
Основателят на Мюсюлманската 
общност „Ахмадия”. През 1891 
година той твърди, че на базата 
на Божественото откровение, че 
той е Обещаният Месия и Махди, 
чието идване е било предречено от 
Мухаммад, Светият Пророк на 
Исляма (мир и благословиите на 
Аллах нему) и от писанията на 
други религии. Неговото твърдение 
представлява основата на 
вярванията на Мюсюлманската 
общност „Ахмадия”.

Целта на идването на Обещания Месия

 Хазрат Мирза Гулам 
Ахмад – Обещаният 
Месия и Махди (ас) 

Представяме Ви откъси от писанията на Обещания Месия и Имам 
Махди, чието идване беше очаквано с нетърпение от последователите на 

основните религии по света.

Задачата, с която Бог ме е избрал, е да премахна безпокойството, което 
афектира връзката между Бог и Неговите създания и да възстановя връзката 
на любов и искреност между тях. Чрез обявяването на истината и слагането 
на край на религиозните конфликти, аз трябва да донеса мир и разкрия 
Божествените истини, които са останали скрити от очите на света. Призован 
съм да демонстрирам духовност, която лежи погребана под егоистична 
тъмнина. Аз трябва да докажа на практика, а не само на думи, Божиите 
сили, които проникват в човешкото същество и се проявяват чрез молитва 
или внимание. Преди всичко моята задача е установя отново в сърцата 
на хората вечното, чисто и сияйно единство с Бог, което е освободено от 



всякакви примеси на политеизъм и 
което е изчезнало почти напълно. 
Всичко това ще бъде постигнато 
не чрез моята сила, а чрез силата 
на Всемогъщия Бог, който е Бог на 
Небето и на Земята.
[Лектор Лакахор, Ruhani Khaza’in, том  20, 
стр.180 (Английски превод: The Essence of Is-
lam , том 4, стр. 111)]
 Бог ме прати на света, за да мога 
посредством нежност, любов и 
доброта да привлека към Бог и 
Неговото свято напътствие хора, 
които са се заблудили и да им 
помогна да тръгнат по правилния 
път със Божествената светлина, с 
която е дарил мен. Човекът се нуждае 
от подобни аргументи, които да го 
убедят, че Бог наистина съществува, 
тъй като голяма част от света се 
е насочила към разруха поради 
липса на вяра във Всемогъщият Бог 
и Неговите напътствия. Няма по-
чист и по лесен начин да вярваш в 
съществуването на Бог освен чрез 
разбирането, че Той разкрива пред 
най-близките Си слуги въпросите 
на невидимото и предсказания 
относно бъдещи събития. Той 
разкрива на онези, които са Му най-
близки, дълбоките скрити тайни, 
защото няма как на човек да му 
бъдат разкрити подобни тайни за 
бъдещето, които са извън човешките 
способности. Вярно е, че знанието 
за невидимите събития и скритите 
въпроси, особено онези свързани 
с упражняването на Божествената 
сила и воля, са въпроси, които 
човек не може да достигне със свои 

собствени усилия. Следователно Бог 
е въздал своята благодат върху мен 
и е избрал мен от целия свят, за да 
може чрез проявление на неговите 
знамения, да върне в правия път 
онези, които са се заблудили. 
Бог е наблюдавал от небесата, че 
помощниците и последователите 
на Християнската вяра, т.е. 
Християнското духовенство, са 
избягали доста далеч от истината и 
са се превърнали в хора, които не 
само са изгубили правилния път, 
но и преминават хиляди километри 
по суша и вода, стремейки се да 
привлекат и други към техните 
доктрини.  Те не познават истинския 
Бог, техният Бог е тяхна собствена 
измислица. Следователно Божията 
милост към човечеството е да поиска 
да спаси Своите създания от тяхната 
заблуда. Поради тази причина е 
изпратил този Месия, така че чрез 
правилни аргументи, той да счупи 
кръста, който прекърши и нарани 
тялото на Исусас.
[Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khaza’in, том 15, 
стр. 143-144 (Английски превод: The Essence 
of Islam , том 4, стр.111-113)]
 Този скромен човек е бил изпратен 
с единствената цел да предаде на 
Божиите създания, че от всички 
религии по света, истинската вяра, 
която е в съответствие с Божията 
воля, е единствено тази, която е 
донесена от Свещения Коран и че 
вратата, която се отваря в къщата на 
спасението е:
 
[Няма	 друг	 достоен	 за	 поклонение	 освен	



Аллах	и	Мухаммадса	е	Неговия	Пророк]
[Hujjatul-Islam, Ruhani Khaza’in, том 6, стр. 
52-53 (Английски превод: The Essence of Islam 
, том 4, стр. 113)]

Разпространение на Джама’ат
Въпреки, че нашият Джама’ат не се е 
разпространил много в различните 
краища на света, моите последователи 
могат да бъдат открити на много 
места – от Пешар до Бомбай, 
Калкута, Хайдерабад, Декан и дори 
в арабските страни. Този Джама’ат 
първоначално се е разпространил и 
увеличил в Панджаб и сега виждам, 
че се разпространява в по-голямата 
част от Индия. По-голямата част 
от членовете са образовани хора и 
по-малко от другите … . Благодатта 
и силата на Всемогъщия Бог 
спъват плановете на Маулавис 
и увеличи нашия Джама’ат по 
необикновен начин и го увеличава 
непрекъснато. В този Джама’ат 
могат да бъдат открити хора, които 
са добродетелни, страхуват се 
Бога, показват състрадание към 
човечеството и се стремят със сърце 
и душа за успеха на вярата. Техните 
сърца са изпълнени с величието на 
Всемогъщия Бог; те са чувствителни 
и интелигентни; те са хора с висока 
решителност и изпитват истинска 
любов към Бога и Неговия Пророкса. 
Смятам, че това е Божи замисъл 
да се насърчи този Джама’ат и да 
се въвеждат в него добри хора от 
всички краища на света.
 [Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza’in, том 13, 
стр. 204-205, бележка под линия (Английски 
превод: The Essence of Islam  том 4, стр. 271-

272)]

Божията благосклонност към 
Обещания Месия ас  
[1]	Бог	ме	е	дарил	с	по-дълбоките	и	
сложни значения на Корана.
	[2]	Бог	ме	научи	на	езика	на	Корана	
по чудотворен начин.
[3]	Бог	приема	молитви	повече	от	на	
всеки друг.
	[4]	Бог	ми	даде	знамения	от	небето.
	[5]	Бог	ме	благослови	със	знамения	
от земята.
	[6]	Бог	ми	е	обещал,	че	всеки,	който	
ме предизвика, ще се смири.
	[7]	Бог	ми	е	пратил	радостната	вест,	
че моите последователи винаги ще 
триумфират с мотиви в подкрепа на 
истината и че и тяхното потомство 
ще се ползва с големи почести в 
света, така те ще осъзнаят, че всеки, 
който идва в името Божие, никога не 
е изгубен.
	 [8]	 Бог	 ми	 е	 обещал,	 че	 докато	
свърши света, Той ще продължи да 
показва моите благословии толкова 
много, че кралете ще идват да търсят 
благословия от дрехите ми.
	 [9]	 Преди	 двадесет	 години	 Бог	 ме	
дари с радостната вест, че ще бъда 
отритнат и че хората няма да ме 
приемат, но Той ще ме приеме и ще 
демонстрира моята истина с мощни 
нападения.
	[10]	Бог	ми	обеща,	че	с	цел	повторното	
проявяване на светлината на моите 
благословии, един човек от моето 
потомство ще бъде издигнат, който 
ще вдиша благословията на Светия 
Дух. Той ще се отличава с духовна 



чистота и ще има близка връзка с 
Бог. Той ще бъде
 

[Превод:	 Проява	 на	 Истинския	 И	
върховния.]
И ще изглежда така сякаш Бог е 
слязъл от небето.
 

[Превод:	Това	са	десетте	перфектни	
знамения]
Вижте! Близо е времето. Когато Бог 
ще разпространи приемането на 
този Джама’ат надлъж и нашир. Той 
ще се разпространи на изток и на 
запад, на север и на юг, и Ислямът 
ще стане синоним на този Джама’ат. 
Това не са думи на човек. Това е 
откровение от Бог, за когото нищо 
не е невъзможно.
 [Tohfah-e-Golarhviyyah, Ruhani Khaza’in, 
том 17, стр. 181-182 (Английски превод: The 
Essence of Islam , том 4, стр. 90-92)] 

Укрепване на вярата
Аз съм изпратен да укрепя вярата 
и да докажа съществуването на 
Всемогъщият Бог на хората, чиято 
вяра е отслабнала и за тях животът 
след смъртта не е нищо повече от 
басня. Поведението на всеки един 
човек показва, че той няма вяра в 
Бог и в Отвъдното, както вярва в 
света и в неговите ресурси. Езиците 
проповядват много, но сърцата 
са коравосърдечни за любовта по 
света. Състоянието е същото, в което 
Месиятаас е намерил евреите. Като 
следствие от отслабването на вярата 

им, моралното състояние на евреите 
се влошило значително и Божията 
любов нямала място в техните сърца. 
Това е целта на моето идване. Казано 
ми е, че раят ще дойде още веднъж 
на земята, след като се е преместил 
далеч. Това са реформите, които 
трябва да проведа и това са задачите, 
за които съм изпратен.
 [Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza’in, том 13, 
стр. 291-294, бележка под линия (Английски 
превод: The Essence of Islam ,, том 4, стр.110)]

Всички Пророци идват със 
същата цел
Основната цел на идването на 
Пророцитеас на този свят и 
голямата цел на тяхното учение и 
проповядване е, че човечеството 
трябва да признае Всемогъщия Бог 
и трябва да се избави от живота, 
който води към ад и разруха, който 
е известен, като живот на греха.  
Всъщност това е най-важната цел 
пред тях. Сега, когато Всемогъщият 
Бог е повелил и ме е въздигнал, 
същата задача, която е обща за 
всички Пророциас, е също и целта 
на моето идване, а именно, че аз 
искам не само да кажа на света какво 
е Бог, но искам те да Го видят и да им 
покажа пътя за въздържание от грях.
 [Malfuzat, том 3, стр.11 (Английски превод: 
The Essence of Islam , vol 4, p.108)]

Благословии на Имама на 
епохата
Всеки път, когато Имамът на 
епохата се появи на света, той е 
придружен от хиляди светлини. Има 



празненство на небето и добрите 
качества у хората са стимулирани 
чрез разпространение на духовност 
и светлина. И така този, който 
има способността да получава 
откровения, започва да получава 
откровения, а този, който има 
способност да получава разбиране 
чрез отразяване на въпросите на 
вярата, неговата сила за отразяване и 
разбиране е подсилена и този, който е 
склонен към поклонение, започва да 
намира удоволствие в поклонението 
и молитвата, а този, който изнася 
лекции на последователите на 
другите религии, е дарен със 
силата на мисълта и подкрепа на 
аргументите за убедителни изводи. 
Всъщност, всичко това е резултат от 
разпространението на духовността, 
която се спуска от небесата с Имама 
на епохата и намира своя път във 
всяко нетърпеливо сърце. Това е 
общо явление и духовна практика, 
към които ни водят Свещения Коран 
и автентичните хадиси и което съм 
наблюдавал в моята лична практика. 
Но епохата на Обещаният Месия има 
уникални характеристики, които са 
записани в писанията на предишните 
Пророциас и в хадисите е записано, 
че при появата на Обещания 
Месия, разпространението на 
духовната светлина ще достигне 
до такава степен, че дори жените 
ще могат да получават откровения, 
децата ще могат да предсказват и 
обикновените хора ще говорят със 
силата на Светия Дух. И всичко това 
ще бъде отражение на духовността 

на Обещания Месия.                                                                              
Когато светлината на слънцето падне 
върху една стена, тя е осветена, и 
ако е била варосана с вар, тя блести 
още повече, а ако е облицована с 
огледала, тя отразява светлината 
толкова силно, че невъоръженото 
око не може да понесе нейното 
отражение. Но стената не може 
да заяви, че светлината е нейна, 
защото светлината изчезва напълно 
след залез. По същият начин 
цялата светлина на откровението е 
отражение на светлината на Имама 
на епохата.
 [Darurat-ul-Imam, Ruhani Khaza’in, vol. 13, 
pp. 474-475 (Английски превод: The Essence of 
Islam ,, том 4, стр.109)]

... Бих искал да заявя, че Всемогъщият 
Бог – който намерил тази епоха в 
пълен мрак, потънала дълбоко в 
небрежност, отричане и езичество, 
и след като наблюдавал изчезването 
на вярата, истинността, искреността 
и правдата – ме изпрати, за да може 
Той още веднъж да възстанови в 
света интелектуалните, физически, 
морални и духовни истини и да 
защитава Исляма от яростните атаки 
на онези, които искат да навредят 
на тази Божествена градина под 
прикритието на философия, 
натурализъм, иновации, политеизъм 
и атеизъм.
 [A’ina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza’in, 
том 5, стр. 251 (Английски превод: The Es-
sence of Islam ,, том 4, стр. 110-111)] 

Времето на Обещания Месия 
(as) 



Не е ли дошло времето на 
последното бедствие, което е било 
предназначено за последните 
дни на Исляма? Може ли някой 
да докаже от Свещения Коран и 
хадисите, че ще дойде време, което 
ще донесе по-големи изпитания 
от тези, които съществуват днес? 
Братя, не измъчвайте душите си 
и разберете, че е дошло времето, 
когато външните и вътрешните 
изпитания са достигнали своя връх. 
Ако сложите всички тези изпитания 
и премеждия на едната страна на 
везната и за другата потърсите в 
Свещения Коран и всички хадиси, 
няма да намерите и една хилядна от 
изпитанията, на които е подложен 
Ислямът днес. Кое тогава е времето 
на по-големия Даджал и кои са 
по-големите изпитания, които ще 
дойдат? Можете ли да посочите 
изпитание, което е споменато в 
Свещения Коран и хадисите и което 
не се среща днес? Можете да търсите 
до последния си дъх, но няма да сте 
в състояние да посочите в Свещения 
Коран и хадисите по-големи 
изпитания от тези, пред които сме 
изправени днес.
Господа! Дори бащата на Вашия 
предполагаем Даджал не е могъл 
да си представи цялото зло и 
измама, което се разпространява 
в тази епоха. Човечеството бива 
увлечено по толкова много начини, 
че би отнело томове да се опишат, а 
противниците са толкова успешни 
в усилията си да заблудят хората, че 
даже сърцата им не трепват. Техните 

науки и философии са посели 
семената на такава дързост и смелост, 
че всеки от техните поклонници 
твърди, че е бог. Събудете се и 
вижте на каква епоха сме свидетели 
и вижте как настоящият начин 
на мислене се противопоставя на 
чистото единство на Бог, толкова 
много, че Божествената сила се 
смята за абсурдна и този, който 
говори за Божиите закони се смята 
за глупак. Философите и тяхната 
пасмина разпространяват атеизъм 
и се опитват да превземат цялата 
същност на божествената природа. 
Те искат да контролират епидемиите, 
да избягнат смъртта, да правят дъжд 
и да култивират на воля. Накратко, 
искат всичко да става по тяхна воля. 
Трябва да се разбере, че цялата 
тази заблуда няма край, че и двете 
крила на Исляма са щурмувани. О, 
ти, който спиш, събуди се! О, ти, 
който нехаеш, стани, защото сме 
изправни пред голяма революция. 
Сега е време за плач, а не за спане; 
време за молитва, не за подигравка, 
присмех и всяване на ерес между 
хората. Молете се Всемогъщият Бог 
да Ви отвори очите, за да видите 
тъмнината на настоящето и да 
видите светлината, която Божията 
милост е подготвила, за да я разсее.
Събудете се в края на нощта 
и потърсете напътствия от 
Всемогъщия Бог чрез плач и викове 
не си губете времето в измисляне на 
схеми и молитви срещу Джама’ата, 
изпратен от Бог. Всемогъщият Бог 
няма да следва Вашите необмислени 



и безцелни схеми. Той ще се яви 
пред Вас, които сте глупави в 
сърцата и умовете си и ще помогне 
на Своя слуга. Той няма да отреже 
дървото, което е засадил сам. 
Има ли сред Вас някой, който ще 
отсече дървото, което очаква да 
даде плодове? Тогава защо Той, 
който е Премъдър, Всевиждащ и 
Всепрощаващ, ще отсече дървото, от 
което очаква благословени плодове? 
Когато ти, бидейки човек, не би 
направил подобно нещо, защо Той 
би го направил, който знае всички 
тайни и достига до сърцето на всеки. 
Помнете, че в тази битка вадите 
мечове срещу самите себе си. Не 
пъхайте ръката си в огъня, за да не 
се разпали и да я изгори. Помнете 
добре, че ако това беше човешко 
дело, щеше да има много, които да 
го разрушат и нямаше да достигне 
до 12 години, която е възрастта 
за зрялост. Спомняте ли си някой 
самозванец, който лъжливо е 
претендирал, че разговаря с Бог, 
да е оцелял толкова дълго време? 
Жалко, че не си спомняте стиховете 
от Свещения Коран, в които Бог 
казва относно Светия Пророкса, че 
ако той лъжливо е приписвал дори 
най-малкото нещо на Бог, Той е щял 
да му пререже вените. Кой е по-скъп 
на Бог от Светия Пророк(са), който 
не само трябва да преживее такава 
голяма измама, но и трябва да бъде 
възнаграден с небесни блага? Братя! 
Въздържайте се от самозалъгване и 
не упорствайте по въпроси, които 
са в Божието знание. Променете 

навиците си, станете нови хора и 
поемете по пътя на правдата, за да 
може Той да се смили над Вас и да 
прости греховете Ви. Страхувайте 
се от Бога и се въздържайте. Няма 
ли поне един сред Вас, който да е 
тръгнал по правилния път? Ако не 
се спрете, Бог скоро ще прати помощ 
на слугата си, ще разбие враговете 
си и Вие нищо няма да можете да му 
сторите.
(A’ina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza’in, 
том. 5, стр. 52-55)

Нужда от пречистване, за да 
се открие истината
О, Вие, хора, които се наричате добри 
и праведни, бъдете сигурни, че ще 
бъдете привлечени към Бог и ще 
бъдете пречистени от злото петно 
на греха, само когато сърцата Ви са 
изпълнени със сигурност. Може да 
кажете, че вече се чувствате сигурни, 
но всъщност само се заблуждавате. 
Не се наслаждавате на сигурност, 
защото не притежавате нейните 
основни характеристики. Не се 
въздържате от грях, не се движите 
напред, както трябва, нито се боите 
от Бог колкото трябва. Помислете 
и разсъдете, че човек, който знае, 
че някоя дупка се крие змия, няма 
да си пъхне ръката там. Този, който 
е сигурен, че храната е отровна, 
не я яде. Този, който е сигурен, че 
има хиляди гладни тигри, няма да 
се разхожда безгрижно из нея. Как 
могат Вашите ръце, крака, очи и уши 
да са достатъчно смели да се отдават 
на грях, ако истински вярвате в 



Бог и в Неговата присъда? Грехът не може да надвие сигурността. Можеш 
ли да се хвърлиш в бушуващ огън? Стените на сигурността се издигат до 
небесата; Сатаната не може да се покатери през тях. Който е бил пречистен, 
е бил пречистен чрез сигурността. Сигурността два на човека сила да 
понася болка, токова голяма, че би накарала цар да се откаже от престола 
си и да облече одеждите на просяк. Сигурността прави всяка болка лесна за 
понасяне. Сигурността ни слива с Бог. Всяко „Единение” е невярно и всяко 
„Изкупление” е напразно. Всяка чистота започва със сигурността. Само 
сигурността ни спасява от грях, води ни към Бог и поставя човек сред ангели, 
в атмосфера на искреност и твърдост. Всяка религия, която не осигурява 
средствата за постигане на сигурност, е фалшива. Всяка религия, която 
не може да покаже Бог със сигурни средства, е фалшива. Всяка религия, 
която няма какво да предложи освен древни разкази, е фалшива. Бог е 
такъв, какъвто е бил винаги, Неговите сили винаги са били едни и същи 
и Той има способността да показва знамения, както винаги е можел; защо 
тогава се задоволявате само с обикновени истории? Религия, чиито чудеса 
и предсказания са само приказки, е мъртва религия. Общност, в която не е 
слязъл Бог и ръката Му не е била пречистена, е съсипана.
 (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, том 19, стр. 67-68)




