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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 06-11-2020 

Meddelelse om afslutningen på Tehreek-e-Jadids år nr. 86 og starten på dets 

år nr. 87 

 (Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

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

“De, som giver deres ejendom ud ved nat og dag, hemmeligt og offentligt, 

deres løn er hos deres Herre, og over dem skal der ikke komme frygt, og de 

skal ikke sørge.” (2:275) 

Huzooraba sagde herefter, at de sande troende som giver ud for Allahs sag, giver 

ud alene for at opnå Allahs velbehag. De giver ud både åbenlyst og i skjul, men 

de giver aldrig ud med den hensigt at vise sig frem for folk. Hvis de ønsker at 

tidens khalifa skal kende til deres opofrelse, så er det ikke for at vise sig frem, 

men for at modtage hans bønner. Huzooraba sagde, at der er utallige eksempler 

på folk i Islams Ahmadiyya Menighed som giver ud for Allahs sag, og til gengæld 

modtager Allahs velsignelser. Herefter fremlagde Huzooraba nogle eksempler på 

dette. Et par af disse eksempler fremlægges nedenfor. 

En syrisk ahmadi, som er bosat i Canada, har skrevet, at han ønskede at opfylde 

sit løfte til Tehreek-e-Jadid, men oplevede økonomiske problemer. Dog var han 

opsat på at give ud for Allahs sag. Han skrev til Huzooraba og anmodede om bøn. 

Herefter fik han et nyt job og en månedlig indkomst på 9000 dollars. Dette, har 

han skrevet, var på grund af Allahs velsignelse. 
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En mand kørte galt, så hans bil landede i en grøft. I samme øjeblik gav han et 

løfte til Allah, at hvis hans bil kom uskadt ud derfra, ville han give et vist beløb i 

Tehreek-e-Jadid. Hans bil kom på mirakuløst vis uskadt ud af grøften, og for at 

opfylde sit løfte gav han det lovede beløb til Tehreek-e-Jadid. 

Efter at have fremlagt flere lignende hændelser meddelte Huzooraba om 

slutningen på Tehreek-e-Jadids år nr. 86 den 31. oktober og starten på år nr. 87, 

og fremlagde nogle informationer vedrørende år nr. 86. Nogle af disse 

informationer fremlægges nedenfor: 

I alt blev der i dette år indsamlet 14,5 million pund, hvilket er 882.000 pund mere 

end året før det. De lande der indsamlede mest var: 

1. Tyskland 

2. UK 

3. USA 

4. Canada 

5. Et mellemøstligt land 

6. India 

7. Australien 

8. Indonesien 

9. Ghana 

10. Et mellemøstligt land 

Blandt top-10 var også Pakistan, men Huzooraba nævnte ikke præcist hvilken 

placering de fik. De tre lande der indsamlede mest per medlem var: 

1) Schweitz 

2) USA 

3) Singapore 
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I alt donerede ca. 160.800 personer til Tehreek-e-Jadid i år. Huzooraba bad for 

alle disse, at Allah skulle velsigne dem. 

Til sidst instruerede Huzooraba menighedens medlemmer om at bede særligt for 

den muslimske verden for en løsning på den modstand den oplever fra de 

islamfjendske kræfter. Ligeledes instruerede han menighedens medlemmer om 

at bede for verden generelt, at Allah må beskytte den mod den ødelæggelse den 

er på vej imod i form af krig. 


