
Samenvatting NL Vrijdagpreek 19 aug 2016. 

H1: Dankbaarheid aan Allah voor de succesvolle evenementen van de Jalsa Salana, 
dankbaarheid aan de medewerkers van de Jalsa, berichtgeving in de media en 
indrukken van de bezoekers. 

H1: De Jalsa Salana is een grootvoorbeeld van Liefde, Vrede en ware 
broederschap. Indrukken. 

H3: Streef erna om van de spirituele atmosfeer van de Jalsa, haar toestand en haar 
effectieve lessen, een permanente deel van uw leven te maken. 

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba) op 
19 Augustus, 2016 in Baitul Futuh, London.  

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de Vrijdagspreek op 19 augustus, 2016 in 
Baitul Futuh, London. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA. 
Huzur-e-anwar zei in het begin dat door de gratie God, de Jalsa Salana van de 
Ahmadiyya Djamaat, Groot-Britanië, vorige week gehouden werd. Ondanks de 
vele intogenheden  en door de algemene toestand van de wereld en de grootste zorg 
om deze jalsa te organiseren, zijn deze drie dagen, op een zeer harmonieuze en 
vlotte manier verlopen.  Moge Allah de djamaat veilig houden van alle 
moeilijkheden en kwaad. Amin.  

Huzur-e-anwar zei dat we gaan blijven proberen om de spirituele atmosfeer, 
toestanden en dingen die ons ontroerd hebben, deel van ons leven te maken. We 
moeten bidden tot Allah om Zijn zegeningen te behouden en de goede wil die Hij 
de Beloofde Messias schonk, ook deel van ons eigen leven te maken. Moge Allah 
ons in staat stellen om Zijn dankbare Schepping te zijn en de erfenissen van Zijn 
zegeningen te krijgen. Huzur zei dat de Khuddam, Atfaal en Ansaar (mannelijke 
categorieën in de djamaat systeem) allemaal vrijwillig dienen en met grote 
oprechtheid en devotie hun plichten uitvoeren. Door de aanwezigheid van de 
huidige Kalief is de Britse Jalsa een internationale Jalsa geworden.  

Dit jaar heeft de jalsa een internationale vorm aangenomen door het feit dat er ook 
vrijwilligers waren uit Amerika en Canada. Deze khuddam hebben een betere 
planning en met nog meer inspanning gewerkt. Huzur-e-anwar vertelt de meest 
aangename indrukken van de gasten van de Jalsa, over de medewerkers en de sfeer 



van de jalsa. Hierbij hoorden ook politici, ministers en hoogwaardigheidsbekleders. 
De Minister van Defensie van Benin zegt, we hebben hier de mogelijkheid om de 
ambassadeurs van vrede en liefde te ontmoeten. De Jalsa Salana is een groot 
voorbeeld van ware broederschap. Elke kind, volwassen en oudere maakt 
opofferingen om voor elkaar te zorgen. De meest prominente kenmerk is de heel 
effectieve en de zeer hoge niveau van veiligheidsmaatregelen. Een journalist uit 
Benin zei dat de hoge administratieve niveau van de jalsa in geen andere grote 
samenkomst ter wereld te zien is. De regelingen gemaakt door MTA waren ook 
kwaliteitsvol. Zelfs de VN biedt niet zoveel live vertalingen gelijktijdig aan.  

Huzur-e-anwar vermelde volgende voorbeelden. De Voorlopige Procureur-
Generaal van Congo zei dat jalsa medewerkers één lichaam vormen en van het 
onmogelijke, het mogelijke maken. Ze hebben braakland, tot een stad veranderd en 
van alle moderne faciliteiten voorzien. De leeftijden van deze vrijwilligers lag 
tussen 3 en 80 jaar. De Adviseur voor Religieuze Zaken voor de president van 
Nigeria zei dat hij nog nooit dergelijke spirituele ervaring heeft gezien of 
meegemaakt. Het bleek alsof het licht van de Hemelen neerdaalde. Een Japanse 
vriend zei dat de sentiment van de Ahmadi jeugd en kinderen om te dienen zeer 
aanzienlijk is, zeker de enthousiaste deelname van de kinderen, toont aan dat de 
toekomst van de Ahmadiyyat verlicht is. De Vice-President van Uganda was 
verrast en verward dat de medewerkers vrijwillig diendenen dus niet betaald 
werden. Een Russiche dokter zei dat deelname aan de jalsa een onvergetelijke 
ervaring was. Een gast uit Ysland zei dat het zijn hart raakte om zo’n groot aantal 
mensen uit alle hoeken van de wereld zo harmonieus samen te zien. Een Japanse 
professor zei dat in de VN, elke vertegenwoordigend ambassadeur zijn eisen stelt 
maar in de slottoespraak van de Jalsa werd over de hele wereld gediscussieërd, 
waardoor de Jalsa superioriteit krijgt boven de VN.  

Huzur presenteerde statistische rapporten samengesteld door de Pers -en 
berichtgevingsafdeling, in verband met jalsa nieuws en de boodschap van vrede en 
liefde van de Ahmadiyya djamaat aan de rest van de wereld,. Huzur zei dat de 
boodschap aan 135 miljoen mensen overde wereld werd verspreid door middel van 
gedrukte pers en online edities van de krant, radio, TV en via sociale media. Als er 
maar 20% van de wereld (mensheid) dit heeft gezien of gelezen, komt het neer op 
18 miljoen mensen hetgeen meer is als vorig jaar. Huzur-e-anwar vermelde de 
speciale uitzending van MTA Afrika en presenteerde de positieve indrukken van 



het volk. Hij zei dat de cirkel van Allah's zegeningen met de dag grooter wordt en 
onze cirkel van dankbaarheid moet ook groter worden zodat ze erfenissen worden 
tot "La'zaid Lakum". De deelnemers aan de Jalsa en elke Ahmadi moet hun niveau 
van dankbaarheid tot Allah oneindig verhogen. 

Op het einde gaf Huzur-e-anwar instructies aan de administratie om onmiddelijk al 
voor de toekomst beter te plannen om alle tekortkomingen op het gebied van 
bijvoorbeeld het scannen, parking en veiligheidsregelingen te voorkomen.  


