بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  5سپتامبر »4102
ذکر برکات و افضال الهی بر موقع جلسه ساالنه بریطانیا  ،4102نظرات مثبت مهمانان و تشکر از
دست اندرکاران جلسه
محیط معنوی جلسه ساالنه روی هر انسان پاک سرشت اثر خوبی می گذارد.
ضعفهای خویش را در نظر بگیرید ،آنها را در دفتر سرخ یاد داشت کنید و سعی کنید در سال آینده
آن موارد را اصالح کنید.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  5سپتامبر
 4102از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 5 ،سپتامبر  4102پنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالی
بنصره العزیز از مسجد بیت الفتوح موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام
تی ای به صورت زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند در هفته گذشته جلسه ساالنه بریطانیا به خیر و خوبی و از
برکات خویش مستفیض کنان به پایان رسید .هر نامه نویسنده و مالقات کننده همین گفته است که این جلسه ساالنه از
هر لحاظ در تمامی امور بهتر از گذشته بود .سخنرانی های علمای ما هم به فضل خدا عالی بود .حضرت امیرالمومنین
خالل جلسه برکات و باران افضال و تاییدات الهی را ذکر نمودند نظرات مردم و مهمانان را بازگو کردند و کمی و قصوری
که خالل جلسه بود را خاطر نشان کردند و از دست اندرکاران جلسه تشکر کردند .ایشان افزودند :محیط معنوی جلسه
ساالنه به فضل الهی بر هر انسان پاک سرشتی تاثیر می گذارد و مردم تحت تاثیر قرار گرفته بیعت هم می کنند .برخی از
این بیعت کنندگان خالل جلسه و بعد از جلسه راجع به جلسه ساالنه اظهار نظر کردند و گفتند که ما در این جلسه آن
صورت عملی برادری و محبت را دیدیم که حضرت پیامبرما صلی اهلل علیه و آله و سلم می خواستند پدید آورند .تدارکات
و نظم و انضباط بهترین جلسه ،حس اخالص و وفا و برادری و همدردی دوستان با همدیگر خیلی تحت تاثیر قرار داد.
خالل جلسه کارکنانی که خدمت می کردند ،با اخالق خویش روی ما خیلی اثر مثبت باقی گذاشتند .توجه ما به اسالم با
شرکت در جلسه افزون تر شد و بدین سبب اخالص و ایمان رشد پیدا کرد .سخنرانی ها و توصیه ها و رهنمودهای خلیفة
زمان گذشته از مذهب و مسلک خاصی برای تمامی مردم است .مهمانان جلسه نظرات نیک خویش را چنین ابراز نمودند
در جلسه دوستان با همدیگر چنان دیدار می کردند که گویا سالهاست که یکدیگر را می شناسند ،هریک به دیگر سالم می

گفت و همین مذهب و دین حقیقی است .نظم و انضباط عالی که در این جلسه دیدیم ،هیچ جای دیگری مشاهده نکردیم
جلسه ساالنه خیلی عالی و پر امن و منظم بود .این فقط جماعت احمدیه است که برای برقراری امنیت در جهان کار می
کند و درس برادری می دهد و به صبر سفارش می کند و پرچمدار برقراری امنیت است .با شرکت در جلسه از تعلیم اصلی
اسالم آشنا شدم ،احمدی ها به آموزه هایی که تقدیم می کنند ،عمل هم می کنند .با نگاهی به خدمت انسانیت از جماعت
احمدیه توسط سازمان اوالً انسانیت« »Humanity Firstخیلی خوشحال شدم .اخالص و وفای کارکنان جلسه گواه
بر این حقیقت است که این جماعت ساخته و پرداخته هیچ انسانی نیست بلکه دست خدا پشت این جماعت است.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل نظرات برخی بیعت کنندگان جدید را نیز بازگو کردند ،آنها اظهار داشتند که طی این سه روز
جلسه به گسترش جماعت احمدیه پی بردیم .نظم و انضباط این جلسه دارای اثر جادویی بود .داوطلبان زیادی برای موفقیت
این جلسه کار کردند .مهمان نوازی عالی بود .اظهار عملی این شعار جماعت احمدیه’’عشق برای همه نفرت برای
هیچکس‘‘ را دیدیم .افراد از کشورهای مختلف جهان مملو از احساس محبت و فداکاری نسبت به خلیفة زمان بودند و آن
احساس بی بدیل بود .با سخنرانی های خلیفة زمان آنجا که دانش افزوده شد ،آرامش قلبی هم حاصل آمد .هر شرکت
کننده در جلسه با زبان حال این گواهی می داد که اسالم مذهب محبت و سالمتی است و هر قوم و ملتی به آن نیاز دارد.
این یک جمع بی نظیری بود که در زندگی معنوی ما انقالب به پا کرد.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :شبکه ایم تی ای امسال هم مثل همیشه نقش خیلی مهمی را ایفا کرد .احمدی
ها نسبت به فعالیت شبکه اظهار شادی و تشکر کرده اند و اغیار هم درمورد آن نظرات خیلی خوبی را داده اند .این بار عربها
نیز نظرات خوبی را فرستاده اند .سپس امسال شبکه ملی غنا و سیرالئون و یک شبکه خصوصی نیجیریه در سه روز جلسه
برخی برنامه های جلسه را برای چند ساعت پخش کردند .به فضل خدا توسط ایم تی ای پیام احمدیه به سیزده میلیون نفر
ابالغ شد .و توسط انترنت سیصد و س ی هزار نفر برنامه های جلسه ساالنه را مشاهده کردند و گوش دادند .حضرت
امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند ما باید ضعفهای خویش را در نظر داشته باشیم .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل برخی ضعفها
را ذکر نمودند و فرمودند که آنها را در دفتر سرخ یادداشت کنید و برای سال آینده سعی کنید در آنها اصالح شود .ایشان
افزودند :همان طوریکه مهمانان از کارکنان جلسه تشکر کردند من هم از تمام کارکنان زن و مرد سپاس می نمایم .خداوند
متعال ایشان را جزا بدهد و این خدمتشان را بپذیرد و بیش از قبل توفیق خدمت بدهد .آمین

