
Vrijdagpreek 6 mei 2016

H1: De uitspraken  van de Beloofde Messias a.s. in verband met een sterk 
geloof, daden ter verbetering, verwerven van ware geloof en de heldere 
toekomst van de Djamaat.

H2: Allah zalde wereld voorbeelden van geloof en zuiverheid tonen. Hij 
heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap voor hetzelfde doel opgericht.

H3: De persoon die geen sympathie voelt voor zijn medemens is gierig. 
Men moet zijn geloof en actiesbeoordelen.

H4: Samenvatting Vrijdagspreek van Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis 
in Bait Nusrat Jahan Copen Hagen, Denmark.

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis gaf de vrijdagspreek op 6 Mei 2016 
in Bait Nusrat Jahan Copenhagen, Denemarken en deze werd in 
verschillende talen live uitgezonden op MTA. Huzur-e-anwar vertelde dat 
de laatste keer dat hij hier op bezoek was geweest, elf jaren geleden was. 
Vele kinderen zijn volwassenen geworden en vele volwassenen zijn 
ouderern geworden. Allah heeft de lokale djamaat blijkbaar overvloedig 
gezegend. Als uw familie en uw rijkdom zijn toegenomen en uw djamaat 
toont tekens van welvaart door middel van grote gebouwen, dan moet je 
zeker dankbaar zijn aan Allah. We moeten vrome gedachten aannemen en 
verzekeren dat wij Zijn geboden volgen. Uw voorouders hebben het 
privilege gehad om Ahmadiyyat te aanvaarden; ongetwijfeld werden zij 
voor hun vroomheid door Allah beloond. Dus we moeten onze 
toestandblijven verbeteren om Allah's beloning te krijgen. Als we afgeleid 
en onoplettend zijn gaan we ervoor zorgen dat onze jongere generatie ook 
gaat wankelen. Op dezelfde manier,moeten de mensen die Ahmadiyyat 
willekeurig hebben aanvaardt ook zichzelf evalueren om te zien of ze 
inzake geloof ook gegroeid zijn. En degene die naar ontwikkelde landen 
geëmigreerd zijn, moeten ook attent blijven dat ze niet weggedreven 
worden van het geloof.

Huzur-e-anwar citeerde de Beloofde Messias a.s. die zei dat, wanneer er 
tijden van onrust zijn en wij alleen onzuiverheden en wandaden rondom 
ons zien, is het absoluut noodzakelijkvoor de djamaat om vroomheid te 
verwerven. "Allah heeft mij gezonden om een natie van vrome mensen te 
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scheppen en om het geloof vast te leggen." Allah wenst Zijn volk om 
genadig te zijn tov elkander maar er zijn sommigen die de rechten van 
anderen verwaarlozen. Dus, wij moeten onze eigen daden veroordelen. 
Allah begeleidt degene die de pad van rechtvaardigheid volgt en verleent 
hem innerlijke vrede maar een mens moet zijn eigen hart vrijstellen van 
'shirk' en wangedrag. Sommigen genieten openlijk van een schandeloze 
gedrag en sommige begaan kleine zonden zonder wroeging. Allah is nu 
vastbesloten om de wereld te zuiveren en voorbeelden van geloof en 
nederigheidte tonen en Hij heeft dus een vrome djamaat geschapen. 

Huzur-e-anwar zei dat de Beloofde Messias onze aandacht vestigt op  het 
vermijden van goddeloosheid en het behouden van vroomheid en zegt dat 
wanneer een mens bijvoorbeeld een nobele karakter toont aan zijn buur, 
voert hij een mirakel uit. Hij  vergelijkt het met een eigenzinnige zoon die 
die lastering veroorzaakt voor zijn vader. Een persoon die de djamaat 
toetreedt maar haar waarden niet hooghoudt en respecteert wordt bestraft 
door Allah. Doe daarom je uiterste best om je zwakheden te overwinnen 
en tot Allah te bidden voor hulp. Huzur zegt dat een persoon die geen 
sympathie voelt voor zijn medemens, is gierig. Hij benadrukte dat je de 
leer en boeken van de jamaat op een repetitieve manier moet bestuderen, 
de instructies van de Heilige Koran moet navolgen en je eigen geloof en 
daden beoordelen. Huzur zei dat devotie in het geloof zoals een zaad is. 
Wandaden verafschuwen is als zacht groene gras zaaien, bidden en zakaat 
doet de takken van de Deen groeien en het overwinnen van uw fysieke 
verlangens versterkt deze takken. Onze plichten en geloften nagaan, zorgt 
ervoor dat de boom van het geloof stevig staat op zijn sterke stam.  Daarna 
worden we besproeit met Allah's zegeningen. Dus we moeten nederig zijn. 
Huzur-e-anwar zegt dat de toekomst van de djamaat helder is en gauw zal 
Allah het feller als de zon doen schijnen. Moge Hij ons in staat stellen om 
onsaan het geloof vast te houden en te blijven werken aan het verbeteren 
van onze eigen persoon en het pad der deugd aan de hele wereld te tonen. 
Amin. 
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