
Samanvatting NL Vrijdagspreek 12 aug 2016. 

H1: Inauguratie van JalsaSalana. Verschillende aspecten van hospitaliteit en instructies in verband met 
een aantal administratieve zaken. 

H2: Deelnemers van de Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst) moeten hun aandacht richten op 
religieuze, educatieve en spirituele ontwikkeling.  

H3: Gasten mogen de vrijwilligers bedanken die de gastvrijheid terecht doen door moeiteloos dag en 
nacht te werken. 

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis (aba) op 12 augustus 2016 
in Hadiqatul Mehdi, Alton, VK.  

 

Huzur-e-anwar legde de methodes uit om de titels van de toespraken van de sprekers te kiezen  en 
vertelde dat zij hun toespraken voor veel dagen met veel werk beoefenen en ze in een heel korte 
periode geven zodat de beste data voorzien kan worden voor hun religieuze, educatieve en spirituele 
vooruitgang. Deelnemers moeten verzekeren dat ze in de jalsagah (vergaderzaal) zitten en luisteren 
naar alle programma's. Huzur-e-anwar vermeldde klachten van mannen en vrouwen. Hij zei dat kleine 
kinderen in de kindertent  moeten zitten en men niet in groepen mag zitten in de jalsagah. Hij zei, als 
de luisteraars 50% van deze toespraken onthouden, kunnen ze hun religieuze, educatieve en spirituele 
niveau verhogen. De Beloofde Messias a.s. zei, aandachtig luisteren, is een zaak van geloof. Luiheid, 
onwetendheid en onoplettendheid zorgen voor zeer slechte resultaten. Huzur-e-anwar instrueerde de 
mannen en vrouwen die op het einde van de tent zitten geen reden van geklacht te zijn door hun 
luidruchtigheid. 

Huzur-e-anwar zei, luister met de intentie om permanente, educatieve en spirituele voordeel te hebben 
en niet voor tijdelijk plezier. Luister niet alleen naar favoriete sprekers. Huzur zei dat wereldlijke 
sprekers alleen wensen om toegejuigd te worden en hun luisteraars zijn hierdoor geen oprechte jalsa 
bezoekers. Alhoewel, oprechtheid een positieve effect heeft. De Beloofde Messias a.s. trekt onze 
aandacht naar schijnbare kleine zaken, zodat de zwakke gedrag van een aantal mensen geen ideologie 
vormt voor de meerderheid.  Hij zei dat als de jalsa geen gevolg heeft op onze educatieve en 
ideologische ontwikkelig, dan is dit een zaak om zich zorgen over te maken. Moge Allah de woorden 
van de sprekers zegenen, zodat die woorden in de gedachten van de luisteraars doordringen. Iedere 
luisteraar moet verzekeren dat hij tijdens deze drie dagen wereldlijke zaken vergeet en zijn religieuze 
en spirituele niveaus verbetert.  

Huzur-e-anwar instrueert de gasten om respect te hebben voor de werkers. Hij zei dat de gasten hun 
emoties onder controle moeten houden. De werkers worden ook geleerd om zelfbeheersing en geduld 
uit te oefenen. Verkeerde houdingen ontmoedigt kinderen voor de toekomst. Huzur zei als de 
deelnemers met enige moeite geconfronteerd worden moeten ze het openhartig verdragen. Er gaan 



hoogstwaarschijnlijk problemen gebonden zijn aan het verstrekken van tijdelijke voorzieningen. 
Sommige regelingen kunnen niet gemaakt worden als gevolg van permanente en technische redenen. 
Dank de werkers die dag en nacht werken om in elke afdeling gastvrijheid te tonen. Blijf proberen om 
manieren te vinden om Allah plezier te brengen. De Heilige Profeet (vzmh) heeft gesteld dat er in 
tijden van tijdelijke verblijf men het volgende moet bidden "Ik vraag voor volledige bescherming van 
Allah's citaten tegen elke kwaad".  

Huzur-e-anwar vermeldde het onbehagen van sommige bezoekers  van de nacht ervoor en instrueerde 
de werkers om dit snel te rektificeren. Huzur-e-anwar zegt dat er mensen zijn die alle ontberingen 
verdragen om voordeel te kunnen halen uit de omgeving van de jalsa voor zichzelf en hun kinderen. 

Huzur zei dat deelnemers aan de jalsa ook tijdig moet zijn in verband met gebedsuren. Gasten en de 
afdeling 'Tarbiiyyat' (verzorging en begleiding) moeten hieraan aandacht besteden. Dan sprak Huzur-
e-anwar over het verbeterde faciliteiten van GSM-gebruik en zei, zet de GSM's uit of zet de volume 
laag tijdens het gebed en het programma. Werk mee met de transport- en controlafdelingen, blijf 
uitzonderlijk alert in de gebieden van de parking, parkingcontroles, tijdens het eten en in de Jalsagah. 
Hou een oogje op wat er rond u gebeurt en op elk ongeoorloofde activiteit. Haal voordeel uit de 
informatieve tentoonstellingen die gehouden worden door de afdelingen van 'History' en 'Review of 
Religions'. Op het einde instrueerde Huzur-e-anwar aan de deelnemers van de jalsa om tijd te 
spenderen  aan gebed en nawafils en het reciteren van "Darud Sharif" en "Zikre Ilahi". Moge Allah 
deze jalsa een succes maken en ons beschermen tegen alle kwaad. Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


