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Скъпи мои членове на Джама’ата

Assalamu Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu Днес, 27-и май, 2008 година, се
навършват сто години от Халифат Ахмадия. Този ден насочва мислите ни към историята
на Мюсюлманския Джама’ат Ахмадия, разпростряла се върху период, обхващащ повече
от сто години, както и към времето, когато, според пророчеството на Свещения Пророк
(Аллах да го благослови и с мир да го дари), избран служител на Аллах, по Негова
заповед, през март 1889 съобщил за основаването на тази Свещена Общност. Целите на
неговата мисия и на основаването на Джама’ата били да осъществят връзка между Бог
и човека, да научат човечеството да се подчинява на един Бог, да се стремят към
създаването на Tauhid (Единство) в света, и обединявайки всички нации в света в една
Общност, да обединят цялото човечество под знамето на Свещения Пророк (Аллах да
го благослови и с мир да го дари) и да насочат вниманието на човечеството към
признаването и уважаването на взаимните човешки права. Човекът, на когото Бог
присъди титлите на Имам, Месия и Махди, и изпрати на земята, успешно изпълни
мисията си с подкрепата и помощта на Аллах за почти деветнадесет години – от
основаването на Джама’ат и първият Bai'at през 1889 до 1908, когато той почина.
Въпреки всички видове съпротива и неблагоприятни обстоятелства, той се бореше с
такава енергичност, че всеки противник, който се противопоставеше на Защитника на
Аллах бе подложен на позор и немилост.

Хазрат Мирза Масрур Ахмад
Аллах да му помага

Според законите на Аллах всеки, който идва на този свят, трябва и да го напусне – и
този човек, избраният служител на Аллах, който най-много обичаше на Светия Пророк
(С.А.В.), винаги остава в съответствие на Sunnah /пътят на Пророка (С.А.В.)/ неговия
Учител, нетърпеливо бил готов да се срещне с неговия Възвишен Приятел /Аллах/.
Всемогъщият Аллах бе изпратил своя слуга като Имам Akhiruzzman [Обещания Imam
на последните дни], докато показвайки на него, че времето на неговата смърт
наближава, утешава го, макар че неговия край е близо, все още [Той не би позволил
неговата мисия да остане неизпълнена], защото с съответствие с Неговото

провъзгласяване Той смият го избра като Имам на Последните Дни: О, моя любим! О,
ти, който си изключително загрижен за създаването на Моя Tauhid (Единство) в света и
суверенитета на Моя любим Пророк (С.А.В.), не се тревожи, че как твоята мисия ще
бъде изпълнена след смъртта ти. Запомни, че според пророчествата на Светия Пророк
(С.А.В.), който е утвърден от Мен, ще бъде установен Халифат и ще продължи до края
на света. След тебе, Аз ще създавам отново плана за основаването и стабилизирането на
Моя последна Шариа в света чрез институция на Халифат. След това успокояване от
Всемогъщият Аллах Обещаният Месия се обръща към Джамаата с тези думи:
„Това е Sunnatullah /пътят на Аллах/ и откакто Той е създал човека на земята, Той винаги
е демонстрирал по този начин като помага на своите Пророци и Пратеници и им дава
надмощие. Както Той е казал:
(58:22)

И надмощието означава, както Пратениците и Пророците искат, че Hujjat /Волята / на
Аллах да бъде приложена на земята и никои няма да бъде способен да се противопостави
на Него. И така Аллах със своите мощни знаци освети тяхната [на
Пророци] истина. И истината, която пророците искат да се разпространяват в света, Той
им дава възможности да засеят неговото семе със техните собствени ръце. Обаче, Той
не позволява това достигне до пълно осъществяване в техните ръце. Той ги накара да
умрат в такъв момент като очевидно предвещават вид неуспех и дава възможност на
опонентите да се засмеят, подиграват и да укорят на Пророците. И когато те правят
всичко това после Той разкрива за втори път Своята Сила и създава такива средства,
чрез които целите, които до известна степен са останали недовършени, са напълно
осъществени. Така Той разкрива два вида сила. (1) Първо разкрива Ръката на Силата си
на своите Пророци. (2) Второ, след смъртта на някой пророк, когато вярващите са
изправени пред трудности и проблеми, а врагът набира сили и смята, че сега всичко е
загубено [що се отнася до мисията на Пророка] и е убеден, че сега е времето, когато
общността [от последователи на Пророка] ще бъде изтрита от лицето на земята и дори
членове на общността започват да изпитват колебания и да се отдават на отчаяние,
чувствайки се толкова безпомощни, а онези от тях, които са злочести, прибягват до
вероотстъпничество и тогава Бог за втори път показва Всемогъщата си Сила като
подкрепя и се грижи за общността, която бе на ръба на гибелта. Затова човек, който
остане твърд до края, вижда Божието чудо. Така се случи по времето на Хазрат Абу Бакр
Сидик, когато смъртта на Свещения Пророк се смяташе за не навременна и много
невежи Бедуини се обърнаха към вероотстъпничеството. Другарите на Свещения
Пророк, също сломени от скръбта, станаха като тези, които изгубиха разума си. Тогава
Аллах избера Абу Бакр Сидик и за втори път показа Всемогъщата си Сила и така
Ислямът, който бе на път да изчезне, бе подкрепен от Него и Той изпълни даденото
обещание [Глава 24: Стих 56]:
Това е, след страха ние твърдо ще ги възстановим.”
(Risala Al-Wasiyyat, Ruhani Khazain том 20, стр. 304,305)
Отново той написа:
„Скъпи приятели, тъй като това е Sunnatullah /пътят на Аллах/ от незапомнени времена
Всемогъщият Бог два пъти показва силите си и на два неуспешни опита за радост на
противниците бе сложен край, затова сега е невъзможно Бог да изостави отдавна

установения си Sunnat /пътя на Аллах/. Не се натъжавайте от това, което ви казвам и
нека сърцата ви не бъдат тъжни, защото е важно да видите втората Божия Проява, а
нейното настъпване е по-доброто за вас, тъй като е безкрайна, тя ще продължи до деня
на Страшния Съд. Но втората Проява няма да се състои, ако аз не си отида. Но когато
аз си отида, тогава Бог ще изпрати втората си Проява за вас и тя завинаги ще остане с
вас, както е обещано от Бог в Brahin-e-Ahmadiyya. Това обещание не е за мен самия. Поскоро то е за вас, както Бог казва: „Ще помогна на този Джама’ат, който е твой
последовател, да преодолее всички останали до деня на Страшния Съд.” Затова е
неизбежно да видите деня на моето заминаване, но след този ден идва денят на вечното
обещание. Нашият Бог спазва обещанията си, Той е верен и говори истината. Той ще ви
покаже всичко, което е обещал. Макар че това са последните дни на този свят и много
нещастия предстоят да се случат, и въпреки това е необходимо светът да продължи да
съществува, докато всички Божии обещания не се сбъднат. Аз дойдох като проява на
Божията Сила и аз съм въплъщението на тази сила. Но след като си отида, ще дойдат
някои други, които ще бъдат втората проява на Божията Сила. Докато очаквате втората
проява на Силата Му, всички вие заедно трябва да се молите.”
(Risala Al-Wasiyyat, Ruhani Khazain том 20, стр. 305,306)
И накрая, както той (Обещаният Месия) е казал, че когато настъпи времето да почива в
Присъствието на Всемогъщия Аллах, сърцето на всеки Ахмади бил изпълнен със страх
и скръб. Но благодарение на молитвите на вярващите, земята и небесата отново станаха
свидетели на изпълнението на обещанието
(Той наистина ще им
даде в замяна сигурност и мир след техния страх) (Глава 24, Стих 56), както се е случвало
много пъти преди това. Голямата революция, която Обещаният Месия осъществи със
идването си, бе пожелана от Всемогъщия Аллах и трябваше да продължи да съществува
чрез Институцията на Хилафат.
При смъртта на Обещания Месия Маулана Абул Калам Азад написа следното във
вестник Wakil:
„Този човек, много велик човек, чиято писалка беше магическа, а речта пленителна,
човекът, който беше въплъщение на чудесата на ума – чийто поглед омагьосваше и чийто
глас беше вдъхновяващ призив за възкресение; чийто пръсти бяха вплетени в живите
нишки на промяната и чийто юмруци бяха като две заредени електрически батерии; той
бе човекът, който за тридесет години причини земетресение и буря в света на религията,
който звучеше като тромпета на съдбата и продължаваше да пробужда тези, които бяха
в съня на смъртното съществуване...Смъртта на Мирза Гулам Ахмад Сахиб Кадиани не
е нещо, от което човек не може да си вземе поука, да се остави на хода на времето и да
бъде доволен. Хората, които осъществяват революции в религиозния и интелектуален
свят, не винаги се виждат. Тези велики „синове” на историята, гордостта на човечеството
много рядко посещават този свят, а когато го правят си тръгват само след като са
направили промяна в него.”
(Wakil, Amritsar, Tarikh-e-Ahmadiyyat, том 2, стр. 560)
Така Всемогъщият Аллах, който накара всички не-Ахмади да признаят тази промяна на
собствените си езици и със собствените си писалки, показа, че той (Обещаният Месия) е
имал необикновената подкрепа и помощ на Аллах. Но те не осъзнават, че Аллах,
притежаващ изключителни сили и способен да извършва чудеса, е Всемогъщият, Който
обеща, че чрез щедростта на Халифата ще продължи промяната, осъществена от този,
който има подкрепата и помощта на Аллах. И целият свят стана свидетел на тази истина
по времето, когато се провеждаха изборите в Халифата и Хазрат Маулана Нуруддин бе

избран за Халифатул Масих І /Наследник на Месията/. Въпреки факта, че противниците
на Обещания Месия видяха организираната и сплотена общност, основана от Обещания
Месия, и въпреки че видяха и основаването на Халифата, се опитаха с всички усилия да
сложат край на Джама’ат – Джама’атът, който бе създаден от Всемогъщия Бог, за който
Той беше обещал.

„Споменавай Моите милости. За теб посадих (дървото на) Милостта Си, Силата си и
Ръката Си.”
(Tadhkirah,стр.428)
Така, в съгласие с това обещание, те бяха победени в плана си както винаги, въпреки
че отидоха и доста далеч в жестокостта на враждебността и съпротивата си, че един
вестник дори написа:
„Ако някой ни попита, сме готови честно да кажем, ако това изобщо е възможно за
всички Мюсюлмани, че те трябва да хвърлят книгите на Мирза не в океана, а в горяща
пещ. Не трябва да слагат край на въпроса тук, а да разберат, че в бъдеще никой
мюсюлмански или немюсюлмански историк няма да споменава името му в историята
на Индия или тази на Исляма.”
(Wakil, Amrttsar, 13 юни 1908, Tarikh-e-Ahrnadiyyat, том.3, стр. 205,206)
Но днес историята на Ахмадията носи доказателства към този факт – и целият свят го
знае – че никой не помни някогашните опоненти на Ахмадията. Но все пак чрез
благословията на Халифата, Ахмадията процъфтява в света и милиони хора предано
изповядват Ахмадият или истинския Ислям.
Враговете на Ахмадията прекрачиха границите на абсурда до такава степен, че един
вестник, Curzon Gazette, написа следното, на което Хазрат Халифатул Масих I /Първия
наследник на Месията/ отговори по следния начин в първата си реч за Джалса Салана
(Годишно Събрание):
„Сега нищо не остана в Мирзаите. Главата им беше отрязана. Човекът, който е бил избран
на техен Имам е неспособен да върши каквото и да е, освен да учи (Ахмадиите) Коран в
джамия.”
(Tarikh-e-Ahmadiyyat. том.3, стр. 221)
Отбелязвайки това, Хазрат Халифатул Масих I /Първия наследник на Месията/ каза:
„
Subhanallah (Славата принадлежи на Аллах). Това е най-важната задача и има
предимство пред всичко останало. Нека Аллах ми даде възможността да я осъществя.”
За съжаление някои видни членове на Джама’ата също не оцениха общественото
положение на Халифата. Продължиха да се подготвят заговори. Но посаденото дърво от
Божията ръка продължи да расте. Според обещанието, направено от Бог към Обещания
Месия, общността, състояща се от отдадени последователи на Обещания Месия,
продължи да се разраства и никакви усилия за нанасяне на загуба на Джама’ата не успели.
Когато настъпи времето на втория Халиф, някои видни членове на Anjuman открито и
решително се противопоставиха на Институцията Халифат. Но всички тези видни хора,
самоуверени и изпълнени със самонадеяност, както те смятаха така нареченото си знание,
опит и образование, не можеха да се мерят дори с 25 годишен млад мъж. И наистина,

възвишеното му място беше такова, че никой не можеше да се сравнява с него или да го
надмине по отношение на организирането му на Джама’ата, организираното разширяване
на мисионерската му работа (Tabligh), моралното и духовното му възпитание (Tarbiyyat)
и знанието и дълбокото вникване в Свещения Коран, които притежаваше.
Много пъти Джама’атът трябваше да се изправи пред големи страдания и да бъде
подложен на съпротива, но все пак с благословията на Халифата той успешно продължи
напред. Едно по-задълбочено вглеждане в петдесетте години Халифат на Хазрат
Халифатул Масих ІІ /Наследника на Месията/ показва колко забележителни и висши са
постиженията на този син на Обещания Месия, Победител на Аллах.
След смъртта на Хазрат Муслех Мауд светът на Ахмадията още веднъж потъна в страх,
но Аллах според обещанието си, заменяйки този страх със сигурност и мир за няколко
часа, дари Джама’ата блестящата луна с третата проява на Qudrate Thaniya (Халифат).
Въпреки противопоставянето на тогавашното правителство и организираните и
обединени усилия на всички Мюсюлмански секти (преди и след приемането на жестокия
закон против Ахмадите), керванът на Ахмадията продължи да напредва, пресичайки
новите етапи на прогреса един след друг, предавайки посланието на любовта на света,
служейки на лишените хора от бедните нации, предавайки им посланието на Арабския
Пророк (С.А.В.) и обединявайки ги под неговия флаг.
Тогава настъпи времето, когато според Божествения декрет Хадрат Халифатул Масих ІІІ
/Наследника на Месията/ също напусна този свят, за да се срещне със Създателя си.
Отново се появиха вътрешни и външни безредици и неприятности. Но както е посочено
в Божественото Обещание Мюсюлманският Джама’ат Ахмадия беше обединен и укрепен
чрез Халифат-е-Рабия (Четвъртия Халифат) и всички неприятности изчезнаха.
Всемогъщият Аллах унищожи тези, които наложиха ограничения на Джама’ата чрез
клаузите на жестокия закон и които твърдяха, че веднъж завинаги ще изкоренят „рака на
Ахмадията”. Поради този закон, който бе приет от правителството на Пакистан,
управляващият Халифа по това време трябваше да емигрира. Но емигрирането му откри
нови перспективи за развитието на Ахмадията.
Отново видяхме осъществяването на обещанието, извършено в
,
тъй като мисионерската работа на Джама’ата бе открита, което някога изглеждаше
далечна възможност. По времето на четвъртия Халифат Аллах чрез МТА изпълни
обещанието си към Обещания Месия, че:

ميں تيری تبليغ کو زمين کے کناروں تک پہنچا ٰ ٔوں گا

„Ще нося посланието ти до краищата на света”, обърквайки човешкия разум. Ако
погледнем към ограничените ни средства и начина, по който този канал започна, тогава
думите Tasbih (Прославяне) и Tahmid (Възхваляване) на Всемогъщия Аллах естественно
произлизат от – устните на вярващите –. Днес този канал заглуши всеки противник на
Ахмадията от изток до запад, от север до юг. Така Бог разкри чрез МТА гласа на човека,
разпространяващ посланието на Истината до домовете на онези, които някога желаеха
пълното разрушаване на Халифата.
Днес чрез него духовната храна (Maida) на Ilm-e-Kalam /Илм-е-Калам/ на Обещания
Месия (ученията му, знанието му и аргументите му в подкрепа на истината за Исляма и
за опровергаването убежденията на други религии и вероизповедания) както и това на
последната Шариа на Аллах на Всемогъщия Бог – Възвишения Коран – достигнаха до
всеки дом с благосклонността на Аллах.

В съгласие със закона, споменат в стиха:

[Всичко, което е на нея (земята), ще умре] Глава 55, Стих 27 Хазрат Халифатул Масих IV
/Наследника на Месията/ почина. По времето на неговата смърт целият свят видя
обективите на камерите на МТА предадоха сцена чрез сателит до всеки дом. Сцената
беше изумителна както за Ахмадите, така и за останалите: Ахмадите се радваха, че
Всемогъщият Бог е заменил страха им със сигурност и мир, а другите се чудеха как тези
хора и Джама’ата, на които те се опитваха да разрушат в продължение на сто години,
продължи да процъфтява и напредва. Един противник открито призна: „Не вярвам, че сте
прави. Но след като видях това, трябва да призная, че Бог със своите действия доказа, че
е с вас.”
Аз съм скромен човек и нямам много знания, но Всемогъщият Аллах обедини в ръката
ми целия Джама’ат. Всеки ден връзката между мен и общността става все по-силна и посилна. Вероятно светът смяташе, че няма да мога да се грижа за Джама’ата и той ще
изчезне, което през последните 100 години всички очакваха. Но те забравят, че това дърво
бе посадено от Всемогъщия Бог. Нито един човек не е отговорен за засаждането и
разцъфтяването му. Каквото и да се случва, то се случва благодарение на Божественото
обещание и подкрепа. И Всемогъщият Аллах изпълнява обещанието направено пред
Обещания Месия в откровението:
„Аз съм с теб и с тези, които ти обичаш.”
Това е Божественият декрет. Това е обещанието, направено от самия Бог, който не дава
лъжливи обещания – обещанието, което тези скъпи хора на Обещания Месия, които в
съгласие с неговата заповед, са прегърнали втората Проява на силата на Аллах; те са тези,
които ще вземат превъзходство над света, защото Бог е с тях. Бог е с нас.
Днес се навършват 100 години от втората Проява на силата на Аллах (Халифат). И всеки
ден виждаме изпълнението на гореспоменатото обещание, направено от Аллах към
Обещания Месия с обновена слава, както споменах по-горе в краткия исторически разказ
за Джама’ата. Затова задължение на всеки Ахмади, останал свързан с втората Проява на
Аллах, е да се бори, мобилизирайки всичките си способности, да изпълни мисията на
Обещания Месия. Днес трябва да обединим всички християни под знамето на Свещения
Пророк (С.А.В.); също трябва да обединим евреите и индусите и последователите на
всички религии под това знаме. Трябва да обединим и мюсюлманите по света чрез
приобщаване към Халифата на Ахмадия в ръката на Обещания Месия и Махди (А.С.).
О, Ахмадите! Които живеете в различни държави по света, дръжте се здраво към тази
основна цел, която току-що споменах по-горе, и изпълнете задачата, която Imam-uzZaman /Обещания Имам/, Месията и Махди /Напътствания/ ви повери по заповед на
Аллах. Той /Обещаният Месия/, заявявайки, че „това обещание е за вас”, ни възложи тази
важна отговорност. Обещанията се изпълняват, само когато се наблюдават съответните
условия.
Скъпи вярващи в Masih-e-Muhammadi /Месията на Мухаммад (С.А.В.)/, скъпи
последователи на Обещания Месия и на разцъфтяващите клонове на неговото дървото –
изправете се! Бъдете готови за всякакви жертви за по-нататъшното укрепване на Халифат

Ахмадия. Затова, държейки се здраво за Аллах, можете да разпространите до всички
краища на света посланието на Свещения Пророк (С.А.В.), на Учителя и „Мута”
/Покорния/ на Обещания Месия, с когото Аллах изпрати Месията на Мухаммад (С.А.В.).
Също така предайте посланието на всеки човек по света, че неговото или нейното
оцеляване зависи от създаването на истинска връзка с Единствения Бог и че световният
мир зависи от обединяването към Джама’ата на Махди и Месия, защото днес той е
знаменосецът на истинските Ислямски учения относно мира и сигурността, пример за
което не може да бъде открит на земята. Днес осъществяването на мисията на Месията
на Мухаммад (С.А.В.) и това да бъдем единни във вярата в Бог, можем да осъществим
като останем свързани с Халифата Ахмадия. Това е начинът, по който Божиите хора ще
извършат промяната в света.
Нека Аллах помогне на всеки Ахмади с твърда вяра да предаде тази красива Истина на
всеки човек по света.
Wassalam Khaksar

(Мирза Масрур Ахмад) Халифатул Масих V /Наследник на Месията/

