
Alle rechtvaardigen zijn verplicht om de toegewezen Imaam te volgen zodat ze vroomheid kunnen 
bereiken. Wij moeten de voorbeelden van Khalifatul Masih de eerste en Maulvi Abdul Karim 
sahib voor onze “waqifeen” houden. 

Hazrat Khalifatul Masih de vijfde gaf de vrijdagpreek op 24/07/2015 in Baitul Futuh London die in 
vele talen vertaald werd op MTA. Huzur-e-anwar sprak over de gebeurtenissen van 
rechtvaardigheid en loyaliteit van de volgers van Beloofe Messiasas en tussen Hazrat Musleh Maudra 
en zijn volgers.  Huzur legde verder de openbaring uit die Beloofe Messiasas in 1908 kreeg in 
verband met het huwelijk tussen Zainab, de dochter van zijn kompaan Hafiz Ahmadullah Khanen 
Sheikh Abdul Rehmaan Misri. Met deze gesprek bewees Huzur de waarachtigheid van dit 
evenement. Hazrat Musleh Maudra zei dat als Hafiz sahib naar Beloofde Messiasas geluisterd had en 
zijn dochter niet had uitgehuwelijkt aan Abdul Rehmaan Misri, was Hafiz sahib op de rechte pad 
gebleven. Dus het is de taak van elk rechtvaardige om de verkoren Imaam te volgen en niet om zijn 
eigen verklaringen (in alle geboden)verder te zoeken zodat hij rechtvaardig blijft. Huzur e anwar 
vertelde over een andere gebeurtenis, toen een sikh die ooit aan de vader van Beloofde Messiasas 
vroeg of hij een andere zoon had. Hierop antwoordde de vader van Beloofde Messiasas: “Mijn 
andere zoon blijft altijd in het huis van Allah en ik maak me zorgen over hoe hij gaat overleven 
zonder een beroep”. Toen de sikh dit aan Beloofde Messiasas vertelde, antwoordde Beloofde 
Messiasas: “mijn vader maakt zorgen over niks, vertel hem dat ik al de dienaar van mijn Schepper 
ben geworden”. 

Hazrat Musleh Maudra vertelt ons over de opoffering van Hazrat Khalifatul Masih de eerste, dat de 
khalifah in Bhaira een goede reputatie had en een goede beroep had. Toen hij Beloofde Messiasas 
kwam bezoeken in Qadian en daarna terug naar huis wou vertrokken, vroeg Beloofde Messiasas 
hem om te blijven. En ook al had hij veel in Bhaira gehoorzaamde hij Beloofde Messiasas gebod op 
zulke wijze dat hij zelfs niet terugging om zijn spullen mee te nemen en hij ging daarna nooit meer 
terug naar Bhaira. Dan verteld Hazrat Musleh Maudra ons over de opoffering van Maulvi Abdul 
karim. Al had Maulvi sahib geen inkomen, was hij alleen verantwoordelijk als de secretaris voor alle 
departementen van de djamaat. Dit is vergelijkbaar met je leven opofferen. Huzur-e-Anwar zei dat 
deze voorbeelden zijn die wij vóór onze waqifeen moeten houden. En inderdaad, niemand kan 
dezelfde niveau van liefde bereiken die Maulvi Abdul Karim voelde voor Hazrat Masih e Mo'oud a.s. 

Huzur-e-Anwar zei dat Hazrat Musleh Maudra ook over een andere toegewijdde kompaan vertelde, 
hazrat Munshi Arorre Khan sahib. Beloofde Messiasas stelde dat, ooit toen een persoon zijn  
Arabische accent probeerde uit te lachen, Hazrat Sahabzada Abdul Latif een fysieke reactie wou 
geven. Maar Hazrat Masih e Mo'oud a.s. hield hem tegen en zei dat dit alles is wat zij kennis van 
hebben en daarom gedragen ze zo (zich). Als ze beter geweten zouden hebben zou er geen nood 
zijn geweest voor mij te komen. Masih e Mo'oud a.s. stelde: “wij moeten dus niet misleid worden 
door zulke gebeurtenissen. Wi moeten proberen om altijd standvast te blijven op goede daden en 
rechtvaardigheid. Als iemand je uitlacht in een bijeenkomst, verlaat het dan en vertrekken. Dit is 
het gebod van Allah en Hij zegent alles wat verbonden is aan Zijn dierbare.”  



Op het einde sprak Huzur over de overlijdenis van Maulvi Mohammad Yusuf Sahib dervaish 
Qadiaan en zei dat Yusuf sahib de enigste ahmadi in zijn familie was. Hij leerde de Quran en hadith 
aan in de ahmadi school voor een lange tijd aan. Moge Allah hem zegenen. Huzur aankondigde aan 
om de Janaza hebed na Jummah salaat te bidden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


