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I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige
____________________________________
_

Bønn av den utlovede Messias
____________________________________
_

Jeg ber om at enhver som reiser for å delta på denne
samlingen at Allah, Den Opphøyde, skal være med
ham, belønne ham rikelig, vise ham barmhjertighet,
løse hans vanskeligheter og bekymringer, og fjerne
hans engstelse og sorg. Måtte Han befri ham fra
enhver overlast og åpne for ham veiene for å oppnå
hans etterlengtede målsetninger; og på Dommens dag
oppreise ham blant de av Sine tjenere som ble
skjenket Hans velsignelser og nåde. Måtte Han være
deres Vokter i deres fravær inntil deres reise er over,
O Allah! O Den Opphøyde, Skjenkeren av
belønning, Den Barmhjertige og Den som løser alle
vanskeligheter, hør visselig disse bønnene og gi oss
seier over våre fiender gjennom klare tegn, siden Du
alene er Opphøyet og har all makt. Ameen, Ameen!
(Ishtehaar 7 des. 1892, Majmoo ah ishtiharat Vol. 1, Side 342)

Noen fordeler ved Jalsa
•Alle nye medlemmer som i løpet av året har sluttet seg til jamaaten
vil kunne se hverandre og utvikle innbyrdes kjærlighet og kjennskap
til hverandre.
•Det vil holdes bønn om tilgivelse for medlemmer som i løpet av året
har gått bort fra denne kortvarige verden.
•Det vil under Guds åsyn bestrebes etter å forene all medlemmer og å
fjerne uvitenhet og onde tanker om hverandre. Det vil dessuten være
mange andre åndelige fordeler, som Insha Allah vil vise seg etter
hvert.
•Man bør møte opp på den fastsatte dato, kun for Allahs skyld, for å
høre på guddommelig tale og delta i bønn.
•Det vil ved en slik sammenkomst forkynnes sannheter og oppdagelser
som er nødvendige for å utvikle tro, visshet og erkjennelse.
•Det må forsøkes til det ytterste, for at Allah den Barmhjertige, ved sin
nåde, trekker dem mot seg selv, aksepterer dem hos seg selv og
forårsaker en hellig og åndelig endring i dem.
(”Avgjørelse fra himmelen”)

Etikette for Jalsa Salana
•Det må legges vekt på Guds ihukommelse under hele
sammenkomsten.
•Vær behjelpelige overfor administrasjonen, og spesielt personer som
har plikter å utføre, Hold ro og orden.
•Praktiser høy moralsk oppførsel ved alle anledninger, unngå dessuten
røyking på Jalsa Gah.
•Hør på alle taler (uansett språk) med ro og full oppmerksomhet, og
forlat ikke samlingen uten grunn.
•Vis tålmodighet ved matutdelingen slik at problemer unngås. Ta vare
på gjestene og behandle dem godt.
•Hold mobiltelefonen avslått under Jalsa- programmer.
•Kjør forsiktig og i henhold til forskrifter, husk reisebønn før avreise.

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige

Lørdag 27. oktober 2007
5:00

Bønn Tahajid, Nor moskè og 07:00 Bønn fajir

Første del
11:00
11:30

Flaggheising & dua
Resitasjon med urdu og norsk oversettelse
Dikt
12:00
Åpningstale & dua ved Zartasht Munir Ahmad Khan
(Ameer Jamat Ahmadiyya Norge)
12:30
Profeten Muhammad fred være med ham, levemåte
13:00-15:00 Pause og forberedelser til bønn
Bønn og matservering

Andre del
15:00
15:15
15:30
15:40
16:10
16:40
16:50
17:20

Resitasjon med oversettelse på urdu og norsk
Dikt
Presentasjon av landene og Ahmadiyyas Historie
Presentasjon og inntrykk (Kjære gester)
Islam og Terrorisme
(Hr. Syed Kamal Yousaf)
Dikt
Tale Å gi ut for Allahs sak
Hr. Shahid Mahmood Kahlon (misjonær Norge)
Tale (Urdu) Wasiyyat-systemet
Hr. Naimat ullah Basharat (Ameer& misjonær Danmark)

18:20

Viktige beskjeder og matservering

13.00

I Allahs Navn, den Nåderike, den Barmhjertige

Søndag 28. oktober 2007
5:30

Bønn Tahajid, Nor moskè og 07:00 Bønn fajir

Tredje del
11:30
11:45
12:00

Resitasjon med urdu og norsk oversettelse
Dikt
Tale (Norsk) Kalifattets opprettelse og våre forpliktelser

Hr. Faisal Sohail
12:30
Tale (Urdu) Daruds velsignelser
Hr. Mahmood Ahmed Shams (Ameer Jamat Sverige)
13:00
Dikt
13:10
Presentasjon av landene og Ahmadiyyas Historiene
13:20
Barneoppdragelse
13:50
Viktige beskjeder
14:00-15:30 Pause og forberedelser til bønn og matservering

Avslutningssermoni
15:30
15:45
16:00
16:30
17:00

Resitasjon med urdu og norsk oversettelse
Dikt
Presentasjon og inntrykk (Kjære gester)
Tale (norsk) Guds Eksistens
Hr. Nor Ahmad Truls Bølstad
Avsluttningstale & dua ved (Representant Markaz)
Hr. Naimat ullah Basharat (Ameer& misjonær Danmark)

Jalsa Salana 2007
Beliggenhet, hvordan komme til
Letohallen

Bus informasjon

Letohallen ligger rett ved E6 på Dal i Eidsvoll Kommune ca 13 minutters kjøring fra flyplassen. Nærmeste stasjon
på Gardermobanen finner du bare 3-4 minutters kjøring
fra hallen. Kommer du med bil sørfra så er det ca 40
minutters kjøring på E6 nordover fra Oslo.

Fra Baitul Nasr kl: 9:30 og alle som vil
reise med buss må melde seg til sine
Sadrane Jamaat inne onsdag den
24.10.2007
For informasjon kan følgende personer kontaktes:
Afsar Jalsa Salana Shahid Dar:
Naib Afsar Jalsa Salana Ansar Qureshi:

922 99 334
907 131 46

