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Majlis Ansarullah Nederland organiseert
online kennissessie
Start in Oktober Insha Allah

Eerste sessie Jihad Akbar
De grootste Jihad (Zelf Hervorming)
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HMF

De liefde voor God en Zijn Profeet
Na het argument van de voorspellingen moeten wij nu eens naar een ander argument
kijken, en wel naar dat wat in de Heilige Qur’an staat in de verzen:

ِ و ﱠاﻟ ِذﯿنﺎ ﺠﺎہدوا ِﻓینﺎ َﻟن
ہد َﯿ ﱠن ُہ ْم ُﺴُبَﻠ َنﺎ
َ َْ ْ َُ َ ْ َ
En zij, die naar Ons streven, – Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. (Qur’an 29:70)

ُ ﮑ ْﻢ ذُﻧُ ْﻮ َﺑ
ُ َ�ُ َو َﯾ ْﻐ ِﻔ ْﺮﻟ
ُ �َ ﻓَﺎﺗ ﱠ ِﺒﻌُ ْﻮ ِﻧ ْﯽ ﯾُ ْﺤ ِﺒ ْﺒ
ﮑ ْﻢ
ﮑ ُﻢ ﱣ
ُو ْل ا ِْن ُﮐ ْﻨﺘ ُ ْﻢ ﺗ ُ ِﺤﺒ ْﱡﻮنَ ﱣ
Zeg: indien gij Allah lief hebt, volg mij. Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven.
(Qur’an 3:32)

Brandende liefde voor God en de Heilige Profeetsa resulteren in (en het is er tevens bewijs
van) afhankelijkheid van God en de Heilige Profeetsa. God houdt van hen die Hem en Zijn
Profeetsa liefhebben. Een criterium van waarachtigheid (waarachtigheid van de
aanspraken van een persoon op Gods gunst en nabijheid) is de mate van zijn liefde voor
God en de Profeet, en de kwaliteit van zijn toewijding aan deze twee.

Hazrat Khalifatul Masih de 2de RA
Uitnodiging blz. 246.
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In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Onderwerp: ITHAR (Khidmat-e-Khalq )project
Sinds 14 augustus zijn wij, Ansarullah and Khuddam vanuit de regio Amsterdam,
een project begonnen om mensen te dienen in deze gezondheidscrisis. Op
wekelijkse basis worden warme maaltijden voorbereid voor de minderbedeelden in
en buiten opvangcentra.
Tot op heden hebben wij deze opvangcentra in regio Amsterdam voorzien van circa
300 maaltijden, Alhamdoulillah! Ondanks dit succes trachten wij op wekelijkse basis
opvangcentra te voorzien van deze maaltijden zolang deze gezondheidscrisis
duurt, in shaa Allah.
Enkele schriftelijke opmerkingen van daklozencentra:
"Ziet er heerlijk uit. Onze gasten zullen hier erg blij mee zijn." - Leger des Heils
Daalburgh
"Heel erg lief. Wij kunnen dit heel goed gebruiken." - HVO Querido Domselaerstraat
"Heel aardig van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om deze maaltijden te
geven." - Inloophuis Blaka Watra, De Regenboog Groep
"Geweldig dit! Mag bij mij thuis ook bezorgd worden hoor." - Stichting Exodus
Amsterdam
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