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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 21-12-2018
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Sahibzada Mirza Anas Ahmad
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter mindedes Huzooraba en tjener af Islams Ahmadiyya Menighed ved navn
Mirza Anas Ahmad, som gik bort for nyligt i en alder af 81 år. Han var Hazrat
Musleh-e-Mau‘oodsra ældste barnebarn og søn til Khalifatul-Masih IIIrh Hazrat
Mirza Nasir Ahmadra. Han var også fætter (onkels søn) til Hazrat Khalifatul-Masih
Vaba (Huzooraba selv). Som barn gik han i skole i Qadian og Rabwah. Herefter tog
han sin videregående uddannelse fra Punjab University, hvorefter han
arbejdede en periode på dette universitet. Derefter rejste han til England og
forsatte sin uddannelse på Oxford University, hvor han fik sin kandidatgrad. Han
viede sit liv til Islams Ahmadiyya Menighed og arbejdede flittigt igennem hele sit
liv. Han havde en særlig dyb viden indenfor engelsk litteratur, filosofi samt
hadith. Han havde en særlig lidenskab for hadith-faget, og havde opbygget sig
et stort hjemmebibliotek, hvoraf mange bøger var om hadith-faget. Sin
grundlæggende uddannelse i hadith havde han fået af Maulawi Khursheed
Ahmad Sahib.
Han arbejdede 56 år i forskellige afdelinger af Menigheden. Nogle af de poster
han blev udpeget til at bestride var lektor i Ta‘leem-ul-Islam College Rabwah,
Naib Nazir Islah-o-irshad, Add. Nazir Islah-o-irshad, privat sekretær for Hazrat
Khalifatul-Masih IIIrh samt for Hazrat Khalifatul-Masih IVra under hans første tur
til Europa, Administrator for Jamia Ahmadiyya Rabwah, Naib Nazir Diwan,
Wakeel-ut-Tasneef samt Wakeel-ul-Isha‘at. Herudover var han medlem af
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diverse organisationer som Noor Foundation (som oversætter ahadith) og Majlis
Iftah (Organet for retslære). Han gik på pension i 1997, men selv derefter
arbejdede han flittigt for Menigheden i forskellige hensigter helt indtil sin død i
2018.
Han udførte et også stort arbejde i forbindelse med oversættelse af
Menighedens litteratur. Bl.a. oversatte han forskellige bøger af den Lovede
Messiasas.
Som sagt havde han en stor lidenskab for hadith-faget. På et tidspunkt skulle en
af hans slægtninge rejse til Bukhara. Da bad Mian Anas Ahmad ham om at bede
ved Imam Bukharis grav, som ligger i Bukhara, og videregive hans salam til hans
sjæl. Dette var et udtryk for den store taknemlighed han følte overfor Imam
Bukhari for at have udført et kæmpemæssigt og vigtigt arbejde for at indsamle
den Hellige Profetssa ahadith. Han plejede også at give dars-e-hadith (lektioner i
hadith) i moskeen under ramadanen. Disse lektioner gav han med et udtryk af
sådan en indlevelse og kærlighed til den Hellige Profetsa og hans sahabara at
lytterne til tider følte sig ført tilbage til Profetenssa tid.
Sahibzada Mirza Anas Ahmad var en mand af ophøjede moralske kvaliteter. Han
var venlig overfor sine medmennesker. Han var tilgivende, og yderst ydmyg. Hvis
han havde udvist strikshed overfor nogen, plejede han altid at udvise blidhed
overfor ham kort derefter, og nogle gange bad han endda om tilgivelse, selv hvis
han havde haft ret. Han var meget taknemlig og gavmild. På et tidspunkt, efter
at Dr. Noori Sahib, som er læge i Rabwah, havde behandlet ham for en sygdom,
gav han udtryk for stor taknemlighed overfor ham. Som udtryk for sin
taknemlighed gav han ham en dagbog af sin far Hazrat Khalifatul-Masih IIIrh,
hvori han havde nedskrevet nogle af sine drømme, samt en af hans frakker.
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Han ejede en stor kærlighed og lydighedsånd til Khilafat, og anså sig selv som
værende intet foran Khilafats ophøjede status og rang.
Han frygtede ikke døden. Faktisk ønskede han i sine senere år at blive forenet
med sin Skaber for altid. Han gav bl.a. udtryk for dette ved Sahibzada Mirza
Khurshid Ahmad og Sahibzada Mirza Ghulam Ahmads (Mian Ahmad) død. Da
disse to tjenere af Menigheden for ca. et halvt år siden gik bort, så han i en drøm
at de står foran den Ophøjede Gud i det hinsides og mødes med den Hellige
Profetsa og den Lovede Messiasas. I drømmen giver Sahibzada Mirza Anas Ahmad
også udtryk for at møde samme skæbne som de andre to, og som svar på dette
ønske siger Allah den Ophøjede til ham “Træd frem!”. Denne drøm skrev han
også til Huzooraba, som berettede den under hans fredagsprædiken til minde for
Mirza Ghulam Ahmad Sahib (Mian Ahmad).
Til sidst bad Huzooraba for Sahibzada Mirza Anas Ahmads sjæl og for hans familie
og slægtninge.
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