
Vrijdagspreek 22 April 2016 

H1: Citaties van Hazrat Musleh Maoud r.a. die verwijzen naar de daden van de 
Beloofde Messias a.s. in verband met ‘Fiqa’.  

H2: Laat uw harten en hersenen/geest/verstand verlicht zijn en uw harten vroom.  

H3: Uw feestviering zou het welzijn van de mensheid moeten dienen en recreatie  
moet in dienst staan naar uw zoektocht naar kennisvergaring en liefde. 

H4: Samenvatting van  vrijdagspreek door  Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis 
op 22 April 2016 in Baitul Futuh London.  

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis leverde zijn vrijdagspreek in Baitul Futuh,  
London  op 22 April 2016. Deze werd zoals gewoonlijk in verschillende talen live 
uitgezonden op MTA. Huzur citeerde voorbeelden van de Beloofde Messias a.s. 
zoals overgedragen door Hazrat Musleh Maoud r.a.. Hij zei dat het van essentieel 
belang is dat de mens zich op twee manieren reinigt: zijn gedachten en ideologie en 
door emotionele vroomheid. Verlichting is een staat waarin  men alleen positieve 
gedachten heeft en dit is alleen mogelijk door een voortdurende strijd en door de 
zegeningen van Allah. Wanneer de Beloofde Messias a.s. een vraag werd gesteld in 
verband  met ‘Fiqa’ verwees hij naar Hazrat Molvi Nooruddin, Hazrat Molvi 
Abdulkarim, of een andere Molvi Sahib. En als hij dacht dat een zaak ernstig 
genoeg was om zelf te behandelendan besteedde hij er zelf aandacht. Hij stelde dat 
verlichting van de geesten vroomheid van essentieel belang zijn voor een spirituele 
ontwikkeling. Zuiver denken is verbonden aan een zuiver verstand  en het kweken 
van zuivere leidt naar vroomheid. Dus wanneer men verlicht wordt, wordt men 
gered van het kwaad enAllah’s zegeningen waardig.  

De Beloofde Messias a.s. sprak over ‘Namaz-e-Kasar’ (gebed tijdens de reis) en zei 
dat de godsdienst geen ontberingen oplegt voor de mens. Wanneer iemand zijn 
valies inpakt en zijn reis aanpakt, wordt het een reis genoemd ook al is het maar 2-3 
mijl. Dus tijdens het reizen moet men de regels van het reizen navolgen. Men moet, 
‘Innama’al amaal’o’ bin’niyyaat’ overwegen. De intentie moet overwogen worden 
en vroomheid moet nageleefd worden. Alhoewel, ambtenaarstochten kunnen niet 
als reizen beschouwd worden aangezien ze net als een wandeling in hun eigen tuin 
zijn. Men mag zelfs in Qadian Namaaz-e-Kasr (gebed tijdens de reis) aanbieden als 
men de intentie heeft om er drie dagen te verblijven maar het moet volledig 



aangeboden worden als de Imam lokaal is. Verder zei Huzur dat als het 
Vrijdagsgebed in combinatie wordt uitgevoerd met het Asr gebed, is er 
onduidelijkheid omtrent het al dan niet uitvoeren van de sunna gebeden vóór het 
Vrijdagsgebed.  Als de twee gebeden gecombineerd worden , worden de eerste, 
laatste en middenste gebed verontschuldigt. De Beloofde Messias a.s. leidde de 
gecombineerde Jumma en Asr gebed en voerde vóór het Jumma-gebed ook het 
Sunnah gebed uit. Hij zei dat het toelaatbaar is om het Jumma gebed tijdens een 
reis aan te bieden of niet te bidden,in dit geval moet het Zohur gebed uitgevoerd 
worden.  

Hazrat Musleh Maoud r.a. zei dat de Beloofde Messias a.s. ons leiding heeft 
gegeven over het uitdrukken van geluk. Vroeger waren er verlichtingen op 
aangelegenheden zoals het Jubelceremonie van Koningin Victoria. Hazrat Musleh 
Maoud r.a. zei dat hij in zijn kindertijdvan zulke gelegenheden genoten heeft. Hij 
herinnert nog dat er lampen werden aangestoken op de grenzen van ‘Bait-e-
Mubarak’,  zijn huis en zijn school. De Beloofde Messias a.s. heeft nooit iets 
gezegd dat in tegenstelling was met de voorschriften van de Heilige Koran. Dus, 
zegt hij, kan er geen kwaad zijn in het gebruik van verlichting voor nationale en 
politieke aangelegenheden. Vieringen moeten voordelig zijn voor de mensheid. Op 
Eid-ul-Adha (Offerfeest) krijgen de armen vlees te eten en worden ook ondersteund 
door ‘Fitrana’. Ook in recreatie voor kinderen is er geen kwaad. We moeten hen 
van een jonge leeftijd bewust maken over het feit dat hun acties steeds binnen de 
grenzen van de religie en wetten van het land blijven. Huzur-e-anwar vertelde over 
twee incidenten uit het leven van Hazrat Musleh Maoud r.a. De Beloofde Messias 
a.s. had hem meegenomen om de wasbeelden van verschillende koningen 
uitverschillende tijdperken te observeren om zijn kennis te vergroten. Op een ander 
moment, had hij kunnen vaststellen hoe een groep vijandige mensen de Beloofde 
Messias a.s. hebben mishandelt.  Het is Allah’s plan dat Djamaat e Ahmadiyya met 
de dag groter wordt en dat zal blijven doen. Moge Allah ons in staat stellen om in 
zichzelf verandering te brengen op de manier waarop de Beloofde Messias a.s. 
wenste  om onze harten en geesten te verlichten, en ze met vroomheid vullen. Op 
het einde sprak Huzur-e-Anwar over mevrouw Amtulkarim v / v Dr. Ata'ur 
Rehman, de voormalige Ameer van Sahiwal District, en kondigde haar begrafenis 
gebed in afwezigheid aan. 

 


