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Huzoor (aba) disse que a oração de Eid (festa islâmica) havia sido realizada mais cedo,
sendo que era sexta-feira. Huzoor explicou que o Santo Profeta (sa) disse uma vez que
quando o Eid cai no dia de sexta-feira, então também se tem a opção de simplesmente
oferecer a oração de Zuhr (início da tarde), mas noutra narração ele disse preferir
oferecer a oração de sexta-feira também.
Huzoor (aba) disse que com base no exemplo do Santo Profeta (sa), ele também
ofereceria a oração da sexta-feira, além da de Eid. Quando uma festa de Eid caiu numa
sexta-feira na época de Hazrat Musleh Moud (ra) (o segundo Califa), ele disse que era
uma bênção receber duas ocasiões de felicidade no mesmo dia.
Em seguida, Huzoor (aba) disse que selecionou algumas narrações do Messias
Prometido (as) nas quais ele explica o propósito do seu advento, a sua obediência ao
Santo Profeta (sa) e a forma como aceita o Santo Profeta Muhammad (sa) como
Khatamun Nabiyyeen (Selo dos Profetas) e, ainda, explica a possibilidade da vinda de
um profeta depois dele.
Huzoor (aba) apresentou uma citação do Messias Prometido (as) na qual ele explicou
que havia dois propósitos para o seu advento. O primeiro era trazer pureza entre os
muçulmanos, e o segundo era restabelecer a Unicidade de Deus. O Messias prometido
(as) perguntou que, se ele tivesse sido um mentiroso, poderia ele ter prosperado,
florescido e tido sucesso como teve? As mentiras de um falso são suficientes para o
destruir. Mas quando o próprio Deus inicia uma missão, Ele envia anjos para a sua ajuda.
O Messias Prometido (as) desafiou que se ele fosse falso, então a sua comunidade
falharia. Mas se fosse verdadeiro, apesar da oposição ser muito dura, esta comunidade
floresceria. Nunca aconteceu que uma pessoa enviada por Deus fosse aceite sem
oposição. Huzoor (aba) disse que hoje vemos que pessoas têm aceitado o Messias
Prometido (as) em mais de 200 países.
O Messias prometido (as) também declarou que Jesus (as) não subiu aos céus
fisicamente, nem regressará fisicamente. Ele disse que não poderia aceitar isso porque
seria um erro para com o Santo Profeta (sa), que faleceu. Como se pode dizer que o
Santo Profeta (sa) faleceu, mas Jesus (as) está vivo no céu? Por outro lado, uma vez
que se pode aceitar facilmente que o Santo Profeta (sa) faleceu, então que dificuldade
encontram os muçulmanos em aceitar que Jesus (as) faleceu. Teria sido mais apropriado
que o Santo Profeta (sa) permanecesse vivo, pois ele era o maior de todos os profetas.
Após o falecimento do Santo Profeta (sa), Hazrat Abu Bakr (ra) recitou o verso
'Muhammad é apenas um Mensageiro. Em verdade, todos os Mensageiros anteriores a
ele faleceram. (O Alcorão Sagrado 3:145) Porque ele recitou esse versículo? Ele viu os
companheiros em estado de choque, desconfiança e tristeza. Foi-lhes difícil
compreender o fato de que o Santo Profeta (sa) faleceu. Mas ao recitar esse versículo,
ele consolou-os dizendo que todos os profetas anteriores a ele também faleceram. Estes
companheiros amavam imensamente o Sagrado Profeta (sa). Como poderiam ter
aceitado que o seu mestre tivesse falecido, enquanto Jesus (as) ainda estava vivo?
Huzoor (aba) rezou para que possamos reconhecer a estimada estatura do Santo Profeta
(sa). Se agirmos sobre o exemplo do Santo Profeta (sa), então as nossas próprias ações
serão suficientes como resposta àqueles que nos opõem.
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