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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 12-04-2019 

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

Den Hellige Profetssa Sahabara 

Hazrat Khalifatul-Masihaba flytter til Islamabad Tilford 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter berettede Huzooraba om nogle af den Hellige Profetssa sahaba. En 

opsummering af dette gives nedenfor. 

Hazrat Hussain bin Harithra 

Han deltog sammen med sin bror Hazrat Ubaidah i Slaget ved Badr. 

Hazrat Safwanra 

Han deltog i Slaget ved Badr. Ifølge nogle beretninger blev han martyr under 

dette slag, men ifølge andre beretninger deltog han i alle slag ledt af Profetensa 

og døde senere efter år 18 hijra. 

Hazrat Mubashir bin Abdul-Munzirra 

Han deltog i Slaget ved Badr og blev martyr under selvsamme slag. En sahabi så 

ham efter hans martyrium i en drøm hvor han fortalte ham at han og de andre 

martyrer var i paradiset og spiste af Allahs velsignelser hvor end de ønskede. 

Denne sahabi spurgte Hazrat Mubashirra om han ikke døde under Slaget ved 

Badr. Han svarede bekræftende, men sagde at han straks derefter blev 

genoplivet. Denne sahabi fortalte sin drøm til Profetensa, og Profetensa fortalte 

ham at det han havde set i drømmen netop er det der sker med martyrer. Dvs. 

de bliver genoplivet i paradiset i det hinsides. 
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Hazrat Waraqa bin Ayasra 

Han deltog i Slaget ved Badr. 

Hazrat Muhriz bin Nazalara 

Hazrat Muhrizra blev martyr under et angreb udført på muslimerne af nogle 

røvere. Før sit martyrium så han i en drøm at han rejser op gennem de 7 himle 

og når Sidratul-Muntaha. Han fortalte denne drøm til Hazrat Abu Bakrra for at få 

den tydet. Hazrat Abu Bakrra lykkeønskede ham, og fortalte ham at drømmen 

gav ham glædeligt budskab om martyrium. 

Hazrat Suwaibit bin Sa‘dra 

Profetensa havde oprettet mu’akhat (et spirituelt broderskab) mellem Hazrat 

Suwaibitra og Hazrat Aiz bin Maizra. Hazrat Suwaibitra fik æren af at deltage i både 

Slaget ved Badr og Slaget ved Uhud. 

 

Khalifatul-Masihaba flytter til Islamabad Tilford 

Herefter meddelte Huzooraba en vigtig begivenhed. Den Lovede Messiasas havde 

modtaget åbenbaringen “Wasse‘ makanaka”, dvs. “Udvid dit hjem”. Dette var 

ikke kun en hentydning til at den Lovede Messiasas skulle udvide sit personlige 

hjem, men også at han og hans menighed skulle udvide Menighedens moskéer 

og andre bygninger, som i metaforisk forstand er en del af den Lovede Messias’as 

hjem. Derfor har Menigheden altid søgt at opfylde denne åbenbaring ved at 

udvide sine steder. I mange år var Khalifatul-Masihs residens og flere 

menighedskontorer placeret i London ved Fadl Moskéen. Men der var mangel 

på plads, og ligeledes var der andre besværligheder som gjorde at dette sted 
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ikke opfyldte Menighedens behov optimalt. Der var altid et behov for at flytte 

til et mere optimalt sted i forhold til Menighedens nuværende behov. Under 

disse omstændigheder var Menigheden begyndt at bygge en ny moské, 

Khalifatul-Masihs residens, større kontorbygninger samt nye hjem til 

Menighedens missionærer og arbejdere i Islamabad, Tilford, som er en 

landejendom allerede ejet af Menigheden lidt uden for London. Dette projekt er 

nu nået dertil at Huzooraba kan flytte derhen. Derfor meddelte Huzooraba i 

slutningen af sin fredagsprædiken at han indenfor få dage ville flytte til 

Islamabad i Tilford. Dette er endnu en manifestation af åbenbaringen til den 

Lovede Messias’as “Udvid dit hjem”. 

Huzooraba instruerede menighedens medlemmer at bede for at Allah måtte 

velsigne dette skridt for vores menighed. Ligeledes meddelte Huzooraba at han 

fremover stadig ville lede fredagsbønnen i Bait-ul-Futuh moskéen i London. 

 

 

 

 


