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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 22-03-2019 

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

Den Lovede Messias’as komme 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba at han i forbindelse med Yaum-e-Masih-e-Mau‘ood, 

dvs. ‘den Lovede Messias dag’, ville fremlægge nogle uddrag af den Lovede 

Messias’as skrifter som betoner vigtigheden af den Lovede Messias’as komme. 

Den Lovede Messiasas har skrevet i et af sine digtvers: 

Det var tiden for Messias’ komme, ikke nogen andens 

Hvis jeg ikke var kommet, ville en anden være kommet 

Med dette mente han at tiden for den Lovede Messias’ komme ifølge 

profetierne var denne selvsamme tid. Hvis han ikke var kommet i denne tid 

som kaptajnen for Islams skib ville en anden være kommet som messias i hans 

sted. Pointen er at der var brug for en persons komme, som på Allahs befaling 

skulle retlede verden. Som den mosaiske messias, dvs. Profeten Jesusas, kom i 

starten af det 14. århundrede efter at Profeten Mosesas havde grundlagt den 

mosaiske menighed, skulle messias i Islam også komme i starten af det 14. 

århundrede efter at Profeten Muhammadsa havde grundlagt Islam. Dette er 

fordi Koranen gør det klart at der er en særlig lighed mellem den muslimske og 

den mosaiske bevægelse. Ligesom Profeten Jesusas kom som en profet 

underkastet moseloven kom den Lovede Messias og Mahdias som en profet 

underkastet Koranens lov. Begge kom for at genoplive troen på disse 

respektive religioner og love. De kom dermed ikke med nogen ny religion. 
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Huzooraba fortalte at hellige mænd og åndelige reformatorer, som opstod 

blandt muslimerne i forskellige tider, havde forudsagt den Lovede Messias’as 

komme og nævnt de tegn der skulle komme med ham. 

Huzooraba nævnte også flere tegn som ifølge Koranen og ahadith skulle vise sig 

til støtte for den Lovede Messias. 

Et storslået tegn som ifølge den Hellige Profetssa profeti skulle vise sig til støtte 

for den Lovede Messias og Mahdi, var solformørkelsen og måneformørkelsen i 

ramadanmåneden. Dette tegn viste sig på storslået vis i 1894 i den østlige 

halvkugle samt i 1895 i den vestlige halvkugle, og på det tidspunkt var der kun 

én mand som på grundlag af klar guddommelig åbenbaring havde hævdet at 

være den Lovede Messias og Mahdi, nemlig Hazrat Mirza Ghulam Ahmad af 

Qadianas. 

Et tegn til støtte for sande profeter er også at de, til trods for stor modstand fra 

deres samfund, bliver bravt ved med at marchere fremad for deres mission og 

når deres mål i sidste ende. Den Lovede Messiasas og hans menighed har 

gennem tiderne oplevet stor modstand, men ingen har kunnet standse han og 

hans menigheds succes og fremmarch. Menighedens modstandere har forsøgt 

at tilintetgøre den Lovede Messias’as budskab fra jordens overflade, men i dag 

er dette budskab nået verdenshjørnerne og etableret i 212 lande. 

I slutningen af sin fredagsprædiken fordømte Huzooraba terrorangrebet den 15. 

marts 2019, som blev udført mod 2 moskéer i Christchurch New Zealand, hvor 

50 muslimer mistede livet. Huzooraba gav sin kondolence og bad for de dræbte 

og deres pårørende. 

Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba namaz-e-janaza ghaib for følgende 

personer som var gået bort for nyligt: 
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1. Maulana Khurshid Ahmad Anwar Sahib. Han var missionær i 

Menigheden. 

2. Tahir Hussain Munshi Sahib. Han var tidligere vicepresident for Islams 

Ahmadiyya Menighed i Fiji. 

3. Musa Sisko Sahib fra Mali. 

De var alle flittige og ydmyge tjenere af Islams Ahmadiyya Menighed.  

 

 


