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H1: Het belang van financiële opoffering, de rechtvaardigen die hierin 
uitmunten en aankondiging van het nieuwe tehrik-e-Jadidjaar. 

H2:Het maken van financiële opofferingen toont het niveau van 
rechtvaardiging en voorspoed. 

H3: Zoals gewoonlijk staat Pakistan aan de top van de lijst van 
financiële opofferingen die werden gemaakt voor tehrik-e-Jadid. 
Duitsland, VK en Amerika volgen in de  topposities.  

Huzur-e-anwar reciteerde vers 93 van Surah Al Imran en zei dat deze vers ons leert, dat 
als je vroom wilt worden en de zegeningen van Allah wil verdienen, dan moet je voor 
Hem ook opofferingen kunnen maken. Offer van hetgene dat je het meest dierbaar is en 
jou troost geeft. Mensen verlangen naar -en verzamelen geld boven alles. Voor anderen 
zou het bespottelijk zijn als je zo iemand vraagt om zijn geld op te offeren. Maar ze 
begrijpen niet dat er wel mensen zijn die het leer van de Heilige Koran begrijpen inzake 
geld en opoffering. Zij volgen deze richtlijnen en worden zelf als voorbeelden 
beschouwd. Hier door worden ze nog rechtvaardiger en gehoorzamer. 

Huzur-e-anwar zei dat een grote deel van het wereld niet op de hoogte is van zulke 
mensen. Ze zijn daadwerkelijk de opvolgers van de Beloofde Messias (as) die ons de leer 
van de Heilige Koran heeft uitgelegd met behulp van zijn geschriften en ons ook heeft 
onderwezen inzake opofferingen. Huzur-e-anwar  legt dan verder uit dat een mens het 
meeste van geld houdt en dat Allah ons leertin de Heilige Koran, dat wij nooit echte 
vroomheid zullen kunnen bereiken tenzij wij het geen wij als dierbaarste beschouwen 
kunnen opofferen. Om handelingen uit te voeren die anderen bevoordelen zal je uw 
rijkdom moeten opofferen; dit is de les die in deze vers wordt gegeven. Het maken van 
financiële opofferingen, toont immers het niveau van rechtvaardigheid en voorspoed.  

Huzur-e-anwar zei dat de djamaat van de Beloofde Messias (as)  een hoog niveau van 
opofferingen heeft bereikt. Met de gratie van Allah hebben bepaalde leden van de 
Djamaat-e-Ahmadiyya een zeer hoog niveau van eerlijkheid en oprechtheid bereikt. Dit 
zijn mensen die zichvoordien enkel bezighielden met materiële zaken tot dat ze de 
ahmadiyyat hebben  aanvaard. Na de aanvaarding, stonden zij altijd klaar om al hun 



rijkdom op te offeren voor de godsdienst van Allah. Huzur-e-anwar sprak daarna over de 
opofferingen van enkele uitstekende djamaat leden. Huzur-e-anwar gaf ook uitleg over 
de voordelen van opofferingen voor Tehrik-e-Jadid. Huzur-e-anwar zei dan dat Allah de 
djamaat voortdurend zegent met leden die loyaal en trouw zijn en die de betekenis van 
opoffering werkelijk begrijpen. Moge Allah deze ijver in de djmaat vergroten. 

Huzur-e-anwar kondigde de 82ste jaar van Tehrik-e-Jadid aan. Vorige jaar had de 
Djamaat-e-Ahmadiyya op internationaal niveau, een bedrag van 9,8 miljoen pond 
verzameld als opofferng voor de Islam. Pakistan stond op de eerste plaats. Verder heeft 
Duitsland zeer goed bijgedragen en staat als eerste op de lijst van andere/externe 
Djamaats. De VK als tweede en VS staat op de derde plaats. In Afrika staan Ghana, 
Nigeria en Mauritius op topposities. In Pakistan kwam Lahore eerst, gevolgd door 
Rabwah en Karachi. Sialkot, Faisalabaad en Sarghoda waren de top districten. Huzur-e-
anwar besprak ook individuele voorbeelden uit Duitsland, Amerika, VK, Canada, Australië 
en Indië. Moge Allah alle deelnemers van deze Tehrik zegenen. Amin. 

 

 


