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H1. We dienen doorheen het jaar een revolutie in onszelf teweeg te brengen en 
niet enkel aan het begin van het jaar. 

H2. Enkel goede daden die op consistente wijze worden verricht trekken de 
zegeningen van Allah aan. 

H3. Onthoud dat we allen ooit moeten sterven, dus stop met u zorgeloos te 
gedragen en toon berouw, en streef ernaar om deugdzaam te worden. 

Aan het begin van het nieuwe jaar sprak Huzur-e-Anwar over het advies van de 
Beloofde Messias (as) met betrekking tot hoe we onze levens dienen te leiden 
zoals onderwezen door de Heilige Profeet (vzmh), en dat alle Ahmadis het tot hun 
levensdoel moeten maken om te proberen de goedkeuring van Allah te verkrijgen. 
Huzur-e-Anwar zei dat het vandaag de eerste dag van het jaar is, maar dat het ook 
de gezegende dag van Juma is. Ik heb ook nieuwjaarswensen mogen ontvangen. 
Ahmadis hebben het nieuwe jaar ingeluid met gebeden. Maar onthoud dat een 
deugdzaam persoon in de ogen van Allah niet diegene is die slechts voor één dag 
bid, maar van binnenuit deugdzaam wordt door consistent te zijn in zijn gebeden. 
Men moet constant blijven proberen om de goedkeuring en zegening van Allah te 
verkrijgen. Goede daden verrichten en een dag bidden is niet genoeg, we moeten 
gedurende twaalf maanden en 365 dagen in beide blijven volharden. 
Huzur-e-Anwar zei dat de mens moet proberen om een relatie te smeden met 
Allah. Zijn leven en dood zouden voor God moeten zijn en niet voor de genoegens 
van deze wereld. Het geloof mag niet enkel een uiterlijke vertoning zijn. Onze 
aanspraken op het liefhebben en volgen van de Heilige Profeet (vzmh) mag niet 
betekenisloos en hol zijn. Als aanspraken niet worden ondersteund door het 
uitvoeren ervan, hebben zij geen betekenis. Iemand noemde ooit zijn zoon Khalid 
(wat betekent dat hij een lang leven zal leiden), het kind stierf nog diezelfde nacht. 
Dit ter illustratie dat de naam niets uitmaakte. Een fruitsoort die hol is vanbinnen 
en enkel een schil heeft aan de buitenkant zal altijd worden weggeworpen. We 
moeten ons daarom steeds gewoonten aanmeten die worden goedgevonden door 
Allah. Geef altijd de voorkeur aan religie boven deze wereld. 



Huzur-e-Anwar zei dat de Beloofde Messias (as) een Jamaat wenste die de 
voorkeur zou geven aan religieuze plichten en die steeds de wensen van Allah 
boven alle andere zaken zou verkiezen. Om dit te bereiken gaf Hij ons ook veel 
adviezen. Vandaag zal ik deze voor de hele Jamaat herhalen om ervoor te zorgen 
dat we veranderingen teweegbrengen in onszelf om deugdzaam te worden. Jaag 
niet op de verlangens van deze wereld, omdat dit er enkel voor zorgt dat we nog 
meer willen. Diegene die zich bezighoudt met wereldlijke zaken zal op het einde 
met lege handen achterblijven. Hij wordt verslaafd aan deze wereld en verlaat 
Allah. Schenk daarom aandacht aan de adviezen van de Beloofde Messias (as) en 
leid jullie levens op gepaste wijze. 

Huzur-e-Anwar besprak daarna bepaalde geschriften en leerstellingen van de 
Beloofde Messias (as). Als we deze leerstellingen toepassen, zullen we in staat zijn 
om ons echte levensdoel te vervullen. Huzur-e-Anwar zei dat men de religieuze 
leerstellingen met een open hart moet volgen en dat men Satan moet vermijden. 
De schatten van deze wereld moeten aangewend worden om de schatten van het 
geloof te verkrijgen. Wanneer we proberen om materiële schatten in ons bezit te 
krijgen door anderen pijn of schade te berokkenen, dan kunnen dergelijke 
schatten geen onderdeel uitmaken van de zegeningen die het geloof 
teweegbrengen. Daarom mag men niet proberen om materiële zaken in zijn bezit 
te krijgen door slechte handelingen. 

Huzur-e-Anwar zei dat rampen en stormen door God worden gezonden als teken 
van straf. Om deel te mogen uitmaken van de groep mensen die worden gezegend 
door God, dienen we van binnenuit deugdzaam te worden, en om dit te bereiken 
moeten we het pad der deugdzaamheid volgen. Dit betekent dat we ons volledig 
aan Allah moeten overgeven. Allah houdt er niet van wanneer we proberen om 
tegelijkertijd het rechte pad en het slechte pad te bewandelen. Hij heeft geen 
partners. Ten tweede, moeten we steeds onthouden dat we allen op een dag 
zullen sterven en niet weten  wanneer die tijd zal komen. Daarom moeten we 
naar deugdzaamheid blijven streven. Ten derde, stop met je zorgeloos te 
gedragen. Blijf altijd vragen naar de vergiffenis van Allah en blijf berouw tonen 
voor je fouten, en blijf al doende streven naar innerlijk vrede. Een andere wijze die 
de Beloofde Messias (as) ons heeft geschonken is om geduld en zelfbeheersing te 



tonen gedurende moeilijke tijden. Buig neer voor Allah gedurende zulke tijden en 
blijf op consistente wijze goede daden verrichten, opdat je de zegeningen van 
Allah mag ontvangen. Laat de gewoontes van trots en egoïsme achter je en 
verkies vroomheid in de plaats. Toon geen kwaadheid, omdat dit een bijproduct 
van je ego is. Wees nederig door meer belang aan anderen te hechten dan aan 
jezelf en toon liefde en medeleven aan anderen. 

Huzur-e-Anwar zei dat ouders er aandacht aan moeten schenken dat ze hun 
kinderen ook religieuze kennis meegeven naast wereldlijke kennis. 
Functionarissen dienen anderen ook bij te staan met advies; maar vooraleer ze dit 
doen, dienen ze deze veranderingen ook in zichzelf teweeg te brengen. Geef geen 
advies over zaken die je zelf niet volgt. Huzur-e-Anwar zei dat de voorwaarde voor 
het aanvaarden van gebeden vroomheid is. Diegene die uitblinkt in vroomheid zal 
al zijn gebeden verhoord vinden door Allah.  

 


