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Sua santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) mencionou os incidentes do martírio de 
Hazrat Ali (ra). Quando os Khawarij (aqueles que haviam deixado a lealdade a Hazrat Ali (ra)) 
decidiram martirizar Hazrat Ali (ra), Hazrat Muawiyah e Hazrat Amr bin Aas (ra). 

A pessoa que saiu para matar Hazrat Ali (ra) o atacou enquanto ele liderava a oração e o feriu 
criticamente. Huzoor (aba) disse que em seu testamento, Hazrat Ali (ra) aconselhou sua família 
a permanecer próxima e temerosa de Deus. Ele aconselhou que os pobres e necessitados 
deveriam ser atendidos, e deveriam receber inclusão como membros da sociedade. Ele também 
aconselhou que todas as disputas deveriam ser evitadas, porque uma vez ouviu o Santo Profeta 
(sa) dizer que manter e conciliar as relações mútuas é melhor do que oferecer orações e jejuar. 
Huzoor (aba) disse que isso é algo que deve ser ponderado e é extremamente importante, que 
deve haver reconciliação em relações mútuas.  

Huzoor (aba) disse que quando Hazrat Ali (ra) foi ferido, algumas pessoas foram visitá-lo. Hazrat 
Ali (ra) lhes disse que logo ele iria partir. Quando sua filha ouviu seu pai dizer isso, ela começou 
a chorar. Hazrat Ali (ra) disse a ela para não chorar; ele disse que se ela pudesse ver o que ele 
estava vendo, então ela não choraria. Ele disse que viu anjos e profetas, inclusive viu o Santo 
Profeta (sa) dizendo-lhe que o lugar para onde ele estava indo era muito melhor do que o atual 
estado em que ele se encontrava. 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Ali (ra) costumava aconselhar os muçulmanos a se livrarem das 
paixões pessoais, e que a única paixão a qual eles deveriam se ater é aquela na causa de Deus. 
Isso foi exemplificado por ele próprio quando ele estava lutando contra um oponente durante 
uma batalha. Essa luta entre os dois durou horas, após as quais Hazrat Ali (ra) finalmente o 
venceu. Ele estava prestes a dar o golpe final quando o adversário cuspiu no seu rosto. Nisso 
Hazrat Ali (ra) se afastou dele imediatamente. O oponente perguntou por que ele havia feito isso, 
ao que Hazrat Ali (ra) respondeu que até aquele momento ele havia lutado contra o outro apenas 
na causa de Deus e ele temia que agora, uma vez que o outro havia cuspido em seu rosto, talvez 
houvesse alguma inimizade pessoal incluída no ato de matá-lo. Assim, ele se afastou. Isso teve 
um efeito tão profundo sobre o oponente que ele aceitou o Islamismo. Huzoor (aba) disse que 
isso é a verdadeira retidão. 

No final, Huzoor (aba) disse que o dia de hoje marca o início de um novo ano sendo a primeira 
sexta-feira do mesmo. Huzoor (aba) disse que todos nós devemos rezar para que o novo ano seja 
abençoado tanto para esta Comunidade, como para o mundo inteiro. Durante o ano passado, 
sofremos uma grave pandemia, da qual nenhum lugar do mundo está seguro. Apesar disso, 
muitos não parecem querer considerar o fato de que esta pandemia pode ter surgido como um 
aviso para começarmos a cumprir os direitos que devemos a Deus e uns aos outros.  

Huzoor (aba) disse que a alguns meses atrás, ele enviou cartas a vários líderes mundiais nas quais 
chamou a atenção deles para o fato de que tais calamidades surgem por as pessoas se tornarem 
desatentas a Deus e crescerem em injustiça. Huzoor (aba) disse que embora alguns líderes 
tenham respondido, estas respostas estavam limitadas ao aspecto mundano desta crise, não 
reconhecendo o aspecto de Deus e da fé que Huzoor (aba) havia mencionado.  
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Huzoor (aba) disse que, portanto, só será correto felicitarmo-nos uns aos outros pelo novo ano 
quando fizermos nossa parte em advertir o mundo. Para isso, devemos primeiramente nos 
analisar. Cada Ahmadi deve refletir e perceber que tem a responsabilidade de uma grande tarefa, 
cujo cumprimento exige que primeiro se estabeleça uma fraternidade amorosa entre os próprios 
Ahmadis. 

Huzoor (aba) exortou novamente a Comunidade para continuar orando pelos Ahmadis do 
Paquistão e da Argélia, que estão enfrentando dificuldades. Huzoor (aba) rezou para que Deus 
leve logo ao seu destino final áquelas pessoas que não possuem a capacidade de estabelecer a 
justiça e a paz e estão destruindo-as. 


