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Levando em consideração o início da Jalsa Salana (Reunião Anual) do Reino Unido, Hazoor (aba) 

falou sobre os deveres dos organizadores voluntários e dos atendentes. 

 

Primeiramente, o Califa (aba) chamou a atenção para o uso de máscaras por todos durante o evento. 

Ele disse que apesar do governo já ter permitido a realização de eventos, a pandemia ainda não foi 

completamente erradicada, tendo seus altos e baixos. Dessa forma, os atendentes da Jalsa e os 

voluntários devem se prevenir. 

 

Hazoor (aba) lembrou que os trabalhos da Jalsa requerem muito trabalho, o que é cumprido por 

voluntários de diferentes profissões e posições sociais que sacrificam seu tempo para servir no 

evento. Por vezes, tantas pessoas se oferecem para servir que os organizadores ficam sem saber 

onde aloca-los. Esses voluntários devem se lembrarque eles estão ali pela causa de Allah e não 

para obter reconhecimento de outros. Eles devem servir no mesmo espírito que um casal dentre os 

seguidores do Santo Profeta (saw). Esse casal havia permanecido com fome para conseguir 

alimentar os visitantes com o pouco que tinham e o fizeram de forma que as visitas não 

percebessem que eles não estão se alimentando. No dia seguinte, o Santo Profeta (saw) informou 

aquele seu seguidor que Deus havia se mostrado feliz com aquela sua hospitalidade.  

 

Em relação ao preparo de alimentos, o Califa (aba) comentou que ele deve ocorrer em larga escala, 

baseando-se num número maior de visitantes possíveis. Além disso, os voluntários devem servir 

exibindo os mais altos níveis morais possíveis. Alguns visitantes podem chegar a agir de forma 

errada e irritada, porém os organizadores do evento devem suportar aquilo com paciência e boa 

moral, buscando tentar cumprir as demandas possíveis de se cumprir dos visitantes. 

 

Hazoor (aba) também chamou a atenção dos visitantes para as suas responsabilidades. Eles não 

devem chegar com expectativas demasiadas em relação a sua receptividade. Isso deve facilitar o 

evento tanto para os hóspedes quanto para os organizadores. Além disso, uma boa moral não é um 

requisito apenas para os voluntários, mas de todos os atendentes da Jalsa. Eles devem se lembrar 

que estão atendendo a Reunião Anual buscando aumentar sua conexão com Deus e a sua 

espiritualidade. Nesse sentido, pequenos problemas ou dificuldades devem ser menosprezados. 

Inclusive, deve-se lembrar que os voluntários também vem a ser seres humanos e alguma falha de 

sua parte também deve ser perdoada. 

 

Hazoor (aba) chamou a atenção para as orações, o darood sharif (uma oração específica em nome 

do Santo Profeta (saw)) e para que seja prestada atenção aos discursos, que são preparados com 

grande esforço. O Califa (aba) terminou o sermão apresentando alguns ditos do Messias Prometido 

(as) em relação aos participantes da Jalsa.  
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