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‘De Beloofde Messias (as) :
De noodzaak voor de Imam’
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Message of Sadr
Majlis Ansarullah Netherland
for all ansar members
of the countary.
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(Urdu) is available for purchase
if additional copies are needed.
History of Ahmadiyya Muslim Jamaat in
the month of March. Important events
occurred and blessings received during
this month since the era of the Promised
Messiah and the Khulafa’s.
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The cost per book is € 6 including postage
f o r o n e c o p y, a n d € 3 E u r o p e r
additional copy, if moreare required.
Please contact your Zaeem or Qaid Ishaat Imran
Aziz sahib for more information or ordering.
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March Message
Sadr Majlis Ansarullah, Netherland

,,

Mijn Lieve Broeders
Assalamo Alaikum
Ik hoop en bid dat u in goede gezondheid verkeert.

Bij de gratie van Allah organiseert Majlis Ansarullah Nederland eens
per maand online kennissessies ten behoeve van Ansar. Deze
worden gehouden in het Nederlands en Urdu. Het doel is om kennis
over te dragen en ook om deel uit te maken van een bijeenkomst,
vooral in tijden van COVID-19, voor wanneer we fysiek niet kunnen
ontmoeten.
De onderwerpen zijn behoorlijk divers en er wordt door de
presentatoren in elk evenement veel voorbereid. Ik ben er zeker van
dat we allemaal kunnen leren en onze kennis kunnen vergroten door
deel te nemen aan deze sessies.
Ik hoop dat u er alles aan doet om u aan te sluiten.

Moge Allah je inspanningen zegenen, Ameen.

,,

Wasalam,
Mirza Fakhar Ahmad
Sadr Majlis Ansarullah,
Nederland

Do You Know, What
is Good for You?

HOW TO KEEP
YOUR BLOOD, SKIN & BONES
Stronger & Healthy?

Strong Immune System
Eating Almonds every
Shoba
day can make your Immune System
ZAHANAT WA SEHAT E JISMANI
work better, also bone
MAJLIS ANSARULLAH
and teeth can be stronger. Cholesterol
is controlled within healthy
NEDERLAND
limits and helps keep Blood pressure
normal.
Bezoek onze website regelmatig voor actuele informatie over onze activiteiten: www.ansarullah.nl

How to use?
Every night put 7 Almonds
in one cup of water and
let them soaked overnight,
In the morning
peel them and eat them.
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Voorspellingen over de
beloofde Messias(as)

Een Messias vergelijkbaar met
Jezus (as) en de steun van God
Vridagpreek gehouden door

Zijne Heiligheid,
Hazrat Mirza
26 maart 2021
Masroor Ahmad
(aba) zei dat het
een paar dagen
Herdenking van de Messiasdag,
geleden 23 maart
23 maart en het belang ervan in de
was en dat deze
woorden van de geliefde Hazoor
dag belangrijk is
voor de Ahmadiyya
O P M E R K I N G : D e z e Moslim Gemeenschap aangezien
samenvatting is niet de complete d i t d e d a g w a s w a a r o p d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e Gemeenschap werd opgericht.
oorspronkelijke tekst en dient
slechts als een herinnering.
Zijne Heiligheid (aba) zei dat we
onszelf elk jaar moeten herinneren
a h e t r e c i t e r e n v a n wat het doel van de komst van de
Tashahhud, Ta’awwudh en Beloofde Messias (as)
Surah al-Fatihah, kondigde was, namelijk om de
Zijne Heiligheid, reciteerde Zijne leerstellingen van de
Heiligheid (aba) de volgende islam te doen herleven
verzen van de Heilige Koran:
en deze aan de wereld
te presenteren. Elke
‘ H i j i s h e t D i e o n d e r d e Ahmadi moet ernaar
ongeletterden een boodschapper streven deel te nemen
heeft verwekt die Zijn tekenen aan de zegeningen van
onder hen verkondigt en hen d e z e m i s s i e . Z i j n e
zuivert en hun het Boek en de Heiligheid (aba) zei dat
wijsheid onderwijst, ofschoon zij we om dit te kunnen
voorheen in openbare dwaling realiseren voornamelijk
verkeerden. En ook anderen die en v o o r a l o n s z e l f
d e z e n ( g e l o v i g e n ) n o g n i e t moeten hervormen.
hebben ontmoet. Hij is de
Almachtige, de Alwijze.’ (Heilige Z i j n e H e i l i g h e i d ( a b a )
Qur’an 62 : 3-4)
presenteerde t o e n e n k e l e

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(atba)

N

voorspellingen over de Beloofde
Messias (as) die reeds zijn vervuld
en nog steeds worden vervuld.
Zijne Heiligheid (aba) citeerde de
Beloofde Messias (as) toen hij zei
dat de Almachtige God de Heilige
Profeet (vzmh) deed nederdalen in
een tijd van volledige duisternis en
Hij hen heeft doordrenkt met een
geestelijk licht. De Almachtige God
stuurde nu Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad (as) – die van Perzische
afkomst was – in dit tijdperk van
duisternis en misleiding om
opnieuw geloof in de wereld te
brengen. Zijne Heiligheid (aba) zei
dat de Beloofde Messias (as) de
islam verdedigde nadat deze
vanuit elke richting werd
aangevallen. En het was
voorbestemd voor de Beloofde
Messias(as) om uit de Moslim
Ummah te komen, in
overeenstemming met
bovengenoemde verzen en de
uitspraken van de Heilige
Profeet(vzmh).
Zijne Heiligheid (aba) zei dat
duizenden mensen getuige waren
van het teken van de DhusSineen-ster, het verbod op het
verrichten v a n d e H a d j, d e
aanlegging van het
spoorwegsysteem en
het uitbreken van de
pest – dit waren
allemaal profetieën
van de Heilige
Profeet(vzmh). Hij zei
dat bij de vergelijking
t u s s e n
d e
metgezellen van de
B e l o o f d e
Messias(as) en die
van de Heilige
Profeet(vzmh)
geconcludeerd kan worden dat
deze erg op elkaar lijken; want
beiden moesten vervolging en een
kwaadaardige behandeling
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A selection of incidents in

March from the

History of Ahmadiyya Muslim Jamaat
01 March 1906:

06 March 1897:

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud
Ahmadra started a magazine by
the name of Tash-heezul-Azhan. It
began as a quarterly magazine,
but with the passage of time, it
started its monthly publication.

Pandit Lekh Ram was killed in
accordance with a prophecy of the
Promised Messiah(as). This
incident occurred in the city of
Lahore at 7 o’clock in the evening.

13 March 1903 :

The foundation stone of Bait-ulDua was laid on this day. Hazrat
Ahmad(as) expressed the desire
to build a small, private room for
praying in. Thus began the
construction of a small room, right
The prophecy said that Lekh Ram beside the entrance on the western
would meet his end at the hands of side of Bait-ul-Fikr.
02 March 1897:
a fearful red-looking person. Lekh
Ram was to be a victim of the 23 March 1889:
On 27 Ramadan 1314 AH, the sword of Muhammad(sa), so he
P r o m i s e d M e s s i a h ( a s ) w a s died of a stab wound.
blessed with a daughter, Hazrat
Saturday 23rd March 1889 was the
Nawab Mubaraka Begum(ra).
momentous day when Hazrat
06 March 1897:
Mirza Ghulam Ahmad, the
On 6 March 1897, the Promised Promised Messiah(a.s.), accepted
Messiah(as) published an ishtihar the hands of forty faithful servants
02 March 1906:
entitled Khuda ki La‘nat aur Kasr- in allegiance to the Ten Conditions
e-Saleeb.
of Bai’at (initiation) and
The Promised Messiah(as)
founded the community
published an announcement in
which he called ‘The
which he foretold the
Ahmadiyya Muslim
occurrence of an earthquake.
Community’.
This announcement was
published from Anwar-eThe Promised
Ahmadiyya Press, Qadian.
Messiah(a.s.) took this
oath of allegiance at the
Huzoor(as) explained that this
house of a spiritual
was the same earthquake
preceptor Hazrat Su
about which he received the
Ahmad Jan in the city of
revelation on 9 May 1905:
Ludhiana (Punjab,
India). Hazrat Hakim
Maulvi Noor al-Din(r.a.)
05 March 1902:
Hazrat Su Ahmad Jan’s home in Ludhiana, where the rst bai‘at
was the rst person to
took place in 1889
take the rst Bai’at.
The Promised Messiah(as)
published 2,000 copies of a four31 March 1972:
page announcement for the 11 March 1886:
management of the langar khana
Hazrat Khalifatul Masih III(rh)
(public kitchen) and Madrasa
inaugurated Masjid Aqsa Rabwah
Ahmadiyya.
The Promised Messiah(as) was by leading the Friday prayer. This
residing in Hoshiarpur when he mosque was built on an area of
This could well be considered the had a religious debate with Master 70,000 square feet. The total cost
basis for the establishment of the Murli Dhar, which lasted until 14 amounted to 1.5 million rupees,
permanent system of chanda March. This debate was later which was donated by a sincere
(monetary funds for the cause of published in the form of a book, Ahmadi, Sheikh Muhammad
Islam) and the foundation of Surma Chashm-e-Arya.
Siddiq Sahib of Kolkata.
monthly chanda.
“This week in History”

Thanks to Al-Hakam
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