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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 01-02-2019
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Den Hellige Profetssa sahabi Hazrat Abu Hudhaifa bin ‘Utbahra
Huzooraba mindes Professor Saud Khan
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba om en sahabi af den Hellige Profetsa ved navn
Hazrat Abu Hudhaifa bin ‘Utbahra. Abu Hudhaifa var hans kunniyyat. Ifølge
forskellige beretninger nævnes hans navn som Hushaim, Hashim, Qais, Hisl og
Miqsam. Han var søn til en velkendt fjende af Islam ved navn ‘Utbah bin Rabi‘ah
som blev dræbt af muslimerne under Slaget ved Badr. Hazrat Abu Hudhaifara
havde ønsket at hans far skulle konvertere til Islam, men det skete ikke, og han
døde i en tilstand af modstand og fjendskab mod Islam. Dette var en stor sorg
for Hazrat Abu Hudhaifara, hvilket han udtrykte overfor den Hellige Profetsa, som
til gengæld bad for ham.
Han accepterede Islam meget tidligt, før Profetensa og hans tilhængere begyndte
at forsamles i Dar Arqam. Han deltog i begge migrationer til Abessinien. Hazrat
Abu Hudhaifara døde som martyr i en alder af 53 eller 54 under Slaget ved
Yamama under Hazrat Abu Bakrsra kalifat.
Herefter mindedes Huzooraba en tjener af Islams Ahmadiyya Menighed ved navn
Professor Saud Khan, som gik bort den 21. Januar 2019. Hans far Hazrat
Muhammad Ahsan Dehlvira og hans farfar Hazrat Mahmood Hassan Khanra var
begge sahaba af den Lovede Messiasas. Hazrat Mahmood Hassan Khanra var
blandt de første 313 sahaba af den Lovede Messiasas.
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Professor Saud Khan Sahib havde en uddannelse i persisk sprog og litteratur
samt historie. Efter at have færdiggjort sin grundlæggende uddannelsen viede
han sit liv til at tjene Islams Ahmadiyya Menighed. Han tjente Menigheden på
mange forskellige poster, bl.a. som lærer i Ta’lim-ul-Islam High School Qadian,
Lektor i Jamia Ahmadiyya og Ta‘lim-ul-Islam College Rabwah samt vice-rektor i
Ahmadiyya Secondary School Ghana. Ligeledes fik han æren af at oversætte
Hazrat Khalifatul-Masih III’srh taler fra Urdu til Engelsk.
Professor Saud Khan var ikke kun en mand af høj intellektuel kaliber, men også
en mand af høje moralske og spirituelle kvaliteter. Han var ydmyg, venlig og
kærlig. Han var meget gæstfri. Han var regelmæssig i sine tahajjud bønner. Han
havde et forhold af lydighed og kærlighed til Khilafat, og sidst men ikke mindst
havde han en stærk tro på Allah den Ophøjede. Huzooraba bad for Professor Saud
Khans sjæl og hans familie. Efter sin fredagsprædiken ledte Huzooraba hans
namaz-e-janaza ghaib.
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