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Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering 

Notities - Vrijdagspreek van Hadrat Khalifatul-Masih Khamisaba, 12 juni 2015, in Baitul-Futuh, London. 

 

Maak de gunst van uw Heer bekend [93:12] 

 

Na Tashahhud, T‘awwudh, Tasmiyyah en Surah Fatiha zei Hudur dat de Beloofde Messiasas heeft 
gezegd dat men constant tot God moet blijven bidden. Daarnaast is het belangrijk dat men de 
gunst van zijn Heer bekend maakt. Dit zal resulteren in het feit dat de liefde voor God zal 
toenemen en door liefde zal de ambitie om te gehoorzamen verder groeien.   
 
Hudur heeft gezegd dat wij iedere dag de zegeningen van God ervaren maar wanneer ik op reis ga 
zie ik in het bijzonder de goddelijke gunsten. Ik was naar Duitsland gegaan voor Jalsa Salana maar 
door de genade van Allah heeft Hij ons instaat gesteld om de boodschap van Islam Ahmadiyyat te 
verspreiden. 

‘Harten kunnen alleen geraakt worden door de Genade van Allah’ 
 
Opmerkingen van niet-ahmadi gasten 
De Jalsa Salana Duitsland word ook bezocht door delegaties uit Europese buurlanden. 

- “Een vrouw bleef constant huilen tijdens een mulaqaat en door de Jalsa Salana was zij 
volledig overtuigd van de waarachtigheid van Ahmadiyyat” 

- Hudur zei dat door de genade van Allah veel jongeren ook interesse hebben om Islam en 
Ahmadiyyat te onderzoeken.  

- “Ik word Ahmadi” 
- “Er is geen organisatie in de wereld die zo’n programma kan organiseren zelfs regeringen 

zouden dit niet kunnen organiseren”. 
- “De slogans die aan de muur hangen worden in feiten ook gepraktiseerd door de leden van 

de Djamaat”. 
- “Ik was totaal onwetend dat er ook een vrede liefhebbende gemeenschap bestond binnen 

de moslimgemeenschap. Ik heb nu een verhelderende beeld van de Islam.” 
- “Stuur ook missionarissen naar onze land om uw boodschap te verspreiden”. Dit is niet 

slechts een verzoek van een land of twee maar een veelvoorkomende verzoek. 
- “Ik verstond niet wat de mensen tegen elkaar zeiden maar ik kon liefde aflezen van hun 

gezichten. Ik heb veel van de wereld gezien maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.” 
- “Ik nam deel aan het programma (opening van een moskee) om te kijken of de Khalifa ook 

over vrede zou spreken op lokale niveau zoals hij dat ook voor gezaghebbende politieke 
leiders doet” 

- “Mijn vooroordelen zijn verdwenen” 
- Door de media zijn miljoenen mensen bereikt met onze boodschap. En door de genade 

van Allah beginnen onze leden van de Djamaat ook in de media te werken. 

 Abdullah - zoon van een ahmadi-moslim uit Rusland - heeft na het zien van een droom 
bait gedaan en is toegetreden tot de djamaat. 
 

Verbeteringspunten voor de Jalsa Salana: 
- Voedsel moet niet verspild worden 
- Verblijfplaats van externe gasten moet niet te ver zijn van de Jalsa Gah 
- Ruimte moet schoon gehouden worden 
- Functiehouders moeten gasten helpen wanneer hun behoefte terecht is, zelfs als dat buiten 

de regels zal valt. 
- Afsar Jalsa Salana heeft zelf ook punten genoteerd en dit (zelfanalyse) is een belangrijke 

eigenschap voor de ontwikkeling en verbetering van onze programma’s. 
 

“Deelnemers aan de Jalsa Salana komen voor de spirituele voedsel” 
 

“Het is de verantwoordelijk van de Djamaat om de nieuwe bekeerlingen goed te 
integreren binnen het systeem van de djamaat” 

 
“Jalsa Salana zorgt niet alleen voor de onderwijs en opvoeding van de leden maar zorgt 

daarnaast ook voor de verspreiding van de boodschap van Islam en Ahmadiyyat” 


