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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 03-08-2018 

 (Fandt sted i Hadeeqatul-Mahdi under Jalsa Salana UK 2018) 

Værters og gæsters forpligtelser 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter talte Huzooraba om værters og gæsters forpligtelser under af Jalsa 

Salana UK 2018. Han forklarede at både værter og gæster bør bestræbe sig på 

at efterleve den Hellige Profetssa ophøjede moralske egenskaber både som gæst 

og vært. Dette indebærer at værterne bør gøre sit bedste for at tjene gæsterne 

på bedste vis, og ikke blive trætte eller irriterede i denne forbindelse på nogen 

måde. Det er berettet i hadith, at en person på et tidspunkt besøgte den Hellige 

Profetsa. Den Hellige Profetsa underholdte og bespiste gæsten, og gæsten gik 

herefter i seng. Næste morgen, efter gæsten havde forladt, opdagede Profetensa 

at han var kommet til at efterlade afføring i sengen. Nogle af Profetenssa 

bekendte tilbød at vaske sengen for ham, men Profetensa tog ikke imod dette 

tilbud, og vaskede selv sengen. Han sagde at det var hans pligt at vaske sengen, 

siden manden der havde sovet i den var hans gæst. Dette er et eksempel på 

Profetenssa ophøjede niveau af gæstfrihed. 

Men på den anden side bør gæster også vise god moral og ikke opføre sig 

upassende på nogen måde. De bør adlyde de frivillige der er sat til at vejlede og 

instruere gæsterne under jalsa. 

Både gæster og værter bør altid være opmærksomme på aldrig at blive 

fornærmede eller vrede over hinanden. Tværtimod bør man være tilgivende og 

gøre det til vane at smile til hinanden. Dette er Profetenssa sædvane. 
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Deltagerne bør lytte til alle talerne under jalsa med stilhed og opmærksomhed. 

Både gæster såvel som de frivillige arbejdere bør agere som “sikkerhedsvagter” 

under Jalsa ved at holde øje med omgivelserne og melde evt. personer som 

udviser mistænkelig adfærd. 

Sidst men ikke mindst bør alle gæster såvel som arbejdere (værterne) bede alle 

bønnerne til tiden, og bede for Jalsa Salanas succes. 

 


