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H1: Onze leer in het verband met de bewaring van de Koran. Instructies in 
verband met het voorstellen van de sterktes van de Koran aan de hand van onze 
kennis en  voorbeelden. 

H2: De Heilige Koran leert ons aan om extremisme uit te roeien en is een 
waarborg voor de vrede van de Wereld. 

H3: We moeten onze band met God versterken en rechtvaardiger worden om de 
wereld van vernietiging te redden.  

Huzur-e-anwar gaf antwoord op de beschuldigingen van niet-moslims. Huzur gaf 
antwoord op de beschuldigingen van niet-moslims, dat de leer van Islam i.v.m. 
jihad lijdt tot een agressief gedrag met extremisme tot gevolg.  

Er wordt gezegd dat de Heilige Koran haar leer moet aanpassen aan de huidige 
situaties in de wereld. Huzur-e-anwar zegt hierop dat dit tenminste bewijst dat 
andere leerstellingen al aangepast  zijn en nu de leer van de “mens” geworden is 
en niet de leer van God. Maar zoals Allah heeft beloofd, zal Hij Zijn woord, de 
Heilige Koran, zelf beschermen.  Huzur-e-anwar vertelt dat deze vers bewijst dat 
een natie tot stand zou komen die gericht was op de vernietiging van de leer van 
de Heilige Koran maar Allah de Almachtige zal dan iemand sturen om de Koran te 
beschermen.   

Huzur-e-anwar verteld dat Islam ons vrede onderwijst en dat wij dit  aan de 
wereld moeten overbrengen volgens het leer van de Koran. Wij moeten 
verkondigen dat wanneer ze de Islam beschuldigen dat het extremisme bevordert, 
dat deze beschuldigingen te wijten zijn aan een gebrek aan kennis. Huzur-e-anwar 
zegt  dat het tijdperk is aangebroken om aan de wereld de ware aard van de Islam 
te tonen. Het is de plicht van elke ahmadi om deze boodschap  over te dragen op 
alle niveaus van onze maatschappij.  Huzur heeft dan met behulp van een aantal 
voorbeelden  de schoonheid van het concept van vrede binnen het kader van de 
Islam uitgelegd. De Beloofde Messias a.s. heeft duidelijk gezegd dat de Heilige 
Koran onbetwistbaar zegt dat men het zwaard niet mag opheffen om Islam te 



verspreiden. Men moet de rechtvaardigen tot de Islam uitnodigen door hun de 
juiste en goede aspecten uit te leggen. Denk niet dat de toestemming om 
hetzwaard te heffen in de vroege dagen van Islam de wijze was om de Islam te 
promoten; het was voor de moslims enkel een middel om hen te beschermen. 
Deze toestemming was verre van een middel om islam op te dringen aan anderen.  

Huzur-e-anwar zegt dat het de verantwoordelijkheid is van elke ahmadi om van de 
Heilige Koran te lezen zodat hij door middel van zijn praktijk voorbeeld de ware 
leer van de Islam aan anderen kan tonen. Dit is de enige manier waarmee wij, de 
opvolgers van de Beloofde Messias, de Heilige Koran en de leer van de Islam 
kunnen beschermen. Dit is de enige manier om de wereld te overtuigen dat de 
Heilige Koran de weg vooruit is om wereldvrede te vestigen. Huzur-e-anwar legde 
de leer van de Heilige Koranuit met betrekking tot vrede en veiligheid en zei dat 
de Heilige Korande enigste zekerheid op wereldvrede en  veiligheid. Hij zei dat de 
Heilige Koran in feite de enigste book is die ons leert om vrede te bevorderen en 
extremisme te bekampen. Dus we moeten leren van deze leerstellingen en ze in 
praktijk toepassen. 

Huzur-e-anwar zei dat werkelijk bescherming van de Heilige Koran enkel door 
middel van vertalingen en het correct interpeteren en begrijpen van de 
leerstellingen kan gebeuren. Dus is het de plicht van elke ahmadi om haar 
prachtige leer overal in de wereld te verspreiden. Het is de plicht van elke ahmadi 
om de wereld in deze moeilijke tijden, te behouden van een totale vernietiging. En 
om dit te kunnen bereiken moeten we trachten  een hechte band met God te 
ontwikkelen en rechtvaardig te handelen. Dit is de enigste manier om vrede en 
veiligheid te bieden aan ons zelven, onze kinderen en zelfs de hele wereld.  

Op het einde sprak Huzur-e-anwar over het overlijden van Inayatullah sahib en 
Sayyada Qanta sahiba en kondigde hun gebed in afwezigheid aan.  

 

 


