
Samenvatting NL vrijdagspreek 2 september 2016. 

H1: Start van de 41ste Jaarlijkse Jalsa Duitsland met ceremonieel vlaghijsen, 
internationaal gemeenschapsgebed en Vrijdagspreek. 

H2: Het doel van de jalsa is zelfverbetering, ontwikkeling -en begrip van kennis en 
versterking van de broederschap.  

H3: Het is van uiterst belang om onzin, ongehoorzaamheid en ruzies te vermijden 
tijdens de jalsa. 

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis op 2 
september, 2016 in Karlsruhe, Duitsland.  

Huzur-e-anwar is op 2 september aan de Jalsa Gah aangekomen om 17:04, 
Pakistaanse tijd.  Het ceremonieelvlaghijsen heeft plaatsgenomen en daarna heeft 
Huzur-e-anwar het gemeenschapsgebed geleidt waarna Huzur-e-anwar vertrok naar 
de mannentent om  de Vrijdagspreek te geven. Deze werd in verschillende talen 
live uitgezonden op MTA. Huzur-e-anwar zei dat de Ahmadiyya djamaat doorGods 
gratie, de mogelijkheid krijgt om hun driedaagse jalsa te houden die van start gaat 
met het Djumma gebed. De Beloofde Messias a.s.heeft de grondslag gelegd van de 
jaarlijkse Jalsa ter zelfverbetering van de djamaatsleden. Dit jaar is het de 125ste 
jaar sinds de eerste jalsa. We zien nu de gevolgen van die eerste jalsa dat gehouden 
werd in een kleine dorp in Qadiaan, in een deel van "Baitul Zikr"; waar slechts 75 
mensen hadden gezworen om vrome verandering te brengen aan zichzelf en de 
boodschap van het geloof te verspreiden en verbetering te brengen aan de werled 
door de Beloofde Messias a.s.te assisteren. We kunnen nu zien hoe Allah hun werk 
en intenties heeft gezegend zodat de Ahmadiyya Djamaat Duitsland vandaag de 
dag de jalsa kan houden in een gebouwdie verspreid is over een heel uitgestrekte 
gebied. Huzur zei dat we ook vandaag op wereldlijke vlak niet genoeg fundering 
hebben om alle kosten te dragen maar Allah geeft Zijn zegeningen bij tot het geld 
van de djamaat.  

Huzur-e-anwar legde de doelen van de jalsa uit en zei dat het bedoeld is voor 
zelfverbetering, zich tot Allah te keren, ontwikkeling van kennis en begrip, vrome 
veranderingen waarmaken als onderdeel van je leven, de ongepastheden van deze 
wereld vermijden, zweren om de boodschap van de Deen (het Geloof) tot alle 
hoeken van de wereld te verspreiden. De Jalsa is ook bedoeld om onze wederzijdse 



liefde te versterken, zorg en de relatie van broederschap  met elkaar te ontwikkelen; 
en de mensen vóór ons hebben deze taken bewonderenswaardig uitgevoerd.  

Huzur-e-anwar zegt dat als iemand de jalsa bezoekt met het idee naar een beurs te 
komen, zal het zijn tegenslag ondervinden om van wereldlijke zaken te genieten in 
plaats van vroomheid te verwerven. Men moet zich herinneren om zich gedurende 
deze drie dagen van de wereld te keren en te vertrekken met de belofte om  
vroomheid ook erna te blijven behouden. Blijf bidden en Allah herrineren tijdens 
deze dagen en zowel "Fardh" als "Nawaafil" te bidden.  

Huzur-e-anwar vermeldde de Koranische uiteenzetting omtrent het verlijden van de 
drie kwaden "Rafas, Fasooq en Jadaal" en zei dat dit een richtlijn is. Als mensen 
naar onze Jalsa komen met het idee om de regels na te leven die Allah heeft 
uitgeroepen het kwade te vermijden, kan er buitengewoon veel verbetering 
plaatsvinden.  De jalsa mag geen smeekbede zijn maar het is zeker een oefenkamp 
voor spirituele ontwikkeling. Dus men moet op een jalsaonzinongehoorzaamheid 
en ruzie vermijden.  

Huzur-e-anwar zei dat alle deelnemers van de jalsa moeten onthouden om aandacht 
te besteden aan het verbeteren van de kleinste zaken en ze moeten ook deelnemen 
aan alle programma's van de jalsa. Besteed aandacht aan smeekbede om de 
spiritualiteit te verbeteren. Verder zei Huzur dat men oude ruzies en egoïsme moet 
vergeten om de ware zegeningen van de Jalsa te verkrijgen en te kunnen profiteren 
van de de gebeden van de Beloofde Messias.  Als iemand zijn emotie niet onder 
controle kan houden is het beter voor hem om zelf de jalsa omgeving te verlaten.  

Huzur heeft in grote  detail, het concept van onzin uitgelegd en hij zegt dat Allah 
zulke mensen heeft Vermeld die onzin vermijden door nederig te bidden. Hazrat 
Khalifatul Maseeh Al-Awwal (De Eerste) heeft onzin beschreven en gezegd dat 
alles hierin omvat kan worden: Alle soorten leugens, speelkaarten, gokken, 
roddelen en bekritiseren. De Beloofde Messias a.s.zei dat de ware Momins 
(gelovigen) mensen zijn die zichzelf distantiëren van onzin, gruweldaden, 
vergaderingen, slechte kompanen, relaties en emoties. Huzur-e-anwar vermeldde 
een fotograaf van een groep mensen die tijdens "Aitekaaf" kaarten aan het spelen 
waren en zei dat dit een praktische aanstoot was tegen Allah. Sommige mensen 
worden niet beïnvloedt door een vrome omgeving of sacrale plekken.  



Huzur-e-anwar zei dat Allah dichterbij komt tot degenen die onzin vermijden en 
vriendelijkheid en zachtheid van spraak tonen. Het is de zegening van Allah dat Hij 
ons beschermt en onze tekortkomingen vergeeft. Als onze gebedsstandaard niet 
goed genoeg is, onze moraal niet hoog genoeg en genieten van onzin, berokkenen 
we laster aan de Beloofde Messias a.s. Huzur-e-anwar vermeldeeen zeggen van de  
Beloofde Messias a.s. en vestigde onze aandacht tot het gebed en het behouden van 
goede relaties met elkaar. Op het einde benadrukte Huzur-e-anwar volledige 
samenwerking met de administratie en de Jalsa medewerkers, te bidden voor hen en 
wenste dat Allah ons in staat stelt om de ware zegeningen van de Jalsa te 
ontvangen.  

 

 


