
Vrijdagspreek19 Februari 2016 

H1: De voorspelling van Hazrat Musleh Maoud r.a. werd in 1886 
geprofetiseerd en in 1944 werd het door Hazrat Khalifatul Masih Al-Sani 
bevestigd. 

H2: De musleh Maoud profetie is (voor de tijd waarin het gemaakt 
werd), het grootste teken van God (in haar tijd). 

H3: Feitelijke en sensationele bewijzen dat hij van "drie tot vier zal 
uitbreiden" en dat hij zowel op interne als externe vlak volledig bedreven 
zal zijn in het (aan)leren.  

H4: Vrijdagspreek gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis in 
Bait-ul Futuh op 19 Februari 2016. 

 

Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis gaf de vrijdagspreek op 19 Februari 
in Baitul Futuh. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op 
MTA. Huzur-e-anwar beschreef 20 februari als de dag die in Jamaat-e-
Ahmadiyya bekend staat als de “Musleh Maoud Profetie”-dag.Op deze 
dag gaf Allah aan de Beloofde Messias a.s. de blijde boodschap van een 
zoon. Deze zou de 'Deen' religie dienen, een lang leven leiden en over 
een tal van vaardigheden beschikken. Dit was niet alleen een profetie 
maar een Goddelijke teken, een veel veel machtigere teken dan de daad 
van een dode tot leven brengen. Allah Had belooft om een geest naar de 
aarde te sturen die de ware 'Deen' en de zegeningen ervan overal ter 
wereld zou verspreiden.  

Huzur-e-anwar stelde dat deze profetie grootmoedig vervuld zou worden 
en de tijd heeft inderdaad bewezen dat deze profetie bedoeld wasvoor 
Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mehmud r.a. Hij heeft dit feit echter niet 
bekendgemaakt tot dat hij een openbaring ontving van God. Hij 



kondigde  in 1994 aan, pas 30 jaren na zijn khilafat, de Muslah Maoud te 
zijn. Hij beschreef op 28 jan 1944 in detail de openbaring en goddelijke 
tekens in verband met de profetie. Hij zei dat hij het eerder niet 
zorgvuldig had bestudeerd uit vrees dat hij verwaand zou worden. 
Huzur-e-anwar zei dat de werkelijke ontvanger van deze eer met zorg 
treedt en de voorkeur geeft aan stilte maar sommige mensen beginnen 
zonder reden te speculeren. Huzur-e-anwar verhaalde de vervulling van 
deze profetie met voorbeelden en incidenten uit de geschriften van de 
Beloofde Messias a.s. 

Huzur-e-anwar stelde dat de proclamatie "Doshanba Mubarak 
Doshanba" (Maandag Gezegende Maandag) zo materialiseerde dat 
maandag de derde dag van de week is en dat er in deze tijd als derde 
tussen de "Rajjal" mannen zou staan, die de boodschap van de waarheid 
verspreidde. Ten tweede, de tweede fase van Tehreek-e-jadid zou in 
1944 ook op een maandag beginnen. Dus dit tijdperk zou ook een 
gezegende tijdperk zijn.  Momenteel heeft Tehrik-e-jadid voor vele 
decennia gezegevierd en is in elke land te vinden waar ahmadiyyat 
aanwezig is. Huzur-e-anwar zei verder dat de voorspelling dat hij "snel 
zou gaan" ook is vervuld. In die zin dat de tegenstanders van Hazrat 
Musleh Maoud hem beschuldigden geschillen te veroorzaken maar 
enkele jaren later verklaarden ze hem heel bekwaam en ervaren te zijn in 
zulke zaken. Hierbij bevestigden ze de waarheid omtrent het feit dat de 
voorspelling “dat hij snel zou groeien” waar was.  

Huzur-e-anwar stelde dat de regering van Hazrat Musleh Maoud r.a. 
meer spiritueel was dan wereldlijk. Hij stelde zelf dat de toestanden van 
de djamaat nu veel beter zijn in tegenstelling tot wanneer hij eerst de 
leiding nam en er dat er nu een veel groot aantal meer mensen zijn. 
Ahmadiyyat is wijd verspreidt over vele landen en hij zal een 
talrijkaantal boeken en leerstof achterlaten vergeleken met hetgeen 



beschikbaar was in in zijn tijd. Dit toont dat hij onder Gods bescherming 
was. 

Huzur-e-anwar vermelde enkele  openbaringen ivm de positie die Hazrat 
Musleh Maoud r.a. bekleeddepositie. Op een gelijkaardig manier, hadden 
sommige ahmadi's ook dromen en openbaringen die deze profetie 
bevestigden. Hij zei dat er doelstelling was om de onthulling van deze 
profetie uit te stellen. Hij zei dat Allah geen moeilijkheden wou voor de 
djamaat. Daardoor heeft Hij omstandigheden gecreëerd waardoor de 
voorwaarden van de profetie in eerste instantie wel duidelijk waren en 
dan gaf Hij toestemming tot de verkondigingvan de profetie toe zodat 
geen enkele ahmadi nog zou twijfelen.  Huzur-e-anwar bidt dat Allah 
alle ahmadi's veilig zouden zijn van besmeurende twijfel. Moge God alle 
ahmadi's in staat stellen om kennis uit te halen van de geschriften en leer 
van Hazrat Musleh Maoud r.a. Op het einde sprak huzur over het 
overleden van Meneer Sufi Nazir Ahmed uit Duitsland en kondigde zijn 
gebed in afwezigheid aan.  

 

 

 


