
Samenvatting NL Vrijdagspreek 9 sep 2016. 

H1: Danknoot voor de succesvolle organisatie van de jaarlijkse Jalsa Duitsland en 
indrukken van de bezoekers en deelnemers. 

H2: Er zijn ontelbare zegeningen van de jaarlijkse Jalsa die nu in elke andere jalsa 
van elk land wordt georganiseerd.  

H3: Vermeldingen van de reacties van de gasten en buren ter gelegenheid van het 
leggen van de eerste steen en inauguratie van de nieuwe Baitul Zikr-moskee in 
Duitsland.  

H4: Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih al- Khamis (aba) op 
9 September 2016 in Baitul Sabuh, Frankfurt, Duitsland. 

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis gaf de Vrijdagspreek op 9 September 2016 in 
Baitul Sabuh, Frankfurt, Duitsland. Deze werd in verschillende talen live 
uitgezonden op MTA. Huzur-e-anwar zei dat er met de gratie Gods, de jaarlijkse 
Jalsa ten einde was gekomen na drie dagen van volwaardige programma's. 
Honderden vrijwilligers beginnen enkele dagen op voorhand met de 
voorbereidingen. Wanneer de jalsa begint lijkt het alsof alles te snel is gepasseerd 
en in één dag geïndigd. Misschien denken sommige mensen dat de Jalsa in heel 
grote zalen wordt gehouden die er al waren. Waar zijn de vrijwilligers dan mee 
bezig? Maar sommige taken vereisen heel veel werk. Koken en opdienen van 
maaltijden moet door tijdelijke werkers gedaan worden. Tenten moeten 
opgetrokken worden. Zitplaatsen en audio moeten geregeld worden. Veel werk 
wordt verricht door Khuddam, Lajna en Ansaar doormiddel van "Waqar-e-Amal" 
(vrijwilligerswerk). Koken, maaltijden opdienen, opruimen, parking voorzien, 
beveiliging en controle, live shows en studio programma's op MTA worden 
allemaal door onze vrijwillige medewerkers gedaan. Deelnemers van de Jalsa en 
iedere Ahmadi in de wereld moeten dankbaar zijn dat Allah de mogelijkheid heeft 
geschonken om door het harde werk van de medewerkers, de Jalsa programma’s 
konden bekeken worden in de ganse wereld.  Ik dank ook de medewerkers die 
getracht hebben om de gasten van de Beloofde Messias a.s. met hun volledige 
capaciteiten te dienen en van de jalsa een succes te maken.  

Huzur-e-anwar zei dat deze Jalsa opleidingsmogelijkheden biedt en ook een bron 
van begeleiding wordt voor buitenstaanders. Mensen buiten de djamaat hadden heel 



goede indrukken van de Jalsa. Huzur-e-anwar sprak over het evenement van de 
Bai'at (de eedaflegging) dat ook in Duitsland gehouden wordt om de twee à drie 
jaar. Dit jaar hebben 83 mannen en vrouwen uit 14 landen de djamaat toegetreden. 
Sommige harten werden beïnvloedt door de Jalsa programma's en de goede en 
vriendelijke attitudes van de Ahmadi's en hebben aldus de eed afgelegd. Een gast 
uit Bosnië zei dat hij heel aangedaan was door de Kaliefs preek. Een heer uit Irak 
vond de jalsa verrassend in de zin dat de extreme discipline, dienstgevoel, 
menselijke waarden, mensen van verschillende kasten en geloofsbelijdenissen, 
eenheid en sfeer van broederschap volgens hem nergens in de wereld buiten de 
Ahmadiyyat te vinden zijn.  

Huzur-e-anwar zei dat een Ahmadi ook een voorbeeld van goede manieren en 
beminnelijkheid moet zijn. Onze Jalsa’s zijn een stille preker geworden. In feite 
moet elke actie vanuit onze hart komen. Huzur-e-anwar vermelde de namen van 
sommige, deelnemende landen en sprak over zijn vergaderingen met hun 
delegaties. Een jongere uit Marokko zei dat hij voor de eerste keer deelnam en zei 
als jongeman dat andere jongemannen ook moesten deelnemen. De Jalsa verhoogt 
de spiritualiteit. Iedereen bood "Salaam" aan elkaar aan. Het was een zeer 
indrukwekkende omgeving. Een gastjournalist zei dat "veel dingen uit de Jalsa 
hebben een zeer positieve effect gehad op mij. Ik heb voor de eerste keer gezien dat 
er zoveel mensen zijn maar niemand toont boosheid of haat. Ieders gedrag was 
goed voor mij. Ik was verrast door de standaard van hygiëne." 

Huzur-e-anwar was verwondert hoe bepaalde mensen anderen op de proef stellen 
en fouten proberen te vinden. Iemand zei dat "ik ben gekomen om tekortkomingen 
te bekijken en daarover te roddelen. Ik heb mijn GSM achtergelaten op een tafel. 
Het bleef daar drie dagen liggen maar niemand heeft het gestolen. Ik heb overal 
gezocht maar kon geen enkel fout vinden." Huzur zei dat sommigen onze aandacht 
hebben gevestigd op tekortkomingen. Hij gaf instructies in verband met 
verbeteringen in vertalingsapparaten, het voorbereiden van eten volgens de wensen 
van de gasten, de eetzaal van de gasten niet toe te treden en voor vrouwen om hun 
hoofden fatsoenlijk te bedekken. Op gelijke wijze gaf hij verdere instructies over de 
tenten van de kinderen en aanwijzingen voor MTA over de 
certificaatsverdelingsceremonie. Hij zei dat wij dankbaar moeten zijn aan Allah 
maar we moeten ook zichzelf evalueren en onze fouten en zwakheden kritisch  
onderzoeken en verwijderen. Deze opmerkingen worden in het Rode Boek 



genoteerd en zo kan onze systeem verbeteren. Moge Allah ons in staat stellen om 
dit te doen.  

Huzur-e-anwar zei dat, "tijdens deze toer heb ik de mogelijkheid gekregen om de 
grondsteen te leggen en de Baitul Zikr te mogen inaugureren. Hij beschreef de 
reacties van sommige gasten en buren. Hij sprak in detail over het handschudden 
tussen mannen en vrouwen en zei, onthou dat we niemand kunnen dwingen om te 
doen wat we zeggen noch moeten we ons terugtrekken uit onze eigen leer. Er is 
geen nood om verlegen te zijn in zaken van religie. De leer van de religie is van 
hoge waarde en er is geen nood voor jongens en meisjes daar een complex over te 
krijgen. Het is uw plicht om de de religie tot in het kleinste detail te volgen zonder 
een minderwaardigheidscomplex te krijgen. Op gelijke wijze moeten meisjes 
zorgen op hun kledij en "pardah" en er mogen concessies zijn aan hun waardigheid 
en zuiverheid. Zo moeten khuddam ook aandacht besteden aan hun training en 
Ansarullah mogen het ook niet negeren. Moge Allah iedereen het vermogen geven 
om dit te doen. Amin.  

 

 


