
Samenvatting NL Vrijdagspreek 23 sep 2016. 

H1:Kies voor een andere wat je voor jezelf zou kiezen want dat is het basisprincipe 
van liefde, zorg en harmonie op elk niveau in de wereld. 

H2: Het is geen ordinair ding om gevoelens van woede en wraak te verbannen uit 
uw hart en aardig te zijn voor anderen. 

H3: We vinden het hoogste niveau van vergiffenis in het leven van de heilige 
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). He heeft nooit wraak 
genomen voor de onrechtvaardigheden die hem aangedaan werden, integendeel 
heeft hij hartelijkheid getoont.  

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis op 23 
September 2016 in baitul Futuh London.  

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de vrijdagspreek op 23 September 2016 in 
Baitul Futuh. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA. Huzur 
zei dat de Heilige Profeet (vzvAzmh) de tekenen van een ware momin (gelover) 
heeft beschreven als iemand die hetzelfde voor zijn broeder kiest als wat hij voor 
zichzelf zou kiezen. Dit is op elk niveau, zowel thuis als op internationale vlak,  het 
basisprincipe voor de ontwikkeling van  liefde, zorg en harmonie. Het doet 
geschillen eindigen, ontwikkelt mededogen in het hart en trekt aandacht naar onze 
verplichtingen tegenover elkaar. Mensen zijn onder de indruk van deze houding en 
beschouwen daardoor hun eigen houding. Uw ware geloof is alleen evident 
wanneer je een hoge standaard van moraliteit en goede sentimenten voor anderen 
toont. Men kan niet alleen voor onze eigen rechten onze stem verhogen en een 
negatieve houding tonen als het om andermans rechten gaat. We moeten dezelfde 
standaard houden voor de rechten van anderen.  

Huzur-e-anwar zei dat als wij vergiffenis zoeken voor onszelf moeten we met 
anderen ook rekening houden en ze vergeven. Maar, als iemands daden een 
negatieve invloed hebben op de belangen van de Djamaat of het land dan wordt de 
criminele daad een nationale, criminele daad en geen individueledaad meer.  En de 
beslissingen hierover worden door instellingen gemaakt. In een maatschappij is uw 
thuis de eenheid die elkaars rechten verzekerd op dagelijkse basis, tussen broeders 
en zusters, vrienden en familieleden. Als we dit op kleine schaal aanpakken kunnen 
we het ook op grote schaal verspreiden. Zelfzucht wordt afgeschaft, meer rechten 



gegeven, mensen meer geneigd om te vergeven dan te straffen. De Heilige Koraan 
trekt onze aandacht naar het vergeven van anderen, samen met het verzekeren van 
de  rechten en noden van éénieders.  

Huzur-e-anwar zegt dat het geen gewone zaak is om gevoelens van woede en 
wraak te verbannen uit uw hart en aardig te zijn voor anderen. Het is een grote iets 
en men moeten zulke sentimenten uit hun harten verbannen en ook hartelijkheid 
tonen aan degene die heeft gedwaald. Huzur-e-anwar vertelde over het incident van 
Hazrat Hassan r.a. en zijn slaaf en zei dat dit houding van mensen moet zijn die van 
Allah houden en vroomheid bezitten.  

Huzur-e-anwar citeerde de Beloofde Messias a.s. in het zeggen dat boosheid en 
wijsheid niet naast elkaar kunnen staan. Boosheid is de helft van krankzinnigheid. 
Er is een gevaarlijke vijandschap tussen  verstand en woede. Verstand kan niet 
prevaleren in boosheid en woede. De leer van onze religie is heel verstandig, er 
mag geen boosheid zijn bij maken van een beslissing. Er zijn regels voor straf. 
Straffen wanneer men boos is beïnvloed op een negatieve wijze wijsheid en 
rechtvaardigheid. Huzur zegt, dat als je over autoriteit beschikt, mag je een straf 
uitdelen maar met geduld en rede. Een Momin maakt geen haastige beslissingen. 
Hij beslist na een doordachte observatie van positieve en negatieve factoren. Huzur 
zei dat de instructie van Allah om te vergeven na uw woede in te tomen, niet 
zonder wijsheid is. De essentie van de wet is dat het bestraffen van het kwaad met 
dezelfde straf moeten gelijk zijn. Maar als iemand degene vergeeft die hem kwaad 
heeft aangedaan, op voorwaarde dat het voor zijn eigen verbetering is, wordt de 
vergever beloond door Allah. De Heilige Koraan is geen voorstander van constante 
vergeving of constante straf; het hangt van de situatie af.  

Huzur-e-anwar zegt dat het doel van zowel vergiffenis als straf verandering ten 
goede moet zijn. De Momins worden aangeleerdom de gewoonte te ontwikkelen 
om fouten te vergeven. Huzur-e-anwar vermelde een aantal mensen die iedereen 
aanmoedigen om anderen te vergeven en ze vragen vergiffenis voor hun eigen 
fouten maar wanneer iemand  hen een vergissing begaat dan zullen zij hem nooit 
vergeven, integendeel proberen ze hem gestraft te krijgen.  

Huzur-e-anwar zegt dat wij de hoogste niveau van vergiffenis zien in de 
voorbeelden van de Heilige Profeet (vzvAzmh). Hij vergaf degenen die wreed 
waren tegen zijn kinderen. Hazrat Ayesha r.a. zei dat de Heilige Profeet (vzvAzmh) 



nooit wraak heeft genomen voor elke hatelijkheid die aan hem werd uitgedeeld. Hij 
vergaf niet alleen, maar toonde ook liefde aan de vrouw die gif mengde in zijn eten, 
de vrouw die op de lever van zijn oom kauwde, de leider van de hypokrieten 
Abdullah bin Abi bin Salul en Ka’ab bin Zaheer. Hij leerde zijn kompanen de 
hoogste niveau’sstandarden van vergiffenis aan. Op een vraag over het vergeven 
van dienaars zei De Heilige Profeet (vzvAzmh), je moet hem op een dag 70 maal 
vergeven. Dits is de goede manier om onderdanen en dienaars te behandelen. De 
meester en dienaar hebben beiden instructies om hun eigen verantwoordelijkheden 
te vervullen. Hij zei dat de Beloofde Messias a.s. wou dat wij moeite deden om ons 
eigen te verbeteren en een hoge morele ontwikkeling te behalen hetgeen ook 
eenteken is van een ware momin. We moeten proberen om onze leefomgeving 
vredevol te houden en hiervoor is er de regel opgemaakt om voor uw broeder te 
kiezen wat je voor uwzelf zou kiezen. Moge Allah ons in staat stellen om deze 
normen te verwerven. Amin. 


