
H1: Voortzetting van de gebruiken van de Beloofde Messias: De Beloofde Messias 
verklaarde zaken doormiddel van voorbeelden uit zijn geschriften, toespraken, en 
bijeenkomsten. 

H2:Volg de ‘Sharia’ in alle zaken en vermijd gebruiken  en gewoontes die 
indruisen tegen onze leerstellingen en tradities. 

H3: Wereldlijke liefde is slechts van tijdelijke aard. Deze liefde dient enkel 
ontwikkeld te worden namens liefde voor Allah, waardoor het een eigenschap 
wordt. 

H4: Samenvatting van Vrijdagpreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis op 1 
april 2016 vanuit Baitul Futuh in Londen. 

 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de Vrijdagpreek op 1 april 2016 in Baitul 
Futuh in Londen, en deze werd zoals gewoonlijk live uitgezonden op MTA in 
verschillende talen.Huzur-e-Anwar citeerde, zoals gebruikelijk, de tradities en 
voorvallen met betrekking tot De Beloofde Messias zoals verteld door Hazrat 
Musleh Maoud r.a. Tijdens een preek zei Hazrat Musleh Maoud r.a. dat de 
stakingen voornamelijk te wijten zijn aan het feit dat mensen niet krijgen waar ze 
recht op hebben. De overheid en haar burgers, de eigenaars en het werkvolk, geven 
elkaar niet waar ze recht op hebben en hierdoor ontstaat onrust. Onze islam 
onderwijst ons, elkaars rechten op broederlijke wijze te vervullen op dat het 
systeem nooit wordt beschadigd. Wat betreft het verwerven van zijn persoonlijke 
rechten, dient men dit op wettelijke wijze te doen in plaats van door te staken. 
Indien een Ahmadi deelnam aan een staking in de tijd van De Beloofde Messias, 
maakte deze zijn misnoegen kenbaar en strafte hij de overtreder op strenge wijze. 
De Heilige Profeet Mohammed (vzmh) bracht, meer dan wie ook, zijn tijd door met 
het uitvoeren van taken die betrekking hadden tot uiteenlopende zaken. Hij voerde 
huishoudelijke taken uit, hielp zijn vrouwen en vervulde ook hun rechten. Hij had 
nooit een vrij moment in zijn leven. Hazrat Musleh Maoud r.a. zegt over De 
Beloofde Messias, dat we hem zagen werken wanneer we gingen slapen en we hem 
zagen werken wanneer we weer wakker werden. Soms moest hij rondwandelen 
vanwege een ziekte, en zelfs dan bleef hij allerlei taken uitvoeren. Hazrat Musleh 



Maoud r.a. zegt dat we onze luiheid niet mogen toewijzen aan onze ziektes. Als 
luie mensen beslissen om hard te  werken, kunnen zij van hun slaapzucht afkomen. 

Huzur-e-Anwar verklaarde dat er verscheidene manieren zijn waarop de islam de 
rechten van vrouwen beschermt. Een van deze is wanneer men haar de 
‘bruidsschat’uitbetaalt op het moment van haar bruiloft, hetgeen dient te gebeuren. 
Sommige mannen denken dat het enkel uitbetaald dient te worden in het geval van 
een echtscheiding tussen man en vrouw. Sommigen blijven hun blik vestigen op het 
salaris van hun echtgenote. Op gelijkaardige wijze, in sommige landen, ontvangen 
arme families de ‘ bruidsschat’ van hun dochter voor zichzelf en blijft zij met lege 
handen achter na haar bruiloft. Huzur-e-Anwar zei dat al deze gebruiken volkomen 
onwettig zijn en volstrekt verboden in de islam. Hij verhaalde een voorval van een 
metgezel van De Beloofde Messias die zijn vrouw zover had gekregen om haar 
‘bruidsschat’ op te geven en zei dat men haar eerst dient te betalen vooraleer men 
haar kan verzoeken om het op te geven. 

Huzur-e-Anwar zei dat ‘Zakat’ ook verplicht is voor elke persoon die voldoet aan 
de voorwaarden ervoor. Hij zei dat sommige mensen, inclusief afgevaardigden van 
de Jamaat, anderen imiteren en handelen op een wijze die haaks staat op de 
leerstellingen van de Geloof en indruisen tegen de gebruiken van de Jamaat. Hazrat 
Musleh Maoud r.a. stelde: Ik geef mijn Jamaat de instructie om de ‘Sharia’ te 
volgen in alle zaken en gebruiken te vermijden die indruisen tegen onze 
leerstellingen en tradities.  

Hazrat Musleh Maoud r.a. verhaalde dat iemand een brief  had geschreven naar De 
Beloofde Messias met een verzoek voor gebeden opdat hij zou kunnen trouwen met 
een bepaalde dame. De Beloofde Messias zei dat hij zou bidden, maar zonder 
voorwaarde. Het zou een bruiloft kunnen worden of  het zou kunnen omslaan in 
haat. Daarop bad hij en een aantal dagen later schreef diezelfde persoon hem 
opnieuw om hem te informeren dat hij haar nu haatte. Allah werkt dus in beide 
richtingen. Het belangrijkste is om Zijn wil te aanvaarden en om te bidden. Huzoor-
e-Anwar vertelde over een moeder die advies gaf aan haar zoon toen hij op reis 
ging in verband met zijn gezondheid. Hij zei dat wereldlijke liefde slechts van 
tijdelijke aard is. Deze liefde dient enkel ontwikkeld te worden omwille van liefde 
voor Allah, opdat het een eigenschap wordt. De genade van Allah wordt 
geschonken aan diegene die Hem dankbaar is voor zijn succes en die erkent dat 



hijzelf de oorzaak is van zijn falen. Hij zei dat de twee voorwaarden voor gebeden 
om verhoord te worden gehoorzaamheid aan Allah en vertrouwen zijn. We moeten 
het vertrouwen van Hazrat Ibrahim a.s. hebben. Moge Allah ons in staat stellen om 
Zijn pad te volgen en te gehoorzamen aan al Zijn instructies. Moge Hij onze 
gebeden verhoren. Tot slot sprak Huzur-e-Anwar over het grote onrecht   
aangedaan aan Mr. Asad-ul-Islam uit Glasgow en sprak diens begrafenisgebed uit 
in afwezigheid. 


