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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 08-11-2019 

Allahs behandling af dem som giver for Hans skyld 

Indvielse af tehrik-e-jadids år nr. 86 

 Informationer om tehrik-e-jadids år nr. 85 

 (Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter reciterede Huzooraba føgende vers fra den Hellige Qur’an: 

“Det påhviler ikke dig at retlede dem. Men Allah retleder, hvem Han vil. Og 

hvad I giver ud af godt er for jeres egne sjæle, og I giver kun ud for at søge 

Allahs nåde. Og hvad I giver ud af godt, det skal gengældes jer, og I skal ikke 

lide uret.” (2:273) 

Huzooraba forklarede på grundlag af ovenstående vers, at Allah den Ophøjede 

gengælder sine tjeneres opofrelser mangefold. Dette kan sammenlignes med 

når en landmand sår nogle frø i sin jord, så forventes det at han får mangefold 

igen i form af en høst. Med andre ord får han mangefold tilbage som følge af at 

ofre nogle få frø. Denne type gengældelse som følge af at ofre på Allahs vej ser 

vi tit manifestere sig for ahmadi-muslimer verden over. Huzooraba gav herefter 

nogle eksempler på hvordan ahmadi-muslimer i forskellige dele af verden havde 

opofret sine ejendele og penge på Allahs vej, og fået mangefold tilbage fra Ham. 

Et par af disse eksempler fremlægges nedenfor: 

En mand, Muhammad Sahib, fra Sierra Leone havde lovet en sum penge i chanda 

tehrik-e-jadid, men da tehrike-e-jadid-årets afslutning var nær, indså han at han 

stadigvæk manglede at betale nogle penge for at kunne opfylde dette løfte. Han 
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havde på det tidspunkt kun få kopper ris i sit hjem, som han solgte, og gav 

fortjenesten til tehrik-e-jadid for at kunne opfylde sit løfte. Men kort tid efter 

modtog han mange kilo ris og en sum penge i gave fra en slægtning. Han indså 

at dette var Allahs gengældelse for de få kopper ris han havde opofret for Hans 

skyld. 

En mand fra Guinea-Bissau gav alt hvad han havde i sin lomme til tehrik-e-jadid. 

Da han kom hjem, tænkte han at han nu ikke havde noget til at kunne brødføde 

sin familie, så han tog sit fiskenet, og gik ud for at fiske. Indenfor en time fangede 

han på mirakuløs vis 75 kg fisk. Der var andre folk ude samme sted for at fange 

fisk, og de sagde at det var forbløffende at han havde fanget så mange fisk; de 

havde ikke formået at fange ligeså mange fisk som ham, selvom de havde stået 

der hele natten. Manden solgte fiskene og gav yderligere mere chanda ud af 

disse penge. 

Huzooraba sagde at disse er fattige folk, men deres hjerter er rige; de giver selv 

ud af det som de velsignes med som følge af den opofrelse som de allerede har 

udført på Allahs vej. 

Efter at have berettet diverse eksempler på opofrelse fra forskellige dele af 

verden, meddelte Huzooraba afslutningen på tehrike-e-jadids år nr. 85 og starten 

på tehrike-e-jadids år nr. 86. Huzooraba fremlagde nogle informationer om 

tehrik-e-jadids år nr. 85, dvs. året der gik. Nogle af disse informationer 

fremlægges nedenfor. 

I tehrik-e-jadids år nr. 85 blev der i alt indsamlet ca. 13.6 millioner pund, hvilket 

er ca. 800.000 pund mere end året før det. 

Normalt plejer Pakistan alt i alt at have indsamlet mest til chanda tehrik-e-jadid, 

men i år var Pakistans finansielle forhold stærkt forværrede, og valutaen var 
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også svag, så derfor formåede Pakistan ikke at opnå førsteposition i år. Følgende 

lande indsamlede de største summer til tehrik-e-jadid: 

1. Tyskland 

2. Pakistan 

3. Storbritannien 

4. USA 

5. Canada 

6. Indien 

7. Et mellemøstligt land 

8. Indonesien 

9. Australien 

10. Ghana 

11. Et mellemøstligt land 

Med hensyn til højst indsamling per medlem har følgende lande de bedste 

positioner: 

1. Schweitz 

2. USA 

3. Singapore 

4. Storbritannien 

5. Sverige 

Huzooraba sagde at der i alt var over 1.827.000 personer der gav chanda til tehrik-

e-jadid i året der gik. Dette er ca. 112.000 mere end året før. Huzooraba bad for 

at Allah den Ophøjede skulle velsigne alle de folks ejendom og liv som gav til 

tehrik-e-jadid. 


