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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 04-01-2019
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)
Indvielse af Waqf-e-Jadids år nr. 62
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter gav Huzooraba sin egen lykønskning for det nye år, og forklarede
samtidigt noget vigtigt med hensyn til det at lykkeønske hinanden ved årsskiftet.
Han sagde at man ikke bør lykønske hinanden for det nye år blot som en
tradition, men det bør være en inderlig lykønskning. Man bør sætte sig den
målsætning at reformere sig selv moralsk og spirituelt i det nye år. Først da vil
det nye år i sandhed bringe lykke for os. Mere specifikt bør man love sig selv at
efterleve den Lovede Messias’as 10 betingelser for Bai‘ah.
Herefter talte Huzooraba om sit centrale emne for sin fredagsprædiken, nemlig
Waqf-e-Jadid. Efter at have forklaret vigtigheden af at give ud på Allahs vej ud
fra den Hellige Qur’an samt den Lovede Messias‘as skrifter, berettede Huzooraba
nogle episoder fra ahmadi-muslimer som havde oplevet Allahs særlige
velsignelser som resultat af at give ud på Hans vej. Et par af disse episoder
fremlægges nedenfor.
En ahmadi-muslim fra Guinea Conakry beretter, at han på et tidspunkt havde ca.
300 dollars, som han havde brug for til en rejse. Men før rejsen tog han for Allahs
skyld ca. 100 dollars væk fra de 300 dollars og lagde dem i en separat kuvert til
chanda i en af Menighedens fonde. Kort efter modtog han en kuvert fra en mand
med 300 dollars i. Manden var en bekendt som havde sendt pengene som en
gave til rejsen. På denne måde gav Allah den Ophøjede denne ahmadi-muslim
flere gange igen for den opofrelse han havde udført for Hans skyld.
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En ahmadi-muslimsk kvinde beretter at hendes datter på et tidspunkt modtog
en præmie på 80 dollars fra sin skole. I stedet for at benytte dem selv, gav hun
pengene i chanda på Allahs vej. Allah den Ophøjede belønnede denne pige for
hendes gode gerning kort tid senere: For en akademisk udmærkelse modtog hun
endnu en præmie på 300 dollars.
Huzooraba forklarede at disse eksempler repræsenterer den sande ånd som bør
eksistere i Menighedens medlemmer. Vi ser at selv børn har deltaget i at ofre
sine penge på Allahs vej, og dermed investerer de deres penge i et ophøjet og
gavnligt formål. Herimod ser vi at børn i nogle samfund lærer at spilde deres
penge på meningsløse lege og spil. F.eks. er der nu om dage et spil ved navn
“Fortnite” som er blevet populært blandt børn. Men dette spil opfordrer
børnene til at spilde flere og flere penge, da det er en essentiel del af spillet at
bruge penge. Der er også publiceret artikler om at sådan en adfærd gennem
Fortnite og lignende spil kan lokke børnene i internetsvindleres klør. Ifølge en
artikel har sådanne svindlere, gennem børn der spiller Fortnite, fundet frem til
deres forældres bankkontoer og tømt dem for penge. Ahmadi-muslimer bør
afholde sig fra sådanne spil.
Herefter indviede Huzooraba Waqf-e-Jadids år nr. 62, og fremlagde nogle fakta
og tal vedrørende Waqf-e-Jadids år nr. 61, som sluttede den 31. december 2018.
I alt blev der indsamlet 9.134.000 pund. Dette er 271.000 pund mere end året
før.
Følgende lande indsamlede mest:
1. Pakistan
2. Storbritannien
3. Tyskland
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4. USA
5. Canada
6. Indien
7. Australien
8. Indonesien
9. Et mellemøstligt land
10. Ghana
11. Et mellemøstligt land
Følgende lande indsamlede mest per medlem:
1. USA
2. Schweitz
3. Australien
Alt i alt deltog 1.732.000 individer i at donere til Waqf-e-Jadid i dette år. Dette
er en forøgelse på 123.000 individer i forhold til året før. Følgende lande har
vist en bemærkelsesværdig forøgelse i antallet af personer der deltog: Niger,
Sierra Leone, Nigeria, Cameron, Benin, Gambia, Congo Kinshasa, Tanzania,
Liberia samt Senegal.
Huzooraba afsluttede sin prædiken med en bøn for alle som i løbet af året
havde deltaget i waqf-e-jadid.
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