I Allahs navn, den mest nåderike, den evige barmhjertige

”Å, min Herre, skjenk meg økt kunnskap” (20:114)

Den første kunnskapsprøven (Ta’limi Parcha) for 2009/2010

Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge
Hadhrat Khalifatul Masih V, Hadrat Mirza Masroor Ahmad (a.b.a) har bedt om at alle khuddam skal
fullføre den kvartalsvise Ta'lim prøven.
Derfor oppfordres alle khuddam å fullføre denne prøven. Denne prøven er også tilgjengelig
på www.khuddam.no.
Etter hvert kvartal vil khuddam med sammenlagt høyest poengsum bli kunngjort på khuddams nettsted
og vil få utdelt premie ved en passende anledning.
For å delta i konkurransen må besvarelsen sendes/leveres til Qaid Madjlis eller Mohtamim Ta’lim
talim@khuddam.no innen 2. januar. Besvarelsene kan sendes/leveres etter 2. januar, men disse
besvarelsene vil ikke være med i konkurransen.
Svarene kan gis på norsk eller urdu.

Navn:

___________________________________________

Madsjlis:

___________________________________________

Telefon nr:

___________________________________________

Et av målene i årets kunnskapspensum er at: det forventes av khuddam å gjøre det til en vane å lese
Jamaats litteratur. Flervalgsspørsmålene er hentet fra den foreslåttboka i årets pensum: Islams svar på
vår tids spørsmål – kapitlene: Sosial fred og sosial økonomisk fred.

Del A:
Stryk det som ikke passer i teksten av forslagene i parentesene.


Islams svar på vår tids spørsmål er et (foredrag - tale – fredags preken) som ble holdt i (New
york – London – Baitul Fazl moské) av daværende overhodet for den verdensomspennende
Ahmadiyya Muslim Jama’at: Hadrat Mirza Tahir Ahmad.
 Ut fra (Koranens – Bibelens – Toraens) lære hevder han at:
 (ord – sverdet – makt) kan vinne land, men ikke (hjerter – tro – sinn); makt kan bøye
(hoder – mennesker - individer) men ikke (hjerter – tro – sinn).
 Uten (Koran – Religion – Gud) kan der aldri bli (fred – profet – frihet)

Islam om blasfemi
Islam går lenger enn noen annen (religion – bok – land) i å garantere mennesket tale- og ytringsfrihet.
Uten tvil (fordømmes – kritiseres - nektes) blasfemi både på etisk og moralsk grunnlag. Men til tross
for den gjengse oppfatning i (verden – religionen – historien) i dag. foreskriver Islam (ingen –
streng– faktisk) fysisk straff for blasfemi. I dyp konsentrasjon har jeg (studert – lest – lært) den
ærverdige Koranen inngående gang på gang. Men jeg har ennå ikke (funnet – sett – avdekket) et
eneste vers som sier at blasfemi er en forbrytelse som skal straffes av (mennesker – profeter – lærde).
Selv om den ærverdige Koranen i sterke ordelag fordømmer usømmelig oppførsel og usømmelig tale,
eller det å (såre – trampe – krenke) andres følelser - da enten man synes man har grunn til det eller
ikke, - så forfekter (ikke – visselig – den sanne) Islam straff for blasfemi i denne (verden – livet –
religionen) Det gis (heller ikke – til en viss grad– kun) slik (autoritet – myndighet – rett) til

(menneske – lærde – profet).

Alle profeter er like
Den (holdningen – veien – adferden) Islam her inntar overfor andre (mennesker - religioner –
stater) og deres (grunnleggere – overhoder – ledere) og «mindre» profeter, kan tjene som en
sammenbindende og forenende faktor mellom de forskjellige religioner. Prinsippet som (tilstår innrømmer – erkjenner) ektheten av alle profeters åpenbaringer lik (makt – rang - status), kan
utgjøre en mektig og forenende kraft i arbeidet med å bringe de ulike religionene (fra hverandre –
sammen – nærmere). En fiendtlig innstilling til de åpenbaringer som kommer fra andre religioners
profeter, forvandles med dette til en følelse av respekt og ærefrykt.

Del B
Et annet mål på årets pensum er at: 70 % av alle khuddam hører regelmessig på fredagspreken til
aba

Khalifatul Masih V. Denne delen består av spørsmål basert på fredagspreken som Khalifatul Masih V
holdt den 18. desember 2009. Huzurs fredagsprekener er tilgjengelig på: www.alislam.org/archives/
Skriv navnet på moskeen og byen hvor Huzur

aba

Hva var anledning til Huzurs

aba

holdt fredagspreken den 18. desember 2009?

besøk i denne moskeen?

aba

Hva var tema for fredagsprekenen til Huzur ?

Hva er formålet med minaret, skriv minst tre formål som Huzurs

aba

nevnte i fredagsprekenen sin?

Hva er formål med å gå til moskeen ved bønnetiden?

Nevn noen særskilte kvaliteter til en sann truende, som Huzur

aba

nevnte i sin fredagspreken?

Hva er det særskilte ansvaret til enhver ahmadi muslim, som Huzur

aba

nevnte i sin fredagspreken?

Del C: Innlevering av skriftlig artikkel
Artikkelen kan leveres enten på norsk eller urdu. Det er ingen begrensning på antall ord. Ved
vurderingen vil det bli lagt vekt på artikkelens innhold og lengde. Artikkelen kan bare skrives om en av
følgende emner:

1. Islam – om tale og ytringsfrihet,
2. Islam – en universell religion
3. Oppgi minst tre argumenter med kort forklaring, til å bevise Guds eksistens.

