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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 09-08-2019 

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

Et tilbageblik på Jalsa Salana UK 2019 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Huzooraba startede herefter med at takke alle de frivillige der arbejdede for at 

gøre Jalsa Salana UK 2019 til en success. Herefter fremlagde han nogle 

kommentarer fra gæster der deltog i Jalsa Salana UK 2019. Nogle af disse 

fremlægges nedenfor. 

En Japansk buddhistisk leder priste Jalsa, og sagde at hele arrangementet under 

Jalsa var på højeste niveau, og at Huzoorsaba tale var baseret på denne tids 

behov. Han sagde at der var en yderst behagelig atmosfære under Jalsa og at 

han følte sig meget godt tilpas. 

En kvinde fra Uruguay som er professor i orientalske studier på et universitet, 

sagde at hun særligt lagde mærke til 2 ting under Jalsa Salana UK. 

1. Hun havde aldrig set så meget sammenhold og enhed i verden, som hun 

bevidnede hos Islams Ahmadiyya Menighed under Jalsa: Alle var forenede 

under et lederskab og lydige overfor denne leder, nemlig deres khalifa. 

2. Hun lagde mærke til at der ikke eksisterer nogen form for racisme i 

Ahmadiyya Menigheden. 

Endnu en ikke-ahmadi-muslimsk gæst, som er medlem af et byråd, sagde at han 

var meget imponeret af at se, at ahmadi-muslimer bliver fuldstændigt tavse når 

deres khalifa taler. 
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En kvinde fra Slovenia, som er professor i kristendom, sagde at hun aldrig havde 

set sådan en islam som hun så hos Ahmadiyya Menigheden: Hun oplevede ingen 

slagsmål eller skænderier overhovedet. Hun sagde også at Ahmadiyya 

Menighedens synspunkt om Jesuas liv og død er den mest overbevisende teori af 

alle teorier om emnet. Ahmadiyya Menighedens synspunkt, sagde hun, er i 

overensstemmelse med rationalitet og klare beviser. 

En italiensk professor i islamisk sharia sagde at han var meget imponeret af Jalsa. 

Han sagde at han blev meget påvirket af bai‘at-ceremonien og blev meget 

følelsesladet under den. 

En gæst som er en leder blandt indianersamfundet i Canada, blev yderst 

imponeret af Jalsa Salana UK og Ahmadiyya Menigheden. Under hans ophold 

udviklede han så stor respekt for Huzooraba at han valgte at give ham et falkefjer 

fra sin traditionelle hovedbeklædning som gave. Dette er en ekstraordinær 

gestus ifølge hans kultur. Han sagde at han aldrig nogensinde havde udført 

denne gestus for nogen anden leder før Huzooraba. 

173 millioner mennesker i alt på verdensplan fik budskabet om Jalsa Salana UK 

2019 gennem diverse medier. Dette gælder både menighedens egne medier 

såvel som andre medier. 

 

Namaz-e-janaza ghaib 

Til sidst i sin fredagsprædiken mindedes Huzooraba Mujeeb-ur-Rehman Sahib 

(Advocate), som døde for nyligt i en alder af 85 i Rabwah. Han var advokat, og 

tjente Ahmadiyya Menigheden med stor iver og forsvarede menigheden i rigtig 

mange retssager. 
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