ИСЛЯМ АХМАДИЯТ
Средство за сигурност и спасение

От Билал Аткинсон, Президент
на
Район
Североизточен,
Мюсюлманска общност Ахмадия в
Обединеното кралство 

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 найдобрия 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

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:

“ 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

разбрал напълно смисъла, това
отхвърляне не носи наказание,
защото то произтича от найобикновено 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

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), найблизките 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)

Николай II - цар на Русия:
Обещания Месия (Аллах да го
благослови)
Пророкувал за неговия спад

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

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),

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

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.” (Dawatul-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 найсилните 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

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-Ahmadiyya, 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 Mujaddid (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

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.” (Haqiqatul 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

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 Eradication (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).

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!”
(Tadhkiratush 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

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

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

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, „The 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

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 Afiyat, 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

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

