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DEN HELLIGE KORAN :
I islam er lydighed mod landets lov en religiøs
pligt. Den hellige Koran befaler muslimer ikke
kun at forblive tro mod Allah og den hellige profet Muhammad (må Guds fred og velsignelser
være med ham), men også mod den myndighed,
som de lever under. Koranen siger:

”O I som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem, der har myndighed blandt
jer” (4:60)

“..Adlyd dem, der har myndighed blandt jer”
”Kærlighed til landet
er en del af troen”
(Profeten Muhammad)

Kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmad, overhoved for
verdens ahmadiyya-muslimer forklarer:
“En sand muslim kan aldrig hæve sin stemme i had mod
sine medborgere, eller for den sags skyld mod den
ledende myndighed eller tidens regeringen. Det er en
sand muslims ansvar, at han skal forblive loyal og fuldt
ud overholde lovgivningen i det land, hvor han er en
borger. (Ved åbningen af Vesteuropas største moske,
London 2003)

HVEM ER VI ?

Den islamiske reformation
Islams Ahmadiyya Menighed er Danmarks ældste muslimske organisation
siden 1956. Vores formål er at arbejde
for fred og kærlighed. Vi står bl.a. for
Nordens første kuppelformede moské fra
1967 i Hvidovre, som gennem årene har haft
besøg af mange skoler såvel som foreninger fra hele
landet. Desuden arrangerer moskéen frivilligt socialt arbejde,
debataftener og åbent hus. Du er også velkommen til at besøge moskéen,
som er åben for enhver. Klik ind på www.moskeen.dk for mere info. Har du
spørgsmål om islam og muslimer, så skriv gerne eller ring.
Islam Ahmadiyya Menigheden blev grundlagt i 1889. Stifteren var Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) fra Qadian i Indien. Han hævdede,
at han var den reformator, som profeten Muhammad - Guds fred være
med ham - havde forudsagt. Samtidig gjorde Ahmad det klart, at hans
komme var nævnt i Bibelen (Jesu andet komme) og i andre hellige skrifter.
Han demonstrerede, at Gud ser, lytter og svarer menneskets bønner, når vi
påkalder ham på oprigtig vis. Han forsøgte også at gøre op med mange
af de forkerte dogmer og traditioner, som var blevet del af muslimsk og
andre sande religioners praksis. Menighedens motto er ’Kærlighed til alle,
had til ingen’.
Man vil finde, at vores medlemmer er loyale overfor det land, de bor i. Vi
følger landets love og tager afstand fra enhver form for kriminel handling,
ligesom vi også tager kraftigt afstand fra enhver form for ekstremisme eller terror. Islams Ahmadiyya Menigheds 125-årige historie og udbredelse
i over 200 lande kan bevidne dette faktum, herunder også menighedens
over 55 år i Danmark. I Danmark føler vi os som en del af vort samfund,
og sætter også stor pris på den imødekommenhed, som man generelt bliver
mødt med her i landet, på trods af det faktum, at få yderliggående mennesker forsøger at ødelægge det for alle andre parter.

