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Meddelelse fra Hazrat Khalifatul-Masih Vaba
Midlertidig aflysning af Khalifatul-Masihsaba fredagsprædiken på MTA
Fredagsbøn i hjemmene under coronavirus og nedlukning af samfundet
(Fra khilafats kontor i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter forklarede Huzooraba at han på grund af visse restriktioner fra den
britiske regering var nødsaget til at holde sin fredagstale fra sit kontor. Den
britiske regering har nemlig nu forbudt at man forsamles i moskeerne i større
antal.
Herefter talte Husooraba om vigtigheden af fredagsbønnen. Han sagde, at
fredagsbønnen er en vigtig del af en muslims tilbedelse; men under disse
omstændigheder (dvs. under nedlukning på grund af Covid-19-pandemien) er
det ikke sikkert, eller i nogle lande muligt, at forsamles i moskéerne. Derfor bør
ahmadi-muslimske familier gøre det til en vane at bede deres fredagsbøn i
hjemmene. Dette vil være en kilde til at familierne også selv vil forøge deres
viden om hvordan man beder fredagsbøn, og ligeledes vil særligt den der leder
bønnen forøge sin viden ved at forberede fredagsbønnen.
Det er helt tilladt at bede sin fredagsbøn under særlige omstændigheder, hvor
det bliver meget svært eller umuligt at tage til fredagsbøn i moskéerne. I den
Hellige Profetssa tid var der på et tidspunkt stormvejr, og dette resulterede i at
det blev meget svært for folk at komme til fredagsbøn. Derfor befalede
Profetensa, at den der gav kald til bøn, skulle sige “Salloo fi buyutikum”, dvs. “Bed
i jeres hjem” i stedet for “hayya ‘alas-salah”, dvs. “kom til bøn”. Dette viser er
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det i sådanne krisesituationer kan være tilladt at bede sin fredagsbøn
derhjemme.
Huzooraba tilføjede dog at denne tilstand hvor han holder fredagstale fra sit
kontor eller den tilstand at man bliver hjemme og beder, ikke bør vare i en
længere periode. Derfor bør man se de som en midlertidig løsning.
Huzooraba afsluttede sin fredagsprædiken med at henlede menighedens
medlemmers opmærksomhed mod at være særligt fokuserede på bønnen i
disse tider.
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