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Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis

Na Tashahud en recitatie van Surah Al-Fateha zei Huzur-e-anwar dat 
Jamaat-e-Ahmadiyya vanaf het begin tot op heden tegengewerkt wordt 
door zowel (andere) Moslims als niet-Moslims. Maar Allah doet de 
Djamaat bloeien en vandaag is de Djamaat door Zijn gratie gevestigd in 
209 landen.  Wanneer de Djamaat vooruitgaat, gaan de de mullah's en 
politici in het bijzonder zich nog meer verzetten. 

Tegenwoordig is er vijandigheid in Algerije en rechters en zelfs 
regeringsfunctionarissen zeggen, dat als je de Beloofde Messias a.s. 
afzweert zal je uit de gevangenis vrijgelaten worden. De mensen die 
standvastig blijven in hun geloof, worden gevangen gezet en zwaar beboet. 
Wij moeten deze onschuldigen en slachtoffer in onze gebeden herinneren 
en eveneens voor de Ahmadi's in Pakistan bidden. 

Voor alle moslimlanden die tegenwoordig lijden aan interne geschillen, is 
dit reden genoeg om voor de Iman van de tijd te  zoeken. Alle tekens en 
voorwaarden voor de komst van de Beloofde Messias en Imam Mahdi zijn 
vervuld geweest en dit is het enige pad die de weg kan vrijmaken voor het 
herstel van de prestige van de Moslims. 

Als deze mensen zich tegen ons verzetten in één plek, opent Allah kanalen 
voor ons voor het prediken in honderderden andere plekken.  Ook in 
Algiers is desondanks de vijandigheid en oppositie tegen ons, het 
boodschap van onze Djamaat zich aan het verspreiden. De Beloofde 
Messias a.s. heeft ook verklaard dat mensen door de oppositie geneigd 
zullen zijn om onze boeken te lezen. 

Huzur-e-anwar zei dat de toestand van de Moslims hedentendage zodanig 
is dat er nood aan een Hervormer is. Maar zij willen de Hervormer niet 
aanvaarden die door Allah werd aangeduid. Niettemin heerst de wil van 
Allah en elk jaar treden er honderden en duizenden tot de Djamaat toe nen 
en dit is bewijs van Allah's zegening en goedkeuring. 

Huzur-e-anwar zei dat een groot aantal mensen hun ervaringen in dit 
aspect doorsturen en men zou verrast zijn over hoe Allah zelf de vroom -
en de mensen met een zuiver hart begeleidt. Huzur-e-anwar vertelde over 
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verschillende instanties uit verschillende landen waarbij God de mensen 
benadert doormiddel van dromen, MTA, vijandigehden en andere 
middelen. 

De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd; onthou dat Allah alles Zelf 
Verordent. Een koele bries begint te waaien. Allah's verrichtingen nemen 
tijd." Ook al hadden wij geen bewijzen, het zou toch nodig geweest zijn 
voor de Moslims, in licht van huidige toestanden, om verwoed te zoeken 
naar de Beloofde Messias a.s. die het kruis moest “breken”. Als de 
mullahs werkelijk het voordeel van de gewone man zouden beschouwen, 
dan zouden ze zulke vijandigheid niet tonen jegens ons. Ze functioneren 
eigenlijk zoals onze boodschappers terwijl ze op een of een andere manier 
onze boodschappen van Oost naar West dragen. 

Huzur-e-anwar zei dat wij niet gestoord worden door vijandigheid, zij het 
in Algiers of in Pakistan. Het helpt ons om onze leer te verspreiden en ons 
te introduceren. Deze mensen moeten de woorden van de Beloofde 
Messias onthouden, "Als jullie mij niet aanvaarden, zullen jullie de 
Messias die moet komen nooit vinden. Het is mijn advies aan U om 
'Taqwa' niet los te laten en om deze zaken met een vriendelijke ziel te 
beschouwen. Denk vroomhartig in alle eenzaamheid en vraag God voor 
Zijn begeleiding. Moge Allah hun harten openen tot Ahmadiyyat. Amin. 

Huzur-e-anwar leidde de gebed in afwezigheid aan voor een Deens 
Ahmadi, Mr. Haji Johnson, die twee dagen eerder overleden is. 

Inna lillah-e-wa’innaelaiherajeoun
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