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H1:Taqwa betekent het wegblijven van alle vormen van  zonden. Vermijdt een 
actie zelf wanneer er een vermoeden van kwaad in ligt. 

H2: De reden dat vasten verplicht is, is om Taqwa te ontwikkelen en het kwade te 
vermijden.  Citaten van de Beloofde Messias a.s. 

H3: Diegene die tegen zijn eigen prediking handelt, verdient de toorn van God. 
God behoede ons dat als onze djamaat zelf zo handelt, ze niet tot een rechtvaardige 
einde zal komen. 

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Kahlifatul Masih Al-Khamis op 10 
Juni 2016 in Baitul Futuh, London.  

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis leverde de Vrijdagspreek op 10 Juni 2016 in 
Baitul Futuh, London.  Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA. 
In het begin van de Khutba reciteerde Huzur-e-anwar vers 184 uit Surah Al 
Baqarah: "O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die 
vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn." Huzur-e-anwar zei 
dat vasten verplicht is om Taqwa te ontwikkelen en het kwade te vermijden. Deze 
heilige maand neemt elk jaar plaats in het leven van een momin (gelovige) en stelt 
hem in staat om zijn niveau van Taqwa te verhogen, nabijheid tot Allah te zoeken 
en zichzelf te trainen om vergiffenis te kunnen ontvangen voor zijn zonden. Dus de 
persoon die de leer van de Heilige Porfeet (vzvAzmh) volgt en tijdens de maand 
Ramadan vast, bevindt zich in een staat van geloof, wordt verantwoordelijk 
gehouden voor zijn eigen daden en is geslaagd in het bereiken van  het doel van 
Ramadan. In feite heeft hij het doel van zijn leven gevonden. Allah verordent, 
"Taqwa observeren zodat je er voordeel van uithaalt". Dus dit succes is mogelijk 
door standvastig te blijven in Taqwa.  

Huzur-e-Anwar citeerde de Beloofde Messias over de verwezenlijking  van Taqwa 
en zei dat er richtlijnen zijn die ons helpen om onze geloof te versterken en Taqwa 
te observeren en ook om instructies te geven om Taqwa te verwerven in deze 
maand. De Beloofde Messias a.s. zegt dat Taqwa geen detail  is. We moeten 
doormiddel van Taqwa alle kwaad bekampen en de innerlijke kracht van de mens 
ontdekken. Taqwa is heel delicaat. Als er zelfs een jota van misleiding is, verwerpt 
Allah hen en smijt ze terug op hen. Hij zei dat je uw dromen en onthullingen niet 
moet volgen maar Taqwa proberen te verwerven. Als iemand vroom is zullen zijn 
dromen ook in vervulling gaan. Als Taqwa niet aanwezig is zullen de onthullingen 



ook niet betrouwbaar zijn; ze zullen de invloed van Satan bevatten. Volg de 
voorbeelden van de Profeten wiens doel het was om Taqwa te verwerven. De 
Heilige Profeet (vzvAzmh) is voor ons de belichaming van goede daden. Dus als je 
Allah wilt plezieren en mirakels en verbazingswekkende voorvallen wil zien, moet 
je uw eigen leven ook ontzagwekkend maken.  

De Beloofde Messias a.s. stelt: Taqwa observeren. Het is de wortel van alles. 
Taqwa betekent om weg te blijven van de meest kleine zonde. Als er zelfs en 
vermoeden van kwaad ligt in een actie, dan moet deze vermeden worden. Als je 
vroomheid vind in iemands' tong, handen of voeten, weet dan dat zijn hart ook 
vroom gaat zijn. Als een persoon vuile taal gebruikt en zich niet weerhoudt van 
ruziemaken en mishandeling, weet dan dat zijn hart onrein is en dat hij een 
vreemde is voor vroomheid. Hij zei dat het noodzakelijk is voor mensen om Taqwa 
op een eenvoudige en nederige bestaan te beleven.  

Men moet zich onthouden van nodeloze boosheid en woede. Hij zei, "Ik wil niet 
dat mijn djamaat elkaar als hoger of lager beoordeelt, of toont arrogantie of 
vernederende gedrag. Allah alleen weet wie waardig of onwaardig is. Hij zei dat 
vrome mensen een nederige en bescheiden bestaan leiden en niet op arrogante 
wijze praten. Dus iemand die Taqwa observeert zal een grote statuut verwerven. 
Hij zei dat het verkrijgen van echte kennis en wijsheid niet mogelijk zijn zonder 
zich te hechten aan Allah.  Als je succes wilt, moet je verstandig nadenken en 
mediteren en de vertaling en de uitgebreidde uitleg van de Koraan Kareem lezen. 
Concentreren op -en mediteren op de Koran verhoogt de Taqwa. Probeer tijdens de 
maand Ramadan om uzelf te reinigen en uw gedachten te zuiveren. Als je uw 
geloof van dienst wil zijn moet je eerst zelf Taqwa aannemen.  De vromen hebben 
altijd Allah's zegeningen. Hij zei dat Taqwa anderen overweldigt en een grote 
indruk nalaat. Hij verhaalde een incident van Syed Abdul Qadir Jilani's waarheid en 
zei dit onze aandacht vestigt op zelfanalyse om te zien of we het kwaad wel 
degelijk hebben de rug gekeerd. Taqwa eist dat we leugens vermijden. Hij zei dat 
iemand die tegen zijn eigen prediking handelt, God’s toorn verdient.  God behoede 
ons dat wanneer onze djamaat zich schuldig heeft gemaakt aan het niet navolgen 
van hetgeen werd gepredikt, , dan zal de djamaat niet tot een rechtvaardig einde 
komen. Moge Allah ons in staat stellen om Taqwa in de praktijk om te zetten in 
deze speciale sfeer van Ramadan. Ameen.  

Op het einde verkondigde Huzur-e-anwar de overlijdenisgebed van Mevrouw 
Tahira Hameed uit VK en afwezigheidgebed van de gemartelde Meneer Hameed 
Ahmed van Attock.  


