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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 08-01-2021 

At give ud for Allahs sag 

Waqf-e-Jadid  

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

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

“Hvem er det, som vil skænke Allah en god gave, som Han vil mangfoldiggøre 

for ham mange gange? Og Allah indskrænker og mangfoldiggør, og til Ham skal 

I vende tilbage.” (2:246) 

Huzooraba forklarede herefter at det man giver ud for Allahs sag, ikke går til 

spilde, og Allah den Ophøjede gengælder det mange gange. Når Han derfor 

benytter ordet qard (“gave” i den danske oversættelse) så er det for at fortælle 

os at vi skal give ud for Hans sag for at det i sidste ende kan gavne os selv. Det 

er nemlig ikke Allah der har brug for os, men os der har brug for Ham. I 

virkeligheden så forholder det sig sådan, at Allah gengælder et menneske for 

enhver god gerning, dvs. ‘amalun salih. Hvordan kan vi forestille os, at Den Gud 

som forsyner hele verden, ikke vil gengælde den som udfører en god gerning for 

Hans skyld? Sandelig, Allah gengælder sine tjeneres gode gerninger, og disse 

gerninger inkluderer også at udføre økonomiske opofrelser for Hans sag. 

Huzooraba fremlagde nogle eksempler på ahmadi muslimer som i løbet af året 

har udvist en stor ånd af opofrelse for Allahs sag. Blandt disse var også folk som 

ofrede deres penge for Allahs sag og straks bevidnede Allahs gengældelse som 

følge deraf. Et par eksempler på disse hændelser fremlægges nedenfor. 
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En ahmadi muslimsk kvinde har berettet, at hun i en længere periode ikke kunne 

få et job. En dag donerede hun til waqf-e-jadid, og oplevede et mirakel. Blot 10 

minutter efter at hun havde doneret til waqf-e-jadid modtog hun et 

telefonopkald, og blev tilbudt et job. 

Et medlem af menigheden i Newton i Sierra Leone hørte en tale i moskéen om 

vigtigheden af at give ud for Allahs sag. Derefter gav hun straks 200.000 leone 

til missionæren og bad ham putte dem i waqf-e-jadid fonden. Missionæren 

spurgte om de ikke skulle bruge nogle af pengene til deres daglige 

fornødenheder som føde. Hun svarede, at det var hun ligeglad med, for hun 

havde givet pengene for Allahs skyld. Kort tid efter sørgede Allah den Ophøjede 

for en sum penge til dem, som var nok til deres andre fornødenheder i hjemmet. 

Huzooraba forklarede, at det er korrekt at Allah gengælder sine tjeneres 

opofrelser, men at det samtidigt er vigtigt at huske, at ens hensigt med at give 

alene bør være at modtage Allahs velbehag. 

 

Meddelelse om Waqf-e-Jadids nye år og opsummering dets af forrige år 

Herefter meddelte Huzooraba om waqf-e-jadids 64. år, og fremlagde 

informationer om forrige år (dvs. år nr. 63): 

I alt blev der indsamlet 10,53 millioner pund, hvilket er 887.000 pund mere end 

forrige år. De lande der indsamlede mest var: 

1. UK 

2. Tyskland 

3. Pakistan  

4. Canada 
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5. USA 

6. Indien 

7. Australien 

8. Et mellemøstligt land 

9. Indonesien 

10. Ghana 

 

De lande hvis medlemmer donerede mest i gennemsnit var: 

1. USA 

2. Schweitz 

3. UK 

 

I alt donerede 1.452.000 personer til waqf-e-jadid i løbet af året. Huzooraba bad 

for dem alle. 

 

Bøn for menigheden og verden 

Huzooraba instruerede også menighedens medlemmer om at bede for forfulgte 

ahmadi-muslimer i verden. Særligt i Pakistan og Algeriet oplever ahmadi 

muslimer forfølgelse. Ligeledes instruerede Huzooraba menigheden om at bede 

for verdens generelle tilstand, som fortsætter med at forværres drastisk.  


