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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que ele comentaria alguns 
incidentes da vida de Hazrat Abu Ubaidah bin Jarah (ra), um companheiro do santo 
profeta (sa). 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Abu Ubaidah (ra) foi a nona pessoa a aceitar o Islã e era 
um daqueles que receberam as boas notícias do paraíso ainda durante a sua vida. 

Huzoor (aba) apresentou uma narração na qual o Santo Profeta (sa) disse que cada 
nação tem um Amin (fiel) e o Amin da sua nação era Hazrat Abu Ubaidah (ra).  

Huzoor (aba) apresentou outra narração na qual Hazrat Aisha (ra) foi perguntada sobre 
os companheiros do Santo Profeta (sa): quais deles lhe eram os mais queridos? Ela 
respondeu dizendo Hazrat Abu Bakr (ra), depois Hazrat Umar (ra) e em terceiro lugar 
Hazrat Abu Ubaidah (ra). 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Abu Ubaidah (ra) participou em todas as batalhas ao lado 
do Santo Profeta (sa). Na Batalha de Badr, ele estava lutando ao lado dos muçulmanos, 
enquanto seu próprio pai estava lutando do lado dos adversários. Seu pai o estava 
alvejando durante toda a batalha devido a sua crença na unicidade de Deus, mas Hazrat 
Abu Ubaidah (ra) fez seu melhor para evitá-lo. Mas quando viu que seu pai não desistia, 
então sua devoção à unicidade de Deus o dominou e ele acabou matando seu pai em 
batalha.  

Huzoor (aba) relatou outro incidente de Hazrat Abu Ubaidah (ra) de quando ele foi 
enviado a Bahrein para recolher Jizyah (imposto). Quando ele voltou, o Santo Profeta 
(sa) viu os companheiros sorrindo. O Sagrado Profeta (sa) disse que temia menos que 
seus companheiros caíssem na pobreza e mais que eles fossem agraciados com 
riquezas e se tornassem gananciosos como resultado. Huzoor (aba) comentou que isso 
é exatamente o que vemos hoje como a condição do mundo muçulmano. Portanto, 
devemos sempre ter cuidado com isso, para não esquecermos da nossa fé. 

Huzoor (aba) relatou que Hazrat Abu Ubaidah (ra) foi sugerido por Hazrat Abu Bakr (ra) 
para ser nomeado como primeiro califa, antes dele próprio ser escolhido parao posto. 
Isso demonstra a estimada posição que Hazrat Abu Ubaidah (ra) tinha. 

Huzoor (aba) disse que continuaria a narrar relatos da vida de Hazrat Abu Ubaidah (ra) 
no futuro. 

No final do sermão, Huzoor (aba) pediu a todos para rezarem especialmente para os 
Ahmadis do Paquistão já que sua oposição está aumentando mais uma vez naquele 
país. Huzoor disse que se os clérigos não cessarem seus atos nesse sentido, então, sua 
destruição é certa. Por outro lado, aqueles que deveriam defender a justiça parecem 
estar com medo e não fazem nada. Que Deus proteja todos os Ahmadis no mundo. 
Ameen.   
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