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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 03-01-2020
Et tilbageblik på Waqf-e-Jadids år nr. 62
Meddelelse om starten på Waqf-e-Jadids år nr. 63
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London England)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter sagde Huzooraba, at en betingelse for at opnå Allahs nærhed, som den
Lovede Messiasas har nævnt, er at man bruger sine styrker og kvaliteter for at
tjene Allahs sag og giver ud på Hans vej. Det er derfor vigtigt for både rig og fattig
at udføre økonomiske opofrelser for Allahs sag. Der står i den Hellige Qur’an:
“Og kæmp med jeres ejendele og jeres liv for Allahs sag.” (9:41)
“De1 giver ud af det, vi har forsynet dem med” (2:4)
“Og dem, der anstrenger sig for Vores sag, vil Vi visselig lede ad Vore veje.”
(29:70)
Huzooraba sagde, at han i anledning af starten på Waqfe-Jadids nye år, ville
berette nogle episoder om ahmadi-muslimer som i løbet af det foregående år
udførte opofrelser for at donere til Waqfe-Jadid. Et par eksempler af disse
fremlægges nedenfor.
En ahmadi-muslim ved navn Ibrahim fra Haiti mistede i Port of Prince en mappe
med en stor sum penge. På trods af at dette stillede ham in en svag finansiel
situation, sagde han til sig selv, at han under alle omstændigheder ville opfylde
sit løfte om at donere til Waqfe-Jadid; hvilket han gjorde. Kort tid efter dette
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ringede en ukendt person til ham og fortalte ham at han havde fundet hans
mappe inklusive de penge der lå i den, og at han kunne komme og hente dem.
Ibrahim Sahib sagde at dette uden tvivl skete fordi han havde givet til WaqfeJadid, og stolet på Allah.
En armensk mand, som bor i Rusland, har for nyligt accepteret Islam Ahmadiyya,
og er regelmæssig i at give chanda. Han skulle på et tidspunkt på en vigtig rejse
til Armenien og et par andre lande, men han havde ingen penge til at finansiere
turen. Han bad til Allah, og modtog pludseligt før rejsen en stor sum penge, som
var nok til rejsen. Disse penge var en indkomst som han havde fået fra sin
arbejdsgiver, men det særlige var at han modtog denne indkomst i december
2019, hvorimod de andre ansatte på hans arbejdsplads først skulle modtage
denne indkomst i februar 2020. Der var umiddelbart ingen forklaring på hvorfor
han pludseligt fik denne særbehandling, udover at det var Allahs nåde som følge
af at han plejede at give ud på Hans vej til bl.a. Waqf-e-Jadid.
Efter at have berettet om disse og lignende episoder om Allahs hjælp til dem der
havde doneret til Waqf-e-Jadid i det foregående år (år nr. 62), meddelte
Huzooraba starten på Waqfe-e-Jadids år nr. 63. Herefter fremlagde Huzooraba
nogle fakta om det foregående år af Waqf-e-Jadid (år nr. 62). Nogle få detaljer
af dette fremlægges nedenfor.
I alt blev der på verdensplan doneret ca. £9,6 millioner til Waqf-e-Jadid. Dette
er ca. £500.000 mere end året før.
Det samlede antal medlemmer af menigheden som på verdensplan donerede til
Waqf-e-Jadid var 1,8 millioner, hvilket er en forøgelse på 89.000 i forhold til året
før.
Huzooraba fortalte at de lande som gav mest til Waqf-e-Jadid i alt var følgende:
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1. Storbritannien
2. Pakistan
3. Tyskland
4. USA
5. Canada
6. Indien
7. Australien
8. Indonesien
9. Et mellemøstligt land
10.Et mellemøstligt land
Huzooraba sagde til sidst at konflikterne mellem verdens lande var blevet
forværret, og at dette kunne få katastrofale konsekvenser for verden. I denne
anledning instruerede Huzooraba Ahmadiyya Menighedens medlemmer at bede
for at Allah den Ophøjede måtte beskytte verden fra sådan en katastrofal
skæbne. Først når vi beder for verden på denne måde, kan vi være berettiget til
at lykkeønske folk i det nye år, forklarede Huzooraba.
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