
Vrijdagspreek 4 Maart 2016 
H1: Het vervolg van Hazrat Musleh Maouds rituelen in verband met de Beloofde 
Messias a.s.'s leer. Deze bevatten waardevolle lessen  voor ons.  

H2: Iedere ahmadi moet aandachtig naar MTA kijken en relevante website's 
bezoeken om een sterke band te behouden met het Khilafaat.  

H3: Kranten van de djamaat zijn het beste middel om een nauwe band te hebben 
met het Hoofdkwartier. Ze brengen mensen van over de ganse wereld dichter bij 
elkaar.  

H4: Samenvatting van de Vrijdagspreek gegeven door Khalifat-ul-Maseeh Al-
Khamis op 4 maart  2016 in Baitul Futuh in London.  

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf zijn vrijdagspreek op 4 maart 2016 in 
Baitul Futih, London. Deze werd zoals gewoonlijkin verschillende talen live 
uitgezonden op MTA. Hazur-e-anwar zei dat hij in zijn vorige preken over 
gebeurtenissen had gesproken die Hazrat Musleh Maoud (ra) had verhaalt in 
verband met de Beloofde Messias a.s. en dat hij vandaag hetzelfde ging doen. Hij 
zei dat deze incidenten niet gewone verhalen waren maar dat ze waargebeurde 
incidenten zijn dat onze aandacht moeten trekken voor persoonlijke hervorming  en 
verbetering. Nadat hij een verhaal had verteld over een pottenbakker en een 
bloemenmeid, zei hij dat er twee mannen in Qadian gevochten hadden en naar de 
rechtbank gingen. Daarna vroegen ze aan de Beloofde Messias a.s. om voor hen te 
bidden. Hij zei dat beide partijen volgelingen waren, voor wie had hij dus moeten 
bidden? Voor wiens overwinning of verlies? Huzur-e-anwar verteld dat vandaag de 
dag ook ruzies plaatsvinden tussen ahmadi’s en die dan naar de rechtbank of naar 
Qazaa gaan en Huzur vragen om voor hen te bidden. Hei zei dat het toegestaan is 
om beroep te doen op het rechtssyteem om  rechtszaken te betwisten. Echter, als er 
iets tussen vrienden gebeurt moeten ze dit op zelf op een vriendschappelijke manier 
zien op te lossen, geen koppigheid moeten vertonen noch naar de Imaan (Huzur-e-
anwar) schrijven en hem hierdoor in moeilijkheden brengen.  

Huzur-e-anwar zei dat Allah heeft verordend dat ouderen gerespecteerd en 
gehoorzaamd moeten worden en dat er op hun rechten gelet moet worden. 
Sommigen luisteren gewoonlijk naar preken en hun gedrag wordt dan maartijdelijk 



beïnvloed. Hij zei dat men de vergaderingen en samenkomsten niet alleen moeten 
bijwonen als er een bijzondere spreker is, maar men moet ook aandachtig 
luisterennaar hetgeen  gezegd wordt en kijken hoe men er hier uit voordeel  kan 
halen. Evenzo, zijn er sprekers die op een krachtige wijze spreken om anderen 
emotioneel te maken hetgeen ook niet geschikt is.  

De Beloofde Messias a.s. heeft ons geleerd om diep na te denken over de Heilige 
Koran en om kennis en begeleiding in haar leer te vinden. Huzur-e-anwar vertelde 
het incident van Ranjeet Singh in verband met kennis en daad en zei dat er naast 
kennis ook ervaring van belang is.  

Huzur zei dat djamaat leden geen vooruitgang kunnen boeken noch (zelfs) zouden 
overleven tenzij ze hecht gebonden zijn met de wortels van de djamaat en de beste 
manier om een band te behouden met de djamaat is doormiddel van geschikte 
literatuur. Zo creëren we een band tussen de mensen die ver uit elkaar wonen. De 
Beloofde Messias a.s. beweerde dat de kranten 'Al-Hakim' en 'Al-Badar' 
(Qadiaanse kranten) zijn  twee armen vormden. Huzur-e-anwar verhaalde een 
incident van een  bestuurder uit Tonga die doormiddel van een krant preekte en zei 
dat MTA tegenwoordig de grootste zegening is van God en dat elke ahmadi daar 
gebruik van moet maken om een sterke band met het khilafaat te ontwikkelen en 
tevens ook moet gebruiken voor zijn eigen bijscholing. Huzur zei dat men MTA en 
gelijkaardige websites aan onze vriend en moesten voorstellen.  

Huzur-e-anwar zei wij moeten proberen om contact te leggen met mensen die sterk 
gelovig zijn en regelmatig bidden.  Hij wou vooral de aandacht vestigen opde 
ahmadi's die in Qadiaan en Rabwah wonen om 'Bayut uz zikr' (Moskeën) te 
bouwen waar ahmadi's in grote aantallen/hoeveelheden wonen.  Hij adviseerde 
ahmadi's om af te blijven van mensen die het systeem negatief beschouwen. 

Huzur zei dat er eens een man was die de entourage van de Beloofde Messias a.s. 
bezocht en eiste dat de Beloofde Messias a.s. hem een mirakel moest tonen. De 
Beloofde Messias a.s. antwoordde hierop dat God geen tovenaar is die trukjes laat 
zien, in tegendeel al Zijn daden zijn vol van wijsheid. 

Huzur-e-anwar gaf antwoord op een bezwaar tegen Tehreek-e-jadid en zei dat alle 
medewerkers van de djamaat met toewijding en volharding moeten blijven werken. 
Hij gaf een voorbeeld van een bedelaar in de tijd van de Beloofde Messias a.s. en 



dat alle gevolgen, goed of slecht, functie zijn van onze daden. Om spiritualiteit, 
toewijding aan gebeden en nabijheid tot Allah te vinden, moeten we onze eigen 
omstandigheden verbeteren. De Beloofde Messias a.s. zei dat men een devoot 
bedelaar moet worden die God blijft smeken. Gebed is naast conflict ook van 
essentieel belang. Moge God ons in staat stellen om zodoende te handelen. Op het 
einde sprak Huzur-e-anwar over de opoffering en kondigde de gebed in 
afwezigheid aan van Mr. Qama-uz-Zia van Kot Abdulmalik, Sheikhpura die een 
martelaarsdood gemarteld werd in Pakistan.  

 

 

 


