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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 07-08-2020
Inspirerende glimt af Ahmadiyya Menighedens udvikling i år
(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:
“De ønsker at udslukke Allahs lys med deres munde, men Allah vil fuldkomme
Sit lys, selv om også de vantro afskyr det.
(Det er) Ham, som har sendt Sit Sendebud med retledningen og sandhedens
religion, for at Han kan lade den sejre over alle religioner, selv om også
afgudsdyrkerne afskyr det.” (61:9-10)
Herefter sagde Huzooraba, at Ahmadiyya Menigheden Storbritannien havde
planlagt at afholde Jalsa Salana UK den 7., 8. og 9. august, men at man ikke havde
været i stand til det på grund af situationen i forbindelse med Covid-19 virussen.
Dog havde MTA sørget for nogle særlige udsendelser og genudsendelser af
programmer og taler af Huzooraba i forbindelse med Jalsa Salana. Huzooraba
sagde, at han også ville holde en live tale til verden som en slags substituering
for Jalsa Salana UK, som udsendes på MTA den 9. august. Han sagde, at
menighedens medlemmer bør se disse udsendelser. Huzooraba sagde, at han
under sin fredagsprædiken og sin tale søndag den 9. august ville fremlægge
nogle rapporter om hvordan Islams Ahmadiyya Menighed har udviklet sig og
opnået succes i verden i løbet af året. Selv under Covid-19 virussen, hvor vi har
været fysisk begrænsede i vores tabligh arbejde, har menigheden med Allahs
nåde oplevet fremgang. I denne forbindelse fremlagde Huzooraba nogle
1

ٰ
بسم اہلل الرحمن الرحیم

inspirerende episoder, som er små glimt af denne storslåede udvikling som
menigheden oplever verden over. Et par af disse episoder fremlægges nedenfor.
I den norske by Kristiansand havde Ahmadiyya Menigheden i Norge planer om
at bygge en moské. Dette skabte stor modstand fra den lokale befolkning.
Særligt medlemmerne af en kirke i det lokale samfund ydede modstand mod
menighedens moskébyggeri, men Allah den Ophøjede sørgede for at opfylde Sin
vilje på en forunderlig måde: Denne kirke havde ikke midler til at kunne
opretholde sit ejerskab af deres kirke, og måtte sælge den. De kontaktede i
denne forbindelse kommunen, som henviste til Ahmadiyya Menigheden som
potentielle købere. De måtte dermed kontakte menigheden, som købte kirken,
og omdannede den til en moské i starten af året. Menigheden har brugt ca. 10
million kroner på denne nye moské.
I Indien kom en person til en bogstand opsat af Islams Ahmadiyya Menighed, og
begyndte aggressivt og fordomsfuldt at kritisere Islam og muslimer. De ahmadimuslimer der stod i standen, talte ham til ro og fremlagde Islams sande
fredfyldte lære ifølge Ahmadiyya-fortolkningen. Han blev så imponeret, at han
pludseligt blev venligt stemt overfor dem, og udtrykte stor begejstring
vedrørende den fredfyldte og smukke islamiske lære som var blevet fremlagt for
ham. Han blev givet en bog til at læse. Han tog hjem og læste bogen, og meldte
tilbage, at bogen havde fjernet de fleste af hans negative fordomme om Islam.
Manden er i stadig kontakt med menigheden.
Huzooraba sagde til sidst i sin fredagsprædiken, at han ville fortsætte med at
fremlægge rapporter om Allahs velsignelser over Islams Ahmadiyya Menighed i
løbet af året i sin tale søndag den 9. august.
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