
Vrijdagspreek 5 Februari 2016 

H1: Oprechtheid is strikt nodig voor  voor alle acties. Allah verspilt zelfs geen 
greintje goedheid voor oprechte acties. 

H2: Allah heeft de Beloofde Messias a.s. gezonden voor de verbetering en 
hervorming en die tevens ook het wegvagen van leugens omvat. 

H3: Elke Ahmadi moet zichzelf beoordelen en ervoor zorgen dat hij voor zijn 
zaken geen leugens gebruikt. Zo moeten we kunnen omgaan voor de dagelijkse  
zaken metde nodige onthechting. 

Vrijdag preek van Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba) op 5 februari 2016 in 
Baitul Futuh, London. 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba) gaf het vrijdagspreek op 5 februari 2016 
in Baitul Futuh, London. Deze werd in verschillende talen vertaald  en op MTA 
live uitgezonden. Hij stelde dat de Beloofde Messias a.s. in een toespraak op 27 
September 1905 uitlegde dat zijn komst niet det reden is om het overlijden van een 
bepaalde profeet te bewijzen . “Allah had geen nood om mij te sturen en deze 
beweging op te starten, er waren nog andere aspecten(onderwerpen)”. De 
algemene morele toestand is verslechterd en hervormingen zijn  nodig, waaronder 
het herstellen van de waarheid en de leugens uit te drijven.  Huzur herhaalt (in 
verband hiermee) dat wij onze normen  van vroomheid en  waarachtigheid moeten 
verhogen. “Momins” (de vromen) zullen geen valse getuigenis afleggen en zullen 
niemand gelijkstellen aan God.  Dus de aard van een ware Momin kan enkel tot 
stand komen door valsheid en leugen in alle omstandigheden te vermijden.  

De Beloofde Messias a.s. stelt dat alle geschillen ontstaan als gevolg van liefde 
voor materiële bezittingen eerder dan het volgen van God en Zijn Profeet. Ware 
devotie betekent het volgen in de voetstappen van de Heilige Profeet (vzvAzmh), 
die een consequente evenwicht had tussen het wereldlijke en het spirituele maar gaf 
aan geen van beide een voorkeur.  Zijn opvolgers vermeden materialisme en 
isoleerden zichzelf van het wereldlijke en werden hiervoor rijkelijk beloond door 
God. We moeten onze eigen conditie analyseren en onze toestand vergelijken met 
die van hen. De Beloofde Messias a.s.verzekerde dat de waarheid altijd overwint en 
heerst. Hij  vertelde het voorval van de "zaak van de postkantoor" en vroeg hoe hij 



ooit kon instemmen dat men niet kan overleven zonder te liegen? In feite is er geen 
overleven zonder Waarheid. Allah is voldoende voor  de waarheidsgetrouw 
mensen. 

De Beloofde Messias a.s. stelt dat er geen grotere kwaad is dan valsheid. Een mens 
die altijd waarachtig is, wordt altijd in Gods bescherming genomen. Hij zei dat 
onafgemaakte daden en halve waarheden geen vruchten afwerpen. God belooft 
vergelding voor het volgen van Zijn wil en Hij heeft geen waardering voor  daden 
die door kwaadaardigheid gemotiveerd worden. Dus wij moeten wegblijven van het 
tarten van Gods “Wahdat” (Zijn Enigheid en Eenheid), de waarheid vestigen en 
valsheid en leugen vermijden.  

Huzur-e-anwar  moedigt alle ahmadi’s aan om te verzekeren dat ze in zaken van 
o.a. bedrijfsvoering, rechtzaken en huwelijksregeling niet liegen en dat ze ook niet 
liegen om misbruik te maken van sociale uitkeringen en het welzijn van de 
overheid. Evenzo, djamaat officiëlen moeten zich zeker maken dat ze geen foutieve 
of vooringenomen rapporten versturen en dat ze hun persoonlijke ego’s en 
voordelen aan de kant zetten bij het behandelen van djamaat zaken. Men moet de 
dood en sterfelijkheid herinneren en God boven alles liefhebben. Mog Allah ons in 
staat stellen om het belang van de waarheid te begrijpen en het geloof boven de 
wereld verkiezen. 

Op het einde sprak Huzur over het overlijden van Meneer Qasim Tooray, hij was 
Murabbi in de Ivoorkust. Huzur kondigde zijn gebed in afwezigheid aan.  

 

 

 


