
Samenvatting Vrijdagspreek 14 oktober 2016. 

H1: Dank betuiging voor de succesvolle organisatie van de 40ste jaarlijkse Jalsa 
Canada, richtlijnen voor een betere verloop en de indrukken van de Jalsa gasten.   

H2: Ik dank  alle medewerkers die al hun taken vrijwillig en met blijdschap en 
verantwoordelijkheid hebben verricht. 

H3: Alleen Allah wekt de geest in alle werknemers op om voor Zijn voldoening de 
gasten van de Beloofde Messias a.s. grondig te dienen.  

H4: Samenvatting van de Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis  
op 14 Oktober 2016 in Baitul Zikr, Toronto, Canada.  

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis leverde de Vrijdagspreek op 14 Oktober in 
Baitul Zikr, Toronto, Canada om 10u30 PK. Deze werd in verschillende talen live 
uitgezonden op MTA. Huzur-e-anwar stelde in het begin: Door de gratie van God 
werd de jaarlijkse Jalsa van Djamaat-e-Ahmadiyya vorige week gehouden en is 
geëindigd met het vertonen van Gods zegeningen. Het is inderdaad door de genade 
van Allah dat we, ondanks beperkte fondsen overal ter wereld jalsa's kunnen 
houden en dat het beheer in het algemeen goed is. Iedere persoon beslist om drie 
dagen op een onbaatzuchtige manier te werken. Het is inderdaag God Die deze 
geest opwekt in alle werkers; dat je boven alle gedachten en wensen moet uitstijgen 
om jezelf op te geven om de gasten van de Beloofde Messias a.s. te dienen. En dat 
je alleen werkt voor Allah's plezier en het dienen van Zijn gasten. We moeten eerst 
Allah bedanken dat Hij de djamaat zulke medewerkers heeft geschonken. Ze stellen 
zich onbaatzuchtig op om de toiletten te poetsen, te koken,  maaltijden voor te 
bereiden, de beveiliging te voorzien, de parking en andere afdelingen te bemannen. 
Ook kinderen gaan gretig hun plichten vervullen.   

Huzur-e-anwar heeft gezegd dat wij Allah moeten bedanken alsook de 
medewerkers. Sommigen hebben zelfs hun werk verlaten omdat ze geen verlof 
hebben gekregen voor de jalsa. Deze mensen werken aandachtig om de organisatie 
te verbeteren. Wanneer ik de deelnemers vraag ze te bedanken, dank ik eerst alle 
medewerkers, kinderen, gasten, meisjes, jongens, mannen en mezelf die zichzelf 
vrijwillig hebben gesteld en de meest ongewenste taken met vreugde en 
verantwoordelijkheid te verrichtten. Deze taenk zijn eigenlijk een middelom 
verbetering te brengen voor vele mensen.  



Huzur-e-anwar vermeldde een Bengaalse niet-Ahmadi, Mr. Shaheed ur Rehman uit 
Amerika die sterk onder de indruk was door de diensten van een vrijwilliger. Een 
kleine daad heeft zijn gedachten veranderd en is een middel geworden om 
spirituele verandering teweeg te brengen in hem. Huzur-e-anwar zei dat de 
medewerkers bij MTA dankbaar meoten zijn aan alle Ahmadi's overal ter wereld. 
Op gelijke wijze moeten de medewerkers ook dankbaar zijn aan Allah dat Hij hen 
de kans heeft geschonken om ten dienste te staan. Allah Zegt, Jij wordt dankbaar en 
Ik zal jouw capaciteiten en bekwaamheden vermeerderen.  Momins (gelovigen) 
moeten God bedanken voor elk succes, elke positieve gebeurtenis en om Zijn 
vergiffenis en genade smeken wanneer er zwakheden zijn. Huzur-e-anwar heeft de 
aandacht gevestigdop verbeteringen op vlak van gastvrijheid, audio, video en 
vertalingen, toiletten en sommige andere tekortkomingen. Hij herhaalde de 
indrukken van de Arabische Ahmadi's uit Syrië en dan van sommige niet-Ahmadi's.  

Huzur-e-anwar sprak met de Canadese pers en zei dat de media team van Canada 
veel moeite hebben gehad om de Canadese pers en media te contacteren. Ik wist 
niet dat onze jongeren zo nauwgezet hun takenvervulden. Toen ik aankwam 
ontdekte ik dat ze heel hard aan het werk waren en de nieuwskanalen en kranten 
aan het contacteren waren. Allah is de Djamaat op een heel grote schaal aan het 
bekendmaken. Huzur zei: Ik zeg aan de Ahmadi's die wrijwillig aan het werken 
zijn, werk nog verder en met meer inzet en nederigheid. Onthoud altijd dat het 
allemaal zegeningen van Allah zijn en dat is het enigste waarnaar we moeten 
streven.  Door de Jalsa Canada is de inleiding tot onze Djamaat en haar boodschap 
door middel van socialemedia en kranten overgedragen naar miljoenen mensen. 
Huzur-e-anwar sprak over de positieve rol van de media en zei dat de media heel 
eerlijk berichtten.  

Huzur-e-anwar zei dat wij niet alleen hiermee tevreden kunnen zijn maar dat wij 
onze spirituele toestand en band met Allah moeten verbeteren. Als Allah ons de 
kans schenkt om te dienen meoten we het als een zegening beschouwen. Alle 
ambtdragers en degenen die dienen moeten proberen om hun taken met vroomheid 
te verichten. Alle deelnemers en publiek moeten ook zichzelf evalueren. Trachten 
we alles wat wij hebben gehoord ons toe te eigenen en toepassen? Beoordeel ook 
hoe je altijd vroomheid moet onderhouden. Dit is ware dankbaarheid aan Allah? 
Dit is waarom Allah's gratie stijgt en ons Zegent. Moge Allah alle Ahmadi's in staat 
stellen om een zuivere band met Hem te ontwikkelen. Amin. 


