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Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V 

holdt 19-02-2021 

Musleh Mau‘oodra – En mand af stor viden 

(Fandt sted i Mubarak Moskéen i Islamabad, Storbritannien) 

Huzooraba indledte sin fredagsprædiken med tashahhud og Al-Fatihah. 

Herefter sagde Huzooraba, at Ahmadiyya Menighedens medlemmer plejer at 

fejre Musleh Mau‘ood Dag (Yaum-e-Musleh Mau‘ood) den 20. februar hvert år. 

Denne dag fejres til minde om den storslåede profeti om Musleh Mau‘ood. 

Huzooraba sagde, at han i den anledning ville tale om bl.a. hvordan Hazrat Mirza 

Bashiruddin Mahmood Ahmad, kendt som Hazrat Musleh Mau‘oodra, allerede i 

sin unge alder manifesterede den del af profetien som sagde “Han vil blive fyldt 

med sekulær såvel som spirituel viden”. 

Huzooraba fortalte, at Hazrat Musleh Mau‘oodra kun fik formel uddannelse indtil 

afslutningen på folkeskolen, men med Allahs særlige nåde tilegnede han sig så 

stor viden, at det er umuligt, at tale om hans intellektuelle bedrifter i blot én 

tale. Huzooraba sagde, at han havde udvalgte dele af Hazrat Musleh Mau‘oodsra 

bøger, artikler og taler fra hans yngre alder for at give et glimt af den store viden 

Allah den Ophøjede havde skænket ham. Nedenfor er nogle eksempler. 

Allahs kærlighed 

I marts 1907, da Hazrat Musleh Mau‘oodra, dengang kendt som Mian Mahmood, 

var blot 18 år gammel, holdte han en tale om Allahs kærlighed. Han 

sammenlignede de forskellige koncepter om Gud i forskellige religioner, og 

herigennem beviste han gennem solide argumenter, at Guds koncept i andre 

religioner er mangelfuldt, og at det kun er Islam som fremlægger et omfattende 
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og korrekt koncept af Gud. Islams Gud er den Gud som stadigvæk kommunikerer 

med Sine tjenere gennem guddommelig åbenbaring, og viser Sine attributters 

skønhed gennem opfyldelsen af bønner på mirakuløs vis. 

Hvordan opnår man sand succes? 

I december 1908, da han var 19 år gammel, holdte Hazrat Musleh Mau‘oodra en 

tale om hvordan man kan opnå sand succes i denne såvel som den næste 

verden. Han fremlagde i denne henseende 5 midler hvorigennem man kan opnå 

denne form for succes: 1) Altid at bede Allah om tilgivelse for sine synder, 2) 

Altid at tilbede Ham, 3) Altid at være taknemlig overfor Ham, 4) Påbyde det 

gode, 5) Være opmærksom på de moralske grænser fastsat af Allah. 

Allahs ihukommelse 

Under Jalsa Salana i 1916, 2 år efter han var blevet udvalgt som den anden 

Khalifa til den Lovede Messiasas, holdte Hazrat Musleh Mau‘oodra en tale om 

Allahs ihukommelse, de forskellige former for ihukommelse af Ham, deres 

fordele, samt hvordan man kan blive regelmæssig i dem. 

Allahs attributter 

I oktober 1919 gav Hazrat Musleh Mau‘oodra et foredrag i Patiala om Allahs 

attribut Rab-ul-‘Alameen, dvs. “Verdenernes Herre”. Han forklarede, at det er 

gennem denne attribut, at Allah sørger for verdens fysiske såvel som spirituelle 

behov og udvikling. Det var også i kraft af denne attribut, at han havde sendt 

både den Hellige Profetsa og den Lovede Messiasas. 
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Den guddommelige skæbne 

Samme år holdte Huzoorra et foredrag som omhandlede den guddommelige 

skæbne. Her forklarede Huzoorra hvad guddommelig skæbne er, og hvilke 

forskellige former for skæbne der eksisterer. 

Vejledning til de muslimske nationer 

Efter 1. verdenskrig lavede de sejrende nationer en aftale i Tyrkiet med 

muslimske nationer som var meget uretfærdig og lammende overfor de 

muslimske nationer. Derfor gav Hazrat Musleh Mau‘oodra de muslimske 

nationer vejledning vedr. hvordan de kunne undgå aftalens negative 

konsekvenser og sikre dem selv en lys og succesrig fremtid. 

Begyndelsen på uenighed i Islam 

I 1919 gav Huzoorra et foredrag med titlen “Begyndelsen på uenighed i Islam”1. 

I dette foredrag forklarede han hvordan der ca. 15 år efter den Hellige Profetssa 

død opstod konflikt og splid i det muslimske rige. Huzoorra forklarede bl.a., at 

den Hellige Profetssa sahaba ikke var en del af spliden, men at en gruppe hyklere 

misledte de muslimer der kom efter Profetenssa sahaba. 

Allahs engle 

I 1920 holdte Huzoorra en tale om Allahs engle. I denne tale, som han holdte over 

2 dage, forklarede han konceptet om Allahs engle ifølge Islam, og hvilke 

forskellige former for engle der eksisterer samt hvilke opgaver de har. 

 

 

 
1 Oversat fra Engelsk “The Outset of Dissension in Islam” (Forfatter). 
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Behovet for religion 

I marts 1921 holdte Huzoorra en tale om Behovet for religion, hvori han 

fremlagde argumenter om hvorfor vi har behov for religion. Han startede med 

at bevise Guds eksistens. Han forklarede, at Han bl.a. beviser Sin eksistens for 

verden ved at åbenbare profetier for Sine profeter for derefter at opfylde dem. 

En gave til Prinsen af Wales 

“En gave til Prinsen af Wales”2 var en bog som Huzoorra skrev som gave til den 

daværende prins af Wales Edward VIII, hvori han inviterede ham til Islam. 

Prinsen blev imponeret over Huzoorsra argumenter og sendte ham et takkebrev 

gennem sin privatsekretær. 

En invitation til verden om at komme til den sande Islam 

I 1924 blev der holdt en stor konference for religioner i Wembley i 

Storbritannien. Huzoorra var inviteret som repræsentant for Islam. Huzoorra 

skrev et langt foredrag om Islam, som Hazrat Chouhdary Zafrullah Khanra læste 

op i konferencen i Huzoorsra tilstedeværelse. Foredraget blev modtaget med 

stor pris, og konferensens gæster fra forskellige religioner blev dybt imponeret 

over Islams smukke lære som fremlagt af Huzoorra. 

 

 
2 Oversat fra Engelsk “A Gift to the Prince of Wales” (Forfatter). 


