
Vrijdagspreek 29 April 2016 

H1: Ik ben een gelukbrenger voor de ganse mensheid. Ik bid ook voor mijn 
vijanden. (-De Beloofde Messias a.s.) 

H2: Verbeter uw kennis over het geloof en verspreid deze kennis onder je vrienden 
en familie.  

H3: Het grootste recht is om God te kunnen aanbidden en de mensheid met 
vriendelijkheid en mededogen te behandelen. 

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis in 
Baitul Futuh, London op 29 April 2016. 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de vrijdagspreek in Baitul Futuh, London 
op 29 April 2016. Deze werd zoals gewoonlijk in verschillende talen live 
uitgezonden. Huzur-e-anwar gaf antwoord op de beschuldigingen tegen de Jamaat-
a-Ahmadiyya en zei dat de Ahmadiyat waarlijk gelooft dat de Heilige Profeet 
Hazrat Muhammad (vzmh) de grootste en meest superieure profeet was en dat 
enkel zijn leer gevolgd wordt. Voor ons is er geen andere leiding dan zijn 
leerstellingen. Het is onze plicht om onze kennis over de religie te vergroten en 
onder vrienden en familie te verspreiden. We geloven in absolute gehoorzaamheid 
en aanvaarden geen verkeerde praktijken. De Beloofde Messias a.s. zei dat hij 
gekomen is om de maatschappij van zijn de gebreken te ontdoen, gebreken die zijn 
gekomen in een tijdperk wanneer moslims zich hebben gedistantieerd van de echte 
leer van de islam. 

Huzur-e-anwar haalde een aantal voorbeelden aan uit het leven van de Beloofde 
Messias a.s. omtrent zijn ware liefde voor de Heilige Profeet (vzmh). Hij sprak 
over een Christelijke student, Abdul Haq, die de Beloofde Messias a.s. ooit kwam 
bezoeken en aan hem vertelde dat toen hij tegen een mede Christen over de 
Beloofde Messias a.s. had gesproken, hij werd beledigt. Abdul Haq zei dat hij boos 
werd. De Beloofde Messias a.s. antwoordde dat hij tientallen brieven en 
advertenties ontving die vol staan met beledigingen maar dat hij zich daar niks van 
aantrok aangezien hij weet dat de ware volgers van God altijd mishandelt werden 
door het ondankbaar volk. Terwijl hijzelf een gelukbrengeris voor de ganse  
mensheid. Huzur-e-anwar vertelde ook over incidenten omtrent de gastvrijheid van 
de Beloofde Messias en ook over zijn zorg voor de zieken.  De Beloofde Messias 



a.s. zei dat hij voelt dat gebeden pas aanvaard werden wanneer God deze 
verordenen. Men moet vrome veranderingen aanbrengen in zijn eigen toestand, 
God’s vriend worden, Zijn ware doel van Zijn Schepping begrijpen en moeite doen 
om Hem waardig te vereren. Alleen dan zal God een persoon rijkelijk zegenen. 
Eens dat Allah iemand heeft gezegend, zullen alle moeilijkheden stilaan 
verdwijnen. Dus men moet blijven bidden en om vergiffenis smeken. Opdat 
gebeden aanvaard  worden is er nood aan gehoorzaamheid voor Allah en oprechte 
meditatie.  

Huzur-e-anwar zei dat de Beloofde Messias a.s. met zijn eigen voorbeelden ons 
begeleidt naar de Allah’srechten en de rechten van de mensheid. Hij zei dat het 
grootste recht van Godis, Hem te kunnen bidden en dit zonder persoonlijke 
belangenen ongeacht de concepten van Hemel en Hel. De Beloofde Messias a.s. 
zei, "Ik geloof niet dat men gereinigt kan worden tenzij men  eveneens voor zijn 
vijanden bidt. Voor uw vijanden bidden is een gewoonte (Sunnat) van de Heilige 
Profeet (vzmh). Er is geen vijand waarvoor ik twee of drie keer niet gebeden heb en 
ik draag jullie op om hetzelfde te doen. Allah verafschuwt evenveel onrecht en 
wreedheden tegen de mensheid, als Hij afgoderij verafschuwt. Men moet zijn 
medemens met vriendelijkheid en mededogen, liefde en sympathie behandelen. 
Dus, al degenen die aan mij zijn verbonden, moeten een natie worden vrij van 
verachtelijke eigenschappen. Dit zijn leerstellingen die omschreven  worden in 
‘nakhlaqu-be-ikhlaqallah’. De Beloofde Messias a.s. heeft de leer van de Koran op 
zichzelf gerechtvaardigd en ook de passie getoond waarmee hij de leer van de de 
Heilige Profeet (vzmh) volgde en zelf toepaste. Huzur-e-anwar bidt dat Allah ons 
waardig stelt om tot deze gemeenschap van de Beloofde Messias a.s. te kunnen 
behoren en ons in staat stelt om praktische voorbeelden te zijn volgens de leer van 
de Heilige Koran en  vervolgens de Sunnah,de superieure rang van de Heilige 
Profeet (vzmh) te erkennen en een voorbeeldige beeld van de ware geloof aan de 
wereld te tonen. Amin.  

 

 

 


