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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 12-02-2021 

Hr Chouhdary Hameedullah: 

En sand tjener af Islam Ahmadiyya 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba, at han i sin fredagsprædiken ville fortælle om en 

særlig tjener af Islams Ahmadiyya Menighed Hr Chouhdary Hameedullah, som i 

en alder af 87 år afgik ved døden den 7. februar 2021. Han tjente menigheden i 

forskellige roller i en lang periode som strækker sig fra hans ungdom til hans 

afgang ved døden. Hans seneste poster var Wakeel-e-A‘la Tehreek-e-Jadid, Sadr 

Majlis Tahreek-e-Jadid Anjuman Ahmadiyya, og Afsar Jalsa Salana. Inna lillahi wa 

inna ilaihi rajioon. 

Hans fars drøm 

Hans far Hr Muhammad Baksh blev ikke født som ahmadi muslim. På et 

tidspunkt så han Profetensa i en drøm. Han selv så sig selv sidde på en stol, og 

Profetensa sagde til ham, at han hans stol var ustabil, og at han i stedet skulle 

sidde på en anden stol, som var “stolen for Ahmadiyya”. Efter denne drøm blev 

han ahmadi muslim. Ca. 5 år senere i 1934 blev hans søn Chouhdary 

Hameedullah født. 

Overblik over hans waqf 

Hr Chouhdary Hameedullah viede sit liv til at arbejde for Islams Ahmadiyya 

Menighed (dvs. udførte waqf) i 1946 som 8. klasses elev. Herefter læste han 
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videre og opnåede en kandidatgrad i matematik fra Punjab University i Lahore. 

I 1955 blev han ansat som lærer i Ta‘leem-ul-Islam College i Rabwah. 

I 1960 blev han gift med Fru Radhiyyah Khanam datter til Hr Abdul-Jabbar fra 

Sargodha i 1960. Han fortsatte som lærer i Ta‘leem-ul-Islam College Rabwah 

indtil 1974, men samme år nationaliserede den Pakistanske regering førnævnte 

institution, og derfor sagde han op som følge af en instruks fra Hazrat Khalifatul-

Masih IIIrh. Herefter udnævnte Hazrat Khalifatul-Masih IIIrh ham som Nazir 

Ziyafat. I 1982 blev han udnævnt af Hazrat Khalifatul-Masih IVrh som Wakeel-e-

A‘la Tahreek-e-Jadid, hvorudover han også i ca. samme periode var Additional 

Sadr Majlis Tahreek-e-Jadid Anjuman Ahmadiyya. I 1989 blev han udnævnt som 

Sadr Majlis Tahreek-e-Jadid Anjuman Ahmadiyya. Fra 1986 indtil hans død var 

han også Additional Nazir-e-A‘la. Da Hazrat Khalifatul-Masih IIIrh var khalifa, blev 

Hr Chouhdary Hameedullah også på et tidspunkt udnævnt som Ameer-e-

Muqami Rabwah af Huzoorrh. Fra 1969 til 1973 fungerede han som Sadr Majlis 

Khuddam-ul-Ahmadiyya Markaziyyah, dvs. den centrale Khuddam-ul-

Ahmadiyya organisation, som på den tid ledede Khuddam-ul-Ahmadiyya i hele 

verden (Der var på den tid ingen national Sadr Khuddam-ul-Ahmadiyyah i hvert 

land, men kun en central sadr for hele verden). I 2003 fik han æren af at 

fungerede som præsident for komitéen der organiserede valget af Hazrat 

Khalifatul-Masih V’saba som khalifa. 

Hazrat Khalifatul-Masih III’srh budskab 

Under ceremonien for Hr. Chouhdary Hameedullahs udnævnelse som Sadr 

Khuddam-ul-Ahmadiyya Markaziyyah holdte Hazrat Khalifatul-Masih IIIrh en tale, 

hvori han gav et vigtigt budskab, som er vigtigt at huske for enhver tjener af 

Islams Ahmadiyya Menighed. Essensen af dette budskab var, at en profets sande 

afkom er hans åndelige afkom (den tidligere sadr var vist Hazrat Mirza Tahir 
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Ahmadrh, som også var af den Lovede Messias’as fysiske afkom). Dvs. at der ikke 

er nogen ære i blot at være en profets fysiske afkom, hvis man samtidigt ikke 

indgår i hans åndelige afkom ved at efterleve Islams sande lære. Derfor er det 

vigtigt for alle dem der anser sig selv for at være tjenere af Islams Ahmadiyya 

Menighed, at de bestræber sig på at opnå sand retskaffenhed ifølge Islams lære, 

så de i Allahs øjne kan tælles blandt den Lovede Messias’as åndelige afkom. 

Senere sagde Hazrat Khalifatul-Masih IIIrh også, at Hr. Chouhdary Hameedullah 

tjente menigheden på sådan en måde, at han kunne anses for at være blandt 

den Lovede Messias’as spirituelle afkom. 

Hans ophøjede kvaliteter 

Hr Chouhdary Hameedullah ejede særlige moralske kvaliteter. Huzooraba nævnte 

nogle af disse. Nogle få udvalgte kvaliteter nævnes her. 

Han var en meget tålmodig mand. Han blev aldrig vred, og var blid og ydmyg. 

Han klagede aldrig over den mad hans hustru serverede ham eller det tøj hun 

købte til ham. Han talte aldrig til sin kone i en høj stemme. Han var regelmæssig 

i sine tahajjud bønner. 

Han var meget disciplineret og hårdtarbejdende. Han arbejdede meget hårdt for 

menigheden. Han plejede at tage på arbejde efter morgenmaden, og plejede 

først at komme hjem efter asr bønnen. Han spildte ingen tid på unødige 

aktiviteter. Hans interesse lå i at tjene menigheden og det spirituelle, og ikke det 

verdslige. Han plejede at udføre sine opgaver i menigheden med stor omhu, og 

plejede at løse sine opgaver i dybden. 

Han havde en stærk tro. Han plejede at opfordre sine børn til at bede deres 

bønner. Han ejede en stor kærlighed og ånd af lydighed overfor tidens khalifah. 
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Han var også en lærd mand. Han havde stor viden om Ahmadiyya Menighedens 

historie, og folk plejede at sige at han var en encyklopædi indenfor menighedens 

historie. 

Sidst men ikke mindst var han en simpel og ydmyg mand, og en mand som 

foretrak at leve under simple kår. 

Huzooraba sagde, at han kendte Hr Chouhdary Hameedullah personligt, og at han 

også havde arbejdet med ham i Pakistan. Huzooraba sagde, at han selv havde 

bevidnet, at han var en mand af særlige ophøjede kvaliteter. Huzooraba bad for, 

at Allah den Ophøjede skulle ophøje Hr Chouhdary Hameedullahs status i det 

hinsides. Huzooraba sagde, at han ville lede Hr Chouhdary Hameedullahs janaza 

bøn in absentia efter fredagsbønnen. 

 

Bøn for forfulgte ahmadi muslimer 

Huzooraba instruerede også menighedens medlemmer om at bede for forfulgte 

ahmadi muslimer i Pakistan som oplever stigende forfølgelse.  

 

Retningslinjer vedr. Covid-19 

Til sidst ledte Huzooraba menighedens opmærksomhed mod det faktum, at 

mange ahmadi muslimer desværre ikke efterlever retningslinjerne for at 

beskytte sig mod Covid-19. Huzooraba sagde, at man bør efterleve disse 

retningslinjer til fulde, som f.eks. ved at bruge maske hvor påkrævet, holde 

afstand samt ved ikke at rejse unødigt. Man bør heller ikke rejse til Pakistan nu 

om dage med mindre det er særligt nødvendigt, sagde Huzooraba. Det er bedst 

at man under nuværende forhold af Covid-19 ikke rejser til Pakistan, sagde han. 


