
 

Test tweede kwartaal - Boek “EIK GHALTI KA IZHALA” 

Vraag nummer 01 
Als iemand geen boeken van de Beloofde Messias (n) leest, dan zal  ....................................... ..? 

1) hij zijn kennis vergroten 
2) hij zijn kennis volgens de uitgangspunt en de argumenten van Jama'at niet verbeteren 
3) zijn kennis hetzelfde blijven 

Vraag nummer 02 
De Beloofde Messias a.s. wiens Bai'at alle leden van Jama'at Ahmadiyya hebben ondernomen, beweert : 

1) Alleen Messias Maud te zijn 
2) Alleen Madhi van tijd te zijn 
3) Nabi en Rasul te zijn 

Vraag nummer 03 
De Openbaring                                                                               verschijnt voor de eerste keer in welk 
boek? 

1) Tadhkirah 
2) Brahin-e-Ahmadiyya 
3) Ark van Noach 

Vraag nummer 04 
Het profeetschap is gesloten behalve de deur van ..................? 

1) Sirat-e-Siddiqi 
2) Sirat --e- Nubuwwat 
3) Sirat-e- Ameeniayat 

Vraag nummer 05 
De letterlijke betekenis van Nabi is iemand die het onzichtbare openbaar maakt nadat hij door God is 
geïnformeerd, staat bekend als .................. ..? 

1) Muhaddath 
2) Nabi 
3) Messiah 

Vraag nummer 06 
Is het verplicht voor een Nabi om ook een Rasul te zijn? 

 
1) Waar 
2) Niet waar 
3) Er is geen verschil omdat ze hetzelfde zijn. 

 
Vraag nummer 07 
In een Hadith van Sahih Muslim wordt Messiah e Maud ook genoemd als .............? 

 
1) Nabi 
2) Rasul 
3) Muhaddath 



 
Vraag nummer 08 
De betekenis van Nubuwwat is de onthulling van ..............................? 

 
1) Onvoorziene gebeurtenissen 
2) Feiten van onvoorziene omstandigheden 
3) Evenementen van de toekomst 

 
Vraag nummer 09 
In het boek "Eik Ghalti ka Izhala" zegt Hadhrat Messiah Maud (as) dat "ik zelf getuige ben geweest van de 
duidelijke vervulling van ongeveer ...................... Goddelijke profetieën met zijn eigen ogen? 

 
1) 100 
2) 125 
3) 150 
 

Vraag nummer 10 
Aangezien God deze titels aan mij heeft geschonken, waarom zou ik ze verlaten uit angst voor iemand anders? Ik 
zweer bij God die mij gezonden heeft - en .....................? 

 
1) Gezegend zij die leugens over Hem fabriceren 
2) Vervloekt zijn zij die leugens over Hem fabriceren 
3) Ongelukkig zijn zij die leugens over Hem fabriceren 

 
Vraag nummer 11 
De aarde heeft getuigd van mijn waarheid zoals de hemel. Beiden hebben verklaard dat ik de ........................ ben. 
van God. 

 
1) Rasoel Allah 
2) Khalifa tul Allah 
3) Medhi tul Allah 

 
Vraag nummer 12 
Hadhrat Messiah Maud schrijft in het boek dat "dat ik een ............ ben. evenals ............. wat met andere woorden 
betekent dat ik door God ben opgedragen en ik kennis ontvang van het onzichtbare van Hem ". 

1) Nabi - Rasul 
2) Messias - Medhi 
3) Nabi - Messias 
 

Vraag nummer 13 
Het staat geschreven in het boek Hadith dat ........................................ Zal Khaliq en Khuliq zijn in weerspiegeling van 
de Heilige Profeet Mohammed (sa)? 

1) Medhi Maud 
2) Messiah Maud 
3) Muhaddath Maud 

  



 
Vraag nummer 14 

In de vers    worden de metgezellen van de Beloofde Messias ..................... .. genoemd als die van de 
Heilige Profeet (as). 

 
1) Vrienden 
2) Kameraden 
3) sahabah 
 

Vraag nummer 15 
Er is een belofte van verschijnen van Buruz Muhammadi in de laatste dagen, die de ................................. .. zal 
dragen, dus hij is verschenen. 

 
1) Wonderen van Muhammad (sa) 
2) Ilhamahat of Muhammad (sa) 
3) Gezegden van Mohammed (sa) 

 
Vraag nummer 16 
Het idee van de afdaling van Jezus a.s. verbreekt het zegel, als het van het vers: 

  welke zal ……………….? 
 
1) Eist de nietigverklaring van de vers 
2) Voltooi het couplet 
3) Maakt geen verschil voor de vers 
 

Vraag nummer 17 

In de vers    heeft Allah een belofte gedaan van een ..........................................? 
 

1) Een Nabi met wet 
2) Buruzi Nabi 
3) Een Nabi uit paradijs 
 

Vraag nummer 18 

In de vers     wat is de betekenis van Kauthar? 
 
1) Zegeningen van de wetenschap 
2) Zegeningen van de wereld 
3) Geestelijke zegen zal vrij stromen 
 

Vraag nummer 19 
Hadhrat Messiah Maud (as) schrijft in het boek dat "Hoewel God de Almachtige mij gezegend heeft met de eer dat 
ik zowel een .................. ..en een ...................... ben, en ik deel beide bloedverwanten. 

 
1) Israëliet - Fatimiet 
2) Mughalite - Qurashite 
3) Mughalite - Fatimite 
 

  



 
Vraag nummer 20 
Het boek "Eik Ghalti ka Izhala" werd gepubliceerd in welk jaar? 

 
1) 1889 
2) 1901 
3) 1906 
 

Vraag nummer 21 
 
Aan het einde van het boek "Eik Ghalti Ka Izhala" schreef Hadhrat Messiah Maud (as) een korte advertentie van 
welk boek? 

 
1) De waarheid onthuld 
2) Ayath ur Rehman 
3) Het Hemelse decreet 


