
Samenvatting NL Vrijdagspreek 29 Jul 2016 

H1: Probeer om liefde en harmonie te crieëren tussen de mensheid ongeacht tot welke religie en 
geloof men toebehoort. 

H2: Onze religie verwerpt terrorisme en de hardheid en draagt de boodschap van vrede en 
harmonie.  

H3: Iedere Ahmadi moet zijn verantwoordelijkheid beseffen. We moeten tegenwoordig 
uitzonderlijke aandacht geven aan gebed en aalmoes.  

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis  in Baitul Futuh, 
London op 29 juli, 2016. 
 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de Vrijdagspreek op 29 juli, 2016 in Baitul Futuh, London. Deze 
werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA. Huzur-e-Anwar stelde  in het begin van zijn preek 
dat de omstandigheden van de wereld aan het verslechteren zijn. Helaas worden er hierdoor groepen 
gevormd. Hij zei dat de staatshoofden, de zogenaamde redders van vrede en rechtvaardigheid, deze 
misbruiken en vernietigen en opportunisten maken misbruik van deze situatie. De reden hiervoor is dat 
overheden hun eigen belangen de voorkeur geven bovenop de burgerlijke noden en eisen. Tolerantie is 
geëindigd en de stappen die genomen worden door de overheden zijn ook wreed. Doorzettingsvermogen 
van zulke wreedheden resulteert in reacties die misbruikt worden door grote machten voor hun eigen 
doeleinden. De sensibiliteit vereist dat er met zorgvuldige afweging nagedacht wordt over elke stap. 
Tegenwoordig is er grote nood aan het gebed. Huzur-e-anwar zegt dat het moorden van onschuldigen 
geen leer is van de het geloof. De Heilige Profeet (vredeen zegeningen van Allah zij met hem) gaf 
uitzonderlijke instructies aan zijn soldaten tijdens de oorlog dat ze de vrouwen, kinderen, bejaarden, 
priesten en monniken zelfs niet mogen schaden, laat staan hen doden. Huzur zei dat onze Godsdienst 
terrorisme, geweld en hardheid eigenlijk verwerpt en de boodschap van vrede en harmonie geeft. Een 
ware momin (gelover)  bidt voor Allah’s genade en zegeningen en wordt gered van verwoesting en 
herrie sinds het gebed onaangenaamheid en geweld belemmert. 

Huzur-e-Anwar citeerde de Beloofde Messias a.s. in  het zeggen dat het leer van de islam in twee delen 
gescheiden wordt: “Rechten van Allah” en “Rechten van de mensheid”. Het is niet goed om een andere 
pijn te doen op basis van  verschil in Godsdienst.  Het geloof vereist eenheid en  solidariteit van de 
mensheid. Probeer om liefde en harmonie te crieëren tussen mensen, ongeacht tot welke religie ze 
toebehoren. In plaat van de onschuldigen met geweld te doden, probeer om  doormiddel van vrede, 



harmonie en tolerantieverandering te brengen en harten naar Allah te doen keren. Maak het geloof een 
nuance van een vaders liefde en goedheid. Geef de tegenstanders geen kans om te bekritiseren. 

Huzur zei dat Ahmadi’s moeten herinneren dat elke aanval van detegenstanders onze aandacht moet 
trekken naar onze verantwoordelijkheden. Iedere van ons moet de wereld vertellen dat onze geloof 
gebaseerd is op vrede en harmonie. Huzur zei dat  de Paus een goede verklaring heeft gemaakt dat deze 
internationale oorlog geen religieuze oorlog is maar een oorlog van persoonlijke belangen. 
Tegenwoordig zijn Twitter en Facebook de middelen waardoor een boodschap tot duizenden en 
miljoenen verspreidt wordt. Het is onze taak om ze te observeren en erop te antwoorden. Huzur zegt dat 
er nog veel te doen is. Denk niet dat onze taak op bevredigend wijze wordt gedaan. We moeten 
verstandig en vermoeibaar werken. Bidden dat we nog leven om instanties van vooruitgang te zien. 
Iedere Ahmadi moet aandacht besteden op gebed en aalmoezen. Deze dagen is het “Min Hais’el 
djamaat’ (unaniem als djamaat). De Heilige Profeet (vzvAzmh) zei dat het opendoen van de deur van 
“rehmat” (zegeningen) is voor iemand hetzelfde als het opengaan van de deuren van de Hemel voor 
hem.Op gelijke wijze moet men aalmoezen geven om de calamiteiten en vuur (van de Hel) te vermijden. 
Aalmoezen zijn voor iedereen verplicht.  

De Beloofde Messias a.s. zei dat liefdadigheid en gebed rampen verdrijven. Voor het aanvaarden van 
gebeden is het noodzakelijk dat men vrome verandering brengt in zichzelf en de grenzen, die door Allah 
gesteld zijn, niet breken. We moeten bepaalde gebeden uit de Heilige Koran lezen. De Beloofde Messias 
a.s. heeft het punt uitgelegd dat sommige verzen van de Heilige Koran zodanig gecshreven zijn dat 
wanneer een gelover ermee ernstig bidt, Allah ze ook toekent. Huzur-e-Anwar gaf enkele voorbeelden 
van verzen om te reciteren. Huzur bidt dat Allah de djamaat collectief en individueel redt tegen  het 
kwaad van vijanden en het aan hen toedraait. En moge wij degene zijn die het geloof verspreiden.  

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over Mr. Evon Bernaan van Bernice, Syed Nadir Sayeedain Sahib 
(verantwoordelijke Brand & Reddingsdienst Khuddamul Ahmadiyya) en Nazir Ahmad Ayaz Sahib 
(Djamaat Voorzitter New York, Amerika) en kondigde hun gebed in afwezigheid aan.  


