Islams Ahmadiyya Jamaat Sverige
PRESS MEDDELANDE
Djamaa’t Ahmadiyyas årliga konvention(Jalsa Salana) kommer att hållas den 28 och 29 augusti 2004 i Nasir
Moskén i Göteborg.
Medlemmar från olika delar av hela Sverige kommer att delta i denna konvention och lyssna på de lärda. De
kommer att lyssna på hur man kan visa den äkta bilden av Islam och sprida det sanna budskapet av Islam, som
består av kärlek, fred och brödraskap.

SAMMANFATTNING TILL NYHETSAVDELNINGEN
Den 23 mars 1889 grundades Ahmadiyya Djamaat av Mirza Ghulam Ahmad i staden Qadian i Indien.
Han proklamerade att han var den utlovade messias, som hade förutsagts av Profeten Muhammad S.A.W, frid
vare med honom, och var väntad av de flesta religionerna i världen.
Inom loppet av drygt 100 år har Ahmadiyyat etablerat sig över 174 länder och har 200 miljoner medlemmar från
olika kulturella bakgrunder över hela världen. Ahmadiyyat är idag den snabbast växande religiösa samfund inom
Islam, med 20 miljoner nya medlemmar bara under år 2002.
I London år 1924 grundades den första moskén och år 2003 byggde man den största moskén i hela väst Europa.
Ahmadiyyat etablerades i Skandinavien år 1957 och den första moskén grundades år 1967 i Köpenhamn. År
1976 invigdes vår moské i Göteborg och var då den första och den enda i hela Sverige.
Ahmadiyya muslimer är mycket hängivna till tron och välgörenhet i detta ändamål.
De är tydliga i övning av ödmjukhet i livets alla sfärer och förklarar Islam som den ursprungligen är, en religion
med budskapet fred och brödraskap till hela mänskligheten.
Konceptet Jihad med våld förkastas i sin helhet inom Ahmadiyyat och vi var först med att fördöma terrorism och
självmordsbombare. Vårt samfund (Djamaat) avstår från alla typer av extremism.
Vi driver många sjukhus och skolor i olika U-länder och deltar aktivt i välgörenhets aktiviteter.
”Humanity First” är en registrerad organisation för välgörenhets ändamål i flera länder.
Ahmadiyyat är pionjär att starta dialog mellan olika religioner för lättare förståelse.

JALSA SALANA (årlig konvention)
Den utlovade Messias började med årlig konvention och den första konventionen hölls i Qadian år 1893. Då
deltog 75 personer i denna konvention.
Den utlovade Messias sa: ” det är Gud som har önskat detta och har förberett nationer som ska delta i den”.
Idag hålls årliga konventioner i varje land där Ahmadiyyat finns.
I Storbritannien deltog ca 25000 personer i denna konvention år 2004 och 33000 personer deltog i Kanada i år.
År 2003 deltog 35000 personer i den årliga konventionen i Tyskland.
Mer detaljer kan ni få på sidan: www.jalsasalana.net
För mer information om Ahmadiyyat kan ni gå in på: www.alislam.org
För ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss.
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