
 

Vrijdagpreek van 27 Oktober 2017 

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba) 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Surah Alfateha, zei Huzur-e-Anwar: 

De Beloofde Messias heeft in zijn boeken uitgebreid uitgelegd wat de ware aard 
van vroomheid is en hoe men het verder kan ontwikkelen. Hij zei dat vroomheid 
een ladder is om naar Allah en de islam te klimmen. Maar onthoud wat vroomheid 
is. Satan leidt bij elke stap de mensen af. Bijvoorbeeld, een bedelaar eten geven 
die slecht geworden is, terwijl er vers brood thuis is, is geen vorm van vroomheid. 
Dus, om ware deugdzaamheid te verwerven, is het noodzakelijk om alles 
nauwkeurig en aandachtig te overwegen. Hoe vindt men ware vroomheid? 

 Huzur-e-Anwar zei dat om ware vroomheid te krijgen, het eerst en vooral 
noodzakelijk is dat men in Allah gelooft en dat men gelooft dat Allah alles weet en 
ziet. De Beloofde Messias zei: het is niet voldoende dat de mens tevreden is dat hij 
niemand heeft overvallen of overspel heeft gepleegd. Dit is niet het probleem. 
Men moet vooraf alle ondeugden vermijden en alle deugden aannemen anders 
kan er geen sprake zijn van een spiritueel leven. Goede deugden zijn als voedsel. 
Net zoals men niet zonder voedsel kan leven, zonder  goede daden, kan men 
spiritueel ook niet in leven blijven. De Beloofde Messias zegt dat een ware Momin 
(gelovige) een persoon is waarvan het innerlijke en uiterlijke dezelfde zijn. Hij zei 
dat de daadwerkelijke oorsprong van vroomheid, geloof in Allah is. Hoe minder 
geloof een mens heeft, hoe meer zijn goedheid afneemt. Zo wordt de eerste 
verantwoordelijkheid van onze Jamaat,  ware geloof in Allah te ontwikkelen. 
Huzur-e-Anwar zei dat het ons doel zou moeten zijn om ons geloof in Allah te 
versterken. Alleen dan zullen we goede daden kunnen vervullen en tot de vrome 
mensen kunnen worden gerekend. Evenzo heeft de beloofde Messias duidelijk 
uitgelegd dat deugdzame mensen moderatie beoefenen, zelfs in zaken die hen 
toegestaan worden en nooit de grenzen overschrijden. Dit betekent niet dat de 
mens niet mag profiteren van goede kansen. Allah heeft zijn profeten nooit 
verboden goede opportuniteiten te benutten of de beste artikelen te gebruiken. 



Maar  nooit kreeg dit voorrang aan hun wensen, hun echte doel in het leven was 
altijd het bereiken van het geloof en de nabijheid van Allah. De Beloofde Messias 
zei over vroomheid: in mijn opvatting is het bereik van vriendelijkheid zeer groot. 
In tegenstelling tot de verkeerd ingelichte mensen van vandaag, zeg ik niet dat je 
vriendelijkheid en sympathie enkel tot moslims moet beperken. Ik zeg dat u alle 
schepselen van Allah met vriendelijkheid en liefde moet behandelen, of zij nu 
Hindoes of Moslims zijn. Ik ben nooit tevreden met mensen die alle goede dingen 
voor hun eigen natie willen reserveren. Moge Allah ons in staat stellen goede 
daden te verrichten voor het genoegen van Allah.  

Huzur-e-Anwar kondigde in abstentia de begrafenisgebeden van de volgende drie 
mensen aan:- 

Mr. Hamid Maqsood Murabbi, Mr. Ali Sayyadi gewezen Ameer Djamaat Tanzania, 
Mukarrama Nusrat Begum Sahiba. 

 

 


