
Samenvatting NL Vrijdagspreek 26 aug 2016. 

H1: Bijzondere incidenten na het aanvaarden van de waarheid en de 
standvastigheid van zuivere en vrome mensen vanuit Afrika, Europa en andere 
landen.   

H2: Alle Ahmadi ouders, Djamaatinstanties, Murabbi’s en pedagogen moeten 
speciale aandacht schenken aan de begeleiding van kinderen.  

H3: De vooruitgang van de Ahmadiyyat is niet het gevolg van onze eigen 
inspanningenen middelen maar dankzij de zegeningen van Allah.  

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al –Khamis (aba) 
op 26 augustus, 2016 in Baitul Futuh, London.  

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis gaf de Vrijdagspreek op 26 augustus, 2016 in 
Baitul Futuh, London. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA. 
Huzur-e-anwar zei in het begin, “dat  er op de tweede dag van de jaarlijkse Jalsa, de 
zegeningen va Allah werden getoond aan de hand van de verschillende statistische 
gegevens van elke afdeling. De vooruitgang van de djamaat werdgedetailleerd. Ik 
kan uitwijden over de incidenten en verhalen in verband met deze statistieken maar 
noch details, noch statistieken en notities zijn omvattend genoeg.”  

Huzur-e-anwar zei dat deze incidenten aantonen hoe Allah de waarheid van de 
Ahmadiyyat aan het aanwakkeren is in de harten van mensen uit verschillende 
landen. Openbaringen, boeken, oppositie en goede gedrag van de Ahmadi’s trekken 
ook de aandacht. Er zijn bepaalde incidenten die verrassende beelden afschilderen 
van het geloof en de geloofsovertuiging van Ahmadi’s die in veraf gelegen plaatsen 
wonen. Door de begleiding en gezelschap van Ahmadi’s treden er veranderingen 
op in kinderen die ook door anderen gevoeld worden. Ongetwijfeld proberen we de 
boodschap te verspreiden op een systematische wijze maar Allah beloont ons niet 
alleen voor onze inspanningen. Elke Ahmadi begrijpt dat de vooruitgang van de 
Ahmadiyyat te danken is aan de zegeningen van Allah en niet door onze eigen 
inspanningen en middelen.  

Huzur-e-anwar vermelde incidenten van zuivere en vrome mensen. Hij zei dat  
pamfletten tegelijkertijd slechts een middel zijnom de boodschap te verspreiden. 
Allah bereidt de harten al voor. Allah heeft een atmosfeer geschapen en mensen 



zijn aandachtig. Allah maakt vrome gedachten en niet-gelovers worden 
toegewijden. Huzur-e-anwar vermeldde over een djamaat in Tanzania die ondanks 
armoede, fondsen verzamelden en hun vertegenwoordiger stuurden naar de 
Markazi Shura’ (centrale committée). Huzur-e-anwar vermelde ook 
geloofsinspirerende incidenten van de bouwvan “Beut alzikr” (gebedsplekken). Een 
persoon moest eerst met het verdriet van de dood van zijn kind geconfronteerd 
worden nadat hij de eed aflegde. De niet-gelovers benoemden dit een slechte teken 
maar hij zei dat hij de waarheid had aanvaardt. Fortuinen en kinderen worden door 
Allah geschonken.  

Huzur-e-anwar stelde verschillende incidenten voor van geloofsaanvaarding 
doormiddel van dromen en zei dat Allah de harten van de mensen beïnvloed die in 
de meest verafgelegen landen van Afrika en Europa wonen. Iemand in Frankrijk 
bekeek MTA en reciteerde het gebed die door de Beloofde Messias geleerd werd. 
Hierna heeft Allah hem gezegend met een kind en hij is lid geworden van de 
djamaat. In Sierra Leone is een ‘Muallim’ (leerkracht) begonnen met het 
onderwijzen van Ahmadi en niet-Ahmadi kinderen. De vader van een niet-Ahmadi 
kind was sterk onder de indruk van de kennis van zijn kind en heeft de Muallam 
bedankt. Huzur  zei dat alle Ahmadi ouders, Djamaatinstanties, Murabbi’s en 
pedagogen bijzondere aandacht moeten besteden aan de begleiding van kinderen. 
Dit is de verantwoordelijkheid om een toekomstige generatie te vrijwaren. Het is 
ook een enorme verantwoordelijkheid die ons werd gegeven. Daarnaast zal de 
goede begeleiding van de kinderen leiden tot de verspreiding van de ware 
boodschap van Ahmadiyya. 

 Huzur-e-anwar vermelde nog een incident en stelde dat wij voor onze buur moeten 
zorgen zoals van een Ahmadiyya verwacht wordt. Hij zei dat zoals onze 
tegenstanders in vijandigheid toenemen, zo neemt ook Allah de nodige maatregelen 
om hen het zwijgen op te leggen en de geloofsovertuiging van de nieuwe Ahmadi’s 
te versterken.  Huzur-e-anwar vermelde de tristige einde van een ongelukkige 
persoon en de oprechtheid van zijn nakomelingen. Op het einde stelde Huzur-e-
anwar voor dat er talrijke voorbeelden zijn van Allah’s zegeningen. Moge Allah 
ons in staat stellen om altijd ontvangers te zijn van Zijn zegeningen. Moge Allah 
ons standvastig houden en ons houdt groeien in geloof en toewijding. Amin.  

 


