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H1. Details van Huzur-e-Anwar's tournee in Japan, inhuldiging van de Moskee, 
publiciteit voor Islam via Receptie, media en interviews. 

H2. Met de hulp van de media werd de waarachtige boodschap met 52 miljoen 
mensen gedeeld tijdens de inhuldiging van de Al-Ahad  Moskee. 

H3. Aanslag op houtfabriek in Jehlum, Pakistan, de eigenaars bedanken de 
mensen die openlijk hun steun betuigden. 

Hazrat Khalifatul Masih de Vijfde gaf de vrijdagpreek op 27/11/2015 in Baitul 
Futuh te London en deze werd in vele talen op MTA uitgezonden. Huzur-e- Anwar 
deelde details van zijn tournee in Japan, waar hij naartoe reisde voor de 
inhuldiging van de eerste Ahmadiyya Moskee in Japan. Huzur-e-Anwar zei dat, 
ondanks talrijke problemen, Allah de Almachtige ons in staat heeft gesteld om er 
een moskee te bouwen om de ware boodschap van de Islam te verkondigen. Met 
de hulp van Allah wordt op dit moment literatuur voorbereid in de Japanse taal, 
waaronder ook de vertaling van de Heilige Koran. 
 
Huzur-e-Anwar zei dat de geëerde gasten die de inhuldiging van de moskee 
bijwoonden hun indrukken hadden gedeeld en hadden gezegd dat er een grote 
behoefte was aan een Ahmadiyya moskee in Japan. Het werk dat de jamaat heeft 
verricht om het ware gezicht van de Islam te tonen is voorbeeldig en we hopen 
dat de jamaat zich zal introduceren en dat de boodschap van ware vrede verspreid 
zal worden door middel van deze moskee. Huzur-e-Anwar zei dat de receptie werd 
bijgewoond door 109 Japanse gasten en nog 8 gasten met een andere 
nationaliteit, en dat het allen hoogopgeleide mensen waren en dat ze allen 
bevestigden dat Huzur (aba) de waarheid heeft gesproken, door langs de ene kant 
te spreken over vrede en compassie en langs de andere kant het te hebben over 
de behoefte aan gerechtigheid hetgeen ook waarachtig en broodnodig is. De 
Imam van de Jamaat-e-Ahmadiyya heeft ons het ware gezicht van de Islam 
getoond en wij hebben er veel van geleerd. Huzur-e-Anwar zei dat de media veel 
aandacht hadden geschonken aan de inhuldigingsceremonie van de moskee en 
hierdoor de boodschap van de Islam verder werd verspreid. De digitale en 



traditionele media namen 4 interviews met mij af en ook zo werd de boodschap 
van de Islam gedeeld met 52 miljoen Japanners. 

Huzur-e-Anwar zei dat de andere receptie plaatsvond in Tokyo en dat deze werd 
bijgewoond door 63 functionarissen. Na Huzur's toespraak, merkte een kanselier 
op dat de Khalifa op zeer korte tijd een compleet beeld had kunnen schetsen van 
de Islam. Hij heeft ons verteld over de verantwoordelijkheden die we als Japanse 
natie hebben en die gebaseerd zijn op de ervaringen uit het verleden, waardoor 
we het initiatief moeten nemen om een halt toe te roepen aan alle wreedheden. 
Huzur-e-Anwar zei dat de opening van de moskee een heel positieve invloed heeft 
gehad, en moge Allah de jamaat in staat stellen om de boodschap van de Beloofde 
Messias (a.s.) te verspreiden in Japan en ver daarbuiten. 

Huzur-e-Anwar sprak verder nog over het voorval in Jehlum, Pakistan, waar niet-
Ahmadis een houtfabriek die in handen is van Ahmadis in brand hebben gestoken. 
Ondanks het feit dat het eigendom werd vernield, werden met de hulp van Allah 
alle levens gespaard. Huzur-e-Anwar zei dat deze fabriek in het bezit was van de 
kleinzoon van de Beloofde Messias (a.s.), Mirza Munir Ahmad sahib, en dat deze 
nu werd uitgebaat door zijn zoon Mirza Tariq Ahmad sahib, die ook de rol van 
Ameer uitoefent in de Jehlum jamaat.De eigenaars hebben geduld getoond 
ondanks hun verlies. Huzur (aba) heeft de jamaat verzocht te bidden voor de 
vrijlating van de bewaker van de fabriek die valselijk werd beschuldigd en 
gearresteerd door de plaatselijke politie. Huzur-e-Anwar zei dat het goede nieuws 
is dat op dit ogenblik verscheidene niet-Ahmadi politici en anderen via de media 
hun stem hebben laten horen om hun steun te betuigen aan de Jamaat. Huzur 
(aba) hoopt dat gerechtigheid zal zegevieren en dat de schuldigen gevat zullen 
worden. Moge Allah hen in staat stellen om dit doel te bereiken. Huzur-e-Anwar 
sprak ook nog over de aanslagen op andere Ahmadi moskeeën in Jehlum en bad 
dat Allah hen bescherming moge bieden en moge Hij de fabrieksarbeiders van nog 
betere banen voorzien. Ameen. 

 

 

 


