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H1: Naleving van de het geloof is afhankelijk van "Taqwa" 
(geloofsovertuiging). Voltooi uw vasten op een eerwaardige manier voor Allah 
door "Taqwa" te volgen.  

H2: Een aantal hartverwarmende incidenten en praktijken van de metgezellen 
van de Beloofde Messias a.s.  in verband met de religieuze regels omtrent het 
vasten.  

H3: De instructies en standpunten van de Beloofde Messias a.s. inzake 
religieuze kwesties zijn de enigste oplossingen  voor ons en de beleidsmakers  in 
het huidige tijdperk.  

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis 
(aba) op 3 juni in Baitul-Futuh, London. 

 Hazrat Khalifat-ul Maseeh Al-Khamis gaf zijn vrijdagpreek op 3 juni 2016 in 
Baitul Futuh London. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op 
MTA. Huzur-e-anwar zei dat de heilige maand van Ramadan gaat beginnen. Het 
vasten is verplicht voor elk gezonde en volwassen gelovige.  Allah heeft de 
Beloofde Messias a.s. gestuurd als rechtmatige leider om beslissingen te nemen  
gebaseerd op het geloof en dat heeft hij ook gedaan. Dus we moeten hem volgen 
in deze tijd  om antwoorden op onze problemen te krijgen en onze kennis te 
vergroten. De instructies en standpuntenvan de Beloofde Messias a.s. omtrent 
religieuze zaken zijn de enigste richtlijnen die als oplossing in ons huidige 
tijdperk kunnen beschouwd worden. We moeten onthouden dat trouw blijven 
aan het geloof,  afhankelijk is van de mate van onze "Taqwa" 
(geloofsovertuiging). Voltooi uw vasten op een eerwaardige manier voor Allah 
door "Taqwa" te volgen.   Huzur-e-anwar sprak over de instructies in verband 
met het vasten en religieuze zaken in het licht van de praktijken en 
hartverwarmende incidenten van de metgezellen van de Beloofde Messias a.s.  

Huzur-e-Anwar stelde dat Pakistan en andere moslimlanden en zelfs Ahmadis 
hun vasten starten en eindigen en zelfs Eid vieren afhankelijk van de 
waarnemingen van de “Maan”-comités. Maar in het westen zijn er geen 
dergelijke comités en we zijn dus afhankelijk van berekingen of van  een 
duidelijke waarneming van de maan. De voorkeur gaat echter uit naar een 
duidelijk waarneming van de nieuwe maan. De Heilige Profeet (vrede en 
zegeningen van Allah zij met hem) zei dat "sehri" (ontbijt vóór dageraad) zeker 
moet worden voltooid voor het begin van de vasten daar het gezegend is. De 
Beloofde Messias a.s. deed dit ook. Hij bad Ishaa' (Vitr gebed) vroeg in de nacht 



en "Tahajjud" later in de nacht. Hij zou een 8-tal rakaats bidden, telkens per 
twee. Hij deed sehri na zijn tahajjud gebed en bleef zo lang eten totdat de 
"Azaan" (oproep tot het gebed) voor Fajr zou eindigen. Het is de taak van een 
gelovige om zeker te maken dat hetgeen hij voor sehri eet voor de zaak van 
Allah is, waardoor  het gezegend is. Maar als hij alleen eet om zijn buik te 
vullen is zijn sehri voor zichzelf.  

Huzur-e-Anwar stelde dat het vasten niet toegelaten is wanneer men ziek is of 
tijdens het reizen. De Beloofde Messias a.s. verklaarde dat als een zieke of een 
reiziger vast, zullen zij zeker schuldig bevonden worden aan ongehoorzaamheid. 
Hij zei dat men wel kan vasten als hij in Qadiaan aankomt aangezien Qadiaan 
een tweede thuis is voor Ahmadi's. Als men ergens moet verblijven voor meer 
dan 3 dagen, mag men vasten. Bij minder dan 3 dagen is dit niet toegelaten. 
Allah laat een zieke of reiziger toe om later  te vasten. Het doel van het vasten is 
om Allah's genoegen te verkrijgen, in Zijn gehoorzaamheid. Wat Hij verordent 
moet gevolgd worden aangezien vergeving enkel te verkrijgen is door Zijn 
genade en niet doorhet opscheppen met  uw eigen daden.  

Huzur-e-Anwar zei dat het vasten in warme landen soms tijdens de oogst begint. 
In zulke gevallen moet een boer zijn eigen toestand eerlijk evalueren. Als hij in 
staat is om hulp aan te nemen mag dat. Anders wordt hij gerekend tot de 
categorie van zieken. Hij mag vasten wanneer het gemakkelijk wordt voor hem. 
Huzur-e-anwar gaf uitleg over de betekenis van "wa alallazeena bateeqoonah" 
en zei dat mensen die niet kunnen vasten "Fidyaa" moeten geven. Dit is 
voorschreven zodat men het vermogen krijgt om te vasten. Als iemand God 
eerlijk vraagt om toch te kunnen vasten, ben ik (Huzur-e-anwar) zeker dat Hij 
hem de kracht zal geven om te kunnen vasten. Huzur zei dat een zieke of een 
reiziger die de mogelijkheid heeft om een persoon in nood te voeden, dat hij dit 
zeker moet doen voor één persoon en tijdens de andere dagen moet vasten.  Het 
was de gewoonte van de Beloofde Messias a.s. om Fidyaa te geven en ook te 
vasten. Hij spoorde andere aan om hetzelfde te doen. Huzur-e-anwar zei dat men 
een vastendag niet breekt als iemand niet intentioneel iets eet.  Jonge kinderen 
mogen niet vasten maar tegen de tijd dat ze 18 worden, de volwassen 
leeftijd,moeten ze oefenen door ieder jaar (naderend volwassenheid) een paar 
dagen te vasten. Verder zei Huzur dat het geen kwaad kan doen om vroeg in de 
nacht een 11-tal rakaats te bidden. Moge Allah ons in staat stellen om Allah's 
genoegen te bekomen doormiddel van "Taqwa" (geloofsovertuiging). Amin. 


