
Voor je eigen opvoeding, is het belangrijk om de geschriften van 
Hazrat Masih-e-Maoud a.s. te lezen, te begrijpen en te volgen. 

Onthou altijd je belofte om  je eed aan de djamaat met volledige 
oprechtheid uit te oefenen.

Om het systeem van Khilafaat te versterken, aandachtig te 
luisteren naar de vrijdagpreken, een balans opmaken van jezelf 
en je kinderen vertrouwt maken met het systeem van Khilafat. 

Huzur-e-anwar zei dat het meerendeel van de ahmadi’s die in Holland 
wonen,van geboorte ahmadi zijn ofwel heel jong waren toen hun ouders 
ahmadiyyat hebben aanvaardt. Deze overheid heeft het mogelijk gemaakt 
hier te wonen als gevolg van de  de strenge leefcondities in Pakistan. Door 
hier te wonen is je status verbetert. Al dit is mogelijk door Ahmadiyyat en het 
vereist dat iedere ahmadi bewust moet zijn van zijn verantwoordelijkheden. 
Om dit te kunnen doen moeten we de geschriften van Hazrat Masih-e-
Maoud a.s. lezen, proberen te begrijpen en deze proberen op te volgen. Het 
is ook noodzakelijk om goed bewust te zijn van de karaktereigenschappen 
van Hazrat Masih-e-Maoud a.s. Uw status dieverbeterdis door 
ahmadiyyat,vraagt om dankbaarheid te tonen, jegedrag aan te passen 
alsook die van  uw kinderen. Huzur-e-anwar heeft gezegddat  ahmadi’s hun 
goede karaktereigenschappen moeten vertonen zodat de nieuwe ahmadi’s 
hen niet kan beschuldigen een slechte voorbeeld te zijn. Verzeker je, dat je 
band met het systeem van khilafaat en djamaat sterk blijft door de leer van 
de djamaat Ahmadiyya en uw eed te volgen. Degenen die Hazrat Masih-e-
Maoud a.s. aanvaardt hebben door hem volledig te begrijpen zijn 
inderdaad een goede voorbeeld. Dezemensenhebben de condities van de 
Bai’at goed gelezen en begrepen en zelfs naar Huzur erover geschreven. 
Anderen moeten proberen om hetzelfde pad te volgen. 

Huzur-e-anwar zei, “vandaag zal ik spreken over bepaalde geschriften van 
Hazrat Masih-e-Maoud as. De tiende conditie van onze eed is:”Dat hij in een 
band van broederschap treedt  met deze nederige dienaar van God, 
gehoorzaam te zijn aan de kaliefin al hetgeen goed is, voor de zaak van 
Allah te strijden en trouw te blijven tot de dag des doods. Dat hij zo'n hoge 
devotie uitoefent in de naleving van deze verplichtingen”

Huzur-e-anwar stelde, “Deze zijn de woorden van Hazrat Masih-e-Maoud a.s. 
waarin hij spreekt over liefde voor God en gehoorzaamheid aan Hem. Deze 
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woorden verplichten ons een band van trouw en gehoorzaamheid te 
ontwikkelenen dit naar de hoogste niveau te brengen.Gehoorzaamheid kan 
pas ontstaan wanneer je iets volledig begrijpt en daardoor is het noodzakelijk 
om de leer van Hazrat Masih-Maoud a.s. te lezen en te begrijpen om hem 
waarlijk lief te hebben en te gehoorzamen.Ontwikkel zulke verband met 
Hazrat Masih-e-Maoud a.s. dat aan niets als tweede staat. De leer van Hazrat 
Masih-e-Maoud a.s. staat vol met zijn liefde voor ons (zijn volgers) en daarom 
is het onze plicht om volledig gehoorzaamheid te tonen en een verband 
van liefde en gehoorzaamheid met het khilafaat te hebben. Dit houdt in, niet 
enkel woorden na te zeggen maar ook jezelf inwendig te veranderen. 
Bidden en Sadaqa Khairat geven om zodoende vroom te worden en een 
sterke band met Allah Almachtige te ontwikkelen. Dit kan o.a. door naar MTA 
te kijken, te luisteren naar de vrijdagspreken en het belang hiervan aan de 
kinderen uit te leggen.”

Huzur-e-anwar heeft ook gezegd dat Hazrat Masih-e-Maoud a.s. ons heeft 
geboden een verband met Allah te ontwikkelen  waardoor onze kennis 
uitbreidt en vervolgens Zijn leer over de ganse wereld te verspreiden. Dus 
verbeter je kennis en begin te prediken. Wanneer je dit doet zal men 
automatisch een noodzaak voelen om zichzelf te reinigen. 
“Wanneerikeentoespraak gaf op de inauguratie van Baitul Zikr, merkte een 
dame op dat “uw Khalifa heeft heel mooigesproken. We zullen zien of jullie 
daar ook zo op zullen reageren”. Dus wees op je hoede dat mensen naar 
jullie kijken.Probeer om vrome veranderingen aan jezelf te verrichten en blijf 
gehoorzaam aan het khilafaat. Jullie hebben geluk dat Allah nieuwe 
wetenschappelijk ontdekkingen heeft mogelijk gemaaktom Zijn boodschap 
te verspreiden. Maakgebruik van TV en internet. Een manier om eenheid in 
ahmadiyyat te bewaren is om verbonden te blijven aan MTA.Moge Allah ons 
in staat stellen iedereen en in iedere huis hier aandacht aan te schenken en 
ervan profiteert”. Op het einde sprak Huzur over het overlijden van Hafiz 
Mohammad Iqbal Ahmed Sahib en heeft gebed in afwezigheid uitgevoerd. 
Huzursprakook over de broer van Hafiz sahib, Tahir Mehdi Imtiaz Ahmed Sahib 
die de manager is van Daily Al Fazl. Huzur bad voor de vrijlating van de 
ahmadi gevangenen.

2


