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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V
holdt 01-01-2021
Khulafa-ur-Rashideen:
Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra del 6
(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien)
Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah.
Herefter berettede Huzooraba for sjette gang om Hazrat ‘Ali bin Abu Talibra, som
var den fjerde af de 4 khulafa-ur-rashideen efter den Hellige Profetsa.
Hazrat ‘Alisra martyrium
Som nævnt i tidligere fredagsprædikener, var der en gruppe kaldet Khawarij,
som søgte at skabe splid mellem muslimerne og tilintetgøre khilafah blandt
dem. Derfor udnævnte de tre personer der hver især skulle udføre et attentat
mod tre store personligheder bandt muslimerne: Hazrat ‘Ali bin Abi Talibra,
Ameer Mu‘awiyahra og Amr bin ‘Asra. De to andre attentater mislykkedes,
hvorimod Hazrat ‘Alira blev hårdt såret, da han blev angrebet under fajr bønnen.
To personer angreb ham med deres sværd. Den ene slap væk, hvorimod den
anden blev taget til fange. Hazrat ‘Alira afgik ved døden kort tid efter, men nåede
at skrive sit testamente. Huzooraba læste op af dette testamente, som
opfordrede muslimerne til at efterleve de islamiske værdier.
Profetensa havde mange år tidligere forudsagt, at Hazrat ‘Alira ville blive angrebet
og opnå martyrium. Ligeledes havde Hazrat ‘Alira allerede kort forinden angrebet
indikeret, at han ville opnå martyrium, da han bl.a. havde set en drøm om det.
Før sit sidste åndedrag sagde han til sin familie, at han snart ville forlade dem.
Da en af hans døtre hørte dette, begyndte hun at græde. Da beroligede han
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hende, og fortalte hende, at hun ikke ville sørge hvis hun så hvad han så. Hun
spurgte hvad han så. På det tidspunkt forklarede han hvad han på det tidspunkt
så i en vision. Han sagde, at han så en delegation af engle og en delegation af
profeter, og ligeledes den Hellige Profetsa. Han forklarede, at Profetensa
beroligede ham ved at sige: “Vær glad! For det du er på vej mod, er bedre end
der hvor du er lige nu!”. Kort tid efter sagde han trosbekendelsen, og afgik ved
døden.
Hazrat ‘Alira var blandt Ashra Mubashirah, dvs. dem som Profetensa i deres liv
gav glædeligt budskab om paradiset.
Profetensa sagde på et tidspunkt: “Paradiset længes efter tre personer: ‘Alira,
‘Ammarra og Salmanra.”
Den Hellige Profetsa sagde på et andet tidspunkt, at “Jeg er byen for viden, og
‘Alira er dens port. Den der ønsker at træde ind i byen, bør først komme til dens
port.”

Budskab i forbindelse med det nye år
Til sidst henledte Huzooraba verdens opmærksomhed mod vigtigheden af
spirituel og moralsk reformation for at gå en bedre fremtid i møde i det nye år
og fremover. Huzooraba sagde, at vi, Ahmadiyya Menighedens medlemmer, ikke
kun bør bede for vores egen selvreformation, men også verdens spirituelle og
moralske reformation. Vi bør bede for at verden indser vigtigheden af at
efterleve Guds befalinger. I løbet af det forrige år har en ekstremt farlig pandemi
(Covid-19) hærget i verden, men verden synes ikke at indse, at den er et
advarselstegn fra Gud, og som resultat af denne snæversynethed er de ikke
blevet mere opmærksomme på Gud og Hans befalinger. Huzooraba sagde, at han
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for nyligt sendte nogle breve til flere verdensledere, hvor han forklarede, at
disse forhold er opstået på grund af de uretfærdigheder der begås i verden, og
at løsningen derfor er at vende sig mod Gud. Disse ledere gav nogle diplomatiske
svar, som desværre var tomme for forståelsen for det egentlige punkt, som
Huzooraba henledte deres opmærksomhed mod, nemlig vigtigheden af at skabe
retfærdighed ved at efterleve Guds nedsendte lære.
Huzooraba sagde, at resultatet af verdens uagtsomhed vil være, at forholdene vil
forværres. Pandemien har drastisk forværret verdens økonomier, og sådanne
forhold resulterer som regel i, at de magtfulde lande forsøger at overtage de
mindre landes ressourcer. Dette vil føre til en kold krig, som nogle mener
allerede er opstået, og det er meget muligt at det endelige resultat vil være en
egentlig verdenskrig, som vil være katastrofal for verden.
Vi bør derfor bede for verden, og yde en særlig indsats for at gøre folk
opmærksomme på vigtigheden af at prøve at afvende ovenstående scenarie.
Enhver ahmadi muslim bør love, at han/hun vil bruge alle sine evner og kræfter
på at skabe en sand moralsk og spirituel reformation i sig selv og i andre i dette
år.
Huzooraba sagde også i forlængelse af hvad han også havde sagt i tidligere
fredagsprædikener, at vi bør bede for ahmadi muslimer som bliver forfulgt i
Algeriet og Pakistan. Ligeledes bør vi bede for at Allah straffer de blandt
Ahmadiyya Menighedens fjender, som har mistet evnen til anger.
Huzooraba bad til sidst for verden og for enhver ahmadi muslim som lever i den.
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