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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 06-04-2018
(Fandt sted i Spanien)
Formålet med migration
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter sagde Huzooraba, at Spanien er et af de økonomisk svagt stillede lande
i Europa, men i forhold til 3. verdenslande som Pakistan, er de økonomiske
forhold i Spanien stadigvæk meget bedre. Derfor emigrerer mange Pakistanere
til Spanien i håbet om et bedre liv. Hvad angår ahmadi muslimer, så emigrerer
de hovedsageligt af 2 årsager: 1) for at komme væk fra den religiøse forfølgelse
i Pakistan, og 2) for at få bedre økonomiske muligheder. Det er vigtigt for en
ahmadi muslim altid at være oprigtig og retfærdig i dette henseende. Nogle
ahmadi muslimer overdriver desværre i deres beretninger om den forfølgelse
de oplever i Pakistan. De tror at de hermed kan sikre sig en større chance for
asyl, men dette er ikke korrekt. Man bør altid tale sandt og holde fast i
sandheden. Hvis man oprigtigt fremlægger realiteterne som de er, vil de vestlige
myndigheder som regel være villige til at give asyl. Det passer sig ikke for en
ahmadi muslim at være uærlig, når vores formål er at tilbede Allah samt ikke at
sætte noget op ved siden af Ham. Hvis man ikke stoler på Ham og i stedet bryder
Hans regler ved at lyve, sætter man i virkeligheden det verdslige over Allah.
Dette er en form for afgudsdyrkelse, og enhver ahmadi bør afholde sig fra dette.
Vores formål er at tilbede Allah gennem alle vores egenskaber og handlinger.
Formålet med migration fra et land til et andet land bør derfor først og fremmest
være at søge Allahs velbehag. Hvis man gør dette vil man modtage både Allahs
spirituelle såvel som materielle velsignelser. Allah lader ikke sine hengivne
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tjenere gå tomhændet hverken indenfor det spirituelle eller det verdslige. Det
er ikke forbudt at søge verdslig fremgang og succes, men dette ønske om
verdslig succes bør altid være underlagt ønsket om at opnå Allahs nærhed og
velbehag, som er vores vigtigste mål i livet. Derfor bør enhver ahmadi også
hyppigt bede bønnen “Rabbana Atinaa fiddunya hasanataw-wa fil akhirati
hasanataw-waqina ‘azaban-nar”, dvs. “O vor Herre! Skænk os godt i både dette
liv og det hinsides, og beskyt os imod ildens straf.”
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