
Vertaling Khutba 16 Oktober 2015

Hazrat Khalifahtul Masih V (aba), de vijfde kalief van de Beloofde 
Messias (vzmh) heeft zijn vrijdagspreek op 16 oktober 2015 in Bait-ul-
Afiya te Frankfurt gegeven. Deze werd in verschillende talen vertaald en 
live uitgezonden via MTA internationaal. Huzoor (aba) zei dat hij de 
laatste dagen in Holland was en daar vroeg een journalist hem of 
de Ahmadiyya Djamaat de meest groeiende djamaat is. Huzur (aba) 
vertelde, “Hierop antwoordde ik dat als we op basis van een 
wereldwijdse analyse  kijken dan is de Ahmadiyya Djamaat inderdaad de 
meest groeiende djamaat ter wereld.  De stem die alleen te horen was in 
een klein dorpje van India weerkaatste in elke stad en elk drop.

De Beloofde Messias (vzmh) zei dat er een tijd zal komen wanneer 
de djamaat (over heel de wereld) herkend zou worden. 
De verspreiding van deze djamaat zal een teken van Allah’s hulp zijn, en 
de verspreiding zal geschieden volgens de wil van Allah.Geleidelijk zal 
Allah deze djamaat verspreiden zodat ze wereldwijd de meest 
vooraanstaande groepering wordt. 

De snelheid waarmee de djamaat  aan het groeien is, zal ervoor zorgen 
dat alle actuele conflicten spoedig zullen verdwijnen en dat is een teken 
en overwinning van Allah.

Huzoor (aba) zei dat elke Ahmadi gelooft dat Allah 125 jaar geleden een 
stille klank uit, een verre plaats, over heel de wereld deed verspreiden. 
Allah zal trouwe gemeenschappen doen ontstaan die in De Beloofde 
Messias (vzmh) zullen geloven en een continue verbetering van hun 
oprechtheid, trouw en geloof zullen realiseren. Huzoor (aba) zei dat we 
heden ten dage in een tijdsperk leven waarinde djamaat zich aan het 
verspreiden is en deze vooruitgang wordt opgemerkt door de hele 
wereld. De Beloofde Messias (vzmh) zegt dat mensen momenteel veel 
dromen en visioenen hebben en dat dit nog zal toenemen. Het is Allah’s 
wil dat de mensen via hun dromen tot de waarheid komen. Huzoor (atba) 
zei dat de leiding die mensen door middel van deze weg ontvangen een 

1



grote aandeel heeft in het openen van de harten van de 
mensheid. Huzoor vertelde over zulke voorbeelden van mensen die 
door Allah’s hulp, door middel van  dromen, de waarheid aanvaard 
hebben.

De Beloofde Messias (vzmh) zei altijd, neem onze jamaat als voorbeeld, 
het is volledig samengesteld uit degenen die ooit in het verleden onze 
tegenstanders waren. Als  ze de mogelijkheden niet hadden gekregen, 
hoe zouden ze dan deze weg afgelegd kunnen hebben. Hij zei dat hij vaak 
brieven ontving waarin staat dat bepaalde mensen  schreven dat ze ons 
eerst altijd beledigden, maar nu berouw toonden en om vergiffenis 
vroegen. Zelfs nu zijn er velen die een vijandige houding tegenover ons 
hielden, maar na het nemen van bai'at, in oprechtheid uitblinken. 

Verder zegt De Beloofde Messias (vzmh), “ik wil u eerlijk zeggen dat dit 
afkomstig is van God. Als dit een resultaat van het menselijke plannen 
was, dan zoude menselijke konkelarij reeds lang verdwenen zijn. Het feit 
dat het groeit en vooruit gaat in het gezicht van menselijke gekonkel is 
een bewijs opzich dat het afkomstig is van God. Dus hoe meer u uw 
kracht van geloof zult ontwikkelen, hoe helderder uw hart zal worden!”

Huzoor zegt, “veel mensen schrijven in hun brieven dat hun geestelijke 
toestand drastisch is veranderd na het nemen van bai'at en dat er vrede 
is ontstaan in hun huizen. We moeten vaststellenhoe deze mensen 
veranderingen creëren in hun leven, dit is hoe we allemaal zouden 
moeten zijn”. 

De Beloofde Messias (vzmh) zei: Lees de Heilige Qur'an en wanhoop niet 
voor God. Onze God heeft de macht om te doen wat Hij wil. Verricht uw 
gebeden zorgvuldig en begrijp de betekenis ervan. Bid ook in uw eigen 
taal. De Beloofde Messias (vzmh) voegde nog toe, na het reciteren en 
vertalen van surah Al Fatiha, dat men op deze manier de rest van het 
gebed begrijpend moet lezen. Dit zijn de voorschriften voor het bidden. 
Er is geen voordeel in enkel het memoriseren van woorden. Verder zei hij 
dat we moeten blijven belijden dat God geen partner heeft en dit in 
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praktijk tonen. 

Moge God ons in staat stellen om een sterke band met Hem te 
ontwikkelen en begripvol  te zijn tegenover de doelstellingen van De 
Beloofde Messias (vzmh) en ook om sterke en actieve leden van de 
Jama'at te worden. Moge God ons bovendien in staat stellen de leer van 
de Heilige Profeet (vzvAzmh) in de wereld te verspreiden en altijd God’s 
genade te ontvangen. 
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