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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 05-10-2018 

 (Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London) 

Den Hellige Profetssa Sahaba 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter forsatte Huzooraba med at berette om den Hellige Profetssa sahabi 

Hazrat ‘Abdullah bin Mas‘oodra, som han også havde berettet om i sin forrige 

fredagsprædiken. Huzooraba sagde at Hazrat ‘Abdullah bin Mas‘oodra var blandt 

den Hellige Profetssa mest retskafne sahaba. Udover Hazrat Abu Bakrra og Hazrat 

‘Umarra var Hazrat ‘Abdullah bin Mas‘oodra også blandt de sahaba om hvem den 

Hellige Profetsa havde sagt at andre muslimer bør følge deres eksempel. Hazrat 

‘Abdullah bin Mas‘oodra var en mand af så ophøjede moralske egenskaber, at 

folk bevidnede hans høje moral. Hans niveau af lydighed overfor Allah og Hans 

Profetsa var også ekstremt højt. På et tidspunkt stod den Hellige Profetsa inde i 

en moské og befalede forsamlingen i moskéen at sætte sig ned. På dette 

tidspunkt kom Hazrat ‘Abdullah bin Mas‘oodra gående udenfor moskéen, og da 

han hørte den Hellige Profetssa ord, satte han sig ned på gaden, og begyndte at 

slæbe sig selv imod moskéen imens han også var siddende. Da en anden person 

så dette spurgte han ham forundret hvorfor han satte sig på gaden, når den 

Hellige Profetsa jo kun havde befalet forsamlingen som stod inde i moskéen. 

Hazrat ‘Abdullah bin Mas‘oodra svarede, at han havde hørt Profetenssa befaling 

om at sætte sig ned, og derfor satte han sig ned. Han sagde, at hvis hans død 

havde fundet sted på vejen til moskéen, ville han ikke have fået mulighed for at 

efterleve den sidste befaling han havde hørt fra Profetensa, hvis han samtidigt 
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ikke havde sat sig ned på vejen. Dette var hans ophøjede niveau af retskaffenhed 

og lydighed. 

Herefter berettede Huzoorra om en anden sahabi af den Hellige Profetsa, Hazrat 

Qudama bin Maz‘oonra, som var bror til Hazrat ‘Uthman bin Maz‘oonra. Han 

accepterede Islam i en alder af 19 år. Han fik mulighed for at deltage i flere slag 

med den Hellige Profetsa. Han døde i en alder af 68 år. 

Til sidst nævnte Huzooraba 2 afdøde ahmadi-muslimer: 

1. Mukarrama Amatul-Hafeez Bhatti Sahiba, som var en hengiven ahmadi-

muslim, som gennem sit liv tjente Islams Ahmadiyya Menighed i 

forskellige roller. 

2. Adnan Sahib, som var en belgisk ahmadi-muslim som havde accepteret 

Islam Ahmadiyya i 1994. Herefter tjente han Menigheden i forskellige 

roller, bl.a. indenfor tabligh. 

Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba begges namaz-e-janaza ghaib. 


