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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 31-05-2019
(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London England)
Il til Allahs ihukommelse!
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter reciterede Huzooraba følgende vers fra Koranen:
“[10] O I som tror, når der kaldes til bøn på forsamlingsdagen [fredagen], så il
til Allahs ihukommelse og lad alle forretninger ligge. Det er bedre for jer, om I
(blot) vidste det. [11] Og når bønnen er afsluttet, spred jer så i landet og søg
Allahs nåde og ihukom Allah meget, for at I må blive fuldkomne. [12] Men når
de ser en handel eller (nogen) morskab, strømmer de hen til den og lader dig
blive stående. Sig (til dem): Hvad der er hos Allah er bedre end morskab og
handel. Og Allah er den Bedste af alle, der forsynder (mennesker med godt).
(62:10-12)
Huzooraba forklarede ud fra disse koranvers at man bør ile til fredagsbønnen hver
fredag, også selvom man må efterlade enhver handel og forretning for at gøre
dette; selv hvis man umiddelbart kan se at man vil lide tab på millioner ved at
forlade sin forretning for at deltage i fredagsbønnen. Dette er fordi det Allah kan
skænke er langt bedre end forretning og underholdning, og Han har også
magten til at skænke livsunderhold og velstand. Derfor bør man stole på Allah
og efterleve Hans befaling om at ile til fredagsbønnen. Muslimer lægger som
regel stor vægt på at deltage i den sidste fredagsbøn i ramadanen og Eid, men
der er ikke ligeså stor fokus på at deltage i alle fredagsbønner i løbet af året.
Dette er på grund af mangel på viden om velsignelsen i at deltage i
fredagsbønnen. Da ordenen i Koranen “I dag har jeg fuldkommet jeres religion
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for jer og fuldendt Min nåde over jer og valgt Islam til jeres religion” blev
åbenbaret, sagde en jøde til Hazrat ‘Umarra, at hvis dette vers blev åbenbaret til
jøderne, ville de erklære den dag verset blev åbenbaret for Eid. Hazrat ‘Umarra
svarede, at det allerede var tilfældet at den dag var Eid, for verset blev
åbenbaret på en fredag som er en slags Eid1 for muslimer. Der er således store
velsignelser i fredagsbønnen.
Den Hellige Profetsa har sagt, at hvis en person uden nogen gyldig undskyldning
undlader at deltage i en fredagsbøn, så dannes der en sort plet på hans hjerte,
og udvikler et hykleri i sin tro, og hvis han undlader at deltage i 3 fredagsbønner
i træk, så bliver hele hjertet sort.
Dem der er undtaget fra at deltage i fredagsbønnen er kvinder, børn2, syge samt
rejsende.
I ramadanen bør man forbedre sin moralske og spirituelle tilstand, sådan så man
er en forbedret person efter hver ramadan. I dette henseende er det også vigtigt
at deltage i fredagsbønnerne.
Huzooraba sagde at en sand troende mest af alt ønsker Allahs nærhed. Vi bør
derfor bede særligt for Allahs nærhed og kærlighed. Vores formål bør ikke være
denne verdens materielle goder, men hvis vi opnår Allahs nærhed, så vil Han
også skænke os sine verdslige velsignelser, for dette er Hans sædvane overfor
sine udvalgte tjenere. Vi bør være så regelmæssige i alle vores bønner at vi efter
hver bøn ser frem til næste bøn.
Huzooraba sagde at man ikke samles til den sidste fredag i ramadanen for at sige
farvel til ramadanens velsignelser, men for at love at man fremover vil fortsætte
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Dvs. en glædens dag (forfatter).
Drenge over ca. 10-års-alderen bør deltage regelmæssigt i fredagsbønnen (Forfatter).
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med at søge de velsignelser og vil udvikle sit forhold til Allah. Og dette er kun
muligt hvis man ophøjer sit niveau af Allahs tilbedelse, hvori fredagsbønnen og
de fem daglige bønner er et vigtigt fundament. Men hvis vi i stedet for Allahs
tilbedelse interesserer os mere for materielle goder, har vi det som et barn som
giver en diamant væk, fordi han ikke kender dens værdi, og i stedet foretrækker
lidt slik.
Huzooraba citerede herefter verset fra Koranen:
“Jeg svarer den bedenes bøn, når han påkalder Mig” (2:187)
Huzooraba forklarede at dette vers er nævnt i Koranen i forbindelse med versene
om ramadanfasterne. De fortæller os at Allah vil høre vores bønner hvis vi også
selv efter ramadanen bliver ved med at tilbede Ham. For kun når vi bliver ved
med at tilbede Ham hele året, viser vi at det i sandhed er Hans nærhed vi søger,
og ikke blot tilbeder Ham i ramadanen for at drage verdslig nytte ved at få
opfyldt vores bønner. Dem der i sandhed elsker Allah, tilbeder Ham hele året.
Formålet med ramadanens tilbedelse er jo først og fremmest at reformere os
selv moralsk og spirituelt. Hvis vi ved at efterleve Allahs befalinger gør dette, vil
vores bønner ifølge Hans løfte blive opfyldt. Dette er hvad vi bør stræbe efter i
livet.
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