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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 29-05-2020 

Kærligheden mellem tidens Khalifa og Ahmadiyya Menighedens medlemmer 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba, at den Lovede Messiasas i 1905, efter at have meddelt 

om sin nærtstående bortgang, gav medlemmerne af sin menighed det glædelige 

budskab om at Allah den Ophøjede efter hans bortgang ville sende dem Sin 

“anden manifestation”. Denne anden manifestation er Khilafat-e-Ahmadiyya, 

som leder Ahmadiyya Menigheden efter den Lovede Messias’as bortgang. I den 

Lovede Messias’as tid udviste hans sahabara deres store kærlighed og ånd af 

lydighed overfor ham. På et tidspunkt sagde den Lovede Messiasas: 

“Jeg takker Allah den Ophøjede for at Han har skænket mig en oprigtig og trofast 

menighed. Jeg ser, at de med stor passion og iver, ifølge hver deres kunnen og 

kapacitet, træder frem før hinanden for at opfylde det formål mod hvilket jeg 

kalder dem. Jeg ser at der findes en sandfærdighed og oprigtighed i dem.” 

Efter den Lovede Messias’as bortgang fortsætter hans tilhængere på samme 

måde med at udvise deres kærlighed og lydighed til enhver khalifa som er hans 

repræsentant. Huzooraba sagde, at han ville fremlægge nogle eksempler på 

denne kærlighed og lydighed, som er blevet vist siden Hazrat Khalifatul-Masih 

I’sra tid og indtil i dag. Et par af disse eksempler fremlægges nedenfor. 

En sahabi af den Lovede Messiasas Hazrat Abu ‘Abdullah Sahibra bad på et 

tidspunkt Hazrat Khalifatul-Masih Ira om et råd. Hazrat Khalifatul-Masih Ira sagde, 

at han ikke så nogen mangel i ham udover at han ikke havde memoreret hele 
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Koranen (dvs. udført hifz). Hazrat Abu ‘Abdullahra viste sin lydighed til Huzoorra 

ved at begynde på at memorere hele Koranen i en alder af 65 år. Han opnåede 

sit mål og blev hafiz af Koranen, dvs. en der kan hele Koranen udenad. Dette var 

udtryk for hans store ånd af lydighed til khilafat. 

I Hazrat Khalifatul-Masih IIsra tid udviste hundredvis af ahmadi-muslimer deres 

lydighed og kærlighed til khilafat. På Hazrat Musleh Mau‘oodsra befaling tog de 

til et område som missionærer for Islam. Her havde en hindubevægelse 

konverteret mange muslimske familier til hinduismen gennem en reform kaldet 

“Shuddhi”, men Hazrat Musleh Mau‘oodsra missionærer nåede på hans befaling 

ud til disse områder og bragte disse utallige familier tilbage i Islams fold. 

I Hazrat Khalifatul-Masih IIIsra tid oplevede en ahmadi-muslim stor forfølgelse i 

sit område. Han udviste stor standhaftighed og styrke overfor denne forfølgelse, 

men besluttede sig på et tidspunkt, at det ville være bedst at flytte væk fra dette 

område og i stedet bosætte sig i Rabwah. Han solgte derfor sin grund og flyttede 

til Rabwah. Da han kort tid efter, under et møde med Hazrat Khalifatul-Masih 

IIIrh, fortalte Huzoorrh om at han var flyttet til Rabwah, sagde Huzoorrh at han 

ikke skulle have flyttet; for hans tilstedeværelse i hans område var lig med 

Ahmadiyyats tilstedeværelse i området. Efter at have hørt Huzoorsrh mening, 

opkøbte han straks sin gamle grund igen til en højere pris end sidst, og flyttede 

tilbage til sit gamle område. Da han under sit næste møde med Huzoorrh fortalte 

at han var flyttet tilbage, blev Huzoorrh meget tilfreds og glad over denne 

lydighed som han havde udvist. 

Også i Hazrat Khalifatul-Masih IVsrh tid demonstrerede menighedens 

medlemmer igen at de var villige til at give afkald på ethvert verdsligt ønske for 

Allahs skyld og for at adlyde Hans khalifa. Hazrat Khalifatul-Masih IVrh sagde på 

et tidspunkt i en tale, at der i nogle ahmadi familier var opstået den dårlige vane 
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at se upassende film på kassettebånd. Huzoorrh advarede, at store dårligdomme 

ville snige sig ind i menigheden gennem denne vane, hvis disse familier ikke 

angrede og ændrede deres dårlige vaner. Herefter skrev mange ahmadi-

muslimer til Huzoorrh, at de havde angret og forladt denne dårlige vane. Huzoorrh 

var meget tilfreds med disse svar og udtrykte stor glæde over den ånd af 

lydighed og kærlighed de havde udvist. 

I denne tid viser Ahmadiyya Menighedens medlemmer stadig, at de vil gøre alt 

for at adlyde deres khalifa. En lignende hændelse fandt sted da Hazrat Khalifatul-

Masihaba instruerede menighedens børn og teenagere, at de ikke skulle spille et 

populært computerspil1, da det ledte til synd. Efter denne instruktion skrev flere 

unge til Huzooraba om, at de var stoppet med at spille spillet. Denne hændelse 

viser at selv de helt unge er villige til at give afkald på deres verdslige gøremål 

for at adlyde tidens khalifa. 

Huzooraba fortalte også om den kærlighed han oplever fra ahmadi-muslimer fra 

alle verdens lande. Han fortalte bl.a. om den kærlighed som han oplevede da 

han var i Afrika i 2008. 

Til sidst meddelte Huzooraba, at man nu havde opdelt MTA i 8 underkanaler, som 

ville fungere i forskellige dele af verden. Programmerne ville være de samme 

som før, men opdelingen ville være anderledes. Disse er MTA1 (under denne vil 

der bl.a. sendes nogle centrale programmer under navnet MTA1World), MTA2, 

MTA3 Al-Arabiyya, MTA4, MTA5, MTA6, MTA7, og MTA8. Huzooraba bad for at 

Allah måtte velsigne denne nye opdeling. 

 

 
1 Der refereres til spillet “Fortnite” (Forfatter). 


