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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 21-09-2018 

 (Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London) 

Et tilbageblik på Jalsa Salana Tyskland og Belgien 2018 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter kastede Huzooraba et tilbageblik på Jalsa Salana Tyskland samt Jalsa           

Salana Belgien, som fandt i september 2018. Huzooraba sagde at disse           

begivenheder havde efterladt et positivt indtryk på muslimske såvel som          

ikke-muslimske gæster. Gæsterne priste organiseringen af disse begivenheder        

samt deres åndelige og moralske stemning. Alt i alt var disse begivenheder            

succesfulde, men organisatorerne bør altid bestræbe sig på at forbedre sin           

præstation i fremtiden. Huzooraba sagde at der også var visse fejl, som man bør              

være opmærksom på ikke at gentage i fremtiden. 

Huzooraba takkede de frivillige arbejdere som hjalp med at gøre Jalsa Salana            

Tyskland og Belgien til en succes. Han sagde at det er Allahs nåde over dem at                

de fik muligheden for at tjene Hans sag. 

Herefter fremlagde Huzooraba nogle gæsters udsagn om det positive indtryk          

disse jalsa havde haft på dem. Et par af disse fremlægges nedenfor: 

En gæst fra Montenegro har skrevet, at han lider af svagt syn, men under jalsa               

så han alt med hjertets syn, og han vendte hjem med en tilfreds sjæl. Han skrev                

at han under Jalsa følte Guds tilstedeværelse, og følte Hans velsignelser stige            

ned over deltagerne af jalsa i form af sindsro og fred. 

En kristen kvinde skrev, at hun aldrig havde oplevet så velorganiseret en            

begivenhed som jalsa, og ej heller havde hun oplevet så megen gæstfrihed som             
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hun oplevede under jalsa. Hun skrev at hun under jalsa lærte meget om børns              

korrekte opdragelse, som hun ønskede at implementere med sine børn. Hun           

var også forbløffet over den respekt ahmadi-muslimske mænd viste kvinder.          

Sådan en respekt for kvinder havde hun ikke oplevet i kristendommen.           

Huzooraba sagde i dette henseende, at denne respekt for kvinder burde           

praktiseres af ahmadi-muslimske mænd under alle livets omstændigheder, og         

ikke kun under jalsa. 

Omkring mediernes dækning, fortalte Huzooraba, at budskabet om Jalsa Salana          

Tyskland nåede ud til 628.570.00 mennesker gennem TV, radio og 46 aviser            

(antallet af artikler skrevet voksede også efter Huzoorsaba fredagsprædiken).         

Nyheden om Jalsa Salana Belgien blev vist af en belgisk TV-kanal samt 3 aviser,              

og budskabet om jalsa nåede ud til ca. 2 millioner mennesker. 

I slutningen af sin prædiken meddelte Huzooraba om følgende personers død,           

og ledte deres namaz-e-janaza efter fredagsbønnen. 

1. Sayyad Hasanat Ahmad Sahib fra Canada. 

2. Mubarika Shaukat Sahiba, kone til Hafiz Qudratullah Sahib tidligere         

missionær til Holland og Indonesien. 

3. Choudary Khalid Saifullah Sahib, vice-ameer af Ahmadiyya Menigheden        

Australien. 
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