
Samenvatting NL Vrijdagpreek 13 nov 2015 

H1: De karakteristieken van Hadhrat Khalifatul Masih I r.a. en zijn liefde 
voor de Beloofde Messias a.s., overgedragen met de woorden van Hadhrat 
Musleh Ma'oud r.a. 

H2:  De voorbeeldige liefde, genegenheid, loyaliteit en gehoorzaamheid die 
Hadhrat Khalifatul Masih I r.a. toonde voor de Beloofde Messias a.s. 

H3: De nederigheid en zijn gedragvoor de Beloofde Messais a.s. was van 
het hoogste niveau. 

Hadhur-e-Anwar gaf in de woorden van Hadhrat Musleh Maoud r.a een 
vrijdagsspreekover Hadhrat Khalifatul Masih I r.a. en zijn eigenschappen, zijn wijsheid, 
zijn vertrouwen in Allah, zijn nederigheid en gehoorzaamheid. Hadhur-e-Anwar zei dat 
iedere ahamdiyya die over Hadhrat Khalifatul Masih I r.a.  gelezen heeft, bewust is van 
zijn liefde en genegenheid voor de Beloofde Messias a.s. Nadat Hadhrat Hakeem 
Molana Nooruddin, Khalifatul Masih I r.a, de bai'at had genomen,vertoonde hij , echt een 
voorbeeldig gedrag inzake broederschap, gehoorzaamheid, liefde en genegenheid. Hij 
gaf meer belang aan zijn  bai'at  dan aan wereldlijke relaties. Hij heeft het hoogste 
niveau van nederigheid en gehoorzaamheid bereikt t.a.v. van de Beloofde Messias a.s. 
en hiervoor werd hij vereerd door de Beloofde Messias a.s., die in het Perzisch over 
hem schreef, "als iedereen zoals Nooruddin zou worden zouden wij in deze wereld een 
revolutie tot stand kunnen brengen". 

Hadhrat Musleh Ma'oud r.a sprak over de opofferingen en gehoorzaamheid van 
Hazdhrat Khalifatul Masih I r.a. Toen Hadhrat Hakeem Molvi Nooruddin r.a. eindelijk 
naar Qadian ging, vertelde de Beloofde Messias aan hem dat hij een openbaring had 
ontvangen over hem. De Beloofde Messias a.s. vertelde Hadhrat Nooruddin a.s. dat hij 
niet met dezelfde eerbied ontvangen zou worden mocht hij terugkeren naar zijn 
geboorteplaats. Nadat hij dit hoordde besloot Hadhrat Khalifatul Masih I r.a. om de 
Beloofde Messias a.s. volledig te vertrouwen en hij is nooit meer teruggekeerd. Hadhrat 
Musleh Ma'oud r.a vertelt verder dat de mensen die bai'at hadden afgelegd in de 
handen van de Beloofde Messias a.s.een  zeer hoog karakter vertoonden. Eén hiervan 
was Hadhrat Hakeem Molvi Nooruddin r.a. die later als één van de grootste kompanen 
van de Beloofde Messias a.s. werd beschouwd.  

Hadhrat Musleh Ma'oud r.a. sprak over Hazrat Khalifatul Masih I’s r.a. liefde en 
genegenheid voor de Beloofde Messias a.s. Hadhrat Khalifatul Masih I r.a. zou de 
Beloofde Messias in tijden van geluk "Mirza" noemen, wat de familienaam was van de 
Beloofde Messias a.s. Aangezien hij een hechte band had met de Hazrat Khalifatul 



Masih a.s. alvorens hij zichzelf aankondigde als zijnde de Beloofde Messias,  verwees 
Hadhrat Khalifatul Masih I r.a. naar hem met de term "onze Mirza".  Sommige 
ahmadiyya's zouden dit als onbeleefd beschouwen tegenover de Beloofde Messias a.s. 
Tijdens een sessie in de Aqsa Moskee zei Hadhrat Khalifatul Masih I r.a. dat, "mensen 
die mijn gewoonte als onbeleefd beschouwen,niet begrijpendat ik dit zeg uit extreme 
liefde en genegenheid voor de Beloofde Messias a.s.". Hadhrat Musleh Ma'oud r.a. zegt 
dat mensen niet alleen de letterlijke betekenis moeten begrijpen maar ook de betekenis 
achter die woorden moeten trachten tebegrijpen.  

Hadhur-e-anwar zei dat Hadhrat Hakeem Molvi Nooruddin r.a. een zeer geleerde 
iemand was die bovendien ook een heel belangrijke en befaamdegeneesheer was. Hij 
ontving daarbovenop nog veel eer van de Beloofde Messias a.s.. Ondanksde 
lofgetuigenissen en hoogachting werd hij nog meer bescheiden. Moge Allah hem 
zegenen en ons in staat stellen om van zijn voorbeeld te leren. Hadhur-e-anwar vertelde 
dat vandaag de jaarlijkse Jalsa was van Mauritius en ook de 100ste verjaring van de 
Mauritiaanse djamaat. Moge Allah deze jalsa succesvol maken en moge deze 100 jaren 
de pad effenen naar nieuwe prestaties. Amin. 

 

 

 


