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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 21-02-2020
Profetien om Musleh Mau‘ood
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter fortalte Huzooraba, at vi i Islams Ahmadiyya Menighed fejrer Yaum-eMusleh Mau‘ood den 20. februar for at mindes profetien om Musleh Mau‘ood.
Huzooraba fremlagde først profetien om Musleh Mau‘ood, hvorefter han
forklarede nogle punkter om profetien om Musleh Mau‘ood ud fra Musleh
Mau‘oodsra egne skrrifter.
Da den Lovede Messiasas fremlagde profetien om Musleh Mau‘ood indvendte
hans modstandere, at der ikke var noget særligt i at forudsige, at man skulle få
en søn; for mange mennesker i verden får sønner. Den Lovede Messiasas
svarede, at profetien om Musleh Mau‘ood ikke blot var en profeti, men et
storslået tegn til støtte for Islam og den Hellige Profetsa; fordi det der blev
forudsagt var, at sådan en sjæl ville ankomme til verden, hvis indre og ydre
velsignelser ville gavne hele verden. Hazrat Musleh Mau‘oodra har forklaret, at
selv hvis den Lovede Messiasas blot havde forudsagt en normal søns fødsel, ville
dette stadig kunne kaldes en profeti; for ingen kan med sikkerhed sige at
vedkommende får en søn. Der er nemlig nogle folk i verden, selvom det er en
mindre andel af menneskeheden, som slet ikke får børn; og ligeledes er der folk
som får børn, men kun døtre; og så er der folk der får sønner, men som dør i en
ung alder. Desuden var den Lovede Messiasas over 50 år gammel da han
forudsagde Musleh Mau‘oods komme, og der er mange der ikke kan få børn
efter 50-års-alderen. I denne alder forudsagde han ikke kun, at han ville få en
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søn1, men at denne søn ville gavne verden gennem sine indre og ydre
velsignelser. Huzooraba sagde, at denne profeti tydeligvis blev opfyldt på
storslået vis i Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmadsra person, idet han
blev kendt i verden, og fordi det var under hans khilafat at Ahmadiyya
Menigheden spredte sig i hele verden, og dermed fik han ifølge profetien
indflydelse på verden. I dag er ethvert land i verden, hvor Hazrat Musleh
Mau‘oodra i sin tid etablerede Ahmadiyya Menigheden, et vidne til ovenstående
profetis sandhed.
Huzooraba gav også argumenter for hvorfor det var vigtigt, at profetien om
Musleh Mau‘ood blev opfyldt i den Lovede Messias’as livstid, og ikke langt senere
(f.eks. 300 år senere) gennem en anden person end Hazrat Mirza Bashiruddin
Mahmood Ahmadra, som nogle folk fejlagtigt påstår.
Herefter forklarede Huzooraba hvorfor det særligt i Hazrat Mirza Bashiruddin
Mahmood Ahmadsra tilfælde var et storslåede tegn, at han ikke kun levede et
langt liv, men udførte store bedrifter for Islam og verden generel under sin
khilafat, som spredte sig over 52 år.
Et eksempel er de store bedrifter han udførte indenfor viden og visdom. Hazrat
Musleh Mau‘oodra har sagt, at han som barn plejede at være så syg, at han ikke
kunne udføre visse normale dagligdags-opgaver tilstrækkeligt på grund af sin
sygdom. Men den person (Hazrat Musleh Mau‘oodra) som under sine skoleår
havde meget svært ved overhovedet at gennemføre skolen på grund af sin
sygdom, udviste under sin Khilafat så stor viden og visdom gennem sine mange
taler og værker, at han forbløffede verden. Dette var en manifestation af den
del af profetien om Musleh Mau‘ood som sagde, at “han vil fyldes med viden
om det indre og ydre”. Et par eksempler på hans værker er Anwar-ul-Uloom,
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som består af hans taler samt Tafseer-e-Kabeer, som er en storslået fortolkning
af den Hellige Koran. I alt består blot hans fortolkninger af den Hellige Koran af
8 til 10 tusind sider, som også inkluderer Tafseer-e-Kabeer. Herudover skrev han
13 bøger om den Hellige Profetssa liv, 4 om andet historie, 3 om Fiqh, 9 om
politiske emner og 15 om politik i Kashmir samt meget andet. Han skrev i alt 99
bøger relateret til Ahmadiyyat. I alt producerede han ca. 225 bøger i sit liv. Disse
er et storslået tegn til støtte for profetien om, at Musleh Mau‘ood ville fyldes
med viden.
Huzooraba bad for at Allah den Ophøjede må blive ved med at ophøje Hazrat
Musleh Mau‘oodsra status, og at vi gennem hans eksempel må blive inspireret
til at tjene Islam og udbrede dens sande budskab.

Namaz-e-Janaza ghaib
Til sidst i sin fredagstale meddelte Huzooraba menigheden om følgende
personers afgang ved døden:
1. Mariam Elizabeth Sahiba, anden hustru til Malik ‘Umar Ali Khokar Sahib,
tidligere Amir af Multan Pakistan.
2. Jahid Faris, en dreng som døde i en alder af 12 år.
Huzooraba sagde, at han ville lede deres namaz-e-janaza ghaib efter sin
fredagstale.
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