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Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba). 

Huzur-e-anwar sprak over het belang van 23 Maart voor Djamaat-e-Ahmadiyya en 
zei: de dag van 23 Maart is van grotebelang voor Djamaat-e-Ahmadiyya. Op deze 
dag heeft De Beloofde Messias Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s. de eed 
afgelegden de basis gelegd voor de Djamaat Ahmadiyya. Hij stelde, “Ik ben de 
Messias die werd aangekondigd en ik ben gestuurd om “Tauheed” (eenheid van 
God) te vastleggen en liefde voor God te creëren in (de) harten (van de mensheid).  

Huzur-e-anwar stelde verscheidene geschriften voor van de Beloofde Messias a.s. 
om de beschuldigingen van de tegenstanders  van de Djamaat te ontkrachten en te 
ontkennen. Deze tegenstanders propageren dat de volgelingen van Jamaat-e-
Ahmadiyya (God verhoede) de Heilige Profeet (vzmh) in lagere waardering 
houden. Als gevolg van deze desinformatie worden Ahmadi mannen, vrouwen en 
kinderen in sommige landen, zoals Algerije, naar de gevangenis gestuurd.  

Maar de leer en het geloof  van de Beloofde Messias a.s. zijn evident in zijn 
geschriften. Hij zei dat er voor de gehele mensheid geen andere profeet noch 
mentor is dan de Heilige Profeet (vzmh). Dus  probeer om waarlijk van deze 
grootse Profeet te houden. Absolutie schijnt haar licht op de wereld. Er is geen 
andere Profeet gelijk in rang noch zijn er boeken gelijk in rang tot de Heilige 
Koraan. Er is voor niemand een eeuwig leven maar deze prestigieuze Profeet 
(vzmh) zal leven tot in de eeuwigheid.  

Huzur-e-anwar presenteerde diverse geschriften en citaten van de Beloofde Messias 
a.s. die zijn liefde voor God en Zijn Profeet (vzmh) aantonen. Bijvoorbeeld, de 
Beloofde Messias a.s. richt zich tot God en zegt: “Kijk, Mijn ziel reist met grote 
overtuiging naar U toe, zoals een vogel naar haar vogelnest terugkeert. Dus, ik 
verlang naar een teken van Uw grootheid, niet voor mij noch voor prestige maar 
zodat mensen U erkennen en (op) Uw zuivere pad volgen en dat ze niet van 
rechtschapen beroofd worden door Uw Boodschapper te minachten en weerleggen. 
Ik leg een getuigenis af dat U mij gestuurd heeft en grote tekens ter ondesteuning 
werden getoond zoals de zon –en maanverduisteringen. Ik ken U, alleen U bent 
mijn God. ” 



Huzur-e-anwar vermeldde de aardse en hemelse tekenen die door God werden 
ingesteld ter ondersteuing van de waarachtigheid van de de Beloofde Messias a.s., 
zoals de zon- en maanverduistering, de verspreiding van de pest enzovoort. Hij zei, 
als men alleen maar kon begrijpen dat de soevereine leider en rechtvaardige man in 
dit tijdperk de Beloofde Messias a.s. is. En dat Islam en het geloof alleen door hem 
kan verspreid worden en het bewind van de Heilige Profeet (vzmh) gevestigd 
wordt. Dit kan alleen door de Djamaat van de Beloofde Messias a.s. en niet door 
middel van een zwaard, geweer of terorristische daden.  

Huzur-e-anwar verwees naar de verslechterende omstandigheden van de wereld en 
riep de Ahmadi’s op aandachtig te zijn voor hun verantwoordelijkheden. Hij zei dat 
de incidenten die tegenwoordig plaatsnemen in Europa komen tot stand door 
zogenaamde religieuze geleerden die negatieve gedachten hebben gecreërd in 
mensen in contrast met de prachtige leer van de Islam. Dus, het wordt de taak van 
ons, de Ahmadi’s om de pracht van de Islam aan de wereld te tonen. Het zaad die 
geplant door God’s boodschapper, de Beloofde Messias a.s., werpt nu zijn vruchten 
af en als wij tot bloei willen komen moeten we onze liefde tonen voor God, Zijn 
Boodschapper en onze eigen liefde en waardering op gelijke wijze tonen voor alle 
mensen op een manier die evident is. Moge God ons in staat stellen om dit te doen.  

 


