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Huzoor (aba) recitou alguns versículos do Sagrado Alcorão cuja tradução é a seguinte:
"Eles desejam apagar a luz de Allah com o sopro de suas bocas, mas Allah aperfeiçoará
a Sua luz, mesmo que os incrédulos a odeiem. Ele é Quem enviou o Seu Mensageiro
com a orientação e a religião da verdade, para que Ele possa fazê-la prevalecer sobre
todas as religiões, mesmo que aqueles que associam parceiros a Deus a odeiem". (61:910)
Huzoor (aba) disse que hoje é 7 de agosto, que de acordo com o calendário da Jamaat
do Reino Unido, seria o primeiro dia da Jalsa Salana, que não pôde ser realizada devido
à atual pandemia. Huzoor (aba) disse que a MTA planejou tentar preencher o vazio,
reproduzindo alguns dos discursos dados por Huzoor (aba) em Jalsas anteriores.
Huzoor (aba) disse que seria melhor, apresentar um relatório atualizado sobre os
progressos da Jamaat ao longo do ano, em vez do antigo relatório do ano passado.
Embora certos programas não pudessem ser realizados durante o ano devido à
pandemia, a Jamaat continuou a progredir. Por exemplo, muitas pessoas escreveram
que o nível de Tarbiyyat (treino moral), especialmente em crianças, tem aumentado.
Huzoor (aba) disse que antes de apresentar o relatório, apresentaria um excerto dos
escritos do Messias Prometido (as) relativo aos versos que recitou no início do Sermão
e como esses anunciam claramente a próxima vitória do Islã que está associada com o
advento do Messias Prometido (as).
Huzoor (aba) disse que pela graça de Deus, no ano passado, além do Paquistão, a
semente da Ahmadia foi semeada em 1040 novos lugares.
Huzoor (aba) disse que um missionário da Libéria escreveu sobre a sua visita a uma
aldeia. Ao ir lá, descobriu que em vez de oferecer a Oração de Sexta-feira, todos tinham
se reunido num local. Quando lhes foi perguntado o que faziam, eles responderam que
o seu Imã lhes tinha dito que a única forma de oferecer a Oração de Sexta-feira é
sacrificando três cabras e apresentando a carne delas ao Imã antes da oração. O
missionário local informou-os de que não existia tal ensino no Islã e, de fato, isso é uma
inovação. Assim, ensinou a um dos membros locais como liderar a Oração de Sextafeira e, assim, eles puderam oferecer a Oração de Sexta-feira sem terem de seguir as
inovações criadas pelo clérigo local. Dessa forma, uma boa parte da aldeia entrou na
Ahmadia.
Huzoor (aba) disse que, pela graça de Allah Todo-Poderoso, 217 novas mesquitas foram
estabelecidas desde o ano passado, em todo o mundo.
Huzoor (aba) disse que na Noruega, a Jamaat adquiriu um outro edifício para ser
convertido numa mesquita, mas foi confrontado com grande oposição por parte dos
habitantes locais e de uma igreja local. Isso durou cerca de dois anos. A obra de Deus
foi tal, que a mesma igreja que estava impedindo a Jamaat de estabelecer uma mesquita
não pôde mais manter-se por questões administrativas e viu-se forçada a se vender. O
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município local sugeriu-a que entrasse em contato com a Comunidade Ahmadia, que a
comprou e transformou em mesquita.
Huzoor disse que Waqar-e-Amal é uma característica chave da Comunidade, em que o
trabalho é feito voluntariamente para ajudar não só a Jamaat, mas também a
comunidade geral, conforme a possibilidade. O trabalho também é feito especificamente
em relação à construção de mesquitas. Durante o ano passado, através do trabalho
voluntário, cinco milhões de dólares foram poupados.
Huzoor (aba) mencionou que apesar das grandes restrições e dificuldades criadas para
Ahmadis no Paquistão relativamente à leitura e distribuição do Sagrado Alcorão, Deus
Todo-Poderoso abriu muitas novas vias a este respeito em todo o mundo para a Jamaat.
Huzoor (aba) disse que pela graça de Deus, Todo-Poderoso, a verdadeira mensagem
do Islã foi transmitida a 22.700.000 pessoas através de panfletos de distribuição.
Huzoor (aba) apresentou um incidente de uma feira de livros da Índia, onde um homem
veio e começou a levantar alegações contra o Alcorão, dizendo que ensinava o
assassinato de outros, etc. Foi-lhe dito que tais ensinamentos não existem no Alcorão.
Ao ouvir algumas respostas, decidiu sentar-se na banca e discutir o Islã durante algumas
horas. Depois dessa discussão, ele disse que até aquele dia, ele nunca havia encontrado
respostas às suas perguntas. Assim, o seu ódio ao Islã continuava a aumentar e ele
tinha, inclusive, decidido iniciar um canal de televisão contra o Islã. No entanto, ele disse
que depois dessa discussão com membros da Ahmadia, sua perspectiva mudou
completamente. Disse que deixaria de se manifestar contra o Islã e não transmitiria
nenhuma das gravações que fizera contra o Islã. Huzoor (aba) disse que ao difundir a
literatura dessa forma, a Jamaat foi capaz de transmitir a verdadeira mensagem do Islã
e remover conceitos errados, ao contrário das ações dos clérigos que nada fazem para
ajudar a propagar a verdadeira imagem e mensagem do Islã.
Huzoor (aba) disse que essa era a primeira parte do relatório. A segunda parte,
inshaAllah (se Deus quiser), seria apresentada no domingo, numa reunião em frente de
uma pequena audiência que também será transmitida ao vivo em todo o mundo através
da MTA.
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