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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 18-05-2018 

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

Faste i ramadanen og taqwa 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter reciterede Huzooraba følgende vers fra den Hellige Qur’an: 

“O I som tror, det er jer foreskrevet at faste – ligesom det var foreskrevet dem 

før jer, for at I må blive retfærdige1.” (2:184) 

Huzooraba forklarede at Ramadanen og dens velsignelser igen er over os. Dette 

og andre vers om fasten nævner flere pligter i forbindelse med fasten, men alle 

disse ting kan koges ned til ordet taqwa (retskaffenhed, gudsfrygt og 

retfærdighed). Dette er det centrale ord i det reciterede vers. Hvis vi ikke 

forsøger at opnå sand taqwa, er vores faster til ingen gavn. Den Lovede Messiasas 

har flere steder forklaret hvad det vil sige at opnå taqwa. 

I en åbenbaring til den Lovede Messiasas, befalede Gud ham og hans menighed, 

at de skulle opnå sand taqwa, for så ville Gud være med dem. I denne forbindelse 

har den Lovede Messiasas skrevet, at han tit beder med så dyb sorg for sin 

menighed om at Gud må skænke dem taqwa, at han bliver svimmel af disse 

lange og intense bønner. 

Et andet sted har han skrevet, at man kun i sandhed kan kaldes ‘Allahs ven’ hvis 

man har opnået sand taqwa. Dem der opnår sand taqwa, opnår et særligt 

forhold af venskab til Allah. Han hjælper sådanne blandt sine tjenere som opnår 

sand taqwa, samt opfylder deres behov. De opnår sand glæde og ro i hjerterne. 

                                                           
1 ‘For at I må opnå taqwa’ (Forfatter). 
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De som tror at folk der har verdslig rigdom og velstand er glade, tager fejl. Deres 

ansigter viser glæde, men deres hjerter oplever en brændende rastløshed, som 

frarøver dem den sande glæde som kun kan opnås gennem taqwa. 

Men hvad er sand taqwa? Sand taqwa opnås, når man former sit liv og enhver 

handling ifølge Allahs befalinger i Koranen. Sand taqwa opnås når man fjerner 

enhver moralsk svaghed og synd fra sig. Hvis man herudover udfører ophøjede 

moralske gerninger er dette ehsan, og man bliver, udover at være muttaqi (en 

der har opnået taqwa), også muhsin (en der udfører ehsan, dvs. gode gerninger). 

Allah skænker sådanne folk sin særlige hjælp. Det er dette der nævnes i 

Koranverset: 

“Sandelig, Allah er med de retskafne2 og dem, der handler godt3.” (16:129) 

Mange folk tror at taqwa kan opnås ved blot at afholde sig fra de store synder, 

men dette er ikke rigtigt. De der opnår sand taqwa afholder sig fra selv de 

mindste synder. De er meget opmærksomme på ikke at gøre eller sige selv det 

mindste som kan frarøve dem Allahs velbehag. 

Til sidst bad Huzooraba for at Allah gør os i stand til at opnå sand taqwa. Han bad 

også, på baggrund af de konfliktfyldte forhold mellem stormagterne i verden, at 

menneskeheden bliver i stand til at ændre sine syndige veje og vende sig imod 

Allah, så den umiddelbart meget nærtstående storkrig på verdensplan kan 

undgås gennem Hans nåde. 

                                                           
2 Dvs. Dem der udøver taqwa (Forfatter). 
3 Dvs. Dem der udøver ehsan (Forfatter). 


