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H1: God beschermt de geslachten van mensen die vroomheid behouden, mits 
die generatie ook vroomheid handhaaft en een band schept met Allah. 
H2: Gezamelijk gebed biedt individuele en gezamelijke voordelen aan. Er 
wordt eenheid geschapen tussen mensen. 
H3: Werk in uitvoering die bijna compleet is voor het behouden van de 
soeveniers van de Beloofde Messias a.s. in Rabwah en Qadian. 
 
Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis (aba) gaf op 15 januari 2016 zijn vrijdagspreek in Baitul 
Futuh. Deze werd zoals gewoonlijk in verschillende talen live uitgezonden op MTA 
international,. 
Huzur -e-anwar zei dat God Almachtig Zijn heiligen vrome mensen, hun families en 
nakomelingen van degenen die op het vrome pad blijven, beschermt. Hij verleent Zijn 
zegeningen  aan de families en nakomelingen die hun mate van vroomheid behouden. De 
Beloofde Messias a.s. vertelt over een vrome man die aan boord ging  van een schip tijdens 
een felle storm. Het stond op punt te verdrinken maar werd vanwege de gebeden gespaard. 
Tijdens het gebed ontving deze vrome man een openbaring van God "Voor uw belang 
hebben Wij (God) iedereen gered ". 
Huzur-e-anwar herhaalde dat zulke prestige en eer niet door louter gesprekken verkregen 
kunnen worden. Men moet inspanning leveren om deze toestand te bereiken. Men moet 
zijn band met Allah versterken en de goede daden en piëteit van zijn voorouders in stand 
houden. Dus, om een nakomeling te zijn van vrome heiligen en wijzen, moet men ervoor 
zorgen dat men  op hetzelfde pad blijft en dezelfde waarden handhaaft en een ware band 
schept met zijn Schepper, Allah.  
Huzur-e-anwar presenteerde nog voorbeelden en incidenten van de Beloofde Messias a.s. 
en Hazrat Musleh Maoud r.a. Hij zei dat de Beloofde Messias a.s. zo graag gezamelijk het 
gebed hielddat wanneer hij niet aanwezig kon zijn wegens ziekte en thuis moest bidden, hij 
zijn moeder en kinderen bijeen zou brengen om thuis het gebed te verrichten. Huzur-e-
anwar benadrukte het belang van het gezamelijk gebed en stelde dat deze gebeden –heel 
veel voordelen hebben, zowel gezamelijk als persoonlijk. Het schept eenheid tussen mensen. 
Het is verordend dat men tijdens het gebed schouder tegen schouder naast elkaar staat. Zo 
wordt de spirituele kracht overgedragen van persoon tot persoon. Een persoon die op 
spirituele vlak zwakker is, zal hierdoor een zekere affiniteit ontwikkelen dankzij de persoon 
naast hem. Daarom moeten we hier attent voor zijn en op basis daarvan onze gebeden 
beschermen. Huzur vertelde over een gebeurtenis waarbij het gebed verworpen werd. Hij 
zei dat de duivel alleen stopt met het treiterenwanneer  men zijn aanvallen africht. Dus we 
moeten bij elke stap dat satan neemt, ervoor zorgen dat wij hem afwijzen en hierdoor hem 
teleurstellen en onze uiterst best doen om Gods plezier en Zijn gunsten te verkrijgen.  



Huzur-e-anwar zegt dat mensen soms in haast handelen en meningen vormen zonder een 
zaak grondig te onderzoeken. Enkele zwakkere temperamenten worden misleidt en wijken 
van het juiste pad af.  Huzur vertelde over een incident en zei dat men in haast en spoed 
vaak fouten maken.  Een mens maakt verkeerde veronderstellingen en komt dus tot de foute 
conclusies. Een ware gelover moet dergelijke fouten vermijden.  
Hazrat Musleh Maoud r.a. beschreef een gelegenheid van het geloof in God en adviseerde 
mensen dat het essentieel is voor een ware gelover om na al zijn moeite een deel voor God 
te besparen. Er is geen enkele mens die kan stellen dat hij in al zijn daden perfectie heeft 
bereikt en zonder zwakheden is. Echter, het is onredelijk om strijd en conflicten helemaal te 
negeren. Men moet  één hand trachten en in het andere geloven omdat God Zijn hulp niet 
zal verlenen zonder deze twee dingen.  
Huzur-e-anwar zei dat de Beloofde Messias a.s. een openbaring had ontvangen, 
m.n..:"Koningen zullen van uw kleren zegeningen en gratie ontvangen". Hazrat Musleh 
Maoud r.a.  legt dit uit op een zeer mooi manier. Hij zei dat een tijd zal komen waarbij 
koningen voor zegeningen en gratie zullen komen zoeken in  de kleren van de Beloofde 
Messias. Ook zijn kompanen en opvolgers zullen op basis van hun rank  gratie en zegeningen 
zoeken. Dus je moet je verheugen maar je moet ook Gods vergiffenis vragen en voor jezelf 
en je broeders blijven bidden. Hazrat Musleh Maoud r.a. zei verder dat koningen pas 
zegeningen en gratie  in de kleren van de Beloofde Messias a.s. zullen krijgen wanneer jullie 
allemaal zegeningen en gratie en in zijn leer en geschriften zullen zoeken. Hij voegde nog toe 
dat er door ontoereikende faciliteiten er niet veel soeveniers of momenten van de Beloofde 
Messias werden bewaard maar dat er nu in Rabwah en Qadian veel werk wordt verricht om 
ze te bewaren en dat er veel vooruitgang wordt geboekt.   
 
Huzur-e-anwar portretteerde det periode waarin de boeken van de Beloofde Messias a.s. in 
de woorden van Hazrat Musleh Maoud r.a. gedrukt werden  en hoe hij altijd trachtte om een 
hoge kwaliteit van deze werken te behouden.  
Op het einde sprak Huzur over het overlijden van Choudry Abdul Aziz Dogar (VK) en 
Mevrouw Iqbal Naseem Azmat Butt. Hij sprak gunstig over hen en aankondigde het gebed in 
afwezigheid aan voor na het vrijdagspreek.  
Hij vermelde ook het gebed in afwezigheid aan voor Mevrouw Siddiqa, vrouw van Meneer 
Mukarram Qureshi Muhammad Shafi Abid, Darwesh van Qadian. 


