
Vrijdagspreek 11 maart 2016  

H1: Satan is vanaf het begin de vijand van de mensheid geweest maar hij zal de 
ware gelovers van Allah nooit kunnen overweldigen en verleiden.  

H2: verborgen zonden zijn erger als zonden die blootgesteld worden en zullen de 
mens geleidelijk vernietigen.  

H3: Satan lokt de mens tot onwaarheden, bedrog, wreedheid, schaamteloosheid en 
arrogantie terwijl Allah ons uitnodigt tot volhaarding, oprechtheid, geloof en 
welzijn.  

H4: Vrijdagspreek geleverd door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis op 11 
maart ’16 in Baitul Futuh, London.  

Hazrat khalifatul Masih Al-Khamis heeft de vrijdagspreek gegeven op 11 maart in 
Baitul futuh, London. Deze werd zoals gewoonlijks in verschillende talen live 
uitgezonden op MTA. Huzur reciteerde Ayat 22 van Surah Al-Noor en zei dat 
Satan vanaf het Begin de vijand van de mens was en tot de eeuwigheid zal blijven. 
Satan distancieert de mens van vroomheid en brengt hem dichterbij tot 
boosdoenerij. Satan heeft God verklaard dat hij, behalve voor zijn ware volgers, de 
mens van alle kanten zal ontmoedigen en aanvallen. Zijn volgers zullen echter geen 
effecten voelen van zijn tactieken. Allah stemde toe en zei dat Hij Satans volgers 
tot de hel zou veroordelen.  Maar tegelijkertijd begleidt Allah de mens door 
Profeten te sturen die de mensen begeleiden op het pad van deugd, 
rechtvaardigheid en vroomheid en Satan tot vijand verklaard. Huzur-e-anwar gaf 
uitleg over wat er stond in deze Ayaat die hij had gereciteerd. Dat Allah Zijn 
schepping verzekert  dat Hij “Samee”  is (Diegene die “Luistert”) en als men Hem 
aanroept zal Hij zeker het hart van een Momin (ware gelover) zegenen met zulk 
een sterk geloof en hardingsvermogen dat Satan geen invloed meer op hen zal 
hebben.  

Huzur-e-anwar zegt dat Allah de mens begleidt om alle daden die Hem mishagente 
vermijden. Zijn zegeningen zullen de mens beschermen van alle aanvallen van 
Satan. Satan valt ons niet rechtstreeks aan maar richt zich op de menselijke geest 
door geleidelijk aan de kleine zaden van ondeugd te planten, waarvan hij 
aanvankelijk het belang niet ziet. Maar deze kleine verkeerde daden leiden tot 



grotere zonden die grootschalig schade brengen aan de vrede en harmonie in de 
maatschappij. De Beloofde Messias a.s. stelde dat zowel de kracht van goed als 
slecht gïncarneerd zijn in de menselijke ziel, waardoor hij op basis van zijn eigen 
daden aan beloning of straf blootgesteld wordt. Satan lokt de menstot onwaarheden, 
bedrog, wreedheid, schaamteloosheid en arrogantie terwijl Allah ons uitnodigt tot 
volhaarding, oprechtheid, geloof en welzijn.  Men vindt zichzelf in een dilemma. 
Maar de vrome hart keert zich terug naar God en vindt vrede daarin. 

De Beloofde Messias zegt dat er tekens en symbolen zijn voor elk staat  en een 
status is alleen aanvaardbaar als het voldoet aan de eisen. Dus  wanneer het geloof 
in een hart aanvaardt wordt, wordt de ware betekenis van “La Ilaha Illallah” 
duidelijk en de verleiding van de zonde wordt verbannen en een nieuwe spirituele 
leven komt tevoorschijn die ons dicht bij God brengt. Huzur-e-Anwar  zei dat een 
mens die verwaandheid en egoïsme schuwt en Gods vergiffenis vraagt, vergeven 
wordt. Satan had hoogmoed getoont en werd hiervoor veroordeeld. Dus ontwijk 
alle vormen van arrogantie en blijf nederig vóór God. Dit bevrijdt de mens van één 
van vele kwaden.  

De Beloofde Messias a.s. zei dat de mens die voor de wereldse liefde kiest, daar 
ook slaven van worden en Satan overheerst hen volledig. De tweede soort zijn 
degenen die zich bezighouden met de vooruitgang van de Godsdienst en deze 
worden “Hizbillah” of de partij van God genoemd, wat Satan en zijn volgers 
overweldigt. Hij zei dat verborgen zonden erger zijn dan de zonden die blootgesteld 
worden en zullen uiteinedelijk leiden naar de vernietiging van de mens. In De 
Heilige Koran staat er dat de mens die zijn primaire instincten overwint, 
vrijgesproken wordt van verleiding. Dus tenzij totale onderdanigheid bereikt wordt, 
kan men niet verwachten om een ware opvolger genoemd te worden. Moge Allah 
ons in staat stellen om vroom te worden en zuivere volgelingen van God te worden 
en om weg te blijven van het pad van Satan. Amin.  


