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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 10-04-2020
Straf og prøvelse fra Allah i form af naturkatastrofer og epidemier
En ydmyg tjener af Islams Ahmadiyya Menighed Nasir Sa‘eed Sahib går bort
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Huzooraba sagde, at folk plejer at skrive til ham for at give udtryk for bekymring
vedrørende den nuværende Covid-19 pandemi. Huzooraba sagde, at det sandelig
er bekymrende forhold som verden gennemgår lige nu på grund af denne
pandemi.
Nogle ahmadi-muslimer er desværre uden belæg begyndt at sige at Covid-19
pandemien er et tegn fra Allah på samme måde som pesten var et tegn fra Allah
i den Lovede Messias’as tid. Samtidigt er der folk der mener at ahmadi-muslimer
der rammes af pesten, rammes af den fordi de ikke er stærke i troen. Dette er
forkert. Vi har intet bevis på at Covid-19 pandemien skulle være et tegn fra Allah.
Allah ved bedst. Hvad angår pesten i den Lovede Messias’as tid, så var den uden
tvivl et tegn til støtte for den Lovede Messiasas og hans menighed. Men selv da
sagde den Lovede Messiasas, at der muligvis også ville dø få medlemmer fra hans
menighed sammen med de utallige ikke-troende; for når Allah straffer, dør også
et mindre antal troende. For eksempel døde et mindre antal troende også under
slagene som den Hellige Profetsa og hans sahaba kæmpede, selvom disse slag
var en straf over de vantro, men disse kaldtes martyrer, og deres belønning var
hos Allah i det hinsides. På samme måde, sagde den Lovede Messiasas, at de
troende der ville dø som følge af pesten ville anses som martyrer. Dette er også
i overensstemmelse med den Hellige Profetssa udsagn, at den der dør af pesten,
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er martyr. Det vigtige var at reformere sig selv spirituelt og moralsk, sagde den
Lovede Messiasas. Dette er præcist hvad vi først og fremmest bør fokusere på
også i denne tid hvor denne pandemi har spredt sig.
Samtidigt bør vi tage de nødvendige forholdsregler og især efterleve vores
respektive regeringers retningslinjer om hvordan man kan beskytte sig mod
Covid-19-virusen. Vi bør holde os selv og vores omgivelser særligt rene, holde
afstand og undgå unødigt at forsamles.

Namaz-e-Janaza Ghaib
Herefter meddelte Huzooraba om Nasir Ahmad Saeed Sahibs afgang ved døden,
som havde viet sit liv for Islams Ahmadiyya Menighed, og gennem det meste af
sit voksne liv tjente som sikkerhedsvagt for 3 khulafa, inklusive Huzooraba selv.
Han var en person med ophøjede moralske kvaliteter. Han var en sand waqifezindagi1. Han blev syg og indlagt på hospitalet, hvorefter han gik bort efter få
dage. Lægerne sagde at han også blev ramt af Covid-19. Det vides ikke om han
blev ramt af den af den før sin indlæggelse eller blev smittet af andre indlagte
på hospitalet. Under alle omstændigheder er han i den kategori om hvem den
Lovede Messiasas sagde at de er martyrer hvis de dør som følge af en epidemi.
Huzooraba bad for hans sjæl og for hans familie. Huzooraba sagde, at han, på grund
af restriktioner angående begravelser under Covid-19-pandemien, ikke kunne
lede namaz-e-janaza hazir2. Derfor ville han efter sin fredagstale lede hans
namaz-e-janaza ghaib.
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Dvs. person der har viet sit liv til menigheden (Forfatter).
Dvs. namaz-e-janaza hvor den der leder bønnen er tilstede samme sted hvor den afdødes krop er (Forfatter).
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