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De Heilige Profeet (vzmh) had de hoogste mate van bescheidenheid, 
eerlijkheid, vertrouwen in Allah en liefde voor Allah. 

Allah de Almachtige heeft aan de Heilige Profeet (vzmh) Zijn eigen kwaliteiten 
in de hoogste mate toegekend. 

Oh mijn dierbare God, stuur alsjeblieft Uw vrede en zegeningen op deze 
profeet, meer dan op iedere andere wezen in deze wereld. 
 

In het begin van de vrijdagspreek had Huzur eerst gesproken over een bewering 
tegen de Beloofde Messias (as). Huzur-e-anwar vertelde dat hij enkele 
referenties ging bespreken van de Beloofde Messias (as) over de Heilige Profeet 
(vzmh). De boeken die de Beloofde Messias tijdens zijnhele leven schreef staan 
vol lof over de hoge status van de Heilige Profeet (vzmh). De Beloofde Messias 
(as) noemde  zichzelf herhaaldelijk de slaaf en bediende van de Heilige Pofeet 
(vzmh).  

Huzur presenteerde daarna enkele referenties uit de boeken van de Beloofde 
Messias (as).De Beloofde Messias (as) zei “de openbaring van Allah lijkt op een 
spiegel; Het niveau van openbaring is afhankelijk van het niveau van 
rechtvaardigheid van de profeet die deze openbaring ontvangt. Al deze 
kwaliteiten waarover hij beschikte waren in vergelijking met de andere profeten 
van het hoogste niveau. Dit is de reden waarom Allah de Almachtige de Heilige 
Profeet (vzmh) Zijn eigen kwaliteiten in de hoogste mate heeft toegekend.  Dit is 
de reden waarom zijn karakter en hart de grootste waren van alle karakters en 
harten. Hij was de vroomste, meest onschuldige en vertoonde de meest open 
geaardheid en hart en kreeg daarom in vergelijking tot de andere profeten ook 
de belangrijkste openbaring. En dit heeft hem in staat gesteld om de Goddelijke 
eigenschappen op een zeer heldere manier te tonen.” 

Huzur-e-anwar zei dat de Beloofde Messias stelt, “Deze persoon die de perfecte 
mens was en de perfecte profeet was, bracht perfecte zegeningen met zich 
mee. Zijn hoge spirituele status heeft ervoor gezorgd dat de wereld haar eerste 
einde ervaarde, in de zin dat iedere mens die spiritueel dood was, weer tot 
leven werd gebracht. Deze gezegende profeet was de Imam van de Asfiyaa,  



zegel en trots van alle profeten en hij was Hazrat Mohammad Mustufa, vrede en 
zegeningen van Allah zij met hem. Oh mijn dierbare God, stuur alsjeblieft Uw 
vrede en zegeningen op deze profeet, meer dan op iedere andere wezen op 
deze wereld.” 

Huzur-e-anwar presenteerde dan de geschriften van de Beloofde Messias (as) 
waarin wordt gesteld, “Wanneer onze grote Profeet (vzmh) ter wereld kwam, 
bracht hij met zich een grote revolutie mee en binnen een paar dagen werden 
de Arabische Schiereilanden, die alleen maar met afgoderij bezig waren, 
aanbidders van één God. Onze Heilige Profeet (vzmh) heeft van God de 
meeste tekens en mirakels ontvangen en deze blijven tot de Dag des Oordeels 
verschijnen. De Heilige Profeet (vzmh) werd met deze speciale status erkend, dat 
hij enerzijds de Zegel der Profeten is en anderzijds zou er na hem geen enkel 
andere profeet een nieuwe Godsdienst brengen. En hierdoor heeft hij op 
hedenminstens 200 miljoen volgers.  En sinds Allah de Heilige Profeet (vzmh) naar 
de wereld heeft gestuurd, zijn er grote koningen geweest die zoals slaven voor 
hem stonden.” 

Huzur-e-anwar zei, “we zien aan deze geschriften dat de Beloofde Messias (as) 
uiterst toegewijd was aan de Heilige Profeet (vzmh) en hij stuurde altijd “durud” 
(zegeningen) op de Heilige Profeet (vzmh). In al zijn vroege en latere geschriften 
heeft de Beloofde Messias (as) zichzelf geportretteerd als de slaaf van de Heilige 
Profeet (vzmh). En hij erkende de ware statuur van de Heilige Profeet (vzmh) en 
hij sprak er altijd over. Vandaag de dag zijn het alleen de geschriften en leer van 
de Beloofde Messias die ons in staat kunnen stellen om de ware statuur van de 
Heilige Profeet (vzmh) te erkennen.”Op het einde bad Huzur voor de ahmadi’s 
dat wij de geschriften van de Beloofde Messias (as) zouden lezen en begrijpen 
en daardoor de ware status van de Heilige Profeet (vzmh) zouden erkennen.  

 

 


