
Божественото поклонение. С 
навлизането на света в седмото 

хилядолетие, Милениума, 
никой друг месия не може 
да стъпи на земята, защото 
времето му е отминало. 
Истинският Месия е този, 
който се е появил у уреченото 
време и е оповестил идването 
си пред света. Всички тези 
предсказания са в Свещения 
Коран, а са били изричани 
и от по-ранните пророци. 
В действителност, никое 
пророчество не е изричано 
с такава честота и сила като 
пророчеството относно 
появяването на Месията в 
последните векове и за злото 
на Антихриста. 

Някои смятат, че 
пророчеството относно 
появяването на Обещания 
Месия съществува само в 
традициите [хадис], а не в 
Свещения Коран, и съответно 
изискват доказателство за това 
от Божието Слово. Размисъл 
върху думите в Свещено 
Писание е достатъчен, за да 
убеди всеки разумен човек, че 
пророчеството е в най-простите 
думи на Свещения Коран. В 
озаглавената Тахрим глава се 
посочва, че някои личности 
измежду мюсюлманите ще 
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бъдат наречени Ibn-i-Mary-
am (Син на Мария), защото в 
тази глава отначало вярващите 
се сравняват с Мария, а 
след това се упоменава 
вдъхването на душата в нея 
(т.е. вярващите като нея). Това 
показва, че вярващите, които 
се подчиняват напълно на 
Божиите заповеди и са като 
Мария, ще бъдат възнаградени 
от Бог като ги направи подобие 
на Христос. Във връзка с 
постигането на този етап, Бог 
казва за мен в откровение 
публикувано в Брахин-е-
Ахмадия: “О, Мария! Влез 
заедно с приятелите си в Рая” 
и отново: “О, Мария! Вдъхнах 
в теб душата на истината,” 
(по този начин в Мария 
символично е вкаран плодът 
на истината); и накрая: “О, 
Исус! Ще ти донеса естествена 
смърт и после ще те възнеса 
при себе си,” където се обръща 
към мен като Исус Христос, 
като въздигане от ранга на 
Мария до ранга на Христос. 
Така направеното в Тахрим 
обещание е изпълнено с мен 
и аз съм наречен от Бог син на 
Мария.

В глава Нур (Светлина), 

Всемогъщият Бог отново казва, 
че наследниците на Светия 
Пророк ще бъдат въздигнати 
измежду мюсюлманите като 
наследниците въздигнати за 
Мойсей в стиха:

Аллах е обещал на онези 
измежду вас, които вярват и 
които вършат добри дела, че 
Той непременно ще ги направи 
Наследници на земята, 
така както Той е направил 
Наследници измежду онези, 
които са били преди тях; и че 
Той наистина ще установи 
за тях тяхната вяра, която 
Той е избрал за тях; и че Той 
наистина ще им даде в замяна 
сигурност и мир след  техния 
страх: те ще се кланят на Мен 
и те няма да приобщават 
нищо към Мен. А онези, които 
проявят неблагодарност след 
това, именно те ще бъдат 
непокорните.

(Глава 24: Стих 56)
От Свещения Коран става 

ясно, че ислямът като религия 
ще стане свидетел на две 
ужасни катастрофи, които ще 
застрашат живота й. Едната 
от тях връхлетя исляма със 
смъртта на Светия Пророк, 
мир и благословиите на 
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Аллах да бъде с него,  и беше 
предотвратена в ръцете на Абу 
Бакр (Аллах да е доволен от 
него), първият халиф според 
Божественото обещание. 
Втората катастрофа според 
Свещения Коран ще бъде 
събуденото от Антихриста 
зло, за чието отблъскване 
ще се появи Обещания 
Месия. Заключителните 
думи на Фатиха, които всеки 
мюсюлманин трябва да повтаря 
в молитвите си, загатват точно 
за това огромно зло, както 
и за това време на скръб, за 
което се отнася пророчеството 
съдържащо се в същия стих 
(Глава 24: Стих 56), което се 
среща в Нур веднага след 
думите, в които се обещават 
наследници на Светия Пророк, 
мир и благословиите на 
Аллах да бъде с него. С тези 
думи Всемогъщият Бог ни 
казва, че в последните векове, 
когато вярата на исляма ще 
е силно разклатена, толкова 
силно, че ще е застрашена от 
погасяване и пълно помитане, 
Той ще я възстанови на 
земята с твърдост и ще даде 
на мюсюлманите сигурност 
след големия страх. В същия 

смисъл в Корана се казва на 
друго място: 

Именно, Той е онзи, който 
изпрати долу на земята свой 
Пратеник с напътствие и с 
истинска вяра, за да може 
той да направи така, че тя да 
надделее над всяка друга вяра, 
както и да се противят на това 
идолопоклонниците.  (Глава 9: 
Стих 33)

Отново, в стиха: 
Наистина, Сми Ние 

спуснахме долу на земята това 
увещание и несъмнено ние ще 
бъдем негов хранител. (Глава 
15: Стих 10) 

и също се отнася за времето 
на Обещания Месия, защото 
се говори за изпращането на 
земята на Откровение, което 
е извършено чрез Светия 
Пророк, мир и благословиите 
на Аллах да бъде с него. Говори 
се и за пазене на откритата 
дума от враговете й, когато тя 
е застрашена от погасяване, 
каквато е функцията на 
Обещания Месия. Тук 
накратко посочих стиховете, в 
които се посочва идването на 
Обещания Месия, чрез прости 
думи или загатване, тъй като 
подробно доказателство не 
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е възможно за границите на 
една лекция. Това е достатъчно 
доказателство за всеки, 
който търси факти за моето 
твърдение в Свещения Коран, 
по същия начин, по който 
търси факти за твърдението 
на Светия Пророк, мир и 
благословиите на Аллах да бъде 
с него, или Исус Христос (Мир 
на душата му) в предишни 
книги. Ако тези предсказания 
не се смятат за достатъчни, 
трябва да се признае също така, 
че няма предсказание в Тора за 
появяването на Исус (Мир на 
душата му)  или нашия Свети 
Пророк, мир и благословиите 
на Аллах да бъде с него, защото 
ако предишните предсказания 
не са много определени, то и 
по-късните също не са. Точно 
тук евреите се объркват в 
разпознаването на двата 
пророка – Исус и Мухаммад, 
нека Божията благословия 
бъде с тях. Например, 
ако в предсказанията за 
появяването на нашия Свети 
Пророк, мир и благословиите 
на Аллах да бъде с него, беше 
казано с ясни и прости думи, 
че ще бъде роден в Мека, че ще 
се казва Мухаммад, че баща му 

и дядо му ще се казват Абдула 
и Абдул Муталиб, че ще бъде 
исмаелит, че преследван в 
Мека, ще преселва в Медина, и 
че ще бъде роден много години 
след Мойсей, тогава нито 
един евреин не би го отрекъл. 
Пречките при предсказанията 
относно появяването на Исус 
Христос (Мир на душата му)  
са още по-големи и са базирани 
върху това, че евреите и до 
днес се смятат за извинени 
за отричането на Исус 
(Мир на душата му). В тези 
предсказания ясно се посочва, 
че Илия (Мир на душата му)  
ще се появи отново преди 
появата на истинския Месия 
и предсказанията за това се 
съдържат в откровенията. Но 
тъй като Илия (Мир на душата 
му)  не се появява отново, 
твърдението на Исус (Мир на 
душата му)  за Месийство не 
може да се смята за истинско 
от евреите. Когато се срещнал 
с тази пречка, Исус (Мир на 
душата му)  от върнал, че под 
появата на Илия се е имала 
предвид появата на някой като 
него, а не на самия него. Но 
това обяснение е отхвърлено от 
евреите като противоречиво на 
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Божието Слово, което говори 
за появата не на някой като 
Илия (Мир на душата му), а на 
самия Илия (Мир на душата 
му). Тези съображения ясно 
показват, че предсказанията 
относно появата на Божиите 
пророци са винаги потайни и 
могат да служат за различаване 
на праведните от грешниците. 

Това обаче не е всичко, 
което мога да кажа в защита на 
своето твърдение. Основано 
на истината твърдение не се 
съпътства само с един вид 
доказателство, а като истински 
диамант свети с пълния си 
блясък във всяка своя част. 
Такова е моето твърдение за 
Обещано Месийство. Неговата 
истинност сияе от всяка точка, 
от която се погледне. Моето 
твърдение, че съм изпратен 
от Бог, и че съм получател на 
Божие Откровение датира 
от повече от 27 години и е 
публикувано в моята книга 
Брахин-е-Ахмадия преди 
около 24 години. Такава дълга 
и продължителна серия лъжи 
е немислима. Колкото и добър 
лъжец да е човек, той не може 
да бъде винен за поддържане на 
лъжа за такъв продължителен 

период от време, която касае 
целия свят. Още повече, че 
Всемогъщия Бог не помага на 
самозванците. Помислете за 
човек, който всеки ден измисля 
нова лъжа, скалъпва думи и 
предсказания, и твърди,  че е 
получил просветление от Бог 
или Божието Слово е слязло 
при него, като откровение от 
Всемогъщия, а в същото време 
Бог знае, че той е голям лъжец 
и самозванец. Помислете дали 
Бог би помогнал на такова 
проклето същество, дали би 
му позволил да заблуждава 
и увеличава последователите 
си с годините и да осуетява 
плановете на враговете му да 
го унищожат. В продължение 
на вече 27 години имам 
непрестанната  подкрепа на 
Бог, а броят на последователите 
ми се увеличава постоянно, 
въпреки острата опозиция.  
Тези факти не ме ли посочват 
като истинския избран?

Има още един аргумент, който 
затвърждава истинността 
на моето твърдение. Преди 
24 години, когато бях доста 
неизвестен на света и живеех в 
усамотение, Всемогъщият Бог 
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ми откри някои предсказания 
относно бъдещия ми живот, 
които по това време и при 
тези обстоятелства бяха 
публикувани в Брахин-
е-Ахмадия, която пишех 
тогава. Всемогъщият Бог ми 
проговори: “О, мой Ахмад, ти 
следваш волята ми и си с мен. 
Твоята тайна е и моя тайна. 
Ти си за Мен Моето Единство 
и Постоянство, и дойде време 
да ти се помогне и да станеш 
известен сред хората. Ти в 
мое присъствие притежаваш 
възвишеност, каквато 
светът не познава. Бог ще ти 
помогне във всички дела. Ти 
притежаваш възвишеност в 
мое присъствие и Аз те избрах 
за Себе си и ще направя така, 
че много хора да те следват 
и да ти се подчиняват, и да те 
направят свой водач. Ние ще 
накараме хора от небето да ти 
помагат. Помощта ще дойде 
от тайни и далечни пътища. 
Хора от далечни краища на 
света ще се присъединят към 
теб. Затова не трябва да се 
отвръщаш или изморяваш от 
тях поради големия им брой, 
а да ги приемаш с доброта 
и учтивост. Моли се на Бог: 

‘Боже, не ме оставяй сам, а ти 
си най-добрият наследник.’ Бог 
ще ти намери спътници. Ще 
видиш сълзи в очите им и те 
ще казват: ‘Боже, чухме гласа 
на този, който приканва хората 
към вярата в Бог.’ Наистина, ще 
те направя Мой пълномощник 
на земята и хората ще казват 
с презрение за теб: ‘Откъде и 
как имаш такава възвишеност 
и висок ранг?’ Ти им кажи: 
‘Моят Бог е прекрасен Бог и 
Неговата сила е прекрасна.’ 
Той не се разпитва за делата 
си, но Той ще пита всеки за 
казаното от Него. Те ще кажат: 
‘Това е измислица.’ Ти кажи: 
‘Това е Божията повеля’ и ги 
остави с неоснователните 
им подигравки. Бог е този, 
който е изпратил Неговия 
Пратеник с напътствия и 
религията на истината, която 
да победи всички останали 
религии. Те ще се опитат да 
угасят разпалената от Бог 
светлина, но Бог ще направи 
тази светлина съвършена и ще 
я запали в сърцата, които са 
готови да я приемат, дори на 
неверниците да не им харесва. 
Бог ще те пази от техните 
злини, дори хората да не 
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могат да те спасят. Ти си пред 
очите ми, аз съм те нарекъл 
Мутаваккил (Уповаващ в Бог) 
и Бог няма да те остави докато 
не раздели праведните от 
грешниците. Две овце ще бъдат 
заклани и всеки на земята 
трябва да вкуси смъртта. 
Може да има нещо, към което 
не си предразположен, но то 
да е добро за теб, а може да 
има нещо, което смяташ за 
добро, но получаването му да 
ти навреди. Бог знае какво е 
добро за теб и какво не, а ти не 
знаеш.”

Ще се разбере, че горните 
откровения съдържат четири 
важни предсказания. Първо, 
когато бях сам и без спътници, 
преди около 24 години, Бог 
ми прати радостната вест, че 
няма да остана сам, а ще имам 
многобройни последователи 
и хората ще идват при мен от 
далечни краища в такъв брой, 
че ще се изморя. Второ, че 
ще получа голяма подкрепа 
от тези хора. Какъв бях 
при публикуването на тези 
предсказания и какъв съм сега, 
около четвърт век по-късно, е 
известно на целия свят. Тогава 
живеех в усамотение в малко 

село, а сега имам над 200 000 
последователи.

Третото предсказание в 
тази връзка е, че хората ще 
направят всичко възможно, 
за да провалят тази Божия 
повеля и да угасят светлината, 
но техните усилия ще са 
напразни и замислите им 
ще бъдат осуетени. Тези 
три предсказания блестят 
като обедно слънце. Никой 
разумен човек не би твърдял, 
че тези прекрасни откровения 
на дълбоките тайни на 
бъдещето, върху които никое 
предположение или догадка не 
може да хвърли ни най-малка 
светлина, биха могли да бъдат 
разкрити по-рано, освен чрез 
откровение от Всемогъщия 
Бог, който знае всички тайни. 
Няма обстоятелство, което 
може да накара интелигентния 
човек да предположи, че 
безпомощният и  самотен мъж, 
който никога не е излизал от 
ъгъла на усамотението, един 
ден ще стане лидер и водач 
на стотици хиляди хора. Ако 
човек има силата да разкрие 
такива тайни, нека бъде 
цитиран друг подобен случай.  
Възвишеността на тези 
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предсказания става по-ясна и 
човешкото сърце се прекланя 
с истинско смирение пред 
могъщото Божие познание, 
когато третото предсказание 
за опитите на хората да 
осуетят изпълнението 
на тези предсказания и 
Божието обещание да доведе 
изпълнението им въпреки 
съпротивата, се помни. 
Възможно ли е обикновен 
смъртен да мобилизира 
света по този начин? Не, той 
дори не би могъл да каже, 
че ще живее толкова време. 
Четвъртото предсказание, 
което заслужава специалното 
вниманието на читателя, е във 
връзка със заколението на две 
овце, което беше изпълнено 
с мъченичеството на двама 
от моите последователи в 
Афганистан, а именно Шейх 
Абдул Рахман и  Сахибзада 
Маулви Абдул Латиф от страна 
съответно на Амир Абдул 
Рахман и Амир Хабибула  
[управници на Афганистан].

“  ...Има други важни 
фактори при определянето на 
истинността на едно твърдение 
за месийство...

...Ако на всички тези 

въпроси бъде даден 
задоволителен отговор, те биха 
били доказателство за неговата 
истина. Ясно е, че в настоящия 
момент нуждата от  водач и 
реформатор се усеща много 
силно от целия свят, свещените 
книги...”

Освен тези, има стотици 
други предсказания, които 
са изпълнени във времето 
си. Веднъж казах на Маулви 
Хаким Нуруддин, че ще му 
се роди син с рани по тялото 
и предсказанието беше 
публикувано в книга. След 
известно време обещаният 
син беше роден и имаше 
предсказаните рани по тялото. 
Маулви Сахиб присъства на 
тази среща и всеки може да го 
попита за истинността на това 
мое твърдение. В друг случай, 
Абдул Рахим Хан, един от 
синовете на Сардар Мухаммад 
Али Хан,  Райс [лидер на клан] 
на Малеркотла, беше повален 
от тежко заболяване и всички 
надежди за живота му бяха 
изгубени. Когато се молех за 
него на Бог, беше ми разкрито, 
че момчето ще се възстанови 
заради моята молитва; като 
добър съчувственик аз се 
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молих за него и болестта 
изчезна. Абдула Хан, вторият 
син на същия господин, също 
се разболя много тежко и 
всички очакваха смъртта 
му. Аз се молих за него и 
Бог ме извести за неговото 
възстановяване, както и 
стана. Има много други знаци, 
но ако разкажа за тях, тази 
лекция няма да свърши дори 
след 10 дни. Стотици хиляди 
мъже могат да потвърдят 
истинността на тези знаци, 
защото те бяха показани пред 
очите им. Събрал съм 150 от 
тях в книга озаглавена Нузул-
ул-Месих, която скоро ще бъде 
издадена. Тези знаци са от най-
различен вид. Някои от тях се 
появиха на небето, а други на 
земята; някои бяха свързани 
с мои приятели, а други с 
мои врагове; някои засягаха 
мен и децата ми, а други бяха 
показани от Бог чрез враговете 
ми, без никаква намеса от 
моя страна.    Към последния 
клас спада един знак, който 
беше показан чрез Маулви 
Гулам Дастгир от Касур, който 
публикува в книгата си Фатех 
Рахман, по свое собствено 
желание, молитва против мен 

– Бог да унищожи първо този 
от нас двамата, който лъже. 
След няколко дни Маулви 
умря, което е свидетелство за 
искреността ми. Освен това, 
има хиляди хора, които се 
убедиха в искреността ми чрез 
видения и ме приеха по този 
начин. 

Има други важни 
фактори при определянето 
на истинността на едно 
твърдение за месийство.  Дали 
претендентът се е появил във 
време на нужда, т.е. когато 
нуждата от водач се усеща от 
целия свят, дали се е появил 
точно в предсказаното време, 
дали получава подкрепа 
от Бог, дали е опровергал 
напълно възраженията на 
опонентите си срещу неговото 
твърдение, това са въпроси, 
които извървяват дълъг път, 
за да докажат истинността 
или неверността на неговото 
твърдение.         Ако на всички 
тези въпроси бъде даден 
задоволителен отговор, те ще 
са доказателство за неговата 
истинност. 

В момента е ясно, че светът 
има голяма нужда от водач 
и реформатор. Ислямът се 
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нуждае от утешителната ръка 
на реформатор, който да 
донесе единство и хармония 
между борещите се групи и 
силната ръка на някой, който 
да ги защитава от вражески 
атаки, докато светът като 
цяло се нуждае от духовен 
водач, който да му възстанови 
изгубената духовност и 
изчезналата от лицето му 
сигурност, и така, укрепвайки 
вярата, да освободи хората 
от греховността и да ги вкара 
в пътя на целомъдрието и 
праведността. Има факти, 
които никой не може да 
отрече, освен ако не е заслепен 
от предразсъдъци, и затова аз 
ясно отговарям на първото 
от изброените по-горе 
условия, а именно условието 
за появяване във време на 
нужда. На второ място, трябва 
да се види дали съм се появил 
в предсказаното време. Най-
ясното предсказание е това за 
появата на Обещания Месия в 
края на шестото и началото на 
седмото хилядолетие от Адам. 
При изчисление по лунарни 
години, седмото хилядолетие е 
започнало, а по соларни години 
– шестото хилядолетие е към 

края си. Освен това Светият 
Пророк, мир и благословиите 
на Аллах да бъдат върху наго, 
е казал, както се съобщава в 
истинските предания, че сред 
мюсюлманите ще се появява 
реформатор в началото на всеки 
век, който да даде нов живот на 
свещената религия ислям. Но е 
изминала повече от една пета 
от четиринадесети век и не 
се е появил друг реформатор, 
който да претендира за власт 
по горното предание. Трето, 
трябва да се види дали Бог 
помага на претендента или 
не. Това условие е изпълнено 
при мен, защото срещу мен са 
се изправяли противници от 
всяка една  общност, които са 
правели всичко по силите си, за 
да ме провалят и заговорничат 
против мен, но всички техни 
планове бяха безнадеждно 
сломени от Всемогъщия Бог. 
Няма общност, която да не 
се е опитала да ме унищожи. 
Но против тяхната воля, 
Всемогъщият Бог ме удостои с 
почит и направи хиляди хора 
мои последователи. Какво 
е това, ако не Божествена 
помощ, защото на земята бяха 
положени всички усилия да ме 
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унищожат. Колкото по-силна 
ставаше съпротивата, толкова 
повече успявах, като сега 
броят на моите последователи 
надхвърля двеста хиляди. Ако 
скрита Ръка не ме подкрепяше, 
ако мисията ми беше основана 
на човешки машинации, 
отдавна щях да съм прострелян 
от някоя от стрелите, на които 
съм бил мишена, и щях да 
съм напълно унищожен, без 
от мен да е останала никаква 
следа. Няма съмнение, че един 
самозванец не успява, а бива 
унищожен по един или друг 
начин, защото самият Бог е 
негов враг. А Всемогъщият 
Бог ме предпазваше от всяко 
насочено срещу мен зло, 
съгласно Неговото обещание 
от преди двадесет и четири 
години. Каква прекрасна 
помощ от Всевишния, че 
първо ме уведоми в моята 
самота и уединение, че ще ме 
подкрепя и ще доведе хиляди 
хора при мен, че ще осуети 
злите планове на враговете ми 
срещу мен, след което изпълни 
всичко предсказано от Него. 
Колко очевидна е Неговата 
подкрепа и колко ясен е този 
знак! Възможно ли е човек 

или дявол да предскаже по 
време на безпомощност своя 
огромен успех в бъдеще и това 
да бъде изпълнено въпреки 
усилията на   многобройните 
врагове, които се изправят 
срещу него, за да го унищожат? 
Четвъртото условие, а 
именно че възраженията 
на противниците ще бъдат 
напълно опровергани, също 
беше изпълнено от мен. Най-
голямото възражение срещу 
моето твърдение е, че Исус (Мир 
на душата му) е жив и самият 
той трябва да се върне на света,  
за да изпълни предсказанието 
относно Обещания Месия в 
последните векове. Аз доказах 
в опровержение на това 
твърдение, че Исус (Мир на 
душата му) е мъртъв и не може 
да се върне. За мюсюлманите 
тежестта на Корана е решаваща, 
а той казва:

„ Аз не съм им казал нищо 
друго освен онова, което Ти си 
ми заповядал – „ покланяйте 
се на Аллах, моят повелител 
и ваш повелител” И аз бях 
свидетел над тях до тогава, 
докато бях сред тях, но след 
като Ти ми изпрати смърт, Ти 
беше блюстителят над тях и Ти 

27

User
Highlight



си свидетел над всички неща”. 
(Глава 5: Стих 118)

Поводът за този стих в 
Корана е, че в деня на страшния 
съд, Бог ще попита Исус (Мир 
на душата му) дали е казал на 
хората си, че трябва да приемат 
него и майка му като богове и 
да ги боготворят. Исус (Мир на 
душата му) ще отговори, че им 
е казал само това, което Бог му 
е заповядал да каже, а именно, 
че трябва да боготворят само 
Бог, а него да смятат за Негов 
пратеник, и че е знаел какво 
правят докато е бил сред тях, 
“ но след като Ти ми изпрати 
смърт, Ти беше свидетел на 
делата им, аз не познах какво се 
случи след мен”. Отговорът на 
Исус (Мир на душата му) е, че 
неговите последователи не са 
издигнали грешното вярване 
за неговата божественост 
преди смъртта му. Ето защо, 
ако мюсюлманин вярва, че 
Исус (Мир на душата му) е още 
жив, той трябва да признае, че 
християнската вяра е истинска. 
Още повече, тук Исус (Мир на 
душата му) показва незнание 
за участта на последователите 
си след неговата смърт – 
факт, който противоречи на 

теорията за неговото второ 
пришествие, защото в този 
случай той не би трябвало да 
е неосведомен за измислените 
от християнството доктрини 
след неговата смърт. 
Вярването, че Исус (Мир на 
душата му) ще се върне отново 
и присъединявайки се към 
Махди ще убие неверниците, 
опровергава цитирания по-
горе стих от Корана и по 
тази причина трябва да бъде 
отхвърлено. Не може да се 
приеме, че Исус (Мир на душата 
му) ще скрие от Бог факта, 
че е слязъл на земята, живял 
е 40 години там и е убивал 
християните, което е далеч 
от достойнството на пророк, 
а и нищо не може да остане 
скрито в дена на страшния съд. 
Ако човек има истинска вяра в 
Свещения Коран, ще види, че 
цялата фабула за убийствените 
дела на Махди и слизането на 
Исус (Мир на душата му) от Рая 
да му помага в това кърваво 
дело се опровергава само от 
един стих.

Когато всяка гледна точка на 
противниците е опровергана, 
те вадят като последен коз 
неоснователното възражение, 
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че едно или две от хилядите мои 
предсказания не са изпълнени, 
което в интерес на истината не 
е вярно. Освен това, ще стане 
ясно, че толкова отхвърляните 
предсказания относно 
наказанието на определени 
личности и Божествения 
закон,  както става видно 
от свещените книги на Бог, 
че свързаните с наказание 
предсказания са винаги 
условни, независимо дали 
в него условието е изказано 
или не, а наказанието може 
да се избегне чрез покаяние, 
милосърдие или показване на 
страх от Бог. Предсказанието 
на пророк Йона (Мир на 
душата му) е пример за 
това. Не е имало изрично 
условие в това предсказание, 
но наказанието е избегнато 
с покаянието на хората. 
Затова, ако установеният 
на небето закон не беше 
истински, пророкуването на 
Йона (Мир на душата му) би 
било под сериозен въпрос. 
Не може да има съмнение, 
че намерението на Бог да 
накаже човек се прекратява 
при неговото разкаяние, а 
какво е предсказанието, освен 

показване на това намерение 
чрез пророк? Ако такава мярка 
може да бъде предотвратена, 
когато не е разкрита на 
човек, не може да има 
възражения относно нейното 
предотвратяване, когато бъде 
разкрита чрез пророк.

Същността на 
предсказанието относно 
смъртта на Абдула Атам беше, 
че единия от двамата, Атам 
или аз, този който греши, ще 
бъде унищожен пред очите 
на другия. Истинността на 
това предсказание беше 
доказана със смъртта на 
Атам и е неразумно да се 
възразява срещу него на база 
това, че не е умрял в рамките 
на посоченото време, защото 
времевия период имаше 
условие с ясни думи. Атам 
показа страх и му беше дадена 
отсрочка според изричното 
условие в предсказанието, но 
когато той скри истината, той 
бързо беше хванат от Бог и 
умря според предсказанието. 
Дори условието да не беше 
изрично посочено, той би 
могъл да се възползва от него 
според Божествения закон 
относно предсказанията с 
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наказание. Освен това, не 
винаги всички детайли се 
съдържат в предсказанията, а 
се показват едва след тяхното 
изпълнение. Понякога се 
случва така, че се допуска 
грешка при тълкуването на 
предсказание, защото все пак 
всички пророци са смъртни. 
Например, Исус (Мир на 
душата му) е предсказал, че 
неговите дванадесет апостола 
ще седят на дванадесет трона, 
а едния от тях стана на дявола 
през неговия живот. Той 
също така е предсказал, че 
мъжете от неговото време 
ще са още живи, когато той 
се завърне. Това също остава 
неизпълнено поради грешка 
в тълкуването на думите на 

откровението. Някои други 
пророци на Исус (Мир на 
душата му) също имат подобна 
съдба. Що се отнася до моите 
предсказания, хиляди от тях са 
изпълнени в пълни детайли, 
и да се отхвърлят всички те 
заради едно-две посочвани за 
неизпълнени не е нищо друго, 
освен умишлено отричане на 
истината.  Искрено се надявам 
и съм убеден, че всеки прекарал 
четиридесет дни с мен ще 
стане свидетел на знак от 
небето. Тук ще приключа тази 
лекция и се надявам казаното 
от мен да е достатъчно за 
търсещия истината. И мир 
нему, който следва истината и 
водачеството. 
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"Распространяйте мира в света"
Хазрат Мирза Гулам Ахмад Обещания Месия и Махди 

(Основателя Движението Ахмадия)



Assalamu ‘Alaikum Warahmatul-
lah на всички многоуважаеми и 
почитаеми гости.

На първо място искам да 
благодаря на всички бележити 
гости, които добронамерено и с отворено 
сърце се присъединиха към нас днес. С 
това вие установихте приятелска връзка и 
показахте, че неимоверно цените чувствата 
на другите. Индия е обширна страна, където 
хората принадлежат към различни касти и 
религиозни устои, и с оглед оцеляването на 
нацията е важно да се уважават чувствата 
и мнението на другите.

Днес светът се състои от хора, 
принадлежащи на различни религии, 
и основателите на тези религии учат 
последователите си да почитат единствения 

Постигане на мир, 
любов и хармония 
в обществото

Пети халиф на 
Обещания Месия, 

Глава на Световна 
мюсюлманска 

общност Ахмадия
 ВИП прием 

в чест на Хазрат 
Мирза Масрур Ахмад 
(Халифатул Масих V)

Реч, произнесена на 
30-и ноември 2008 

година в Хотел 
Резиденция Тадж, 

Ернакулам, Керала
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Бог и да зачитат отредените 
Му права и тези на Неговите 
създания. Преди 1400 години 
Всемогъщият Бог изпрати 
Светия Пророк(сав) и закон, 
разкрит пред него под формата 
на Светия Коран. Относно 
тази закононосеща книга, 
Всемогъщият Бог е казал в 
Свещения Коран: Наистина, 
Самите Ние спуснахме долу 
на земята това увещание и 
несъмнено, Ние ще бъдем 
негов хранител. (Сура 15: Аят 
10)

И така, до ден днешен 
Свещеният Коран е останал 
в най-чистата си форма без 
каквито и да е изменения. 
Няколко ориенталисти също 
засвидетелстват този факт. 
Както вече споменах, книгата 
е разкрита пред Светия 
Пророк(сав) преди 1400 година 
и размишлявайки върху нея 
ние разбрахме, че тя обхваща 
широк спектър на теми. Както 
свидетелства за пришествието 
на пророците в различните 
народи, така и утвърждава 
техните истински учения. Той 
учи човеците как да зачитат 
един друг правата си, при какви 
условия е позволена войната 

и до каква степен трябва да 
се воюва. Информира ни, 
също така, и за очакваните в 
бъдещето изобретения – тоест 
днешните такива – как да се 
търгува и т.н.

Ако някой погледне 
критически на Свещения 
Коран, може да обобщава 
неговите учения в две основни 
сфери. Първо – припознаване 
на нашия Създател и второ – 
зачитане правата, полагащи се 
на Неговите творения. Въпреки 
че някои критици не разбират 
някои от ученията на Светия 
Коран или пък не вярват в тях, 
те всички признават неговата 
истинност. За да разбере 
правилно Светия Коран, човек 
се нуждае от решителност и 
чисто сърце. След появата на 
Ислям Свещеният Коран е бил 
тълкуван пред хората лично 
от Светия Пророк(сав), който 
учел своите последователи 
на него; след него други 
набожни хора са го изучавали, 
разбирали и тълкували пред 
останалите в продължение на 
десетилетия.

Ние също вярваме, че във 
всяко столетие Всемогъщият 
Бог изпращал реформатори 

32



сред мюсюлманите, 
които отговаряли за 
разпространяването на 
истинските учения и 
посланието на Исляма пред 
всички, било то мюсюлманин 
или немюсюлманин. Някои 
от тези реформатори дошли 
в индийския субконтинент. 
Тогава, през 1889 година, 
основателят на Мюсюлманска 
общност Ахмадия от Кадиян, 
Индия, провъзгласил себе си 
за реформатора, Месията и 
Махди, който щял да се появи 
през четиринадесети век 
съгласно пророчеството на 
Светия Пророк (сав).

Ние, ахмадите, вярвайки в 
неговите думи, принадлежим 
към неговата общност и 
приемаме него за Месия и 
Махди дошъл да обедини 
всички люде, мюсюлмани 
и немюсюлмани, около 
Единствения Бог, което да 
заличи религиозните различия 
от света и по този начин хората 
да започват да осъзнават, 
че смисълът на тяхното 
сътворение според ученията 
на всички пророци е зачитане 
правата, полагащи се на техния 
Създател и на самите тях.

Основателят на 
Мюсюлманска общност 
Ахмадия, Хазрат Мирза Гулам 
Ахмад Кадияни, Месих-e-
Mауд(ас), също известява за 
цел на своето пришествие 
заздравяване връзката между 
човека и неговия Създател и 
на второ място – привличане 
вниманието на човека към 
зачитане правата на Божиите 
създания. Той учи, че човекът 
трябва да се приближи до своя 
Създател като Го почита, както 
и да зачита правата, дадени 
на хората, което ще заличи 
всички неправди и религиозни 
спорове, възникнали между 
тях. Също така, той твърди, 
че това отговаря на ученията 
на Корана. Тук трябва да 
отбележим, че понякога 
Бог говори с метафори, 
което го прави труден за 
разбиране от хората. Затова 
Бог изпраща вестители, които 
да разтълкуват и предадат 
Неговото послание, което е 
било разкрито пред Пророците 
в миналото. Според нашите 
вярвания, Хазрат Месих-e-
Mауд (ас) е този специален 
реформатор, изпратен ни от 
Всемогъщия Бог, за да донесе 
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Неговото послание в нашите 
дни.

Тук накратко ще се 
спра на това какво ни учи 
Светият Коран във връзка 
с възцаряването на мир в 
обществото и зачитане правата 
един другиму. Ние, ахмадите, се 
стремим да осигурим вечното 
спазване на тези учения от 
нас, които да споделим и с 
другите, така щото светът да 
се превърне в рай за мира, 
любовта и хармонията. На 
мюсюлманите е заповядано 
да се въздържат от злото и 
да приемат добродетелта и 
праведноста. Във връзка с това 
Свещения Коран казва: Вие 
сте най-добрите сред хората 
и вие сте въздигнати заради 
благото на човешкия род; вие 
призовавате към онова, което 
е добро и забранявате злото, и 
вярвате в Аллах. (Сура 3: Аят 
111)

И така хората, които вярват 
в Светия Коран, са съветвани 
да бъдат почтени във всичките 
си дела и да работят за 
насърчаване на добрината 
и праведноста в техните 
общества. Преди, обаче, да 
бъдат давани подобни съвети, 

самият онзи, който ги дава 
трябва да ги следва. Не можеш 
да съветваш другите ако сам не 
следваш пътя на праведноста. 
Ако всички, които претендират, 
че са справедливи, устояват 
този принцип, техният съвет 
ще даде резултат, а те ще бъдат 
считани за високо ценени 
членове на обществото. 
Ще бъдат уважавани от 
останалите, които ще отдават 
значение на техните думи 
и ще им се подчиняват, тъй 
като разбират, че този човек 
предприема такъв подход 
не за свое собствено добро, 
а с добруването на другите 
в сърцето си. В делата си 
той е крайно справедлив и 
когато изисква от другите 
да се въздържат от злото и 
да прегърнат добродетелта, 
очаква същото и от най-
скъпите си.

Как (ние) да възцарим 
справедливост и да поощрим 
мира, любовта и братството 
в обществото? Свещеният 
Коран казва: И когато 
говорите, съблюдавайте 
справедливостта, дори ако 
онзи за когото това се отнася 
ви е близък роднина, и 
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изпълнявайте завета си към 
Аллах. (Сура 6: Аят 153)

Справедливостта изисква 
дори и ако се налага да 
свидетелстваш срещу най-
близките си, да го направиш. 
Ако се огледаме днес наоколо, 
ще видим, че повечето от 
конфликтите между хората и 
причините за тях се дължат 
на непридържането към 
истинската справедливост. 
Интересуваме се единствено 
от неотменните си интереси и 
тези на най-близките ни, без да 
обръщаме внимание на факта, 
че другите могат да бъдат 
наранени от действията ни, а 
когато се появи неправдата е 
трудно тя да бъде изкоренена.

Що се отнася до 
международните отношения, 
степента на справедливост, 
която се очаква да проявим 
се повелява от следните 
стихове на Свещения Коран: 
О, вие, които вярвате! Бъдете 
твърди, когато служите на 
Аллах и да свидетелствате 
без пристрастие! И не 
позволявайте на хорската 
вражда да ви подбужда да 
постъпвате иначе, освен по 
справедливост. Бъдете винаги 

справедливи, това е най-
близкото нещо до праведноста. 
И се бойте от Аллах. Без 
съмнение, на Аллах Му е 
известно онова, което правите. 
(Сура 5: Аят 9)

Този висок стандарт за 
справедливост трябва да 
доминира в обществото. За да 
заличим целия антагонизъм и 
конфликти от света, ние трябва 
да проявим справедливост 
до степен, че антагонизмът 
на хората да не ни кара да 
постъпваме по друг начин, 
освен справедливо. 

Всемогъщият Бог е казал, 
че Той е Всезнаещ и Всечуващ, 
то за човек, който има страх 
от Бога в сърцето си, това е 
сериозен въпрос, защото човек 
може да хвърли прах в очите на 
другия, но не може да заблуди 
Бог. Можете да тръгнете срещу 
споразуменията си с хората, но 
Бог знае кое е видимо и какво 
се крие в сърцата ни. Затова не 
можем да хитреем пред Него. 
Всемогъщият Бог повелява 
винаги в делата си да бъдем 
справедливи предвид страха 
от Аллах и да зачитаме правата 
си един друг с богобоязън в 
сърцата си. Когато сключвате 
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споразумение с враговете си, 
направете го с чисто сърце 
и с намерение да донесете 
справедливост в света. И 
вярващите в Бог трябва да 
помнят, че Бог следи всяко 
тяхно деяние. Това красиво 
учение ни помага да изкореним 
антагонизма в обществото.

Сега ще ви дам пример за 
това как Светият Пророк(сав) 
упражнява справедливост 
в ежедневието. Веднъж при 
Светия Пророк(сав) дошъл 
един евреин с оплакването, 
че един от неговите 
последователи не му е върнал 
четири дирхама (паричната 
единица по това време), които 
му дължал, въпреки че времето 
за връщането им било изтекло. 
Светият Пророк(сав) извикал 
последователя си и го попитал 
дали това е вярно, на което 
той отговорил утвърдително. 
Светият Пророк(сав) му 
казал да върне парите, а 
последователят отговорил, 
че в момента няма пари и 
ще ги върне веднага щом 
има. Светият Пророк(saw) 
отново му казал да върне 
парите. Последователят му 
отново отговорил, че няма 

пари. И така три пъти, след 
което Светият Пророк(сав) 
принудил последователя си 
да върне сумата. Тогава той 
отишъл на пазара и продал 
дрехите, които носел, за 
четири дирхама, наметнал 
тялото си с тюрбана от главата 
си и върнал парите на евреина. 
Ето така Светият Пророк(сав) 
учи своите последователи да 
изпълняват споразуменията си 
и да бъдат справедливи, за да 
може в обществото да властват 
мирът и справедливостта.

 Това учение на Корана 
и постъпката на Светия 
Пророк(сав) показва на 
мюсюлманите правилния 
път, който трябва да следват. 
Противниците на Ислям 
днес го критикуват, че си 
служи със сила и в същността 
си е екстремистски. Това 
твърдение обаче е напълно 
лишено от основание. Ислямът 
е религия на мира, любовта 
и хармонията. Ако някога в 
неговата история са се водили 
войни, то те са били започвани 
от врага. Дори и тези войни 
Светият Пророк(сав) очаквал 
да се водят със справедливост. 
Той винаги давал нареждане 
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на последователите си, че 
не трябва нито едно дете, 
жена, възрастен или слаб 
човек да пострада. Нито 
един религиозен лидер, 
принадлежащ на която и да 
е религия, живеещ мирно в 
своя дома на поклонение, не 
трябвало да бъде нараняван. 
Дори дърветата не бивало да 
бъдат отсичани.

 Войната била само 
между едната и другата 
армия. Каква по-красива и 
добродетелна постъпка като 
тази на Светия Пророк(сав) 
можете да очаквате? Ако за 
сравнение се вгледаме във 
войните днес, ще видим, че 
засегнатите са невинните 
граждани и жителите на 
градовете и селата. Именно 
невинните и слабите членове 
на обществото са онези, които 
попадат под обстрела на тази 
жестока бомбардировка. 

 Ислямът никога не е 
учил на такава жестокост. 
Уви! Днес това красиво 
учение се игнорира и тълкува 
зле от някои мюсюлмански 
групировки, които петнят 
името на Исляма.

 В този ден и век ние 

вярваме в Имама на нашата 
епоха, Месия и Махди, който ни 
учеше, че в днешните условия 
Джихадът трябва да се случва 
с писалката, реформирайки 
себе си и разпространявайки 
посланието за мир, а не с меча. 
Джихадът на меча сега не е 
позволен. Длъжни сме да се 
концентрираме единствено 
върху това да насочим хората 
към красивите учения на 
Исляма. 

 След това Основателят 
на общността е наследен от 
институцията на Халифата, 
която е създадена да продължи 
да представя истинското 
учение на Исляма и да се увери, 
че хората са напътствани 
към правилния път на 
реформацията и моралното 
възпитание. Според нашата 
вяра, базираща се на ученията 
на Корана, в религията няма 
принуда. Всеки е свободен 
да изповядва която религия 
иска, но той няма право да 
позори другите религии 
или техните създатели. Това 
противоречи на ученията на 
Свещения Коран. Наредено ни 
е да уважаваме чувствата на 
другите и да тласкаме хората 
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към почитане на Създателя, с 
което да разпръснем мир, любов 
и хармония в обществото. 

 Днес огромен брой 
хора се впускат в егоистично 
преследване на своите 
неотменни интереси без да 
се замислят за запазването 
на полагащите се на другите 
права. Ако не познаваме 
нашия Създател и не зачитаме 
полагащите се на другите права, 

ще поведем света към ужасно 
бедствие, последствията от 
което ще бъдат усещани години 
наред, а бъдещите поколения 
ще хвърлят вината за това 
върху нас. Горещата ми молба е 
да предпазим себе си и нашето 
поколение от тази разруха. 
Отново ви благодаря, че 
търпеливо ме изслушахте, нека 
Аллах да благослови всички ви. 

 Благодаря ви.
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Assalamu ‘Alaikum Wa Rah-
matullahi Wa Barakatuhu на 
всички почитаеми гости, 
събрали се тази вечер тук, нека 
Аллах донесе мир и благослови 
всички ви!

 След още една година 
дойде и прекрасната вечер, в 
която за пореден път скъпите ни 
приятели, принадлежащи към 
различни вероизповедания 
и от различни страни, но 
предимно британци, ще се 

Поздравителен адрес, отправен от Негово Светейшество, 
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Масих V, Глава на 
Световна мюсюлманска общност Ахмадия (Аллах да укрепи 
десницата му), на Симпозиума за мир на Мюсюлманска общност 
Ахмадия, проведен на 20 март 2010 година в джамия Баитул Футух 
(Baitul Futuh). Реч на симпозиума произнесоха и Рафик Хайят, 
Президент на Мюсюлманска асоциация Ахмадия в Обединеното 
Кралство, Сайобан МакДонаг (депутат от Митчъм и Морден), 
Стивън Хамънд (депутат от Уимбълдън), Лаура Мофат 
(депутат от Кроли), Джъстин Грийнинг (депутат от Путни), 
Андрю Пелинг (депутат от Централен Кройдън), Доминик 
Грийв (Правосъден секретар в сянка), Том Кокс (бивш депутат 
от Тутинг), Мартин Линтън (депутат от Батърсий), Том 
Брейк (депутат от Карлшалтън) и Лорд Ерик Ейвбъри, получил 
встъпителната награда за мир на Ахмадия.

7-и годишен симпозиум 
за мир 
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съберат тук заради връзката 
си с членовете на нашата 
общност.

 Някои са наши стари 
познати, други са нови. 
Фактът, че хора от различни 
страни, религии и култури са 
се събрали и споделиха с нас 
ценното си време доказва, 
че всички те са благородни 
и почтени люде с желание да 
постигнат една висока цел, цел, 
която е горещото желание на 
всеки чистосърдечен човек на 
нашето време и епоха. И така, 
днес ние сме се събрали, за да 
говорим и чуем за думата, която 
може да внесе спокойствие и 
задоволство в сърцата ни. И 
тази дума е „мир”!

 Това е само една дума, 
която обаче гарантира 
спокойствие в сърцето 
на човек; тя е гарант за 
спокойствие у дома; тя 
осигурява усъвършенстване 
и добруване на обществото; 
и тя гарантира просперитет 
на нацията. Защо когато тази 
дума ни носи толкова много 
ползи, да не я считаме за 
привлекателна? Защо тя да не 
бъде горещо желание на всеки 
добър човек?

 За да постигне нещо, 
човек трябва да работи усърдно 
за него. Налага се да прави и 
жертви. Колкото по-висока е 
целта, толкова жертвата е по-
голяма.

 Необходимо е да се 
състави код на поведение, при 
който човек трябва да жертва 
своите емоции и да уважава 
чувствата и мнението на 
другите. Необходимо е човек 
да стои на собствените си крака 
и да запази себе си от това да 
не завиди за богатството на 
другите. Необходимо е човек 
да помага на бедния и да бъде 
щастлив със собствените си 
средства. Накратко, ако искате 
да донесете мир в някаква 
степен, жизнено необходимо е 
да проявявате високи морални 
ценности, за което трябва да 
бъдат дадени някои насоки. 

 Светият Пророк на 
Исляма, Аллах да му донесе 
мир и да го благослови, ни 
научи на златен принцип, 
който гласи, че трябва да 
избираме за братята ни това, 
което избираме за самите себе 
си, защото липсата на мир 
е причинена от тревогата в 
сърцето. 
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 А тези тревоги се 
пораждат от ограбването 
– когато човек се чувства 
подтиснат; когато се чувства 
по-нисш и чувства, че няма 
надежда за справедливост; 
когато пропастта между 
богатия и бедния се увеличава; 
когато човек чувства, че няма 
равни възможности за прогрес; 
когато има намеса в неговата 
вяра от страна на по-силния; и 
когато една държава се опитва 
да докаже превъзходството 
си пред друга, и в името на 
помощта, една велика сила 
се стреми да сложи ръка на 
ресурсите на друга страна.

 Когато този златен 
принцип (избирай за брат си 
това, което избираш за самия 

себе си) бива забравен, тези 
и множество други подобни 
фактори строшават мира на 
парчета. 

 И з к л ю ч и т е л н о 
трудно е да живееш според 
златния принцип. Ако 
поразсъждаваме върху тези 
основни фактори, за които 
говорих и които са необходими 
за въдворяване на мир, ще 
установим, че незачитането на 
егоцентричните хора, които 
мислят единствено за себе си, 
дори и от тези, които истински 
копнеят за мир, означава 
неспазване на този принцип 
до необходимия стандарт. А 
този стандарт, разбира се, е 
„избирай за брат си това, което 
избираш за самия себе си”.
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 Има много хора, които 
искат да създадат атмосфера 
на любов, привързаност 
и братство, но колко от 
тях наистина са готови да 
жертват своето богатство за 
подобряване на ситуацията 
и спиране на тревогата? 
На индивидуално ниво 
тук-там може да има и 
изключения, вероятно много 
хора дават дребни суми за 
благотворителност, но това 
е една незначителна жертва 
и те рядко имат готовност да 
се откажат от своите чувства. 
Тогава когато голяма част 
от обществото и много от 
държавите се превърнат 
в жертви на ограбване и 
жестокост и станат тревожни, 
заради тази несправедливост, 

тогава се заражда омразата 
и тези малки жертви стават 
безпредметни.

Ако се вгледаме в света днес, 
ще видим, че мнозинството от 
хората са жертви на ограбване, 
жестокост и несправедливост. 
Много власти са жестоки 
и лоши към собствения си 
народ, независимо дали 
тази жестокост е в името 
на религията или на самата 
държава. И западните 
правителства, пряко или 
косвено, са замесени в това 
потисничество.

 Например, дали някога 
гладът и немотията в Етиопия 
ще позволят да се установи 
мир в страната? Гледам по 
телевизията, че й се оказва 
извънредно малко помощ, а 
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в тази угнетена от недоимъка 
и икономически нестабилна 
нация подобна помощ почти 
никога не бива използвана за 
нахранване на гладуващите. 

 Голяма сума се харчи за 
подпомагане на бунтовниците 
или за закупуване оръжия за 
армиите на правителствата, 
за да може така наречените 
„лидери” да запазят контрола 
си. Етиопия няма възможност 
да произвежда оръжия, 
затова те им биват доставени 
от могъщите нации или от 
определени фракции в богатите 
държави, изплели паяжината 
си също както мафията.

 Защо могъщите страни 
не опитат да потърсят 
решение на проблема с 
ограбването, жестокостта 
и несправедливостта в 
света? Само изказването на 
становище или свикването 
на събрание на комитета 
на Обединените нации и 
изразяване на неодобрение не 
стигат.

 Аналогично, напълно 
неадекватно е по телевизията 
могъщите държави да 
изразяват симпатия към 
палестинците. Защо не се 

прави каквото и да е усилие 
за установяване на мир по 
същия начин както в Ирак и 
Афганистан? Не казвам, че 
това, което стана в Ирак и 
Афганистан, е правилно или 
не. Посочвам само, че по-
силните държави действат 
изцяло по свое усмотрение що 
се отнася до установяването на 
мир. В момента в Обединеното 
кралство се провежда 
обществено допитване за 
войната в Ирак и много от 
замесените правителствени 
лица продължават да настояват, 
че войната е оправдана, 
въпреки че мнозинството от 
обществеността и политиците  
в Обединеното кралство считат 
действията за неоправдани.

 В отговор на това, 
населението на Ирак и 
Афганистан реагира по 
свой собствен начин на тези 
действия. Твърди се, че ако 
не бъдат взети мерки срещу 
властимащите, световният 
мир ще се окаже в смъртна 
опасност и тези действия са 
предприети, за да се  запазят 
правата на хората. От друга 
страна, обаче, не се ли 
изискваха същите усилия, за 
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да се защитят палестинците 
от външните нападения? 
Дори и ако предположим, 
че самите палестинци са 
започнали войната, едно 
такова непропорционално 
наказание никога не може 
да бъде оправдано когато 
невинни деца, жени, възрастни 
и невъоръжени хора биват 
безразборно бомбардирани, 
когато цял един град е сравнен 
със земята. Западните медии 
без съмнение вдигнаха голям 
шум, и въпреки че суперсилите 
излязоха със становище, 
конкретни стъпки, които да 
спрат Израел да продължи тази 
жестокост, не бяха предприети.

 Ще могат ли тези 
невинни деца, които видяха 
домовете си разрушени; които 
видяха братята и сестрите си 
убити без никаква причина; 
които видяха безпомощните 
си родители, взети на мушка 
докато се молят за живота си; 
ще могат ли тези невинни деца 
някога въобще да изтрият тези 
страховити сцени от спомените 
си? Вътрешното им безсилие 
ще ги направи неспокойни 
и когато това безпокойство 
се прояви, то ще доведе до 

още по-голям хаос, което от 
своя страна ще провокира 
реакция, с която той да бъде 
поправен. И както е видно от 
историята на Палестина, тази 
реакция, разбира се, ще доведе 
до насочване на още повече 
жестокост към тях. 

 В днешния свят, когато се 
случи събитие, то моментално 
се разпространява от медиите 
навсякъде по света. Ставайки 
свидетели на тези картини 
на насилие, без съмнение, у 
мюсюлманите ще се породи 
омраза, която ще продължи 
да нараства. Негодуванието 
и злобата в сърцата на хората 
ще се множи. Говори се вече за 
повтаряне на тази жестокост. 
Да видим какви мерки вземат 
големите сили, за да не 
позволят това да се случи. 

 Светият Пророк, Аллах 
да му донесе мир и благословия, 
ни учи, че за да посее мир 
и да се премахне омразата 
от сърцето, човек трябва да 
помогне както на потиснатия, 
така и на потисника. Като чули 
това, неговите последователи 
казали, че разбират принципа 
да се помогне на потиснатия, 
но защо трябвало да помагат 
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на потисника? Светият 
Пророк, Аллах да му донесе 
мир и благословия, отвърнал, 
че можеш да помогнеш на 
потисника като го спреш да 
не действа жестоко, за да 
бъде спасен от Божия гняв. 
Ето защо е важно да бъдат 
предприети практически 
стъпки към спиране на 
жестокостта, независимо от 
това дали нейният причинител 
е силен или слаб. Мирът 
няма да бъде постигнат само 
с приемане на резолюции от 
Обединените нации. Трябва 
да бъдат предприети реални 
стъпки. Необходимо е да се 
изгради доверие и сигурност, 
за което се изисква абсолютно 

равенство. Разликата между 
богатите и развити и бедните 
и развиващи се страни трябва 
да бъде елиминирана. Всички 
форми на право на вето 
трябва да бъдат премахнати 
и по-добри характеристики 
на справедливостта трябва 
да бъдат идентифицирани. 
Трябва да бъдем лоялни към 
нашите спогодби, задължения 
и положение, а тази лоялност 
може да се случи единствено 
когато е следвана от буквата 
и духа на закона; двойните 
стандарти трябва да бъдат 
елиминирани. Истина е, че 
и медиите призовават към 
същото. 

 Светият Коран ни учи как 
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да удовлетворим изискванията 
на справедливостта; той 
казва, че дори ако трябва да 
свидетелстваме срещу себе 
си или наш близък, трябва да 
го направим. Колко случая са 
отнесени към институцията, 
създадена след Втората 
световна война с цел за в бъдеще 
светът да се избави от ужасите 
на войната, където великите 
сили да приемат критика към 
самите тях и където да признаят 
собствените си грешки?

 Решението да не 
признават собствените 
си грешки е взето още с 
основаването на Обединените 
нации и даването на право 
на вето на петте велики сили. 
Фундаменталното изискване за 
справедливост, дори и ако това 
означава да свидетелстваш 
срещу себе си, е игнорирано. 
Как тогава тази институция 
ще постигне справедливост? 
Странното е, че както вече 
споменах, те не са останали 
верни на собствените си 
принципи.

 Предаността се ражда 
от чувствата на любов и 
привързаност. На личностно 
ниво, чувството на любов 

заздравява чувството на 
преданост. Когато един 
гражданин обича страната 
си, той проявява преданост и 
прави жертви за нацията.

 Ако чувството любов 
не съществува, духът на 
саможертвата не може да се 
зароди. Ако един човек не 
обича друг, той никога не 
може да има добри чувства в 
сърцето си към него и не може 
искрено да зачете полагащите 
се на другия права.

 Във време, в което 
електроните медии ни 
обединиха в т.нар. глобално 
село, ползата от това може да се 
усети само когато тържествува 
взаимната доброта. Ако 
вместо добри чувства се е 
появила омраза, ако тревогата 
е узурпирала искрения мир, то 
тогава трябва да приемете, че 
това не е прогрес, а нещо което 
ще ви доведе до ужасен край. 

 Тук бих желал да стане 
пределно ясно, че връзка на 
взаимна любов, привързаност 
и преданост между двама души 
не може да бъде изградена 
докато първо не бъде изградена 
връзка на любов, привързаност 
и преданост с Бог, който ни е 
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създал. Страх и неспокойствие 
са обхванали днес голяма 
част от населението, защото 
светът е забравил за своя 
Създател. Хората забравиха 
фундаменталните учения на 
вярата си. Голям брой хора, 
всъщност, дори отричат 
самото съществуване на Бог. 

 Основателят на 
Мюсюлманска общност 
Ахмадия също ни учи, че 
мнозинството мюсюлмани и 
немюсюлмани са забравили 
фундаменталните си учения и 
неимоверно са се отдалечили 
от Бог. Нарастващата 
дистанция между Бог и 
религията увеличава тревогата 
в сърцата на хората. И той каза, 
че е тук, за да премахне тази 
дистанция, за да може правата 
на Бог и Божиите творения да 
бъдат освободени с чувствата 
на любов и симпатия. Когато в 
действията си се ръководим от 
тези учения, тогава ще имаме 
истински мир. В противен 
случай, тревогата за пореден 
път ще донесе на света пълна 
разруха.

Във връзка с мира, бих искал 
да кажа също, че суматохата и 
тревогата са се разпрострели 

из целия свят и трябва да се 
използва всеки възможен 
начин да бъдат спрени. Вместо 
ненужно да се месим в делата на 
другите и да издигаме стени на 
омразата, трябва да ги рушим. 
Правителствата не трябва да се 
намесват там, където правата не 
са погазени. Нито един закон, 
който не застрашава мира 
на нацията, не бива да бъде 
отхвърлян. Разбира се, там, 
където съществува опасност 
за спокойствието на нацията; 
където има вероятност да 
се накърни просперитета и 
прогреса на нацията; където 
правата на гражданите са 
неправилно ограничени и 
където благодарение на своята 
религия човекът се е превърнал 
в символ на омразата, там 
правителствата трябва да се 
намесят и да прокарат закони.

 Както казах по-
рано и както всички вие 
знаете, светът се обедини, 
измеренията на разстоянията 
се промениха и във всяка една 
държава хората от различни 
религии живеят заедно. Ето 
защо в нашите космополитни 
общества е необходимо, и 
това е и изискване на времето, 
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връзката любов-привързаност 
да бъде заздравена. Уважение 
и почит един към друг трябва 
да бъдат посадени. Цялото 
общество трябва да се изпълни 
с преданост към държавата и, 
което е по-важно – сърцата на 
хората трябва да се изпълнят с 
любов към Бога.

 Ако тези неща се 
насърчават, те ще бъдат 
гаранти за хармония във всяка 
една страна и тревогата в 
човека ще бъде заменена със 
спокойствие. 

 През последните няколко 
години хиджаба (или бурката) 
се превърна в проблем за 
Европа. Особено във Франция 
се вдигна такъв шум, че 
сега там сериозно обмислят 
да приемат закон, с който 
частично да забранят носенето 
на хиджаб. Следвайки примера 
на Франция, и водени от 
техни собствени политически 
подбуди, политици и от други 
европейски страни излязоха 
със становище в подкрепа на 
забраната, която се превръща 
в средство за нараняване 
чувствата на мюсюлманите.

 Когато и да съм мислил 
по този въпрос, никога не 

съм успявал да разбера какъв 
трябва да е този проблем с 
бурката, че да се превърне в 
заплаха за правителствата. 
Такова ли голямо престъпление 
е да носиш наметало и да 
покриваш главата и брадичката 
си с парче плат, че целият 
парламент трябва да се събере 
и да прокара закон срещу него? 
Ако на жените е забранено да 
носят плат на главата си, защо 
тогава на мъжете се разрешава 
да носят шапки и барети? Това 
означава, че утре може да бъде 
предложено шапките да бъдат 
забранени.

 Наскоро в един вестник 
видях илюстрация, на която 
жена, носеща бурка, стои 
до млад мъж, носещ барета. 
Думите на младия мъж към 
жената бяха „не на бурката”, а 
жената му отговаряше с „не на 
баретата”. 

 И така тези проблеми 
се превърнаха в източник на 
сарказъм. Има, обаче, и някои 
трезвомислещи хора, държащи 
юздите на изпълнителната 
и законодателната власт, 
които не бива да се намесват 
в тях. Трябва ли да се прокара 
закон срещу християнските и 
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еврейските жени, които също 
носят религиозно облекло? 
Ако на мюсюлманите бъдат 
налагани забрани, то в отговор 
и мюсюлманските страни могат 
да наложат ограничения върху 
някои форми на западните 
дрехи. Този проблем има 
потенциал да се разрасне, което 
ще засегне световния мир.

 При всички случаи, ако 
има покривало, което да крие 
самоличността на човека и 
то трябва да се свали, за да 
се идентифицира лицето, то 
правителствата и властите имат 
право да го свалят. Но какъв 
абсурд е да не позволяваш 
на една жена да пътува, само 
защото носи хиджаб; или да 
лишиш човек, чиито живот е 
застрашен, от това да му бъде 
оказана болнична помощ, само 

защото носи бурка.
 Тогава ако, например, 

едно интелигентно момиче – 
нареждащо се сред първенците 
в своя клас, и което е не само 
мюсюлманка, но и богатство 
за страната, в която живее, 
във всяко едно отношение и 
до такава степен, че любовта 
й към страната е така дълбоко 
залегнала в нея, че тя е 
готова да жертва всичките 
си способности и умения в 
името на прогреса на нейната 
страна – и ако това момиче 
бъде възпрепятствано да 
продължи образованието си 
само защото е избрала да се 
придържа към хиджаба, не по 
принуда, а по своя собствена 
воля, това не я ли лишава от 
правата й като гражданин? 
Няма ли този закон, който я 
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лишава от образование, да 
бъде средство за пропиляване 
на един национален талант? 

 Германия все още не 
е приела такъв закон, но 
благодарение на вътрешните 
правила на някои училища, 
едно мюсюлманско момиче 
– ахмадийче, което познавам 
и което е сред най-добрите 
ученици, е лишено от 
образование. Има и много 
други случаи като този. 

 Този национален 
талант и бъдеще на страната е 
отхвърлен, само защото едно 
мюсюлманско момиче иска да 
се подчини на страната си и в 
същото време да практикува 
своята религия по своя 
собствена воля и щастие. Едно 
момиче е лишено от това право 
поради единствената причина, 
че носи всичко на всичко един 
метър плат на главата си. 

 Ако това е престъпление, 
тогава всички жени в Европа 
трябва да бъдат лишени от 
правото си да увиват главите 
си с шалове през зимата. 
Определено, храна за размисъл 
представлява въпросът дали е 
толкова голямо престъпление 
да се носи един метър плат и 

дали носенето му трябва да 
лиши жената от основните й 
човешки права.

 Това ли е определението 
за модерно демократично 
правителство, което твърди, 
че защитава правата на своя 
народ? Това ли е начинът, по 
който ще се обединят хората 
от различните нации? Това ли е 
начинът, по който да се поощрят 
любовта и привързаността 
между хората? Със сигурност 
всеки справедлив човек ще 
се противопостави на това, 
защото тези неща ще издигнат 
още по-високи стените на 
омразата, разрушавайки 
световния мир.

 В момента и минаретата 
на джамиите се превърнаха 
в голям проблем, особено 
в Швейцария. Наскоро, по 
случай 50 годишнината на една 
от нашите джамии в Германия 
казах, че ако за една секунда 
допуснем, че в джамиите 
се заражда конспирация, 
събарянето на минаретата ще я 
спре ли?

 Първо, не срещу всяка 
джамия може да се повдигне 
такова възражение. С увереност 
казах в Германия, казвам го и 
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тук – нито едно от твърденията 
за ахмадийските джамии в 
която и да е част на света, че 
разпространяват посланието 
на омразата или бунта, не може 
да бъде доказано. Ако наистина 
искате да твърдите подобно 
нещо и ако наистина искате да 
твърдите, че  разрушават мира, 
то тогава премахнете от картата 
местата, на които можете 
да откриете конспирация. В 
действителност, ако разберете 
за каквато и да е конспирация, 
която се развива в джамиите 
или на друго място за 
поклонение, то задължение 
на правителството е да 
предприеме незабавни мерки.  
Да обобщаваме, обаче, че 
мюсюлманите винаги създават 
конспирация на местата за 
поклонение, би посадило 
семената на омразата. 

 Политиците в някои 
държави правят подобни 
изказвания с цел евтина слава. 
Единствено нашата джамия в 
Швейцария, Джамия Ахмадия, 
има високо минаре и затова 
нейната снимка по вестниците 
се отпечатва и се сочи като 
„символ на мир и сигурност”. 
Със сигурност не всички 

политици са еднакви. Има и 
такива, които дават да стане 
ясно, дори на техния партиен 
лидер, че те не слугуват на 
подобно религиозно насилие. 

 Днес светът преминава 
през финансова криза. Твърди 
се, че рецесията е свършила, 
че сме преминали през най-
лошото, че изплуваме и ще се 
възстановим.

 Обществото, обаче, е 
все още засегнато - хората 
все още губят работата си, 
покупателната сила е все така 
засегната както преди. Това са 
проблеми на правителствата, 
които трябва да вземат мерки, а 
не да вземат решения на базата 
на личните си предпочитания. 

 Ще засегне ли 
икономиката на страната 
или на света една жена, която 
носи или не носи бурка? 
Носенето или неносенето на 
бурка, наличието или липсата 
на минаре ще повлияе ли 
на моралните ценности на 
една страна, ще доведе ли до 
припознаване на Създателя? 
Носенето или неносенето на 
бурка, наличието или липсата 
на минаре ще подобри ли или 
ще навреди на световния мир? 
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 Ако отговорът е „да”, 
аз пръв ще го приема, защото 
Ислямът ни учи, че трябва 
да сме готови да жертваме 
нещо малко за по-голямото 
добро. Но не! Всички тези 
действия подсилват основите 
на омразата.

 За Бога, за да премахнете 
омразата от собствения 
ви кръг, моля постъпвайте 
справедливо, с равноправие, 
уважавайте чувствата на 
другите, за да се възвърне 
мирът, така както мнозина от 
гостите - не мнозина - а всички 
гости, говориха. 

 Сред нас тази вечер е 
Лорд Ерик Ейвбъри, на който 
току-що връчих Наградата за 
мир на Ахмадия. Считам, че той 
е изключително достоен, тъй 
като винаги е бил непоколебим 
и на предна линия за запазване 
на човешките права. Нека Бог 
му даде да продължи работата 
си, защото зачитането на 
човешките права е гарант за 
световен мир.

 Имаме също и много 
други изтъкнати гости като 
Том Кокс, който също бе гост-
говорител и стар приятел 
на Общността; Джъстин 

Грийнинг (наш депутат от 
Путни), Лаура Мофат (депутат 
от Кроли), Стивън Хамънд 
(депутат от Уимбълдън) и 
Сайобан МакДонаг (депутат 
от Митчъм и Морден). И нека 
те да продължат да работят за 
мир в обществото, така както 
вече говореха за него. 

 Моля се човечеството 
да разбере стойността на 
хуманността и да зачита 
дадените ни права.

 Накрая, бих желал още 
веднъж да благодаря на всички 
вас, които дойдохте тук с добри 
чувства и с присъствието си 
уважихте случая и показахте 
уважение към ближните си.

 Благодаря ви много. 
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След като рецитира Ташахуд, 
Таавуз и Бисмиллах, Хазур(аба) 
каза:

 На всички наши братя и 
гости тук - Assalamu ‘Alaikum 
Wa Rahmatullahe Wa Barakato-
hu –Аллах да донесе всички ви 
мир и да ви благослови.

Бях помолен от нашия 
национален президент 
Абдуллах Вагисхаузер Сахиб 
да кажа няколко думи пред 
нашите братя от Германия, 
които не са от нашата общност, 
но имат близки отношения с 
Джама’ата и неговите членове.

Днес ще говоря за световния 
мир. Мирът е едно от онези 
неща, към което светът винаги 
се е стремил, от което нашето 
време не прави изключение. 
Както на индивидуално ниво, 
така и на национално, хората 
и правителствата на всяка една 
държава също търсят мира и 
правят всичко възможно, за да 
го постигнат.

Бедният си мисли, че 
богатият е постигнал душевен 
мир и задоволство. Ако, 
обаче, погледнем по-отблизо, 
ще видим, че богатите са 

Средствата на мира

Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад 
Халифатул 
Масих V
Пети Халиф на 
Обещания Месия, 
Глава на Световна 
мюсюлманска 
общност Ахмадия

Обръщение на Хазрат Мирза Масрур Ахмад (нека Аллах 
да го помага), Халифатул Месих V, Глава на Световна 
мюсюлманска общност Ахмадия, отправено на 26 юни 2010 
г. в Манхайм, Германия, към гостите от Германия на втория 
ден на Джалса Салана (Годишно събрание) Германия.
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също толкова неспокойни и 
нещастни, а за онези, които 
са неспокойни и нещастни 
не може да се каже, че са 
постигнали състояние 
на покой. Погледнато на 
национално ниво, същото важи 
и за неразвитите, развиващите 
се и развитите страни.  

Благодарение на модерните 
превозни средства и медиите, 
днес светът се е превърнал в 
едно глобално село, поради 
което тази липса на мир може 
да бъде видяна навсякъде по 
света.

Икономическата криза е 
донесла нещастия на някои 
места, въпреки че не гладът, 
а липсата на най-модерните 
средства за улесняване на 
живота и основните блага 
за постигане на комфорт в 
днешния свят причинява 
неспокойствието. Въпреки 
че в богатите страни няма 
глад, суша или недостиг на 
храна, средствата за живот – 
за лесен живот – са в недостиг 
за значителен брой хора. 
Рекламирането в медиите на 
най-различно оборудване 
и апарати допълнително 
провокира желание у хората 

да ги притежават. Това създава 
неспокойствие не само при 
бедните, но и в средните класи 
на някои от най-богатите и  
заможни страни.Тревогата 
прераства в неспокойствие, 
което засяга спокойствието у 
дома.

Направено проучване тук в 
Германия показва, че въпреки 
стриктните закони спрямо 
разводите, те бележат ръст. 
Според самостоятелното 
проучване една от причините 
за това е безработицата 
и незадоволяването на 
материалните желания. 
Според мен това е едно доста 
правилно наблюдение. При 
все това, караниците между 
политиците и управляващите 
правителствата също водят до 
неспокойствие в страната.

В надпреварата за създаване 
на различни блокове в света, 
някои правителства се стремят 
да сключват договори за помощ 
с други държави, оказвайки 
въздействие на икономиката 
на собствената им държава, 
което поражда неспокойствие 
у обществото и впоследствие 
разрушава мира. Такива 
примери могат да бъдат видени 
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при народите на развитите 
страни и Германия в никакъв 
случай не е изключение от 
това.

Сривът на пазара и 
финансовата криза днес 
донесоха тревога на 
обикновените хора и разрушиха 
покоя на правителствата.

 Накратко казано, от 
семейно до национално и 
интернационално ниво, 
навсякъде властва тревогата и 
всеки се стреми да се освободи 
от нея. 

Тревогата в сърцата ни 
не се дължи единствено на 
икономическата криза, дори 
много от заможните хора са 
всъщност жертва на тревогата. 
Въпреки че имат всички 
средства на света, с които 
могат да постигнат комфорт, 
те не могат да достигнат до 
душевен мир.

За това кратко време не 
мога да кажа много, а ще кажа 
само няколко думи за това 
състояние на нещата.

Външното напрежение и 
желанието за спокойствие, 
и вътрешната тревожност и 
желанието за спокойствие 
могат да бъдат видени 

навсякъде и на всички нива. 
И така нито вътрешният мир 
доминира нито пък мирът 
навън. Светът трябва или 
да се опита и да се бори за 
мир навън, за да излязат 
хората от състоянието на 
тревожност и напрежение и да 
направят живота си спокоен, 
или да се бори за вътрешен 
мир, за да излязат хората от 
това състояние и отново да 
направят живота си спокоен.

Но как може да се постигне 
този мир?

Въпреки че по-голямата 
част от света таи желание за 
мир и иска спокойствие, това 
е проблем, на който той не 
желае да чуе решението. Или 
пък ако иска да го чуе, не е 
готов да следва пътя, водещ до 
постигането му. Път, който е 
толкова лесен колкото и труден. 
Това решение и този принцип 
са споменати от Създателя на 
този свят в Свещения Коран. 
Свещения Коран казва:

……Да! Единствено само 
в паметта за Аллах могат да 
намерят утеха сърцата.

                   (Сура 13: Аят 29)
Човечеството днес е 

неимоверно отдалечено и 
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нехае да си припомни Бог в 
неговия истински смисъл. 
Някои отричат Неговото 
съществуване въобще. Затова 
и не желаят да обърнат 
внимание на този въпрос. 

Други смятат, че религията 
е причинителят на тревогата 
в света. Въпреки че вярват в 
съществуването на Създателя 
на нашия свят, но поради 
неразбиране на истинските 
религиозни учения или поради 
неправилното тълкуване от 
страна на онези, които имат 
познания за религията и са 
считани за учени, те (хората, 
които са против религията) 
държат религията отговорна за 
световния хаоса и проблеми, 
както и за разширяването на 
пропастта между различните 
религии. Това кара групата да 
изгуби интерес към религията 
и вярата.

Ако помислим ще осъзнаем, 
че ако светът и неговият 
Създател са едно и той е 
сътворил цялото човечество, и 
ако всички религии идваха от 
Него, между хората нямаше да 
съществува неспокойствие и 
тревога.

Всъщност, не съществува 

разширяваща се пропаст. На 
всички народи са изпратени 
пророци. Някои от тях ни 
говориха за пророците след 
тях, а други – за последния 
пророк, под чиято десница 
светът ще се обедини, без да 
остане каквото и да е различие 
между религиите. 

Ние вярваме, че този 
последен пророк е бил Светият 
Пророк Мухаммад, Аллах да 
му донесе мир и благословия. 
Той, обаче, не е научен да 
използва сила, за да приобщи 
неверниците. Пълният стих на 
Свещения Коран гласи: 

В религията не трябва да 
има никаква принуда. Без 
съмнение сега вече е станало 
ясно различието между 
доброто и злото; така че онзи, 
който се е отказал да следва 
пътя на тези, които грешат, 
без съмнение, дължи в своята 
длан здрава ръкохватка, която 
ще остане несломима навеки. 
И Аллах е Все – Слушащ и Все 
– Виждащ. (Сура 2: Аят 257)

От тук става ясно, че според 
пророчествата на предишните 
пророци, този пророк също 
е дошъл от същия Бог, който 
изпрати пророците на земята. 
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И той дойде, за да обедини 
света и хората да станат едно, 
което да бъде предпоставка за 
световен мир.

Този стих, обаче, ясно 
заявява, че за случаите, в които 
някой не приема това, трябва 
да помним – „в религията не 
трябва да има принуда”.

Такава е била и практиката 
на Светия Пророк, Аллах да му 
донесе мир и благословия, на 
неговите праведни Приемници 
и на онези мюсюлмани, които 
имат религиозни познания 
или така да кажа – истински 
религиозни познания, и 
вършат добри дела. Те вдигали 
меч само когато жестокостта 
минавала всякакви граници 
и само като последен вариант 
когато срещу тях е започнала 
война.

Ако разгледаме това учение, 
призоваващо към неизползване 
на сила, ще открием, че то 
не се изчерпва само с това. 
Учи ни също, че трябва да 
обясним на потисника, който 
в името на религията проявява 
жестокост, че в крайна сметка 
ние и той сме Божии създания. 
И пророкът и Книгата, в които 
вярваме, също идват от Бога. 

Ако погрешно си разбрал 
Божието слово в Книгата, в 
която вярваш, добре тогава, не 
приемай последния Пророк, 
но придържайки се към тази 
точка, не разваляй световния 
мир. Ела да създадем атмосфера 
на любов и привързаност. Нека 
се обединим около общите 
ни ценности. А изконната 
общочовешка ценност е 
понятието Бог. В Светия Коран 
Всемогъщият Бог казва: 

Кажи: „ О, хора, на които е 
дадена Книгата! Стигнете до 
една дума, която е еднаква и 
за вас и за нас; - че ние не се 
молим на никой друг, освен 
на Аллах и че не приобщаваме 
никой друг да равен с Него и 
че някои от нас не приемат за 
свой Повелител никой друг 
освен Аллах“. Но ако те се 
отвърнат, тогава им кажи: „ 
Бъдете ни свидетели, че ние сме 
се покорили на Бога“.  (Сура 3: 
Аят 65)

Това учение е такова, че 
премахва злобата и омразата от 
сърцето. Всъщност, чувството, 
че въпреки различията между 
религиите, ние всички сме 
творения на Единствения 
Създател и Бог, изплува с 
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голяма сила. Затова, за да 
спечелите благоволението 
на Създателя, живейте като 
един като премахнете всички 
религиозни различия и 
поставите на първо място 
човешките ценности, за да се 
обедините срещу дявола, който 
иска да разруши световния 
мир.

Друг фактор, който 
днес играе голяма роля за 
разрушаването на световния 
мир, е че някои хора мислят, че 
те са интелигентни, образовани 
и свободни, им дава право 
да осмиват основателите 
на религиите и считат, че 
няма нищо лошо в това да ги 
подиграват по всякакъв начин 
и да ги правят за посмешище. 
Това не е свобода, а, в името на 
свободата, това е грозно петно 
на лицето на хуманността. Това 
е все едно да се унищожават 
човешките ценности. Това е 
неуспешен опит да се създаде 
тревога и неспокойствие у 
сърцето на хората и е все едно 
да си играеш с човешкото 
достойнство. 

Очевидно е, че ако дори 
и най-безсрамният човек 
реагира против тези действия, 

тази реакция на отмъщение 
ще е погрешната. Това е начин 
да се нанесе вреда и загуба, с 
което се отварят нови пътища 
пред хаоса. 

Вярвам, че мюсюлманите 
днес, които не са водени в 
правилната посока и които са 
приемали погрешна позиция 
в определени моменти, са 
действали така в резултат 
именно на това. И тази група, 
която служи на собствените 
си неотменни интереси, ги 
експлоатира в свой собствен 
интерес. 

Човек би се зачудил защо 
след като мирът се постига чрез 
вярата в Светия Пророк, Аллах 
да му донесе мир и благословия, 
защо тогава не съществува 
мир измежду мюсюлманите и 
мюсюлманските групи? Както 
вече казах, след времето на 
Светия Пророк,  Аллах да му 
донесе мир и благословия, 
мирът тържествувал дотогава 
докогато мюсюлманите 
следвали истинските учения 
на Исляма и имали искрено 
желание за мир.

Второ, след кончината на 
Светия Пророк, Аллах да му 
донесе мир и благословия, 
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злото с течение на времето 
започнало да пуска корени. 
Това се случвало във всяка 
една религия, случило се е 
и в Исляма. Егоистичните 
цели  и учените отклонили 
мюсюлманите от правия път 
като ги експлоатирали, ала 
Ислямът не оставил нещата 
така. Земните закони и обичаи 
следват природните повели. 

Светият Пророк, Аллах да 
му донесе мир и благословия, 
бе предсказал това състояние 
на мюсюлманите. Той 
също бе посочил и лека за 
него, а именно, че при тези 
обстоятелства и в това време 
ще се появи Обещания Месия и 
Реформатор, който ще обедини 
мюсюлманите и ще работи 
за премахването на злото. 
Обединилите се под десницата 
му мюсюлмани и немюсюлмани 
ще следват тези истински 
учения на Исляма, които са 
гаранти за световния мир. Сто 
и двадесетгодишната история 
на Мюсюлманска общност 
Ахмадия свидетелства за това 
– като общност ние винаги се 
стремим да постигнем мир в 
света.

Съвсем скоро в джамиите 

на Ахмадия в Лахор имаше 
клане, в което 86 ахмадийци 
бяха мъченици и мнозина 
бяха ранени.  Следвайки 
истинските учения на Исляма, 
ние не излязохме на улицата 
да протестираме, въпреки че 
ахмадийците идват от същите 
онези хора в Пакистан, които 
вдигат оръжие за най-малкото 
нещо и които маршируват по 
улиците в яростен протест 
и разрушават националните 
богатства. Разбирането на 
истинските учения на нашата 
вяра, обаче, ни карат да бъдем 
търпеливи, толерантни и да 
живеем в рамките на закона. 

 Докато Общност 
Ахмадия е напътствана от 
системата на Халифата, няма 
да има прояви на анархични 
реакции. Вярваме, че Бог, 
който изпълни обещанието 
за Халифат, ще изпълни и 
обещанието за постигане на 
световен мир чрез Халифата. 
Може да мислите, че това 
е само пожелание на един 
религиозен лидер, но аз казвам 
с твърда убеденост, че един ден 
светът ще го види постигнато 
InshaAllah (с Божията Воля).

Затова и както казах по-
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рано, външният и вътрешният 
мир са двете най-важни неща, 
към които светът се стреми, 
но външният мир не може 
да бъде постигнат докато 
не съществува вътрешният. 
Затова, ако искаме да направим 
светът дом на мира, трябва да 
потърсим начините, по които 
да постигнем мир в сърцата 
си. Когато човек превърне 
вътрешния мир в средство за 
постигане на външен, тогава 
независимо от религията, 
вяра или цвета всеки човек 
ще изпитва симпатия към 
останалите, а без нея не може 
да се постигне мир.

Като цяло, човек желае мир 
за себе си, но не и за врага 
си. Човек желае мир за себе 
си, да няма икономически 
трудности, неговите жена и 
деца да могат да живеят в мир 
и страната му да не се изправя 
пред хаос, кризи, вълнения 
или войни. Той, обаче, не желае 
същото за врага си. Всъщност, 
той не желае това за някой друг 
до степента, до която го желае 
за себе си. Както вече казах, 
всичко това се дължи на факта, 
че човекът се е отдалечил от 
Създателя си. 

Кога ще повярваме, че над 
нас има една Всемогъща Висша 
Сила, която е Създала всичко, 
което е на Земята и в Небесата, 
и която наблюдава всяко наше 
действие и това Висше създание 
желае мирът да не бъде само 
за определени индивиди, 
пояснявам още веднъж – това 
Висше създание не желае мир 
само за определени индивиди, 
а иска той да се разпростре 
из целия свят. Това Висше 
създание не иска мир само за 
определени страни, а за всички 
държави на света. 

Затова и човек трябва 
да разшири мирогледа си 
заради Създателя на цялото 
Сътворение, така както за себе 
си. Докато не се установи такъв 
начин на мислене, на света не 
може да се гарантира мир. 

Ясно е, че доминиращите в 
света войни и хаос се дължат 
на лошите намерения на някои 
хора. С цел постигане на мир бе 
създадена Лигата на нациите 
(Обществото на народите), но 
паради някои лоши намерения, 
едва след двадесетина години 
светът бе въвлечен в още една 
Световна война. 

Тя бе последвана от 
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Обединените нации (ООН), 
орган, чиито лоши намерения 
станаха ясни още от самото й 
начало когато даде право на 
вето на определени суперсили. 
Самите суперсили приеха 
определени принципи за себе 
си и различни за по-слабите 
държави. Може ли по този 
начин да се постигне мир?

Ислямът ни учи, че ако една 
страна неправилно нападне 
друга, то друга съседна държава 
трябва безпристрастно да 
се опита да помири двете 
враждуващи страни без да 
се надхвърлят пределите за 
наказание на агресора след 
края на войната.  

Трябва да има споразумение 
за мир и съответно наказание, 
но не до степен, че да лишава 
хората от техните права, 
например чрез узурпиране 
на земята и завладяване на 
ресурсите им. Такива действия 
без съмнение ще провокират 
реакция, която ще разруши 
мира – германците са добре 
запознати с този факт. 

Ето защо когато светски 
лица, които са силно 
отдалечени от Бог, установяват 
правила и наредби, в тях ще 

има известни недостатъци.
Ако заповедта да избираш 

за ближния си това, което 
избираш за самия себе си, не се 
спазва както трябва, не може 
да се постигнат братство и 
мир. Това може да стане когато 
вместо да се отдалечаваме от 
Единствения Бог, се стремим да 
се доближим до Всемогъщия.

Ние мюсюлманите 
ахмадийци искрено вярваме в и 
разпространяваме посланието, 
че истински мир не може да се 
постигне без да имаме вяра в 
Единствения Бог. 

В нашите молитви ние често 
проповядваме, че цялата ни 
възхвала е към Бог, който е 
Повелител на всички светове, 
което това означава, че той е 
Самодържец на всичко що е 
на Небето и на Земята. Той е 
Бог достоен за възхвала, който 
се грижи за християните. 
Той е Единственият, който 
се грижи за евреите и 
Единственият, който се грижи 
за мюсюлманите и за хората 
от другите религии. По същия 
начин се грижи и за азиатците, 
африканците, европейците и за 
хората, населяващи островите. 

Когато вярата, че връзката 
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ни с всички страни се базира 
на връзката ни с Всемогъщия, 
стане наш начин на мислене, 
тогава ще открием Величието 
на Бог във всяко едно създание.  
И тогава със сигурност няма 
да изпитваме враждебност и 
неприязън към другия.  Няма 
да носим омраза в сърцата си 
за действието на някои хора, 
защото не е възможно човек 
да почита Единствения от 
една страна, а от друга страна 
да изпитва омраза и злоба 
в сърцето си. Това е онзи 
истински вътрешен красив 
мир, който веднъж постигнат 
в сърцата ни, гарантира мир 
отвън във всичките му форми. 

Ето защо, да обвиняваме 
религията без каквато и да 
е причина, че е коренът на 
неспокойствието и хаоса в 
света, е обвинение повдигнато 
срещу Бог, породено от 
неправилното разбиране на 
Божието послание.

Темата за мира е толкова 
широка, че не можем 
справедливо да я обхванем за 
толкова кратко време. Очертах 
само някои насоки с надеждата 
и молитвата, че ще се замислите 
върху тях. Мюсюлманска 

общност Ахмадия се стреми 
да разпространи човешките 
ценности и съществуването на 
Бог по целия свят. 

Изключително много 
благодаря  на всички вас, които 
споделихте ценното си време и 
посетихте нашето събрание. 

 Благодаря ви много!
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Твърдението „Ахмадиятът 
е средство за сигурност и 
спасение” е смело твърдение 
само по себе си. В светлината 
на ужасните и непровокирани 
нападения на две ахмадийски 
джамии в Лахор, състояли се 
по-рано тази година, в които 
много невинни и беззащитни 
мюсюлмани ахмади бяха 
зверски и безмилостно 
посечени по време на петъчната 
им молитва, всеки един човек 
може наистина първоначално 
мисли „Как може Ахмадият 
да твърди, че е средство за 
сигурност и спасение?
 Нападенията на тези 
джамии бяха пряко следствие 
от отричането на Бог, Неговите 
Вестители и Неговите учения 
не само от извършителите им, 
но и от всички онези, които 
яростно се противопоставят и 
се стремят да разрушат всяка 
общност, основана от Пророк, 
въздигнат от Бог единствено за 

доброто на човечеството.
 Главната цел на 
пришествието на Пророците и 
на техните учения и проповеди 
е познаване на Бога от хората 
и спасението им от живота 
в ада и разруха като живот в 
грях. Пророците на Аллах бяха 
избрани измежду човешките 
същества. Те дадоха най-
добрия пример за морал 
и духовно поведение. Те 
поведоха човечеството към 
Аллах, донасяйки на хората 
Божественото откровение, и 
чрез техния собствен пример 
за чистота  и праведност. Те 
са най-праведните измежду 
хората. Техните сърца са 
изпълнени с любов към Аллах 
и Неговите творения. Всички 
те проповядват Единството на 
Аллах и призовават хората да 
Му се подчинят напълно.
 Историята свидетелства, 
че първоначално всички Божии 
пророци са били отхвърляни 
от повечето хора, които са били 
изпратени да реформират. Те и 
техните ранни последователи 
се изправяли пред всякакви 

ИСЛЯМ АХМАДИЯТ
Средство за сигурност и спасение

От Билал Аткинсон, Президент 
на Район Североизточен, 
Мюсюлманска общност Ахмадия в 
Обединеното кралство 
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форми на заточение, гонение, 
осмиване и дори гибел в 
ръцете на неверниците и 
особено от страна на техните 
предводители.
 По повод на това 
Свещенят  казва:
И нито един Пратеник не отиде 
при тях без те да започнат да 
му се подиграват.
 (Сура 15: Аят 12)
 Записано е още в 
историята, че Божиите 
пророци никога не са се 
проваляли в Божията си мисия 
и че най-върлите им врагове, 
които жестоко и упорито 
им се противопоставяли, в 
крайна сметка се срещали с 
немилостта му под една или 
друга форма. 
 По повод на това 
Обещаният Месия и Махди 
Хазрат Мирза Гулам Ахмад(aс) 
пише:
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“ Обиновено отхварлянето 
на един пророк не води до 
наказание в този живот. Когато 
обаче неверникът премине 
границите на хуманността и 
доброто поведение и проявява 
склонност да бъде безсрамен, 
и осквернява и крои всякакъв 
род гонения, които преследва 
до край, поражда ревността на 
Всемогъщия и Той унищожава 
грешника в името на Своя 
Вестител, така както унищожи 
хората на Ной(aс) и Лот(aс). 

Такова наказание се 
налага само за гоненията и 
жестокостите, на които са 
подложени Божиите Вестители 
и техните последователи. 
Отхвърлянето им само по себе 
си не се наказва в този живот.  
За това наказание Бог е отредил 
друг свят. Ако човек се затвори 
до степен да не може да приеме 
вестителите на Бог, защото не е 
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разбрал напълно смисъла, това 
отхвърляне не носи наказание, 
защото то произтича от най-
обикновено неразбиране. 
Уверявам ви, че ако хората 
на Ной бяха изразили по 
подобаващ начин своето 
отрицание, Всемогъщият 
нямаше да ги накаже” …. 
(Същността на Исляма, том 2, 
стр. 374 – Malfoozat том 3, стр. 
162-163)

Можем да дадем няколко 
примера от историята за 
съдбата на хората, които 
яростно отричали своите 
пророци, тяхното послание и 
действията им.

Един от първите 
документирани примери за 
нация, навлякла си Божия 
гняв, откриваме в Стария 
Завет и Светия Коран, които 
ни отпращат във времето на 
пришествието на Пророка 
Ной(aс).

Също както християните 
и евреите, и мюсюлманите 
вярват в потопа. Хората на 
Ной(aс) били покварени 
и живеели в грях: лъжели, 
мамели, почитали идоли и не 
се подчинявали на Бог. Когато 
Ной(aс) опитал да научи 

хората на по-добро поведение, 
те го прогонили, наричайки го 
„луд”. Свещеният Коран казва:
Народът на Ной отхвърли 
истината преди тях; да, те 
отхвърлиха Нашия слуга 
и казаха: „Един безумен и 
отхвърлен човек.”
 (Сура 54, Аят 10)
 Ной(aс) направил 
всичко възможно за да накара 
хората да се вслушат в Божието 
послание, но напразно. 
Те не желаели да слушат 
проповедите на Ной(aс) и 
заявили, че ако не спре с тях 
ще го подложат на замерване 
с камъни. Той отвърнал, че 
няма друг Бог освен Аллах 
и те трябва да почитат само 
него и ако продължат да 
отхвърлят Аллах и Неговото 
послание се опасява, че могат 
да бъдат сполетени от ужасно 
наказание.
 Те продължили да 
почитат идоли и да се отнасят 
към Ной(aс) с голяма ненавист. 
Само няколко души били 
тези, които му повярвали и го 
последвали. Дори собствената 
му жена и единият му син не 
му вярвали.
 След много проповеди 
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и предупреждения, Ной(aс) 
осъзнал, че нищо повече не 
можело да се направи. И така 
с голяма печал започнал да 
се моли на Аллах за помощ 
и напътствие. Всемогъщият 
Аллах възвестил Ной(aс) за 
надвисналия опустошителен 
потоп и му наредил да построи 
ковчег. Ной(aс) вярвал на Бог 
и под Божието провидение 
започнал да строи ковчега.

Когато настъпил 
големият потоп Ной(aс), най-
близките му спътници, някои 
членове на семейството му, 
както и животни и други 
провизии влезнали в Ковчега. 
Те били спасени, а грешните и 
надменни хора, вкл. жената на  
Ной(aс) и един от синовете му, 
били погубени.

Свещеният Коран казва:
Но те го отхвърлиха и така Ние 
го спасихме него и онези които 
бяха с него в Ковчега. И Ние 
ги направихме наследници 
на Нашите милости, дакато 
удавихме, онези които 
отхвърлиха Нашите знамения. 
Виждате ли, тогава какъв беше 
краят на онези, които бяха 
предупредени!          (Сура 10: 
Аят 74)

 Друг пример за Божието 
наказание за продължителен 
живот в грях и злодеяния 
срещу Неговите Вестители са 
народите на ‘Ад и Смуд. Народът 
на ‘Ад населявал обширни 
райони в Южна Арабия, а 
този на Самуд - североизточна 
Арабия. Заради постоянното 
им отричане и изтезаване 
на собствените им пророци 
и техните последователи, 
хората на ‘Ад били погубени в 
пясъчна буря, бушувала 8 дни 
и 7 нощи. Хората на Самуд, за 

67

Николай II - цар на Русия: 
Обещания Месия (Аллах да го 

благослови)
Пророкувал за неговия спад



които бил изпратен пророкът 
Салих(aс), били унищожени 
от земетресение заради 
високомерието и злините си.

Хората на Пророка 
Лот(aс), живели в Содом, 
са описвани в отрицателни 
краски както в Светия 
Коран така и в Библията. 
Те извършвали разгулни 
сексуални актове, непознати 
преди тяхното време, които 
обаче са се възродили и се 
практикуват и в днешното 
модерно време. Според Светия 
Коран хората на Лот(aс), които 
извършвали гонения срещу 
него и последователите му, били 
погълнати от земетресение.

Свещеният Коран казва:
Тогава наказанието ги 
застигна при изгрев слънце. 
И Ние обърнахме неговия 
град с главата надолу, и Ние 
изсипахме над тях дъжд то 
глинени камъни. Наистина, в 
тава има Знамения за онези, 
които умеят да четат знамения. 
И този град лежи на път, който 
все още съществува.     (Сура 
15: Аят 74-77)

Последната отпратка 
се отнася за хората от онова 
време, но същата тази 

практика на хората на Лот(aс) е 
дори още по-разпространена в 
света днес. В резултат на това, 
че не се обръща внимание на 
Божието предупреждение, 
смъртоносни болести вземат 
своя дан във всички части 
на света и особено Африка, 
където засегнатите са измежду 
невинните и виновните за 
греховността на човечеството 
като цяло.
 Евреите, християните 
и мюсюлманите са добре 
запознати със съдбата на 
фараона, опитал да унищожи 
Мойсей и хората му. Той 
преследвал Мойсей(aс) и 
израелтяните когато избягали 
от тираничното му управление. 
Той искал да унищожи 
израелтяните и особено 
Хазрат Муса(aс) (Мойсей), 
но Бог имал други планове и 
фараонът и армията му били 
погълнати от прииждащото 
с голяма скорост море. Исус 
Христос(aс) е издигнат като 
Месия на евреите и както сочи 
историята, той и неговите 
последователи били подложени 
на жестоки гонения. Исус(aс) 
бил учител и последовател 
на Законите на Мойсей(aс), 
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но хората, при които той 
бил изпратен да реформира, 
напълно го отричали. Той ги 
предупредил за последствията 
от тяхното неподчинение на 
Бог и отричането на Неговия 
Вестител, ала напразно. 

Той бил разпнат, но като 
мюсюлмани ахмади ние знаем, 
че той не починал на кръста. 
Евреите не успели да надвият 
и убият Божия Вестител. 

Исус(aс) бил 
предупредил евреите, че ще 
бъдат прокудени от Йерусалим 
и за определен период той 
ще бъде управляван от 
езичниците. През 65 година 
от новата ера избухнала 
епидемия от чума и обхванала 
районите, където посланието 
на Исус(aс) било отхвърлено.  
През 70 година Йерусалим бил 
унищожен, а евреите пръснати 
в изгнание. Петдесет и две 
години по късно еврейският 
народ опитал да възвърне 
свободата си, но бил сразен от 
римския император Адриан. 
Евреите били избити и пленени 
от мародерските народи. През 
167 година чумата ударила 
отново и се разпростряла на 
още по-голяма площ, вкл. Мала 

Азия и европейските страни.
 Всемогъщият Аллах 
никога не е позволявал 
Неговият Вестител да се 
провали в мисията си. Той 
владее всичко и може да 
използва своята Власт когато 
пожелае, било то за награда 
или наказание според случая. 
Неговият Закон властва в 
духовния и физическия свят.
 Халифатул Масих II 
Хазрат Мирза Башир-Уд-Дин 
Махмуд Ахмад(рa) пише:
„Посредством Своите закони 
Бог помага на обичаните 
си Избраници. Чрез тях 
Той наказва и унищожава 
враговете на Своите приятели. 
Ако тези закони ги нямаше, 
можеше ли слабият и лишен 
от приятели Мойсей(aс) да 
триумфира над един жесток 
и могъщ фараон? Можеше 
ли Мойсей(aс) да успее, а 
фараонът да се провали, при 
условие, че Мойсей(aс) е слаб, 
а фараонът силен?” 
 Ако не съществуваха 
други закони освен 
природните, как Светият 
Пророк Мухаммад, Аллах да го 
благослови и с мир да го дари, 
щеше да триумфира над една 
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Арабия, решена да сложи край 
на неговата мисия и на самия 
него? Във всеки един случай Бог 
помагал на Светия Пророк(сас) 
да надвие враговете си. Всеки 
един удар на врага завършвал с 
неуспех. Накрая с десет хиляди 
светци той отново влезнал 
в долината, която преди 10 
години, боейки се за живота 
си, бил принуден да напусне в 
компанията само на един свой 
самопожертвователен приятел. 
Могат ли природните закони да 
са отговорни за тези събития? 
Могат ли те да позволят 
такива неща? Природните 
закони гарантират единствено 
победа на силния над слабия 
и обратно – поражение на 
слабия пред силния.” (Dawat-
ul-Amir, в превод: Покана за 
Ахмадият, първо издание, стр. 
4-10, от Халифатул Масих II 
Хазрат Мирза Баширу-Уд-Дин 
Махмуд Ахмад(ра))

Светият Пророк на 
Исляма(сас) първоначално е 
бил най-преследван от всички 
Божии Вестители. Той бил 
изпратен от Всемогъщия 
Аллах като Рахматул лил 
‘Аламеен („милост за цялото 
човечество”) и като такъв 

той можел да надвие и най-
силните си опоненти. Можел да 
размекне и най-коравото сърце. 
Той и неговите последователи 
били подложени на всякакви 
мъчения от неверниците. 
Всички основни права им били 
отказани и в последствие били 
прокудени.
 Огромни армии 
идвали, за да унищожат 
него и последователите 
му, но всички те срещали 
поражението под една или 
друга форма, а религията 
Ислям, религия на мира, 
бързо се разпространявала. 
Все по-голям брой племена и 
народи, чувайки за дейността 
на този най-знатен Вестител, 
ставали мюсюлмани и се 
подчинявали на Божията воля. 
Исус(aс) и особено Пророкът 
Мохамед(saw) предсказали, че 
в Последните дни Всемогъщият 
Аллах ще издигне Месия и 
Махди за благото на цялото 
човечество и големи знаци ще 
се появят в небесата и на земята 
в подкрепа на това твърдение.
 Мюсюлманите ахмади 
приемат това твърдение на 
основателя на мюсюлмански 
Джама’ат Ахмадия Хазрат 
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Мирза Гулам Ахмад(ас). Той 
е роден през 1835 година в 
Кадиан, Индия.

Още в ранните си години 
той получил просветления 
от Бог, видения и истински 
мечти. Именно в състояние 
на относителна изолация той 
получил просветлението си:

„Твоят Бог е 
изключително доволен от 
деянията ти. Той ще ти изпрати 
благословия толкова голяма, че 
царете ще търсят благословия 
от дрехите ти.” (Baraheen-e-Ah-
madiyya, том 4, стр. 520)

П о р е д и ц а т а 
просветления и видения 
продължила до 1882 година, 
когато получил просветление, 
разкрило му Божия промисъл, 
че той е определен и посочен от 
Всемогъщия Аллах да изпълни 
Неговата кауза като Божи 
Реформатор. 

Подчинявайки се 
на Божията заповед, той 
се провъзгласил за Mujad-
did (възродител) на 14-и 
век от Ислямската ера. През 
1891 година на базата на 
Божието просветление той се 
обявява за Обещания Месия 
и Махди, чието пришествие 

е предсказано от Светия 
Пророк(сас). Теолозите на 
неговото време отхвърлили 
думите му и както става с 
всички Божии реформатори 
– той срещнал буря от жесток 
отпор.
 В светлината на даденото 
му от Бог просветление за 
надвисналото над човечеството 
наказание и породено от 
дълбоко развълнуваното му и 
обезпокоено сърце, той, също 
като предшествениците си и 
особено Светия Пророк(сас), 
посъветвал човешкия род 
да спре да почита фалшиви 
богове. В модерните времена 
тези идоли са заменени с 
идеализирането на богатството 
и парите. Той посъветвал 
човеците искрено да се покаят 
пред Единствения Истински 
Бог. В едно от известните си 
съчинения той казва:
„Онези, които се покаят, 
ще намерят сигурност, и 
тези, които се боят ще бъдат 
помилвани преди бедствието 
да ги погълне. Мислите ли, 
че вие ще бъдете предпазени 
от тези бедствия? Можете ли 
да се спасите с хитрост или 
план? Със сигурност не. В 
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този ден всички планове на 
човеците ще се провалят. Не 
мислете, че земетресенията 
посещаваха Америка и други 
страни, а вашата собствена ще 
остане незасегната. Истина е, 
може да преживеете големи 
трудности. О, Европа, ти не 
си в безопасност! О, Азия, 
ти също не си защитена! 
О, Островитяни, никакви 
лъжливи богове не ще ви 
спасят. Виждам паднали 
градове и погубени селища. 
Единният и Единственият Бог 
мълча твърде дълго. Ужасни 
дела се вършеха пред очите 
Му, а Той не каза нищо. Но 
сега Той ще открие лицето Си 
на величие и страхопочитание. 
Нека онзи, който има уши, да 
чуе, че това време не е далеч. 
Сторих каквото можах да 
запазя всички под закрилата 
на Бог, но е предначертано 
написаното да се случи. Истина 
ви казвам, редът и на тази земя 
идва с бързи стъпки.
Времето на Ной ще се появи 
отново пред очите ви и с 
тях ще станете свидетели 
на бедствието, погълнало 
градовете на Лот. Но гневът на 
Бог се заражда бавно. Покайте 

се и може да бъдете помилвани! 
Онзи, който не се бои от Него, 
е вече мъртъв, не жив.” (Ha-
qiqatul Wahi,     Ruhani Khaza’in, 
том 22, стр. 268-269)
 През февруари 1898 
година Обещаният Месия(aс) 
получил просветление за 
надвисналата чума. Той 
незабавно оповестил това 
смъртоносно предсказание 
пред света във вестниците и 
в памфлети. Било му казано, 
че чумата ще опустоши 
обширни райони в Пенджаб 
и селище след селище ще 
бъдат изпразнени от живот. 
Кадиан, градът в който самият 
той живеел, нямало да прави 
изключение. Чумата ще удари 
пред вратата му, но няма да й 
бъде позволено да влезе вътре. 
 На онези, които търсели 
и се грижели за неговия дом, 
той казал, че обещанието за 
сигурност няма да важи само 
за физическите обитатели на 
дома, а и за живеещите в неговия 
духовен дом – Мюсюлманска 
общност Ахмадия. Той, 
жена му и децата му, както и 
неговите последователи, които 
живеели в Кадиан и на други 
места в страната, не били 
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застраховани срещу чумата. 
Истина е, че Всемогъщият 
спасил Своя Вестител, неговото 
семейство и всичките му верни 
последователи така както се 
казвало в предсказанието: „Ще 
защитя всички намиращи се 
в периферията на дома ти” 
(Kishti Nuh, стр. 4, 5 октомври 
1902 година)

По време на този близо 
седемгодишен период, по време 
на който чумата била активна 
в Пенджаб, много от неговите 
противници починали. Чумата, 
обаче, не засегнала нито него, 
нито жена му, нито синовете 
или дъщерите му. Нищо не 
се случило на него и на тези, 
които живеели в рамките на 
неговите физически и духовни 
домове на мира и сигурността. 
Що се отнася до членовете 
на Общността извън Кадиан 
– те били в извънредна 
степен пощадени от чумата. 
Нивото на починалите от 
чумата неахмади било далеч 
по-високо от изключително 
редките случаи на починали 
ахмади в същите селища. 

До края на месец 
септември 1903 година 
регистрираните жертви 

в Пенджаб наброявали 
приблизително 400,000. До 1904 
година ахмадите нараснали 
до двеста хиляди души. 
До 1906 година (годината, 
в която чумата утихнала) 
броят на ахмадийското 
население стигнало близо 
четиристотин хиляди. От 1898 
до 1918 година в Индия били 
официално регистрирани 
10.25 милиона смъртни случаи 
от чума. Имайки предвид 
тази статистика, наистина е 
удивително колко малко от 
тези жертви са били ахмади. 
(Plague: Conquest and Eradi-
cation (Чумата: Владение и 
заличаване) by Seal S.C., 1987 
г., издадена от Индийски съвет 
на Медикъл Рисърч)
 Когато Бог издига 
Пророк, той и ранните 
му последователи биват 
безмилостно преследвани по 
един или друг начин. През 
1903 година Хазрат Сахибзада 
Абдул Латиф(ra), Спътник на 
Обещания Месия(as), заемащ 
висок пост в амирския съд на 
Афганистан, бил пребит до 
смърт с камъни заради това, че 
е припознал и приел Обещания 
Месия(as).
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Фанатичните религиозни 
лидери в страната настояли 
за неговата смърт и амирът 
отсъдил в тяхна полза и така 
той бил бит с камъни до смърт. 
На следващия ден в Кабул 
пламнала остра епидемия на 
холера, която убила хиляди 
граждани, вкл. близки на 
амира. Самият амир и брат му 
Насруллах Хан били убити, а 
по-късно семейството му било 
изпратено на принудително 
заточение. Обещаният 
Месия(aс) станал тъжен от 
мъка при вестта за смъртта 
на Хазрат Сахибзада Абдул 
Латиф(ра) и провъзгласил:
О, земя на Кабул (Афганистан), 
ти си свидетел на едно ужасно 
престъпление, извършено 
на твоя почва! О, нещастна 
земя, в очите на Аллах ти си 
прокълната, защото си станала 
сцена на това най-зверско 
престъпление!” (Tadhkira-
tush Shahadatain от Обещания 
Месия и Махди Хазрат Мирза 
Гулам Ахмад(aс), стр. 70)
От убийството на Хазрат 
Сахибзада Абдул Латиф(рa) 
насам Афганистан е в криза, 
с което пророчеството на 
Обещания Месия(aс) е 

изпълнено. Целият свят 
е свидетел на съдбата на 
афганистанската земя и 
нейния народ. Дори днес 
по тази тревожна земя има 
разположени въоръжени сили 
от цял свят, опитващи се да й 
донесат мира.
През 1907 година Обещаният 
Месия(aс)  на този век пише:
„Помнете, Бог ми възвести за 
много земетресения. Увери ме, 
че така както са се разлюлели 
Америка и Европа, така ще 
се разлюлее и Азия. Някои 
от тях ще приличат на Деня 
на Страшния съд. Ще умрат 
толкова много хора, че реки 
от кръв ще започнат да се 
стичат по улиците. Дори 
птиците и зверовете няма да 
са застраховани от смъртта. 
Най-голямото опустошение от 
раждането на човечеството ще 
помете земната повърхност. 
Населените места ще бъдат 
разрушени сякаш никой 
никога не е живял в тях. 
Това ще бъде придружено 
от множество ужасяващи 
бедствия, изпратени от земята 
и небето, докато извънредната 
им природа не бъде усетена 
от всеки един човек.  В 
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цялата научна и философка 
литература не ще се намери 
нещо, което да ги наподоби. 
Човечеството ще бъде жестоко 
засегнато и ще се чуди какво 
става. Мнозина ще избягат и 
мнозина ще загинат. Тези дни 
са близо.  Виждам ги съвсем 
близо. Тогава светът ще 
стане свидетел на ужасяваща 
гледка: човечеството ще 
бъде застигнато не само от 
земетресения, а и от много 
чудовищни бедствия, идващи 
както от небето така и от земята. 
Това ще се случи, защото 
човешкият род е престанал 
да почита истинския си Бог и 
с цялото си сърце, стремеж и 
умисъл се е изгубил в земните 
си афери. Ако не се бях появил, 
вероятно тези мъчения щяха 
да бъдат отложени за кратко. 
Но с идването ми тайната 
промисъл на един наскърбен 
Бог, която до скоро бе скрита, 
сега се разкрива. И Бог рече: 
„никога не наказвам преди да 
изпратя Вестител.” (Haqiqatul     
Wahi, Ruhani Khaza’in, том 22, 
стр. 268-269)
Пророчеството не се отнася 
само до земетресенията, които 
само за минути разрушават 

живот и имот, а за земетресения 
с титаничен размер, равни на 
световни катастрофи.
 На 15-и април 1905 
година Обещаният Месия(aс) 
възвестява, че скоро светът 
ще бъде обхванат от ужасно 
бедствие, което представлява 
неговото най-категорично 
предупреждение за Първата 
световна война.
 Той казва, че то ще 
завладее света моментално. 
Светът ще бъде шокиран. 
Империите ще бъдат 
детронирани, градовете ще се 
превърнат в гробища. Твърди 
също, че царят на Русия ще 
изгуби властта и ще срещне 
смъртта си.
 През 1905 година 
царят е бил най-могъщият и 
влиятелен монарх на земята. 
Пророчеството зрелищно 
се сбъдва когато Първата 
световна война избухнала през 
1918 година, а царят, заедно със 
семейството си, бил пометен 
от болшевишката революция. 
(Al-Badr, том 1, номер 3, 20 
април 1905 година – Tadhkirah, 
стр. 706)
 Този холокост щял да 
бъде последван от още една 

75



световна война, която щяла да 
бъде дори още по-голяма по 
мащаб и с още по-смъртоносни 
последствия.  С милиони 
повече хора били избити и още 
много милиони били оставени 
мизерстващи и бездомни в 
резултат на Втората световна 
война. 

Обещаният Месия(aс) 
предрича, че Втората световна 
война ще бъде последвана от 
трета, която ще я надмине 
по мащаби. Тя ще дойде така 
внезапно, че никой няма да 
бъде подготвен за нея. Смъртта 
и разрухата ще властват от 
небето, а свирепи пламъци ще 
погълнат земята (или с други 
думи, става въпрос за война 
с атомни бомби). Колосът на 
модерната цивилизация ще 
се срине до земята. Кървава 
баня ще разтърси и изтреби 
човечеството.

Както всички 
пророчества, и това е 
предупреждение и неговото 
изпълнение може да бъде 
забавено или дори отклонено 
ако човек се обърне към 
своя Господар, ако се покае и 
поправи. 

В цялата религиозна 

история никой не се е 
облагодетелствал толкова 
много от предупреждението за 
нависналото Божие наказание 
както хората на Пророка 
Йоан(aс).  Когато били 
предупредени, че ще бъдат 
наказани ако не се държат 
добре, не повярват в Йоан и не 
се поправят, те на момента се 
покаяли и повярвали в него и 
в резултат на това грозящото 
ги наказание било отклонено. 
Покаянието на хората на Йоан 
така се харесало на Бог, че 
те не само били опростени, 
а тяхната история е високо 
ценена в Корана като пример 
за невярващите в Божиите 
Пророци (Сура 10: Аят 99) 
 В реч, произнесена 
в Цюрих през 1982 година, 
Халифатул Масих IV Хазрат 
Мирза Тахир Ахмад(ra) насочва 
вниманието ни към тъмните 
тенденции в обществото 
на т.нар. модерен човек и 
отправя предупреждение за 
ужасното бедствие, което 
може да го сполети ако в 
илюзиите си за величие той 
продължи да преминава 
определените от  Създателя 
граници. След това по един 
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красив начин той обобщи 
целта на съществуването на 
Движение Ахмадия в Исляма и 
решимостта ни да я изпълним:
„Тържествено заявяваме, че 
сме създадени, за да поправим 
времето и да избавим 
човечеството от гибел и 
унищожение.
Заявяваме, че ако светът 
ни послуша и искрено 
приеме онова, към което го 
приканваме, надвисналата 
над него опасност ще бъде 
отклонена. Създадени сме да 
отъпчем и покажем пътя, по 
който човечеството може да се 
предпази от ужасяващия край, 
който го чака. Светът може да 
стане свят на мир, сигурност, 
комфорт, радост и наслада.

Силно желаем 
усилията ни да бъдат 
благословени с успех и 
сме решени с готовност да 
жертваме себе си до край в 
тази битка и дори да стигнем до 
своя край с течение на времето, 
ние ще считаме това за голям 
наш успех.” ( „Послание за 
надежда”, част 1, „�e Review of 
Religions, Издание Януари 2005 
г., стр. 25-26)
Сегашният глава на 

Мюсюлманска Джама’ат 
Ахмадия Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад(aбa) говори 
за заздравяване на любовта 
и взаимната толерантност в 
обществото и отбелязва, че 
Обещаният Месия(aс) ни учи, 
че за да постигнем това трябва 
да следваме два принципа.
Първият гласи, че хората 
трябва да се приближат до 
Всемогъщия Бог, а вторият – 
че трябва да обичат ближния 
си и винаги да постъпват 
справедливо. Тези учения са 
основата на често повтаряното 
мото на Мюсюлманска 
Джама’ати Ахмадия – Обич за 
всички, омраза никому.
Той казва още, че ако ученията 
на Корана бъдат следвани, 
омразата ще бъде изкоренена 
от света. Хората ще заживеят 
рамо до рамо в хармония, а не в 
страх. Твърди, че човечеството 
е тръгнало към световна война 
и за да се спре това зверство, 
трябва да бъдат взети мерки. 
Неговите думи са:
„Настоящото ситуация в 
света показва, че въпреки че 
разбираме, че ако има още 
една световна война, тя ще 
засегне цялото човечество, ние 
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бавно и сигурно се отправяме 
точно натам … Моля се нека 
Всемогъщият Бог да направи 
така че човек да изпълнява 
задълженията си към Него 
и Неговите творения, за да 
избави света от ужасното 
разрушение, надвиснало над 
него.”
(Реч при откриването на 
Джамия Baitul A�yat, Баитул 
Афият, в Шефийлд, Обединено 
кралство, 8-и ноември 2008 
година)
От времето на Обещания 
Месия(aс) насам е имало много 
земетресения и опустошителни 
наводнения. През първото 
четиримесечие на настоящата 
2010 година имаше 4 
катастрофални земетресения 
(в Хаити, Чили, Мексико 
и Китай), в които загинаха 
стотици хиляди. Честотата 
на земетресенията в света не 
се е променила, промяната се 
състои в това, че те разлюляват 
по-гъсто населените районите, 
което води до повече жертви и 
опустошение.

Уви, както вече 
споменах, и едно ужасно и 
подло престъпление срещу 
последователите на Обещания 

Месия(aс) бе извършено 
тази година. В две джамии в 
Лахор близо 2000 беззащитни 
мюсюлмани ахмади бяха 
нападнати. Осемдесет и шест 
бяха посечени, а сто и петдесет 
- сериозно ранени.  Причината 
за смъртта им е просто това, 
че вярват и са приели Божия 
Пророк.
 За съжаление, 
следващите правителства 
на Пакистан пренебрегнаха 
човешките права на една малка 
група, състояща се предимно 
от мюсюлмани ахмади, а 
подкрепиха, както тайно така 
и публично, злонамерените 
намерения на онези, които 
искат с жестокости да разрушат 
общността на Обещания 
Месия(aс).  
 Обещаният Месия(aс) 
казва: 
„Знаменията започнаха още от 
самото начало. Всеки, останал 
в моята компания, може да 
стане свидетел на тях при 
условие, че остане верен и 
непреклонен. И за в бъдеще Бог 
няма да изостави Джама’ата 
(Мюсюлманска общност 
Ахмадия) без знамения, нито 
пък ще оттегли подкрепата 
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Си. Точно обратното – Той ще продължи да ни показва пресните 
знаци в подходящото място, изпълнявайки Светия си обещания. 
Той ще продължи да го прави докато не остане и капка съмнение 
каква е разликата между добро и зло. Самият той ми каза:

„Предупредител дойде на света, но светът не го прие. Бог, обаче, 
ще го приеме и ще направи така той да разкрие своята истина на 
силни  тласъци.” (Божествения декрет от [Асмани Фаислах, 1891 
г.], стр. 41-42 от Обещания Месия и Махди Хазрат Мирза Гулам 
Ахмад(aс) ) 
(Nuzul-ul-Masih – Ruhani Khaza’in (1984 г.), том 18, стр. 466-467)

Бедствията в света могат да бъдат предотвратени ако се покаем 
и приемам Божия Път, защото Бог е Милостив. Едно по-силно 
морално общество, което да живее в мирна среда, може да се 
постигне с повторното изграждане на връзка с Бог и Неговите 
Вестители. Моля се цялото човечество да се обърне със смирение 
към своя Създател и да влезе в ковчега на Обещания Месия(aс), 
където ще бъде спасено от предстоящото страдание. Амин
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„Светът не може да ме приеме, защото 
аз не принадлежа на този свят. Но онези
, които са дарени в някаква степен с 
нещо от другия свят са онези, които 
приемат и ще ме приемат. Онзи който 
ме отхвърля, отхвърля и Него, Който ме 
е изпратил и онзи, който е присаден към 
менмен е присаден и към Него, на Когото 
съм представител. Аз нося факел, който 
ще освети всички онези, които се 
приближат към мен, но онзи, който 
храни съмнения и колебания и избягва, 
е обречен на тъмнина. Аз съм 
непревзимаемата крепост през и този 
веквек и който влезе в моята кошара ще 
бъде защитен от крадци,  грабители и от 
дивите зверове.”

(Roohani Khazain,vol.3:Fatah Islam,p.34)

Хазрат Мирза Гулам Ахмад Обещания Месия и Махди
(Мир на душата му)

Светлина (Noor) is a Bulgarian magazine published by 
Ahmadiyya Muslim Jama‘at Germany
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