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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 12-07-2019
(Fandt sted i Masjid Mubarak, Islamabad Tilford)
Et tilbageblik på Jalsa Salana Tyskland 2019
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter sagde Huzooraba at Jalsa Salana Tyskland sluttede i forrige uge, og at
Allahs velsignelser som altid var tydelige under denne Jalsa. I alt deltog 42000
mennesker i dette velsignede event. Dette er også et tegn på at menigheden i
Tyskland nu får brug for at købe et større sted til fremtidige Jalsa Salana. De ser
lige nu på et sted som de er interesserede i.
Herefter sagde Huzooraba at han i overensstemmelse med sin tidligere praksis
ville nævne nogle kommentarer fra Jalsa-gæster angående deres indtryk
vedrørende Jalsa Salana Tyskland. Få af disse nævnes nedenfor.
En ikke-muslimsk gæst, som er romaer og medlem af en organisation for dialog
mellem religionerne, skrev at han havde rejst til mange lande og oplevet mange
religiøse forsamlinger af forskellige religioner, men aldrig havde han oplevet så
velorganiseret et event som Islams Ahmadiyya Menigheds Jalsa Salana Tyskland.
En anden ikke-muslimsk gæst skrev at han under Jalsa Salana Tyskland ikke kun
fik Islams sande lære fremlagt gennem talerne, men så også i ahmadi-muslimers
opførsel så han et praktisk eksempel på hvordan denne smukke lære skal
praktiseres. Han sagde at han plejer at vente på den årlige Jalsa Salana med stor
iver, og at han føler at han er i paradiset når han deltager i Jalsa.
En kvindelig gæst sagde, at hun hverken er muslim eller kristen, men at hun efter
at have deltaget i Jalsa Salana Tyskland læner mod Islam.
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En ikke-muslimsk gæst, som er lærer, skrev at han ikke ville kunne finde nogen
fejl i Jalsa Salana selv hvis han søgte efter dem.
En kvindelig ikke-muslimsk gæst, som deltog i Jalsa og tilbragte sin tid blandt
kvinderne, sagde at hun dér oplevede en behagelig stemning som gav hende en
følelse af at de alle var familiemedlemmer. Hun sagde også at hun derigennem
oplevede visdommen i Islams opfordring til at kvinder og mænd bør sidde hver
for sig.
En ahmadi-muslimsk gæst sagde at han tidligere var ikke-ahmadi-muslim, og
plejede at høre fra ikke-ahmadi-muslimer at ahmadi-muslimer ikke er muslimer.
På et tidspunkt besøgte han en af Ahmadiyya Menighedens moskéer, og dér
oplevede han at ahmadi-muslimer i høj grad er sande muslimer og praktiserer
alle Islams læresætninger. Han deltog senere i Jalsa Salana Tyskland og udførte
bai’ah efter at være overbevist om Islam Ahmadiyyas sandhed.
Jalsa Salana blev dækket af ca. 13 medier, hvoraf der også var online medier fra
Italien og Kina. Gennem MTA Africa vistes Jalsa på Ghanas, Gambias, Ugandas
og Sierra Leones nationale TV-kanaler.
Huzooraba bad til sidst for at Allah den Ophøjede skulle velsigne Jalsa Salana
Tysklands gæsters og Ahmadiyya Menighedens medlemmers tro.

2

