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Doel van de Menselijke Schepping

‘En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn
aanbidding geschapen.’ (Heilige Koran 51:57)

َوَما َخلَۡقُت الِۡجنَّ َواۡالِنَۡس اِالَّ لَِیۡعُبُدۡوِن ﴿۵۷﴾



Voorwoord

Het gebruik van sociale media kan leiden tot
voordelen en nadelen; daarom moeten onze
Ladjna en Nasirat het met voorzichtigheid
gebruiken. In dit boek heeft Ladjna Markazia
(Centraal) de instructies verzameld die ik bij
verschillende gelegenheden over dit onderwerp
heb gegeven. Jullie moeten proberen hier
allemaal naar te handelen.

Moge Allah jullie in staat stellen om dit te doen.
Ameen.

 
Mirza Masroor Ahmad

Khalifatul Masih V



Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V 
(Moge Allah zijn Helper zijn)





Introductie

In de huidige tijd profiteren we van de snelle vooruitgang die is geboekt
door de nieuwste technologie en communicatiesystemen, wat veel
voordelen biedt op mondiaal niveau: directe communicatie,
meningsuiting en kennisuitwisseling via sociale media. Een bittere
realiteit is echter ook dat het onverantwoordelijke gebruik van sociale
media heeft geleid tot morele zwakheden op persoonlijk en
maatschappelijk niveau.  

Met de zegeningen van Allah kreeg de Nationale Amla van Ladjna
Ima’illah Nederland de gelegenheid om op 30 september 2019 een
vergadering met Hazrat Khalifatul Masih V (moge Allah zijn Helper zijn)
te houden. In deze vergadering gaf Hazrat Khalifatul Masih V (moge
Allah zijn Helper zijn) Ladjna Ima’illah Nederland de opdracht om het
boek “Sociale Media” te vertalen.  

Dit boek is een compilatie van met wijsheid gevulde begeleiding en
prachtige vermaningen uit vrijdagpreken, toespraken, berichten en
vraag- en antwoordsessies vanaf het begin van het Vijfde Khilafat tot
2017. Het boek is samengesteld door Lajna Markazia (Centraal).  

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de vertaler van het boek, Numana
Malhi, Naila Hafeez en Robina Joemmanbaks voor eindcorrectie en
Baqiah-tun-Noor Mahboob voor de lay-out van het boek.  

Moge Allah de Almachtige deze inspanningen aanvaarden en moge het
een leidraad zijn voor de lezers van dit boek. Amin 

Attia Aslam 
Nationaal Sadr Ladjna Ima’illah Nederland 

Juni 2021
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Doel van de Menselijke Schepping
Doel van de Menselijke Schepping
Overmatig gebruik van TV en internet
leidt tot verwaarlozing van aanbidding
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Doel van de Menselijke Schepping
Wat is het doel van de menselijke schepping? Wat vergt het en hoe

kan men het doel van het leven bereiken? Hazrat Khalifatul Masih V (aba)
heeft dit onderwerp in veel vrijdagpreken en toespraken uitvoerig
behandeld. Tijdens een vrijdagpreek de leden van de Jama’at instruerend,
zei hij (aba): 

‘’Allah de Almachtige heeft de mens een grote gunst verleend door
hem boven alle andere creaties te verheffen en door hem een verstand te
schenken dat hem in staat stelt andere levende wezens en dingen, die door
God zijn gecreëerd, te onderwerpen en daar maximaal van te profiteren.
Elke dag gebruikt het menselijk verstand dit vermogen om de nieuwste
innovaties voort te brengen. De wereldlijke vooruitgang van vandaag was
tien jaar geleden niet zichtbaar en de wereldlijke vooruitgang van tien jaar
geleden, was twintig jaar geleden niet zichtbaar. Als we terugkijken [in de
tijd], kunnen we het belang van de nieuwste innovaties en de capaciteiten
van het menselijk verstand waarderen. Echter, is de materiële vooruitgang
die de mens bereikt het doel van zijn leven? Door de geschiedenis heen
beschouwde de wereldse mens als doel van het leven, het bereiken van
vooruitgang, vermogen, wereldse pracht, macht, wereldse luxe en
uitbundigheid met behulp van zijn rijkdom om zijn superioriteit ten
opzichte van de minder bedeelden te bewijzen, zijn rijkdom te gebruiken
om fysiek comfort te verkrijgen en zijn macht te gebruiken om anderen te
onderwerpen. Een alledaagse, wereldse man die geen rijkdom heeft, denkt
op dezelfde manier. Jonge mannen van tegenwoordig die zich niet tot
religie voelen aangetrokken en volledig door de wereld in beslag  worden
genomen, denken dat deze nieuwste uitvindingen, zoals televisie en
internet, de ware middelen tot vooruitgang zijn en worden door dergelijke
zaken sterk beïnvloed. Dit is een extreem foutief concept. Dit concept
heeft grotere tirannen gecreëerd. Dit concept heeft de meest wrede
individuen gecreëerd. Dit concept heeft veel mannen gecreëerd die in
beslag genomen worden door hedonisme. Elk tijdperk heeft farao's,
gecreëerd door dit idee, gekend, vanwege hun vermogen, rijkdom, macht
en grandeur. Allah de Almachtige, die de Heer van de werelden is en de
Schepper van alle werelden, heeft dit concept krachtig weersproken. Hij
zei, wat u als het doel van uw leven beschouwt, is dat niet! U bent niet
geschapen om voordeel te behalen uit materiële dingen en dan deze
wereld
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Vrijdagpreek van 15 januari 2010 in Baitul Futuh Moskee, Londen.
Gepubliceerd AlFazl International 5 februari 2010.

te verlaten. Nee! In plaats daarvan zei Allah de Almachtige:

‘En Ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding
geschapen.’ (Heilige Koran 51:57)’’

 

In een Vrijdagpreek reciteerde Huzoor-e-Anwar (Geliefde Huzoor) (aba)
Tashahhud, Ta’awwuz en Surah Fātiḥah. Vervolgens reciteerde Huzoor
(aba) het volgende vers van Surah An-Nur en legde de vertaling uit:

‘O gij die gelooft, volgt de voetstappen van Satan niet. Wie de voetstappen
van Satan volgt die zal hij zeker onzedelijkheid en boosheid bevelen. En
ware het niet door Allah's genade en Zijn barmhartigheid voor u geweest,
dan zou niemand uwer ooit rein zijn geworden, maar Allah reinigt wie Hij
wil. Allah is Alhorend, Alwetend.’
(Heilige Koran, 24:22)

Huzoor-e-Anwar (aba) gebruikte dit vers vervolgens om die zaken te 

Overmatig gebruik van TV en Internet leidt tot
Verwaarlozing van Aanbidding
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َو َما َخلَۡقُت الِۡجنَّ َو اۡالِنَۡس اِالَّ لَِیۡعُبُدۡوِن ﴿۵۷﴾

ۡیٰطِن ؕ َو َمۡن یَّتَِّبۡع خُُطٰوِت ٰیۤاَیُّہَا الَِّذیَۡن ٰاَمُنۡوا َال تَتَِّبُعۡوا خُُطٰوِت الشَّ
َّٗہ یَاُۡمرُ بِالَۡفۡحَشآِء َو الُۡمۡنَکرِ ؕ َو لَۡو َال َفۡضُل اللِّٰہ َعلَۡیکُۡم َو ۡیٰطِن َفاِن الشَّ
ۡن اََحٍد اَبًَدا ۙ وَّ ٰلِکنَّ اللَّٰہ یَُزکِّۡی َمۡن یََّشآُء ؕ َو َرۡحَمُتٗہ َما َزٰکی ِمۡنکُۡم مِّ

اللُّٰہ َسِمۡیٌع َعِلۡیٌم ﴿۲۲﴾



bespreken die een mens verhinderen het doel van zijn leven te bereiken
(dat wil zeggen het aanbidden van zijn Schepper). Huzoor-e-Anwar (aba)
zei:

‘’Het is belangrijk om verdedigingen tegen Satan in onze huizen op te
stellen die niet alleen onszelf tegen iedere aanval beschermen, maar
ons ook in staat stellen tot het lanceren van een tegenaanval. Laat Satan
uw leven niet betreden door zijn liefde als [ware] liefde te accepteren.
In plaats daarvan zou elke Ahmadi zich moeten inspannen om Allah’s
bescherming te zoeken door de hele tijd Istighfār (vergiffenis) te doen.
Allah de Verhevene is de grootste verdediging tegen Satan. Dus in deze
afgedwaalde wereld zou men bescherming van Allah moeten zoeken
door Istighfār te doen, omdat Istighfār de enige manier is om de
bescherming van Allah te verkrijgen. 
Geen mens benadert willens en wetens het kwaad. Het is tegen de

menselijke natuur om iets te doen waarvan men weet dat het zal leiden tot
schade. Allah de Verhevene heeft het goede en het kwade duidelijk aan
een ware gelovige uitgelegd. Men moet goed en kwaad identificeren
volgens de leer van Allah de Verhevene en zich dienovereenkomstig
gedragen of onthouden. Satan weet dat hij geen schade kan toebrengen
aan een man die onder bescherming van en in het fort van Allah de
Verhevene verkeert. Daarom neemt Satan een man uit deze bescherming
en uit het fort van Allah, en maakt dat men hem volgt. Het is duidelijk dat
om een man uit de bescherming van Allah te halen, hij hem verleidt met
deugdzame daden. Of men kan zeggen dat een gelovige alleen uit de
bescherming van Allah gehaald kan worden door hem de verleiding van
goede daden te geven.’’

Huzoor (aba) zei vervolgens:
‘’Hedendaagse kwaden zijn onder andere televisie en het internet. U

kunt in de meeste huishoudens waarnemen dat de oudsten tot de jongsten
niet op tijd het Fajr gebed verrichten doordat ze of tot laat TV aan het
kijken waren of tot laat online waren op het internet, kijkend naar een of
ander programma, en, als gevolg hiervan, dat ze niet op tijd wakker
konden worden. In feite realiseren zulke mensen zich niet eens dat ze in
de ochtend op moeten staan voor het gebed. Zowel het internet als de tv
en soortgelijke nutteloze dingen zorgen er niet alleen voor dat u uw
gebeden een of twee keer mist, maar degenen die slachtoffer worden van
dit gedrag, nemen deze gewoonte aan om programma’s te kijken tot laat
in de nacht of te zitten op het internet. 
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Dan wordt het moeilijk om in de ochtend op te staan voor het gebed en
zulke mensen worden waarschijnlijk niet eens wakker [op een redelijke
tijd]. Sommige mensen falen uiteindelijk in het ook nog maar enig belang
toe te kennen aan het gebed. 

Het gebed is een fundamentele verplichting; de naleving ervan is
noodzakelijk onder alle omstandigheden, zelfs tijdens oorlog,
moeilijkheden en ziekte. Het moet verricht worden zelfs als iemand
zittend, liggend, of in het geval van oorlog of reizen het gebed als qasr
(gereduceerde vorm) verricht. Maar het moet verricht worden. In normale
omstandigheden worden mannen opgedragen om het in congregatie te
verrichten en vrouwen worden ook opgedragen om het gebed op tijd te
verrichten. Satan leidt een persoon echter af van het gebed omwille van
een enkel werelds programma. Bovendien is het internet dusdanig dat een
mens voortdurend bezig wordt gehouden met verschillende programma’s
en applicaties, een telefoon of iPad gebruikend. In eerste instantie worden
hier fatsoenlijke programma’s op gekeken. De aantrekkingskracht ervan is
zodanig dat er eerst goede programma’s op worden gekeken, vervolgens
worden er allerlei onreine en destructieve, immorele programma’s op
gekeken die moraliteit vernietigen. Er is rusteloosheid in veel
huishoudens, omdat niet voor de rechten van vrouwen wordt gezorgd en
kinderrechten niet worden vervuld, doordat de mannen gedurende de
nacht bezig zijn met het kijken naar vulgaire programma’s op de tv en op
het internet. Zodoende zullen de kinderen in zulke huishoudens in
dezelfde tint worden gekleurd. Dus, een Ahmadi huishouden moet
proberen verre te blijven van al deze kwalen.

De Heilige Profeet (Moge de Vrede en Zegeningen van Allah
met hem zijn) [saw] was zo bezorgd over het redden van de gelovigen van
de aanvallen van Satan, dat hij [saw] zijn metgezellen gebeden leerde om
hen te redden van Satan en hij onderwees hen veelomvattende gebeden.
Een metgezel vertelde dat hij (saw) hun het volgende gebed had geleerd:

'O Allah schep liefde in ons hart, hervorm ons en laat ons de
paden van veiligheid betreden, en neem ons mee naar het licht en red
ons van de duisternis, en red ons van zowel openlijke als verborgen
onbetamelijkheid en plaats zegeningen voor ons in onze oren, in onze
ogen, in ons hart, in onze vrouwen en in onze kinderen, en keer naar
ons met genade. U bent de Accepteerder van berouw en Degene die keer
op keer vergeeft. Maak ons degenen die dankbaar zijn voor Uw gunsten
en ze waarderen en accepteren. En, O Allah, volmaak Uw gunsten aan
ons.' 

8



Vrijdagpreek van 20 mei 2016 te Gottenberg Moskee, Zweden
Gepubliceerd AlFazl International 10 juni 2016

Waqfe Nau klas 8 oktober 2011 te Masjid Baitur Rasheed, Duitsland
Gepubliceerd AlFazl International 6 januari 2012

(Sunnan Abu Daud Kitabus Salat. Bab Al-Tashahud Hadith 969) Dus, dit is
het gebed om zich te onthouden van verkeerd werelds vermaak.’’
 

 
Naast de vrijdagpreken heeft Huzoor (aba) tijdens vele gelegenheden
uitgelegd dat excessief gebruik van technologie een belemmering is
voor aanbidding. Tijdens een Waqf-e-nau klas legde hij (aba) uit:

‘’Als u Allah de Verhevene vreest, dan zult u ook liefde voor Hem
hebben. Allah de Verhevene zegt dat als u één stap naar Mij zet, Ik twee
stappen zal nemen [naar u toe] en als iemand naar Mij toe komt lopen, Ik
naar diegene toe zal rennen.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) zei vervolgens:
‘’Als wereldse verlangens zodanig toenemen dat iemand geheel in

beslag is genomen door TV series en het internet en daardoor laat is in het
verrichten van het gebed, dan kan liefde voor Allah zich niet ontwikkelen.
Het verkrijgen van deze liefde vereist opoffering van verlangens.’’
 

In een Vrijdagpreek trok Huzoor (aba) de aandacht van Ahmadis naar het
vergroten van hun moraal en het vervullen van de rechten van Allah. Hij
zei:

‘’Na het komen naar Westerse landen en onder de invloed van de
wereldse samenleving, zijn sommige mensen te veel betrokken geraakt bij
het wereldlijke. Hoewel ze met de mond beweren dat ze voorrang geven
aan het geloof boven alle wereldse zaken, blijkt in de praktijk het
tegenovergestelde waar te zijn. De Ahmadis hier zijn heel goed als het
aankomt op integratie met de lokale bevolking en het laten zien van goede
moraal aan degenen buiten onze gemeenschap, maar hun normen van
aanbidding en het vervullen van de rechten van Allah de Almachtige zijn
niet zoals van een Ahmadi verwacht wordt…’’

Verwijzend naar de gezegdes van de Beloofde Messias [as] (vrede zij
met hem), benadrukte Huzoor (aba) een aantal morele zwakheden die
uitgewist zouden moeten worden. Hij raadde het ook af om ongepast 
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gebruik te maken van de nieuwste uitvindingen van de moderne tijd.
Verder adviseerde hij om bijeenkomsten waar er shirk (partners
associëren met Allah) is, te vermijden en voorrang te geven aan het geloof
boven wereldse zaken. Huzoor (aba) zei:

‘’De Beloofde Messias (as) herinnerde zijn gemeenschap er
herhaaldelijk aan dat zij zich zouden moeten hervormen en wat de
toestand van hun geloof zou moeten zijn. In dit verband wil ik een
fragment presenteren zodat ieder van ons voldoet aan de eisen van Bai’at
(belofte van trouw). Hij (as) gaf zijn gemeenschap een belangrijke
instructie en zei:

‘Corruptie is aan het groeien in dit tijdperk en elke vorm van
afgoderij, innovatie en kwaad is aan het verspreiden. Wanneer men
tijdens Bai’at belooft het geloof boven de wereld te verkiezen, is het een
belofte die u doet voor God. ‘Denk eraan alsof het een belofte is die  u
maakt in de aanwezigheid van God.’ U moet tot uw dood standvastig
blijven. Anders heeft u de Bai’at niet voltooid. Maar als u standvastig blijft
dan zal God u zegenen in zowel het geloof als de wereld.’

Hij (as) zegt, ‘In overeenstemming met Gods wil, moet u Taqwa zo
goed mogelijk overnemen. Het is een gevaarlijke tijd en de tekenen van
Gods toorn worden zichtbaar. Wie volgens de wil van God zichzelf
verandert, zal een genadevolle daad voor zichzelf, zijn familie en zijn
kinderen doen.’ De huidige situatie in de wereld verslechtert voortdurend.
Gezien de toestand van de wereld moet iedereen zich tot God wenden. Hij
(as) zegt: “Er zijn twee soorten kwaad. Een daarvan is om partners met
God te associëren en Zijn Grootheid niet te erkennen en lui te zijn in Zijn
aanbidding en gehoorzaamheid. Het tweede is het niet tonen van
welwillendheid aan Zijn mensen en niet hun rechten vervullen. Het zou
zo moeten zijn dat geen van deze overtredingen wordt begaan. Wees
gehoorzaam aan God. Blijf standvastig in de belofte van trouw die u heeft
afgelegd. Veroorzaak geen pijn bij Gods mensen. Lees aandachtig de
Heilige Koran. Handel er naar. Vermijd alle vormen van grof en vulgair
taalgebruik en polytheïstische bijeenkomsten. Verricht de vijf dagelijkse
gebeden. Daarom moet u geen enkele van de geboden van Allah negeren.
Houd uw lichaam schoon en houd uw hart vrij van buitensporige
gemeenheid, kwaadaardigheid en jaloezie. Dit zijn de dingen die Allah van
u wil." 

{Malfoozat volume 5, pagina 75 tot 76. Editie 1985. Gepubliceerd in Engeland}
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Vrijdagpreek van 21 april 2017 in Frankfurt, Duitsland
Gepubliceerd AlFazl International 12 mei 2017

Na het lezen van deze gezegde van de Beloofde Messias (as), zei Huzoor-
e-Anwar (aba):

‘’Nu moet ieder van ons zichzelf analyseren en nagaan in hoeverre we
onszelf hebben beschermd tegen vulgaire en polytheïstische
bijeenkomsten. Er zullen velen zijn die zeggen dat ze in één God
geloven en niet deelnemen aan polytheïstische bijeenkomsten.
Onthoud echter dat elke activiteit zoals het internet of TV of elke
handeling of bijeenkomst die ervoor zorgt dat u uw gebeden en
aanbidding verwaarloost, een polytheïstische bijeenkomst is.’’

Ongepast gebruik van sociale media beïnvloedt de kwaliteit van
aanbidding en de aanvaarding van gebeden. In een vrijdagpreek
verklaarde Huzoor-e-Anwar (aba) dit door een gezegde van de Beloofde
Messias (as) te citeren. Huzoor-e-Anwar zei:

‘’Een keer zei de Beloofde Messias (as): ‘Wanneer gebeden verricht
worden met volledige toewijding, hebben ze een buitengewoon effect. Het
moet worden onthouden dat alleen God gebeden kan aanvaarden en dat
er een vastgestelde tijd is voor gebeden. Net zoals de ochtend een speciale
tijd is die haar onderscheid met geen ander uur deelt, op dezelfde manier
zijn er bepaalde tijden die de acceptatie en effect van gebeden
voortbrengen.’’

{Malfoozat Volume 4. pagina 309. Editie: 2003. Gepubliceerd in Rabwah}
 

Voor elke taak worden de beste resultaten bereikt wanneer het
wordt verricht in een frisse staat in de ochtend. Dit is tegenwoordig niet
het geval met mensen die tot laat of de hele nacht opblijven, hetzij op het
internet of voor de TV, of bezig blijven met andere wereldse zaken. Ze
krijgen niet genoeg slaap in de nacht. Ze zijn nog steeds half in slaap
wanneer ze in de ochtend wakker worden. Wat voor een gebed kunnen zij
verrichten? En welke zegeningen zullen zij krijgen in andere zaken?
Iedereen, inclusief wereldse individuen, levert inspanningen om fris te
starten en hun best te doen met volledige aandacht zodat de beste
resultaten kunnen worden bereikt. Daarom zei de Beloofde Messias (as)
dat u moet proberen om de beste tijd te zoeken voor uw gebeden en de
staat te bereiken die leidt naar de aanvaarding van gebeden.’’

11



Vrijdagpreek geleverd op 15 maart 2013 in Baitul Futuh Moskee,
London
Gepubliceerd AlFazl International 5 april 2013

In een Vrijdagpreek legde Huzoor-e-Anwar het belang uit van het Fajr
(ochtend)gebed en een aantal belemmeringen om Fajr op tijd te
verrichten en adviseerde om een balans te creëren tussen aanbidding en
wereldse zaken:

‘’Als ouders kinderen wakker maken voor Fajr, zullen ze het belang
van het gebed leren en zullen ze gered worden van onnozele activiteiten.
Degenen die de gewoonte hebben om tot laat op te blijven om TV te
kijken of te surfen op het internet, zullen op zijn minst in de weekenden
wanneer ze wakker moeten worden voor Fajr, de gewoonte aan moeten
nemen om op tijd naar bed te gaan en niet hun tijd te verspillen. In het
bijzonder die kinderen, die de volwassenheid naderen, zullen een
gematigde benadering ontwikkelen voor wereldse activiteiten. Er zijn
gevallen wanneer het gebruik van zulke middelen nodig is. Er zijn goede
dingen om te kijken en informatie kan er mee verkregen worden. Ik stop
zulk gebruik ervan niet, maar ik moedig gematigdheid aan. Het is
buitengewoon dwaas om deze dingen te verwerven door het op tijd
verrichten van het gebed te riskeren.’’ 

Hierna spoorde Huzoor-e-Anwar (aba) degenen die in westerse
landen wonen aan om de gebeden op tijd te verrichten en te luisteren naar
de woorden van de Khalifa van de tijd en ernaar te handelen. Hij zei:

‘’Nogmaals zeg ik dat we onszelf moeten analyseren. Mensen die in
deze landen wonen besteden geen aandacht aan het gebed door wereldse
zaken. Mensen die in stedelijke gebieden in derdewereldlanden wonen
bevinden zich ook in een vergelijkbare staat. Toch zijn er sommigen die
nog steeds naar de moskeeën gaan. In dit tijdperk heeft Allah ons MTA
geschonken. In het verleden kon de stem van de Khalifa van de tijd niet
alle hoeken van de wereld onmiddellijk bereiken. Nu bereiken zijn stem
en de boodschap van Allah en Zijn Profeet (saw) elke hoek van de wereld
onmiddellijk. Degenen onder ons die niet luisteren naar de preken of
toespraken of degenen die er alleen halfslachtig naar luisteren en er geen
aandacht aan schenken, vervullen niet de belofte van inwijding dat ‘Ik zal
voorrang geven aan mijn geloof boven alle wereldse zaken. Ik zal u
[Khalifatul Masih] volledig gehoorzamen in alles wat goed is en wat u van
mij zou mogen verlangen.’ Dit zijn acties die u zullen verwijderen van
gehoorzaamheid.’’
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Vrijdagpreek geleverd op 22 juni 2012 in Baitur Rehman, Silver Spring,
MD, USA   
Gepubliceerd AlFazl International 13 juli 2012

Toespraak tijdens de Jaarlijkse Ijtema Khuddam ul Ahmadiyya UK, 26
september 2016, Kingsley, Surrey      
Gepubliceerd Weekly Badr Qadian, 7 september 2017

 
Tijdens het toespreken van de Khuddam op de Jaarlijkse Ijtema in UK,
instrueerde Huzoor-e-Anwar in het bijzonder de jonge Ahmadi mannen
om het gebed hun voornaamste doel te maken. Hij zei:

‘’Leden van Khuddam-ul-Ahmadiyya zijn op een leeftijd en een
periode in hun leven waarin zij de meeste fysieke kracht hebben en ook
het grootste potentieel om vooruitgang te boeken en te bevorderen op alle
gebieden in hun leven. Het zou niet moeilijk voor hen moeten zijn om de
verplichtingen van aanbidding van Allah te vervullen. En dus zouden alle
Khuddam en Atfal standvastig moeten zijn in hun gebeden en zouden ze
zo vaak mogelijk de gebeden in congregatie moeten verrichten. Ieder van
u zou dit als een principe van het allergrootste belang moeten
beschouwen omdat het door oprechte aanbidding is dat de poorten naar
de hemel worden ontgrendeld ”
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Onverantwoord gebruik van de nieuwste uitvindingen en
communicatiemiddelen heeft geleid tot extreme morele corruptie in elke
samenleving van deze wereld. Huzoor-e-Anwar (aba) heeft de leden van
de Jama’at, en in het bijzonder de jeugd, er herhaaldelijk aan herinnerd
dat ze zichzelf moeten beschermen tegen deze maatschappelijke kwaden.
In dit verband zei hij (aba) het volgende in een vrijdagpreek:  

‘’Zoals ik eerder heb gezegd, hebben de nieuwste uitvindingen zoals
TV en het internet de historisch vastgestelde normen van bescheidenheid
opnieuw gedefinieerd. Zelfs na het tonen van schaamteloze
onfatsoenlijkheid, zeggen ze dat het niet zo is. De norm van
bescheidenheid van een Ahmadi is niet zoals het wordt weergegeven op
TV en het internet. Dit is geen bescheidenheid: eerder mensen die
verwikkeld zijn in lust en passie. Onbescheidenheid en onfatsoenlijkheid
hebben ook de normen van fatsoenlijkheid veranderd in sommige
schijnbaar fatsoenlijke Ahmadi huishoudens. Onder het schijn van
vooruitgang worden zulke [vulgaire] dingen besproken en worden er
zulke [vulgaire] acties ondernomen, die niet toegestaan zijn voor welke
fatsoenlijke persoon dan ook, zelfs als ze man en vrouw zijn. Sommige
zaken zijn zodanig dat wanneer ze worden uitgevoerd voor anderen, ze
niet alleen ongerechtvaardigd zijn, ze ook een zonde worden. Als Ahmadi
gezinnen hun huizen niet reinigen van dergelijke vulgariteiten, dan zijn ze
hun belofte niet nagekomen, die ze hadden gedaan op de hand van de
imam van dit tijdperk en hebben ze hun geloof verspild.   

  De Heilige Profeet (saw) zei duidelijk:  
 
 
 
Bescheidenheid is een deel van het geloof.  {Muslim Kitabul iman
baab Shu’aib ul Iman wa Afzaluha Hadith nummer 59}.  
 Daarom zou elke Ahmadi jongere in het bijzonder zich ervan bewust
moeten zijn 
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Een Gelovige mijdt alles wat ijdel is 

Behoefte om de Normen van Bescheidenheid
te Verhogen 

َن اْالِْیَماِن اَْلحََیآُء ُشْعَبُ� مِّ



Vrijdagpreek van op 15 januari 2010 in Baitul Futuh Moskee, London 
Gepubliceerd AlFazl International 5 februari 2010 

om niet verstrikt te raken in de door media getoonde overtredingen;
anders kunnen ze hun geloof verliezen. Onder invloed van deze
onfatsoenlijkheden overschrijden sommige individuen alle grenzen en
moeten ze worden geëxcommuniceerd bij wijze van straf.  Onthoud altijd
dat al uw acties uitgevoerd moeten worden om Allah tevreden te stellen. 

 Een Hadith vertelde dat de Heilige Profeet (saw) zei:
Onfatsoenlijkheid maakt de boosdoener afzichtelijk en bescheidenheid en
verlegenheid geeft een bescheiden persoon zowel innerlijke als uiterlijke
schoonheid en maakt hem mooi.’’ {Tirmadhi Kitabul Birr wa Sila Bab
maja’a fil Fuhsh wal Tafahhush. Hadith 1974} 
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Vulgariteit in de Naam van Verfraaiing 

Toespraak aan de dames tijdens Jalsa Salana Duitsland op 29 juni 2013
in Karlsruhe, Duitsland. 
Gepubliceerd AlFazl International 18 oktober 2013 

 Huzoor-e-Anwar (aba) heeft tijdens vele gelegenheden de trend van
toenemende onfatsoenlijkheid in de samenleving als buitengewoon
gevaarlijk verklaard. Hij heeft vaak de Islamitische leer van Ghade-basr
uitgelegd, wat het bescheiden verlagen van uw blik betekent om uzelf te
beschermen. In een toespraak aan Ahmadi dames, zei hij:    

 ‘’Zoals ik al zei wordt de kleding steeds onfatsoenlijker. Ze
adverteren

deze onfatsoenlijke kleding via grote reclameborden, advertenties op TV,
advertenties op het internet en zelfs in kranten. Als een bescheiden man
dergelijke advertenties tegenkomt, verlaagt hij zijn blik uit schaamte en hij
moet zijn blik neergeslagen houden. Dit alles gebeurt in de naam van de
moderne samenleving en een brede visie. Zoals ik al zei, zijn de
kledingtrends onfatsoenlijk geworden. Er is reclame voor
onfatsoenlijkheid in de naam van schoonheid.’’  



Vrijdagpreek van  6 december 2013 in Baitul Futuh Moskee, London 
Gepubliceerd AlFazl International 27 december 2013 

 In het huidige tijdperk breidt de cirkel van overtreding zich uit door
de extreme uitbreiding van het communicatiesysteem. Vandaar dat
Huzoor-e-Anwar (aba) de aandacht van de leden van de gemeenschap
vestigt op dit belangrijke onderwerp. Hij (aba) zei in een vrijdagpreek:  

 ‘’Tegenwoordig komt het praktische gevaar voort uit de wilde en
onbeheersbare verspreiding van maatschappelijke kwalen en, erger nog,
sommige kwalen krijgen wettelijke bescherming in de naam van vrijheid
van expressie en meningsuiting. Het kwaad was enigszins beperkt vóór dit
tijdperk. Het kwaad van de buurt bleef in de buurt, het kwaad van een stad
bleef in de stad en het kwaad van een land bleef in het land. In het ergste
geval worden buren getroffen door een kwaad. Maar nu, met het gemak
van reizen, televisie, internet en verschillende media, zijn deze
individuele en gelokaliseerde kwaden internationale kwaden geworden.
Contacten worden duizenden kilometers lang op internet gesmeed om
kwaad en onfatsoenlijkheid te verspreiden. ”  
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Rol van Ouders bij de Opvoeding van
Kinderen

Op 23 april 2010 hield onze leider Huzoor-e-Anwar (aba) een
belangrijke vrijdagpreek in Zwitserland met betrekking tot de
tarbiyyat (morele opvoeding) van de leden van de Jama’at en in het
bijzonder de jongere generaties. Hij legde in detail de verschillende
morele kwalen uit in verschillende samenlevingen en in het bijzonder de
morele kwalen die in Westerse samenlevingen zijn gecreëerd door de
nieuwste technologie. Om hiermee om te gaan, trok hij de aandacht van
de ouders, Nizam-e-Jama’at (organisatie van de Jama’at) en van de
hulporganisaties. Huzoor-e-Anwar (aba) zei:

‘’Soms gaan iemands kinderen tegen het woord van God in, wat een
soort shirk is (partners associëren met Allah). Een duidelijk gebod van
Allah de Verhevene ongehoorzaam zijn om in te stemmen met de eisen
van de kinderen, is een heimelijke shirk. Dergelijke zaken doen iemand
Allah de Verhevene vergeten. Sommige mensen hebben afstand genomen
van Ahmadiyyat vanwege hun kinderen. Toen buitensporige liefde en de
gegeven vrijheid ervoor zorgden dat de kinderen het geloof verlieten,
verlieten de ouders zelf ook het geloof. Allah de Verhevene stelt in de
Heilige Koran:

‘O, gij die gelooft, laat uw rijkdommen en uw kinderen u niet afleiden van
de gedachtenis aan Allah...’ (De Heilige Koran: 63:10)

‘’Daarom verwacht de Beloofde Messias (as) dat men zichzelf altijd
beschermt tegen bedrog, ontucht, zondes van het oog, ruzie, wreedheid,
oneerlijkheid, onheil en opstand. We moeten onszelf voortdurend
evalueren om te zien of we wegblijven van deze kwalen. Sommige
mensen vinden deze dingen onbeduidend en onbetekenend. Ze liegen
tijdens hun bezigheden en zaken. Ze beschouwen bedrog als
onbeduidend, ook al heeft Allah de Verhevene bedrog gelijk gesteld aan
shirk. Het kwaad van overspel en de zondes van het oog zijn 

Red uw Toekomstige Generaties van het
Kwaad van de Media
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alledaags in de media. In huizen worden zulke vulgaire en onzedelijke
films en programma’s getoond door middel van televisie of het internet
die een mens naar het kwaad drijven. De jonge jongens en meisjes in
sommige Ahmadi huizen zijn in contact geweest met zulke kwalen. In het
begin worden dergelijke films bekeken in de naam van ruimdenkendheid.
Dan raken sommige ongelukkige huizen verwikkeld in dit kwaad. De
ontucht van de geest en de ogen is werkelijkheid en geleidelijk aan leidt
dit gedrag tot een daadwerkelijke zonde. Ouders zijn [soms] in het begin
niet voorzichtig, maar wanneer zaken uit de hand lopen, betreuren en
huilen ze dat onze kinderen zijn afgedwaald… ons nageslacht is
afgedwaald. Daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn. Laat kinderen
niet voor de TV zitten wanneer er vulgaire programma’s worden getoond
en let op hun internetgebruik.

Sommige ouders zijn niet hoog opgeleid. Het is de plicht van
Nizam-e-Jama’at om hen hiervan bewust te maken. Evenzo zouden
Ansarullah, Lajna en Khuddam ul Ahmadiyya programma’s moeten
maken voor hun eigen hulporganisaties om te beschermen tegen deze
kwalen. Koppel jonge meisjes en jongens aan de Nizam-e-Jama’at en de
hulporganisaties zodat ze altijd voorrang geven aan hun geloof. In dit
opzicht dienen moeders en vaders volledig mee te werken met de
Nizam-e-Jama’at of de hulporganisatie. Als de moeder en vader
zwakheid tonen, dan zal dit gelijk zijn aan het doden van hun kinderen.
Als hoofd van het huishouden hebben mannen in het bijzonder de
grootste verantwoordelijkheid en plicht om hun kinderen te redden van
het vallen in het vuur. Allah heeft door middel van Zijn Welwillendheid
u of uw ouders gered van de kwelling van het vuur door u of uw
ouderen in staat te stellen de Imam van deze tijd te erkennen. De wereld
en vooral andere moslims verlangen ernaar om een leider te vinden die
hun kan leiden. U bent gezegend door Allah om het feit dat u leiding
ontvangt door middel van de Bai’at aan de Imam. Door verbonden te
blijven met het Khilafat, wordt u eraan herinnerd om vast te houden aan
deugden. Daarom eisen de zegeningen van Allah dat wanneer u eraan
herinnerd wordt, u Labbaik [Hier ben ik] moet zeggen en de belofte moet
doen om alle kwaden te vermijden. Vestig zelf deugden en onderricht uw
kinderen om hetzelfde te doen en lever inspanningen in dit opzicht.
Onthoud altijd dit gebod en waarschuwing van Allah:
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Vrijdagpreek gehouden op 23 april 2010 in Zwitserland
Gepubliceerd in AlFazl International 14 mei 2010

‘O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur…’
(Heilige Koran: 66:7)
 

Tegenwoordig staan de glitter en glamour van deze wereld, ijdele
vulgariteiten en vele maatschappelijke kwalen voor ons om te proberen
ons verstrikt te laten raken en ons weg te nemen van moraliteit; hoewel
deze niet beschouwd worden als kwalen volgens Westerse maatstaven, zijn
dit wel kwalen volgens de islamitische leer. Zoals ik al eerder zei, worden
sommige verkeerde handelingen verricht in de naam van
ruimdenkendheid, maar vervolgens blijven ze ons pushen naar het
kwaad. Dit is noch entertainment, noch vrijheid; dit zijn eerder
vuurkuilen in de naam van entertainment en vrijheid. Allah de
Verhevene, die uiterst Genadig is voor Zijn mensen, heeft voor de
gelovigen duidelijk uitgelegd dat dit vuur is. Dit is een vuur; red uzelf
ervan en red uw kinderen ervan. Ik zeg tegen de jonge mannen en
vrouwen die in deze samenleving leven dat dit niet het doel is van uw
levens. Denk niet dat het de doel van uw leven is om betrokken te raken
bij deze ijdele bezigheden; dat deze levensstijl alles is voor ons. Door de
status als Ahmadi, moet er een verschil zijn tussen u en de anderen.’’ 

Schenk Aandacht aan de Opvoeding van
Kinderen vanaf een Jonge Leeftijd

In een vrijdagpreek legde Huzoor-e-Anwar (aba) uit hoe de omgeving de
gedachtes van kinderen beïnvloedt en een rol speelt in het opbouwen van
hun karakter: 

‘’In het fitrat (karakter) van de mens, heeft Allah de Verhevene een
neiging geplaatst om anderen in onze omgeving te kopiëren. Dit
manifesteert zich van kinds af aan, aangezien het deel uitmaakt van de
aard van de mens. Daarom is de neiging om anderen na te doen in de aard
van een kind. Deze neiging is zeker tot ons voordeel, maar het verkeerde
gebruik ervan kan soms leiden tot iemands vernietiging of 
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Vrijdagpreek gehouden op 13 december 2013 in Baitul Futuh Moskee,
Londen
Gepubliceerd in AlFazl International 3 januari 2014

brengt hem naar vernietiging toe. Het is als gevolg van deze neiging om
anderen te kopiëren en beïnvloed te raken door zijn omgeving dat men
een taal leert van zijn ouders en andere daden en goede dingen die van
een kind een persoon met goede manieren maken. Als de ouders
deugdzaam zijn, Salat in acht nemen, de Heilige Koran lezen en reciteren,
met elkaar leven in een atmosfeer van liefde en affectie en valsheid
verafschuwen, dan zullen de kinderen onder hun invloed de deugden
overnemen. Echter, als een kind leugens, gevechten, ruzies en het
belachelijk maken van anderen ziet, de waardigheid van de Jama’at
niet in acht nemend of andere dergelijke slechte zaken, dan zal het kind
door de neiging om anderen te kopiëren of door de impact van de
omgeving deze kwaden overnemen. Wanneer het kind naar buiten gaat,
probeert hij te leren wat hij ziet in zijn omgeving en onder zijn vrienden.
Daarom vestig ik herhaaldelijk de aandacht van de ouders erop dat ze de
omgeving van de kinderen buitenshuis in de gaten houden. Zelfs
binnenshuis zouden ze de programma’s die ze op de televisie kijken en
hun internetgebruik in de gaten moeten houden.’’

Onnodig gebruik van Mobiele Telefoons
door Jonge Kinderen

Huzoor (aba) heeft ons gewaarschuwd voor de negatieve invloed van het
verkeerde gebruik van de nieuwste technologie, inclusief mobiele
telefoons op het karakter van kinderen. Huzoor (aba) adviseerde jonge
Ahmadi mannen en kinderen ter gelegenheid van de ijtema van Atfal ul
Ahmadiyya Duitsland. Hij (aba) zei:

‘’Er is een wijd verspreid probleem hier van kinderen die hun
ouders eisen voor hen een mobiele telefoon te kopen. Sommige zijn
slechts 10 jaar oud en zeggen al dat ze een mobiele telefoon moeten
hebben. Run je een bedrijf? Of doe je een soort van werk waarin het
noodzakelijk is om elke minuut informatie te raadplegen?
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Toespraak tijdens de nationale Itfal ul Ahmadiyya ijtema in Duitsland
op 16 september 2011
Gepubliceerd in AlFazl International 9 maart 2012

Als hun dit gevraagd word, antwoorden zij ‘we moeten onze ouders
bellen.’ Als jouw ouders zich geen zorgen maken, is het voor jou ook niet
nodig om je zorgen te maken, omdat telefoons kunnen leiden tot slechte
gewoontes. Door middel van telefoons nemen sommige mensen direct
contact op met kinderen en zetten hen aan tot slechte gewoontes. Daarom
is de telefoon een zeer schadelijk ding waardoor kinderen al hun goede
verstand verliezen en betrokken raken bij wangedrag. Vermijd dit dus.
Wat betreft televisieprogramma’s; zoals ik al zei mag je tekenfilms of
informatieve programma’s bekijken. Echter, alle vulgaire en
onfatsoenlijke programma’s moeten vermeden worden.’’
 

Blokkeer Immorele Televisieprogramma’s
Ter vermaak zitten niet alleen kinderen, maar ook volwassenen

uren lang voor de televisie. Als gevolg hiervan verliezen sommige mensen
het vermogen om te onderscheiden wat slecht is. Daarom raadde Huzoor-
e-Anwar (aba) het kijken van immorele televisieprogramma’s en het
betreden van het gevaarlijke pad van onfatsoenlijkheid af. Hij zei:
“Vandaar dat er een uiterste inspanning nodig is om uzelf te beschermen
tegen de satanische aanvallen. In dit verband zegt Allah de Verhevene dat
‘Ahsan Qaul’ [goed woord] nodig is.’’

In dit opzicht legde Huzoor-e-Anwar een gebod uit de Koran uit,
genaamd ‘Qaul-e-Sadid’ [het ware woord], genoemd in Sura Al-Furqan
vers 70. Hij (aba) zei:

‘’Om normen van waarachtigheid te bereiken, wordt het verder
opgelegd om bijeenkomsten onmiddellijk te verlaten waar er geen
waarheidsgetrouwheid is en waar grof en ijdel gepraat plaatsvindt. Ga niet
naar bijeenkomsten waar gesproken wordt tegen de leer van Allah de
Verhevene. Soms worden er tijdens familiebijeenkomsten of onze eigen
bijeenkomsten onbewust dingen gezegd die grof en ijdel zijn: er worden
dingen tegen de Nizam (administratief systeem) gezegd. Ik heb al eerder
genoemd dat als er problemen zijn met betrekking tot  
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functionarissen en er geen verbetering plaatsvindt in de lagere niveaus,
dat deze zaken dan onder mijn aandacht gebracht moeten worden. Als u
echter tijdens bijeenkomsten over deze dingen praat, worden ze ijdele
praatjes omdat achteloos erover praten niet tot hervorming leidt.
Integendeel, het zal tot verdere onenigheid, conflicten en geschillen
leiden. Verder zijn er in dit tijdperk onzedelijke films op de TV. Er zijn
extreem vulgaire en onfatsoenlijke films op het internet. Er zijn dansen en
liedjes. Sommige Indiase filmliedjes beelden het bidden tot goden en
godinnen uit of ze worden geprezen wat de kracht van Eén Krachtige God
tenietdoet. Of deze goden, godinnen en afgoden worden verklaard als de
bron van nabijheid tot God. Dit is ijdel en is Shirk (partners associëren
met God). Shirk staat gelijk aan valsheid. We moeten niet naar zulke
liedjes luisteren.’’ 

Huzoor-e-Anwar (aba) zei ook: 
‘’Allah zegt:
 
 
 
‘’En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort,

zoek dan uw toevlucht bij Allah; voorzeker, Hij is Alhorend, Alwetend.’’
(Heilige Koran 7:201)
 

Als satan iets zegt om u op te stoken of u in zo een gesprek lokt dat
tegen ‘’Ahsan Qaul’’ [goed woord] is, zoek dan toevlucht bij Allah. U moet
veel bidden om onder de bescherming van Allah te komen. We zouden
het volgende gebed moeten noemen:

 
 
 
 
‘Ik zoek toevlucht bij Allah tegen satan de verworpene’
Zeg:
 
 
 
‘Er is geen macht en geen kracht buiten dat van Allah’
Allah, die ziet en hoort, geeft ons de hoop dat als een gebed met
oprechte intentie is gezegd dat God dan zeker luistert.’’
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Vrijdagpreek gehouden op 18 oktober 2013 in Baitul Huda moskee,
Sydney, Australië
Gepubliceerd in AlFazl International 8 november 2013

Toespraak gehouden tijdens de jaarlijkse Ijtema Lajna Ima’illah
Duitsland op 17 september 2011
Gepubliceerd in AlFazl International 16 november 2012 

 
Huzoor-e-Anwar heeft ons tijdens verschillende gelegenheden

geadviseerd om ijdele dingen te vermijden (waaronder televisie en het
internet). Ter gelegenheid van de Lajna Ima’illah ijtema in Duitsland, zei
hij (aba):

‘’Verder is er ijdel en nutteloos gepraat. Ik moet in het bijzonder de
aandacht van jonge kinderen vestigen op het feit dat ijdel gepraat niet
slechts de gesprekken zijn van oudere vrouwen, die het doen en zich
ervan zouden moeten onthouden. TV en internet worden nu echter als
ijdel beschouwd voor de meisjes tussen de leeftijd van 10 en 12 jaar oud en
ook jonge dames. Als u de hele dag naar programma's kijkt die geen
morele les bevatten, komt dit neer op een ijdele en nutteloze activiteit.
Bovendien bezoekt u soms op het internet zulke sites waar terugkeer niet
mogelijk is en dit verspreidt constant immoraliteit. Soms worden
er dergelijke zaken gemeld waarin meisjes door jongens verstrikt raken in
verkeerde groepen en hun huizen moeten verlaten. Hierdoor worden ze
een schande voor hun families en de Jama’at. Daarom is het
buitengewoon belangrijk om uzelf te beschermen tegen het internet etc.
Behalve dit zijn er vele andere programma’s op het internet die de geest
vergiftigen. Er zijn vele immorele programma’s op de televisie. Ouders
moeten dergelijke zenders, die een vervuilend effect hebben op de
gedachtes van kinderen, blokkeren. Zulke zenders zouden permanent
geblokkeerd moeten worden. Wanneer kinderen TV kijken voor 1 of 2
uur, mogen ze dat doen zo veel ze willen, maar ze zouden alleen
fatsoenlijke en nuttige series en tekenfilms moeten kijken. Als ze iets
onfatsoenlijks kijken, dan is dat de verantwoordelijkheid van de ouder.
Meisjes van 12 of 13 jaar die onderhand hiervan bewust zijn, dragen zelf de
verantwoordelijkheid om weg te blijven van zulke programma’s. U bent
een Ahmadi en het karakter van een Ahmadi moet anders en uniek zijn
van anderen. Het zou duidelijk moeten zijn dat dit een Ahmadi meisje is.’’
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Een uiterst belangrijk bericht van
Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

‘’Daarom vestig ik herhaaldelijk de aandacht van
de ouders erop dat ze de omgeving van de

kinderen buitenshuis in de gaten houden. Zelfs
binnenshuis zouden ze de programma’s die ze op
de televisie kijken en hun internetgebruik in de

gaten moeten houden.’’

 
(Vrijdagpreek gehouden op 13 december 2013 in Baitul

Futuh Moskee, Londen)
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Verantwoordelijkheid van Moeders 
in het Huidige Tijdperk

"Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost
der ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen." 

(Heilige Koran 25:75)
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Verantwoordelijkheid van Moeders in 
het Huidige Tijdperk

In deze toespraak legde Huzoor-e-Anwar de leden van Lajna
Ima’illah de tekenen uit van Ibad-ur-Rahman (Dienaren van de Genadige
God) en  adviseerde hen om alles wat nutteloos is, te vermijden. Hij zei:

‘’Allah de Almachtige zegt ook dat een gelovige zich onthoudt van
lichtzinnigheid. Dit is nog een teken, dat in plaats van het streven naar
onnozele bezigheden, men zijn waardigheid moet bewaren met de
gedachte dat het als een Ahmadi zijnde niet uw taak is om u over te geven
aan nutteloze wereldse zaken. Ga gewoon vooruit terwijl u zich ervan
onthoudt. Zo zijn er tegenwoordig verschillende televisie kanalen die
extreem vulgaire en goddeloze programma’s uitzenden. Soms worden er
ook fatsoenlijke programma’s uitgezonden, maar gedurende de
uitzending worden er extreem vulgaire en onzedelijke advertenties
getoond. Daarom is het de verantwoordelijkheid van elke Ahmadi, moge
het een kind, een jong meisje, jongen, vrouw of man zijn, dat wanneer er
zulke programma’s worden uitgezonden, en zelfs als er een ongepaste
afbeelding wordt getoond, ze het meteen uitzetten. Zoals ik eerder heb
gezegd, moeten zelfs zulke advertenties die worden uitgezonden, niet
worden bekeken. Een Ahmadi zou zich compleet moeten onthouden van
zulke vulgaire programma’s. 

Er zijn bepaalde websites op het internet die zeer onzedelijke
programma’s vertonen. Het is de teken van een ware gelovige om zich
ertegen te beschermen. Onthoud uzelf van deze vulgariteiten en
goddeloosheid. Het is absoluut essentieel om dit te doen om zo de
beloning en zegeningen van Allah na te streven. 

Allah de Almachtige heeft ons opgeroepen tot het bidden. Het is
een teken van dergelijke mensen dat ze bidden:

"Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der
ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen." 
(Heilige Koran 25:75)
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Toespraak tijdens de Jaarlijkse Ijtema van Lajna Ima’illah op 4
november 2007 in Baitul Futuh Moskee, Londen
Gepubliceerd in AlFazl International 9 december 2016

Nationale Majlise Amila Lajna Ima’illah Vergadering Ierland 18
september 2010
Gepubliceerd in AlFazl International 22 oktober 2010

Dit gebed zal u niet alleen standvastig houden op het pad van
rechtvaardigheid, maar zal ook uw nageslacht beschermen tegen het
kwaad van deze wereld en hen naar rechtvaardigheid leiden. Dit gebed zal
ook in het voordeel zijn van die vrouwen die klagen dat hun echtgenoten
geen band met het geloof hebben en onregelmatig zijn in de dagelijkse
gebeden. Allah zal voorzeker luisteren naar de gebeden die uit de diepten
van ons hart komen. Denk niet dat alleen mannen de leiders van de
rechtvaardige mensen zijn. Elke vrouw die bidt voor haar kind en
probeert in haar toekomstige generaties de geest van verbondenheid
met Allah in te prenten, het neerknielen voor Hem aanmoedigt en
aanmoedigt standvastig te blijven op het pad van rechtvaardigheid, zal
ernaar streven om de leider te zijn van de rechtvaardigen. Als
toezichthouder van haar huis is ze een imam [leider]. ‘’

 
Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de moeders, onderwees
Huzoor-e-Anwar (aba) de leden van de Nationale Majlis-e-Amila Ierland:

‘’Er is niets mis met het volgen van een opleiding bij een instelling
waar jongens en meisjes samen worden onderwezen; zolang jongens niet
bevriend raken met meisjes en ze alleen met elkaar praten als dat nodig is.
Ze moeten communicatie via SMS, Facebook, online chat en
telefoongesprekken vermijden. Geef de ouders instructies om hun
kinderen in de gaten te houden. Het is niet goed om altijd een computer
of mobiele telefoon in de hand te hebben. Moeders die niet met
computers overweg kunnen, moeten dit leren om hun kinderen in de
gaten te kunnen houden.’’
 

 
Evenzo heeft Huzoor-e-Anwar Ahmadi-vrouwen geïnstrueerd om

hun huizen te beschermen tegen de invloed van sociale lichtzinnigheid en
absurditeiten:

29



‘’ Op dezelfde manier omvatten ijdele dingen ook obscene en
vulgaire films, boeken en tijdschriften. Deze worden op de markt
verspreid met het excuus dat seksuele relaties in deze tijd bekend zouden
moeten zijn, zodat men zich kan beschermen tegen ziektes. Het is
twijfelachtig of ze iemand redden, maar de moreel verdorven advertenties
van dit type die op elke straat en elke straathoek te zien zijn, verwikkelen
voorzeker de samenleving in zonde. Een natuurlijke zaak, zal vanzelf
duidelijk worden op het moment dat u het moet weten. Men zou zichzelf
moeten beschermen tegen deze immorele, mentale toegeeflijkheid in
naam van kennis. Dit is de reden waarom de Beloofde Messias (as) heeft
gezegd: 'bescherm elk deel van uw lichaam tegen onkuisheid'. Daarom
moet elke vrouw hierover met een zekere zorg met haar kinderen praten.
En elk meisje dat de puberteit heeft bereikt en wiens geest volwassen is
geworden, moet zich ervan bewust zijn dat deze kwaden iemand steeds
verder in het vuil zullen duwen, en daarom moet men zich ertegen
beschermen.

Alles dat onrechtmatig wordt gebruikt, wordt als ijdel beschouwd.
Ik heb het internet bijvoorbeeld al meerdere keren genoemd. Het is een
uitvinding van dit tijdperk en Allah de Verhevene had deze uitvindingen
bestemd voor het tijdperk van de Beloofde Messias (as). God de
Almachtige heeft gezinspeeld op verschillende uitvindingen in de Heilige
Koran; het internet is er een van; het huidige telefoonsysteem is daar een
van; het televisiesysteem is er ook een van. Deze zullen in dit tijdperk
gebruikt worden om het geloof te verspreiden. Maar als deze uitvindingen
om de verkeerde redenen worden gebruikt, worden ze als ijdel beschouwd
en God heeft zulke ijdele dingen verboden. God heeft ook geboden om
uzelf hiertegen te beschermen. 

Hij zegt dat de beschrijving van een ware gelovige [‘momin’] als 
volgt is:

Zij ‘… die al hetgeen ijdel is, schuwen.’ (Heilige Koran 23:4)
 
Dat wil zeggen, ze beschermen zichzelf tegen hetgeen ijdel is.

Wanneer u het internet gebruikt om te chatten met vrienden, anderen
belachelijk te maken, onzedelijke taal gebruikt, het tegen elkaar
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Toespraak tijdens de Jaarlijkse Ijtema Lajna Ima’illah Duitsland 11 juni
2016
Gepubliceerd in AlFazl International op 19 juni 2015

gebruikt, het gebruikt om breuken te creëren in de relaties van anderen,
het gebruikt om het leven van een andere vrouw te ruïneren door met
haar man op het internet te praten of wanneer je roddelt over elkaar, dan
wordt hetzelfde nuttige object ijdel en zal het ook een zonde worden.
Tegenwoordig worden sms-berichten verstuurd via mobiele telefoons. Dit
is nog een gebruik van deze tijd. Het biedt een zeer goedkope manier om
tijd te verspillen aan frivoliteiten en te praten met degenen die geen
mehrum zijn [‘niet-huwbare familieleden volgens de islam’]. Heel
nonchalant wordt gezegd: 'Het was maar een sms'je, het is niet alsof we
aan het praten waren'. Contacten ontstaan met anderen wanneer de
vriendin van een meisje het telefoonnummer geeft van een mannelijke
vriend van haar, of contact nummers worden op een andere manier
uitgewisseld en vervolgens worden sms-berichten via de telefoon
uitgewisseld. Meisjes en jongens – 12, 13, 14 jaar oud – lopen rond met
mobiele telefoons en verzenden berichten. Ze zijn op een leeftijd waarop
ze het risico lopen om op een dwaalspoor te raken en uiteindelijk leidt dit
tot het ontwikkelen van zondes door deze ijdele bezigheden. En dit is
waarom Ahmadi-meisjes, omwille van hun eer, omwille van hun
waardigheid, omwille van de eer van hun familie, en rekening houdend
met de heiligheid van hun Jama'at waarmee ze geacht worden verbonden
te zijn, weg zouden moeten blijven van deze dingen.  En ook de Ahmadi-
mannen die hiernaar luisteren, moeten zich hiertegen beschermen. ”
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Waarschuwingen aan Ahmadi 
meisjes

Chatten op Sociale Media en
Onfatsoenlijkheid door middel van
Afbeeldingen van Vrouwen
Purdah Beschermt Iemand tegen
Openbare en Verscholen Fahsha
(onreine daden)
Voorzichtigheid bij het Gebruik van
Facebook
Meisjes moeten alleen Tabligh doen
aan Meisjes
Huwelijken buiten de Gemeenschap en
hun Tragische Uitkomsten als Gevolg
van het Onrechtmatig Gebruik van
Internet en Sociale Media
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Waarschuwingen aan Ahmadi meisjes
Om de zegeningen van Ahmadiyyat te verkrijgen, is het van essentieel
belang om de door Islam vereiste restricties aan te nemen en de
geboden van Allah de Verhevene te gehoorzamen. In dit verband zei
Huzoor-e-Anwar (aba):
‘’Soms hebben sommige jonge meisjes na het bereiken van een

bepaalde leeftijd het gevoel dat religie hen bepaalde beperkingen oplegt.
Ik heb gezegd, kijk niet naar bepaalde televisiekanalen en websites die
obsceen en lichtzinnig zijn. Soms worden er, onder invloed van anderen,
vragen gesteld over waarom het slecht is om deze te bekijken en dat 'we
niet de handelingen herhalen die op tv-kanalen worden getoond'.
Onthoud altijd dat na het twee, vier of zes keer kijken naar deze
programma’s, dezelfde acties zich beginnen te manifesteren. Sommige
huishoudens werden vernietigd louter als gevolg van de vraag 'wat
maakt het uit?' Die huishoudens verloren niet alleen religie, maar ook
wereldse voordelen en hun kinderen. Dus de vraag ‘welk verschil zou
het maken? Er moet wat vrijheid zijn' is buitengewoon schadelijk.
Wanneer Allah de Almachtige ons zegt om onszelf te beschermen tegen
‘alles wat ijdel’ is; is het omdat Hij zich heel goed bewust is van de aard
van Zijn schepping. Hij weet alles wat er kan gebeuren in naam van
vrijheid. Onthoud altijd dat satan Allah de Almachtige openlijk uitdaagde
dat hij zou komen om alle wezens die de nakomelingen van Adam zijn op
alle mogelijke manieren te lokken, behalve degenen die Ibaad ur Rahman
[de dienaren van de Genadige Heer] zijn. 

Misbruik van sommige huidige technologische uitvindingen
is dus een van de satanische aanvallen. Daarom moet elk Ahmadi-meisje
proberen zich ertegen te beschermen. Denk er altijd aan dat u een
Ahmadi bent en om een Ahmadi te blijven, moet u zich onthouden van
deze godslastering. Onthoud altijd dat we in de waarheid van Ahmadiyyat
hebben geloofd, de Beloofde Messias (as) als waarachtig hebben
beschouwd en zijn Bai'at hebben aanvaard, hem beschouwend als de
absolute waarheid. Daarom moeten we proberen af te zien van al deze
dingen die Allah de Almachtige heeft verboden. Alleen dan zullen we
kunnen profiteren van de zegeningen die de Almachtige Allah aan de
Beloofde Messias (as) heeft beloofd.”
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Toespraak tijdens de Jaarlijkse Ijtema Lajna Ima’illah UK 4 november
2007 in Baitul Futuh Moskee, Londen  
Gepubliceerd in AlFazl International 9 december 2016

Chatten op Sociale Media en
Onfatsoenlijkheid door middel van
Afbeeldingen van Vrouwen

Slottoespraak Jalsa Salana Duitsland 26 juni 2011
Gepubliceerd in AlFazl International 3 juli 2015

Het vergroten van onderlinge verbondenheid en het uitwisselen
van afbeeldingen van vrouwen is in strijd met onze morele waarden en
moet absoluut worden vermeden door Ahmadi-jongeren, meisjes en
kinderen. Huzoor-e-Anwar (aba) waarschuwde voor dit belangrijke
probleem:

“Tegenwoordig is er op de computer en het internet een nieuwe
introductiemethode ontwikkeld, genaamd Facebook. Hoewel het niet zo
nieuw is, is het de afgelopen jaren geïntroduceerd. Ik had u eerder van 
 het gebruik ervan ontmoedigd. Ik had in mijn preken gezegd dat het
onfatsoenlijkheid aanmoedigt. Het verbreekt de grenzen tussen mensen,
grenzen van elkaar, grenzen rond geheimen. Het onthult geheimen en
nodigt uit tot onfatsoenlijkheid. De maker van deze site heeft gezegd: 'Ik
heb dit gemaakt en ik ben van mening dat wat een man van buiten en van
binnen is, aan anderen moet worden blootgesteld.' Volgens hem betekent
het blootstellen van iemand dat als iemand een naaktfoto wil plaatsen van
zichzelf, dat dit gewoon mogelijk is en moedigt anderen zelfs om er
reacties onder te plaatsen. Dit mag! Innalillah ["Naar Allah keren we
terug"]. Evenzo kan iedereen berichten plaatsen over alles wat hij ziet. Als
dit geen extreme morele achteruitgang en vernedering is, wat dan wel? In
deze staat van morele achteruitgang en vernedering moet een Ahmadi de
hoge standaard van moraliteit en deugdzaamheid onderwijzen.’’

Evenzo onderwees Huzoor-e-Anwar (aba) moeders om jonge meisjes te
voorzien van alternatieve activiteiten om hen te beschermen tegen
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Boodschap tijdens de Jaarlijkse Ijtema Lajna Ima’illah Duitsland 10 juli
2016

de nadelige effecten van sociale media. Hij zei:
‘’Tegenwoordig ontwikkelen zich veel kwalen via sociale media.

Jonge jongens en meisjes chatten in stilte en wisselen foto’s en berichten
uit, terwijl ze voor hun ouders zitten. Er worden nieuwe accounts
aangemaakt in nieuwe programma's en de hele dag wordt verspild aan de
telefoon, iPad of computer enz. Dit leidt tot een verslechtering van de
moraal en leidt tot prikkelbaarheid van karakter en de kinderen raken snel
uit de hand. Al deze zaken hebben aandacht nodig en er moeten grenzen
worden gesteld. U zou moeten nadenken over het creëren van alternatieve
manieren om hun tijd te besteden. Houd ze betrokken bij huishoudelijk
werk. Betrek hen bij het dienen van de Jama'at en ontwikkel middelen om
hen te bezetten die positief en nuttig zijn voor de samenleving. Dit is een
zeer belangrijke verantwoordelijkheid die Ahmadi-dames moeten
vervullen.”
 

Purdah Beschermt Iemand tegen Openbare
en Verscholen Fahsha (onreine daden)

In een vrijdagpreek waarschuwde Huzoor-e-Anwar (aba) leden van
de Jama'at voor de vreselijke afloop van de verspreiding van
onfatsoenlijkheid op verschillende manieren. Hij legde in detail de
islamitische leer in dit verband uit, verwijzend naar de verzen 152 en 153
van Sura Al Anam. Huzoor-e-Anwar (aba) zei:

“Allah de Verhevene zegt dat je geen slechte daden moet
benaderen. Dit betekent wegblijven van al die dingen die iemand
aanzetten tot slechte daden. In deze tijd zijn er veel verschillende
manieren van vulgariteit gecreëerd. Er is het internet met onzedelijke
films op de websites; de TV heeft ook vulgaire films. Er zijn vulgaire en
onfatsoenlijke tijdschriften. Er worden stemmen geuit tegen
onfatsoenlijke pornografische tijdschriften dat een dergelijk tijdschrift
niet openlijk mag worden getoond in winkels en kraampjes omdat het een
nadelig effect heeft op het moraal van kinderen. Ze hebben dit vandaag
gerealiseerd, terwijl de Heilige Koran 1400 jaar geleden  het gebod gaf om 
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weg te blijven van onfatsoenlijkheid.  Onfatsoenlijkheid maakt iemand 
 immoreel, afstandelijk van God en religie en zorgt er zelfs voor dat men
de wet overtreedt. De islam verbiedt niet alleen voor de hand liggende en
schijnbare vulgariteit, maar ook verborgen immoraliteit. De richtlijnen
van purdah zijn zodanig dat purdah en het dragen van bescheiden kleding
een bescherming bieden tegen open en informele connecties tussen
mannen en vrouwen.

De islam vermeldt niet, zoals de Bijbel zegt, dat er niet naar
vrouwen met slechte bedoelingen moet worden gekeken. In feite staat er
dat het zien van een vrouw genegenheid zal creëren wat onfatsoenlijkheid
zal creëren en dat u geen onderscheid zal kunnen maken tussen goed en
kwaad. Volgens Allah en Zijn Boodschapper (saw), zal wanneer een jongen
en een meisje, een man en een vrouw elkaar openlijk ontmoeten, satan de
derde onder hen zijn. {Sunan AtTirmazi Kitab urriza bab ma ja fi
kiraheyaatil dakhool alal mugheebat hadith nummer 117}

Ik heb u het voorbeeld van internet gegeven. Chatten via Facebook
en Skype is hierbij inbegrepen. Ik heb hierdoor veel gezinnen zien
opbreken. Ik moet met grote spijt zeggen dat dergelijke incidenten zelfs in
onze Ahmadi-huizen worden aangetroffen. We moeten altijd het gebod
van Allah gedenken om niet eens in de buurt van vulgariteit te komen;
anders zal satan ons overvallen.

De prachtige leer van de Heilige Koran verbiedt niet alleen vrouwen
om naar het andere geslacht te kijken of oogcontact te vermijden, maar
het gebiedt zowel mannen als vrouwen om hun blik te verlagen. Een
neergeslagen blik verhindert het openlijk mengen van mannen en
vrouwen en het kijken van vulgaire films. Het gebod zegt ook om niet te
socialiseren met mensen die dergelijke belangen nastreven onder het
mom van vrijheid, die hun verhalen vertellen en anderen proberen aan te
sporen dezelfde weg te volgen. Mannen en vrouwen zouden niet moeten
chatten via Skype en Facebook en naar elkaar kijken en zouden deze
niet tot middelen moeten maken om met elkaar te verbinden. God stelt
dat dit allemaal open en verborgen vulgaire dingen zijn en dat ze ertoe
leiden dat men zich laat meeslepen door emoties, het verstand en het
vermogen om te oordelen verliest en uiteindelijk Gods ongenoegen
oploopt door ongehoorzaam te zijn aan Zijn gebod. "
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Vrijdagpreek gehouden op 2 augustus 2013 in Baitul Futuh Moskee,
Londen
Gepubliceerd in AlFazl International 23 augustus 2013

Voorzichtigheid bij het Gebruik van
Facebook

Tijdens het beantwoorden van een vraag van een meisje met
betrekking tot Facebook tijdens een Waqifaat-e-Nau klas, zei Huzoor
(aba):

‘’Ik zei niet dat als je het niet opgeeft, je een zondaar zult worden. In
plaats daarvan zei ik dat het meer nadelen en weinig voordelen heeft.
Tegenwoordig bereiken die jongens en meisjes met een Facebook-pagina
een plek waar immoraliteit zich begint te verspreiden. Jongens proberen
verbindingen te leggen. In sommige gevallen raken meisjes verstrikt in
het plaatsen van onthullende foto’s op Facebook. Thuis, onder normale
omstandigheden, deel je jouw foto met een vriendin. Vervolgens plaatst ze
het op haar Facebook en geleidelijk verspreidt het van Hamburg naar New
York (Amerika) en bereikt het Australië en vanaf daar worden er
connecties tot stand gebracht. Vervolgens worden er groepen gevormd
van mannen en vrouwen en worden de foto’s bewerkt, die gebruikt
kunnen worden voor chantage. Daarom is het veiliger om daar helemaal
niet heen te gaan.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) zei ook:
‘’Mijn taak is om te adviseren. De Heilige Koran zegt om te blijven

waarschuwen. Degenen die niet behoedzaam zijn, hun zonden zijn hun
eigen last. Als Tabligh (prediking) op Facebook gedaan moet worden, doe
dan tabligh via deze weg (Facebook). Het is aanwezig op  Al Islam website;
het wordt voor tabligh gebruikt.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) zei:
‘’Meisjes laten zich gemakkelijk voor de gek houden. Als iemand jou

overspoelt met lof, zul je zeggen dat er niemand beter is, maar als jouw
ouders je voorzien van oprecht advies, dan zul je zeggen dat wij zijn
onderwezen in Duitsland terwijl jullie uit een of ander dorp zijn
gekomen.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) noemde een hadith en zei:
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Waqifat-e-Nau klas Duitsland 8 oktober 2011 in Baitur Rasheed
Moskee
Gepubliceerd in AlFazl International 6 januari 2012

‘’Wijsheid is het verloren bezit van een gelovige’’
 

‘’Dit betekent dat je goede dingen moet doen waar je die ook vindt. Al hun
uitvindingen zijn niet in jouw voordeel. De meisjes die mijn advies niet
opvolgen, schrijven me later huilend dat ze struikelden en vastzitten in
een dergelijke situatie. De persoon die Facebook zelf heeft gemaakt, gaf
toe dat 'ik het heb ontworpen zodat ik iedereen aan de wereld kan laten
zien'. Wil een Ahmadi-meisje ontmaskerd worden? Degenen die niet
luisteren, het is aan hen.’’

Meisjes moeten alleen Tabligh doen aan
Meisjes

Toespraak aan de dames op Jalsa Salana Australië 15 april 2006
Gepubliceerd in AlFazl International 12 juni 2015

Huzoor-e-Anwar (aba) heeft ons herhaaldelijk geadviseerd dat
Ahmadi meisjes alleen tabligh zouden moeten doen aan meisjes. In dit
opzicht adviseerde hij de ambtsdragers van Lajna Ima’illah en zei:

‘’Lajna Tabligh afdelingen zouden teams van vrouwen en meisjes
moeten vormen en hen inzetten voor tabligh. Echter, zij moeten er
duidelijk aan herinnerd worden dat meisjes alleen tabligh moeten doen
aan andere vrouwen. Sommige mensen leggen tabligh contacten op het
internet. Tabligh contacten op het internet mogen alleen gelegd worden
met vrouwen en meisjes. Laat het tabligh aan mannen over aan de
mannen, want anders veroorzaakt dit problemen. Er wordt gezegd ‘we
zijn tabligh aan het doen’; wat echter over het algemeen wordt gezien en
ervaren, is dat deze internet contacten leiden tot sommige uitkomsten die
niet gepast zijn voor een Ahmadi vrouw. Meisjes die aan hogescholen en
universiteiten studeren moeten zonder aarzeling, schaamte of
minderwaardigheidscomplex met andere vrouwelijke studenten praten
over zichzelf en de islam. Vertel hen wie we zijn en laat ze op deze manier
kennismaken met de islam.’’
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Toespraak tijdens de Jaarlijkse Lajna Ima’illah Ijtema UK 19 oktober
2003, Baitul Futuh Moskee, London
Gepubliceerd in AlFazl International 17 april 2015

Veel meisjes gebruiken het internet voor tabligh (prediking) en
denken dat dit veiliger en effectiever is in vergelijking met directe tabligh.
Kort daarna manifesteren zich echter negatieve gevolgen. Daarom gaf
Hazur (aba) een belangrijk advies over het toepassen van islamitische
leerstellingen van purdah op de huidige technologie. Huzoor-e-Anwar
(aba) zei:

‘’Nu wil ik iets zeggen over chatten op het internet, wat ook onder
de categorie van niet-naleving van purdah valt. Nonchalant legt u een
contact online en begint u te chatten zonder u te realiseren met wie u aan
het praten bent. Onze meisjes zijn aan het chatten zonder te weten of het
een meisje of een jongen is die aan de andere kant zit. Soms verbergen
jongens hun ware identiteit en doen ze zich voor als meisjes om zo met
meisjes te kunnen praten. 

Het is onder mijn aandacht gebracht dat onze meisjes met jongens
praten, hen als meisjes beschouwend, en beginnen de Jama’at aan hen te
introduceren. Ons meisje is in haar gedachtes blij dat ze hen naar Allah
roept. Ze weet  niet wat de intentie van de jongen is die zich voordoet als
meisje. Ook al heeft u een goede intentie, u weet niet wat de intenties zijn
van de jongen die aan de andere kant zit. Hoe kunt u dat weten?
Geleidelijk aan gaat het naar het niveau waar afbeeldingen worden
uitgewisseld. Uw foto's laten zien is het uiterste van onfatsoenlijkheid. In
sommige situaties heeft het zelfs geleid tot een huwelijk. Zoals ik al zei,
heeft het tot angstaanjagende resultaten geleid. De meeste van deze
huwelijken zijn binnen korte tijd mislukt. 

Onthoud dat als u wilt prediken, dat meisjes alleen aan meisjes
moeten prediken. Meisjes hoeven niet aan jongens te prediken. Laat dat
maar aan de jongens over. Zoals ik al eerder zei, dit is een
maatschappelijke ziekte en we worden geconfronteerd met zeer
angstaanjagende uitkomsten.”
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Huwelijken buiten de Gemeenschap en hun
Tragische Uitkomsten als Gevolg van het
Onrechtmatig Gebruik van Internet en
Sociale Media

Toespraak tijdens de Jaarlijkse Ijtema Lajna Ima’illah UK 19 oktober
2003, Baitul Futuh Moskee, Londen    
Gepubliceerd in AlFazl International 17 april 2015

Een paar Ahmadi meisjes en dames trouwden met niet-Ahmadi
mannen als gevolg van relaties die begonnen op het internet. Binnen een
kort tijdsbestek mislukten echter dergelijke huwelijken en resulteerden in
gevaarlijke consequenties, namelijk het verwijderen van toekomstige
generaties van Ahmadiyyat. Huzoor-e-Anwar waarschuwde Ahmadi
dames in dit verband en zei:

‘’Tegenwoordig is er het internet. In het verleden, was er ook een
vrouw die trouwde met een man die niet behoorde tot de Jama’at, zij
schreef achteraf vol spijt en een bezwaard gevoel dat het een fout was om
te trouwen met mannen buiten de Jama’at. Jongens zijn meer gehecht aan
hun vader en in het bijzonder aan een niet-Ahmadi vader aangezien zij
meer vrijheid toestaan. Zelfs als de meisjes onder invloed van de moeder
enige band met de Jama'at onderhouden, staat de vader erop hen buiten
de Jama'at te trouwen. Sommige meisjes verheffen hun stem tegen hun
vader. Sommigen schrijven dat ze geholpen moeten worden omdat ze
niet buiten de Jama'at willen trouwen. Anderen worden ertoe gedwongen.
Moeders en vaders moeten er dus op letten dat er geen contact mag
worden gelegd via het internet. U moet ze dit op een rustige en liefdevolle
manier uitleggen. De meisjes die volwassen zijn geworden, moeten dit
probleem begrijpen. Anders moeten ze onthouden dat zij kinderen, van
de baarmoeder van Ahmadi moeders, aan degenen buiten de
gemeenschap zullen geven. Waarom begaat u dit onrecht tegen uzelf en
uw toekomstige generaties?’’
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‘’Lajna Tabligh afdelingen zouden teams van
vrouwen en meisjes moeten vormen en hen

inzetten voor tabligh. Echter, er moet duidelijk
aan herinnerd worden dat meisjes alleen tabligh

moeten doen aan andere vrouwen…’’
 

(Een fragment uit een toespraak gehouden tijdens de
Jaarlijkse Ijtema Lajna Ima’illah UK op 19 oktober 2002

door Hazrat Khalifatul Masih V (aba) )
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Begeleiding voor de Jeugd

Huzoor-e-Anwar (aba) heeft de Ahmadi jongeren en kinderen er
herhaaldelijk aan herinnerd om te leven volgens de tradities van de
Jama’at en de eed in gedachte te houden. In een speciale boodschap voor
de Jaarlijkse Ijtema van Majlis Khuddam ul Ahmadiyya India, zei Huzoor
(aba):

"In uw Ijtemaat en vergaderingen, herhaalt u de eed dat u voorrang
zult geven aan het geloof boven alle wereldse zaken. Om dit te
bereiken, moet ieder van u regelmatig de Heilige Koran reciteren, want
het is een spiritueel licht dat ons echt leert hoe we voorrang kunnen
geven aan ons geloof over alle wereldse zaken. De Heilige Koran leert
ons dat ware gelovigen het gebed met gepaste aandacht verrichten.
Daarom zou ieder van u de vijf dagelijkse gebeden tot het doel van uw
leven moeten maken en verricht, tot hoeverre dat mogelijk is, het
gebed gezamenlijk, omdat er een grotere beloning is voor gebed in
congregatie. Het gezamenlijke gebed wordt een bron van eenheid en
cohesie en reflecteert de eenheid en kracht van een gemeenschap van
gelovigen. Uw ijtemaat zouden zo moeten zijn dat jullie met elkaar
wedijveren in vroomheid en rechtvaardigheid. Jonge Khuddam en
oudere Atfal zouden in het gezelschap van goede vrienden en goede
mensen moeten blijven. Misbruik van het internet en sociale media
wordt gemeengoed. Als een ding of een handeling tot schadelijke
effecten op de geest leidt, wordt het beschouwd als ‘lughv’ (een ijdele
zaak) en een kenmerk van gelovigen is dat ze alles wat ijdel is,
vermijden.
Evenzo is het voor mannen ook verplicht hun vroomheid en

bescheidenheid te bewaren. Ze hebben het bevel gekregen om ghade
basr (het verlagen van de blik) te observeren en moeten hun blik laag
houden en hun hart en geest beschermen tegen onzuivere gedachten en
slechte bedoelingen. Elk islamitisch principe is gebaseerd op wijsheid en
sterke redeneringen. Door middel van ghade basr, onderwijst Islam om
uzelf onder controle te houden. U zou dus moeten onthouden dat
vroomheid een belangrijke karakteristieke eigenschap is van een Khadim.
Deze kan iemand leiden tot het behalen van spirituele hoogtes.

Aansporing aan de Jeugd om te Handelen
volgens de Islamitische Leer
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Boodschap tijdens de Jaarlijkse Ijtema Khuddam en Atfal ul
Ahmadiyya, India 10 oktober 2017
Gepubliceerd in de Wekelijkse Badr Qadian 2 november 2017

 
Huzoor-e-Anwar (aba) gaf Khuddam uitgebreide instructies over het
ontwikkelen van een nobel karakter en zelfbeheersing. Hij zei:

‘’Verder zijn er nog vele andere ondeugden en kwalen die
immoraliteit verspreiden in de huidige samenleving en helaas nemen ze
met de dag toe. Zo komt het misbruik van internet en sociale media steeds
vaker voor en dit omvat ook ongepast online chatten tussen jongens en
meisjes. Evenzo wordt internet gebruikt om onfatsoenlijke en immorele
films te bekijken, waaronder pornografie. Het roken van sigaretten of het
gebruik van shisha zijn ook voorbeelden van ondeugden die zich
verspreiden. Bovendien kunnen zelfs de toegestane dingen schade
veroorzaken als ze worden misbruikt. Een voorbeeld hiervan is, als een
persoon tot laat in de nacht wakker blijft terwijl hij televisie aan het kijken
is of aan het surfen is op het internet en vervolgens niet wakker wordt
voor Fajr, zelfs al was datgene wat hij aan het kijken was niet slecht op
zichzelf. Het eindresultaat is dat ze afstand nemen van rechtvaardigheid
en op deze manier wordt de toegestane handeling immoreel en is het niet
in overeenstemming met de status van een ware moslim. In wezen is alles
wat een negatief of schadelijk effect heeft op iemands geest inbegrepen in
wat de Heilige Koran ijdel heeft geacht.’’

Verwijzend naar vers 6 van Sura Al Mominoon, zei Huzoor-e
Anwar (aba):

‘’Allah de Almachtige heeft nog een teken van een gelovige bepaald.
Allah de Almachtige stelt:

 
En die hun vleselijke lusten beheersen. (Heilige Koran 23:6)

Het waarborgen en beschermen van je kuisheid en bescheidenheid is
zeker niet alleen de taak van vrouwen, maar het is ook de taak van
mannen. Het beschermen van uw kuisheid betekent niet alleen dat u
seksuele relaties buiten het huwelijk moet vermijden, maar de
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Toespraak aan Khuddam tijdens de Jaarlijkse Ijtema UK 26 september
2016 Kingsley, Surrey
Gepubliceerd in de Wekelijkse Badr Qadian 7 september 2017

Beloofde Messias (as) heeft ons geleerd dat het betekent dat een gelovige
zijn ogen en oren altijd rein moet houden van alles wat onfatsoenlijk of
immoreel is. Zoals ik al eerder zei, is pornografie iets wat extreem vulgair
is en het bekijken ervan is hetzelfde als afstand doen van de kuisheid van
uw ogen en oren. Het is ook verkeerd en tegen de islamitische leer van
bescheidenheid om voor jongens en meisje vrij te mengen, relaties te
vormen en ongepaste vriendschappen te hebben.’’

Ghade basr (Verlaging van de blik): 
Jihad van Nafs (Ego)

Het huidige tijdperk is van de Jihad van de eigen persoon, in plaats
van de Jihad van het zwaard. U kunt alleen op het pad van vroomheid
blijven door de leer van de Heilige Koran te volgen. In dit verband legde
Huzoor-e-Anwar (aba) tijdens een vrijdagpreek het belang van het onder
controle houden van menselijke emoties en ghade basr (verlagen van de
blik) uit:

‘’Wij Ahmadis mogen niet vergeten dat de wereld een gevaarlijke
tijd doormaakt. Satan is agressief aan het uithalen vanuit alle richtingen en
als moslims en in het bijzonder Ahmadi moslim mannen, vrouwen en
jongeren niet proberen de religieuze waarden hoog te houden, dan is er
geen garantie voor onze toekomst. We zullen meer verantwoordelijk
gehouden geworden dan anderen door God de Almachtige, omdat we de
waarheid die de Beloofde Messias (as) heeft uitgelegd, hebben begrepen,
maar er alsnog niet naar hebben gehandeld. Dus als we onszelf willen
redden van vernietiging, dan is het noodzakelijk dat we elke islamitische
leerstelling vol vertrouwen overnemen, zolang we in deze wereld leven.
Denk niet dat de vooruitgang van ontwikkelde landen een garantie is van
onze vooruitgang en levens en dat meelopen met hen ons voortbestaan
zal garanderen. De vooruitgang van deze landen heeft zijn hoogtepunt
bereikt en hun immoraliteit en immorele acties zorgen voor hun
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ondergang. Het is begonnen zichzelf te manifesteren. Ze nodigen de toorn
van God uit, ze nodigen vernietiging uit. In een dergelijke situatie onder
menselijk mededogen moeten we ze dus de juiste weg wijzen en ze
redden, in plaats van hun kleuren over te nemen. Hun hervorming lijkt
moeilijk te zijn vanwege hun arrogantie en afstand tot religie. Als ze
zichzelf niet hervormen, zal de toekomstige vooruitgang van de wereld
worden geleid door die naties die de religieuze en morele waarden intact
houden. Dus, zoals ik al eerder zei, richt ik me vooral tot de jongeren,
omdat ze aandacht moeten schenken aan de leerstellingen van Allah de
Almachtige. In plaats van onder de invloed te raken van de wereld en
achter ze aan te lopen, zou u de wereld ons moeten laten volgen.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) zei verder:
‘‘Voor de voortgang van de islam is alles wat door God en Zijn

boodschapper Profeet Mohammed (saw) wordt geboden van essentieel
belang. De beperkingen voor bescheidenheid zijn niet alleen voor
vrouwen. In de islam zijn de beperkingen voor zowel mannen als
vrouwen gelijk. God de Almachtige onderwees de wijze van
bescheidenheid en purdah eerst aan de mannen. Hij zei:

 
‘Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden

en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah
is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.’ (Heilige Koran 24:31)
 

God de Almachtige gebood eerst gelovige mannen om ghade basr
(verlagen van de blik) te praktiseren, omdat het noodzakelijk is voor
zuiverheid. Dus voordat vrouwen de opdracht krijgen om purdah in acht
te nemen, worden de mannen geboden om zich te onthouden van alles
dat hun emoties kan opwekken. Het is hen verboden vrouwen met open
ogen te bekijken, met vrouwen om te gaan, vulgaire films te bekijken en
met Namehram-mensen  te chatten op Facebook of via sociale media; al
deze zaken houden geen kuisheid in stand. Daarom sprak de Beloofde
Messias (as) er heel duidelijk over bij verschillende gelegenheden. Hij zei,

‘’Het is het Woord van God alleen dat, door zijn zeer duidelijke en 
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Vrijdagpreek gegeven op 13 januari 2017 in Baitul Futuh Moskee,
Londen
Gepubliceerd in AlFazl International 3 februari 2017

open verklaringen, specifieke en welomschreven grenzen en parameters
voor al onze woorden en daden, acties en passiviteit vastlegt en ons de
normen van de mensheid en de weg van zuiverheid onderwijst; dat alleen
benadrukt nadrukkelijk de bescherming van een persoons organen – zoals
de ogen, oren, tong, etc. – zoals Hij zegt:

 
 
‘Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden

en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah
is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.’ (Heilige Koran 24:31)

Dit betekent dat de gelovigen hun ogen, oren en geslachtsdelen
moeten beschermen tegen diegenen die niet mahram zijn en zich moeten
onthouden van het zien, horen en doen van alles wat verboden is. Zo
zouden ze innerlijke zuiverheid kunnen bevorderen. Dat wil zeggen dat
hun harten beschermd zullen worden tegen verschillende soorten van
passies, want dit zijn de organen die voornamelijk de menselijke passies
opwekken en beestachtige eigenschappen uitlokken. Observeer daarom
hoe de Heilige Koran uzelf beschermt tegen diegenen die niet mahram
zijn, benadrukt en hoe het de gelovigen expliciet aanspoort om hun ogen,
oren en geslachtsdelen in bedwang te houden om zo elke gelegenheid te
vermijden die tot onzuiverheid zou kunnen leiden.’’ [Baraheen-e-
Ahmadiyya vol 3 Rohani Khazain vol 1 pagina 209 margin]
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Gewoonte Belemmert de Inspanning om te
Hervormen

Gevestigde gewoonten belemmeren praktische stappen in de
richting van hervorming. Huzoor-e-Anwar (aba) zei over deze belangrijke
kwestie:

‘’Een man had de gewoonte om de hele tijd en tijdens elk gesprek te 
vloeken. Vaak realiseerde hij zich niet eens dat hij vloekte. Toen er een
klacht werd gestuurd naar Hazrat Musleh Maud (radi-Allahu'anhu [ra]
moge Allah tevreden met hem zijn), liet hij de persoon komen en vroeg
hem waarom hij zo vaak vloekte. De persoon vloekte en vroeg ‘wie zegt
dat ik vloek?’ Zodra een gewoonte eenmaal is geworteld, beseft men niet
meer wat men zegt. Gewoonten leiden u naar een toestand waarin u alle
bewustzijn erover verliest en alle bewustzijn wordt gewist. Als een persoon
zich echter inspant, kan hij bewustzijn creëren en eraan werken om [deze
gewoonten] te hervormen.

Vandaar dat gewoontes een sterke belemmering vormen tegen
praktische handelingen van hervorming. Tegenwoordig worden mensen
aangetrokken tot het kijken van ongeschikte films. Mensen zijn
geïnteresseerd in films alsof ze eraan verslaafd zijn. Ze eten niet, maar
zitten gewoon en blijven films kijken. Als ze op internet zitten, blijven ze
daar zitten. Zelfs als ze in slaap vallen, blijven ze gewoon zitten en geven
ze niet om hun vrouw en kinderen. Dergelijke mensen bestaan. Deze
gewoonten spelen dus een grote rol bij het belemmeren van praktische
hervorming.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) zei verder:
‘‘Ik zal een voorbeeld geven voor vrouwen over de toestand van 

purdah en bescheidenheid. Als het eenmaal af wordt gedaan, kunnen
zaken heel ver gaan. Toen ik in Australië was, kwam ik erachter dat
sommige oudere dames, die onlangs uit Pakistan waren gekomen om bij
hun familie in Australië te gaan wonen, hun jongere niet-purdah-
waarnemende familieleden adviseerden om purdah in acht te nemen en
in ieder geval bescheiden kleding en een hoofddoek te dragen. De meisjes
die purdah niet in acht namen , vertelden deze oudere dames dat het in
acht nemen van purdah een misdaad was in Australië en dat ook zij het
moesten opgeven. Bang voor het plegen van misdaden, gaven deze dames
die purdah hun hele leven in acht hadden genomen het op, ook al bestaat
er in 
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Vrijdagpreek gegeven op 20 december 2013 in Baitul Futuh Moskee,
Londen.
Gepubliceerd in AlFazl International 10 januari 2014

Australië geen dergelijke wet of beperking betreffende purdah. Niemand
lette erop. Sommige jonge meisjes en dames hebben purdah opgegeven
omwille van de mode. Een jonge vrouw uit Pakistan die na haar huwelijk
naar Australië is gekomen, schreef me dat haar met geweld werd gevraagd
om de Purdah op te geven of dat ze werd beïnvloed door de omgeving om
het op te geven. Ze schreef echter dat terwijl ze naar mijn toespraak  aan
de dames over purdah tijdens Jalsa luisterde, ze haar boerka aanhad en
sindsdien aan heeft gehouden en ze probeert en bidt om dat te blijven
doen en heeft verzocht om gebeden.  Purdah wordt verwaarloosd omdat
het Korangebod niet vaak genoeg herhaald wordt en er in gezinnen niet
over gepraat wordt. Daarom is het voor de hervorming van de praktijk erg
belangrijk om voortdurend te vermelden wat slecht en wat deugdzaam is.’’

Uitgebreide Gebeden om het Kwaad te
Vermijden

Ongepast gebruik van de nieuwste technologie en media in het
huidige tijdperk is inderdaad een satanische daad. Gebeden zijn nog
belangrijker geworden om ons te beschermen tegen de satanische
aanvallen. In dit verband adviseerde Huzoor (aba) de leden van de Jama'at:

‘’De Heilige Profeet (saw) (Moge de vrede en zegeningen van Allah
met hem zijn) was zo bezorgd om de redding van de gelovigen tegen de
aanval van satan, dat hij (saw) zijn metgezellen gebeden had geleerd om
hen te redden van satan en hij leerde hen uitgebreide gebeden. Een
metgezel vertelde dat hij (saw) ons dit gebed leerde:

‘’Oh Allah, creëer liefde in onze harten, hervorm ons, en laat ons de
paden van veiligheid betreden, en breng ons naar het licht om ons te
redden van de duisternis, en red ons van open en verborgen
onfatsoenlijkheden, en plaats zegeningen voor ons in onze oren, in onze
ogen, in onze harten, in onze vrouwen en in onze kinderen, en wend U tot
ons met barmhartigheid. U bent degene die berouw 

49



Vrijdagpreek gegeven op 20 mei 2016 in Gottenburg, Zweden
Gepubliceerd in AlFazl International 10 juni 2016

aanvaardt en degene die keer op keer vergeeft. Maak ons degenen die
dankbaar zijn voor Uw gunsten en ze waarderen en accepteren. En, Oh
Allah, volmaak Uw gunsten aan ons.’’ {Sunan Abu Daud Kitabus Salat Bab
Al- Tashahud hadith 969}

Dit is dus het gebed om ons te onthouden van ongepast werelds
vermaak en om ons te redden van alle andere soorten nutteloze dingen en
om ons te redden van de aanvallen van satan. 

Zelfs vandaag de dag vinden er in de wereld verschillende
ongepastheden plaats in de naam van entertainment. Wanneer een man
bidt voor zegeningen voor de oren en de ogen, bidt voor vrede en voor de
overgang van duisternis naar licht, en bidt voor het vermogen om de
rechten van echtgenotes te voldoen en voor kinderen om de vreugde van
hun ogen te zijn, dan zal zijn aandacht automatisch worden afgeleid van
ongepastheden en immoraliteiten. Op deze manier zal een gelovige een
bron van redding tegen satan worden voor het hele huis.’’

Ieder mens draagt de plicht om de duistere wegen van satan op te
geven en naar die verlichte paden te komen die tot redding leiden.
Huzoor-e-Anwar legde dit onderwerp uit tijdens een vrijdagpreek en zei:

‘’Als iemand zichzelf op deze manier probeert te hervormen, dan
wordt het een weg naar redding voor hem. Een man moet op zoek gaan
naar manieren van redding omwille van zichzelf. Anders wordt hem
verteld dat hij van het licht naar de duisternis zal gaan. Dit is de weg naar
satan die hem van het licht naar de duisternis brengt. Daarom moet u
toevlucht zoeken tegen satan. Vraag Allah om Zijn zegeningen en bid: ‘Oh
Allah breng mij vanuit de duisternis naar het licht en red me van allerlei
slechte daden, of ze nu verborgen of zichtbaar zijn.’ Sommige angsten
voorkomen dat iemand [onreine] daden begaat. Er zijn vele verborgen
onreine daden die een mens treffen en hem doen afdwalen. Bijvoorbeeld
sommige verkeerde scenes, verkeerde films, naaktfilms en dergelijke
dingen die een man misschien ziet en zo ontucht van het oog pleegt. Er is
ook ontucht van gedachtes, het lezen van het verkeerde soort boeken en
het hebben van dergelijke gedachtes. Het zitten in  zulke omgevingen,
duwt een man naar zulke onreine daden. Er is ook het luisteren naar
onreine daden door de oren. Daarom is ons dit gebed geleerd:
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Vrijdagpreek gegeven op 12 december 2003 in Baitul Futuh Moskee,
Londen
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"Oh Allah, zuiver met Uw zegeningen ons orgaan. En houd het zuiver en
maak ons tot degenen die satan niet volgen en red ons allemaal van het
wandelen op het pad van satan.’’
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Hoe kunnen Waqfeen-e-Nau en
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Hoe kunnen Waqfeen-e-Nau en 
Waqifat-e-Nau een Speciale Status

Verkrijgen?

Tijdens verschillende gelegenheden heeft Huzoor-e-Anwar (aba) de
aandacht van de ouders van de Waqfeen-e-nau en Waqifat-e-nau
gevestigd op een belangrijke verplichting. Namelijk het opleiden van hun
kinderen, vanwege de eer die hen is verleend om hun kind in de weg van
Allah de Verhevene te offeren. Ouders van Waqfeen-e-nau moeten altijd
onthouden dat de Jama’at deze kinderen aan hen heeft toevertrouwd. Ons
doel zou moeten zijn om ze vanaf een jonge leeftijd te trainen zodat ze
nuttige leden van de Jama’at en maatschappij kunnen worden. In dit
opzicht heeft Huzoor-e-Anwar (aba) waardevolle adviezen gegeven in zijn
preken, toespraken en speciale klassen met Waqfeen-e-nau. In een
vrijdagpreek zei hij: 

‘’In een ander voorbeeld heeft Zijne Heiligheid de Beloofde Messias
(as) naar de Profeet Abraham (as) verwezen om loyaliteit verder uiteen
te zetten. Dat deed hij op de volgende manier door te zeggen, ‘’Het pad
naar nabijheid van God de Almachtige vereist het tonen van
standvastigheid.’’ Blijf waarheidsgetrouw en zorg ervoor dat uw
loyaliteit oprecht is, ‘’De nabijheid tot God die Abraham (as) verwierf
was hieraan te danken. Dienovereenkomstig zegt Allah:

'En van Abraham, die de geboden hield?' [Heilige Koran 53:38]
 

Dat: 'Hij was die Abraham die getrouwheid toonde'. Getrouwheid,
standvastigheid en oprechtheid aan God tonen, vereist een soort dood.
Tenzij een persoon bereid is om zijn gehechtheid aan de wereld en al zijn
vermakelijkheden en aantrekkelijkheden te vernietigen en elke
vernedering en ontbering voor God te doorstaan, kan deze kwaliteit niet 

Word Speciaal door het Vestigen van Hoge
Normen
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worden ontwikkeld. Afgoderij is niet slechts dat een persoon een boom of
een steen aanbidt, maar elke zaak die iemand verhindert om nabijheid tot
God te verkrijgen en alles wat de voorkeur boven Hem heeft is een afgod;
en de mens koestert deze afgoden in zichzelf tot zoverre dat hij niet eens
weet dat hij afgoden aan het aanbidden is.’’

Regelmatig zijn tegenwoordig series [TV programma’s] idolen
geworden, net zoals het internet en de bezigheden van deze wereld. In
andere gevallen zijn verlangens afgoden geworden. Vervolgens stelt de
Beloofde Messias (as) dat een persoon niet eens weet dat hij afgoden aan
het aanbidden is, terwijl hij dit tot in de dieptes van zijn bestaan doet.
Daarom stelt de Beloofde Messias (as), ‘’Daarom is het zo dat tenzij
iemand oprecht van God wordt en bereid is om elke ontbering te
doorstaan in Zijn Weg, de manifestatie van standvastigheid en
oprechtheid moeilijk is.’’ Hij vervolgt: “Heeft Abraham deze titel even
gemakkelijk verkregen van God? Nee. Zijn aankondiging waarin staat:

'En van Abraham, die de geboden hield?' [Heilige Koran 53:38]
 

Deze kwam toen hij bereid was om zijn zoon te offeren. Allah
verlangt handelingen en handelingen alleen behagen Hem en
handelingen komen voort uit pijn. ” ‘Handelingen komen voort uit pijn,’
dat wil zeggen opoffering is noodzakelijk om iemands daden vroom te
laten zijn en Allah's genoegen te verdienen. Men moet zich vrijwillig
blootstellen aan pijn en verdriet. Maar die persoon heeft niet permanent
pijn. Natuurlijk is pijn verweven met dergelijke handelingen, maar die
persoon zal niet voor altijd last hebben van die pijn. De Beloofde Messias
(as) zegt, ‘’Maar wanneer een persoon bereid is om pijn te verdragen in
Gods naam, dan zal God hem niet blootstellen aan zulke pijn… toen
Abraham (as) alle voorbereidingen trof om zijn zoon te offeren om Gods
gebod te vervullen, toen redde Allah de Almachtige zijn zoon.’’ Het leven
van de zoon was gered en de vader was gered van de pijn die hij zou
ervaren als gevolg van het offer. De Beloofde Messias (as) zegt, ‘’Hij
[Profeet Abraham (as)] werd in het vuur geworpen, maar het vuur kon
hem op geen enkele manier kwaad doen.’’ De Beloofde Messias (as) zegt
dat als een persoon, 
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bereid is om pijn te verdragen in Gods naam, dan zal God de Almachtige
hem redden van die pijn. {Malfuzat, vol. 4, p. 429-430, ed. 1985,
Engeland}.’’

Vervolgens zei Huzoor (aba):
‘’In het kort wil ik de aandacht vestigen op een aantal Waqfeen

administratieve zaken en procedures. Sommige mensen hebben de
kwestie naar voren gebracht dat sommige Waqfeen-e-Nau een misvatting
in hun hoofd hebben dat ze, door lid te worden van Waqf-e-Nau, een
aparte identiteit hebben verworven. Ze hebben een onderscheiden
identiteit maar dit levert hen geen buitengewone behandeling op. Echter,
deze identiteit brengt de verwachting met zich mee dat ze hun
opofferingsniveau verhogen. Sommige mensen planten het idee in het
hoofd van Waqfeen-e-Nau kinderen dat ze zeer bijzondere kinderen zijn,
wat er toe leidt dat ze het gevoel hebben later speciale volwassenen te
zullen worden. En ook hier ben ik op de hoogte gebracht van voorbeelden
waarin zulke individuen de realiteit van waqf negeren, terwijl ze het tot
doel van hun leven hebben gemaakt om de loutere titel Waqf-e-Nau te
hebben, in de overtuiging dat het hen speciaal maakt.’’

Vervolgens zei hij:
‘’Zoals ik al zei, zijn Waqfeen-e-Nau heel bijzonder, maar om speciaal

te zijn moeten ze dat aantonen. Wat moeten ze aantonen? Dat ze anderen
hebben overtroffen in hun relatie met de Almachtige God - dan zullen ze
als speciaal worden beschouwd. Dat ze meer angst voor God hebben dan
voor wat dan ook - dan zullen ze als bijzonder worden beschouwd. Dat de
normen van hun aanbidding veel hoger zijn dan die van anderen - dan
zullen ze als speciaal worden beschouwd. Dat ze, samen met de fard
[verplichte] gebeden, nawafil [vrijwillige] gebeden in acht zullen nemen -
dan worden ze als bijzonder beschouwd. Dat hun algemene morele
standaard extreem hoog is - dit is een teken dat ze bijzonder zijn. Dat ze in
hun spraak en acties en hun discussies heel anders zijn dan anderen. Het
wordt duidelijk dat iemand met een verfijnde moraal en iemand die
onder alle omstandigheden voorrang geeft aan geloof boven de wereld,
iemand zal zijn die als speciaal zal worden beschouwd. Als ze vrouw zijn,
zouden hun kleding en purdah een voorbeeld moeten zijn van de juiste
islamitische leer die jaloersheid oproept bij anderen en erkent dat, 
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Vrijdagpreek gehouden op 28 oktober 2016 in Baitul Islam moskee,
Toronto
Gepubliceerd in AlFazl International op 18 november 2016

ondanks dat ze in de westerse samenleving leven, hun kleding- en
purdah-standaard buitengewoon is - dan zijn ze bijzonder. Als ze
mannelijk zijn, dan houden ze door bescheidenheid hun ogen in bedwang
en kijken niet eigenzinnig - dan zijn ze speciaal. In plaats van nutteloze
dingen op internet en dergelijke te bekijken, besteden ze die tijd alleen
aan het verwerven van religieuze kennis - en dan zijn ze bijzonder. Als de
fysieke verschijning van mannen zodanig is dat ze van anderen te
onderscheiden zijn, dan zijn ze bijzonder.’’

Vermijd Immoraliteit

Toespraak tijdens de Nationale Waqf-e-Nau Ijtema op 28 februari
2016 in Baitul Futuh Moskee, Londen
Gepubliceerd in AlFazl International op 12 augustus 2016

Immorele daden zijn niet slechts zondes, die iemand naar  een
dwaalspoor leiden, maar ze leiden ook tot slechte effecten op de
menselijke natuur. In dit verband gaf Huzoor-e-Anwar aba enkele
belangrijke instructies aan Waqfeen-e-Nau:

‘’Een ander teken van een gelovige is dat hij wegblijft van
onfatsoenlijke en immorele dingen. Tijdens de jeugd bestaat het risico,
vooral wanneer u in deze westerse samenleving leeft, dat iemand aan
onfatsoenlijkheid kan worden blootgesteld en op een dwaalspoor kan
worden gebracht. Zo worden immorele en onfatsoenlijke programma's
routinematig vertoond op de tv en op het internet. Dit zijn obscene en
zondige dingen waar een gelovige ver van moet blijven. Zeker, een Waqf-
e-Nau die de beloftes heeft hernieuwd van zijn ouders die zij voorafgaand
aan zijn geboorte hebben gedaan om zijn hele leven zijn geloof te dienen,
moet wegblijven van zulke immorele activiteiten. Allah de Almachtige
heeft gezegd dat zulke dingen mensen van hun geloof afhoudt en dat ware
gelovigen zichzelf moeten redden van dergelijke onfatsoenlijkheid en alle
vormen van kwade daden.’’
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Toespraak tijdens de Nationale Waqfe Nau Ijtema van 28 februari 2016
in Baitul Futuh Moskee, London   
Gepubliceerd in AlFazl International op 12 augustus 2016

Media breidt zich internationaal uit; daarom moeten Ahmadi's speciale
aandacht besteden aan het opdoen van expertise op dit gebied. Huzoor-e-
Anwar aba heeft herhaaldelijk de aandacht van de Waqfeen-e-nau en
Waqifat-e-nau gevestigd op het spelen van een belangrijke rol op het
gebied van de media, door experts in de media voor te bereiden op
toekomstige behoeften van Jama'at. Tijdens een gelegenheid, zei hij:

‘’ We hebben ook mensen nodig met een media- en communicatie
gerelateerde diploma en opleiding. Het werk van MTA blijft zich
uitbreiden en we zijn onlangs ook begonnen met onze radiodienst, Voice
of Islam. De radio bevindt zich momenteel in de beginfase, maar we
willen het voortdurend ontwikkelen en uitbreiden en we hebben geschikte
mankracht nodig. Daarna worden, afgezien van MTA International,
andere lokale MTA-studio's geopend of worden momenteel ontwikkeld in
een aantal landen. Daarom moeten degenen onder u die een talent en
interesse hebben in deze velden, omroep-, media- en andere soortgelijke
technische velden nastreven. We hebben ook journalisten en
mediaprofessionals nodig, omdat de impact van de massamedia steeds
groter wordt. En dus hebben we onze mensen nodig die via de media de
ware leer van de islam aan de wereld kunnen presenteren. Daarom moet u
als Waqfeen-e-Nau in gedachten houden wat de vereisten en behoeften
van onze Jama'at zijn, en op basis van die vereisten moet u uzelf opleiden
en zo hard mogelijk werken. Als u eenmaal uw respectievelijke diploma's
of opleiding hebt afgerond, moet u ervoor zorgen dat u de Jama'at
informeert en uzelf voorstelt als Waqf-e-Zindagi (een toegewijde voor het
leven) en klaar bent om te dienen.’’

       

 
Een dag voordat Huzoor-e-Anwar (aba) de voorgaande toespraak

hield over dit belangrijke onderwerp, sprak hij de jaarlijkse Ijtema van de
Waqifat-e-nau toe en zei: 
‘’Ik wil zeggen dat er binnen onze Jama'at een bijzonder sterke behoefte is
aan Ahmadi vrouwelijke artsen en leraren. We hebben ook media-
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Toespraak tijdens de Nationale Waqifat-e-Nau Ijtema op 27 februari
2016 in Baitul Futuh Moskee, London

afgestudeerden nodig die voor MTA of op een andere manier kunnen
werken. En we hebben ook Ahmadi-journalisten nodig. Daarom moeten
degenen onder u die interesses hebben op deze gebieden proberen
dergelijke wegen en paden te bewandelen.’’

Luister regelmatig naar de vrijdagpreken
op MTA

Vrijdagpreek  van 28 oktober 2016 in Baitul Islam moskee, Toronto
Gepubliceerd in AlFazl International 18 november 2016

Woorden van de Khalifa van de tijd garanderen de vestiging van
een spiritueel leven en zijn een bron van hervorming en training voor de
toekomstige generaties. Huzoor-e-Anwar (aba) vestigde in het bijzonder
de aandacht van Waqfeen en Waqifat-e-nau op het luisteren naar de
vrijdagspreken en zei:

‘’Zij moeten op zijn minst regelmatig luisteren naar mijn preken op
MTA. Deze instructie is niet alleen belangrijk voor de ouders van
Waqfeen-e-Nau, maar voor elke Ahmadi moslim die wenst dat hun
nageslacht gehecht blijft aan Nizam-e-Jama’at (systeem van de Jama'at). Ze
zouden hun huizen tot Ahmadi moslim huizen moeten maken, geen
wereldse huizen. Anders zullen toekomstige generaties, geabsorbeerd
door de materiële wereld, niet alleen afstand doen van Ahmadiyyat maar
ook van God de Almachtige en dit zal hun leven zowel in de huidige
wereld als de volgende vernietigen.

Moge God het zo laten gebeuren dat niet alleen Waqfeen-e-Nau
kinderen de nabijheid van God behalen en handelen volgens de
voorschriften van taqwa [oprechtheid], maar ook dat het gedrag van hun
familieleden zodanig is dat het hen redt van elke vorm van schande. Laat
het zo zijn dat elke Ahmadi moslim een ware Ahmadi moslim wordt met
betrekking tot de instructies van de Beloofde Messias (as), zodat het heffen
van de vlag van Ahmadiyyat en de ware Islam spoedig kan worden
gezien.’’
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Leugens en Bedrog via Media

Tegenwoordig wordt media niet alleen gebruikt om alle vormen
van moraliteit te vertrappen, maar mensen gebruiken het ook om
anderen te misleiden en te schaden door middel van fraude en bedrog.
Huzoor-e-Anwar (aba) instrueerde Jama’at leden om zichzelf te
beschermen en zei:

‘’De derde zaak die ik wil bespreken is dat ik ervan op de hoogte
ben dat iemand een Facebook pagina heeft aangemaakt onder mijn naam.
Iemand heeft zonder mijn medeweten een Facebook-account gemaakt. Ik
heb dit account niet gemaakt en ik ben ook niet geïnteresseerd in het
maken van een account. Sterker nog, een tijdje geleden had ik de Jama'at
gewaarschuwd Facebook te vermijden. Er zijn veel nadelen aan
verbonden. Ik weet niet of iemand een dwaze fout heeft begaan, of een
tegenstander dit deed of een Ahmadi die dacht dat hij een goede daad
beging. Wat de reden ook mag zijn, we zijn nu aan het proberen het
account te sluiten en InshAllah zal het sluiten. Er zijn meer nadelen en
minder voordelen aan verbonden.

Ik heb individueel tegen mensen gezegd dat Facebook tot
verkeerde acties leidt en voor een individu een bron van bezorgdheid kan
zijn. Meisjes moeten in dit opzicht uiterst voorzichtig zijn. Ik wil echter
een aankondiging doen dat u deze Facebook pagina moet negeren en
niemand zou er lid van moeten worden. Mensen met Facebook accounts
bezoeken deze pagina, lezen het en plaatsen reacties. Dit is verkeerd.

Als er een behoefte is aan een officiële site zoals een Facebook
pagina op Jama’at niveau, dan zullen we er een creëren op een veilige
manier en die niet toegankelijk is voor iedereen. Het zou alleen de
standpunten van Jama’at moeten weerspiegelen en kan door iedereen
worden bezocht. Er is mij verteld dat tegenstanders van de Jama’at
gereageerd hadden op de Facebook pagina. Het is een immorele daad om
een Facebook pagina te creëren onder de naam van iemand anders
zonder deze persoon op de hoogte te brengen, zelfs als dit gedaan is met
goede bedoelingen. Dus wie het met goede bedoelingen heeft gedaan,
moet het onmiddellijk sluiten en Istighfār (berouw) doen. En als het met
kwade bedoelingen is gecreëerd, dan zal Allah dat met hem afhandelen. 

Valse Facebook Accounts
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Vrijdagpreek geleverd op 31 december 2012 in Baitul Futuh Moskee,
London
Gepubliceerd in AlFazl International op 21 januari 2011

Moge Allah de Verhevene ons behoeden tegen al het kwaad en moge de
Jama’at de paden betreden die tot vooruitgang leiden.’’

Vernietiging door Cyberaanvallen
In een vrijdagpreek noemde Huzoor-e-Anwar (aba) de gespannen

relaties tussen verschillende landen en zijn bezorgdheid over nieuwe
manieren om elkaar schade toe te brengen. Hij zei:

‘’Dan zijn er nieuwe uitvindingen. Mensen hebben makkelijkere
manieren gecreëerd om te communiceren, gegevens bij te houden, de
economie te beheren en systemen te overzien. Computers kunnen veel
taken beheren. Deze nieuwe innovaties kunnen echter tot de vernietiging
van de wereld leiden. Tegenwoordig vinden cyberaanvallen plaats in
bepaalde landen en soms over de hele wereld. Deze vernietigen hele
systemen. Zelfs hier in Engeland werd het NHS-systeem vernietigd.
Systemen van luchthavens zijn vernietigd. Deze cyberaanvallen kunnen
leiden tot escalerende spanningen met catastrofale gevolgen, tot oorlogen
en tot vernietiging. Een NAVO-vertegenwoordiger heeft uitgelegd dat als
er een cyberaanval zou zijn op de NAVO [alliantie] of andere gevoelige
systemen in de wereld,  kan dit leiden tot een destructieve oorlog en dat
we ons zo'n gevaarlijke aanval niet kunnen veroorloven. Ze hebben deze
waarschuwing gegeven! Zo creëert de wereld middelen voor haar eigen
vernietiging. Ze denken dat de vooruitgang van de wereldse mensen een
bron is voor de bescherming ervan. Dit kan zelf tot vernietiging leiden. De
wereldse mensen en wereldse regeringsleiders zijn zich hiervan niet
bewust vanwege hun eigen zelfzuchtige winsten. Vooral als de president
van de grootste schijnbare macht ter wereld in zijn eigen schulp zit en
fantasierijke beweringen doet dat de wereld zal handelen naar zijn
wensen. Deze dingen verslechteren de situatie verder. Eén ding is
duidelijk: door zijn arrogantie is hij vastbesloten om elke tegenstander te
vernietigen en door zijn haat tegen moslims ook alle moslims te
vernietigen. Hij is vastbesloten om alle tegenstanders uit te schakelen,
ongeacht wie ze zijn. Hij is zich niet bewust van het feit dat zelfs hij niet
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Vrijdagpreek geleverd op 30 juni 2017 in Baitul Futuh Moskee, London
Gepubliceerd in AlFazl International op 21 juli 2017

veilig zal zijn voor de gevaarlijke gevolgen van de wereld als gevolg van
verschillende oorzaken.’’

Bedrog door iemand Mobiele Telefoon te
Laten Gebruiken

Men kan iemands telefoon uitlenen aan een bekende of aan een
onbekend persoon om diegene te helpen, maar een dergelijke handeling
kan gevaarlijk zijn. Zo is er een situatie voorgevallen in Syrië, een land dat
zich al een lange tijd in een interne strijd bevindt: een onschuldige
Ahmadi uit Syrië werd slachtoffer van bedrog. Zijn begrafenisgebeden
aankondigend, zei Huzoor-e-Anwar (aba):

‘’Vervolgens zal ik de begrafenisgebeden in afwezigheid van Abdul
Noor Jabi Sahib uit Syrië leiden. Hij werd geboren in 1989. Hij werd
mogelijk door de lokale overheid gearresteerd. Een gedetailleerde
omschrijving is niet beschikbaar. Op basis van de weinige gegevens die ik
heb, ontving hij een paar maanden geleden zijn diploma van een
universiteit voor bedrijfsmanagement. Hij werd op 31 december 2013
door overheidsagenten gearresteerd. De reden was dat iemand zijn
telefoon had geleend om de rebellen te bellen. Dit gebeurde tijdens de
eerste dagen van de onrust in Syrië. Uw telefoon uitlenen aan sommigen
wanneer dat nodig is, is niet bezwaarlijk. Hoe dan ook, een van de rebellen
pakte zijn telefoon en besprak enkele financiële zaken met zijn
metgezellen. Telefoons worden onderschept en gecontroleerd door
overheidsinstanties voor dergelijke zaken. Ze arresteerden hem en uit het
onderzoek bleek dat zijn telefoon was gebruikt voor het gesprek en dat hij
contact had met de rebellen. Om deze reden werd hij gearresteerd en
vervolgens vermoord. Volgens het medisch rapport stierf hij drie dagen
na de arrestatie als gevolg van een zware klap op zijn hoofd. De
politieagenten maken gebruik van marteling. De toestand van de
regeringsagenten is hetzelfde als die van de rebellen. Het nieuws van zijn
dood bereikte zijn familie op 22 februari 2016. 
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Vrijdagpreek vqn  18 maart 2016 in Baitul Futuh Moskee, London
Gepubliceerd in AlFazl International op 8 april 2016

Inna lillahe wa inna Ilaihe rajioon [Voorwaar, aan Allah behoren wij, en
voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren].’’

Ongepast gebruik van foto's van de Khulafa
en het vermijden van schadelijke innovaties

Huzoor-e-Anwar (aba) adviseerde Jama’at tegen de gevaarlijke
effecten van innovatie door middel van de verspreiding van het delen van
foto’s (zoals die op sociale media worden gebruikt). Op een keer zei hij: 

‘’Hazrat Musleh Maud (ra) vertelde een incident waarbij de
Beloofde Messias (as) zijn foto liet nemen. Toen hem echter een briefkaart
werd overhandigd waarop zijn foto stond, zei hij dat dit niet mocht. Hij
vertelde de gemeenschap dat niemand die kaarten mocht kopen.
Hierdoor durfde niemand dit opnieuw te doen. (uit Khutbat-e Mahmood
vol 14 pagina 214)

Tegenwoordig heb ik echter opgemerkt dat sommige mensen die
oude briefkaart proberen te verspreiden door middel van tweets en
Whatsapp. Ze hebben het ofwel van een ouder gekregen, ofwel van een
winkel gekocht die oude boeken verkoopt. Dit is fout en moet worden
gestopt. De Beloofde Messias (as) liet zijn foto maken zodat mensen van
verafgelegen plaatsen, vooral Europeanen die een persoon konden
beoordelen op gezichtskenmerken, het zouden zien en het hen ertoe zou
brengen de waarheid te zoeken. Toen de Beloofde Messias (as) echter zag
dat mensen dit in een handel zouden kunnen veranderen en zijn foto op
ansichtkaarten zouden verkopen, voelde hij dat dit een bron van
schadelijke innovatie zou kunnen worden en hij verbood het ten strengste.
In sommige gevallen vroeg hij om de ansichtkaarten te vernietigen.
Mensen met bedrijven die foto's verkopen en overdreven prijzen in
rekening brengen, moeten hierop letten. Sommigen kleuren foto's van
de Beloofde Messias (as) in, hoewel er geen kleurenfoto van hem bestaat.
Dit is helemaal verkeerd en moet ook worden vermeden. Ook moet
onjuist gebruik van foto's van Khulafa worden vermeden. Een keer 
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begon er een debat over film en bioscoop tijdens een Shura in het bijzijn
van Hazrat Musleh Maud (ra). Sterker nog, de Beloofde Messias (as)
luisterde naar een grammofoon en schreef er zelfs een gedicht voor
waarvan hij verzocht om te worden gelezen en nodigde vervolgens de
Hindoes uit zodat zij ernaar konden luisteren. Dit is het couplet uit het
gedicht:

Deze stem komt uit de grammofoon
Zoek God vanuit het hart, niet door pocherij en op te scheppen

 
Bioscoop is op zichzelf dus niet slecht (mensen vragen voortdurend

of het een zonde is om daar heen te gaan. Het is op zichzelf niet slecht),
maar wat er tegenwoordig mee geprojecteerd wordt, is immoreel. Er is
niets mis met een film die tabligh en educatieve aspecten heeft en geen
element van ‘show’ heeft (er mag geen dramatisering zijn). Hij zei dat ‘een
show opzetten’ enz. verkeerd is. Zelfs wanneer het voor tabligh-
doeleinden wordt gebruikt. (uit verslag van Majlis-e-mushawarat 1939,
pagina 86).

Dit zou zaken moeten verduidelijken voor diegenen die suggereren
dat het in orde is als er muziek wordt gebruikt in MTA-programma's of
dat het acceptabel is als er muziek is op Voice of Islam radio, een
programma dat onlangs is gelanceerd. De Beloofde Messias (as) was
gekomen om deze schadelijke innovaties te stoppen en we moeten onze
gedachten hiermee in overeenstemming brengen. Het is niet verboden en
het is ook geen  zonde om voordeel te halen uit nieuwe uitvindingen,
maar het verkeerde gebruik ervan maakt ze tot een schadelijke innovatie. 

Sommige mensen zijn van mening dat tabligh- en tarbiyyat-zaken
meer impact zouden hebben als ze worden gepresenteerd in de vorm van
een drama. Het moet altijd onthouden worden dat wanneer u een
verkeerde weg inslaat of als u iets verkeerds in ons programma
introduceert, dan zullen later honderd schadelijke innovaties hun weg
vinden. Anderen denken misschien zelfs dat het acceptabel is om de
Heilige Koran met muziek te reciteren. Een Ahmadi moet er echter naar
streven deze innovaties te vermijden en ons uiterste best doen om zulke
dingen te vermijden.’’ 

Vervolgens zei hij:
Een niet-Ahmadi schreef in een krant iets amusants dat ook de
onwetendheid van een Maulvi [‘religieuze geleerde’] onthult. Het toont
ook hun denken over wat zij als wettig beschouwen. De auteur schreef dat
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Vrijdagpreek geleverd op 18 maart 2016 in Baitul Futuh Moskee,
Londen 
Gepubliceerd in AlFazl International op 8 april 2016

een Arabische zangeres in het Arabisch zong. Ze brachten de Maulvi sahib
daarheen. Hij luisterde naar het nummer terwijl hij deinde op haar
gezang. Hij vroeg Maulvi sahib waarom hij aan het deinen was met deze
Arabier. De Maulvi zei ook telkens SubhanAllah en MashAllah en Allah-o-
Akbar. Hij antwoordde: kun je niet zien hoe mooi ze de koran reciteert!
Omdat het lied in het Arabisch was, dacht hij dat het de Heilige Koran was.
Zo veranderen gedachten met de verspreiding van schadelijke
innovaties.’’
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Een extract uit de Vrijdagpreek van
Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

‘’… Het is niet verboden en het is ook geen  zonde
om voordeel te halen uit nieuwe uitvindingen,
maar het verkeerde gebruik ervan maakt ze tot

een schadelijke innovatie.’’

 
(Vrijdagpreek van 18 maart 2016 in Baitul Futuh Moskee,

Londen)
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Zegeningen van MTA
MTA is een middel om te verbinden
met het Khilafat
Tabligh via MTA
Oppositie kan de vooruitgang van
Jama’at niet hinderen
Boodschap van de islam via de
publicatie, ‘’Review of Religions’’
Alislam.org een belangrijk hulpmiddel
voor verspreiding van de islam
Vrijdagpreek: een spirituele zegen
Allah’s beloften zullen uitkomen
‘En bij hen, die heinde en ver
verspreiden.’

Voordelen van Sociale Media

(Heilige Koran 77:4)
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Voordelen van Sociale Media
Huzoor-e-Anwar (aba) heeft herhaaldelijk de aandacht gevestigd op

het gebruik van innovatie in communicatie voor het versterken van onze
band met religie, zodat we kunnen profiteren van de educatieve en
spirituele rijkdommen. Deze wereldlijke hulpbronnen brengen
dierbare zielen op het juiste pad dat leidt naar de islam.

Zegeningen van MTA

Vrijdagpreek geleverd op 20 mei 2016 in Gottenberg Moskee, Zweden.
Gepubliceerd AlFazl International 10 juni 2016

Muslim Television Ahmadiyya is een bron van religieuze rijkdom
waarvan de zegeningen de hoeken van de aarde bereiken. Huzoor-e-
Anwar (aba) gaf de opdracht om er voordeel uit te halen en zei:

 ‘’Zo heeft de media ons in het huidige tijdperk dichter bij elkaar
gebracht, niet alleen binnen een land, maar over de hele wereld. Helaas
heeft het ons, in plaats van dichter bij de deugden te brengen, dichter bij
het volgen van Satan gebracht. Onder dergelijke omstandigheden moet
een Ahmadi buitengewoon waakzaam zijn over zijn eigen toestand. Allah
de Verhevene heeft ons MTA geschonken. Allah de Verhevene heeft ons
een website gegeven voor de spirituele en educatieve programma’s van de
Jama’at. We kunnen ons alleen concentreren als we er volledige aandacht
aan besteden. Dit zal ons dichter bij God brengen en redden van Satan.’’
  

 
Onze leider Hazrat Ameer-ul-Momineen Hazrat Khalifatul Masih V

(aba) stuurde een bericht naar de leden van de Jama'at ter gelegenheid van
de jaarlijkse Jalsa Salana Australië in december 2015. Het luidde als volgt:

‘’Ik heb herhaaldelijk de aandacht van Ahmadis over de hele wereld
erop gevestigd om programma’s van MTA te bekijken. Ouders zouden
hier aandacht aan moeten schenken en er voor moeten zorgen dat hun
kinderen gehecht zijn aan MTA. Dit is een spirituele zegen die een bron is
van uw spirituele voortbestaan. Het zal uw religieuze kennis doen
toenemen. U zult spirituele voortgang boeken en een sterke band hebben
met het Khilafat. Het zal u daarnaast redden van het schadelijke effect van
andere wereldse zenders. Moge Allah u in staat stellen naar mijn adviezen
te 
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Boodschap tijdens Jalsa Salana Australië 24 december 2015
Gepubliceerd AlFazl International 15 juli 2016

handelen. Ameen.’’

Ongepast gebruik van foto's van de Khulafa
en het vermijden van schadelijke innovaties

Tijdens een gelegenheid adviseerde Huzoor-e-Anwar (aba) Lajna
Ima’illah om maximale zegeningen te behalen uit MTA:

‘’Zoals ik vandaag heb gezegd, kunnen we moderne technologie
gebruiken om onze leer over te brengen. Naast MTA hebben we ook
Jama’at websites waar programma’s en boeken vol kennis en informatie
gemakkelijk beschikbaar zijn. U moet proberen deze middelen te
gebruiken en uw kennis voortdurend te vergroten. Wat betreft MTA,
moet elk Ladjna  lid zichzelf eraan hechten en regelmatig de
programma’s bekijken. Ze moeten er op zijn minst voor zorgen dat ze
mijn vrijdagpreken en andere programma’s van Khalifatul Masih
bekijken. Verder moeten ze er ook voor zorgen dat hun kinderen erbij
zitten en meeluisteren. De meisjes die hier in het Verenigd Koninkrijk
zijn opgegroeid, moeten er ook voor zorgen dat ze nauw verbonden zijn
met MTA en de Jama’at websites. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de
programma’s van de Khalifa van de tijd kijken, omdat dit het middel zal
zijn voor hun spirituele en morele ontwikkeling en het hun religieuze
kennis zal doen toenemen.  

In alle delen van de wereld sluiten mensen zich aan bij de stroming
van Ahmadiyyat nadat ze de waarheid ervan hebben erkend door MTA te
kijken. Onlangs schreef een man uit een extreem klein en afgelegen eiland
in de buurt van Frankrijk bijvoorbeeld dat hij op de een of andere manier
MTA was tegengekomen en op dat moment mijn preek werd
uitgezonden. In de preek sprak ik over de dood van Jezus Christus as en
nadat hij ernaar had geluisterd, zei de man dat hij er vrij zeker van was dat
het de juiste leer was. Vervolgens deed hij op het internet onderzoek naar
de Jama’at en keek onze programma’s op YouTube. Nadat hij dit had
gedaan, zei hij dat hij zeker was van de waarheid van Ahmadiyyat. En dus
deed hij met de Genade van Allah Bai’at. Er zijn ook veel Ahmadi-
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Toespraak tijdens jaarlijkse Ijtema Ladjna Ima’illah UK 25 oktober 2015
Gepubliceerd AlFazl International 25 maart 2016

vrouwen die lid worden van onze Jama’at en extreem sterk zijn in hun
geloof.’’

MTA is een middel om te verbinden met het
Khilafat

Muslim Television Ahmadiyya is een grote zegen waar elk voordeel
uit behaald moet worden. Huzoor-e-Anwar (aba) zei:

‘’Tegenwoordig leiden veel dingen tot het ongenoegen van God
zoals uit eerdere voorbeelden is gebleken. Het correcte gebruik van deze
dingen is niet slecht, maar het onjuist gebruik ervan leidt tot verspreiding
van vulgariteit, kwaad en zonde. Hetzelfde kan echter ook gebruikt
worden voor het verspreiden van goedheid. Televisie kan een bron van
kennis en opvoeding zijn, maar het kan ook onfatsoenlijkheid
verspreiden. In deze huidige tijd maken Ahmadiyya Jama’at en Ahmadi’s
optimaal gebruik van de televisie. Ik had, tijdens de dagen van Jalsa, de
aandacht gevestigd op het kijken naar MTA en dit had sommige mensen
beïnvloed. Ze zeiden tegen me dat ze eerst geen MTA keken, maar nadat u
er aandacht aan geschonken had, zijn we het gaan bekijken. Ze hebben er
nu spijt van dat ze eerder geen MTA keken en geen connectie ermee
hadden en sommigen zeggen zelfs dat het kijken naar MTA voor een week
tot tien dagen hun standaard van spiritualiteit en kennis had verbeterd. Ze
hebben geleerd over de Jama’at.

Daarom herinner ik u er nogmaals aan dat u er thuis veel aandacht aan
moet besteden om voordeel te halen uit deze zegening die Allah de
Verhevene ons heeft geschonken voor onze training en om onze kennis
en spiritualiteit te laten toenemen zodat onze generaties een sterke band
behouden met Ahmadiyyat. Daarom moeten we proberen onszelf te
verbinden met MTA. Naast preken zijn er veel live programma’s die
religieuze kennis en spiritualiteit kunnen verbeteren. De Jama’at besteedt
jaarlijks honderdduizenden dollars [aan MTA] voor de training van
Jama’at leden. Als leden van de Jama’at er geen gebruik van maken, is dit
hun eigen verlies. Buitenstaanders profiteren van MTA en realiseren de 
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Vrijdagpreek geleverd op 18 oktober 2013 in Baitul Huda Moskee,
Sydney, Australië
Gepubliceerd AlFazl International 8 november 2013

waarheid van de Jama'at en leren over de eenheid van Allah en de realiteit
van de islam. Daarom moeten Ahmadi's in Australië en de rest van de
wereld maximaal profiteren van MTA. Een van de zegeningen is dat het
een geweldig middel is om de Jama'at te verbinden met de zegeningen
van Khilafat, daarom moeten we er gebruik van maken.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) heeft tijdens talloze gelegenheden gesproken
over de tarbiyyat van Ahmadi meisjes. In dit verband, verklaarde hij het
volgende in een boodschap:

‘’Lajna Ima’illah is een van de hulporganisaties van de Jama’at en
heeft een afdeling genaamd Nasirat-ul-Ahmadiyya, de organisatie van
Ahmadi meisjes tot de leeftijd van 15 jaar. Daarom maken jullie, met de
Genade van Allah, deel uit van een sterke en actieve organisatiestructuur
van de Jama’at, wiens missie het is om de wereld te informeren over de
leer van de islam en Ahmadiyyat. Vandaar dat het belangrijk is om een
uitgebreide religieuze opvoeding te hebben. Jullie zouden bekend moeten
zijn met uw overtuigingen en de islamitische leer moeten naleven. Draag
bijvoorbeeld bescheiden kleding en wanneer je de leeftijd bereikt voor het
dragen van een jas en boerka, verlaat het huis dan niet zonder dit.
Bescherm jezelf tegen onfatsoenlijke bijeenkomsten, immorele
vriendschappen en tegen het kwaad van het internet en mobiele telefoons,
etc. 

In zijn boek ‘De Ark van Noach’, heeft de Beloofde Messias (as) een
strenge waarschuwing gegeven aan diegenen die vriendschap met slechte
mensen en het bezoeken van slechte bijeenkomsten niet opgeven.
Onthoud daarom altijd deze leer. Nasirat zijn op de leeftijd
voor het verwerven van onderwijs. Besteed speciale aandacht aan je
opleiding, werk hard voor een betere toekomst en wend jezelf tot
gebeden. Neem dergelijke activiteiten over die jouw liefde voor religie
weerspiegelen. Je zou bijvoorbeeld moeten plannen om te luisteren naar
mijn preek op vrijdag wanneer het wordt uitgezonden op MTA. Maak
aantekeningen wanneer je dit doet, zodat jouw volledige aandacht is
gericht op de preken. Als je bepaalde zaken niet begrijpt, vraag het jouw
ouders. Dit zal jouw persoonlijke relatie met de Khalifa van de tijd tot
stand brengen,
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Boodschap voor Lajna Ima’illah Duitsland, gepubliceerd in het
maandelijkse blad Guldasta 20 maart 2017
Gepubliceerd AlFazl International 9 juni 2017

jouw religieuze kennis vergroten, jouw gedachtes en ideeën zuiveren en
jouw passie om de religie te dienen en deel te nemen aan Jama’at
programma’s versterken. Vergeet niet dat hoe dichter je jezelf bij het
geloof houdt, hoe groter de kans is dat je jezelf beschermt tegen sociale
kwaden. Dit zal tot gemoedsrust leiden. Als je tabligh doet, zal het een
impact hebben.’’

Tabligh via MTA
Via MTA wordt de voortgang van de Jama’at getoond en er worden 

regelmatig programma’s uitgezonden die kijkers uitnodigen naar Allah
toe en waar vrouwen ook van profiteren. In dit opzicht, zei Huzoor-e-
Anwar (aba):

‘’Aangezien ik heb gesproken over Allah’s zegeningen en het feit dat
Hij ons werk voor ons vergemakkelijkt, zal ik een paar voorbeelden
noemen over hoe Hij de harten van de mensen, inclusief vrouwen, opent.
Ik heb voorbeelden genomen van enkele vrouwen die ernaar streven de
rechten te vervullen om te behoren tot diegenen die Allah heeft benoemd
tot Khair-e-Ummat (de besten onder de mensen). Halwaani Sahibah
vertelt over haar dromen. In haar eerste droom, zegt ze ‘Ik zag een groep
van Ulema (religieuze geleerden), die schenen te zitten in Al-Hawaar-ul-
Mubaashir (dat een van onze Arabisch programma’s is op MTA). Ze
deelden informatie over het leven van de Beloofde Messias (as). Toen ik
wakker werd, kon ik me alleen het woord ‘Punjab’ herinneren, dat ik nooit
eerder had gehoord. Ik vertelde over deze droom aan een Ahmadi
vriendin en vroeg naar de betekenis van dit woord. Ze was verbaasd toen
ze dit hoorde. Enige tijd later zag ik in een droom een Noor (licht) in de
vorm van een persoon die een tulband droeg en met gekruiste benen (op
de grond) zat en me vertelde dat hij de Mahdi was. Toen ik wakker werd,
was ik erg gelukkig en sprak ik mijn verlangen uit om Bai'at (eed van
inwijding) af te leggen; maar mijn Bai'at was om de een of andere reden
vertraagd.’ Daarna zegt ze ‘In een derde droom die ik zag, lag ik overdag
te rusten toen een stem me aansprak en zei: ‘’Ik vertel je voor de derde 
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Toespraak tijdens de jaarlijkse ijtema van Lajna Ima’illah Duitsland in
Mannheim, Duitsland op 17 september 2011    
Gepubliceerd in AlFazl International 16 november 2012

keer dat ik de Mahdi ben. Op wie wacht je?’’ Hierna maakte mijn dochter
me wakker en ik voelde me zowel verbaasd als bezorgd. Daarom deed ik
zo snel mogelijk Bai’at.’

 
Huzoor-e-Anwar (aba) legde uit hoe een jonge Afrikaanse man

 van MTA  hield en ervan profiteerde:
‘’Ik zal het voorbeeld geven van een jongeman genaamd Bassam die

in een stad in Ivoorkunst woonde. Hij zei dat hij een niet-Ahmadi moslim
was en zeer geïnteresseerd was in de islam. Hij bezocht niet-Ahmadi
moskeeën; die moslims bevonden zich echter in een persoonlijk conflict.
Dit brak zijn hart en bezorgde hem pijn en verdriet. Na een tijdje, met de
Genade van Allah, kwam hij in contact met de Ahmadiyya Jama’at.
Sindsdien begon hij te bidden in onze moskee en luisterde hij naar de
lokale Dars-ul-Quran. Lokale Ahmadi’s bleven hem prediken. Al snel
begreep hij de waarheid van Ahmadiyyat en deed hij Bai’at. Hij beperkte
zich niet tot slechts het uitvoeren van Bai’at, aangezien hij dat niet
voldoende vond. In plaats daarvan keek hij actief naar MTA in de lokale
moskee. Als gevolg van het kijken naar MTA, was hij zo onder de indruk
dat hij geld spaarde en binnen een aantal maanden een satellietschotel
installeerde in zijn huis. Hij zei dat zijn geloof toenam terwijl hij
programma’s bleef kijken over de Ahmadiyya Jama’at. Hij spreekt Frans,
maar hij keek ook programma’s die niet Franstalig waren. Hij heeft het
volledige schema van MTA uit zijn hoofd geleerd. Hij zei dat mijn preken
en andere soortgelijke programma’s een bijzondere bron van
tevredenheid zijn voor zijn hart. Daarom zou elke Ahmadi moslim de
zegen van Allah in de vorm van MTA moeten erkennen. We moeten er
niet ondankbaar voor zijn. 

Zoals geprofeteerd door de Heilige Profeet (saw), doorliep de
wereld vele fases en bevindt het zich nu in de fase van de eeuwige Khilafat
van islam dat Allah heeft geprofeteerd. Daarom zou elke Ahmadi zijn
connectie en relatie met Khilafat moeten versterken en in de voetstappen
moeten treden van de jongeman uit Ivoorkust. Hij zei ook dat hij geen
enkele vrijdagspreek of programma van Hazrat Khalifatul Masih (aba)
heeft gemist en elk programma heeft bekeken. Hij vindt altijd 
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punten die zijn geloof doen toenemen. Daarom zou elke jonge Ahmadi 
 zijn prioriteiten moeten veranderen en ontzettend dankbaar moeten zijn
voor de zegen van Allah in de vorm van MTA. We moeten ons verbinden
met MTA. Met de Genade van Allah is MTA geweldige programma’s aan
het voorbereiden over veel onderwerpen in het licht van de hedendaagse
situaties en zaken. Men zou deze programma’s moeten kijken om het
Islamitische perspectief op verschillende kwesties en zaken te begrijpen
zodat de religieuze kennis kan toenemen. Op deze manier zal, InshAllah,
uw band met islam en Ahmadiyyat toenemen.’’

 
Zoals vele anderen, accepteerde een Arabier Islam Ahmadiyyat via

MTA. Huzoor-e-Anwar (aba) zei over dit incident: 
‘’Ahmad Sahib uit Jordanië zegt dat hij via MTA aan de Jama’at is

voorgesteld. Omdat hij tevreden was met de perspectieven die hij hoorde,
was hij overtuigd en bad tot Allah om leiding. Hij zegt dat hij, nadat hij
had gebeden, een droom zag waarin hij een man zag die op een dak stond
en de Fajr adhan riep. Na het voltooien van de adhan zei
hij: ‘Hayya Alal Ahmadiyya Hayya Alal Ahmadiyya’ betekenend ‘kom naar
Ahmadiyyat, kom naar Ahmadiyyat.’ De Muazzin [degene die de Adhan
noemt] zei ook enkele andere zinnen in mijn droom, maar ik herinner me
dit alleen. Het vreemde is dat toen ik wakker werd, de Muazzin van de
buurt de Adhan riep. Na deze heldere droom besloot ik de belofte te doen.
'Zodoende deed hij Bai'at samen met zijn zonen en andere familieleden.’’
 

Sprekend over een spirituele verandering als gevolg van MTA, zei
Huzoor-e-Anwar (aba):

‘’Amir Sahib Gambia schrijft dat de Maulawis in het dorp Mamt
Fanna een sterke oppositie tegen de Jama'at leidden. Mensen in het dorp
die Ahmadiyyat hadden geaccepteerd, installeerden MTA en begonnen
naar de programma's te kijken. Als gevolg hiervan bleef de belangstelling
van mensen voor Ahmadiyyat toenemen. Geleidelijk aan begonnen de 
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tegenstanders ook programma's op MTA te kijken. Toen de mensen die
ernstig tegen de Jama'at waren, naar de preken luisterden, zeiden ze dat
deze persoon niet bestreden zou mogen worden. Er wordt gezegd dat 350
mensen Ahmadiyyat hebben geaccepteerd. Amir Sahib Gambia schrijft
dat een vrouw in het dorp Mamt Fanna Ahmadiyyat had geaccepteerd en
programma's op MTA ging kijken. Haar man was sterk tegen Ahmadiyyat.
Toen ze een keer thuis over de Jama'at en Khilafat sprak, werd haar man
woedend en zei dat na vandaag niemand meer over Ahmadiyyat in hun
huis zou praten. Hij schold zijn vrouw uit in het bijzijn van andere
mensen. Ze luisterde kalm en geduldig naar haar man. Ze bleef echter
standvastig op Ahmadiyyat en bleef naar MTA kijken. Na een tijdje begon
haar man ook naar MTA te kijken. Als gevolg daarvan accepteerde hij een
maand later ook Ahmadiyyat.’’  

Oppositie kan de vooruitgang van Jama’at
niet hinderen

Tegenstanders van de Jama'at denken dat ze de tabligh
inspanningen (prediking) kunnen stoppen door een verbod op onze
boeken en tijdschriften in te stellen. Maar via andere media verspreidt
Allah de Verhevene de boodschap van Ahmadiyyat naar de hoeken van de
aarde. Huzoor-e-Anwar (aba) legde de actie van de regering van Punjab uit
om boeken te verbieden, en zei:

‘’Afgelopen vrijdag had ik gezegd dat de regering van Punjab [in
Pakistan] onlangs de publicatie en weergave van enkele Jama'at-
tijdschriften en boeken heeft verboden. Sommige kranten daar hebben dit
nieuws gepubliceerd. Tegenwoordig verspreidt nieuws zich binnen enkele
minuten over de hele wereld met gebruik van een mobiele telefoon via
afbeeldingen, berichten en andere communicatiemethoden. Nadat ze dit
hebben gezien en gehoord, schrijven mensen ook naar mij. Via fax en
andere communicatiemiddelen brengen ze hun zorgen over. We mogen
niet vergeten dat dit niets nieuws is. Gedurende de hele geschiedenis van 
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de Jama’at hebben zogenaamde religieuze leiders soortgelijke acties
ondernomen en zullen dat blijven doen. Hun trucs hebben de Jama'at in
het verleden geen kwaad gedaan en Inshallah zullen ze haar in de
toekomst ook niet schaden. En ze kunnen geen kwaad doen! Geen enkele
moeder heeft een kind gekregen dat de goddelijke missie van de Beloofde
Messias (as) kan stoppen. De zogenaamde religieuze geleerden en hun
ondersteunende regeringen hebben een manier nodig om de jaloezie te
tonen die ze hebben voor de vooruitgang van de Jama’at en de intensiteit
van hun jaloezie zorgt ervoor dat ze hun verstand verliezen. Blijkbaar
gedragen opgeleide mensen zich slechter dan analfabeten. Ze proberen
niet de glorierijke manier te achterhalen waarop de Beloofde Messias (as)
schreef over de ware leer van de islam en over de status en glorie van de
Heilige Profeet (saw). De literatuur van de Jama’at toont dit op een
prachtige manier. Eerlijke mensen, of het nu Arabieren of mensen uit
andere landen zijn, reageren verbaasd wanneer ze getuige zijn van de
realiteit en de boeken en literatuur van de Jama’at lezen. Vervolgens
realiseren ze zich dat de leer en de geschriften van de Beloofde Messias
(as) op een hele verkeerde manier worden afgebeeld en overgedragen
door deze zogenaamde religieuze leiders die zichzelf de vaandeldragers
van de islam noemen. Ze zien hoe de Beloofde Messias (as) de status van
de Heilige Profeet (saw) en de grootsheid van de prachtige leer van de
islam heeft uitgelegd. Mensen accepteren Ahmadiyyat nu en degenen die
dat nog niet hebben gedaan, schrijven brieven of bellen naar onze live
programma's en zeggen dat ze deze status en grootsheid [van de Heilige
Profeet (saw)] nu pas hebben beseft. We werden onwetend gehouden door
deze ‘geleerden’. Deze mensen beseffen niet dat vanwege hun
vijandigheid tegen Ahmadiyyat ze opzettelijk of onbedoeld bezwaren
hadden tegen de islam en de Heilige Profeet (saw). 

Deze vijandigheid en onrust is de religie van deze geleerden.
Daarom zullen ze nooit proberen de feiten te kennen, ongeacht hoeveel
chaos er voor eenvoudige moslims wordt gecreëerd. Hoe dan ook, dit zijn
hun manieren en ze zullen op deze manier blijven handelen omdat hun
persoonlijke baat hun dierbaarder is dan hun religie. Maar zoals altijd
moeten de acties van deze tegenstanders ons geloof opnieuw aanwakkeren
en onze relatie met de Beloofde Messias (as) versterken. Als we geen
aandacht hadden besteed aan het lezen van de boeken van de Beloofde
Messias (as), dan zouden we nu een sterker verlangen om
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de boeken van de Beloofde Messias (as) te lezen en in onszelf moeten
opwekken. 

Deze werken kunnen niet worden gestopt door een verbod dat is
opgelegd door de regering van Punjab, noch door enig verbod van enige
andere regering, omdat deze werken niet het gevolg zijn van menselijke
inspanningen. Deze werken zijn van Allah de Verhevene. Hij zond de
Beloofde Messias (as) met een schat aan kennis en wijsheid en beloofde
hem de overwinning. We hebben telkens gezien dat de Jama'at altijd
grotere overwinningen heeft behaald ondanks forse obstakels en
tegenstand. Dit is een onbeduidend obstakel dat tegen ons is opgeworpen,
een actie die voortkomt uit hun arrogantie. Hoe meer we worden
onderdrukt, hoe meer we genade van Allah ontvangen. Inshallah zullen er
goede dingen gebeuren. We hoeven ons hier dus geen zorgen over te
maken.
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’…Allah de Verhevene heeft ons een website
gegeven voor de spirituele en educatieve

programma’s van de Jama’at. We kunnen ons
alleen concentreren als we er volledige aandacht
aan besteden. Dit zal ons dichter bij God brengen

en redden van Satan.’’
 

(Vrijdagpreek van 20 mei 2016 in Gotenburg Moskee,
Zweden)
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Vrijdagpreek geleverd in Baitul Futuh Moskee Londen, op 15 mei 2015
Gepubliceerd in AlFazl International op 5 juni 2015

De boeken van de Beloofde Messias (as) worden in verschillende landen
van de wereld gedrukt. Ze zijn ook beschikbaar op websites, waarvan
sommige als audioboeken beschikbaar zijn en anderen InshAllah
binnenkort beschikbaar zullen worden gesteld in dit formaat. Er was een
tijd dat een verbod op publicaties zorgwekkend zou zijn geweest.
Tegenwoordig zijn deze schatten van kennis en wijsheid naar de
hemelen verspreid en zijn met een druk op de knop beschikbaar voor
ons.  Het is onze taak om zo veel mogelijk voordeel te behalen uit de
kennis, uitspraken en geschriften van de Beloofde Messias (as). Ik heb
besloten om de tijd te verlengen van de dars [lezing] over de boeken van
de Beloofde Messias (as). Op deze manier zullen Ahmadi's die door de wet
in één provincie worden getroffen, hiervan profiteren. Elk obstakel, elke
tegenstand komt ons ten goede en vestigt onze aandacht op nieuwe
manieren en middelen. InshAllah zal het zo zijn dat deze boeken niet
alleen gepubliceerd zullen worden en lezingen over deze boeken
gepresenteerd zullen worden in de lokale talen, maar dit materiaal zal
beschikbaar worden in de lokale talen van vele landen. Mensen schrijven
naar mij en daarom zeg ik dit: degenen die enige vorm van zorg hebben
in hun harten, moeten dit wegnemen.’’
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Boodschap van de islam via de publicatie, 
‘’Review of Religions’’

Toespraak tijdens Jalsa Salana UK op 13 augustus 2016 in Hadiqatul
Mahdi, Alton.
Gepubliceerd in AlFazl International op 20 januari 2017

In 1902 startte de Beloofde Messias (as) een tijdschrift vanuit
Qadian in het Urdu en in het Engels voor het prediken van de islam in de
Engelstalige wereld. Dit tijdschrift verspreidt het Noor (licht) van de islam
onder de intellectuele lezers van de wereld in het Engels, Duits en Frans
via gedrukte en elektronische media. Huzoor-e-Anwar (aba) noemde dit
tijdschrift tijdens een toespraak: 

‘’Review of Religions werd gestart door de Beloofde Messias (as) in
1902, 114 jaar geleden. Met de genade van Allah komt het uit in meerdere
formaten met de nieuwste middelen en bronnen. Met de genade van Allah
wordt de boodschap van de islam met een groot aantal gedeeld via de
gedrukte editie van dit tijdschrift, website, sociale media, YouTube en
tentoonstellingen. Via deze verschillende platforms ontvingen meer dan
een miljoen mensen de boodschap van de islam.’’

   

Alislam.org een spiritueel hulpmiddel voor
verspreiding van de islam

Belangrijk materiaal voor tabligh en tarbiyyat is in verschillende
talen gepresenteerd op de website: 
Alislam.org. Alleen de mensen die deze website gebruiken, begrijpen het
voordeel ervan. Een team van vrijwilligers werkt continu aan het
verbeteren van deze website. Huzoor-e-Anwar (aba) noemde deze website
in een vrijdagpreek:

‘’Er is nog een zaak die ik wil noemen. Ik wilde dit aan het einde van
de Jalsa in Qadian vermelden. Met Allah’s genade hebben we een nieuwe
bron op onze website, alislam. ‘Ruhani Khazain ’, de boeken van de
Beloofde Messias as, zijn aan een zoekmachine toegevoegd. Als u iets wilt
vinden, dan voert u een woord in, bijvoorbeeld Allah of Jezus de Messias
of Mohammad (saw), dan zullen de delen van ‘Ruhani Khazain’ worden 
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Vrijdagpreek van 31 december 2010 in Baitul Futuh Moskee, Londen
Gepubliceerd in AlFazl International op 21 januari 2011

weergegeven waar dit woord is gebruikt in de vorm van naam en
referentie. Vervolgens kunt u de pagina's zien die de werkelijke pagina's
van het boek waren door te zoeken op internet of op Alislam. Dit is een
geweldige prestatie en het was een moeilijke taak. Met de genade van
Allah heeft een team van onze jeugd dit bereikt.’’
Vervolgens zei hij:

‘’Ze hebben dus een enorme taak volbracht. Degenen die dit niet
gebruiken, zullen het misschien niet waarderen. Deze jongemannen
hebben veel werk verricht door elk boek te lezen, elk woord in het boek te
zoeken, een index te maken en vervolgens een programma voor de index
en de pagina's te maken. Moge Allah hen belonen en moge de wereld er
baat bij hebben. 

Degenen die bezwaar willen maken, zullen bezwaar blijven maken
tegen de boeken van de Beloofde Messias (as). Als u het echter ziet, is dit
een schat die een bron van hervorming voor deze wereld kan zijn.
Degenen die er niet om geven, maken zelfs grapjes over de verzen van de
Heilige Koran. Moge Allah de Verhevene wijsheid en begrip aan de wereld
schenken.’’

Vrijdagpreek: een spirituele zegen
In de afsluitende toespraak tijdens de Majlis-e-Shura Jama’at-e

Ahmadiyyah UK, adviseerde Huzoor-e-Anwar (aba) de leden van de Shura
om maximaal te profiteren van MTA, vooral door regelmatig te luisteren
naar de vrijdagpreek. Huzoor-e-Anwar (aba) zei: 

‘’Een andere kwestie waar ik in het bijzonder de aandacht van de
ambtsdragers en afgevaardigden van Majlis-e-Shura op wil vestigen, is dat
u en uw familieleden maximaal zouden moeten profiteren van MTA tot
hoeverre dat mogelijk is. U moet ook andere vrienden aanmoedigen om
voordeel te halen uit MTA. Aanvankelijk moet u elke dag wat tijd
vrijmaken om programma’s van uw interesse op MTA te bekijken.
Vrienden die bijvoorbeeld naar Engelse programma’s willen kijken zullen
uitstekende Engelse programma’s vinden die dagelijks worden
uitgezonden. Ze zouden regelmatig naar die programma’s moeten
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Slottoespraak Majlis-e-Shura UK op 16 juni 2013 in Baitul Futuh
Moskee, Londen
Gepubliceerd in AlFazl International op 25 oktober 2013

luisteren. 
De belangrijkste behoefte van de tijd is dat u regelmatig naar de

vrijdagpreek luistert die elke vrijdag wordt uitgezonden. Vervolgens zou
u ook naar programma’s moeten kijken die ik bijwoon, zoals toespraken
voor niet-moslims, mijn toespraken op Jalsa en tijdens andere
gelegenheden. InshAllah zal het kijken naar deze programma’s gunstig
voor u zijn en om deze reden zou u naar deze programma’s moeten
kijken.’’
 

Tijdens de slottoespraak van de Nationale Ijtema van
Waqfeen-e-nau Jama’at Ahmadiyya UK, gaf Huzoor (aba) belangrijk
advies over verschillende onderwerpen. In deze toespraak gaf Huzoor aba
speciale instructies om voordeel te halen uit vrijdagpreken, omdat deze
een bron kunnen zijn voor het creëren van een sterke band tussen de
leden van de Jama’at en de Khalifa van de tijd. Huzoor-e-Anwar (aba) zei:

‘’U moet volledige vertrouwen hebben in het feit dat Allah de
Almachtige in dit tijdperk, het tijdperk van de Beloofde Messias (as), de
middelen en hulpbronnen heeft verschaft om de verspreiding van de
islam te voltooien. In de tijd van de Heilige Profeet (saw) had de wet zijn
volmaaktheid bereikt en dus was hij (saw) de Khatamun Nabiyyin, het
Zegel van alle profeten. De middelen om de boodschap te verspreiden
naar alle delen van de wereld waren echter nog niet verschenen, zoals de
media en andere vormen voor het verspreiden van de boodschap. In de
tijd van de Beloofde Messias (as), in overeenkomst met de beloftes van
Allah de Almachtige, werden aanvullende middelen en hulpbronnen
beschikbaar zoals massa media, televisie, pers enzovoort, die het platform
verschaften voor het verspreiden van de boodschap van de islam van de
ene uithoek van de wereld tot de andere. Met de genade van Allah de
Almachtige heeft de Ahmadiyya Jama’at vandaag de dag deze middelen
gekregen van Allah de Almachtige om islamitische leerstellingen over de
wereld te verspreiden. Het is dus de plicht van elk lid van de Jama’at, in
welk deel van de wereld ze ook leven, om volledig en correct gebruik te
maken van deze moderne middelen en bronnen. Ze zouden ernaar
moeten streven om de boodschap van de islam in alle richtingen en in alle
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delen van de wereld te verspreiden en zo deel te nemen aan de
zegeningen die Allah de Almachtige ons in dit tijdperk heeft verleend.’’

Huzoor-e-Anwar (aba) noemde het gebruik van de nieuwste
technologie om direct voordeel te halen uit de vrijdagpreken:

‘’Verder zou u met absolute overtuiging moeten geloven dat na het
overlijden van de Beloofde Messias (as), overeenkomstig de belofte van
Allah de Almachtige en de profetieën van de Heilige Profeet (saw), het
ware en oprechte systeem van Khilafat tot stand is gekomen, die u moet
gehoorzamen en volledig moet volgen. Een zeer belangrijk middel om
gehoorzaamheid aan Khilafat te vervullen en de leiding van de Khalifa te
implementeren is in de vorm van de grote gunst en zegening die Allah de
Almachtige voor ons heeft gevestigd door middel van MTA. Daarom moet
u via MTA elke mogelijke inspanning doen om regelmatig te luisteren
naar mijn preken waar u ook bent, of dat nu via de televisie, laptop of
mobiele telefoon is. In dit tijdperk kan niemand met een gerechtvaardigd
excuus komen dat ze de boodschap of leerstellingen niet konden
ontvangen, aangezien door de media en andere middelen alles nu
gemakkelijk en direct beschikbaar is voor ons met een klik op de knop. En
dus, wat de preken betreft, zijn ze ook gemakkelijk op vele verschillende
manieren beschikbaar. U kunt de preken op MTA via tv bekijken, of u
kunt ze downloaden van de MTA-website of bekijken via de MTA
OnDemand-service. Er zijn ook andere belangrijke programma's op MTA
om naar te kijken, deze zullen uw religieuze kennis vergroten en zullen
ook een bron zijn om uw band met Khilafat te versterken. Een andere
manier om uw religieuze kennis te vergroten, is via de Alislam-website,
waar een breed scala aan materiaal beschikbaar is. Als u een volwassen
leeftijd hebt bereikt, zou u uzelf zoveel mogelijk moeten verbinden met al
deze verschillende bronnen en middelen. Door dit te doen zou u uw
kennis moeten vergroten, maar u zou deze middelen ook moeten
gebruiken om uw connectie met Khilafat te versterken en uw
verantwoordelijkheid van het geven van voorrang aan het geloof boven
wereldse zaken na te komen. Tegenwoordig zijn er talloze programma's
op tv en zijn er websites op internet of andere dingen die iemands
interesse en aandacht trekken. Het gebruik ervan komt nooit tot een einde
en om zo te zeggen dat we eerst onze wereldse activiteiten en
verplichtingen moeten afronden of voltooien en dan MTA op tv of via
streaming zullen kijken, betekent dat u in werkelijkheid nooit tijd zult
vinden om naar MTA te kijken. Om uw verantwoordelijkheden na te
komen door te profiteren van die middelen 
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Nationale Waqfeen-e-Nau Ijtema UK op 1 maart 2015
Gepubliceerd in AlFazl International op 22 juli 2016

Vrijdagpreek gehouden op 4 maart 2016, Baitul Futuh Moskee, Londen
Gepubliceerd in AlFazl International op 25 maart 2016

en bronnen die uw religieuze kennis zullen vergroten, zult u voorrang
moeten geven aan uw religie en geloof boven wereldse programma's en
activiteiten.’’

MTA legt op internationaal niveau een sterke band tussen leden van
de Jama’at en Khilafat-e-Ahmadiyya. Huzoor (aba) zei hierover:

‘’In dit tijdperk heeft Allah de Verhevene nog meer gemak voor ons
gecreëerd. Ten eerste zou elke Ahmadi de gewoonte moeten aanwakkeren
om MTA te kijken voor persoonlijke tarbiyyat en om een
sterke band met Khilafat op te bouwen. We moeten anderen vertellen
over de programma's op MTA en de website. Als u de kans krijgt, ga dan
bij uw vrienden zitten en kijk naar dergelijke programma's. Stel deze voor
aan uw vrienden. Veel mensen schrijven om te zeggen dat, sinds ze
regelmatig op zijn minst de vrijdagpreek op MTA zijn gaan kijken, hun
geloof sterker is geworden en ze merken dat hun connectie met de
Jama’at ook sterker is geworden. Ons geloof wordt sterker. MTA en de
Alislam-website zijn dus beide zeer goede bronnen voor tabligh over de
Beloofde Messias (as) en ook bronnen voor tarbiyyat van Ahmadi’s en om
hen te verbinden met Khilafat en de Jama’at. Het is verplicht voor elke
Ahmadi om zich hieraan te verbinden.’’
 

In een vrijdagpreek legde Huzoor-e-Anwar (aba) het voordeel uit
van de vrijdagspreek met betrekking tot de hervorming en verbetering in
de toepassing van de leden van de gemeenschap. Hij zei:

‘’Zoals eerder gezegd, hebben Khulafa-e-Ahmadiyyat de aandacht
gevestigd op het verbeteren van het uitoefenen van het geloof. Door
middel van preken en andere geschriften hebben eerdere Khulafa en ik de
aandacht gevestigd op het weghalen van deze tekortkomingen. Jama'at en
de hulporganisaties maken ook programma's, in het licht van de
richtlijnen, om Ahmadi's op alle niveaus en van alle leeftijden te
beschermen tegen de aanval van de vijand. Ieder van ons moet echter  
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Vrijdagpreek gehouden op 6 december 2013 in Baitul Futuh Moskee,
Londen
Gepubliceerd in AlFazl International op 27 december 2013

streven naar zijn eigen praktische hervorming en krachtig opstaan
tegenover de vijanden van het geloof; sterker nog, blijf standvastig om
deze vijanden te helpen om te hervormen, want het is niet voldoende om
alleen tegen de vijand te waken, maar we moeten hen juist proactief
helpen bij het hervormen.  Om dit te bereiken zullen we, als er een
persoonlijke relatie met God tot stand komt, niet alleen de vijand kunnen
verslaan, maar door hen te hervormen, zal hun leven verbeteren in dit
leven en in het hiernamaals. We zouden ook de fitna (beproeving)
vernietigen die onze toekomstige generaties probeert te beïnvloeden. Op
deze manier zullen we onze toekomstige generaties beschermen. We
zullen het geloof, van de zwakkeren onder ons, beschermen. Deze
praktische hervorming zal zich van de een naar de ander verspreiden en
dit zal doorgaan tot de Dag des Oordeels. Onze praktische hervorming zal
ook de weg openen voor prediking. In plaats van het kwaad te
verspreiden, zullen de nieuwe uitvindingen een middel worden om de
naam van God in elke regio en elk land te verspreiden.’’
 

Allah’s beloften zullen uitkomen
Hoewel elektronica en sociale media het mogelijk hebben gemaakt

om grote vooruitgang te boeken op het gebied van tabligh (prediking) en
tarbiyyat (hervorming), heeft het ook de vijanden van Ahmadiyyat
toegestaan om problemen te veroorzaken. In dit verband zei
Huzoor-e-Anwar (aba):

‘’Er zijn veel beloften van Allah aan de Beloofde Messias (as) en
InshAllah zullen en worden deze beloften vervuld. Ik zal een paar
incidenten vertellen, die laten zien hoe Allah de Jama’at uitbreidt. Met
name jonge meisjes worden soms misleid door het internet of andere
mensen en voelen dat de Jama’at geen vorderingen maakt. Ze voelen zich
wanhopig en voelen zich gefrustreerd. De vijand probeert wanhoop onder
ons te verspreiden. Tegenstanders spannen zich in om dit te doen en
hetzelfde gebeurt tegenwoordig via de media, vooral via vulgaire
discussies op websites enz. Langzaam en geleidelijk creëert dit wanhoop in
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de hoofden van onze jongeren, waardoor ze afdrijven van religie. Denk er
daarom altijd aan om nooit een gedachte van frustratie en wanhoop in uw
hoofd te koesteren. ‘’
 

‘En bij hen, die heinde en ver verspreiden.’ 
[Wanashirati nashran]
 
 
Uitvindingen van het huidige tijdperk en de nieuwste

communicatiemiddelen zijn behulpzaam en nuttig gebleken bij het
verspreiden van de ware boodschap van de islam. Huzoor-e-Anwar (aba)
heeft herhaaldelijk de ondersteunende tekenen van Allah; beloningen en
overwinningen,  genoemd in vrijdagpreken en toespraken. Huzoor-e-
Anwar (aba) legde dit onderwerp uit met verwijzing naar de Heilige Koran:

‘’We moeten onthouden dat de macht van Allah de Verhevene
niet beperkt is. Als Hij het wil, kan Hij alle profetieën en overwinningen
die aan een profeet zijn voorspeld, tijdens zijn leven in vervulling laten
gaan. Allah wenst echter dat degenen die later komen ook een deel
worden van deze overwinningen en zegeningen. Daarom vestigen de
snelle hulpbronnen van deze tijd onze aandacht op het feit dat we ze op
de juiste manier moeten gebruiken. We zouden ze moeten gebruiken om
in de voetsporen te treden van de Metgezellen (moge Allah tevreden met
hen zijn). We moeten supporters en helpers worden van de Leider (imam)
van de tijd en door zijn helpers te worden, kunnen we zijn missie
vervullen. Snelle hulpbronnen trekken onze aandacht om deze snelheid
als een zegen van God te beschouwen en te gebruiken voor Zijn geloof.                   

Allah heeft gezegd,
 
 
‘En bij hen, die heinde en ver verspreiden.’ (Heilige Koran 77:4)
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En presenteerde degenen die de boodschap op een goede manier
verspreidden als getuige. Dit is de boodschap waarvoor de Heilige Profeet
(saw) werd aangesteld. Het is de perfecte religie die zal blijven bestaan tot
de Dag des Oordeels. In het huidige tijdperk vond de komst van de
Beloofde Messias (as) plaats voor haar herleving.

In dit tijdperk heeft God ons van moderne middelen voorzien voor
het verspreiden van deze boodschap. De Metgezellen van de Heilige
Profeet (saw) hadden geen moderne middelen en hulpbronnen, maar toch
eerden ze de verplichtingen van tabligh. Tegenwoordig zijn zowel de
middelen als de bronnen beschikbaar. Ze waren bestemd voor de tijd van
de ‘vurige toegewijde’ van de Heilige Profeet (saw) en Allah had hierover
geprofeteerd. Dit vers, dat een profetie is, wordt op een andere plaats [in
de Koran] genoemd als:

'En wanneer geschriften worden verspreid.'  (Heilige Koran 81:11)
 

Dit tijdperk, het tijdperk van de Beloofde Messias (as), is het
tijdperk van de verspreiding van boeken. Om deze reden heeft hij een
immense oceaan van zijn geschriften achtergelaten, "Ruhani Khazain"
(spirituele schatten), die tijdens zijn leven werden gepubliceerd. Zijn
metgezellen speelden een grote rol bij het verspreiden ervan. We lezen in
de verhalen van de metgezellen veel voorbeelden van een metgezel die
een boek aan iemand gaf die sterk beïnvloed raakte na het lezen ervan.
Veel mensen traden op deze manier Ahmadiyyat binnen. Mensen
ondernamen dit met een geest van opoffering, net zoals de Metgezellen in
het eerste tijdperk van de islam deden. En toen werden deze mensen, deze
Metgezellen die als getuige zijn gepresenteerd, de geliefde van Allah de
Verhevene. Later volgden de metgezellen van de Beloofde Messias (as)
ook in de voetsporen van de Metgezellen van de profeet Mohammed
(saw) en deze mensen werden ook de geliefde van Allah de Verhevene.
Tegenwoordig heeft Allah de Verhevene ons voorzien van efficiënte
middelen om deze boeken te verspreiden en te reageren op de
tegenstanders van de islam. Vroeger kostte het tijd om boeken te
verspreiden, maar nu kan een bericht onmiddellijk worden afgeleverd.
Zodra een boek is gepubliceerd, kan het aan de andere kant van de wereld
worden gedrukt. 
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Vrijdagpreek gehouden op 15 oktober 2010 in Baitul Futuh Moskee,
Londen
Gepubliceerd in AlFazl International op 5 november 2010

Tegenwoordig doorlopen de boeken van de Beloofde Messias (as),
de Heilige Koran en andere islamitische literatuur nieuwe stadia van
uitzending via internet en televisie. De snelheid van de media van
vandaag was een paar decennia geleden niet voorstelbaar. Maak dus
gebruik van deze kansen die ons door Allah de Verhevene zijn gegeven
om de islam te prediken en te verdedigen. Het is een gunst van Allah de
Verhevene dat hij in deze tijd voor deze nieuwste uitvindingen heeft
gezorgd. Door deze beschikbaar te stellen, is het predikingswerk
gemakkelijker gemaakt. We zouden moeten proberen deze op de juiste
manier te gebruiken, in plaats van tijd te verspillen aan frivoliteiten en
verkeerde activiteiten. We zouden hiervan gebruik moeten maken en als
we deel gaan uitmaken van de groep die de boodschap van de Messias van
Mohammed (saw) aan de wereld verspreidt, dan kunnen we als onderdeel
van deze groep worden beschouwd. Wij kunnen die mensen zijn van wie
Allah getuigenis heeft afgelegd. 

Ik had hetzelfde gezegd tijdens het MTA-evenement dat vandaag
de dag elke medewerker van MTA, ongeacht waar ter wereld hij of zij
werkt, eraan werkt om de boodschap van de Beloofde Messias (as) naar de
uiteinden van de aarde te brengen. God zal dit laten gebeuren. Hij
openbaarde aan de Beloofde Messias (as): ‘Ik zal uw boodschap naar de
uiteinden van de aarde brengen’ en voor dit doel voorzag Hij in deze
middelen om Zijn boodschap naar de uiteinden van de aarde te
verspreiden. God heeft het voorbestemd om zo te zijn en alle
uitvindingen getuigen ervan.’’ 

Vlotte vooruitgang in moderne vormen van communicatie en
media-industrie heeft geleid tot grotere verantwoordelijkheden bij de
Ahmadi's. Huzoor aba legde dit onderwerp uit en zei het volgende:

In dit tijdperk heeft Allah de Almachtige ook onze Jama’at in staat
gesteld te profiteren van moderne vormen van communicatie en de
media. Dit blijkt een geweldig middel te zijn om de boodschap van de
islam wijd en zijd te verspreiden. Via MTA bereikt de boodschap van onze
Jama'at bijvoorbeeld alle uithoeken van de wereld. Dit vergroot echter ook
onze verantwoordelijkheden, omdat degenen die onze boodschap horen 
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ook in onze richting zullen kijken om te zien of we in praktijk brengen
wat we prediken. Als ze opmerken dat de boodschap die we overbrengen
waar is, maar de normen van de Ahmadi's zelf zwak zijn, dan kan het in
plaats van een positieve impact het tegenovergestelde effect hebben. Het
is ook mogelijk dat als anderen onze boodschap horen maar vinden dat
geboren Ahmadi's niet aan hun vereiste normen voldoen, zij het op zich
zullen nemen om de ware leerstellingen van de islam te verspreiden en
hun leven dienovereenkomstig te leven. In dat geval zal het succes en de
vooruitgang van onze Jama’at, de Jama’at van de Beloofde Messias (as),
worden afgestemd op die vrome nieuwkomers en degenen die
achterblijven, zullen van deze zegeningen worden beroofd. Laat u dus niet
achterop raken. Probeer juist voorop te lopen bij het overbrengen van de
waarheid van Ahmadiyyat, niet alleen met uw woorden, maar ook met uw
gedrag en daden. Wees de lichtbronnen die de waarheid van de islam
verlichten.’’

 
Moge Allah ons in staat stellen onze capaciteiten om kennis te

vergaren te vergroten en om tabligh (prediking) en tarbiyyat (hervorming)
te doen door maximaal gebruik te maken van de nieuwste uitvindingen.
Mogen we uitblinken in dienstbaarheid en Sultanan Naseera [sterke
helpers] worden van de Khalifa van de tijd en het trotse nageslacht van
Islam Ahmadiyyat. Ameen.
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Bronnen van de Engelse vertaling gebruikt in
het boek Social Media
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