Resumo do Sermão de Sexta-Feira Proferido por

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as).

14 de maio de 2021

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK

Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que nos recentes dias, um clérigo
muçulmano estava dizendo nas mídias sociais que se há alguma desordem no mundo, é por causa
dos “ahmadis”. Ele usou isso como um meio para justificar as crueldades contra os ahmadis e até
mesmo para matá-los.
Sua Santidade (aba) disse que essas são as táticas que eles usam e isso tem sido o caso desde o
início da Ahmadia. Mas é pela graça de Deus que aceitamos o Imã dessa época, quem nos ensinou
que devemos permanecer pacientes mesmo ouvindo suas palavras e vendo seus esforços contra
nós. São esses "líderes dos descrentes" que orientaram mal a população geral muçulmana, que não
possui muito conhecimento, no sentido de tratar os ahmadis de maneira cruel. No entanto, aqueles
clérigos que são conhecedores sabem que o que estão dizendo não se baseia na verdade; eles apenas
desejam provocar desordem para que possam manter sua posição entre as pessoas.
Sua Santidade (aba) disse que apesar desses esforços, as pessoas ainda assim vieram aceitando o
Messias Prometido (as) e esse é o caso ainda hoje. Continuaremos sempre rezando e assim
difundiremos o amor no mundo. Apesar de ouvirmos as duras palavras ditas sobre nós,
continuaremos a rezar por eles. Deus, Todo-Poderoso, informou ao Messias Prometido (as) que as
ações dessas pessoas são devidas à falta de compreensão e seu amor pelo Santo Profeta (sa),
infelizmente usado de maneira mal orientada. Assim, Deus, Todo-Poderoso, instruiu o Messias
Prometido (as) a não orar negativamente contra eles, mas sim rezar por eles.
Sua Santidade (aba) disse que, portanto, não podemos rezar contra essas pessoas, mas devemos
ajudar a salvá-las, rezando por elas. A Comunidade Ahmadia foi estabelecida com o intuito de
salvar os muçulmanos. Assim, fomos encarregados de ajudar as pessoas a alcançar grandes alturas:
como então podemos rezar contra elas? Uma vez que elas perceberem o quanto os ahmadis amam
o Santo Profeta (sa), elas mesmas atestarão que os ahmadis são aqueles no mundo que estão
sustentando a honra do Santo Profeta (sa). De fato, é o que observamos também, que aqueles que
antes tinham sido influenciados pelos oponentes estão agora percebendo a verdade e aceitando a
Ahmadia.
Sua Santidade (aba) disse que nossas responsabilidades são de rezar e de permanecer paciente.
Esse é o melhor curso de ação que nos levará ao sucesso. Nosso dever é manter nossos
pensamentos e nossos corações livres de qualquer malícia contra os outros muçulmanos. Devemos
continuar a rezar para que Deus lhes permita ver a verdade e que eles aceitem o Imã dessa época.
Amém.
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