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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 22-05-2020 

Ramadanen og selvreformation 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter takkede Huzooraba menighedens medlemmer for at have bedt for ham 

og udtrykt sin kærlighed og sympati for ham efter at han faldt og slog sig for lidt 

over en uge siden. Huzooraba sagde, at dette viser hvor stor en kærlighed der 

eksisterer mellem tidens khalifa og hans menighed. Huzooraba fortalte, at hans 

sår er helet hurtigere end forventet, og at dette uden tvivl er på grund af Allahs 

nåde som er blevet tiltrukket gennem ahmadi-muslimers hjerteskærende 

bønner foran Ham. 

Herefter talte Huzooraba om den aktuelle situation i verden som følge af Covid-

19-pandemien. Huzooraba sagde, at verdens lande så småt er begyndt at åbne 

gradvist op efter nedlukning, men at dette ikke bør aflede ahmadi-muslimer fra 

Allahs tilbedelse, som de har etableret i deres hjem under nedlukningen. 

Ligeledes bør de vedligeholde de gode gerninger som de har tilegnet sig i 

ramadanen. 

Huzooraba sagde, at Covid-19-pandemien og den efterfølgende nedlukning har 

forskrækket verdens materialister. Deres magtfulde regeringer, som de troede 

var stærke som bjerge, er begyndt at smuldre. Det sørgelige i denne forbindelse 

er, at de i stedet for at vende sig mod Gud, er begyndt at vende deres 

opmærksomhed mod at bekrige hinanden. Dette vil føre til stor ødelæggelse og 

straf fra Allah. I sådan en tid er det vigtigt for enhver ahmadi-muslim at styrke 

sin tro og efterleve Allahs befalinger. 



ن الرحیم
ٰ

 بسم اہلل الرحم

2 
 

I disse tider, hvor folk er i nød, bør vi søge at tjene menneskeheden. Ligeledes 

bør vi hele tiden søge at reformere os selv moralsk og spirituelt. I dette 

henseende fremlagde Huzooraba nogle uddrag af den Lovede Messiasas. 

Den Lovede Messiasas formanede menighedens medlemmer, at de bør være 

regelmæssige i deres 5 daglige bønner samt deres tahajjud-bønner; de bør angre 

vedrørende enhver ting som gør Gud vred; de bør praktisere taqwa og skabe en 

sand moralsk reformation i dem selv; de bør ikke udvise vrede, men i stedet vise 

ydmyghed; Ligeledes bør de give sadaqat og tjene menneskeheden. 

Et andet sted sagde han, at man for at opnå Allahs nærhed bør blive hans sande 

retskafne tjenere. Man bør ikke gøre grin, men i stedet respektere hinanden og 

foretrække andres behag frem for ens eget behag. Han forklarede, at man bør 

give sit liv til Allah, for så vil Han fjerne enhver obstruktion på ens vej. Han sagde, 

at folk vil yde modstand mod menigheden, men at menigheden ikke bør svare 

hårdt med hårdt under nogen omstændigheder. Herudover sagde den Lovede 

Messiasas, at man bør søge Allah den Ophøjedes nærhed, ved at følge i den 

Hellige Profetssa fodspor; for der er ingen vej til Allah udover Profetenssa 

sædvane. 

Huzooraba sagde, at vi i disse dage bør bede særligt for de ahmadi-muslimer som 

er fængslede for deres tro. F.eks. er der en ahmadi-muslimsk kvinde ved navn 

Ramadhan Bibi, som er fængslet for sin tro i Pakistan. Vi bør bede for hende og 

andre som hende. 

Mod slutningen af sin fredagsprædiken bad Huzooraba nogle bønner, og 

instruerede medlemmerne af menigheden at følge ham i at bede disse bønner. 

Til sidst meddelte Huzoorat at Eid-ul-Fitr ville blive afholdt den 24. maj. 


