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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 06-03-2020
Profetenssa Sahabara ved Badr
Hazrat Mus‘ab bin ‘Umairra del 2
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om Hazrat Mus‘ab bin ‘Umairra, som han havde
startet med at berette om i sin forrige fredagsprædiken.
Hazrat Mus‘abra var den første muslim der blev sendt som missionær udenfor
Mekka. Efter Profetenssa egen hijra til Medina skabte han mu‘akhat1 mellem
Hazrat Mus‘abra og Hazrat Abu Ayub Ansarira.
Hazrat Mus‘abra fik æren af at bære muhajireens flag under Slaget ved Uhud.
Under slaget angreb en fjende ham i denne tilstand, så hans ene arm blev hugget
af. Hazrat Mus‘abra bar derefter flaget med sin anden hånd, og reciterede verset
fra Koranen “Muhammad er kun et sendebud. Alle sendebud er gået bort før
ham”. Herefter huggede fjenden også den anden arm af Hazrat Mus‘ab ra, som
derefter bar flaget med det han havde tilbage af begge sine arme. Da fjenden
angreb ham en sidste gang faldt han ned og opnåede martyrium, men to andre
sahaba kom og løftede hans flag. Da Profetensa efter slaget så Hazrat Mus‘absra
lig, reciterede han følgende vers fra Koranen:
“Blandt de troende er der mænd, som har være tro mod den pagt, som de
havde sluttet med Allah. Blandt dem er der dem, som har opfyldt deres løfte,
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Dvs. “broderskab”.
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og blandt dem er der dem, der venter (på at kunne opfylde det), og de har ikke
forandret sig det mindste.” (33:24)
Herefter blev Hazrat Mus‘abra begravet på slagmarken.

Retningslinjer vedr. coronavirus
Herefter gav Huzooraba nogle retningslinjer vedrørende den nylige spredning af
Coronavirus i verden. En opsummering af disse fremlægges nedenfor:
1. Man bør efterleve instrukser fra regeringer og institutter vedrørende
Coronavirus.
2. Som beskyttelse mod Coronavirus blev der henvist til noget
homøopatisk medicin. Denne medicin bør man benytte sig af.
3. Man bør være forsigtig med hensyn til at tage til moskéer. Hvis man
føler den mindste feber, svigt i kroppen eller forkølelse og nys, så bør
man ikke tage til moskéer.
4. Når man nyser, bør man sætte hånden eller et lomtørklæde for munden.
5. Man bør holde sine hænder og ansigt rene.
6. Hvis ens hænder er beskidte, bør man ikke røre sit ansigt med dem.
7. Man bør bruge sanitizers til sine hænder eller vaske dem hyppigt.
8. Man bør udføre wudhu før sine 5 daglige bønner og særligt vaske sin
næse.
9. Man bør skifte til nye sokker dagligt.
10.Nu om dage bør man undgå at give hånd til andre.
11.Nu om dage bør ahmadi-muslimer være særligt optagede af bøn.
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Namaz-e-janaza ghaib
Til sidst i sin fredagsprædiken meddelte Huzooraba menigheden om følgende
personers afgang ved døden:
1. Tanzeel Ahmad Butt. Tanzeel var en dreng på 11 år som den 27. februar
2020 blev dræbt af sine naboer. Huzooraba erklærede Tanzeel for martyr,
siden han højst sandsynligt blev dræbt på grund af fjendskab mod
Ahmadiyyat. Tanzeel ejede særlige egenskaber for en dreng af hans alder.
Han plejede at bede alle sine daglige bønner og fik topkarakterer i skolen.
2. Brigadegeneral Bashir Ahmad, tidligere Ameer i Rawalpindi distriktet i
Pakistan. Han gik bort den 14. februar 2020 i en alder af 87. Bashir Ahmad
Sahib ejede ophøjede moralske egenskaber og fik i sit liv mulighed for at
tjente menigheden i diverse roller; bl.a. som direktør for Fazl-e-Umar
Foundation og Ameer i Rawalpindi.
3. Dr. Hameeduddin Sahib, som gik bort den 29. februar 2020. Han var en
person med ophøjede moralske egenskaber. Flere blandt hans afkom er
waqfeen, dvs. folk der har viet deres liv til at tjene Islams Ahmadiyya
Menighed.
Efter sin fredagsbøn ledte Huzooraba alle 3 ovenstående personers namaz-ejanaza ghaib.
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