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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 28-08-2020 

Muharram og behovet for kærlighed til Profetenssa familie og slægt samt 

enhed i den muslimske ummah 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba, at et af formålene med den Lovede Messias’as komme 

var, at skabe enhed og broderskab i verden i den muslimske ummah. Dette 

formål bestræber den Lovede Messias’as khulafa (stedfortrædere) og hans 

menighed sig også på at opnå i verden efter den Lovede Messias’as bortgang. I 

denne bestræbelse oplever vi også modstand fra Ahmadiyya Menighedens 

fjender. Dog er det vores pligt at fortsætte med at udføre vores arbejde som 

enhver anden menighed fra Allah altid har gjort på trods af modstand og 

forfølgelse. Vi ser, at ikke-ahmadi-muslimer oplever indbyrdes splid rundt 

omkring i verden, og at de selv under muslimske højtideligheder, som f.eks. 

muharram, har en tendens til at skændes og slås med hinanden. F.eks. 

bekæmper folk fra shia-sekten og sunni-sekten tit hinanden. Vi fra Islams 

Ahmadiyya Menighed bør udbrede til dem budskabet om sand enhed og 

broderskab gennem den Lovede Messiasas. Det er nemlig nødvendigt, at 

acceptere ham og adlyde ham for at skabe sand fred, enhed og broderskab i 

verden. 

Et punkt hvorover sunni og -shiamuslimer er indbyrdes uenige, er hvorvidt de 4 

khulafa efter den Hellige Profetsa var retmæssige stedfortrædere til den Hellige 

Profetsa. Angående dette punkt har Islams Ahmadiyya Menigheden den 

holdning, at alle de fire khulafa var sandfærdige og retmæssige efterfølgere og 
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khulafa til den Hellige Profetsa. De var alle rollemodeler for muslimerne og 

ophøjede eksempler på sand tro. Den Lovede Messiasas har talt indgående om 

disse 4 hellige mænds ophøjede status og rang. Som eksempel nævnes lidt her. 

Om Hazrat Abu Bakrra f.eks. skrev han, at han udviste sådan en standhaftighed 

under sit kalifat mod oprørerne mod den muslimske stat, at det ikke ville være 

muligt at udvise sådan et mod og sådan en standhaftighed, medmindre han var 

hjulpet af Allah og besad den Hellige Profetssa refleksion i sig. Hazrat ‘Alira udviste 

sådan et mod og standhaftighed i alle de diverse slag han deltog i med den 

Hellige Profetsa. Han var kendt for sådan en ophøjede viden og visdom som 

kunne gøre selv den mest intelligente mand mundlam. Han ejede ligeledes 

ophøjede moralske og spirituelle egenskaber. Ligeledes var Hazrat ‘Umarra 

Farooq og Hazrat ‘Uthmanra Ghani ufatteligt høje moralske og spirituelle 

egenskaber. Vi bør derfor elske og ære alle disse fire ophøjede hellige mænd. 

Huzooraba sagde i kontekst af muharram-måneden, at der er en misforståelse 

blandt shiamuslimer, at vi ikke forstår Profetenssa familie og slægts ophøjede 

rang. Dog er dette en stor misforståelse. Den Lovede Messiasas har tværtimod 

prist den Hellige Profetssa familie og afkom og udtrykt sin store kærlighed for 

dem. I sine skrifter har den Lovede Messiasas f.eks. beskrevet en vision han så, 

hvori han mødte Hazrat ‘Alira, Hazrat Fatimahra, Hazrat Imam Hussainra og Hazrat 

Imam Hassanra. Her skrev han også, at han i visionen oplevede, at der mellem 

ham og alle disse hellige personer var et forhold som familiemedlemmer har 

med sine kære familiemedlemmer. På et andet tidspunkt udtrykte den Lovede 

Messiasas sin store kærlighed for Profetenssa familiemedlemmer, ved at fortælle 

sine børn om Hazrat Imam Hussainsra martyrium i muharram, mens han fældede 

tåre efter tåre i sin sorg over denne hændelse. Herudover er der mange 

eksempler på den Lovede Messias’as kærlighed for Profetenssa 

familiemedlemmer og slægt. 



ن الرحیم
ٰ

 بسم اہلل الرحم

3 
 

Disse eksempler viser, at den Lovede Messiasas ejede stor kærlighed til den 

Hellige Profetssa familiemedlemmer, og ligeledes gør hans menighed. 

Huzooraba sagde, at vi i denne tidsalder bør søge at reflektere Hazrat Hussainsra 

ophøjede moralske egenskaber ved bl.a. at skabe fred, kærlighed og broderskab 

i verden. Vi bør ligeledes udbrede den Lovede Messias’as budskab til resten af 

den muslimske ummah, så de derved kan opnå sand enhed og broderskab. 

Særligt under disse dage i muharram bør vi bede for at opnå disse ophøjede 

formål. 


