
Samenvatting NL vrijdagpreek 4 dec 2015 

H1: Details over de trouw en genegenheid van de devoot ahmadi's. 
Instructies voor het gebed in het licht van de gevaren van een derde 
wereldoorlog.  

H2: Een persoon die volledig in Allah gelooft, baseert zijn geloof op zijn 
spirituele waarneming van Allah.  

H3: Details en  kenmerken van de Beloofde Messias (vzh). en zijn 
volgelingen zoals beschreven met de woorden van Hazrat Musleh 
Ma'oud r.a. 

Huzur-e-Anwar zei dat Allah’s belofte i.v.m. de komst van van de Beloofde 
Messiah (a.s.) werd vervult. Allah toonde Zijn tekens doormiddel van 
openbaringen aan de Beloofde Messias (a.s.). die op hun beurt kracht bezorgden 
aan de rechtvaardigen. Deze volgelingen prijsden zich gelukkig om in het 
gezelschap van de Beloofde Messias (a.s.). te zijn.  Hun dag begon met de vraag 
en verlangen om te weten als de Beloofde Messias (a.s.). een nieuwe boodschap 
had ontvangen. Hazrat Musleh Ma'oud r.a sprak over deze gewoonte en stelde 
dat devolgelingen hun dag in complete devotie begonnen door zich de vraag te 
stellen of de Beloofde Messias (a.s.). een nieuwe openbaring had ontvangen.  
Hierdoor konden ze hun geloof versterken, de zegeningen van Allah trachten te 
ontvangen en vertoonden een grote dankbaarheid. Soms zou de Beloofde 
Messias (a.s.). een openbaring ontvangen in het gezelschap van zijn volgelingen. 
Zij hadden geluk om hier getuige van te zijn. Huzur-e-Anwar sprak dan over een 
gebeurtenis  waarbij Syed Fazal Shah sahib getuige was van zo’n een openbaring 
in het gezelschap van de Beloofde Messias (a.s.). Hij getuigde tevens hoe deze 
openbaring werd vervuld.  

Hazrat Musleh Ma'oud r.a. sprak over de bijkeenkomsten van de Beloofde 
Messias (a.s.). en stelde dat wij hem nog steeds kunnen horen spreken. Hij 
vertelde dat hij toen vrij jong was en het zijn gewoonte was om in het gezelschap 



van de Beloofde Messias (a.s.). te zijn en naar hem te luisteren. Hij vertelde dat ze 
zo vaak de Beloofde Messias over verschillende kwesties hadden horen spreken 
dat ze toen de boeken van de Beloofde Messias (a.s.). Lazen, was het alsof ze 
alles al gehoord hadden. 

Het was de gewoonte van de Beloofde Messias (a.s.). om wat hij overdag 
geschreven had, tijdens de vergaderingen ‘s avonds te reciteren. Hierdoor kenden 
we alles uit het hoofd en begrepen ook volledig de  leer van de Beloofde Messias 
(a.s.). Hazrat Musleh Ma'oud r.a. stelt verder in verband met ware geloof dat Allah 
Almachtige antwoordt op basis van inspanning en toont dus een vergelijkbare 
mate van genegenheid.  Hij zorgt ervoor dat de rechtvaardigen ondanks alle 
tegenstand uitblinken en het is werkelijk een gemeenschap van dergelijke 
mensen die slagen. Daarom moeten wij trachten om een gelijkmatige niveau van 
rechtvaardigheid in onze harten te bereiken en een liefdevolle band met Allah te 
ontwikkelen en dan getuigen hoe Hij ons beloont met voorspoed.  

De Beloofde Messias (a.s.). zei dat een persoon die volledig gelooft in Allah, zijn 
geloof baseert op observatie aangezien hij Allah al spiritueel heeft waargenomen. 
Huzur-e-Anwar sprak daarna over verschillende gebeurtenissen met betrekking 
tot Munshi Aroray sahib (ra). Hij sprak over zijn liefde en devotie voor de Beloofde 
Messias (a.s.). Huzur-e-Anwar zei dat deze de volgelingen van de Beloofde 
Messias (a.s.). waren die na hun aankomst in Qandian nooit meer wilden 
vertrekken.  

Huzur-e-Anwar zei dat de wereld snel in de richting gaat van een totale 
verwoesting en vraagt dus aan alle leden van de djamaat om oprecht te bidden. 
De westerse wereld heeft besloten om streng te reageren tegen Syrië (na 
hetzelfde te hebben gedaan in Irak) en dit als vergelding voor de aanvallen in 
Parijs en hebben aldus besloten de luchtaanvallen te intensifiëren. In feite zijn 
deze al begonnen en Rusland neemt ook deel bij deze aanvallen. Anderzijds staan 
Rusland en Turkije niet op goede voet.  

Huzur-e-Anwar zegt dat deze anarchie en totale chaos het resultaat is van de 
onrecht in de wereld die al heel lang aan gang is en de wereld in de richting van 
een wereldoorlog duwt. Eigenlijk kunnen we stellen dat deze wereldoorlog al op 



een kleinere schaal begonnen is. Huzur-e-Anwar zegt, "Ik probeer al jaren de 
aandacht van de wereldte trekken voor deze uitzichtloze situatie maar het blijkt 
dat ze nog steeds geen belangstelling hebben voor rechtvaardigheid". Huzur-e-
Anwar gaf dan een gedetailleerde kijk op de huidige toestanden en vroeg aan de 
gemeenschap om meer aandacht te schenken aan hun gebed. Huzur-e-Anwar 
heeft ook gevraagd om aandacht te schenken aan alle voorzorgsmaatregelen 
waarover hijde laatste jaren gesproken heeft. 

 

 

 


