DE HEILIGE KORAN
“O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt
met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk
u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest
rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest
Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij
doet.”

(De Heilige Koran 5:9)

GEZEGDE VAN DE HEILIGE
PROFEET MOHAMMED(S)
Abu Hurairah(ra) vertelt, dat de Heilige Profeet(s) zei: “In wat voor een (ellendige) toestand zult u verkeren, wanneer
de zoon van Maria nederdaalt tussen u (...)”
(Sahīh Bukhārī)

UIT DE GESCHRIFTEN VAN DE
BELOOFDE MESSIAS & IMAM MAHDI(AS)
“De tijd die werd voorspeld is dan ook aangebroken. Ieder godvrezend persoon moet toegeven dat de mensenrechten
constant worden geschonden en onmenselijke wreedheden iedere dag gebeuren (…) God was vanuit de hemel getuige
van dit onrecht en heeft een persoon gestuurd in de gelijkenis van Jezus de Messias, om dit recht te zetten (…) Dit
is de tijd van de Beloofde Messias. God zal zeker een manier creëren om de wereld die op dit moment gevuld is met
vervolging, onrechtvaardigheid en bloedvergieten, te vullen met rechtvaardigheid, vrede en verzoening. Gezegend
zijn de heersers en koningen die een rol spelen in het bereiken van dit doel”
(Britse Regering en Jihad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, bladzijde 29, 30, 35 en 37)
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AUTEURSRECHT:
Op de artikelen van Al-Islaam rust
auteursrecht. Dit heeft ook betrekking
op de vorige Al-Islaam bladen. Wilt u
een korter of langer fragment van een
artikel overnemen, neem dan contact
met ons op.
In de tekst komen de volgende
afkortingen en termen voor:
(s) - Sallallāho ‘Alaihi wa sallam: Mogen de
vrede en zegenigen van Allah met hem zijn.
(as) - ‘Alaihis salām: Vrede zij met hem.
(ra) - Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum:
Moge Allah welbehagen in hem/haar/hen
hebben.
(rh) - Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā: Moge
Allah zij hem/haar genadig zijn.
(aba) - Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil’Aziz: Moge Allah de Verhevene, hem helpen
met Zijn machtige Hand/Hulp.
(Khalifa) - Kalief - het spirituele en
administratieve Hoofd van de Gemeenschap.
(Khalifa-tul-Masih) - Kalief (opvolger)
van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as).

VOORWOORD
Geachte lezers,
Assalāmo ‘Alaikum Wa Raḥmatullāhe Wa Barakātuhu
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn
Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor de periode juli t/m september 2022. Al-Islaam heeft een
grote betekenis, omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in
1948 gedurende het leven van Hazrat Mirzā Bashir-ud-in Mahmood Ahmad(ra), die de Tweede Kalief (Khalifa) van
de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale Hoofd van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba),
zijn wij in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van Al-Islaam te lanceren in januari 2020. Het is een
voortzetting van de eerder gedrukte versie van het blad. Dit is inmiddels de elfde editie.
Het thema van deze editie is “STOP: De dreiging van een Derde Wereldoorlog”.
De wereld maakt zeer turbulente tijden door. Nu de pandemie achter de rug is, staat de wereld voor uitdagingen die
doen denken aan die van voor de Tweede Wereldoorlog, van wereldwijde recessie tot geopolitieke spanningen en
oorlogen.
Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat
Mirzā Masroor Ahmad(aba), waarschuwt de wereldleiders nu al meer dan 10 jaar, dat tenzij absolute rechtvaardigheid
wordt betracht in nationale- en internationale aangelegenheden, de opmars naar de Derde Wereldoorlog onvermijdelijk
is. Hij heeft ook een krachtige waarschuwing gegeven aan de wereldleiders en regeringen met betrekking tot de crisis
in Rusland- Oekraïne. Zijne Heiligheid drong er bij de wereldleiders op aan alles in het werk te stellen om de situatie
te de-escaleren voordat deze oncontroleerbaar tot uitbarsting komt.
Hoe is het zover gekomen?
Volgens de Kalief is de wereld achteloos geworden in het naleven van haar rechten tegenover haar Schepper en
is onrechtvaardigheid doorgedrongen tot elk niveau van de samenleving. Zijn boodschap is eenvoudig: tenzij de
mensheid zich tot haar Schepper keert en een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover God ontwikkelt, kan
rechtvaardigheid nooit zegevieren. En zonder rechtvaardigheid, zal er nooit vrede kunnen zijn. Het Westen wordt
vandaag overheerst door agnosticisme en atheïsme. In een dergelijk wereldbeeld, waarin er geen Hogere Macht is aan
wie wij verantwoording verschuldigd zijn, is er weinig stimulans voor mensen om rechtvaardigheid in acht te nemen
wanneer hen dat ongelegen komt.
Is er nog hoop voor de mensheid?
De Kalief heeft ons een praktische oplossing aangereikt om de kwelling van oorlogvoering, bloedvergieten en
vernietiging te vermijden:
“Ik geloof dat wij nog de tijd hebben om een dergelijke oorlog te voorkomen, maar de oplossing blijft, zoals
ik al zei, dat wij rechtvaardig moeten handelen en alle gevestigde belangen opzij moeten zetten. Samenvattend
geloof ik dat ware rechtvaardigheid niet kan zegevieren, tenzij de wereld haar Schepper erkent en Hem aanvaardt
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als de Onderhouder van de mensheid. Niet alleen zal ware rechtvaardigheid niet zegevieren, maar wij zullen
ook een dodelijke kernoorlog meemaken, waarvan onze toekomstige generaties de catastrofale gevolgen zullen
ondervinden. Ik bid dat de wereld deze realiteit gaat begrijpen. Ik bid dat wij allen onze respectievelijke rol spelen
in het bevorderen van de zaak van de mensheid. En ik bid dat ware vrede, gebaseerd op rechtvaardigheid, tot stand
zal komen in alle delen van de wereld.” [1]
Of dit conflict uitloopt op een wereldoorlog is een vraag die alleen de tijd ons zal leren, terwijl we alleen maar kunnen
hopen en bidden dat het niet gebeurt. Het valt echter niet te ontkennen dat de huidige situatie in de wereld niet het
gevolg is van een plotselinge verschijnsel, maar van een voortdurende veronachtzaming van de vrede.
Wij hopen dat wereldleiders het besef zullen hebben om deze vreselijke realiteit te begrijpen en dat zij in plaats van
een agressief beleid te voeren, wapens te exporteren en geweld te gebruiken om hun doelstellingen te bereiken, een
beleid zullen voeren dat rechtvaardigheid bevordert en dit veilig stelt. In deze editie zal de redactie van Al-Islaam
daarom de nodige aandacht besteden aan de huidige wereldsituatie, met name de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Al-Islaam presenteert in deze editie een 9-punten plan voor de weg naar vrede en wij roepen de lezer op om de
boodschap nu te onderschrijven. We zijn nu in het tijdperk van de Vijfde Khalifa, wiens naam Mirza Masroor Ahmad
is. Aangezien Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) door God wordt geleid, zou de wereld er goed aan doen om zijn
waarschuwingen in acht te nemen. Een gedeelte uit deze editie gaat over het leven van de Khalifa van onze tijd;
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba).
Een ander artikel over wat het verschil is tussen Ahmadi Moslims en andere Moslims passeert ook de revue, omdat
het belangrijkste verschil is dat Ahmadi Moslims geloven dat de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) van de laatste
dagen is verschenen zoals voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed(s) en vele andere profeten.
Waarom is dit belangrijk?
Omdat hij degene is die volgens voorspellingen de mensheid zal leiden naar een tijd van vrede. Andere Moslims en
volgelingen van andere religies wachten nog steeds op de komst van een hervormer.
De lezer zal twee artikelen treffen met daarin selecties van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap over zijn waarschuwingen de laatste decennium voor een dreiging van de Derde Wereldoorlog.
In deze editie zal de lezer verder over de onderstaande onderwerpen kunnen lezen:
• Recensie over het boek “Wereldcrisis en De Weg naar Vrede”.
• Brieven verzonden aan wereldleiders door het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (2012 en
2013).
• Brieven verzonden aan wereldleiders door het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tijdens
Covid-19 pandemie (2020).
• Wat is Khilafat en hoe wordt een Khalifa gekozen?
• Moslimleider roept op tot verantwoordelijkheid van de media.
• De rol van de Verenigde Naties.
• Beteugelen van de wapenhandel.
• Dringend advies aan landen over sancties.
• De activiteiten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
• Een reeks vragen die gesteld werden door de leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat over het geloof en
hedendaagse kwesties aan het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde
Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba).
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Wij vertrouwen erop dat onze lezers over deze actuele thema’s veel interessante en waardevolle informatie in dit blad
kunnen vinden en er voordeel uit kunnen behalen. Wat voor intellectuele of opvoedkundige achtergrond de lezer ook
heeft, een geloof, of een atheïstische of agnostische denkwijze, Al-Islaam biedt hem stellig iets van zijn gading en
richt zich dus tot een breed lezerspubliek.
Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan en zal
fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening, gelijkwaardigheid, eenheid en vrede.
Moge Allah, de Almachtige, de mensheid in de wereld beschermen en in staat stellen deze mooie boodschap te
begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot bezinning kan komen en de wereld een hemelse verblijfplaats
wordt.
Alle lof behoort tot Allah, de Heer der Werelden.
Met vriendelijke groet,
Redactie Al-Islaam
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MEER DAN 10 JAAR VAN
[1]
WAARSCHUWINGEN!
Door de heer Youssef Ikhlaf

Het is gemakkelijk om nu op de “Derde Wereldoorlog”
hype te springen. De media weten dat schokkende
en dramatische koppen hun lezerspubliek en
kijkcijfers doen stijgen. Evenzo, weten de westerse
media die president Poetin als een kwade figuur
afschilderen, dat het opwekken van verdeeldheid
en verontwaardiging ook in hun voordeel speelt.

Meer dan een decennium lang heeft het internationale
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa), Hazrat
Mirza Masroor Ahmad(aba) de wereld gewaarschuwd
dat een wereldoorlog steeds dichterbij kwam. Deze
waarschuwingen waren persistent, en vele ervan werden
uitgesproken in aanwezigheid van de hoogste en meest
invloedrijke politici en hoogwaardigheidsbekleders
in de wereld. Hij heeft toespraken gehouden voor het
Amerikaanse Congres, het EU-parlement, het Lagerhuis,
de UNESCO, de parlementen van Nederland, Japan,
Nieuw-Zeeland en vele andere. Hij heeft zowel
universiteiten als het gewone volk toegesproken.
Sommigen deden zijn uitspraken aanvankelijk af
als overdreven pessimistisch. En zeker, weinigen
leken echt acht te slaan op zijn waarschuwingen.

Wat echter moeilijker is, is om een dergelijke reeks
gebeurtenissen lang geleden te hebben voorspeld en
het onrecht dat deze zou veroorzaken, te veroordelen in
plaats van slechts te juichen voor een bepaalde groep
of land. Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde
Kalief (Khalifa), Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) heeft
dergelijke gebeurtenissen lang geleden voorspeld. [3]
Tijdens een virtuele ontmoeting met de jongeren van de
Ahmadiyya moslim gemeenschap Duitsland heeft hij
bijvoorbeeld voorspeld dat er een oorlog komt, die wij nu
in 2022 zien woeden tussen Rusland en Oekraïne: “Als
er na het coronavirus een oorlog ontbrandt, dan zal de
situatie van de wereld nog hachelijker worden en zal
het vele jaren duren voordat de situatie van de wereld
weer normaliseert... Ik denk dat het heel goed mogelijk
is dat er een oorlog of een conflict uitbreekt nadat
deze pandemie van het coronavirus is afgelopen.” [4]

Terwijl de wereld een economische recessie doormaakte,
de oorlog in Syrië woedde, de Oekraïne-crisis van 2014
zich ontwikkelde, groeiende spanningen met Iran en
Noord-Korea zich voordeden, en een heropleving van de
nucleaire proliferatie ontstond[2], waren de vooruitziende
waarschuwingen van de Kalief onverbiddelijk. Zijne
Heiligheid waarschuwt al lange tijd voor een naderende
wereldcrisis en heeft de wereld rondgereisd om de
boodschap van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de
Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Terwijl hij de grootste Islamitische gemeenschap
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) te verspreiden. ter wereld leidt, waarschuwt hij al meer dan tien
jaar dat de dreiging van een wereldoorlog tussen het
Hij waarschuwt dat als de mensheid doorgaat op de weg Westen en Rusland aan de horizon opdoemt. Zijn
van onrechtvaardigheid, en als we onze verantwoordelijk- boodschap is al meer dan een decennium consistent:
heid jegens God niet werkelijk erkennen, deze weg Oorlog is op komst, tenzij er verandering komt.
onvermijdelijk zal leiden tot een wereldwijde catastrofe.
Sommige religieuze groeperingen in de wereld van
De afgelopen maanden heeft de oorlog tussen Rusland vandaag voorspellen onheil en naderende rampspoeden,
en Oekraïne wereldwijd tot onzekerheid geleid en bijna met een gevoel van vrolijkheid. In hun ogen zullen
de mogelijkheid van een grootschalige escalatie. dergelijke rampen uiteindelijk de tweede komst van
Sinds de gevaarlijkste momenten van de Koude Christus inluiden, wat betekent dat hun geloof
Oorlog zijn de spanningen tussen het Westen en gerechtvaardigd zal worden en hun sekte zal
Rusland niet meer zo hoog geweest. Talrijke politieke zegevieren. Zij waarschuwen voor de ineenstorting
commentatoren verklaren nu openlijk dat een kernoorlog van de samenleving, niet met een gevoel van echte
een reële en op handen zijnde mogelijkheid is. bezorgdheid voor de wereld, maar veeleer met het oog
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op hun eigen belangen die op het spel staan. Sommigen De Heilige Koran werpt licht op dit dilemma: “O, gij
hopen zelfs dat deze ineenstorting zal plaatsvinden, die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid,
zodat hun overwinning kan worden bespoedigd. getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of
ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter
Hoewel hij het Hoofd is van een religieuze gemeenschap, dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet
zijn de waarschuwingen van Zijne Heiligheid, Hazrat onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt
Mirza Masroor Ahmad(aba) niet van deze aard. Hij legt in of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat
detail de diepere oorzaken van de hachelijke toestand van gij doet.” [6]
de wereld bloot en legt geduldig uit hoe we die kunnen
oplossen, om zo te voorkomen dat zulke rampen zich ooit Het vers benadrukt het feit dat de Islam mensen leert
voordoen.
rechtvaardigheid in acht te nemen, zelfs als dat ten koste
van henzelf gaat. Het vers beschrijft vervolgens hoe
mensen zichzelf moeten motiveren om zich aan zulke hoge
normen van moraliteit te houden - door te beseffen dat
God Zich bewust is van hun daden. Met andere woorden,
we zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan
God. In ons proces van het ontwikkelen van een relatie
met Hem, moeten we ons de normen herinneren die Hij
van ons verwacht en erkennen dat we uiteindelijk tot Hem
zullen terugkeren.
Het Westen wordt vandaag overheerst door agnosticisme
en atheïsme. In een dergelijk wereldbeeld, waarin er
geen Hogere Macht is aan wie wij verantwoording
verschuldigd zijn, is er weinig stimulans voor mensen
om rechtvaardigheid in acht te nemen wanneer hen dat
ongelegen komt.
Als dit leven het enige leven is, waarom zou men dan
niet proberen al zijn persoonlijke doelen te bereiken,
ongeacht de negatieve gevolgen voor anderen? Waarom
zou men niet proberen zoveel mogelijk rijkdom te
(aba)
Hazrat Mirza Masroor Ahmad
vergaren als fysiek mogelijk is, zelfs als dat betekent
Khalifatul Masih V
dat anderen hongerlijden? Waarom zouden we onze
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: “Ik heb de hele tijd geopolitieke macht niet uitbreiden, zelfs als anderen
tegen de mensen van de wereld - tegen politici, tegen zich daardoor bedreigd voelen?
leiders - gezegd dat zij zichzelf moeten veranderen en
moeten proberen ware rechtvaardigheid, absolute Individualisme en atheïsme leiden samen tot een soort
rechtvaardigheid in de wereld te vestigen en hun geestelijke anarchie, waarin onze eigen persoonlijke
plichten tegenover hun Schepper en hun medemensen te belangen voorrang hebben op al het andere. Maar in een
vervullen. Anders is er geen garantie [over] wat er gaat wereld waarin wij ons wel verantwoordelijk voelen voor
gebeuren, en wat we kunnen zien is een zeer donker en een Hogere Macht, en beseffen dat wij eens tot Hem zullen
somber einde van deze wereld.” [5]
terugkeren, zijn wij gedwongen onze moraal in acht te
houden, uit vrees dat God onze onrechtvaardige daden
Maar hoe kan een dergelijke rechtvaardigheid kan waarnemen.
werkelijk worden bereikt?
Aangezien Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) door God
Hoe kunnen wij van individuen en landen verwachten wordt geleid, zou de wereld er goed aan doen om zijn
dat zij zich zo gedragen dat zij rechtvaardigheid in waarschuwingen in acht te nemen.
acht nemen, zelfs als hun eigen belangen daardoor in
het gedrang lijken te komen?
8

Voor een overzicht op chronologische volgorde van de waarschuwingen van Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba) verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande artikelen:
• ‘Meer dan 10 jaar van waarschuwingen tijdens diverse gelegenheden!’
Door de heer Youssef Ikhlaf
• ‘Meer dan 10 jaar van waarschuwingen tijdens jaarlijkse Vredessymposia!’
Door de heer Youssef Ikhlaf
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DE KHALIFA VOOR ONZE TIJD: HAZRAT MIRZA
MASROOR AHMAD, KHALIFATUL MASIH V(ABA)[1]
Vertaald door de heer Youssef Ikhlaf

Hij werkte van 1977 tot 1985 in West-Afrika op het gebied
van onderwijs en medische voorzieningen en als hoofd van
een landbouwproject. In de jaren 1985 tot 2003 vervulde
hij verschillende functies in de Gemeenschap op centraal
niveau. In december 1997 werd Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba) benoemd tot Nazir-e-‘Alā [hoofdbestuurder]
van Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan.
Na het overlijden van de vierde Khalifa, Hazrat Mirza
Tahir Ahmad(rh), werd hij op 22 april 2003 gekozen als
Khalifa, het internationale Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap. Sinds zijn verkiezing tot Khalifa
heeft hij voortdurend een actieve en wereldwijde campagne
gevoerd om het vreedzame karakter van de boodschap
van de Islam te benadrukken. Hij heeft in dit verband
gesproken tijdens vredesconferenties in Londen en tijdens
andere gelegenheden in verschillende landen. Zo heeft hij
gesproken in het Europees Parlement en heeft hij brieven
verzonden aan verschillende staatshoofden en opgeroepen
tot het bevorderen van de vrede.

De Heilige Profeet Mohammed(s), heeft voorspeld dat de
instelling van het spirituele Kalifaat zou worden hersteld
Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim na de komst van de Imam Mahdi, ook bekend als de
Gemeenschap, de Vijfde Kalief,
tweede komst van Jezus(as). Die persoon was de Stichter
(aba)
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad(as).
(aba)
Hazrat Mirza Masroor Ahmad , de vijfde spirituele
opvolger [Khalifa] en achterkleinzoon van de Beloofde We zijn nu dus in het tijdperk van de Vijfde Khalifa,
Messias en Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam wiens naam Mirza Masroor Ahmad(aba) is. Goddelijk
Ahmad(as) van Qadian, is het internationale Hoofd van de geleid volgens Ahmadi Moslims, waarschuwt de Khalifa
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, welke in meer dan de wereld al meer dan 10 jaar, dat zonder het naleven van
200 landen is vertegenwoordigd. Hij is de uitverkorene absolute rechtvaardigheid, de wereld afstevent op een
van God en de duidelijke stem van deze tijd.
Derde Wereldoorlog.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) is afgestudeerd aan
het Ta’limul-Islam College te Rabwah, Pakistan. En in
1976 behaalde hij zijn mastertitel (MSC) in Agricultural
Economics (landbouweconomie) aan de University of
Agriculture te Faisalabad, Pakistan. Na zijn studie heeft
hij zijn leven toegewijd aan het geloof en ging in het kader
van het Nusrat Jehan Programma naar Ghana. Hij heeft
daar jaren de functie van directeur voor verschillende
scholen van de Ahmadiyya Gemeenschap en als manager
van de Ahmadiyya Agricultural Farms vervuld.

Aangezien Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) door God
wordt geleid, zou de wereld er goed aan doen om zijn
waarschuwingen in acht te nemen.
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• https://www.alislam.org/profile/hazrat-mirza-masroor-ahmad/
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DE WEG NAAR VREDE
Negen oplossingen voor “De weg naar vrede” is een
initiatief van de Outreach-afdeling van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap van het Verenigd Koninkrijk.
Deze gedetailleerde oplossingen zijn noodzakelijk voor
het bereiken van een wereldvrede. Ze zijn gebaseerd
op de richtlijnen gegeven door het internationale
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de
Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba). Door ernaar te handelen, kan de mensheid
een Derde Wereldoorlog afwenden.
[1] ERKENNING VAN DE SCHEPPER

[4] EXTREMISME VERWERPEN
“Schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen
die onheil stichten, niet lief.”
~ Heilige Koran 28:78
Erkennen dat bij het bestrijden van extremisme in naam van
de Islam het een vereiste is om het ware, vreedzame gezicht
van de Islam te tonen, te benoemen en te propageren.
[5] LOYALITEIT AAN DE NATIE

“Liefde voor het land waarin men woont, is onderdeel
“Indien u van een kunstwerk houdt, dan moet u ook van het geloof.”
van de kunstenaar houden. Indien u van de schepping ~ De Heilige Profeet Mohammed(s)
houdt, dan moet u ook van de Schepper houden”
~ Hazrat Mirza Tahir Ahmad(ra)
Werken in een geest van onzelfzuchtige opoffering en
welwillendheid voor het land waarin men verblijft,
Het begrip dat erkenning van de eenheid van onze Schepper ongeacht het feit of men tot de oorspronkelijke bewoners
de enige echte basis kan zijn voor de erkenning van de behoort of niet.
eenheid van de mensheid.
[6] NOODZAAK VAN NUCLEAIRE 				
[2]		 GLOBALE EENHEID TUSSEN LANDEN
ONTWAPENING
Met de opkomst van globalisering is er behoefte aan De wapens die vandaag de dag beschikbaar zijn, zijn
eenheid tussen wereldleiders, zodat de rechten van kleinere dermate destructief dat deze ertoe kunnen leiden dat
naties niet worden ondermijnd.
kinderen van komende generaties geboren worden met
ernstige afwijkingen.
Het erkennen van de gelijkheid van alle naties in
internationale structuren zoals de Veiligheidsraad van de Werken aan een snelle ontmanteling van kernwapens. Het
Verenigde Naties en de Wereldbank.
gebruik van zulke wapens zal op elk gebied een ongekend
lijden betekenen voor de mensheid en de planeet in het
[3] ABSOLUTE RECHTVAARDIGHEID
algemeen.
“En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen
om onrechtvaardig te handelen. Wees rechtvaardig,
dat is dichter bij de vroomheid.”
~ Heilige Koran 5:9
Rechtvaardig handelen, op alle gebieden van het leven,
gevestigde belangen mijden en altijd werken voor wat
juist is.
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[7] ELIMENEREN VAN WINSTBEJAG OP WAPENS
“Geld regeert en moraliteit is nergens meer te bekennen. Hoe kan vrede worden bereikt in een dergelijke
omgeving?”
~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
Mensen gaan vóór winst, immers het welzijn van mensen is belangrijker. Een einde aan winstbejag op wapens, en in
het bijzonder aan wapenleveranties aan partijen en landen die betrokken zijn bij een conflict.
[8] NOODZAAK TOT ECONOMISCHE GELIJKHEID EN UITROEIING VAN ARMOEDE
De Islam leert dat de middelen van een land het nationale vermogen vormen en derhalve moeten worden aangewend
ten gunste van alle lagen en klassen van de samenleving.
Beëindiging van schuldslavernij op elk niveau. Vestiging van het soevereine recht van elk volk op een aandeel in de
rijkdom en de middelen van hun land.
[9] DE MENSHEID DIENEN
“Wees bereid om de tranen te drogen van degenen die bestolen, bedroefd en kwetsbaar zijn achtergelaten.”
~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
Bevordering van wederzijdse liefde voor en dienstbaarheid aan de gehele mensheid ongeacht klasse, huidskleur of
geloof.
Ik omarm deze negen fundamenten van vrede!
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
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BRIEVEN VERZONDEN AAN WERELDLEIDERS DOOR HET
HOOFD VAN DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP
TIJDENS COVID-19 PANDEMIE (2020)
Vertaald door mevrouw Agnes Sterk
8 december 2020

INLEIDING
The Review of Religions is vereerd om brieven te presenteren aan wereldleiders die tijdens de Covid-19 pandemie
zijn gestuurd door het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief),
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). Een paar dagen eerder ging een officieel persbericht vooraf aan
de publicatie van deze brieven door het internationale persbureau van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
In deze historische brieven spoort Zijne Heiligheid(aba) wereldleiders aan om de verlammende en verwoestende effecten
van Covid-19 te beschouwen als een Goddelijke waarschuwing voor de mensheid, en vestigt hun aandacht op het
erkennen van de Schepper terwijl hij er acht op slaat om het uitbreken van een wereldoorlog te voorkomen. .
In 2012 publiceerde The Review of Religions voor het eerst een reeks historische brieven die Zijne Heiligheid(aba) naar
wereldleiders stuurde. Nu in 2020 is The Review of Religions opnieuw vereerd om nieuwe en historische brieven te
presenteren die zijn geschreven door Zijne Heiligheid(aba).
Er zijn 17 brieven gestuurd door Zijne Heiligheid(aba), waarvan 14 aan staatshoofden of nationale leiders van landen
waaronder de leiders van Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Ghana, India, Israël, Japan, Nigeria, Rusland,
Sierra Leone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.
Naast die 14 brieven, allemaal verzonden in de maand juni, stuurde Zijne Heiligheid(aba) ook brieven naar Zijne
Heiligheid, Paus Franciscus en de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Terwijl hij een brief aan de premier
van Israël stuurde, stuurde Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) hetzelfde bericht ook in een brief aan
de plaatsvervangende premier van Israël, aangezien hij in de toekomst het ambt van premier zal bekleden.
Omdat sommige leiders hetzelfde bericht hebben gekregen, hebben we die berichten gegroepeerd als één bericht.
Binnen die groep hebben we de volledige op zichzelf staande brief aan de president van Frankrijk gepubliceerd en
daarnaast hebben we de namen genoemd van de leiders van de andere naties die exact hetzelfde bericht hebben
ontvangen, evenals de data waarop die brieven zijn verzonden. We gebruikten de brief aan de president van Frankrijk
als voorbeeldbrief, omdat Frankrijk vooral de recente wereldwijde media-aandacht heeft getrokken.
Zijne Heiligheid voegde de volgende regel toe in zijn brief aan president Donald Trump van de Verenigde Staten
van Amerika: “... het is absoluut noodzakelijk dat de leider van de natie een voorbeeld stelt voor de rest van
de samenleving. Omwille van de vrede en harmonie van welk land dan ook, is het een eerste vereiste dat de
regering, lokale autoriteiten en wetshandhavinginstanties al hun burgers ongeacht hun huidskleur of etniciteit
gelijk behandelen. In dit opzicht is de verwachting van absolute gerechtigheid en non-discriminatie van de leider
van een land als de Verenigde Staten bijzonder hoog.”
In zijn vrijdagpreek van 6 november 2020 zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):
“Enkele maanden geleden, tijdens deze coronavirus-pandemie, schreef ik opnieuw brieven aan bepaalde
staatshoofden, waaronder de president van Frankrijk. In de brief waarschuwde ik hem in de woorden van
de Beloofde Messias(as) zeggend dat deze beproevingen en rampen door God worden gezonden als gevolg van
onrechtvaardigheid. Daarom moet hij er acht op slaan, een eind maken aan alle onrechtvaardigheden en vrede
stichten en alleen hetgeen zeggen wat op waarheid is gebaseerd. We hebben aan onze verplichtingen voldaan en
zullen dat blijven doen. Nu is het aan anderen om te beslissen of ze er wel of niet acht op slaan.”
Om de brieven te lezen, verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• Brieven aan wereldleiders door het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tijdens Covid-19 pandemie
(2020) vertaald door mevrouw Agnes Sterk
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RECENSIE OVER HET BOEK
"WERELDCRISIS EN DE WEG NAAR VREDE"[1]
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf

• Brief aan de President van de Franse Republiek
• Brief aan Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd
Koninkrijk en de Rijken van het Gemenebest
• Brief aan de Opperste Leider van de Islamitische Republiek
van Iran
• Brief aan de President van de Russische Federatie

De wereld maakt momenteel zeer turbulente tijden door.
De wereldwijde, economische crisis blijft bijna elke week,
nieuwe en ernstige gevaren vertonen. De overeenkomsten
met de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog worden
voortdurend aangehaald en het lijkt duidelijk dat de
Er is een overweldigend gevoel dat de zaken snel uit de
gebeurtenissen de wereld in een ongekend tempo voeren
hand lopen, en de mensen zijn op zoek naar iemand die
in de richting van een gruwelijke derde wereldoorlog.
het podium opkomt en concrete, gedegen leiding geeft
waarin ze kunnen vertrouwen, en die zowel hun harten
In dit boek[2], een verzameling van toespraken en brieven
als hun gedachten aanspreekt, en hen hoop geeft dat er
aan de Wereldleiders, waarschuwt het wereldwijde Hoofd
een pad is dat naar vrede kan leiden. De gevolgen van een
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde
nucleaire oorlog zijn zo catastrofaal dat niemand er zelfs
Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor
aan durft te denken.
Ahmad(aba), de wereld voor de snel naderende gevaren en
hoe zij rampspoed kan voorkomen en een koers naar vrede
Hier, in dit boek zijn richtlijnen samengebracht
uit kan zetten.
die aangehaald zijn door Hadrat Mirza Masroor
Ahmad(aba), Hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya
Het boek bestaat uit de volgende verzameling van
Moslim Gemeenschap. In de afgelopen jaren, zoals
toespraken en brieven aan wereldleiders:
de gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt, heeft hij
onverschrokken aan de wereld verkondigd waar deze
• Islamitisch Perspectief op de Wereldcrisis
• De Leer van de Islam inzake Loyaliteit en Liefde voor de zaken toe leiden – niet om alarm te slaan maar om de
Eigen Natie
wereld voor te bereiden om erover na te denken hoe zij tot
• De Verwoestende Gevolgen van een Nucleaire Oorlog en zo’n toestand is gekomen en hoe het onheil kan worden
de Kritieke Behoefte aan Absolute Rechtvaardigheid
afgewend en een koers kan worden uitgezet naar vrede
• Het Pad naar Vrede—Rechtvaardige Betrekkingen Tussen en veiligheid voor alle volkeren die wonen in deze global
Naties
village. Hij heeft openhartig verkondigd dat de enige weg
• De Sleutel tot Vrede—Mondiale Eenheid
• Kunnen Moslims integreren in westerse samenlevingen? om vrede voor de wereld te verzekeren, het toepassen van
nederigheid en rechtvaardigheid is en door zich ootmoedig,
• Islam – Een Religie van Vrede en Mededogen
onderdanig te wenden tot God; dat de mens weer humaan
• Wereldvrede—De Dringende Behoefte van deze Tijd
wordt; dat de sterke de zwakke met waardigheid, respect
en rechtvaardigheid behandelt en dat de zwakken en
Brieven aan Wereldleiders
armen ook dankbaarheid tonen en de waarheid betrachten
en rechtschapen worden en dat iedereen zich in uiterste
• Brief aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus de XVI
• Brief aan de Minister-President van Israël
nederigheid en totale oprechtheid tot de Schepper wendt.
• Brief aan de President van de Islamitische Republiek van
Iran
• Brief aan de President van de Verenigde Staten van Amerika
• Brief aan de Minister-President van Canada
• Brief aan de Bewaarder van de Twee Heilige Plaatsen, de
Koning van het Koninkrijk Saoedi Arabië
• Brief aan de Premier van de Staatsraad van de Volksrepubliek
China
• Brief aan de Minister-President van het Verenigd Koninkrijk
• Brief aan de Kanselier van Duitsland

Steeds weer heeft hij iedereen eraan herinnerd dat de weg
terug van de rand van onheil is dat de naties rechtvaardigheid
een absolute vereiste maken in hun zakelijke relaties met
elkaar. Zelfs als er onderlinge vijandschap is, dienen ze
rechtvaardigheid na te leven omdat de geschiedenis ons
heeft geleerd dat dit de enige weg is om elk spoor van
toekomstige haat weg te wissen en bijgevolg een duurzame
vrede te bouwen.
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Zijne Heiligheid(aba) heeft over een groot gebied gereisd
om persoonlijk de mensen aan te spreken die
verantwoordelijk zijn voor het besturen van de grote
naties in de wereld. Zo heeft hij historische toespraken
gehouden op Capitol Hill in Washington D.C., de Houses
of Parliament in Londen, het militaire hoofdkwartier
in Duitsland, het Europees Parlement in Brussel en het
Nationale Parlement van New Zeeland. Deze evenementen
werden bijgewoond door vooraanstaande congresleden,
parlementsleden, ambassadeurs, ngo-leiders, religieuze
leiders, professoren, beleidsadviseurs en journalisten.
Zijne Heiligheid heeft duidelijk tegen hen gezegd dat de
eisen van rechtvaardigheid enkel vervuld worden wanneer
alle partijen en alle volkeren gelijk behandeld worden
en hij waarschuwde voor een wereldcrisisspiraal die
het natuurlijke gevolg is van een onjuist en onmenselijk
financieel en politiek beleid dat onophoudelijk spanningen
doet ontstaan tussen volkeren in de wereld.

BRONNEN:
[1] https://bieb.islamnu.nl/product/wereldcrisis-en-deweg-naar-vrede/
[2] https://bieb.islamnu.nl/product/wereldcrisis-en-deweg-naar-vrede/
[3] Heilige Koran: hoofdstuk 5 vers 9
Om de brieven te lezen, verwijst de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• Brieven aan de wereldleiders door het Hoofd van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (2012 en 2013)
Om het boek te lezen, verwijst de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• Wereldcrisis en De Weg Naar Vrede

Dit is de leer van de Heilige Koran die hij benadrukt heeft
in zijn brieven aan de leiders van de wereld:
“O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt
met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een
volk u niet aansporen om onrechtvaardig te handelen.
Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en
vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen
gij doet.” [3]
Het is ons oprechte gebed dat de richtlijnen die hierin
verzameld zijn, een bron van leiding voor de mensheid
mogen zijn in deze tijd van groot gevaar, zodat door te
handelen naar deze principes van rechtvaardigheid en
nederigheid en door zich te wenden tot God, de mens
moge worden gezegend met duurzame vrede! (Amin).
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RECENSIE OVER HET BOEK
"THE GULF CRISIS & THE NEW WORLD ORDER"[1]
vestiging van de ware Nieuwe Wereldorde, die gebaseerd
is op het systeem van absolute RECHTVAARDIGHEID
dat door de Heilige Koran wordt verkondigd. Dit alleen
al zal een blijvende vrede in de wereld garanderen en een
mooie toekomst voor de mensheid verzekeren. [3]
Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, de Vierde Kalief (Khalifa), Zijne
Heiligheid Hazrat Mirzā Tahir Ahmad(rh) zei:
“Ik verklaar namens Jamaat Ahmadiyya dat de
opmerkingen die ik maak gebaseerd zijn op waarheid
en dat ik dit eerlijk en onpartijdig doe. Ze kunnen voor
sommigen bitter overkomen. Maar hoe bitter ze ook
mogen lijken, de wereld zal, zo niet vandaag, dan toch
in de nabije toekomst, de waarheid aanvaarden van wat
ik zeg en instemmen met deze waarheid die ik gemaakt
heb zonder enig spoor van vooroordeel of achterliggende
bedoelingen.” [4]
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf

De GOLF CRISIS & De Nieuwe Wereldorde door Hazrat
Mirza Tahir Ahmad(rh)
De radicale veranderingen die zich op het wereldtoneel
voordoen en het gecompliceerde en hevige probleem
waarmee de Moslimwereld wordt geconfronteerd in de
nasleep van de Golfoorlog, zijn het brandende onderwerp
van de dag. Het voormalige spirituele Hoofd van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid,
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) hield een reeks van 17
vrijdagpreken over de Golfoorlog. 14 van deze preken
werden gehouden terwijl de oorlog nog aan de gang was en
de gebeurtenissen zich nog steeds voltrokken. De overige
3 preken werden gehouden in maart 1991, toen de oorlog
net tot een tragisch einde was gekomen.[2]
In deze preken plaatst hij de politieke houding en
de beleidsmanoeuvres in hun religieus en historisch
perspectief; hij belicht verschillende verborgen motieven
en werpt een levendige blik op hun verstrekkende
gevolgen. Hij heeft een diepgaande analyse van de situatie
in zijn geheel gepresenteerd en voorstellen gedaan voor de

“Aangezien ik de Islam vertegenwoordig, ben ik er daarom
van overtuigd dat de oplossing die door Ahmadiyya
Moslim Jamaat naar voren wordt gebracht, van nature
geen minachting waardig is. Als u het aanvaardt, zal
het in uw eigen voordeel zijn en in het voordeel van
de mensheid in het algemeen. Maar als u het afwijst,
bedenk dan dat u niet in staat zult zijn om overtredingen
uit de wereld te bannen en dat de ene inspanning na de
andere van uw kant zal mislukken. En de ene oorlog
zal op de andere volgen en de ene instabiliteit na de
andere zal ervoor zorgen dat de menselijke samenleving
overspoeld wordt met bloed en de vrede en rust van de
mensheid weggenomen zal worden. Dit is mijn geloof dat,
aangezien ik de Islamitische oplossing zal presenteren,
door de Genade van Allah, dat wat ik hierboven heb
verklaard zal geschieden. Of u zult het aanvaarden en
er voordeel uit halen, of u zult het verwerpen en dan zult
u de schadelijke gevolgen moeten ondergaan.” [5]
“Onze bescheiden oproep in dit opzicht is een nederig
woord van advies. Als iemand er in ernst naar wil
luisteren, het begrijpt en er vervolgens naar handelt, dan
zal hij er voordeel uit halen, want wat ik u presenteer is
de leer van de Koran. Maar als dit woord van advies
van ons met minachting en arrogantie wordt afgewezen,
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dan waarschuw ik u vandaag dat de Moslimwereld in
zulke ernstige gevaren zal wegzinken dat de hele wereld
van de Islam nog heel lang zal treuren. Zij kan misschien
blijven treuren, maar het zal niet meer zijn dan met het
hoofd tegen de muur slaan. Het zal niets winnen en niet
in staat zijn haar verloren kracht en waardigheid terug
te krijgen, zoals het nu is of zoals het in de toekomst zou
kunnen bereiken.” [6]

rechtvaardigheid in de wereld en dat rechtvaardigheid
zou uitsterven zonder de macht van deze naties. Aan de
andere kant maken de Moslimlanden grote beweringen
in de naam van de Islam; maar wanneer jullie deze
beweringen - die aan beide kanten worden gedaan - aan
een onderzoek onderwerpt, ontdekt u dat deze evenzeer
verstoken zijn van de elementen van rechtvaardigheid
die in de Heilige Koran zijn vastgelegd.” [9]

“Als een boodschap van de waarheid iemands woede
tegen ons opwekt, laat het dan bekend zijn dat de toevlucht
in onze God is. Wij vertrouwen Hem onze zaken toe, en
wij vrezen niet voor eventuele politieke gevolgen.” [7]

“Zolang de Islamitische wereld het systeem van
Islamitische rechtvaardigheid niet tot stand brengt,
zolang zij het Koranische concept van rechtvaardigheid
niet overneemt, kan zij noch rechtvaardigheid aan de
wereld presenteren, noch kan zij rechtvaardigheid van
De studie van deze preken zet aan tot nadenken en is de wereld verwachten!” [10]
zeer leerzaam voor een ieder die een betere toekomst
voor zijn nageslacht wenst. Men vraagt zich af hoe Zijne “De oplossing van alle problemen van vandaag is
Heiligheid(rh) meer dan een uur kon staan met slechts een de herleving van deze geest in de politiek. Dit zal een
aantal stukken aantekeningen en zulke marathonpreken kon stervende mensheid weer tot leven wekken. Als deze
houden over een onderwerp dat misschien nog nooit door geest overleeft, zullen oorlogen gedoemd zijn. Maar als
een Moslimgeleerde zo diepgaand is behandeld. Uit deze men toestaat dat deze geest sterft, zal het vuur van de
preken blijkt zijn diepe verlangen naar vrede in de wereld. oorlogen zeker weer oplaaien, en dan zal er geen macht
Veel van zijn voorspellingen en zorgen ontvouwen zich nu. op aarde zijn om ze te blussen.” [11]
Ongetwijfeld zal zijn boek nog vele decennia als richtsnoer
dienen voor de Moslims en de wereld in het algemeen. “Dus, welke kritiek ook van mij afkomstig is of van
Tijdens de oorlog schaarden de Moslimlanden zich aan mij zal uitgaan, zal gebaseerd zijn op de nobele morele
de zijde van de overwinnaar, zelfs als dit de slachting van principes van de Islam. En het zal gericht zijn op degene
hun geloofsbroeders betekende. Er waren anderen die als die het verdient - niet met de bedoeling om iemands
stille toeschouwers stonden, terwijl de volkerenmoord aan gevoelens te kwetsen, maar om het feit naar voren te
de gang was. Niemand sprak zich uit. Maar hier was de brengen en de betreffende kwesties te belichten. Met
spirituele opvolger van de Beloofde Messias(as) die sprak het oog op het voorgaande, wanneer ik een kritisch
met zo'n vooruitziende blik, gekoppeld aan ongeëvenaarde commentaar geef, controleer ik mijn diepste gevoelens
moed en openhartigheid dat de wereld versteld stond. Hij en maak ik er een punt van om nooit kritiek te uiten die
bekritiseerde het Westen voor hun dubbele standaarden geworteld is in enig vooroordeel. Ik reinig eerder mijn
en wanneer de noodzaak zich voordeed, aarzelde hij nooit hart, voel de aanwezigheid van God en probeer de feiten
om het Oosten, inclusief de Moslims te bekritiseren voor te presenteren en de waarheid te verkondigen. Zo'n dosis
het verzaken van de uitstekende leer van de Heilige Koran waarheid smaakt soms bitter, voor de ene of de andere
en voor het herhaaldelijk gebeten worden uit hetzelfde groep mensen, maar het is onvrijwillig van onze kant.
hol. Eén boodschap die hij in al deze preken voortdurend Wij kunnen niet voortdurend bevooroordeelde steun
benadrukte was dat de Moslims zich weer tot God moeten geven aan wie dan ook. Wij zullen altijd de kant van de
wenden met gebeden en smeekbeden omdat dat het wapen waarheid kiezen en ons voortdurend laten leiden door het
was dat de wereld zou beschermen tegen de intriges van Woord van God en de Praktijk van de Heilige Profeet(as)
de bedrieger.[8]
van de Islam. Wie onze eeuwige vriendschap zoekt, moet
bevriend raken met het Woord van God, de Soennah van
Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya de Heilige Profeet Mohammed(as), godvrezendheid en de
Moslim Gemeenschap, de Vierde Kalief (Khalifa), Zijne waarheid. Als hij dat doet, zal hij daarbij ons altijd aan
Heiligheid Hazrat Mirzā Tahir Ahmad(rh) zei:
zijn zijde vinden.” [12]
“De niet-Moslimlanden zijn druk bezig met het maken
van grote beweringen in de naam van rechtvaardigheid,
alsof zij zijn aangewezen als de enige hoeders van
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BRONNEN:
[1] https://www.alislam.org/book/gulf-crisis-new-world-order/
[2] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon August 27; 1992; pages 1-3
[3] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon August 27; 1992; pages 1-3
[4] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon January 25, 1991; page 185
[5] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon February 01, 1991; pages 207-208
[6] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon August 17, 1990; pages 53-54
[7] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon August 17, 1990; page 54
[8] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon August 27; 1992; pages 1-3
[9] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon August 17, 1990; page 40
[10] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon March 01, 1991; page 289
[11] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon March 01, 1991; page 303
[12] The Gulf Crisis & The New World Order; Friday Sermon January 11, 1991; page 136
Om het boek “The GULF CRISIS & The New Word Order” door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) in het Engels
te lezen, verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• https://www.alislam.org/book/gulf-crisis-new-world-order/
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u ook naar de bijgaande link:
• Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken
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BETEUGELEN VAN DE WAPENHANDEL[1]
Vertaald door de heer Youssef Ikhlaf
Grote machten, aangetrokken door lucratieve contracten,
rechtvaardigen de wapenhandel. Maar door de toename van
regionale onrust bedreigt de wapenhandel zelf de stabiliteit
van de wereldeconomie.
Voorstanders van wapenhandel beweren dat de wapenverkoop
conflicten ontmoedigt. Het internationale Hoofd van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de
Vijfde Kalief (Khalifa), Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
heeft echter op verschillende momenten uiteengezet
dat de wapenhandel de wereld alleen maar verder heeft
gedestabiliseerd.
Zijne Heiligheid(aba) vroeg zich af: als de wapenhandel een
afschrikkend effect heeft en voor vrede zorgt, waarom
verkopen Westerse mogendheden dan wapens aan elkaar
bestrijdende partijen - staten en rebellen - in het MiddenOosten? Het is zeker de schuld van moslimstaten die zich
met dergelijke corrupte praktijken bezighouden. Maar als
de Islam de schuldige is, hoe kunnen extremisten dan olie
verkopen om zulke geavanceerde wapens te kopen? Als er
sancties kunnen worden opgelegd aan olierijke landen, wat
houdt grootmachten dan tegen om de handel van extremisten
te stoppen? Naast de aankoop van wapens lokken deze
fondsen ook arme gezinnen om hun kinderen in ruil voor geld
af te staan, waardoor de extremistische basis groeit (kinderen
worden gerekruteerd om te vechten voor extremistische
groeperingen). Als de aanvoerlijnen van extremisten worden
afgesneden, zullen terreurgroepen, volgens Zijne Heiligheid
in maanden, niet jaren, worden verslagen; moslimlanden en
hun bondgenoten moeten op deze maatregel aandringen.

mogelijke contracten binnen te halen voor de verkoop
van destructieve wapens die, eenmaal afgevuurd, geen
onderscheid maken tussen onschuldigen en schuldigen.
Zij verkopen met trots wapens die geen uitzondering
maken voor kinderen, vrouwen of zwakken. Zij verkopen
schaamteloos wapens die steden in het wilde weg
verzwelgen en verwoesten. Talloze kinderen zien hoe hun
ouders op de meest onmenselijke wijze worden gedood en
vragen zich alleen maar af waarom hun ouders van hen
zijn weggenomen. Duizenden vrouwen blijven achter als
weduwe, hopeloos en kwetsbaar. Wat voor goeds kan er uit
zo'n verwoesting voortkomen? Het enige wat ik zie is een
generatie kinderen die in de armen worden gedreven van
hen die de vrede in de wereld willen vernietigen.”
“In plaats van naar school te gaan en onderwijs te volgen,
zodat ze kunnen uitgroeien tot fatsoenlijke, gezagsgetrouwe
burgers, is het enige onderwijs dat een hele generatie
kinderen krijgt, het leren beheersen van granaten of
raketwerpers, het uitvoeren van zelfmoordaanslagen en het
aanrichten van verwoestingen in de wereld.”
Het beteugelen van de wapenhandel, zei Zijne Heiligheid,
vereist het gehoorzamen van een instructie van Profeet
Mohammed(s):

“Niemand van u zal een ware gelovige worden totdat hij
voor zijn broeder verlangt wat hij voor zichzelf verlangt”
(Bukhari). Als we ons aan dit principe zouden houden, hoe
zouden we dan de wapenhandel kunnen vergemakkelijken?
Dialoog en het bevorderen van het gemeenschappelijk denken
zijn ook noodzakelijk. “Het is noodzakelijk”, zegt hij, “dat
landen en hun leiders zich niet alleen richten op hun eigen
nationale belangen, maar nadenken over wat het beste is
Zijne Heiligheid erkent ten volle de verantwoordelijkheid voor de wereld in zijn geheel. Dialoog met andere landen
van elke regering om de belangen van haar achterban te en gemeenschappen is van vitaal belang.”
behartigen. Maar deze verantwoordelijkheid rechtvaardigt
niet dat de grootmachten wapens verhandelen die de vrede Anders “staat de wereld aan de rand van een ramp.”
in de wereld kunnen vernietigen.
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim
“De grootmachten handelen openlijk en trots in wapens Gemeenschap u naar het bijgaande artikel:
die worden gebruikt om onschuldige mensen te doden, te
verminken en te onderdrukken. Helaas zijn deze landen • Het beteugelen van de wapenhandel
Door de heer Youssef Ikhlaf
alleen gericht op pogingen om hun economie te stimuleren
en het kapitaal van hun land te maximaliseren, zonder stil
te staan bij de gevolgen. Zij proberen wanhopig de grootst
19

DRINGEND ADVIES AAN
LANDEN OVER SANCTIES
Door de heer Youssef Ikhlaf

Hoe sancties de armen treffen:

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 1. Consumentenprijzen springen omhoog voor alledaagse
Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne artikelen zoals voedsel. Prijzen van artikelen zoals melk
Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) heeft de kunnen snel stijgen.
wereld er meerdere keren aan herinnerd dat sancties 2. De banken beperken hun diensten, wat de
tegen landen, de arme mensen het hardst treffen en dat consumentenmarkt beïnvloedt. De kosten van
landen in tijden van oorlog zouden moeten samenkomen smartphones en tv's stijgen met meer dan 10%.
om de onderliggende problemen aan te pakken en dat 3. De economie krimpt, waardoor de munt in vrije val raakt.
rechtvaardigheid moet zegevieren.
Leiders kunnen sancties zien als een oorlogsverklaring
en hun houding verder verharden, waardoor de kans op
Telkens wanneer er een conflict is zou de wereld zich een vreedzame oplossing afneemt.
moeten verenigen om de onderliggende oorzaken voor 4. Rusland heeft zijn luchtruim voor 36 landen gesloten
het uitbreken van de oorlog aan te pakken. Hierbij mogen (als vergelding op de sancties die hem opgelegd zijn),
geen gevestigde belangen een rol spelen, maar moet wat betekent dat de scheepvaart zal moeten uitwijken
absolute rechtvaardigheid zegevieren. In plaats daarvan naar omleidingsroutes. De maatregelen hebben een
worden echter vaak sancties opgelegd, die de armen het domino-effect op de hele wereldgemeenschap. De
hardst treffen, waardoor de oorlog verder escaleert.
inflatie, in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is
op zijn hoogst sinds de jaren 70. De oceaantarieven
Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim kunnen verdubbelen of verdrievoudigen tot meer dan
Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, 20.000 pond per container. De prijs van één gallon olie
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: “Landen leggen is in de afgelopen maand (maart) met 25% gestegen. De
sancties en beperkingen op, een dergelijk beleid schaadt
energieprijzen in de Verenigde Staten en Europa zijn tot
de internationale betrekkingen en kan de frustraties ongekende hoogte gestegen.
alleen maar doen toenemen en een negatief effect
hebben.” [1]
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande link:
Zijne Heiligheid(aba) zei op een andere gelegenheid: “De
Islam leert dat wanneer een agressor zich terugtrekt, • https://tariqmagazine.org/sanctions-how-they-should-work/
er geen misbruik van hem mag worden gemaakt en
dat er geen overtredingen of wreedheden tegen hem
mogen worden begaan. Op zo'n moment moet de oorlog
onmiddellijk worden gestaakt en de verslagen partij mag
niet worden onderworpen aan economische sancties en
de overwinnaar mag niet proberen zijn controle over hen
te laten gelden of hen te onderwerpen of te vernederen
in welke vorm dan ook.” [2]
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MOSLIMLEIDER ROEPT OP TOT
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MEDIA[1]
Door de heer Youssef Ikhlaf

Eenzijdige selectieve berichtgeving van de media
Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa),
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Ik heb herhaaldelijk de Heilige Koran geciteerd om te bewijzen dat wat ik zeg, gebaseerd is op de authentieke leer
van de Islam. Het blijft echter een feit dat onze vreedzame en solidaire boodschap niet uitvoerig aan bod komt in
de media, terwijl aan de andere kant de relatief weinige mensen die betrokken zijn bij wreedheden en bloedbaden,
non-stop wereldwijde media-aandacht en -verslaggeving krijgen.”
De rol van de media
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Het lijdt geen twijfel dat de media een enorme rol spelen bij het beïnvloeden van de publieke opinie en dat de
media deze macht dus op verantwoorde wijze moeten gebruiken - als een kracht voor het goede en als een kracht
voor de vrede.”
Voorrang aan goedheid boven kijkcijfers
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Als we het goede dat in de wereld gebeurt bevorderen, kunnen we diegenen overwinnen die onze gekoesterde
waarden van genade en menselijkheid trachten te ondermijnen. Toch lijkt de wereld dit beginsel niet te hebben
aanvaard of begrepen en daarom blijven de media voorrang geven aan hun oplage of kijkcijfers boven de vrede
in de wereld.”
Media kan verdeeldheid en conflicten voorkomen
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“De media, die zich graag richten op de kleine minderheid die betrokken is bij wreedheden, voeden de
propagandamachines van wrede groepen (…), maar verzaken hun plicht om al het goede in de wereld te belichten.
Dit is een onrechtvaardigheid die de kiem legt voor verdere verdeeldheid en conflicten.”
BRONNEN:
[1] https://www.alislam.org/press-release/peace-symposium-2016-media-extremism/;
https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/peace-symposium-2016/
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DE ROL VAN DE VERENIGDE NATIES
Door de heer Youssef Ikhlaf
Beoogde doelstellingen van de Verenigde Naties
Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa),
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Naar mijn mening is het middel bij uitstek voor de
Verenigde Naties om haar doelstellingen te verwezenlijken door alle naties van de wereld samen te brengen op
één platform, waar elk land gelijk en zonder vooroordeel
wordt behandeld, in plaats van te buigen voor de macht en
de wil van een select aantal dominante wereldmachten.” [1]

“Hetzelfde gebeurt met de Verenigde Naties - ze
handhaven geen rechtvaardigheid. Zij hanteren
verschillende normen voor de arme landen en voor de
rijke landen - voor de westerse landen en de Afrikaanse
en Aziatische landen. En dit is de reden waarom we
kunnen zien dat er onrust is in de wereld van vandaag.
Dus, als er geen rechtvaardigheid is, is er geen vrede.
Daarom zegt de Heilige Koran en zei de Heilige Profeet
van de Islam (moge de vrede en de zegeningen van Allah
met hem zijn), dat u rechtvaardigheid moet vestigen en
dan kunt u vrede zien in de samenleving, op uw lokale
niveau, in uw huizen en op het internationale niveau in
het algemeen.” [3]
Besluiten worden vooraf genomen op basis van druk
of de lobby van grote machten

De Volkenbond en de Verenigde Naties

Op een andere gelegenheid zei Hazrat Mirza Masroor Op een andere gelegenheid zei Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba):
Ahmad(aba):
“Na de Tweede Wereldoorlog hebben diverse landen,
in een poging om langdurige vrede in de wereld
te bewerkstellingen en oorlogen in de toekomst te
voorkomen, gezamenlijk de Verenigde Naties opgericht.
Desondanks lijkt het erop dat net zoals de Volkenbond
hopeloos mislukte in haar doelstellingen, de positie
van en het respect voor de Verenigde Naties elke dag
minder wordt. Zolang er niet aan de voorwaarden
van rechtvaardigheid wordt voldaan, zal geen enkele
organisatie die omwille van de vrede wordt opgericht,
succesvol zijn.” [2]
Op een andere gelegenheid zei Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba):
“In het geval van wereldzaken, als er geen rechtvaardigheid is, is er geen vrede. Als je met twee maten meet,
zoals we kunnen zien in de wereld van vandaag, zoals
getoond door de grootmachten, kunnen ze de vrede in
de wereld niet handhaven. Dit is wat er gebeurde toen
de Volkenbond werd opgericht. De Volkenbond was
opgericht om rechtvaardigheid te handhaven en gelijke
rechten te geven aan elk land. Maar ze faalde. Het gevolg
was een uitbarsting van de tweede wereldoorlog.”

“Als we kijken naar de Verenigde Staten of de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties of de Veiligheidsraad, zien we vaak dat verklaringen of toespraken grote
lof en erkenning ontvangen, echter is dergelijk eerbetoon
zinloos omdat de ware beslissingen reeds vooraf zijn
bepaald. Dus, waar besluiten worden genomen op basis
van druk of de lobby van grote machten, en in plaats
van eerlijke en ware democratische middelen, worden
dergelijke toespraken holle frasen en zijn deze zinloos
en dienen slechts als voorwendsel om de buitenwereld
te misleiden. Dit alles betekent echter niet dat we
gefrustreerd moeten raken en af moeten zien van al
onze inspanningen. In plaats daarvan moet het ons doel
zijn om binnen de wetten van het land ons werk voort te
zetten om de regering te herinneren aan de behoeften
van deze tijd. We moeten ook die groepen adviseren, die
gevestigde belangen hebben, zodat op mondiaal niveau
rechtvaardigheid de overhand kan krijgen. Alleen dan
zullen we zien dat de wereld de oase van rust en harmonie
wordt die we allemaal willen en wensen. We kunnen en
moeten onze inspanningen dus niet opgeven. Als we
stoppen met het laten horen van onze stemmen tegen
wreedheid en onrechtvaardigheid dan zullen we ook tot
degenen die geen morele waarden en normen hebben,
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worden gerekend. Of onze stem wordt gehoord of niet, of invloed heeft, is niet relevant. We moeten anderen blijven
adviseren de weg naar vrede te volgen.” [3]
Vrede kan alleen ontstaan door rechtvaardigheid
Op een andere gelegenheid zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):
“De Islam legt sterk de nadruk op de noodzaak om altijd te handelen op een eerlijke en rechtvaardige manier.
Deze leert dat geen enkele partij een voorkeursbehandeling moet worden gegeven of ten onrechte moet worden
begunstigd. Het moet zo zijn dat een overtreder weet dat als hij onrechtvaardig probeert te zijn jegens een land,
ongeacht zijn grootte of status, dit niet toegestaan zal worden door de internationale gemeenschap. Indien de
lidstaten van de Verenigde Naties, landen die profiteren van de Europese Unie en de landen die onder invloed
zijn van grote machten of zelfs ontwikkelingslanden dit accepteren, dan en alleen dan kan vrede ontstaan.” [5]
Vetorecht staat in de weg van vrede
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Verder kan ware rechtvaardigheid alleen gesticht worden als de landen die vetorecht in de Verenigde Naties
hebben, beseffen dat ze verantwoording voor hun daden moeten afleggen. In feite zal ik een stap verder gaan en
zeggen dat het vetorecht de stichting van vrede nooit zal toelaten omdat het overduidelijk is dat niet alle landen op
één niveau staan. Dit punt heb ik ook eerder dit jaar besproken toen ik de politieke leiders en wetgevers toesprak
in Capitol Hill in de Verenigde Staten. Als we kijken naar de stemmingsgeschiedenis van de Verenigde Naties, zien
we dat het vetorecht niet altijd wordt gebruikt om mensen te helpen die onderdrukt worden of juist te handelen. We
zien in feite dat het vetorecht bij bepaalde gelegenheden is misbruikt om te helpen bij wreedheden in plaats van
deze te voorkomen. Dit is geen geheim. Veel commentatoren schrijven of spreken hier openlijk over. Een ander
mooi principe in de Islam is dat vrede in de samenleving vereist dat men woede onderdrukt in plaats van deze te
laten heersen over eerlijkheid en rechtvaardigheid.” [6]
BRONNEN:
[1] https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/letters-world-leaders-covid-19/
[2] Wereldcrisis en de weg naar vrede, pagina’s 168 en 169
[3] https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2021/05/journalists-in-the-gambia-have-honour-of-virtual-		
press-conference-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/
[4] Wereldcrisis en de weg naar vrede, pagina’s 51 en 52
[5] Wereldcrisis en de weg naar vrede, pagina’s 114 en 115
[6] Wereldcrisis en de weg naar vrede, pagina 115
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WAT IS KHILAFAT EN HOE WORDT EEN
KHALIFA GEKOZEN?[1]
Vertaald door de heer Rashid Siddiqie
De Beloofde Messias(as) nam de eerste eed van trouw af
in 1889 en zette de verdediging van de Islam door tot
aan zijn overlijden in 1908. In 1905 publiceerde hij een
boek waarin hij zijn gemeenschap waarschuwde voor zijn
overlijden. Tegelijkertijd troostte hij zijn volgelingen met
Gods belofte dat de gemeenschap zich zou voortzetten. In
zijn boek “Het Testament”[2] beschreef hij hoe God zijn
twee manifestaties laat zien bij het sturen van profeten.
De eerste manifestatie zijn de profeten zelf. De tweede
manifestatie van Zijn macht is de oprichting van Khilafat
om het werk van een profeet voort te zetten; om het
tegendeel te bewijzen van mensen die verkondigen dat het
werk van een profeet zal verslechteren met het overlijden
van de profeet(s).
“Dit is wat er gebeurde in de tijd van Hazrat Abu Bakr
Siddiq(ra), toen het overlijden van de Heilige profeet(s)
ongelegen leek en menige onwetende bedoeïen afvallig
werden. De metgezellen van de Heilige Profeet(s), die
eveneens met droefheid waren geslagen, werden als
degenen die hun verstand verliezen. Toen deed God, de
Almachtige Hazrat Abu Bakr Siddiq(ra) opstaan en toonde
voor de tweede keer de manifestatie van Zijn macht en
redde de Islam, juist toen deze op het punt stond te vallen,
en vervulde de belofte die nauwkeurig beschreven staat
in het vers:

is dat God de Almachtige twee manifestaties laat zien,
zodat de twee valse vreugden van de vijanden tot een
einde worden gebracht, is het nu niet mogelijk dat God
afstand doet van zijn oude Sunnah. Treur dus niet over
hetgeen ik u heb gezegd, noch moeten uw harten bedroefd
zijn. Want het is voor u essentieel dat u ook de Tweede
Manifestatie aanschouwt, en de komst ervan is beter voor
u omdat deze eeuwigdurend is, en de continuïteit ervan
zal niet eindigen tot aan de Dag des Oordeels. En de
Tweede Manifestatie kan niet komen tenzij ik vertrek.”[6]
Hoe volledig werden de woorden van de Beloofde
Messias(as) vervuld. Na zijn overlijden, die de gemeenschap zeker schokte, schaarden zijn volgelingen zich
rond zijn meest vertrouwde en toegewijde discipel,
Hazrat Maulana Nooruddin(ra). Na het overlijden van deze
Khalifa, werd de eigen zoon van de Beloofde Messias(as),
de revolutionaire Hazrat Mirza Bashirruddin Mahmud
Ahmad(rh) gekozen als Khalifa. Na zijn overlijden ging de
cyclus verder. Sinds de tijd van de Beloofde Messias(as)
bestaat er een ononderbroken keten van Khilafat om deze
unieke gemeenschap te leiden. Nu zijn we in de vijfde
iteratie van haar geestelijk leiderschap.

ال ٰالہ اال اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ
Dat wil zeggen, na de vrees zullen Wij hen opnieuw stevig FOTO: De Khulafa (meervoud van khalifa) van de
vestigen.[3]
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van rechts naar links.
Dat is ook wat in de tijd van Mozes(as) gebeurde toen
hij op weg van Egypte naar Kanaän overleed, voordat
hij overeenkomstig de belofte de Israëlieten naar de
bedoelde bestemming had gebracht. Bij zijn [Mozes(as)]
overlijden raakten de Israëlieten in diepe rouw. Het staat
geschreven in de Torah dat door het verdriet over deze
ontijdige dood en dit plotselinge vertrek van Mozes(as), de
Israëlieten veertig dagen weenden[4]. Hetzelfde gebeurde
met Christus(as). Tijdens het incident van de kruisiging
waren al zijn discipelen overweldigd [door verdriet] en
één van hen werd zelfs afvallig. Dus, lieve vrienden,
aangezien het sinds mensenheugenis de Sunnatullāh[5]

HOE WORDT EEN KHALIFA GEKOZEN?
Hoe wordt een Khalifa gekozen? Ahmadi-Moslims
geloven dat een Khalifa wordt gekozen door God Zelf,
die Zijn wil uitvoert via een commissie van rechtschapen
gelovigen. Deze gelovigen vormen het kiescollege, een
raad van leden gekozen uit de toegewijdenen van de
gemeenschap. Bij het overlijden van een Khalifa komen
ze binnen drie dagen in spoed bijeen. In deze bijeenkomst
worden namen voor de volgende Khalifa voorgesteld en
ondersteund die passend worden geacht. Voorafgaand
aan en tijdens deze bijeenkomst is absoluut geen werving
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toegestaan. Daarna wordt er gestemd over de namen.
Degene die wordt gekozen, wordt voor het leven tot
Khalifa gekozen. Dit is een grote schok voor het individu
en een grote troost voor de gemeenschap.
IS DE SELECTIE VAN EEN KHALIFA DAN
NET ALS ELKE ANDERE DEMOCRATISCHE
VERKIEZING?

werd ik telefonisch geïnformeerd door de heer Ataul
Mujeeb Rashid over mijn lidmaatschap van het
Khilafat-comité. Gezien de zwaarte van deze taak was
ik erg nerveus en heb ik veel gebeden. Toen we Londen
bereikten en voordat de verkiezingen begonnen in
de rijstonden om de moskee binnen te gaan voor het
Maghrib- en Isha-gebed, keek ik toevallig achter me en
zag de persoon op wie ik van plan was te stemmen. Ik vond
het ongepast om voor hem te staan, dus verliet ik mijn
plek en ging naar achteren. Op dat moment arriveerden
er twee personen, de ene was Chaudhary Hameedullah
Sahib, en de andere persoon kende ik niet. Maar zijn
aanblik maakte veel indruk op mij en beïnvloedde mijn
hart als een stroom. Ik begon me af te vragen wie deze
persoon was. Ik was zo diep ontroerd door deze gedachte
dat ik twijfelde aan mijn vermogen om te overleven.

Ahmadi's geloven van niet, maar beschouwen de
verkiezing in plaats daarvan als een concretisering van
Gods wil. Er zijn talloze getuigenissen van hoe God
de leden van het kiescollege leidde om Zijn gewenste
kandidaat te kiezen. Deze zijn onlangs verzameld in het
boek “Dreams Foretelling the Fifth Khilafat”[7], dat zich
richt op het Khilafat van Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba).
We presenteren twee getuigenissen van de tientallen die
Tijdens de verkiezingsprocedure zag ik Mirza Masroor
zijn verzameld hieronder:
Ahmad en herkende hem als dezelfde persoon wiens
MUHAMMAD SHARIF ODEH, AMEER VAN aanblik mijn hart zo diep had geraakt. Ik stak mijn hand
op om op hem te stemmen en merkte dat de meerderheid
KABABIR, PALESTINA
ook op hem had gestemd. Hierop waren mijn gevoelens
De heer Muhammad Sharif Odeh, Ameer van Kababir, van diepe bezorgdheid plotseling opgeheven en ik
Palestina, schrijft in zijn brief van 28 mei 2005 (de originele voelde zo’n geluk als ik nog nooit in mijn hele leven
brief is in het Arabisch, deze vertaling komt uit de Urdu- heb gevoeld. Bij mijn terugkeer in Palestina ontmoette
ik de heer Amjad Kameel in het huis van de heer Hani
weergave):[8]
Tahir. Hij had geen MTA in huis en had de foto van
Hazoor nog niet gezien. Tijdens die ontmoeting liet ik
hem de foto van Hazoor zien.Toen hij die zag vertelde hij
direct dat dit dezelfde persoon was die hij in zijn droom
had gezien. Zelfs de jas en de stoel waren hetzelfde!
Ik zeg tegen de twijfelaars dat als Allah de Khalifa
niet aanstelt, wie heeft dan de heer Amjad Kameel zijn
uiterlijk laten zien, en wie is degene die mij mijn plek in
de rijen heeft laten verlaten en mij naar achteren heeft
geleid waar ik het gezicht zag die enorme indruk maakte
op mij, een persoon die mij totaal onbekend was?”
MUHAMMAD AMEEN JOHAR, AMEER VAN
FOTO: Muhammad Sharif Odeh, Amir van Kababir, MAURITIUS
Palestina
De heer Muhammad Ameen Johar, Ameer Mauritius
“In mei 2002 heb ik een Palestijnse vriend (Amjad schreef een brief aan Hazoor(aba) gedetateerd op 24 april
Kameel) aanbevolen om deel te nemen aan de Jalsa 2003. De originele brief is in het Engels (dit is opnieuw
Salana van het Verenigd Koninkrijk van dat jaar. Hij vertaald vanuit de Urdu-weergave):[9]
zei dat hij me hierover zou informeren na istikharah.
“In de nacht van zaterdag was ik op weg naar Londen
Een paar dagen later vertelde hij me dat hij zichzelf in met een Air Mauritius-vlucht. Ik bad om hulp en
een droom in Londen ziet en de Khalifa ontmoet, maar leiding. Tussen één en vier uur 's nachts, terwijl ik nog
in plaats van Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib(rh), is in de vlucht was, verrichtte ik acht eenheden van het
een andere persoon de Khalifa. Hij beschreef hem als Tahajjud-gebed. Daarna was ik aan het rusten, toen het
iemand met een korte baard en beschreef zijn ogen enz. Ik woord “Masroor” tot mijn lippen kwam. Op dat moment
vertelde hem dat ik het niet wilde weten, maar begreep dat was ik ervan overtuigd dat dit een leiding van Allah
het een indicatie was van de dood van Hazrat Khalifatul was. Ik was toen nog niet zo bekend met Hazoor. Ik had
Masih IV(rh). Al snel was ik het helemaal vergeten. In enkele rapporten gelezen over zijn activiteiten als de
april 2003, toen Hazrat Khalifatul Masih IV(rh) overleed,
25

Nazir-e-A’lā en Ameer Muqami. Bij het vertrek uit Mauritius had ik iemand anders in gedachten, hoewel ik dat
met niemand anders had gedeeld. Toen ik Londen bereikte, noteerde ik “Masroor” op een stukje papier en de tijd
en omstandigheid waarop dit bij me opkwam. Ik verzegelde het in een envelop en gaf het aan Sadr Khuddam-ulAhmadiyya om het te bewaren tot na de verkiezingen. Deze brief was in zijn bezit ten tijde van de verkiezing in de
Londense Moskee en was niet geopend. In feite had hij geen idee van de inhoud ervan. Na de verkiezingen en de
Bai'at, toen we toestemming kregen om ons te vertrekken, ging ik naar hem toe en vroeg hem de envelop te openen
en de inhoud te zien. Hij was zeer verheugd en verrast om de naam “Masroor” op het papier te zien. Het is nog
steeds in zijn bezit en hij kan hiervan getuigen.”
Zo zien we dat de verkiezing van een Khalifa door mensen eigenlijk gewoon de selectie van een Khalifa is door
de Hand van God. De door God aangestelde Khalifa leidt de gemeenschap door Goddelijke instructie en spiritueel
inzicht door de turbulente wateren van wereldgebeurtenissen.
Terminologie
• Khalifa: een verengelste transliteratie van een Arabisch woord dat de opvolger van een profeet betekent die
optreedt als spiritueel leider van een Goddelijke gemeenschap
• Khulafa: een verengelste transcriptie, die het meervoud van Khalifa aangeeft
• Khalifatul Masih: de formele titel van de Khulafa van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, die letterlijk
‘Khalifa van de Beloofde Messias’ betekent
• Maulana: een titel die een religieus geleerde aanduidt
• Jamaat: in deze context gebruikt om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aan te duiden
• Hazrat: een Urdu-versie van een Arabisch woord, dat de eretitel van Zijne Heiligheid aanduidt
• Hazoor: een liefdevolle term die Zijne Heiligheid aanduidt
• Masjid: Moskee
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• https://www.alislam.org/khilafat/; Zie ook: https://bieb.islamnu.nl/product/khilafat-tijdschrift-augustus-2007/
BRONNEN:
[1] What is Khalifat and How is a Khalifa Chosen?;
[2] Het Testament door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad;
Pagina 6 en 7
[3] De volledige betekenis van het vers is: “…En dat Hij de godsdienst die Hij voor hen heeft gekozen zeker zal
vestigen en dat Hij hen na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven…”
(De Heilige Koran, Soerah An Nur 24:56)
[4] Deuteronomium hoofdstuk 34 vers 8. Noot: Sommige edities noemen 30 dagen in plaats van 40 dagen.
[5] Praktijk, Weg, Wet, van God.
[6] Het Testament door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad;
Pagina 6 en 7
[7] Dreams Foretelling the Fifth Khilafat (Seen before the Elections) by Ataul Mujeeb Rashed, Imam Fazl 			
Mosque, London;
[8] Dreams Foretelling the Fifth Khilafat (Seen before the Elections) by Ataul Mujeeb Rashed, Imam Fazl 			
Mosque, London;
[9] Dreams Foretelling the Fifth Khilafat (Seen before the Elections) by Ataul Mujeeb Rashed, Imam Fazl 			
Mosque, London;
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN AHMADI
MOSLIMS EN ANDERE MOSLIMS?[1]
Vertaald door de heer Youssef Ikhlaf

van de islamitische wetten door de klassieke islamitische
geleerden. Zij volgen over het algemeen de Hanafi-school,
Ahmadi Moslims volgen dezelfde heilige geschriften maar al deze zaken worden beschouwd in het licht van de
en leerstellingen als andere Moslims. Het belangrijkste leiding die door de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)
verschil is dat Ahmadi Moslims geloven dat de Beloofde wordt gegeven.
Messias, in sommige teksten ook wel de Imam Mahdi
genoemd, van de laatste dagen is aangebroken en dat hij in Ondanks deze overvloed aan leiding waren de Moslims,
1889 de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vestigde. Het is zoals de volgelingen van alle godsdiensten vóór hen,
een dynamische, snel groeiende internationale beweging. voorbestemd om af te dwalen van de ware leerstellingen
Een herleving binnen de Islam die geen nieuwe religieuze van de Islam. Dit verval moest worden gevolgd door
wetten of leerstellingen kent, omdat zij de ware Islam de herleving van de Islam door de Beloofde Messias en
zoals onderwezen door de Heilige Profeet Mohammed(s) Imam Mahdi(as) van de laatste dagen, zoals voorspeld
tracht te herstellen. Andere Moslims wachten nog steeds door de Heilige Profeet Mohammed(s). Dus terwijl alle
op de komst van een hervormer.
Moslims verwachten dat er een Beloofde Messias en
Imam Mahdi(as) zal verschijnen, is het alleen de kwestie
Net als alle andere Moslims geloven Ahmadi Moslims in van de identiteit en de aanvaarding van Beloofde Messias
de "Vijf Zuilen van de Islam" en de "Zes Artikelen van het en Imam Mahdi(as) die de Ahmadi Moslims onderscheidt
Geloof". Zij volgen hetzelfde heilige geschrift (de Heilige van alle andere Moslims.
Koran), en aanvaarden dat de Islam de uiteindelijke en
volmaakte godsdienst voor de mensheid is. Zij geloven In sommige Ahadith wordt naar de Beloofde Messias(as)
ook in de Heilige Profeet Mohammed(s) als Khātaman- verwezen als "Jezus, de zoon van Maria" en in andere
Nabiyyīn (het 'Zegel der Profeten'), omdat hij degene was Ahadith wordt hij "Al-Mahdi" genoemd.
die het beste model voor de mensheid was en die Gods
laatste en volmaakte boodschap voor de mensheid bracht. Het is interessant op te merken dat er ook soortgelijke
Hij was het rolmodel, 'Uswa-e-Hasanah' (Heilige Koran: profetieën in andere godsdiensten zijn, die vertellen over
33:22) en de genade der werelden, 'Rahmatul- lil-’Alamīn een Beloofde Messias die in de "nadagen" zou verschijnen;
' (Heilige Koran: 21:108). Zijn komst vond plaats volgens de christenen bijvoorbeeld wachten op de tweede komst
Gods plan en in overeenstemming met profetieën uit van Jezus(as).
verschillende wereldreligies.
Ahmadi Moslims geloven dat de Messias en Imam Mahdi(as)
Ahmadi Moslims volgen ook de islamitische bronnen die was beloofd, is gekomen en dat hij één enkele persoon
van leiding en jurisprudentie - die hun oorsprong was die alle profetieën met betrekking tot zo’n Messias en
vinden in drie belangrijke autoriteiten:
Imam Mahdi vervulde, niet alleen in de Islam, maar ook in
alle godsdiensten. Dit moest een verenigende factor zijn
1. De Heilige Koran;
voor de gehele mensheid en een middel om de mensen
2. De Sunnah (praktijk van de Heilige Profeet 			
te verenigen onder de Islam, aangezien het de volmaakte
Mohammed(s)); en
godsdienst is voor de mens.
3. De Ahadith (uitspraken van de Heilige Profeet 		
Mohammed(s)) zoals vermeldt in de authentieke 		
Ahmadi Moslims geloven dat Hazrat Mirza Ghulam
boeken van Ahadith als Sahîh Al Bukhārî, Sahîh Al Ahmad(as), de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) was,
Muslim, Jāmi’al-Tirmidhi, Sunan Abu Dā’ûd Sunan die in Qadian (India) werd geboren en onder Goddelijke
ibn Mājah en Sunan Nisā’î.
leiding in 1889 de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
vestigde. De Ahmadiyya Mosim Gemeenschap streeft
Ahmadi Moslims hebben ook oog voor de interpretatie ernaar dezelfde geest en hetzelfde begrip van de Islam
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te doen herleven, die ten tijde van de Heilige Profeet
Mohammed(s) bestond.
Sommige andere Moslims, daarentegen, geloven dat de
Beloofde Messias(as) nog niet is gearriveerd en dat wanneer
hij dat wel doet, hij precies dezelfde Jezus, de zoon van
Maria(as) zal zijn die meer dan 2000 jaar eerder als de
Messias(as) naar de Joden werd gezonden. Zij geloven dat
hij lichamelijk naar de hemel is opgestegen en dat hij
lichamelijk naar de aarde zal terugkeren als een teken van
zijn tweede komst. Verder geloven zij dat hij alle varkens
op aarde zal afslachten en alle kruisen zal breken. Volgens
hen zal hij ook iedereen dwingen de Islam te aanvaarden.
Ahmadi Moslims geloven dat dergelijke profetieën
metaforisch van aard zijn. Zo zou de Beloofde Messias(as)
de mensen niet dwingen om de Islam te aanvaarden,
maar zou de kracht van zijn argumenten, redeneringen en
spiritueel inzicht de waarheid van de Islam aantonen en
de mensen tot de Islam aantrekken.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is nu wereldwijd
gevestigd met afdelingen in meer dan 200 landen en
haar ledental loopt in de tientallen miljoenen. Het is een
vredelievende gemeenschap die gelooft in en handelt
naar haar het principe van "Liefde voor iedereen, haat
voor niemand", een principe dat de essentie van de Islam
weerspiegelt.
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• De verschillen tussen Ahmadi Moslims en nietAhmadi Moslims
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
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VRAAG EN ANTWOORD MET DE KALIEF
Vertaald door de heer Nabeel Ahmad Siddiqie en de heer ware Islam te bekeren. Dan zult u, zoals u hebt gehoord
tijdens de recitatie van de Heilige Koran:
Noor Ahmed Raza Hassan
VRAAG: Een andere aanwezige merkte op dat het
Afrikaanse continent wordt geteisterd door oorlogen
en staatsgrepen. Hij vroeg wat het advies van Zijne
Heiligheid is aan de Afrikaanse leiders met betrekking
tot de huidige situatie.[1]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) antwoordde:
“Welk deel van de wereld is nu vrij van deze teisteringen?
Niet alleen Afrika, overal in de wereld zien we nu dat
Europa er ook onder lijdt. Nu is de situatie in Europa
gevaarlijker dan in Afrika omdat deze situatie (in Europa)
de hele wereld kan beïnvloeden. Ik zeg dit al heel lang:
voor de vrede van een land en de samenleving heb je
rechtvaardigheid nodig, absolute rechtvaardigheid.
Totdat en tenzij ons leiderschap eerlijk is en [tenzij zij]
recht doen aan hun werk en aan hun mensen, kunnen
wij de vrede in de samenleving niet handhaven en zullen
deze dingen blijven gebeuren. Overal waar je ziet dat
leiderschap goed is en dat ze eerlijk zijn tegenover hun
volk, bloeien die landen op of ontwikkelen ze zich tot op
zekere hoogte. Maar helaas, niet alleen in Afrika, ook in
Azië zijn er heel wat landen - zelfs in Europa nu - waar
we kunnen zien dat het leiderschap niet eerlijk is.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:
“Wij bidden en wij vragen de leiders om eerlijk te zijn
en hun Schepper te erkennen. Zij moeten hun Schepper
erkennen en hierin geloven dat al hun daden worden
gezien door God de Almachtige zij verantwoording
zullen moeten afleggen voor wat ze ook doen - zo niet
in deze wereld, dan in het Hiernamaals. Wij moeten
hen dus doen inzien dat er één God is en niet denken
dat dit de enige wereld is. In het Hiernamaals zul je
verantwoording moeten afleggen voor al je daden en
welke verantwoordelijkheid je ook is toevertrouwd, je
zult er verantwoording voor moeten afleggen en als je
je plichten niet naar behoren vervult, dan zal Allah de
Almachtige je straffen. Dit is dus het enige dat hen kan
hervormen...Wij kunnen alleen maar bidden, of ons
inspannen om het hele land of het hele continent tot de

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah
en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die
Hij u bewees toen gij vijanden waart en Hij uw harten
verenigde, zo werdt gij door Zijn gunst broeders en gij
waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van.
Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij zult worden
geleid.” (Heilige Koran: 3:104)
Eén natie zijn, één volk, en eerlijk zijn tegen elkaar en uw
plichten jegens elkaar vervullen en uw plichten jegens
Allah de Almachtige vervullen. Dit is de enige oplossing,
anders is er geen hoop op enige reformatie.”
VRAAG: Een andere vraag had betrekking op de
vervolging van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
in bepaalde landen zoals Pakistan. Gevraagd werd
waarom Ahmadi-Moslims zich niet defensief verzetten
tegen degenen die hen vervolgen.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“De Beloofde Messias(as) heeft gezegd: ‘Ik ben naar deze
wereld gekomen in dit tijdperk om vrede te vestigen en
ik ben gekomen in de voetsporen van de Messias van
Mozes.’ Heeft Jezus Christus(as) ooit tegen zijn vijanden
gevochten? Nee. Hij werd vervolgd, hij werd geslagen,
zelfs werd hij aan het kruis gehangen. Hoewel Allah hem
daar van redde, maar hij verdroeg al deze dingen. Daarom
heeft de Beloofde Messias(as) gezegd: “Ik ben gekomen in
de voetstappen van Jezus Christus(as). Daarom zegt hij,
nu is de Jihad van het zwaard niet toegestaan. En hij
citeerde de Hadith van de Heilige Profeet(s) - het staat in
Bukhari - dat nu de jihad niet toegestaan is gedurende
de tijd van de Beloofde Messias(as).”
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Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) verklaarde verder:
“Ons werk is het verspreiden van de boodschap van
de ware Islam - van liefde, vrede en harmonie. Wat
we met deze boodschap bereiken is meer dan wat we
kunnen bereiken door met elkaar te vechten. Wat
winnen we door te vechten? Ziet u, die Pakistaanse
Ahmadi-Moslims die zich bij de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap hebben aangesloten, zij komen vanuit die
mensen; zij hebben dezelfde mentaliteit, dezelfde psyche.
Maar ondanks dat, wanneer zij de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap accepteren, zeggen zij nu dat de leer van
Islam Ahmadiyyat is dat u geduld moet tonen en al deze
wreedheden moet verdragen die door tegenstanders tegen
Ahmadi-Moslims worden begaan. Dus, dit is waarom.
De Beloofde Messias(as) heeft gezegd dat aangezien de
Heilige Profeet(s) ook voorspeld heeft dat gedurende de
tijd van de Beloofde Messias(as), hij en zijn Gemeenschap
te maken zullen krijgen met alle wreedheden, maar jullie
moeten ze tolereren. Dit is dus de reden waarom wij geen
wraak nemen. Anders kunnen we wraak nemen. Maar,
wat zal er gebeuren? Wij zullen de vrede van het land,
die reeds in gevaar is, verbreken.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) vertelde over een
vraag die werd gesteld aan de Derde Khalifa van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Nasir
Ahmad(rh) en zei:
“Eens zei een persoon tegen de Derde Khalifa(rh) dat, ‘sta
mij toe dat ik een groep organiseer en benzinebommen
en andere bommen gebruik en onrust sticht in het land
[tegen de vervolging van Ahmadi-Moslims].’ Hij zei dat,
‘ja, je kunt het doen, maar Allah de Almachtige zal dan
zeggen ‘ok, nu doen jij en je tegenstanders wat jullie
willen en ik verlaat jullie.” Als Allah de Almachtige ons
verlaat dan hebben we geen veilige plaats. Het is dus
beter om het gebod van Allah de Almachtige te volgen
dat we gedurende de tijd van de Beloofde Messias(as)
onze boodschap moeten verspreiden door middel van
liefde, vrede en harmonie en geduld moeten tonen. Dit
is de reden waarom we niet vechten. anders hebben we
de kracht om te vechten.”

[Hij] heeft je een goede gezondheid gegeven; heeft je een
goede lichaamsbouw gegeven; heeft je een mooi gezicht
gegeven, je zichtvermogen is goed. Allah de Almachtige
heeft je oren gegeven waarmee je alles kunt horen en Hij
heeft je mond en tong gegeven waarmee je goede dingen
kunt spreken en waarmee je Allah de Almachtige kunt
danken. Hij heeft jullie voorzien van alle (noodzakelijke)
voorzieningen. Hij heeft jou de mogelijkheid gegeven
om naar school te gaan en jezelf op te voeden. Hij heeft
je goede ouders gegeven en goede broers en zussen...
Hoe dan ook, wees altijd gelukkig en dank Allah de
Almachtige dat Hij je zoveel dingen heeft gegeven.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) verklaarde verder:
“Je ziet dat er een behoorlijk aantal mensen in deze wereld
zijn van wie zelfs de basisrechten worden ontnomen. Ze
krijgen niet genoeg te eten om te overleven, ze hebben
niet de mogelijkheid om naar school te gaan, soms
drinken ze vies vijverwater, terwijl jij gebotteld water
drinkt of schoon water uit je kraan. Dus, als je denkt
aan hoe Allah de Almachtige jou gezegend heeft met
zoveel dingen, dan zul je gelukkig zijn en als je Allah de
Almachtige dankbaar bent, dan zal Hij je altijd gelukkig
houden. Kijk altijd naar die mensen die verstoken zijn
van al deze voorzieningen, terwijl jij al deze dingen
hebt gekregen. Daarom is er een overlevering van de
Heilige Profeet(s) dat hij zei dat wanneer het gaat om
religie, vroomheid, goede dingen, kijk dan altijd naar de
mensen die beter zijn dan jij. Als het gaat om wereldse
zaken, kijk dan altijd naar degenen die onder je zijn,
degenen die minder faciliteiten hebben dan jij - dan
zal het je gelukkig maken. Het zal je dankbaar maken
voor Allah de Almachtige en je zult gelukkig zijn.”
VRAAG: Een andere Tifl vroeg Zijne Heiligheid dat,
aangezien Allah de Almachtige alle grote religies in de
wereld heeft geïnitieerd, het juist zou zijn om te zeggen
dat alle religies naar Allah de Almachtige leiden?[3]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) antwoordde en zei:

“Ja, op voorwaarde dat zij niet afwijken van hun
oorspronkelijke leer. Alle profeten gaven de boodschap
over hun Profeetschap door Allah de Almachtige. Zij
verkondigden allen dat je Eén God moet aanbidden
en geen deelgenoten aan Hem moet toekennen. Zij
(aba)
VRAAG: Een andere Tifl vroeg Zijne Heiligheid
zeiden duidelijk: “Wij zijn de boodschappers van Allah
[2]
hoe gelukkiger te worden.
de Almachtige” en zij zeiden ook: “Wij zijn gekomen
om ons volk te leiden. Een groot aantal profeten heeft
(aba)
Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:
geprofeteerd dat er in de laatste dagen een profeet zal
komen die de profeet van God zal zijn, maar niet voor
“Je moet altijd tevreden zijn. Denk er altijd aan dat Allah de plaatselijke bevolking [of] voor zijn eigen volk, maar
de Almachtige je gezegend heeft met zoveel dingen, voor de gehele mensheid. Deze profetie is uitgesproken
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door de profeet Mozes(as), de profeet Jezus(as) en zovele
andere profeten. Dus, terwijl Mozes dezelfde boodschap
bracht, Jezus dezelfde boodschap bracht, Krishna(as)
dezelfde boodschap bracht, Confucius(as) dezelfde
boodschap bracht, profeteerden zij ook over de komst
van een profeet die de universele profeet zal zijn. Geen
van hun religieuze geschriften heeft ooit beweerd dat
zij de profeten zijn voor de gehele mensheid. Zelfs in
de Bijbel heeft Jezus Christus(as) categorisch gezegd: ‘Ik
ben de profeet voor mijn eigen volk, alleen voor mijn
eigen stammen’.”

zijn oorspronkelijke vorm. Onze tegenstanders
aanvaarden dit zelfs - dat er nooit enige verandering in de
Koran is geweest, ondanks het feit dat er enige pogingen
zijn geweest om het te veranderen. Het is de bewering van
Allah de Almachtige in de Heilige Koran dat de Koran
nooit veranderd zal worden, en dit is de reden waarom
we zien dat de Heilige Koran zelfs vandaag de dag nog in
dezelfde vorm is zoals hij aan de Heilige Profeet(s) werd
geopenbaard.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) antwoordde:

VRAAG: Een vraag die ook verband hield met het
Christelijk geloof, toen een Tifl aan Zijne Heiligheid(aba)
Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Islam daarentegen een vroeg hoe hij moet reageren als zijn Christelijke
universele godsdienst is die niet beperkt is tot een vrienden hem vragen waarom hij niet gelooft dat
bepaald volk of een bepaalde regio.
Jezus(as) de zoon van God is?

“Eén ding is dat zij [andere religies dan de Islam] zijn
afgeweken van hun ware leerstellingen. Ten tweede
hebben zij nooit beweerd dat zij zijn gekomen of dat zij
zijn gezonden door Allah de Almachtige voor de gehele
mensheid. Maar de Heilige Profeet(s) werd gezonden,
en het is de claim van de Heilige Koran dat de Profeet
Mohammed(s) de genade is voor de gehele mensheid en
hijzelf verkondigde deze claim. Hij is gezonden voor de
gehele mensheid, als waarschuwer en als brenger van
blijde tijdingen. Daarom zeggen wij dat ondanks het feit
dat alle godsdiensten ware godsdiensten waren, hun leer
nu door de volgelingen is gecorrumpeerd.”

“Je kunt hen vertellen dat wij alleen weten dat Allah
Almachtig en Omnipotent is. En er geen gelijke is
[aan Hem] en Hij kan alles doen. Je kunt hen vragen:
‘Denk je dat Allah iemands hulp nodig heeft?’ Als Hij
van niemand hulp nodig heeft, waarom zou Hij dan
een zoon hebben? Of, als Hij gaat sterven, dan zou Hij
zich zorgen moeten maken, dat: ‘Als Ik sterf, dan moet
er iemand zijn die Mij vervangt om mijn werk voort te
zetten.’ Als we geloven dat Allah de Al-Levende is, en Hij
zal nooit sterven, dan zal alles eindigen, maar Allah de
Almachtige zal er altijd blijven - zelfs voordat Hij deze
wereld schiep, de hemel en de aarde, was Hij er - dus als
Allah de [Al-]Levende is, waarom zou Hij dan een zoon
Zijne Heiligheid(aba) legde ook uit dat hoewel er hebben? Je kunt ze vertellen dat we de logica erachter
ook enkele valse tradities bij de Moslims waren niet begrijpen.”
binnengedrongen, God de Almachtige de Islam had
beschermd en de valse opvattingen had gecorrigeerd Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) verklaarde verder:
door de Beloofde Messias(as) te zenden.
“Er wordt gezegd dat in de Bijbel staat dat Jezus(as) de
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
‘zoon’ is. Dus de vrome mensen - Allah de Almachtige
heeft hen in de Bijbel beschouwd als Zijn (geestelijke)
“Sommige van de [valse] tradities of innovaties zijn ook kinderen. Er zijn zoveel citaten in de Bijbel waar je kunt
binnengedrongen in de Islamitische leer. Daarom was zeggen dat niet alleen Jezus(as), zoveel mensen de titel
het de belofte van Allah de Almachtige aan de Heilige van ‘kinderen’ hebben gekregen, dus het is niet alleen
Profeet(s) dat in de laatste dagen een persoon die de ware Jezus Christus(as) die deze titel had. Het betekent niet dat
geliefde en de volgeling van de Heilige Profeet(s) zal zijn, zij echte (biologische) kinderen zijn. Het betekent dat zij
door Allah de Almachtige zal worden gezonden als de de ware volgelingen van Allah de Almachtige zijn. Als
Beloofde Messias en Mahdi. En als er enige corruptie is we geloven dat Allah nooit zal sterven, waarom zou Hij
in de religieuze leerstellingen in de Islam, dan zal hij het dan een kind krijgen? Waarom heeft Hij een miljoen of
rechtzetten en hij zal de religie doen herleven. Dus nu is miljard jaar lang geen kind gehad en dan slechts 2000
de Islam de ware godsdienst die in zijn oorspronkelijke jaar geleden kwam het in Hem op dat Hij een zoon moest
vorm blijft bestaan. Er is geen boek van de vorige profeten hebben en toen schiep Hij Jezus(as)? Nee, het is verkeerd.
dat in zijn oorspronkelijke vorm is; alleen de Koran is in Er zit dus geen logica in. Daarom geloven wij niet dat
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VRAAG: Een andere aanwezige merkte op dat de
omstandigheden in de Verenigde Staten verslechteren
VRAAG: Sprekend over hoe de mensen de gevaren in termen van spanningen tussen rassen, nationalisme
zijn gaan herkennen waar Zijne Heiligheid al enkele en economische ongelijkheid. Hij vroeg hoe Ahmadijaren voor waarschuwt, zei Hazrat Mirza Masroor Moslims een positieve rol kunnen spelen bij het oplossen
van dergelijke kwesties.[5]
Ahmad(aba):[4]

Jezus(as) de zoon van God was.”

“De wereld is aan het veranderen. Enkele jaren geleden
zeiden politici, vertegenwoordigers van denktanks en
analisten: “Er is geen kans op een wereldoorlog”, en ik
zei dan altijd: “Nee, er is wel degelijk een kans op een
wereldoorlog, we moeten heel voorzichtig zijn. Echter
bleven ze het allemaal weigeren en ontkennen. Maar nu
zie je dat de oorlogssituatie heel dichtbij is gekomen. Dus,
of deze wereldoorlog nu uitbreekt of niet, de mensen zijn
zich nu gaan realiseren dat deze wereld geen veilige plek
is. Er kan op enig moment van alles gebeuren. Ik denk
dat mensen zich uiteindelijk gaan afvragen waarom deze
dingen gebeuren. Dus, als wij onze plicht vervullen om
de boodschap van de Islam en de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap onder de mensen te verspreiden, dan zal
er een tijd komen dat de mensen zich zullen realiseren
dat wij de geboden en bevelen moeten opvolgen die ons
door Allah de Almachtige gegeven zijn.”

Zijne Heiligheid(aba) zei dat dergelijke spanningen
niet beperkt waren tot de Verenigde Staten, maar
dat een groot aantal andere westerse landen ook met
soortgelijke problemen kampen.
“Niet alleen in de Verenigde Staten - in veel Westerse
landen neemt de populariteit van rechts en racisten toe.
Zelfs in de recente oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn
er onder de mensen die van Oekraïne naar de Europese
landen migreren heel wat immigranten die Aziaten,
Afrikanen en mensen uit sommige andere naties zijn.
Maar toen zij de Europese landen, zoals Polen, bereikten
en de grens overstaken, zeiden [de mensen van die
landen] dat zij alleen de plaatselijke Oekraïners zouden
toelaten; niet de buitenlanders. Dat toont ook aan dat er
sprake is van racisme daar en dat zij de buitenlanders
discrimineren.”

Zijne Heiligheid(aba) zei dat Humanity First in
de buurlanden van Oekraïne actief is en de
“Alle profeten hebben hun mensen gevraagd om te vluchtelingen helpt die Oekraïne ontvluchten.
buigen voor Allah de Almachtige, voor God, en om
moreel goed te zijn... Gedraag je vriendelijk en fatsoenlijk Toen hij de Khadim adviseerde welke rol Ahmaditegenover je medemensen. Maar tegelijkertijd kunt u Moslims kunnen spelen te midden van het opkomende
zeggen [tegen zulke mensen die zich tot de godsdienst nationalisme en racisme, zei Hazrat Mirza Masroor
wenden]: “Uw godsdiensten waren voor die tijd toen hun Ahmad(aba):
profeten beweerden dat zij de profeet waren. Maar nu is
de laatste der profeten de Heilige Profeet van de Islam(s) “Er is behoefte aan gerechtigheid, absolute gerechtigheid.
en de leer van de Koran is universeel. En nu, als jullie Vertel uw landgenoten dat Amerikanen niet de
jezelf willen redden, als jullie de nabijheid van Allah de oorspronkelijke bewoners van dit land zijn. Zij hebben
Almachtige willen bereiken, aanvaard dan de Islam en de oorspronkelijke bewoners van Amerika (Inheemse
volg de leerstellingen ervan.’ Dan hoop ik - en het is stammen) onrechtvaardig behandeld. Ze worden niet als
ook de belofte van Allah de Almachtige - dat zij naar ‘eerste klas’ burgers van het land beschouwd. Hoewel
uw zullen luisteren. En wanneer zij naar u beginnen te zij beweren [dat zij dat wel zijn,] worden hun rechten
luisteren, dan zal het uw plicht worden om hen naar het in de praktijk op zoveel manieren ontzegd. Dus vertel
rechte pad te leiden. Zij zullen u vragen: “Hoe kunnen hun dat dit niet op langere termijn werkt. Ten tweede
wij tot Allah de Almachtige bidden? Hoe kunnen we de hebben zij Afrikanen naar hun land gebracht, al dan
ware leer van de Koran en de Islam in praktijk brengen? niet in de vorm van slaven. Omdat zij de Afrikanen
We moeten de vertaling van de Heilige Koran in hun naar hun land hebben gebracht en omdat zij een vitale
taal klaar hebben en dit is wat we hebben gedaan. Dus, rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het land,
we moeten deze boodschap verspreiden en we moeten moeten de Afro-Amerikanen worden gerespecteerd. Zij
onszelf hervormen voor die tijd. Als we dit doen, betekent moeten de rechten krijgen die hun toekomen. Zeg hen
(de Amerikaanse leiders en mensen) dat zij zich dit feit
het dat we ons voorbereiden op die tijd.”
moeten realiseren. Anders zal er een tijd komen dat er
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:
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opstand zal zijn. De mensen zullen tegen hen [degenen morele opvoeding (Tarbiyyat) mee te geven.”
die racistisch zijn] in opstand komen.”
VRAAG: Een andere Khadim vroeg Zijne
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
Heiligheid(aba) hoe Ahmadi-Moslims de adviezen van
Zijne Heiligheid met betrekking tot verslechterende
“Dit is de tijd dat zij [de racistische mensen] van gedachten situatie tussen Rusland en Oekraïne onder de door
moeten veranderen en in plaats van racistisch te zijn en hun gekozen functionarissen kunnen verspreiden.
de suprematie van hun kleur en ras te tonen, zij eerder
gerechtigheid moeten tonen. Dit is hoe wij de mensen Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
kunnen vertellen dat hun ware sympathisanten zijn. Wij
wensen dat jullie je mentaliteit veranderen en vreedzaam “Mijn verklaring werd afgegeven aan het begin van
samenleven met alle andere rassen. Amerika is een het conflict. Jullie moeten die boodschap verspreiden
multicultureel land. Er zijn daar Zuid-Amerikanen, onder jullie politieke leiders en hen vertellen dat deze
Euraziërs, Aziaten, Afrikanen en blanke Amerikanen. oorlog vermeden moet worden, anders zal er een zeer
We moeten elkaar respecteren en vriendschappelijk grote ravage ontstaan. De wereld zal jaren nodig hebben
samenleven in het land. Anders gaan we onze natie en om zich te herstellen en terug te keren naar de huidige
ons land te gronde richten. Dus dit is de boodschap die we situatie. Bovendien zullen onze toekomstige generaties
overal moeten verspreiden en Ahmadi-Moslims moeten ook lijden onder de gevolgen, zoals ik ook heb geschreven
in dit opzicht hun rol spelen.”
in mijn verklaring. Als de wereldoorlog uitbreekt
zullen ze zekerkernwapens dan wel chemische wapens
VRAAG: Een Khadim vroeg ook om advies van Zijne gebruiken. En dat zal ook een zeer slecht effect hebben
Heiligheid(aba) over hoe een goede echtgenoot en ouder op onze toekomstige generatie. Dus vertel het hen. De
boodschap is er al, dat is mijn verklaring. U kunt dus die
te worden.
boodschap verspreiden.”
Met betrekking tot het worden van een goede echtgenoot,
VRAAG: Een van de Atfal noemde het conflict in
zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):
Oekraïne en vroeg wat er moet gebeuren nu zowel de
“Je moet jezelf heel nederig en vriendelijk opstellen Russische als de Oekraïense president weigeren om tot
in dit opzicht. Geloof niet dat iemand in deze wereld een overeenkomst te komen.[6]
perfect is. Echtgenoten moeten begrijpen dat geen van
beiden perfect is, iedereen heeft wat tekortkomingen Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) antwoordde:
in zich, dus moeten ze elkaar ruimte geven. In plaats
van geïrriteerd te raken of ruzie te maken met elkaar “Toen de oorlog begon, heb ik een persverklaring
vanwege hun tekortkomingen, moet u altijd de goede afgegeven dat de verschillende partijen moeten ophouden
dingen in hen zien. Dus in plaats van tekortkomingen met deze oorlog en tot een overeenkomst moeten komen,
in elkaar te vinden, moet u proberen de goede dingen in anders kan deze oorlog uitlopen op een wereldoorlog.
elkaar te vinden. Dat is de enige manier waarop u een Als het een wereldoorlog wordt, zullen de gevolgen
goede echtgenoot kunt zijn.”
verschrikkelijk zijn. Daarom moeten de Russische en
Oekraïense presidenten, de NAVO en de Verenigde
Hem adviserend over hoe een goede ouder te zijn, zei Staten met gezond verstand en rede handelen. Alle
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):
partijen moeten verstandig handelen om de mensheid te
beschermen. Anders zullen, zoals ik al zei, de gevolgen
“Tegenover uw kinderenmoet u erg vriendelijk zijn. U uiterst gevaarlijk zijn. We kunnen dus alleen maar
moet moreel goed zijn en het goede voorbeeld geven. Als proberen de mensen te doen begrijpen en bidden, en
u uw eigen voorbeeld geeft (eerst aan uw vrouw dan aan daarvoor doen we alles wat we kunnen. U moet ook bidden
uw kinderen) zult u zien dat zij u zullen volgen. Als uw dat Allah de Almachtige de leiders tot rede brengt, zodat
woord en daad van elkaar verschillen, zullen ze zeggen: zij de oorlog niet verder laten escaleren. In feite is de
“Mijn vader of mijn man is een hypocriet. Hij vraagt oorlog al vrij ver gegaan en daarom moeten jullie bidden
ons iets te doen maar doet het zelf niet. Dus uw woorden dat er een staakt-het-vuren komt en dat zij in staat zijn
en uw daden moeten hetzelfde zijn. Dat zal u helpen om hun geschil op te lossen. Anders zal de uitkomst uiterst
een goed gezinsleven te creëren en uw kinderen de juiste angstaanjagend zijn en zal de halve wereld worden
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vernietigd. Moge Allah de mensheid genadig zijn.”

rechtvaardigheid was op elk niveau in de samenleving,
en de rechten van anderen werden nageleefd, dan zouden
Sprekend over het belang van vriendelijkheid jegens we nooit de vernietiging zien die we hebben gezien tijdens
buren, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):[7]
de oorlogen in Irak, Syrië, Libië, Jemen en Afghanistan
in de afgelopen tijd. We zouden niet zien wat er in deze
“Als een persoon de ware betekenis begrijpt van wat een landen is gebeurd. Ook het huidige Oekraïne-conflict
‘buur’ is en dan probeert de rechten van zijn buren te zou dan niet tot stand zijn gekomen.”
vervullen, zul je zien dat wanorde uit de samenleving zal
verdwijnen. Voor een gelovige is een ware gelegenheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:
van Eid het moment waarop alle wanorde uit de wereld
zal verdwijnen. Wie is iemands “buur”? De Beloofde “De wereld lijkt erop gebrand te zijn haar eigen
Messias(as) heeft gezegd dat mensen die binnen een straal ondergang te zien. Zij schijnt zich daar niets van aan te
van honderd mijl wonen ook uw buren zijn. Dus zelfs trekken. Het is de overtuiging van de wereldse machten
degenen die binnen een straal van honderd mijl wonen dat het bezit van macht en het laten zien hiervan,
zijn in feite iemands buren! Volgens deze definitie valt bewijzen zijn van de eigen superioriteit de garantie is
voor overleving en levensonderhoud. Zij beseffen niet
niemand buiten het begrip ‘buur’.
dat in plaats van te overleven, het in feite de waarborg
Terwijl hij uitleg gaf over de filosofie van het vervullen wordt voor hun ondergang. Het lijkt erop dat velen nog
van de rechten van anderen, zei Hazrat Mirza Masroor steeds verteerd worden door hun wensdenken en geloven
dat kernwapens nooit gebruikt zullen worden. Allah de
Ahmad(aba):
Almachtige weet beter of zulke wapens al dan niet zullen
“De ware goedheid die de Islam gebiedt is zorg te dragen worden gebruikt, maar hoe dan ook lijkt het zeker dat
voor de rechten van anderen, in plaats van wanorde op de wereld snel op weg is naar vernietiging en dat het
aarde te scheppen in het nastreven van de eigen rechten. uiteindelijke resultaat veel verwoesting zal zijn.”
Dit zou het kenmerk van een ware gelovige moeten zijn,
dat hij ernaar streeft dat geen van zijn verplichtingen BRONNEN:
die hij tegenover de mensen heeft, onvervuld blijft.
Een gelovige moet zichzelf analyseren om te zien of [1] Members of PAAMA UK Have Honour of a 			
Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya 		
er een verplichting is die hij nog jegens iemand moet
Muslim Community – 6th March 2022
nakomen. Men moet nagaan wat zijn verplichtingen
jegens anderen zijn. De verplichtingen van een gelovige [2] Members of Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya From the
zijn niet slechts het terugbetalen van een schuld. De
United States have Honour of a Virtual Meeting 		
plichten bestaan er veeleer alle vermogens, capaciteiten
With Head of the Ahmadiyya Muslim Community –
en morele bekwaamheden aan te wenden om anderen
9th March 2022
goed te behandelen. Men zou de pijn van anderen [3] Members of Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya from the 		
moeten voelen, dat zijn de inspanningen die voor ons
United States Have Honour of a Virtual Meeting 		
een ware viering van Eid kunnen bewerkstelligen;
with Head of the Ahmadiyya Muslim Community –
een Eid die dan niet beperkt blijft tot een dag,
15th March 2022
maar die een bron wordt van het bereiken van het [4] Majlis Khuddamul Ahmadiyya USA Have Honour of
welbehagen van Allah en zo een blijvende Eid wordt.”
Virtual Meeting with World Head of Ahmadiyya 		
Muslim Community – 16th March 2022
Vervolgens benadrukte Zijne Heiligheid(aba) het belang [5] Majlis Khuddamul Ahmadiyya USA have Honour
van rechtvaardigheid, een andere morele eigenschap
of Virtual Meeting with World Head of Ahmadiyya
die door de Islam wordt benadrukt. Zijne Heiligheid
Muslim Community – 25th March 2022
sprak over hoe ook regeringen hun rol moeten spelen [6] Members of Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya from 		
in het vervullen van de rechten van anderen met
Norway have Honour of a Virtual Meeting 			
rechtvaardig handelen en dat het niet doen hiervan
with Head of the Ahmadiyya Muslim Community –
heeft geleid tot veel verlies van onschuldige levens.
25th March 2022
(aba)
Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:
[7] Head of the Ahmadiyya Muslim Community 		
Delivers Eid Sermon from Islamabad – 3rd May 		
“Als mensen hun beloften nakwamen en er
2022
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ACTIVITEITEN VAN DE
AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

JAARLIJKSE BIJEENKOMST
OP DE CHRISTELIJKE VELUWE
Midden op de christelijke Veluwe, in De Paasheuvel te Vierhouten, vond op 6, 7 en 8 mei 2022 de veertigste
jaarlijkse bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap plaats. Het doel van deze spirituele bijeenkomst was
verbroedering en onderwijs. De bijeenkomst trok dit jaar meer dan dertienhonderd aanwezigen, jong en oud. Tevens
waren er vijftig gasten (niet-leden) aanwezig voor het Nederlandstalige programma en twintig gasten (niet-leden)
aanwezig voor het Arabischtalige programma op de zaterdag.
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DE ISLAM IS EEN BONDGENOOT VAN NEDERLAND
Dr. Abdulhaq Compier, psychiater en tevens voorzitter van de Nederlandse bekeerlingengroep, hield tijdens een
speciaal gatenprogramma een toespraak over het behoud van de Nederlandse waarden in de context van het islamitische
geloof. “De Islam is een bondgenoot in het behoud van de Nederlandse waarden zoals rechtvaardigheid, eenheid,
loyaliteit en dienstbaarheid”, aldus Dr. Abdul Haq Compier. Theoloog Dr. Eduard Verhoef sprak over zijn boek ‘Jezus
in Christendom en Islam’ en hoe christenen en moslims een brug kunnen slaan tussen elkaar.

DE MENSHEID DIENEN
HULP VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Op zaterdag 4 april 2022 heeft liefdadigheidsinstelling Humanity First Nederland (verbonden aan de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap) in samenwerking met Gemeente Vlaardingen voedsel, verzorgingsproducten, medicijnen
en kleding gedoneerd aan een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Vlaardingen. De donatie zal 120
vluchtelingen helpen die tijdelijk worden opgevangen in een oud kantoorgebouw aan de Olivier van Noordstraat.
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Op maandag 2 mei 2022 heeft liefdadigheidsinstelling Humanity First Nederland (verbonden aan de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap) ook groenten, fruit en kleding gedoneerd aan een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen
in Nieuwkuijk. De donatie zal 42 inclusief 17 kinderen helpen die tijdelijk worden opgevangen in Abdijhof
Mariënkroon aan de Abdijlaan.

CHRISTENEN EN MOSLIMS HELPEN OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Op zaterdag 23 april 2022 organiseerde Humanity First Nederland in samenwerking met UKGR Evangelisch Centrum
een gratis markt voor Oekraïense vluchtelingen aan de Fruitweg te Den Haag. Dit initiatief werd gesteund door
Gemeente Den Haag. Voedsel, verzorgingsproducten, medicijnen en kleding werden gedoneerd aan 300 vluchtelingen
die in Den Haag verblijven. Humanity First Nederland zet zich al jaren in om minderbedeelden en hulpbehoevenden
in Nederland te steunen. Ten tijde van covid-19 heeft de organisatie in het bijzonder bijgedragen door wekelijks
maaltijden te doneren aan daklozen in diverse steden.
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INFORMATIE OVER DE ISLAM
GROOTSCHEPE FLYERACTIE
In een tijd van toenemende polarisatie, waarin de Islam regelmatig wordt geassocieerd met geweld en onderdrukking,
ziet de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de noodzaak in van kennis en wederzijds begrip. Daarom heeft de
gemeenschap in juni 2022 in verschillende steden in Nederland een grootscheepse flyeractie gehouden waarbij meer
dan honderdduizend flyers zijn verspreid. De flyer bevatte uitleg over de vreedzame leerstellingen van de Islam.
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STRAAT DIALOOG ACTIE & INFORMATIEKRAAM
Leden van de gemeenschap stonden in de binnenstad van diverse steden met een bord in hun handen met de tekst: ‘Ik
ben een moslim, stel mij uw vraag’ om in gesprek te gaan met voorbijgangers. Ook werd een informatiekraam over
de Islam opgezet. Tijdens de acties zijn interessante gesprekken tot stand gekomen. Veel voorbijgangers waren het
ermee eens dat meer kennis leidt tot meer begrip.
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang
verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren
in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias
en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de
Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80
boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals
voorspeld werd door de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen
teruggebracht naar de ware leer van de Islam. Hij overleed in
1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een Kalief
is het spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.
Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as)

tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap
is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee
van Nederland, de Mobarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van
haar 50ste jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland.
Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Klik hier
Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:
Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die
tot taak heeft te reageren op onjuiste negatieve berichtgeving over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.
Klik hier voor de website.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in:
De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle
profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God,
dat de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van
onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame
Jihad.

Contact:
Info@islamnu.nl www.islamnu.nl www.alislam.org www.mta.tv Tel: 085-0606-558

