
Vrijdagspreek 26 Februari 2016 

H1: Een ware gelover moet met verstand spreken en onzin vermijden.  Een dolende 
die echt berouw heeft en om vergeving vraagt zal ook vergeven worden.  

H2: Een ware band met God moet tot stand komen en een mens moet bereid zijn 
om zijn leven, rijkdom en tijd op te offeren om Hem te dienen.  

H3: Alle ahmadi’s, zeker Missionarisen moeten voldoende kennis beschikken over  
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, geneeskunde en spreekvaardigheid.  

H4: Vrijdagspreek geleverd door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis in Baitul 
Futuh op 26 Februari 2016 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis leverde de Vrijdagspreek in Baitul Futuh op 26 
Februari 2016. Deze werd zoals gewoonlijks in verschillende talen live uitgezonden 
op MTA. Huzur-e-anwar zei dat veel mensen in de wereld onnodig en roekeloos 
praten en zaken zeggen die voor anderen aanstootgevend zijn en voor geschillen 
zorgen. Soms worden er tijdens bijeenkomsten onnodige en onaardige 
opmerkingen gemaakt die anderen beschimpen en kwetsen. Zulke praat is 
waardeloos en onnodig. Allah heeft in de Koran de ware gelover verboden om 
zulke onzinnige gesprekken uit te voeren. Een ware gelover kwetst anderen met 
zijn woorden niet. Het is dus nodig dat een ware gelover alle soort onzin  moet 
vermijden en altijd op een rationele manier moet communiceren. Huzur-e-anwar 
verhaalde wat voorbeelden en zei dat een ware gelover zijn waarde moet bewijzen 
door hulpzaam en aardig te zijn voor anderen. Zijn daden worden niet individueel 
gewaardeerd maar zorgt ervoor dat de djamaat een goede naam krijgt en zoveel 
mogelijk in een positief daglicht wordt gezet  en ook om  "Dawat Ilallah" (preken) 
mogelijk te maken. Huzur-e-anwar verhaalde hiermee in verband enkele incidenten 
zoals overgedragen door de Beloofde Messias a.s.  

Huzur-e-anwar zei dat elke ahmadi missionaris voldoende kennis moet beschikken 
over geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, geneeskunden en de kunst van spraak 
en voldoende ontwikkeld moet zijn om zich in de hogere rangen te begeven. Dit is 
geen moeilijke taak en kan met weinig moeite waar gemaakt worden. Elementaire 
boeken over alle relevante onderwerpen kunnen gelezen worden.  Bovendien 
worden missionarissen vaak ondervraagd in verband met de actualiteit en ze 



zouden dus goed voorbereid moeten zijn voordat ze bepaalde bijeenkomsten 
bijwonen.  

Huzur-e-anwar verhaalde een voorbeeld en zei dat wanneer iemand zich vergist en 
dan zijn vergissing erkent en bekeert, wordt hij zeker door God vergeven en Hij zal 
er meer welwillend voor zijn. Evenzo zou een ware gelover zijn broeder moeten 
kunnen vergeven wanneer hij een vergissing maakt en echt om vergiffenis smeekt. 
Hij moet tot God bidden voor zijn broeder en bidden voor degene die niet bekeren 
om vergeven te worden en ook voor zichzelf om vergiffenis bidden.  

Huzur-e-anwar zei dat een man in alle omstandigheden sterk van karakter moet 
zijn. Hij vertelde over een bepaalde incident en moedigde iedereen aan om met 
Allah een sterke band te ontwikkelen en om vroomheid te handhaven. De sleutel tot 
vooruitgang ligt in het absoluut onderwerping tot Allah.  De Beloofde Messias a.s. 
vergeleek een ware gelover met een ware vriend. Hij gaf een voorbeeld en zei dat 
een mens, God als zijn beste vriend moet beschouwen. Hij moet altijd bereid zijn 
om zijn leven, rijkdom en tijd voor Hem op te offeren, ongeacht  rijk of arm en 
zonder onderscheid te maken. Dus degenen die niet bidden zoals voorgeschreven, 
moeten zichzelf beoordelen en degenen die "Deen" niet over "Dunya" (Godsdienst 
tegenover wereldlijke plezier) verkiezen moeten ook zichzelf kunnen beoordelen. 
Huzur zei dat degenen die naar Europa geëmigreerd zijn wegens moeilijkheden 
voor ahmadi’s, zijn degenen die de djamaat het meest moeten dienen. Maar ze 
vergeten hun doel en vergenoegen in  het bekritiseren. Zulke mensen zijn noch 
goed noch gelovig. Een hoge standaard van loyaliteit moet zowel  in armoede als 
rijkdom blijven. Huzur-e-anwar zei dat als wij bai'at hebben gedaan in de hand van 
de Beloofde Messias a.s. en een eed hebben genomen om zijn missie te volbrengen, 
moeten we al onze capaciteiten gebruiken om zijn doel te ondersteunen en onze 
liefde voor hem uit te drukken. We moeten positieve veranderingen in onze staat 
brengen, onze niveau van het geloof verbeteren en voorbereid zijn voor alle soorten 
offers. Moge God ons in staat stellen om dit te doen. Ameen. 

 

 

 


