Resumo do Sermão de Sexta-Feira Proferido por

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as).
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Mesquita Mubarak, Islamabad, Reino Unido

Huzoor (aba) falou neste sermão sobre a vida do Senhor Syed Taaley Ahmad, um jovem da
Comunidade que dedicou sua vida à religião e foi martirizado entre os dias 23 e 24 de agosto.
Huzoor (aba) contou que ele era bisneto de Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) e de Hazrat Mir
Muhammad Ismail (ra), tendo assim um grau de parentesco tanto com a família do Messias
Prometido (as) quanto com a família de Hazrat Nusrat Jahan Begum (ra), esposa do Messias
Prometido (as). Ele era também da descendência do Santo Profeta Muhammad (saw) e era genro
do senhor Abdul Qadir, outro mártir da Comunidade. Ele serviu a Comunidade em diferentes
postos e servia no departamento de notícias da MTA, o canal de TV da Ahmadia, desde 2016. Ele
fez muitos documentários para a Comunidade, incluindo os famosos “This Week with Huzoor”
(Esta Semana com Huzoor), em que eram mostradas algumas das atividades semanais do Califa.
O Califa (aba) explicou que ele estava em viagem por Gana e alguns outros países do continente
africano, onde fazia a produção de um documentário para a MTA. Durante um dos percursos, o
automóvel foi atacado por criminosos que abriram fogo contra o veículo, ferindo ele e mais um
membro que estava junto. Apesar da situação, o Sr. Syed Taaley deu um jeito de esconder o laptop
e os equipamentos da MTA, de forma que os criminosos não pudessem se apossar dos materiais
da equipe e o trabalho que eles tinham feito até aquele momento não fosse perdido. Contudo,
devido à perda de sangue causada pelos ferimentos, ele não resistiu e se tornou um mártir ainda
no caminho para o hospital. Durante esse trajeto, ele dizia a seu companheiro para avisar ao Califa
que o amava e para avisar também à sua família que também os amava.
Huzoor (aba) disse que ele era uma preciosa joia que nos deixou. Ele era uma pessoa que entendia
verdadeiramente o significado de dedicar a vida para a religião. Ele tinha um carinho e uma
devoção pelo Califado que mesmo muitos grandes estudiosos da religião não tinham. Huzoor (aba)
contou que ele chegou a escrever um poema em que no final dizia que talvez o Califa nunca saiba
o quanto ele o ama. Porém, Huzoor (aba) disse que desde muito antes ele sabia disso e conseguia
perceber por cada movimento dele, pela luz em seu rosto e seus olhos quando o encontrava e até
mesmo durante as filmagens que fazia.
O Califa (aba) disse que dava testemunho de que ele havia cumprido com sua dedicação de vida.
Numa reunião, Huzoor (aba) disse a vários missionários da Comunidade que eles deveriam
oferecer pelo menos uma hora de oração de Tahajjud diariamente. Mesmo não sendo um
missionário, o Sr. Syed Taaley entendia que, sendo ele também um devoto de vida, ele também
deveria implementar isso em sua vida e assim o fez, mesmo o comando do Califa (aba) não sendo
diretamente voltado a ele.
Huzoor (aba) contou os sentimentos e fatos de sua vida conforme relatados por diversas pessoas,
incluindo seus pais, sua esposa e muitos outros. Ficava claro por eles que ele tinha buscado obter
grande conhecimento religioso também, conhecendo muitos Ahadith (ditos do Santo Profeta
(saw)). Ele também buscou aprender a gramática árabe para entender melhor o Sagrado Alcorão.
Contudo, apesar do seu conhecimento religioso, ele sempre dizia que se visse que a instrução do
Califa (aba) era diferentes da dele, mesmo que apenas pouco diferente, ele rejeitaria sua ideia e
aceitaria de coração a decisão do Califa (aba).
O Califa (aba) orou para que Allah, Todo-Poderoso, continue a elevar seu status no paraíso e disse
que rezaria a oração de funeral dele após a oração de sexta-feira.
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