
Samenvatting NL Vrijdagpreek 20 mei 2016 

H1: Advies tegen duivelse aanvallen, vrouwen moeten de sluier dragen, vermijd misbruik 
van het internet en Djamaat officiëlen moeten een voorbeeldig gedrag vertonen. 

H2: Dit is het laatste tijdperk van de strijd tegen Satan.  Door hem te verslaan kunnen wij 
ware volgelingen van De Beloofde Messias a.s. worden.  

H3: Haal voordeel uit en profiteer van de djamaat website. Luister regelmatig naar de 
vrijdagspreek en volg voor minstens één uur elke dag, programma's op MTA.  

H4: Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis op 20 Mei 2016, in ‘Bait 
Nasir’, Gottenburg , Sweden 

Deze werd zoals gewoonlijk in verschillende talen live uitgezonden op MTA. Na de 
recitatie en vertaling van Surah Alnoor vers 22, zei Huzur-e-Anwar dat Allah de Momin 
("gelovigen") heeft gewaarschuwd om niet de voetsporen van Satan te volgen. Een 
momin kan ook door Satan verleid worden en iedereen moet dus Allah herdenken om 
duivelse aanvallen te ontwijken. In de mantel van vroomheid lokt Satan de mens in de 
richting van het kwaad. Deze vers verklaart hoe het kwade verspreidt wordt in een 
maatschappij. Bijvoorbeeld, sommige stellen dat de sluier de rechten van vrouwen 
ontneemt en een ondeugd is. Sommige meisjes worden onder sociale druk gezet en gaan 
hun sluier afzetten en vergeten hierbij dat het eigenlijk in de Heilige Koran staat 
geschreven. Huzur-e-Anwar zegt dat de prestigieuze van een vrouw in bescheiden 
kleding ligt en onnodige interacties met mannen vermijden. Elke Ahmadi moet voor 
vergiffenis en bescherming vragen van Allah om zich te beschermen van deze 
misleidende maatschappij. De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met 
hem) verbood mannen om het huis van een vrouw te bezoeken wanneer haar man niet 
aanwezig was. De Heilige profeet (vzvAzmh) heeft dus een principe overgedragen dat 
mannen en vrouwen niet moeten samenkomen in een maatschappij omdat dit Satan de 
kans geeft om hen te verleiden. Dus Ahmadi's moeten in deze maatschappij waakzaam 
blijven.  

Huzur-e-Anwar zei dat TV en internet ook deel uitmaken van de ondeugden van deze 
tijd. In vele huizen, bidden noch de volwassenen, noch kinderen het Fajr gebed en dit 
omdat ze tot laat naar TV hebben gekeken of op het internet waren en dus niet op tijd 
wakker kunnen worden. Eigenlijk besteden ze er geen aandacht aan. Gebed is in alle 



omstandigheden verplicht maar Satan drijft ze weg ten koste van slechts één wereldse 
programma. Huzur zegt bijzondere aandacht te schenken aan het misbruik van internet en 
dringt alle Ahmadi's aan om ondeugden te ontwijken. Wanneer een mens tot Allah bidt 
voor Zijn bescherming, om van het donker naar het licht te gaan, om aan de rechten van 
zijn vrouw te voldoen, dat zijn kinderen "Qurat-ul-Ain" (tevredenheid voor de ogen) 
worden, zal hij zich afwenden van vulgariteit en grofheid en een middel worden om zijn 
gehele familie van Satan te redden. In deze omstandigheden moeten we proberen om 
voordeel te halen uit het spirituele als ook van de onderwijsprogramma's op MTA en de 
djamaat website. Hij zei dat als u andere kanalen voor recreatie wilt kijken, kijk naar 
programma's die schoon en respectabel zijn. Vermijd vulgariteit en laakbaar gedrag als 
het leidt tot een afstand van Allah. Elke Ahmadi familie moet dagelijks minstens één uur 
naar programma's op MTA kijken alsook regelmatig naar de vrijdagpreken luisteren. Ze 
zullen hiervan  profiteren en zo een afstand creëren tussen hen en Satan waardoor er thuis 
vrede en harmonie zal ontstaan.  

Huzur-e-Anwar adviseerde dat wij onze kinderen het gevoel moeten geven dat ze  
belangrijk zijn voor ons waardoor ze dan niet buitenshuis op zoek zullen gaan naar vrede 
en genieten van grofheden/vulgariteiten. Ouders moeten hun kinderen in contact houden 
met "Bait-uz-zikr" (moskeën) en relevante activiteiten. Huzur adviseerde de 
organisatoren van activiteiten aan, ’een houding aan te nemen waardoor leden dichterbij 
komen en niet ontspoord worden. Hij zei dat dit het laatste tijdperk is van de strijd tegen 
Satan. Door hem te verslaan kunnen we ware volgelingen van de Beloofde Messias a.s. 
worden.  

Allah zegt dat Hij "Samee un Aleem" is (Hij luistert en Kenner van alles). Jamaat 
ambtenaren moeten in overeenstemming met de wil van Allah spreken en acties 
vastestellen en bidden dat niemand als gevolg van hun houding in de richting van Satan 
wordt gedreven. Hij verklaarde dat Satan  Allah's heiligen probeert te leiden in hun 
laatste momenten . Blijf  'Tauba en Astaghfar' pleiten (berouw en vraag vergiffenis van 
Allah) om van hem veilig  te blijven. Hij zei dat Satan openlijk leugenaars en oneerlijke 
mensen aanvalt maar dat  hij de vromen ook aanvaalt. Daarom moet een Momin 
(gelovige)  altijd bidden tot Allah en om vergiffenis smeken en bidden om gered te 
worden van alle kwaad van Satan. Huzur zei dat we regelmatig "Rabbana, zalamna, 
anfusana" moeten reciteren.  Moge wij de voetsporen van Satan vermijden en zich 
houden aan de leer van de Heilige Koran. Amin. 


