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H1: Vind liefde om God te kunnen zien. Als die liefde zuiver is zal God in 
overvloed luisteren naar gebeden en ook Zijn bevestiging van aanvaarding geven.  

H2: Ramadan heeft een special band voor het aanvaarden van gebeden. De filosofie 
van Dua (smeekbede), haar regels en voorwaarden voor de aanvaarding.  

H3: De persoon die zijn prestaties niet toont, daagt God uit. Het is nodig om alle 
inspanningen te maken om te bidden.  

H4: Samenvatting vrijdagspreek door Khalifatul Maseeh al-Khamis op 17 juni in 
Baitul Futuh, London.  

Hazrat Khalifatul Maseeh al-Khamis gaf de vrijdagspreek op 17 Juni in Baitul 
Futuh, London. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA. Huzur-
e-anwar begon met de recitatie en vertaling van Surah Al Baqarah, vers 187 en zei 
dat Allah onze aandacht vestigt op de Ramadan en de speciale relatie met de 
gebeden. Vasten is een middel om Taqwa (vroomheid) te observeren en Allah's 
nabijheid te zoeken. Allah komt dichterbij degene die Taqwa (vroomheid) wil 
verwerven. Om aan de voorwaarden te voldoen om uw gebeden te laten 
aanvaarden, moet je naar Allah luisteren, Zijn instructies volgen en volledig 
vertrouwen hebben in Zijn macht.  De Beloofde Messias a.s. stelt dat mensen een 
zodanig niveau van Taqwa (vroomheid) moeten bezitten dat Allah naar hun oproep 
luistert. Verder moet men in het bestaan van Allah en al Zijn macht geloven. 
Huzur-e-anwar zei dat de Beloofde Messias a.s. licht heeft geworpen op de 
filosofie van het gebed en de voorwaarden ter aanvaarding van het gebed in detail 
uitgelegd. 

Dit heeft Huzur-e-anwar gezegd in verband met het aanvaarden van het gebed. De 
Beloofde Messias a.s. zei dat Allah niet aan onze wensen hoeft te voldoen in het 
aanvaarden van gebeden. Net zoals een moeder nooit een brandende kool aan haar 
kind zou geven,  zo wordt een gebed dat schade kan veroorzaken ook nooit 
verleend. Hij zei dat het inderdaad waar en zeker is dat Allah naar onze gebeden 
luistert maar aanvaardt niet elke smeekbede. Dit door het feit dat wanneer we ons 
in een staat van diepe emotie bevinden, de gevolgen niet altijd duidelijk zijn voor 
ons maar wel voor Allah en Hij is bewust van alles. Allah verhoort alle gebeden 
voor de verlossing van verdriet en ongeluk maar gebeden met eventuele schadelijke 



gevolgen wijst Hij af.  De Beloofde Messias a.s. zei dat een persoon die zijn 
prestatie niet toont aan Allah en niet bidt, God uitdaagt. Dus het is noodzakelijk om 
zich in te spannen voor oprechtegebeden.  

De Beloofde Messias a.s. heeft de filosofie van bidden zo uitgelegd: Wanneer een 
kind wanhopig door honger en jammert voor melk, verlangt hij naar de 
borstvoeding van zijn moeder. Een kind heeft geen enkel idee over het bidden maar 
zijn kreten induceren de productie van melk. Dus, zoals de kreten van een kind en 
zijn moeders melk een band hebben, zeg ik je waarlijk  dat indien wij ook dezelfde 
wanhoop en drang hebben voor Allah, zal het Zijn zegeningen en genade ook 
aanwakkeren. "Rehmaniyat" (genade van Allah) eist dat wij het vermogen 
ontwikkelen om erdoor gezegend te worden. Iemand die dit niet doet, weigert de 
zegeningen. Huzur-e-anwar zegt dat er in alle tijdperken, voorbeelden zijn van 
gebeden die werden verleend; dus gebruik de krachten die Allah ons gegeven heeft 
om op de juiste pad te blijven (Sirat-e-Mustaqeem). Allah wenst voor ons dat wij 
met een zuivere hart en zuivere handelingen in onszelf naar Hem komen. Vind 
oprechte liefde en vind zo God.  Als die liefde zuiver is, zal God in overvloed 
luisteren naar onze gebeden en ook Zijn bevestiging van aanvaarding geven. De 
liefde voor God zuivert de mens en vernielt zijn basisinstincten. Inzoverre dat hij 
kan, moet men de paden volgen die naar God’s plezier leiden en blijven bidden. 

Hazur-e-anwar zegt dat men zijn eigen zwakheden in acht moet nemen voor het 
bidden. En dan wanneer hij met verve roept, "Ya Rabb Ya Rabb"! (O mijn God, O 
mijn God) Hij verteld dat de eerste Surah ons over het bidden leert en de grootste 
Surah's het geloof inhouden. De eerste en voornaamste gebed moet voor de macht 
van het geloof zijn. De basis doel voor Salat is gebed. Wanneer een persoon 
neerbuigt voor Allah en voor zijn noden smeekt ontvangt hij genade. De melk van 
Allah's zegeningen eisen ook iemand die huilt en smeekt. Dus wanneer je veel 
aandacht geeft aan samen te bidden in de moskeeën tijdens de maand van ramadan, 
geef dan ook aandacht aan uw nawaafils. Huzur-e-anwar stelde een gebed van de 
Beloofde Messais a.s. voor waarin hij zegt, " O Rehmatul Aa-lameen  (aardigste in 
het universum); ik kan U nooit genoeg bedanken voor Uw zegeningen, U bent 
Raheem o Kareem, de aardigste, de meest welwillende, vergeef mijn zonden tot ik 
overlijd, verberg mijn zwakheden, heb medelijden met mij en red mij van de 
demonen van de Eindtijden aangezien alle genade en goedheid in Uw handen ligt". 
Op het einde sprak Huzur over Mukarram Raja Ghalib Ahmed in lahore en Meneer 
Malik Muhammad Ahmed van Duitsland en kondigde hun gebed in afwezigheid 
aan.  


