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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 24-05-2019
(Fandt sted i Mubarak Moskéen, Tilford Surrey UK)
Khilafat og lydighed
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter reciterede Huzooraba følgende vers fra den Hellige Qur’an:
“De (sande) troendes svar, når de kaldes til Allah og Hans Sendebud, for at Han
kan dømme imellem dem, er udelukkende dette: Vi har hørt, og vi adlyder! Og
sådanne er det, som vil udvikle sig (efter Allahs skabelsesplan). Og de, som
adlyder Allah og Hans Sendebud og frygter Allah og tager ham til skjold (mod
synder og alt ondt) skal sejre. Og de sværger deres kraftigste eder ved Allah, at
de, hvis du befaler dem det, visselig vil drage ud (mod fjenden). Sig (til dem):
Sværg ikke. (Hvad der kræves er) lydighed i, hvad der er godt. Sandelig, Allah er
vel vidende om, hvad I gør. Sig: Adlyd Allah og adlyd Sendebudet. Men hvis de
vender sig bort, så (skal de vide), at ham påhviler kun det, han har ansvaret for,
og jer påhviler (ligeledes kun), hvad I har ansvaret for. Og hvis I adlyder ham, vil
I være retledede. Og der påhviler udelukkende Sendebudet en klar forkyndelse
(af sit budskab). Allah har lovet dem af jer, som tror og handler retfærdigt, at
Han visselig vil gøre dem til efterfølgere [arab: Khulafa: kaliffer] på jorden,
sådan som Han skænkede efterfølgere (blandt dem) før dem. Og Han vil
visselig for dem grundfæste deres religion, som Han har udvalgt for dem, og
Han vil visselig skænke dem sikkerhed efter deres frygt. De vil tjene Mig og ikke
sætte nogen ved siden af Mig. Men de, som er utaknemlige [vantro] efter
dette, vil være (at betragte som) oprørere. Og oprethold bønnen (i dens
foreskrevne form og til de foreskrevne tider) og betal den (lovbefalede) zakat
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(til den centrale myndighed). Og adlyd Sendebudet, for at der må blive vist jer
barmhjertighed. Du skal ikke mene, at de vantro kan gøre (Vores plan) på
jorden til intet, og deres tilflugtssted skal være ilden. Og en slem tilbagevenden
er det.” (An-Noor:52-58)
Huzooraba sagde at versene taler om vigtigheden af sand tro gennem lydighed til
Allah, Hans profetsa samt enhver autoritet. I denne tid er det særligt vigtigt at
være lydig overfor Khilafat. Kort sagt er lydighed og sand taqwa nødvendigt for
at opnå sand succes i Allahs øjne. Den der er ulydig afskærer sig selv spirituelt
fra Khilafat og menigheden.
I vores løfter lover vi at adlyde tidens khalifa i alle ma‘roof1 befalinger. Her er
det vigtigt at notere at en profet eller khalifa er beskyttet mod at sige eller befale
noget der går imod sharia. Den Lovede Messiasas har derfor forklaret at når vi
lover at ‘vi vil adlyde enhver ma‘roof befaling’ givet af tidens khalifa, så betyder
det at enhver befaling fra tidens khalifa er ma‘roof. Dermed er det obligatorisk
at adlyde tidens khalifa under alle omstændigheder.
Huzooraba sagde at den Hellige Profetsa havde sagt, at “Den der adlyder min
ameer adlyder mig, og den der er udlydig overfor min ameer er udlydig overfor
mig”. Ligeledes har han sagt, at den der dør i en tilstand af ikke at have
accepteret tidens imam, dør i en tilstand af jahiliyyah, dvs. uvidenhed og
vildfarelser. Det er derfor altafgørende at en troende adlyder enhver person i
autoritet og særligt tidens khalifa.
Herefter fremlagde Huzooraba nogle historiske kilder af Hazrat Musleh Mau‘udra
vedrørende hvordan Allah den Ophøjede styrkede Khilafat-e-Ahmadiyya og
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lydigheden til denne velsignede institution på et tidspunkt hvor Ahmadiyya
Menigheden var i en verdsligt set meget svag tilstand.
Hazrat Musleh Mau‘udra har berettet at Khawajah Kamaluddin Sahib og Maulawi
Muhammad ‘Ali Sahib og deres ligesindede skabte en modstand mod khilafats
autoritet i khilafats tidlige dage, og senere skabte de deres egen menighed
afskåret fra Khilafat-e-Ahmadiyya. Men i dag ser vi at denne menighed, kaldet
Lahori Menigheden, ikke har haft succes, og blot har få hundrede medlemmer
på verdensplan. I modsætning til dette har Islams Ahmadiyya Menighed under
lederskab af Khilafat-e-Ahmadiyya udviklet sig højt, og bliver ved med at udvikle
sig med stor succes. Mange folk rundt omkring i verden bliver ledt til Khilafat-eAhmadiyya gennem direkte tegn fra Allah den Ophøjede. Blot et eksempel på
dette er, at en kvinde som tidligere ikke var ahmadi, så i en drøm at den lokale
Imam for Ahmadiyya Menigheden giver hende en bog hvori hun ser Huzoors
billede. I drømmen spørger hun hvem manden er, hvorpå imamen svarer at
dette er Allahs udvalgte khalifa. Kvinden tog til imamen hun så i drømmen og
berettede drømmen til ham. Han fortalte hende at Allah gennem drømmen på
meget tydelig vis havde retledet hende til Islam Ahmadiyya. Hun udførte
derefter bai‘ah og indgik i Islams Ahmadiyya Menighed.
Til sidst nævnte Huzooraba at han glemte at nævne noget vigtigt i sin forrige
fredagsprædiken, nemlig at grundstenen for Mubarak Moskéen i Islamabad
Tilford blev lagt af Chini Sahib2. Huzooraba var selv på rejse, eller på vej til at rejse,
så han kunne ikke selv lægge grundstenen. Han velsignede derfor stenen med
sin bøn, og sendte den til Islamabad, hvor Chini Sahib Marhoom lagde den som
grundsten. Huzooraba instruerede menighedens medlemmer at bede for Chini

2

Dvs. Imam Muhammad ‘Uthman Chou, som gik bort ca. et år forinden.

3

ٰ
بسم اہلل الرحمن الرحیم

Sahibs ophøjede rang i det hinsides samt for at Allah vejleder hans folk, det
kinesiske folk.

4

