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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 20-03-2020 

Yaum-e-Masih-e-Mau‘ood 

Nye retningslinjer vedr. Covid-19-pandemien 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba, at han i forbindelse med den nærtstående Yaum-e-

Masih-e-Mau‘ood den 23. marts ville sige nogle ord om den Lovede Messias’as 

komme. 

Huzooraba sagde også, at menighedens medlemmer særligt bør drage nytte af 

programmer i forbindelse med Yaum-e-Masih-e-Mau‘ood på MTA, da det er 

muligt at mange menigheder verden over ikke vil afholde Jalsa Masih-e-

Mau‘ood på grund af spredningen af Corona-virusen covid-19. 

Den Lovede Messiasaba sagde, at han er blevet sendt af Allah den Ophøjede. For 

muslimerne er han Mahdi, for de kristne er han Messias og for hinduerne er han 

Krishna. 

I den Lovede Messias’as tid spredte kristendommen sig med stor fart i Indien på 

grundlag af de kristnes argument, at Jesus var levende i himlen, hvorimod 

Profeten Muhammadsa var død. På det tidspunkt kom den Lovede Messiasas og 

proklamerede at den tidligere Messias, dvs. Profeten Jesusas, var død, og at han 

nu var kommet som Messias af de sidste tider. Denne påstand støttede han af 

solide argumenter fra Allah, som ingen kunne modbevise. 
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Den Lovede Messiasas forklarede, at han var kommet for at genetablere båndet 

mellem Gud og mennesket samt for at skabe fred i verden. Han sagde 

opfordrede menneskeheden til at svare på Guds kald. 

Ligesom den Hellige Profetsa proklamerede sit kald og blev sejrrig mod sine 

modstandere, proklamerede den Lovede Messiasas sit kald og blev sejrrig mod 

sine fjender. Denne forbindelse kæmpede flere mod den Lovede Messiasas og 

led store nederlag. Blandt disse var ‘Abdullah Atham, Lekh Ram Peshawari og 

Dr. Henry Martyn Clarke. 

Huzooraba sagde, at det faktum at den Lovede Messias menighed har spredt sig 

til over 200 lande i verden, er et bevis på hans sandhed. Huzooraba instruerede 

menighedens medlemmer om at udføre en særlig indsats for at udbrede og 

fremme den Lovede Messias’as mission i verden. 

Efter at have talt om den Lovede Messiasas og hans kald, sagde Huzooraba til sidst 

i sin fredagstale nogle ord om den aktuelle Covid-19 pandemi. Huzooraba 

fremlagde nogle overvejelser og kommentarer som ikke-religiøse og sekulære 

skribenter havde givet udtryk for i forbindelse med Covid-19-pandemien. En af 

disse er Phillip Johnston. Han skrev i en artikel i “The Telegraph”, at Covid-19 har 

vendt op og ned på vores verden. Selv under 2. verdenskrig var det muligt at 

tage på restaurant og biograf, hvilket det ikke er nu under denne pandemi. Vi er 

i en tilstand af usikkerhed, og selv hvis der opnås en kur mod covid-19, så vil det 

tage flere måneder at finde ud af om den virker, forklarede Johnston. 

Han sagde i denne forbindelse, at sekulære personer plejer at sige, at 

videnskaben vil løse vores problemer, og at vi også nu henviser til forskernes 

forskning som en trøst og forsikring mod at vi nok skal finde en løsning på Covid-

19-pandemien. Han skrev yderligere, at han ville vente på at videnskaben 
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fremlægger en kur. Dog tilføjede han, at han ville vende tilbage til kirken, hvis 

forskerne ikke snart fandt en kur mod Covid-19. 

Huzooraba sagde, at denne pandemi dermed har henledt selv verdslige personers 

opmærksomhed mod religionens rolle. Dog er det kun og kun Islam der i 

sandhed kan forbinde mennesket til Gud. 

Huzooraba sagde at Covid-19 er begyndt at sprede sig med stor hast, og at 

regeringerne også er begyndt at tage strengere foranstaltninger i brug som 

beskyttelse. Derfor gav Huzooraba følgende retningslinjer som beskyttelse mod 

Covid-19: 

- Vi bør fortsætte med at følge vores regeringers retningslinjer. 

- Vi bør bede vores bønner i vores egne områder. Kvinder og ældre bør 

helst blive hjemme. 

- Man bør undgå at spise ude. 

- Man bør holde sig selv og sine hjem rene. 

- Man bør drikke vand hyppigt. Læger siger at man bør drikke vand hver 

time, om det så er få slurke. 

- Man bør dække sine munde når man nyser. 

- Man bør udføre wudhu hyppigt. 

- Man bør få nok søvn, da det styrker immunsystemet. Derfor bør man ikke 

sove sent. Man bør sove tidligt, så man kan få nok søvn og derefter stå op 

til Fajr-bønnen. 

- Huzooraba tilføjede, at den vigtigste sikkerhedsforanstaltning dog er 

bønnen. Vi bør bede til Allah både for os selv og resten af verden.  


