Samenvatting: Vrijdagpreek 29 jan2016
H1: Gebeurtenissen met betrekking tot de Beloofde Messias (a.s.) zoals verteld
door Hazrat Musleh Maoud r.a. en richtlijnen voor spirituele ontwikkeling en
educatieve aangelegenheden.
H2: Beide ouders dienen samen te werken voor het leren en de
karakterontwikkeling van hun kinderen en moeten een vriendschappelijke relatie
met hen opbouwen om problemen op te lossen.
H3: Elke Ahmadi moet zich toeleggen op het luisteren naar en het leren en
uitoefenen van de religieuze leer.
H4: Samenvatting van Vrijdagpreek van 29 januari 2016 door Hazrat Khalifatul
Maseeh Al-Khamis (aba).
Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba) gaf de Vrijdagpreek op 29 januari 2016
vanuit Bait-ul-Fatooh en deze werd in verscheidene talen vertaald en live
uitgezonden op MTA.
Huzur-e-Anwar citeerde de Beloofde Messias (a.s.) die zei dat God onzichtbaar is
maar dat HIJ gekend is door ZIJN mirakels en gevonden kan worden door middel
van het gebed. De mens wordt kwetsbaar omwille van de tegenspoed waarmee
hij te kampen krijgt en gebeden kunnen in die situaties zijn problemen
verhelpen.De metgezellen van de Beloofde Messias (a.s.) hadden een dusdanig
sterk geloof in gebeden dat mensen van buiten de Jamaat ook behoorlijk onder de
indruk waren en geloofden dat God voornamelijk de gebeden van Ahmadis
verhoorde. Huzur-e-Anwar vertelde over een voorval met Hazrat Munshi Arorray
Khan Sahib en hoe zijn gebed verhoord werd en zei dat dit mensen waren wiens
aanzien een grote invloed had op iedereen rondom hen, daarbij inbegrepen
mensen van buiten de Jamaat. Het is dus deze eigenschap waarmee we rekening
dienen te houden om onze relatie met Allah te versterken. Huzur-e-Anwar
beschreef verder nog voorvallen met betrekking tot de Beloofde Messias (a.s.)
zoals verteld door Hazrat Musleh Maoud die essentieel zijn voor onze spirituele
ontwikkeling en het verder opbouwen van ons karakter.

Huzur-e-Anwar verklaarde dat de verschillen in de menselijke emoties en
eigenschappen ook het spirituele aspect van de mensheid beïnvloeden. Dezelfde
wet is hier van toepassing. Sommigen worden meer beïnvloed door gebedendan
anderen. Daarom is het belangrijk dat we een meerderheid van mensen in de
Jamaat hebben die meer geneigd zijn naar spiritualiteit en die de wereld kunnen
tonen wat de echte waarde van gebeden is en ook wat echte ophemeling van God
betekent en wat vereist is om dit gevoel te ontwikkelen. Huzur-e-Anwar haalde
voorbeelden aan van een aantal vrome mensen uit verschillende landen uit de tijd
van de Beloofde Messias (a.s.), die kwamen om hem te ontmoeten, de eed
aflegden op zijn hand en dan hun geloof en oprechtheid verder versterkten en
intensifieerden. Hazrat Musleh Maoud r.a. stelde vast dat de Jamaat betere
vooruitgang had geboekt in Amerika in vergelijking met de Europese landen. Hij
zei dat Ahmadiyyat zich aan het verspreiden is in sommige Europese landen, maar
dat de vooruitgang opmerkelijker is in Amerika. Huzur-e-Anwar gaf het advies aan
de Jamaat in Amerika om dergelijke deugdzame mensen te vinden en hen te
verenigen onder een enkele vlag van het geloof.
Hazrat Musleh Maoud r.a. vertelde over de leerstellingen van de Beloofde Messias
(a.s.) met betrekking tot de relaties met kinderen en hun onderwijs en de
ontwikkeling van hun karakter. Hijzei dat in het begin, wanneer het kind jong is, hij
onderwezen wordt aan de hand van verhalen en vertelsels. De Beloofde Messias
(a.s.) vertelde over ware gebeurtenissen en verhalen over de profeten die ons
werden toegezonden. Daarom zijn verhalen de beste manier om te leren tijdens
de kindertijd. Wanneer het kind begint op te groeien, is sport het aangewezen
middel om verder te leren en te ontwikkelen. Daarom dienen vaders tijd vrij te
maken voor hun kinderen. Wanneer beide ouders samenwerken voor het
verbeteren van hun kind en een vriendschappelijke relatie met hem of haar
handhaven, kunnen veel zaken gerelateerd aan hun onderricht en ontwikkeling
opgelost worden. Hij zei dat de vriendschappen van kinderen nooit mogen leiden
tot hun ondergang. Echte vriendschap betekent dat iemand bereid moet zijn om
zich te verzetten tegen een vriend voor zijn eigen belang, anders zal het tot zijn
ondergang leiden. Iedereen moet ook steeds elkaars gevoelens in overweging

nemen en zich weerhouden van slecht taalgebruik om zodoende vrede en
harmonie te bewaren in een samenleving.
Huzur-e-Anwar stelde dat het verplicht is voor elke Ahmadi die in de Beloofde
Messias (a.s.) gelooft om zijn eigen geloof te verdedigen. Soms leiden heel
kleinschalige zaken tot schade of het verlies van iemands geloof. We dienen
onszelf steeds te analyseren en te herevalueren. Geloof is het resultaat van grote
inspanningen, maar kan verloren gaan door slechts een enkel woord. De Beloofde
Messias (a.s.) citeerde een vers om ieders aandacht op meditatie en het gebed te
vestigen: ‘Dast darkaar o-Dil Bayaar’. Hij zei dat echte meditatie ongelimiteerd is,
maar het toewijzen van een tijd eraan, zekerheid biedt dat de mens zich losmaakt
van alle wereldlijke zaken om zich te focussen op enkel het gebed, zonder storing.
Daarom dienen we beide wijzen afwisselend toe te passen om Allahs genade af te
smeken. Huzur-e-Anwar zei dat het de verantwoordelijkheid is van elke Ahmadi
om aandachtig te luisteren naar zaken inzage het geloof en om te proberen ze te
onthouden en er actie op te ondernemen. Met betrekking tot vrouwen zei hij dat
zij een dergelijke zorgeloosheid toonden dat het er soms op leek dat zij de
fundamentele beginselen van het geloof nog moesten leren en niet in staat waren
om gevorderde spirituele leerstellingen te absorberen. Hij zei dat sommige
mannen gelijkaardige trekken vertoonden. Hij zei verder nog dat het één van de
belangrijkste verantwoordelijkheden van een Ahmadi was om de boeken van de
Beloofde Messias (a.s.) te lezen en er voordeel uit te halen door zijn leerstellingen
toe te passen in het dagelijks leven. Moge Allah ons zowel praktische als spirituele
bekwaamheid toewijzen die ons in staat kan stellen om hoge toppen te scheren
en nabijheid tot God te vinden. (Amen)

