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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 15-06-2018
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)

Bønner fra Koranen, hadith og den Lovede Messias’as skrifter
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter bad Huzooraba nogle bønner fra Koranen, Profetenssa ahadith og den
Lovede Messias’as skrifter. Nogle af disse nævnes nedenfor:

Bønner fra Koranen
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil-‘Azeem. Allahumma salli ‘ala
Muhammadiw-wa aale Muhammad
“Hellig er Allah og al pris Værdig, hellig er Allah, den Mægtige. O Allah, send
dine velsignelser over Muhammadsa og Muhammadssa folk.”

Rabbana afrigh ‘alaina sabraw-wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal-qaumilkafirin.
“O vor Herre! Send standhaftighed og tålmodighed ned over os, styrk vore
skridt, og hjælp os imod det vantro folk.”

Rabbana Aatina fid-dunya hasanataw-wa fil-aakhirati hasanataw-waqina
‘azaban-nar
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“O vor Herre! Skænk os godt i denne verden og i den næste verden, og beskyt
os imod ildens straf.”

Rabbana la tuzigh quloobana ba‘da iz hadaitana wa hablana mil-ladunka
rahmah. Innaka antal-Wahhab
“O vor Herre! Lad ikke vores hjerter blive misledt efter at Du har vejledt os, og
skænk os Din barmhjertighed. Sandelig er Du Al-Wahhab (Den der skænker)”

Bønner fra den Hellige Profetssa ahadith
Ya Muqallibal-Quloob, thabbit qalbi ‘ala deenika
“O Du som har magten til at reformere hjerterne! Stadfæst og styrk mit hjerte i
Din religion.”

Allahumma inni as’alukal-Huda wat-tuqa wal-‘Ifafa wal-ghina
“O Allah! Jeg beder Dig om vejledning, retskaffenhed og velstand”

Allahumma inna naj‘aluka fi nuhoorihim wa na‘oozubika min shoroorihim
“O Allah! Vi tager Dig som beskytter imod hvad der er i deres hjerter og deres
onde planer.”
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Allahumma inni as’aluka hubbaka wa hubba may-yuhibbuka wal-‘amalillazi
yuballighuni hubbaka. Allahummaj‘al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli
wa minal-ma’il-barid
“O Allah! Jeg beder dig om Din kærlighed, deres kærlighed som elsker Dig og
den gerning som forlener mig Din kærlighed. O Allah! Gør Din kærlighed mere
dyrebar for mig end mig selv, min familie og koldt vand (i en tilstand af tørst).”

Bønner af den Lovede Messiasas
“O Du som er værdig at blive elsket mere end enhver anden! Tilgiv mig og
skænk mig Din nåde, og tæl mig blandt dem der er Dig hengivne. Vi er Dine
syndige tjenere, og vi er blevet overrumplet af vores ønsker. Tilgiv os og red os
fra straffen i det hinsides.”

“O Verdenernes Herre! Jeg kan ikke udtrykke nok taknemlighed for Dine
nådegerninger. Du er altid yderst Barmhjertig og Nådig. Du har skænket mig
utallige velsignelser. Tilgiv mig, så jeg ikke går til grunde. Skænk mit hjerte
sådan en kærlighed til Dig, så jeg derigennem skænkes et nyt liv, og tildæk
mine fejltagelser. Gør mig i stand til at udføre sådanne gerninger som behager
Dig. Jeg søger tilflugt gennem Dit hellige ansigt imod at blive offer for Din
vrede. Vær mig Nådig, vær mig Nådig, vær mig Nådig! Red mig fra dette og det
næste livs prøvelser, for enhver form for nåde og barmhjertighed er i Dine
hænder. Ameen.”
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