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Langar Khana (keuken) van Beloofde Messias en Mahdias is een grote teken 
van de waarheid van de Beloofde Messias die onze geloof versterkt. 

De Beloofde Messias en Mahdiashad enorm ijver voor het verspreiden van 
Godsdienst en hij besteedt al zijn tijd eraan. 

Wanneer God een belofte maakt aan de mens, dan maakt Hij die persoon aan 
Zijn belofte ook waardig. 

Huzur-e-anwar zei dat als je tegen een niet-religieuze persoon zegt, dat als jij 
rechtvaardig wordt jij alle gunsten in de wereld krijgt, zal hij het nooit geloven. 
Maar een persoon die ware kennis van religie heeft, zal hierin volledig 
vertrouwen hebben. Met genade van Allah heeft Ahmadiyya gemeenschap dit 
al erkend. “Ik ontvang elke dag brieven waarin ahmadi’s mij vragen om voor 
hen te bidden dat ze in rechtvaardigheid excelleren.” Een persoon die 
rechtvaardig wordt, ontvangt ook alle wereldlijke gunsten. Soms verslechtert 
de situatie  maar dan wordt het terug beter. Deze slechte situaties leren ons 
dat wij met minder kunnen leven. Ze leren ons ook om God te bedanken en 
geeft ons de vastberadenheidom op te offeren.  

Huzur-e-Anwar zei dat de leven van Beloofde Messias en Mahdias is vol met 
zulke voorbeelden. Alles heeft een begin en een einde. Hazrat Masih-e-Maoud 
a.s. at vaak etensresten en als er soms voor gasten geen eten zou overblijven 
zou hij hen zijn eigen voedsel geven en zelf niks eten. Het einde hiervan hebben 
wij gezien in zijn leven, dat zijn langar khana voedsel voorzietaan honderden 
mensen. Een ander einde is in de huidige tijd wanneer keukens aan zijn gasten 
voedsel bezorgen, verschillende plekken zoals Qadian, Rabwah en London. Dit 
is nog steeds niet het einde aangezien Beloofde Messias en Mahdias. 
keukens/langar zullen in de wereld blijven verspreiden. Dit is in feite een bewijs 
van zijn waarheid. Het vergroot ook vroomheid in ons en versterkt onze geloof.  

Huzur-e-Anwar vertelde dat wanneer Hazrat Musleh Maudra de karakteristieken 
van Beloofde Messias en Mahdias persoonlijkheid zou discussiëren, zou hij ook 
specifieke punten eruit halen die nuttig zullen zijn voor de opleiding en 
begleiding van de djamaat. Huzur sprak over het stijl van eten van Beloofde 
Messias en Mahdias, dat hij van brood hapjes zou maken door deze in stukken 



af te breken, eentje te kiezen en dan kerrie erop zou smeren en opeten. De 
Koran vertelt ons dat alles God lof aanbiedt. De Heilige Profeetvzmh leerde ons 
Bismillah vóór het eten, Alhamdolillah na het eten en ook lof bieden heeft 
aangeleerd zelfs voor het dragen van kleren. Dit betekent dan dat de daden van 
een rechtvaardige persoon werkelijk overeenkomen met zijn woorden wanneer 
hij lof biedt aan Allah. En dat is ook de bedoeling ervan .De Beloofde Messias 
en Mahdias heeft een ijver voor het verspreiden van het godsdienst en hij wou 
zijn persoonlijke tijd ook verbruiken aan het verspreiden van het godsdienst. 
Een voorbeeld hiervan is dat Beloofde Messias en Mahdias constant lof zou 
aanbieden aan Allah, zelfs tijdens het eten, want zelfs het nood om te eten 
heeft Allah gecrieërd.  

Huzur-e-Anwar vertelde dat Beloofde Messias en Mahdias de Arabische taal de 
moeder der talen heeft benoemd en verklaarde dat hiervoor er allerlei 
bewijzen zijn. Hij vertelde over een gebeurtenis over hoe Allah de mogelijkheid 
crieërde als een bewijs hiervan. Zo stelt Hazrat Musleh Maudra dat er in de 
Koran staat dat wanneer de zwaard nodig werd om De Heilige Profeetvzmh te 
beschermen had Allah de benodigheden om met zwaard te beschermen 
crieërde. En wanneer en aanval werd gepleegd op het kennis, crieërde Allah 
wijzen die de waarheid van de Koran en de Heilige Profeetvzmh vanuit de 
geschiedenis bewezen hebben. Wanneer God een belofte maakt aan de mens, 
dan maakt Hij die persoon aan Zijn belofte ook waardig. Zoals het geval 
wanneer iemand gasten ontvangt dan biedt hij hen ook eten aan maar als hij 
alleen gek wil spelen legt hij lege borden voor hen. Maar Allah Almachtige 
maakt zulke grappen niet. Dat is een daad van satan. Dus wanneer God iemand 
aanspreekt, excelleert Hij ook zijn karakter. Zoals Beloofde Messias en Mahdias 

die Allah de Koran heeft geleerd als een teken van bewijs dat hij de Messias van 
deze tijd is. En wat Hazrat Masih-e-Maoud a.s. voor het khilafat heeft voorspeld 
heeft Allah ook als waar bewezen.  

Huzur-e-Anwar sprak over het overlijdenis van Amtul Bari Sahiba en 
aankondigde Salat in  afwezigheid aan. Huzur-e-Anwar las ook een stuk van 
haar nikkah preek die door Hazrat Musleh Maudrawerd gelezen. Het ging over 
een voorspelling van Beloofde Messias en Mahdiasdat Allah veel kinderen zou 
geven aan Bari sahiba en die zullen een nauwe band hebben met haar. Na het 
overlijden van haar man had mevrouw een system van educatieve premie 



begonnen. Onder andere was ze ook Algeme Secretaresse voor Lajna Lahore.  
Huzur-e-Anwar vertelde dat hij dit jaar tijdens de internationale Bai’at een jas 
van Hazrat Masih-e-Maoud a.s. heeft gedragen. Deze jas werd aan Hazrat Mirza 
Sharif Ahmad Sahib gegeven en na hem aan Amtul Bari Sahiba die het dan aan 
Huzur als cadeau gaf. Zij had immens respect voor de instelling van Khilafat.  

 

 


