Resumo do Sermão de Sexta-Feira Proferido por

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as).
06 de agosto de 2021

Hadeeqat-ul-Mahdi, Reino Unido

Tendo em vista o início da Jalsa Salana (Reunião Anual) do Reino Unido deste ano, Huzoor (aba)
falou sobre hospitalidade e hospedagem, citando os deveres de ambos, hospedeiros e hospedados.
Sua Santidade (aba) disse que todos devem orar para que a Jalsa Salana seja realizada com sucesso,
e para que todos sejam capazes de crescer em virtude e retidão. Devido a pandemia, o atendimento
físico acaba sendo limitado, mas há muitas pessoas que estão participando de suas casas e
mesquitas. Todos os participantes devem participar como se estivessem fisicamente na Jalsa.
Devido às restrições, essa Jalsa está tendo um caráter diferente, tendo novidades e desafios tanto
para os organizadores quanto para os participantes. Huzoor disse que independente da Jalsa estar
sendo realizada numa escala menor, não deve haver diminuição nos níveis de hospitalidade
mostrados aos participantes.
O Califa comentou que quando na época do Santo Profeta (sa) ele começou a receber visitantes
em grande escala, ele passou a dividi-los para hospedagem entre os muçulmanos. Porém, sempre
lhes perguntava posteriormente sobre sua satisfação quanto a hospedagem, ao que todos
respondiam dizendo que nunca haviam sido tão bem recebidos antes. Esse era o resultado dos
ensinamentos do Islã.
O Messias Prometido (as) chegou a dizer que mesmo que os visitantes hajam de uma maneira
indevida e negativa, os hospedeiros não devem responder dureza com dureza e devem trata-los
com grande zelo e cuidado. O próprio Messias Prometido (as) era um grande exemplo disso. Uma
vez, um membro da Comunidade, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib (ra) chegou em Qadian
e o Messias Prometido (as) disse-lhe que iria providenciar comida. Ele esperava que o Messias
Prometido (as) fosse enviar um servo para lhe servir mas quando a porta se abriu, ele viu que o
próprio Messias Prometido (as) trazia uma bandeja com comida e lhe disse afavelmente para
começar a comer enquanto ele buscava água. Isso levou o visitante aos prantos e ele depois
comentou que se, sendo nosso líder, o Messias Prometido (as) pode nos servir desta maneira, de
que forma nós devemos servir uns aos outros? Numa outra ocasião, não haviam camas suficientes
para todos os visitantes. Sabendo disso, o Messias Prometido (as) deu sua própria cama para ser
usada pelos visitantes.
Huzoor (aba) também orientou que todos visitantes devem ser tratados igualmente e com grande
respeito. Uma das qualidades de um crente é que ele honra a sua visita. Huzoor (aba) disse que
essa qualidade deve ser vista em todos os membros da Comunidade.
Posteriormente, o Califa chamou atenção dos visitantes para os seus deveres. Huzoor (aba)
mencionou que é uma regra do Islã que um visitante não deve entrar na casa de alguém sem seu
consentimento. Devido às restrições causadas pela pandemia, muitos membros foram impedidos
de participar da Jalsa neste ano e deveriam respeitar esta decisão. Por outro lado, os que foram
autorizados a participar deveriam fazer o máximo possível para participar da Jalsa. Os visitantes
também devem usar máscaras e manter distanciamento um do outro, além de seguir as orientações
dadas pelos organizadores da Jalsa.
Huzoor (aba) também disse que todos devem ouvir com atenção a todas as palestras da Jalsa e
rezou para que ela traga uma verdadeira mudança nos participantes.
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