
Samenvatting NL vrijdagpreek 30 okt 2015. 

H1:  Levensverhalen van De Beloofde Messias a.s. in de woorden van  Hadhrat 
Musleh-Maoud r.a. Elke gebeurtenis bevat een levensles.  

H2: Probeer elkaar te overtreffen in het verrichten van goede daden. Zet voor uw 
zelf hoge eisen inzake eerlijkheid en waarachtgheid. 

H3:  Bidden betekent dat een mens sterfelijk is en op een dag zich gaat moeten 
verantwoorden vóór God.  

Huzur-e-anwar sprak over de levensgebeurtenissen van De Beloofde Messias a.s. 
in de woorden van Hazrat Musleh-Maoud r.a. en zei dat alle levensverhalen een 
levensles bevatten. Huzur zei dat religieuze geleerden,  zeker de Murrabiyaan, 
zichzelf op de hoogte moeten houden van actuele zaken. Huzur-e-anwar zei dat 
gebeurtenissen uit het leven van De Beloofde Messias a.s. ons aanleren dat 
iemand die zichzelf valselijk als vroom voorstelt uiteindelijk vernederd zal worden. 
In principe mogen we niemand vervloeken, waaronder ook onze tegenstanders. 
We moeten in feite voor iedereen bidden. Wanneer een vrome persoon zich in 
moeilijkheden bevindt zal Allah Almachtihe hem helpen.  In deze tijd is een vrome 
persoon hij die een sterke band houdt met de Beloofde Messias a.s. Huzur-e-
anwar  zei dat moeilijke tijden eigenlijk tot stand komen om ons te waarschuwen 
voor goede tijden die op ons wachten. De geschiedenis van onze djamaat is hier 
een bewijs van.  

Huzur-e-anwar zegt dat wanneer iemand in slechte gezelschap is, dan zal deze een 
slechte invloed uitoefenen op hem  en op een duur  en een slechte indruk nalaten   
en andersom.  Daarom moeten onze jongere generatie hier aandacht voor hebben 
en goede gezelschap te houden. Even zo moeten we onze kinderen tegenhouden 
van het bekijken van slechte tv-programma's en het huishoudelijke sfeer vroom 
houden. Huzur-e-anwar zei dat wanneer je iemand vraagt om voor uwzelf te 
bidden moet je ook proberen om daarmee een betere band te ontwikkelen. Allah 
Almachtige leert ons om te proberen elkaar te overtreffen in het verrichten van 
goede daden. Dus als we harder proberen om vroom en eerlijk te worden in plaats 



te proberen om materiële doelen te bekomen, zal het ook gunstig zijn voor onze 
kinderen en voor de hele djamaat . 

Huzur-e-anwar zegt dat alleen Allah een mens op het juiste pad kan zetten maar 
Allah heeft ons ook de plicht gegeven om Zijn boodschap te verspreiden. Dus we 
moeten onze best doen om Zijn boodschap aan iedereen te verkondigen zonder 
een verschil te maken tussen de zwakkeren en de machtigen en Hij Zelf zal ons 
met resultaten voorzien. We moeten op Allah vertrouwen  en geloven dat Hij ons 
zal helpen en we moeten bidden dat Allah de djamaat vrome en rechtvaardige 
mensen zal verlenen.  Huzur-e-anwar sprak dan over de liefde van De Beloofde 
Messias a.s. voor de mensheid.  Hij citeerde zijn geschriften en instrueerde de 
djamaat  in de richting van het leren en verbeteren van hun vaardigheden.  Huzur 
sprak ook over De Beloofde Messias's a.s. geloof in Allah in zijn eigen woorden.  

Huzur-e-anwar zei dat elke ahmadi een zeer goede karakter moet hebben. In de 
woorden van De Beloofde Messias a.s. zelf vertelde Huzur-e-anwar over hoe De 
Beloofde Messias a.s. altijd in controle bleef van zijn woede. Huzur-e-anwar 
vertelde ons dat De Beloofde Messias a.s. vooral sprak met betrekking tot intense 
concentratie tijdens het bidden. Hazrat Musleh Maoud r.a. zei dat als iemand 
tijdens het bidden voelt dat hij zich niet kan concentreren moet hij proberen om 
te wenen tijden zijn gebed en als resultaat hiervan zal Allah hem in staat stellen 
om uit de diepte van zijn hart te bidden. Om vóór Allah te bidden betekent zichzelf 
absoluut devoot stellen aan Hem en zichzelf compleet hulpeloos voelen vóór Hem 
en als resultaat hiervan kunenn zulke gebeden aanvaardt worden door Allah.  
Moge Allah ons in staat stellen om onze innerlijke te verbeteren en ook onze 
niveau van gebed te verbeteren. Amin.  

 

 


