De Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de
snelst groeiende herlevingsbeweging van de
islam met een ledenaantal van enkele tientallen
miljoenen verdeeld over meer dan 200 landen.
De gemeenschap is de enige islamitische
organisatie die gelooft dat de langverwachte
Messias en hervormer is verschenen in de
persoon van Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian
(India). Ahmad beweerde de metaforische
tweede komst van Jezus te zijn. De Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap gelooft dat God Ahmad
zond net als Hij Jezus zond, om een eind te
maken aan religieuze oorlogen, het afkeuren van
bloedvergieten en om moraliteit, gerechtigheid
en vrede weer tot leven te roepen
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Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Een vroom leven

IS DE BELOOFDE MESSIAS

De tegenstanders van Jezus konden de volgende
uitdaging niet aannemen: “Kan één van u mij van
zonde beschuldigen?” (Johannes 8:46)

Heersende goddeloosheid in de wereld

Wanneer wij dit als een bewijs van de waarachtigheid
van Jezus beschouwen, dan moeten wij eveneens
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad als de Messias
aanvaarden. Hij daagde zijn tegenstanders als volgt
uit: “U kunt mij er niet van beschuldigen, een leugen
te hebben verzonnen, dan wel een bedrog of
valsheid te hebben gepleegd, wanneer dan ook
gedurende mijn leven, voordat ik de aanspraak
maakte. (Ik zeg dit) opdat u mij niet voor iemand
houdt, die het liegen gewend is, en nu hetzelfde
gedaan zou hebben.” (Ruhani Khazain, Volume 20,
Tazkiratus-Shadatain, blz. 64)

De farizeeën en de sadduceeën kwamen hem op de
proef stellen met de vraag hun een teken uit de
hemel te tonen. Hij (Jezus) gaf hun daarop dit antwoord:
“Wanneer de avond valt, zegt u: Morgen mooi weer,
want de hemel kleurt rood.” En ’s ochtends: “Strom op til,
want het rood aan de hemel is dreigend. De aanblik van
de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de
tijd niet?” (Mattheüs 16:1-3)
Jezus nam de verdorvenheid van de mensheid van die
tijd als een bewijsgrond aan, omdat zulk een toestand
het voor de wereld noodzakelijk maakte, dat er een
profeet zou opstaan. Eveneens is de vervulling van alle
tekenen van zijn tweede komst, alsmede de heersende
goddeloosheid van de wereld, een doorslaand bewijs
voor de waarachtigheid van de Beloofde Messias.

Godsoordeel

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as

Johannes heeft de volgende toets betreffende het in
vervulling gaan van gebeden vastgesteld: “We weten
dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar
iemand die vroom is en Zijn wil doet.” (Johannes 9:31)

Oordeel van Gamaliël
Een hemelse plant
Jezus zelf heeft ons de volgende toets gegeven: “Elke
plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal
met wortel en al worden uitgerukt.” (Mattheüs 15:13)
Een valse profeet wordt vernietigd door God, een
waarachtig profeet wordt beschermd door God. De
bloei van de beweging sinds de tijd van Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad is een krachtig bewijs voor zijn
waarachtigheid.

Het leven van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad zit vol met
bewijzen van de aanvaarding van zijn gebeden. Hij
daagde zelfs tegenstanders uit tot een gebedsduel
zoals Elia deed met de 450 profeten van Baal (zie
Koningen 18:22-40), maar niemand ging daarop in.
Hij zei: “Laat ons enkele zieken uitzoeken en onder
ons verdelen en laat ons dan trachten, hen door
middel van gebeden te genezen. Gij zult dan
ondervinden, dat God mijn gebeden zal verhoren en
mijn patiënten zal genezen, maar mijn tegenstanders
zullen falen.”

