Природни бедствия
или Божие наказание?
Често се задава въпроса „Ако има
Бог, защо тогава позволява да се
случват природни бедствия като
вълните цунами или това е Божие
наказание?”

Също
така
може
да
се
попита и „Защо Бог позволява
страданието?”. Истината е, че
създал природни закони, които
оказват влияние върху света на
принципа
причина-следствие,
действие-противодействие.
Поголямата част от страданието е
вследствие на противодействието
на някое действие, но Бог може да
се намеси и да предотврати ефекта,
противодействието. Но страданието
е също така и един вид опит за
изпитание на човечеството, на
тяхната реакция; следователно,
ако останем силни и се уповаваме
изцяло на Бог, тогава ние ще се
доближим до него. От друга страна,
ако проклинаме и обвиняваме
Бога за нашата загуба, ние ще сме
се провалили на теста и ще сме се
отдалечили от Бог. Затова, ако Бог
отнеме страданието, той ще отнеме
и нашата способност да се развиваме
и да растем. По този начин някои
природни бедствия трябва да се
случат и Бог няма да ги предотврати.

с течение на времето. Резултатът от
тези природни бедствия може да
причини полза или беда. Понякога
водят до напаст, глад, трудности
и загуба, а понякога до лесен и
изобилен живот. Бог избира дали
да ни предпази от въздействието
на тези природни бедствия или
да им позволи да продължат да се
случват, като част от неговия закон
за причина и следствие. Обикновено
Бог не се намесва, за да види каква ще
е нашата реакция. В повечето случаи
човек се обръща към Бога във време
на нужда и отчаяние. Само когато
човечеството се отдалечава от Бог,
той решава да се намеси.

В повечето случаи във времена
на нужда и отчаяние, хората се
обръщат към Бог. Само, когато
хората се отвръщат от Бог, Той
решава да се намеси. Тогава, когато
определен народ се е отвърнал от
Бог, Бог им праща своя Пророк, за да
ги напътства и да ги върне в правия
път. Ако тези изберат да отхвърлят
посланието на техния пророк и да
продължат със злините, тогава Бог
избира да ги предупреди със своето
наказание или да ги унищожи
напълно и да позволи на добрите
хора да се развиват. Това е което се
Природните бедствия са се появили споменава в свещените книги.
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Свещеният Коран казва: Никога
Или с урагани като при племето
не сме изпращали Пророк в никой на Ад:
град, но завладяхме хората му
„Племето на Ад също отхвърли
със злочестие и страдание, така
истината. Колко ужасно беше
че да станат смирени. Тогава ги
моето
наказание
и
моето
променихме (тяхното зло състояние)
предупреждение!
докато пораснаха (на богатства и
Изпратихме им яростен вятър
на брой) и казаха „Страданието и
за дълго време и нестихващо
щастието (също) и нашите бащи.
нещастие, което разкъса хората
сякаш бяха дънери на изкореннеи и
(Затова ако ни застигнат и нас, това
кухи палмови дървета.” [54:19-21]
няма значение).
Тогава ги завладяхме, докато не
гледаха”. [7:95-96]

Или с вулканични изригвания
като при народа на Лот:

Чели сме в свещените книги
как Бог е изпратил пророци на
човечеството, за да го научат за Бог
и затова колко е важно да следваме
Божиите пътища. Но всички
пророци са били и предупреждение
и са обяснявали на хората, че ако
не се обърнат към Бог, ще бъдат
наказани. Наказанието на Аллах е
обикновено някакъв вид природно
бедствие.

„Тогава ги застигна обещаното
наказание (народът на Лот) по
изгрев слънце. Обърнахме града с
главата надолу и ги засипахме с
камъни от глина” [15:74-75]

Свещеният Коран ни разказва за
Ной и потопа: „Народът на Ной
отхвърлил истината пред тях; те
отхвърлили нашият слуга и казали:
Това е един лунатик,отритнат
от нашите богове. А той се
обърнал към своя Бог: Аз съм
победен, отмъсти за мен. Тогава
ние отворихме райските порти
(небесата) и водата започна да се
излива и накарахме от земята да
бликнат извори, за да се срещнат
двата потока с предварително
определена цел.” [54:10-13]

Но човечество като цяло отхвърля
тези истории, като стари и се задава
въпроса дали сега се сблъскваме
с природни бедствия или с Божие
наказание? Как можем да различим
какво е природно бедствие и какво
е Божие наказание? Какво бяха
вълните цунами и земетресението
в
Пакистан
или
ураганът
„Катрина” в Америка? Най-важната
характеристика
на
Божието
наказание е, че е било предсказано
преди да се случи от пророк.
Пророкът е предал своето послание
на хората, те са го отхвърлили и
са продължили да се държат по
същия начин, отдалечавайки се от
Бог, докато най-накрая Бог не ги
предупреди с наказание или не ги
унищожи. Така че дали сме били

предупредени?
Вярва се, че сега сме в последните
дни; Свещената Библия говори
за знаците на последните дни в
Евангелието на Матея, гл. 24, стихове
6-7
„И ще чуете за войни и слухове за
войни; но не се тревожете, защото
не всички неща ще се случат, но
това не е краят. Защото ще се
надигнат народ срещу народ и
царство срещу царство и ще има
глад, мор и трусове на различни
места.”

През последните сто години
станахме свидетели на световни
войни, глад, епидемии като СПИН
и земетресения по целия свят.
Интересно е да се отбележи, че през
последните 1100 години е имало 11
мощни земетресения (с повече от 50
000 хиляди човешки жертви), а от
1903 година насам са се случили 13
такива! Също така през последните
сто години войните са засегнали
35 страни и са отнели живота на
5 милиона души! През новото
хилядолетие са се случили големи
бедствия като земетресението в Иран,
вълните цунами, земетресението в
Пакистан и разбира се пораженията,
причинени от урагана „Катрина” в
САЩ.
Така че, ако това са последните
дни и ни очаква Божие наказание,
тогава къде е предупреждението?
Ние вярваме, че Светият Пророк
Мухаммад (мир нему) е дошъл

заради цялото човечество. Той
е информирал човечеството за
Божието послание, което се намира
в Свещения Коран и също така ние е
предупредил за Божието наказание,
ако не следваме това послание.
Той също ни е информирал,
че в последните дни ще дойде
Обещания Месия (същото нещо
откриваме и в Библията). Хазрат
Мирза Гулам Ахмад, мир нему, е
заявил, че е Обещания Месия и
е започнал това движение през
1889 г., но за съжаление е починал
през 1908 г. Неговото послание е
било да се обърнем отново към
Светия пророк Мухаммад, мир и
благословиите на Аллах нему, и
към ученията на Свещения Коран.
За съжаление човечеството не е
обърнало нужното внимание на
това послание и са се отдалечили
и се отдалечават все повече от Бог,
следователно разбираме, че тези
природни бедствия са всъщност
Божие наказание, предупреждаващи
човечеството, че ако не променят
сегашното си поведение, Бог ще ги
унищожи и ще позволи на своите
последователи да се развият и
просперират. Следва също да се
отбележи, че когато има Божие
наказание, Бог няма да позволи
неговите последователи да бъдат
унищожени, както се вижда от
примерите по-горе пророците и
техните последователи, изпратени
на народите на Ной, Ад и Лот, са
били спасени, докато неверниците
са били унищожени.

Затова вярваме, че е в ръцете на човечеството да спре злото и да
последва Божия път. Ако хората направят това, Божието наказание може
да бъде предотвратено. Но ако продължат по съшия път, ще продължат и
природните бедствия и вероятно човечеството ще се самоунищожи при
следваща световна война.

