
Samenvatting NL Vrijdagspreek 22 jul 2016 

H1: Advies aan Waqfeen-e-Zindagi (levenslang toegewijden) en Murrabi’s (religieuze geleerden) voor 
dagelijkse wandelingen, luidop oefenen voor religieuze leer en de krant lezen.  

H2: Momins (gelovigen) handhaven hun condities volgens Allah’s instructies. 

H3: Vroomheid adopteren. Het is door gebrek aan vroomheid dat het geloof in God verplaatst is van 
Allah naar de mens.  

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door  Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis op 22 juli, 2016 in Baitul 
Futuh, London. 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de Vrijdagspreek op 22 juli in Baitul Futuh, London. Deze 
werd op MTA live uitgezonden in verschillende talen. Huzur-e-anwar begon met hoe Hazrat Musleh 
Maoudra  over de gewoontes van de Beloofde Messias a.s. sprak in het behoud van gezondheid, hard 
werken en zijn routine om op fysieke vlak fit te blijven. Hij was niet lui maar zeer hardwerkend. 
Ondanks zijn eenzaamheid schrok hij zich nooit af van zwaar werk. Hij zou vaak te voet reizen in 
plaats van het inhuren van  een transportmiddel en hij wou dit gewoonte levenslang behouden. Hij 
stapte dagelijks 4 tot 7 mijl. Zo advideerde Huzur-e-anwar  de Waqfeen-e-Zindagi (levenslang 
toegewijden) en Murrabi’s (religieuze geleerden) om een dagelijkse gewoonte om te wandelen aan te 
nemen om hun gezondheid en taaiheid te behouden. Het is aan de uiterlijk van sommige Murrabi’s te 
zien dat ze niet fit zijn. Dr. Noori heeft na het uitvoeren van medische controles op de Murrabi’s 
geschreven dat sommige gevaarlijk overgewicht zijn. Dus jullie moeten een vorm van fitness opnemen 
en “junk food” vermijden. Huzur zei “Ik ben jullie niet alleen aan het adviseren, ik oefen zelf ook 
fitnes”. We hebben nood aan gezonde Murrabi’s en Waqfeen-e-Zindagi die op een goede manier 
kunnen dienen.  

Huzur zei dat geluidssystemen niet altijd beschikbaar zijn en daarom moeten onze Murrabi’s en 
sprekers luidop oefenen. De Beloofde Messias a.s. sprak in normale omstandigheden in lage tonen 
maar wanneer hij de wereld van zijn  leer moest verwittigen wou hij zijn stem verhogen en luid 
spreken. Huzur zei dat wanneer de Beloofde Messias a.s. sprak leek het alsof bugels klonken van de 
hemel.  

Huzur-e-anwar zei dat sommige mensen vrezen dat hun vroomheid niet op dezelfde niveau behoudbaar 
is. Hij zei dat het goed is als een mens zichzelf blijft observeren en zich zorgen maakt om te 
verbeteren. Soms is het niet ondeugd maar een stap tussen meer en minder vroomheid. Ooit bevond 
een Sahabi (kompaan van de Heilige Profeet [vrede en zegeningen van Allah zij met hem]) dit staat 



van zijn hypocritisch maar De Heilige profeet (vzmh) zei dat dit eigenlijk een teken van een Momin 
(gelover) is. De mensen die vromer willen zijn en hun staat behouden volgens Allah’s instructies, zijn 
mensen die zoals moeders zich zorgen maken. Zorgen maken is beter dan zorgeloos zijn. Huzur zei 
verder dat vreugde en verdriet verbonden zijn. We zullen niet evenveel beïnvloedt worden door het 
verdriet en vreugde van een andere zoals door een familielid.  Dus we moeten uitzonderlijk bidden 
voor onze “mohsinon”  (iemand die good gedaan heeft voor jou) en hun nakomelingen. We moeten 
ook vreugde en verdriet uitdrukken voor de djamaatleden omdat de Djamaat een eenheid is. Huzur zei 
dat de Beloofde Messias a.s. dagelijks de krant las. Degene die religieuze 
verantwoordelijkhedenhebben, moeten ook de krant regelmatig lezen en de korte nieuws ook bekijken.  

Huzur narreerde een incident  van de gehoorzaamheid van Hazrat Khalifatul Masih de eerste r.a. Na de 
ontkenning van Abdulhakim, heeft de Eerste Kalief een boek (tafseer) geschreven door Abdulhakim 
verwijderd van zijn bibliotheek zodat Allah niet ontevreden zou zijn met hem. Dergelijke integriteit 
van geloof en vrees voor Allah is een voorbeeld voor ons. Huzur sprak over de bezwaren van 
veroordeelde personen en zei dat in een tijdelijke overtreding, grote zaken klein worden en kleine 
zaken groot. Daarom zijn grote problemen soms negeerd en er wordt actie genomen op kleine zaken. 
Er mag geen interferentie en belangbehartiging zijn. Huzur discussieerde midellen van “Dawat 
ilallaah” (roep naar Allah) en zei dat in het tijdperk van de Beloofde Messias a.s. de roep naar Allah 
door middel van advertenties werd gedaan. Ook in de huidige tijd wordt een boodschap zeer 
breedschalig gedeeld door middel van advertenties, kranten en pers, wat niet mogelijk is door middel 
van gewone literatuur. Door middel van krant wordt een boodschap in een dag gedeeld met de mensen 
terwijl het niet mogelijk is alleen door het verspreiden van literetauur, zelfs over een periode van twee 
maanden. De beloofde Messias a.s. narreerde een incident tot Hazrat Musleh Maoud r.a. en adviseerde 
hem over hoe een mens ontelbare rijkdom ontvangt door het aannemen van vroomheid, vertrouwen in 
Allah en alleen aan hem te vragen. Huzur-e-anwar zei dat dit advies aan een kind gegeven werd terwijl 
volwassenen ook in Allah moeten geloven. Moge wij allemaal door zo een Taqwa (vroomheid en 
toewijding) begiftigd worden. Op het einde sprak Huzur-e-anwar over Mr. Al Haaj Dr. Idrees Naaib-e-
Awwal, Sierra Leone en Mevr. Mansoora Begum v/o Mr. Khalid Saifullah Khan Naaib Ameer van 
Australië en kondidge hun gebed in afwezigheid aan.  


