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Huzoor (aba) proferiu seu sermão anunciando o 65º ano de Waqf-e-Jadid, um sistema de
contribuição da Comunidade Muçulmana Ahmadia.
Huzoor (aba) recitou o versículo 2:266 do Sagrado Alcorão: “E o caso daqueles que gastam suas
riquezas para buscar o prazer de Allah e fortalecer suas almas é como o caso de um jardim em
terreno elevado. Chuva forte cai sobre ele de modo que haja uma produção dobrada de frutos. E
mesmo que uma chuva forte não caia sobre ele, uma chuva leve torna-se suficiente. E Allah vê o
que vós fazeis”.
O Califa (aba) comentou que verdadeiros crentes gastam no caminho de Deus, sem querer com
isso impressionar os outros. Deus também conhece os corações das pessoas e não se importa com
o fato do sacrifício financeiro ser pequeno ou grande: Ele vê a intenção da pessoa. Ele apresentou
o exemplo de um dito do Santo Profeta (saw). Numa ocasião ele disse que um dinar havia ganho
posição acima de 100 mil dinares. Quando os sahabas (ou seja, os companheiros do profeta)
perguntaram como isso ocorreu, o Santo Profeta (saw) respondeu explicando que duas pessoas
haviam feito contribuições: uma delas tinha apenas dois dinares e deu um dinar como seu sacrifício
financeiro; já a outra pessoa, ela era muito rica e de grandes posses. Ela ofereceu 100 mil dinares,
o que era algo muito insignificante perante o todo que tinha. Pois, é a intenção que Allah vê e são
os sacrifícios feitos com sinceridade que atraem as bênçãos divinas. As contribuições, mesmo que
pequenas, tornam-se meios de fortalecer a fé da pessoa e a Comunidade como um todo.
Em seguida, Huzoor (aba) contou diferentes fatos ligados a sacrifícios financeiros demembros de
diferentes países do mundo. O primeiro deles era de Serra Leoa. O Califa (aba) contou que quando
um missionário foi a uma área remota do país, o imã local disse que não estavam podendo cumprir
sua promessa de sacrifício financeiro em seu devido valor e pediu para que o missionário dirigisse
uma oração para que eles pudessem cumpri-la. Após isso, o missionário saiu de lá e dirigiu-se à
sede da Comunidade, mas ainda antes de chegar lá, recebeu uma ligação do imã daquela área que
disse querer vê-lo. Ele foi informado então que logo após a saída dele de lá, um parente desse imã
veio lhe visitar e lhe deu 100 mil leones. O Califa (aba) comentou que esse é um caso semelhante
àquele de um dinar sobre 100 mil dinares. Pois, 100 mil leones dão apenas, aproximadamente, 6
libras esterlinas (moeda da Inglaterra), mas para aquelas pessoas esse é um grande valor.
Além de diferentes fatos de pessoas humildes, Huzoor (aba) também contou fatos de pessoas de
classe média e alta. Por exemplo, o Califa (aba) citou um empresário de alta classe que é bem ativo
na Comunidade. Devido a algumas atividades ele não estava podendo ir até a sede central e pediu
para um de seus funcionários entregar a contribuição (que estava dentro de um envelope) enquanto
ele ia resolver outros assuntos. Porém, pouco depois recebeu uma ligação informando que
escritórios vizinhos ao dele haviam pegado fogo e o dele corria risco. Mas quando ele voltou ali,
viu que os dois escritórios vizinhos haviam queimado mas o dele, em que, inclusive, estava
guardada boa parte do dinheiro da empresa, ficou intacto. Ele imediatamante entendeu que isso
seria como uma bênção por sua contribuição.
Huzoor (aba) comentou que neste ano de 2021, 64º ano de Waqf-e-Jadid, a Comunidade
apresentou contribuições no valor de 11,2 milhões de libras, 742 mil a mais que o ano anterior
apesar das difíceis condições financeiras mundiais. Os países que apresentaram maior contribuição
foram: Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá, EUA e Índia. Huzoor (aba) citou mais alguns dados e
terminou orando para que Allah abençoe todos que apresentaram sacrifícios financeiros.
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