
Vrijdagspreek 12Februari 2016 

H1: Evenementen en incidenten overgeleverd door Hazrat Musleh maoud r.a.  - 
Ware vrede in de wereld kan alleen bereikt worden door mensen hun  rechten te 
erkennen. 

H2: Hou 40 vastendagen, één per week, bijzonderlijk nawaafil aanbieden, geef 
voor hetgoede doel en ijverigbidden.  

H3: Als wij ijverig bidden zullen wij God's gunsten ontvangen en alle 
moeilijkheden en hindernissen zullen verdwijnen.  

Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis gaf de vrijdagspreek op 12 februari 2016 in 
Baitul Futuh, London. Deze werd op MTA in verschillende talen live uitgezonden. 
Hij vertelde incidenten en evenementen zoals ze verhaald werden door Hazrat 
Musleh maoud r.a. en citeerde dat God degenen steunt die Hij aanstelt om Hem te 
dienen. Hij vertelde verder dat de Beloofde Messias a.s.  hen in hun kindertijd 
verhalen met boodschappen vertelde. Ooit vertelde hij een verhaal en stelde dat 
voor God,een wereld zondereerlijkheid en waarheid minder waarde draagt dan een 
vogeltje. Dus we moeten eerlijkheid handhaven in al hetgeen we doen. Huzur-e-
anwar zei dat we  een analyse van ons eigen persoon moeten uitvoeren, of we de 
leer van de Beloofde Messias a.s. volgen en of we wereldlijke zaken boven 
religieuze zaken verkiezen. De huidige staat van de wereld is voor iedereen wel 
duidelijk. In veel landen hebben noch overheden noch burgers  respect voor elkaars 
rechten en de vele natuurrampen zijn  het gevolg van de ontelbare zonden die 
gepleegd worden. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Ahmadi's om de 
wereld aan te manen tot zelf-verbetering, anders kan God nog grotere verwoesting 
aan de wereld toebrengen.  

Huzur e anwar zei dat we zien dat iedereen zijn eigen recht opeist zonder aandacht 
te schenken aan anderen en de schade die men kan toebrengen.  Hij sprak over de 
aanpak van een ware momin en zei dat onze religie verordent dat wij ieder zijn 
recht toekennen. De ware betekenis van harmonie is voor anderen te kiezen wat wij 
voor onszelf zouden verkiezen. Dit zal de rechten van de mensen bepalenwaardoor 
er verder ook vrede en harmonie kan gevestigd worden. Maar we kunnen de wereld 
niet overtuigen zonder zelf  een voorbeelden te stellen.  Hij betreurde dat zulke 
gevallen naar "Qaza" (advocatenbureau van de Djamaat) gebracht werden waarin 



broeders en familieleden elkanders rechten toeëigenen. Hij zei dat er bijzondere 
aandacht besteedt moet worden aan zulke zaken. Hij verhaalde een incident met 
betrekking tot  Hazrat Imam Hussain (r.a) en Hazrat Imam Hassan (r.a.) en zei dat 
we met elkaar moeten wedijveren  om (boven anderen) de geest van vroomheid te 
verwerven.  

Huzur-e-anwar zei dat er dit jaar djamaati verkiezingen zouden zijn en dat wij 
positief moeten denken en ongeacht relaties, zonder vooroordeel, onze recht tot 
stemmen moeten gebruiken. Daarna moeten wij de beslissingenaanvaarden en 
volledig  samenwerken met degenen die verkozen werden. Hazrat Musleh Maoud 
a.s. instrueert alle kantoorleden  om het werk persoonlijk te controleren en 
meedoen aan het proces in plaats van afhankelijk te zijn aan de ondergeschikten.  
Hij zei dat zij in hun kindertijd naar het verhaal van de lamp van Aladdin 
luisterden. Dit was geen ‘uit-koper-gemaakte’, lamp maar een lamp van 
vastberadenheid. Wanneer wij de lamp wrijven om hulp te vragen om gehoorzaam 
te zijn aan Gods Wil, worden dingen op magische wijze vervuld.  

Huzur-e-anwar citeerde Hazrat Musleh Maoud a.s. met betrekking tot hoe wij 
moeten bidden en zei dat Allah naar degene luistert die huilt en een beroep doet op 
Hem, zoals een moeder die haar kind voedt wanneer hij huilt en jammert. Dus we 
moeten extreme inspanning doen om eindeloos te bidden. Hazrat Musleh Maoud 
instrueerde in zijn tijd de djamaat om te vasten en te bidden. Insgelijks zei Huzur-e-
anwar dat ook hij heeft aangeraden om te vasten en dat er nog mensen zijn die het 
beoefenen. Hij zei dat we voor 40 weken moeten vasten, één dag per week , gebed 
moeten opofferen en voor het goede doel geven aangezien onze djamaat in 
bepaalde plekken met moeilijkheden wordt geconfronteerd.  Allah's hulp zal naar 
ons toekomen wanneer wij tot Hem huilen en Inshallah zullen onze problemen 
verdwijnen.  Huzur sprak over de barre omstandigheden die de djamaat te verduren 
had en heeft gebed voorgesteld voor de Ahmadis die wonen in Pakistan. 

 


