
Samenvatting NL vrijdagpreek 2 oktober 2015. 

Toon terughoudendheid en geduld inzake de jammerlijke gebeurtenis van 
Bait-ul-Futuh. Toon standvastigheid om de beschadigde gebouwen nog mooier 
her op te bouwen.  

Mensen die tijdens een moeilijke periode geduld tonen worden beloond door 
Allah.  

Doe Astaghfar en bid. Administratie moeten proberen om hun zwakheden te 
vinden. Door deze gebeurtenissen kwamen meer mensen te weten over deze 
Djamaat. 
 

Huzur begon deze khutba met recitatie van Surah Baqarah, vers 156-157. Huzur zei dat 
Allah de Almachtige ons in deze verzen vertelt dat wanneer de rechtvaardigen altijd 
een positieve attitude vertonen tijdens moeilijke perioden, dat Allahhun gebeden 
aanvaardt. En als resultaat hiervan verkrijgen zij Zijn zegeningen. Huzur e anwar stelde 
enkele citaten van de Beloofde Messias as voor en zei “altijd onthouden dat wanneer 
God zijn geliefde volk moeilijke tijden stuurt, dit zoals een  soort examenproef is. En 
uiteindelijk beloont God de mensen wanneer deze voor het “examen”met succes 
slagen. Maar wanneer onrechtvaardigen met dezelfde moeilijkheden worden 
geconfronteerd, worden zij hierdoor verwoest. Huzur e anwar zei dat mensen die die 
geduld tonen tijdens moeilijke tijden door Allah immens beloond worden.” Huzur zei : 
“alhoewelwij spijt moeten voelen voor het verlies, gaan wij voort met een nieuwe 
vasteberadendheid.” Huzur zei dat degenen die geduld tonen,degenen zijn die de 
ware betekenis van Islam begrijpen. Aangezien het de plicht is van de rechtvaardigen 
om altijd te aanvaarden wat Allah op iemands weg stuurt en daar nooit over te klagen.  

De Beloofde Messias en Mahdias stelt dat vergiffenis vragen aan Allah één van de 
manieren is om door moeilijkheden te slagen. Het is de plicht van de rechtvaardige dat 
hij naast zijn handelingen altijd om vergiffenis moet smeken aan Allah de Almachtige. 
En tegelijkertijd moet hij voortdoen met goede daden te verrichten. De rechtvaardigen 
moeten onthouden dat de moeilijkheden niet onbeperkt zijn maar dat ze na een 
periode wel weggaan. De rechtvaardigen moeten geduldig blijven en blijven bidden 
en goede daden blijven verrichten omgoede gunsten van God te ontvangen. Hadhrat 
Masih-e-Maoud stelt dat wanneer wij door moeilijkheden leven moeten we altijd “Ina 
Lillah [...]” reciteren. Dit betekent dat omdat wij tot Allah behoren gaat Hij ons nooit 
verlaten. En elke moeilijkheid die wij meemaken is Zijn manier om ons voor te bereiden 
om meer gunstente ontvangen. Dus, wij buigen onze hoofden neer voor Allah om Zijn 
zegeningen en gunsten te vragen. 



Huzur e anwar zei dat als wij een ware band hebben met Allah, kunnen onze 
tegenstanders ons geen kwaad aandoen. We hebben veel geleden door de twee 
vuurhaarden in de  twee zalen van de Bait-ul-Futuh-site. Sommigen van onze 
tegenstanders waren klaarblijkelijk zeer gelukkig met onze ongeluk maar anderen 
toonden oprechte  sympathie. De manier dat de media dit nieuws presenteerde werkte 
in feite als een kennismaking van de Djamaat over de hele wereld. Alhoewel wij verdriet 
leden, toonden we ook geduld en zeiden “Inna Lillah” en daardoor heeft Allah de 
Almachtige in deze beproeving veel mensen voorgebracht om ons te steunen en heeft 
de wereld getoont dat Hij ons bijstaat. Huzur zei: “wat de reden ook mag zijn voor deze 
brand, het wijst eerder naar de zwakheden van onze administratieve personeel. Zij 
moeten Allah om vergiffenis smeken.” Huzur zei:”Alhoewel wij spijt voelen voor deze 
verlies mag deze droevige voorval ook niet een te grote negatieve invloed hebben op 
de gemeenschap. Allah de Almachtige heeft de djmaat financieel gezegend en 
Inshallah zal de schadeloosstelling veel beter zijn. Wat de reden voor deze verlies ook 
mag zijn, wij zullen het Inshallah terug opbouwen in een nog mooiere vorm. Voor nu 
hoef ik de djamaat niet te vragen om financieel bij te dragen maar sommigen, 
waaronder ook kinderen, zijn al begonnen om fondsen te sturen voor deze doel. ” Huzur 
e anwar sprak over de delen van de hall die door Allah de Almachtige deredt werden 
en er was tevens ook geen verlies van  mensenlevens. Huzur sprak ook overeen ahmadi 
die door de vuur op een miraculeuze wijze gered werdt door Allah de Almachtige. 
Huzur legde nadruk op de nood voor gebed en smeekbeden om vergiffenis aan Allah. 
Moge Allah ons in staat stellen om aan onze verantwoordelijkheden op de juiste manier 
te voldoen. Ameen. Huzur e anwar sprak over de overlijdenis van Chaudry Mehmood 
Ahmad Mubasher sahib, Mukharram Khalid Saleem Abbaas sahib en nog een ahmadi 
en kondigde aan om afwezigheidsgebed te lezen.  

 


