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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 02-11-2018 

 (Fandt sted i USA) 

Sande ahmadi muslimers egenskaber del 2 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba, at det er en stor velsignelse at få muligheden for at 

acceptere den Lovede Messiasas og indgå i hans menighed. Men det er ikke nok 

blot at ytre ordene i vores ed om bai’ah uden at efterleve den. Det er vigtigt at 

vi også efterlever de ti betingelser for bai‘ah. Hvis man lever sit liv ifølge disse 

betingelser, så modtager man Allahs særlige velsignelser. 

Den Lovede Messiasas har sagt, at vi hele tiden bør eksaminere vores tro, og 

prøve på at forbedre den. Vi bør være opmærksomme på af afholde os fra 

enhver form for afgudsdyrkelse, men også huske at afgudsdyrkelse ikke kun 

eksisterer i form af tilbedelse af afgudsbilleder. Denne form for afgudsdyrkelse 

er ikke et problem i vores menighed. Men en anden form for afgudsdyrkelse er 

desværre et større problem i verden i dag. At foretrække at bryde Allahs 

befalinger samt at foretrække umiddelbar verdslig gavn fremfor at efterleve sine 

trosprincipper er nemlig også en form for afgudsdyrkelse, fordi man på den 

måde tilsidesætter den Sande Gud fremfor en skjult afgud i hjertet i form af 

synd. Derfor bør enhver ahmadi muslim altid bestræbe sig på at rense sit hjerte 

for enhver form for synd, og samtidigt udvikle sig i gode gerninger. Vi bør afholde 

os fra al form for løgn, utugt, uærlighed, bagtale, nag, fjendskab, arrogance, 

stolthed, nærighed og ulydighed mod Allah, Hans Sendebudsa og dem der er 

skænket autoritet blandt os. Samtidigt bør vi altid bestræbe os på at efterleve 

alle Allahs befalinger. 



ن الرحیم
ٰ

 بسم اہلل الرحم

2 
 

Til sidst bad Huzooraba for at vi alle bør blive blandt dem som i sandhed efterlever 

den ti betingelser for bai‘ah, og er lydige overfor Khilafat. 


