
Commentaar, uitdrukkingen en dankbaarheid van de 
deelnemers bij de succesvolle organisatie van de jalsa. 

De betekenis van de jalasa salana houdt in dat de djamaat ahmadiyya 
hard moet werken om vrede en broederschap te verspreiden. 

Met de genade van Allah was de jalsa salana een succes 
 

Huzur-e-anwar zei dat veel mensen het succes van de Jalsa Salana aan het vieren zijn. Het 
toont aan dat iedereen de Jalsa Salana op MTA bekeken heeft. Maar het echte succes 
betekent dat wij moeten proberen om alles wat wij geleerd hebben tijdens de jalsa, uit te 
oefenen. En wij moeten Allah bedanken om ons al deze verschillende media mogelijkheden  
toe te kennen die wij kunnen gebruiken om religie en kennis te promoteren. Al deze 
mediums zijn een manier om onze rechtvaardigheid te verbeteren. Wij zijn dankbaar aan alle 
mannen en vrouwen die als vrijwilligers werken voor de organisatie van de jalsa. Moge Allah 
hun belonen. Huzur-e-anwar zei dat “in naam van alle vrijwilligers wil ik de gasten toch 
bedanken voor hun medewerking”. 

Huzur sprak over het plezante commentaar en uitdrukkingen van de gasten die de jalsa 
bezocht hebben. Onder andere, politici, ministers, enzovoort. Huzur zei dat wanneer iemand 
naar al dit luisterd wordt hij dankbaar tegenover Allah. Een gast uit Uganda cmerkte op dat 
hij nooit zulke niveau van gastvrijhgeid, veiligheid en andere reglementering heeft gezien. 
“Als ik deze jalsa moest samenvatten zou mijn hoofduitdrukking zijn dat djamaat ahmadiyya 
werkt naar de mensheid, vrede en broederschap”. Een vriend uit Nigeria merkte op dat “Ik 
nooit ervoor zulke niveau van gehoorzaamheid heb gezien dat de khuddam en andere 
ahmadi’s naar hun Khalifa hebben getoond.” Een gast uit Congo zei “ddjamaat-e-ahmadiyya 
heeft het ware beeld van hun godsdient door voorbeeld getoond ”. De vice-voorzitter van de 
nationale assemblage van Benin zei dat “het beste wat ik opmerkte is dat de leden van 
ddjamaat ahmadiyya een diepe liefde voelen voor hun Khalifa”. Het gehele regeling van de 
jalsa was heel goed. Een gast uit Serbië zei de djamaat Ahmadiyya hun motto, Liefde voor 
iedereen, haat voor niemand, in praktijk volgen. Een gast uit Kazachistan zei “Ik ben naar 
vele plekken geweest maar hier zag ik actuele liefde voor de mensheid”. 

Huzur-e-anwar zei dat door gratie van Allah hebben de pers media volledig aandacht 
besteedt aan de jalsa. Huzur zei verder dat MTA, radio en sociale media, kranten en 
interviews hebben allemaal bijgedragen tot de verspreiding van de jalsa over heel de wereld. 
Huzur verteld ook over het commentaar van bezoekers uit verscheidene Afrikaanse landen. 
Huzur zei dat de jalsa een grote rol heeft gespeeld in het introductie van de djamaat. 



Huzur sprak over een aantal zwakke punten en klachten. Onder andere, het tekorte aan 
stoelen, beeldschermen, problemen met badkamers, lange wachtijden in de markt en 
mishandelen van sommige gasten door de transport afdeling. Huzur gaf enkele instructies en 
advies over deze zaken. Huzur zei dat Jalsa Salana in het algemeen een spirituele ervaring 
was. Moge Allah iedereen in staat stellen om van de jalsa te profiteren. Op het einde sprak 
Huzur-e-anwar over Farida begum sahiba, vrouw van Mirza Rafiq ahmad sahib. Zij was ook 
de schoondochter van Khalifatul Masih de tweede. Hij aankondigde ook namaaz-e-janaaza in 
afwezigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


