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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 02-08-2019 

 (Fandt sted i Hadiqatul-Mahdi England i forbindelse med Jalsa Salana UK 2019) 

Vores pligter under Jalsa Salana 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba, at det var Allahs særlige nåde, at Han igen havde 

skænket menigheden muligheden for at fejre Jalsa Salana UK. Huzooraba sagde 

at Jalsa Salana UK har en særlig central status i verden fordi storbritannien er 

det land hvor Khalifatul-Masih er bosat. Dette er årsagen til at folk bestræber sig 

særligt på at deltage i denne velsignede jalsa. Dette gør også at der ligger et stort 

ansvar på de frivilliges skuldre som er med til at gøre denne Jalsa en succes. 

Huzooraba sagde, at disse frivillige bør tjene den Lovede Messias’as gæster med 

sådan en passion og iver som varer ved indtil slutningen af deres arbejde. 

Gæstfrihed er en vigtig kvalitet for en muslim. Det er derfor Allah den Ophøjede 

har nævnt et eksempel på ophøjet gæstfrihed i form af episoden om Profeten 

Ibrahimas og hans gæster. Da hans gæster kom bragte han straks en stegt kalv til 

dem. Hazrat Ibrahimas udviste gæstfrihed på bedste vis i forhold til sin situation. 

I dag skal vi vise den bedst mulige gæstfrihed i forhold vores situation og forhold. 

Herefter nævnte Huzooraba en hadith af den Hellige Profetsa. Profetensa sagde, at 

dem der tror på Allah og dommens dag besidder 3 kvaliteter: 

1. Den første er at sige det der er godt eller forblive tavs. Huzooraba sagde at 

man ud fra dette ikke bør involvere sig u upassende tale eller handlinger 

under Jalsa. 
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2. Den anden er at respektere sin nabo, og være opmærksom på sine pligter 

over for sin nabo. Huzooraba forklarede at deltagerne i jalsa alle er 

hinandens naboer under Jalsa, og at de derfor i høj grad bør efterleve 

dette punkt under Jalsa. 

3. Den tredje kvalitet er at ære sine gæster. 

Dette punkter relaterer særligt til værterne under jalsa. De bør bestræbe 

sig på at efterleve dette punkt så godt som muligt. 

Sahabara, som havde modtaget moralsk træning fra selveste Profetensa, besad 

kvaliteten gæstfrihed på et meget højt niveau. De plejede at opofre deres egne 

ønsker for at opfylde deres gæsters ønsker. De plejede at sulte selv for at deres 

gæster kunne spise. De plejede at foretrække det bedste for deres gæster og 

det der var mindre godt for dem selv. Ligeledes har vi i denne tid også den 

Lovede Messias’as ophøjede eksempel på gæstfrihed foran os. 

Huzooraba sagde også nogle ord til gæsterne under Jalsa. Han sagde at, hvor 

værterne har en pligt overfor gæsterne, har gæsterne også en pligt overfor 

værterne, og det er at de ikke bliver en byrde for dem. 

Huzooraba sagde at deltagerne i jalsa bør gør det til en vane at smile til hinanden 

samt hilse på hinanden med fredshilsenen assalamo ‘aleikum (fred være over 

dig). Den Hellige Profetsa sagde at man bør hilse med fredshilsen til alle, om man 

kender dem eller ej. På denne måde kan vi også opnå et af formålene med jalsa, 

nemlig at skabe indbyrdes broderlighed og kærlighed. 

Et andet formål med jalsa er at forsøge at dræbe kærligheden til det verdslige 

og øge kærligheden til Allah og Hans Profetsa. For at opnå dette er det vigtigt at 

lytte til alle talerne under jalsa samt at være særligt opmærksom på sine bønner. 
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Til sidst informerede Huzooraba om at MTA lancerede en ny Smart TV app, som 

kan bruges til TV af LG, Phillips, Amazon, Fire TV og Sony samt Android-enheder. 

Huzooraba sagde at han officielt ville lancere appen efter sin fredagsprædiken. 


