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Leer mensen de Koran op zulke manier lezen dat ze er een liefde voor 
ontwikkelen. Geloof verwikkende evenementen van de volgers van De 
Beloofde Messias (as) zoals verteld door Hazrat MuslehMaud (ra). 

De enige Geloof die in belang van de mensis, is degene die vol liefde is.  

Een echte mirakel is hetgene dat een mens zichzelf helpt heruitvinden en om het te kunnen 
bereiken moet de mens een echte relatie hebben met God. 
 

Huzur -e-Anwar zei dat mensen begeleid moeten worden om de Heilige Koran te lezen op een 
manier die de liefde en wens om Het te lezen doet ontwikkelen in hun harten. In feite moet een 
mens in zijn hart zoveel liefde hebben om te Koran te lezen dat hij zichzelf tijdens het lezen erin moet  
verdrinken, en niet alleen om luidop te reciteren zoals de deelnemers van een wedstrijd. Allah heeft 
ons geboden om de Heilige Koran langzaam en met een duidelijke accent te lezen in zoverre wij 
ervoor in staat zijn. Huzur-e-Anwar zei dat wij niet zoals de arabieren de Koran zouden kunnen 
recieteren omdat elke regio haar eigen accent heeft; En een mens kan arabisch niet perfect lezen 
tenzij hij in Arabië grootgebracht wordt. De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij op 
hem) toonde immens liefde en genegenheid tot Hazrat Bilal (ra) hoewel hij het het woord “ash-had” 
uitsprak als “as-had”. Dus is het essentieel om de Heilige Koran te lezen en niet alleen met een goede 
stem en dialect uit te spreken zoals de professionele lezers.  

Huzur-e-Anwar vertelde over enkele gebeurtenissen over de metgezellen van de Beloofde Messias 
(as) in de woorden van Hazrat Musleh Maoud (ra). Huzrat Musleh Maoud (ra) adviseerde de djamaat 
om hun geloof en band met Allah te versterken en zei dat “als jullie allemaal de niveau van 
rechtvaardigheid kunnen verhogen en gewoonte van maken om constant te bidden en durud te 
reciteren; dan kan Allah Almachtige jullie ware visioenen en dromen toekennen en de mogelijkheid 
verlenen om met Hem te communiceren” . Dus een ware mirakel is inderdaad hetgene dat vanuit het 
binnenste van een mens ontwikkelt. Als je een ware mirakel wilt zien moet je dan een ware band met 
God ontwikkelen. Huzur-e-Anwar gaf als voorbeeld Hazrat Adul Latif Sahib Shaheedra in verband en 
zei dat als het geloof en band met Allah van iemand sterk genoeg is vreest hij niks in deze wereld.  

Huzur-e-Anwar sprak over de genegenheid van de mensen tot de Beloofde Messiasas voordat hij 
zichzelf als Messias verklaarde en hoe deze genegenheid na zijn vordering veranderde. Hazrat 
Musleh Maudrastelde dat de Beloofde Messais’ boek Brahin-e-Ahmadiyya zo bekend was dat wij met 
gemak kunnen zeggen dat hij honderden-duizenden volgers had. Huzur-e-Anwar gaf hiermee ook 
andere voorbeelden in verbanden. Dan stelde Hazrat Musleh Maudra dat de openbaring van de 
Beloofde Messiasas in verband met Hazrat Musleh Maudra veel ware gebeurtenissen bevat. Hiermee 
in verband vertelde Huzur-e-anwar verder nog details en zei “wie kan nog zo’n aanspraak maken”. 
Hazrat Musleh Maudrastelde verder dat Ludhiana op verschillende manieren is bijgevoegd tot de 
Ahmadiyya Gemeenschap. Eén hiervan is dat de Beloofde Messias zijn eerste Bai’at had genomen in 
deze stad.  



Huzur-e-Anwar sprak in de woorden van Hazrat Musleh Maudra over de liefde en genegenheid  die 
zijn volgers voor de Beloofde Messias (as) voelde. Namelijk , Hazrat Miah Abdullah Sanorira, hazrat 
Munshi Zaffar Ahmedra en Hazrat Haqim Maulvi Nooruddinra khalifatul Masih I. Hazrat Musleh Maudra 
stelt dat dit een groep volgers was die zo’n grote mate van liefde hadden voor de Beloofde Messiasas 

dat wij (als djamaat) onze hoofden hierdoor niet kunnen laten buigen. Zij hebben zulke opofferingen 
gemaakt dat het onze djamaat eer heeft gebracht vóór Allah. Daarom moet elke mens proberen om 
deze staat van zijn te bereiken. Ware geloof is hetgene dat met liefde gevuld is en niet alleen een 
filosofische ideetje ervan is;Aangezien geloof die op filosofie gebaseerd is op basis van de hersenen 
en niet het hart beoordeeld wordt. Iemand die God door middel van zijnhart probeert te vinden kan 
door niemand misleidt worden. Moge Allah ons in staat stellen om de Imaan van deze tijd door het 
zicht van onze harten te aanvaarden. Op het einde sprak Huzur-e-anwar overhet overlijdenis van 
Maulvi Khurshid Ahmad Sahib dervaish Qadiaan en kondigde zijn janaaza gebed in afwezigheid na 
Salaat-e-Juma.  


