Conhecer Deus Altíssimo

Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Allah, o Glorificado, o Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de Allah,
sua família, e seus companheiros.
Deus criou os seres humanos e lhes concedeu suas bênçãos, a natureza do ser humano
é de amar quem lhe beneficiou e lhe concedeu bênçãos. Dirija-se a Deus e o agradeça,
por exemplo, quando o pássaro poupa foi até o nosso Profeta Salomão (Sulaiman), que
a paz esteja com ele, o noticiando sobre o reinado de SABAÁ e os denunciou pela
prostração ao sol e disse: “De sorte que não se prostram diante de Deus, Que descobre
o obscuro nos céus e na terra, e conhece tanto o que ocultais como o que manifestais.
Deus! Não há mais divindade além d’Ele! Senhor do Trono Supremo! ”. SURATA ANNAML versículos 25 e 26. Este pássaro reconheceu que o verdadeiro benfeitor é Deus,
e que Ele é digno de adoração, e, portanto, o Profeta Noé (Nouh), que a paz esteja com
ele, disse ao seu povo: “ Que vos sucede, que não depositais as vossas esperanças em
Deus, Sendo que Ele vos criou gradativamente? Não reparastes em como Deus criou
sete céus sobrepostos, E colocou neles a lua reluzente e o sol, como uma lâmpada? E
Deus vos produziu da terra, paulatinamente. Então, vos fará retornar a ela, e vos fará
surgir novamente. Deus vos fez a terra como um tapete, Para que a percorrêsseis por
amplos caminhos”. SURATA NUH do versículo 13 até 0 20.

Conhecer Deus é a base do monoteísmo e da adoração, e é por isso que os profetas
chamavam o povo para conhecer verdadeiramente o seu Senhor, como o Profeta
Moisés (MUSSA), que a paz esteja com ele, disse na SURATA AN-NAZIAT do versículo
17 ao 19: " (E lhe disse): Vai ao Faraó, porque ele transgrediu, e dize-lhe: Desejas
purificar-te, e encaminhar-te até o teu Senhor, para O temeres? ”. E todos nós sabemos
que a primeira pergunta ao ser humano em seu túmulo é: “Quem é o teu Senhor? ”.
Aquele que conhece verdadeiramente o teu Senhor, e dirigiu-se a ele com adoração,
certamente dirá: Deus é o meu Senhor. E quem desviou-se do caminho correto, não
conheceu o teu Senhor e não o adorou, como irá responder esta pergunta?
Meus queridos amados, a necessidade das almas em conhecer o seu Senhor é maior que
a necessidade para qualquer outra coisa. O conhecimento de Deus é o verdadeiro

tesouro que devemos procurar. Não há felicidade neste mundo e na vida eterna, exceto
através do conhecimento, amor e adoração a Deus.
Quando você reconhecer Ele como o Generoso Agraciador não terá preocupações pelo
seu sustento, o Profeta Ibrahim (que a paz esteja com ele) deixou sua esposa Hajar e
seu filho Ismail no meio do deserto, em um lugar onde não havia semeadura ou água,
então ela o perguntou: “Deus te ordenou a fazer isto? ”, ele respondeu: “Sim” e ela
respondeu: “Deus não nos deixará, Deus fez brotar a nascente de Zamzam, por onde
nós bebemos até agora”. Então as pessoas começaram a sair de todos os lugares e
transformaram o deserto na cidade de Meca. Quando você souber que Ele está contigo,
te vendo e ouvindo, por certo, confortará o seu coração. Deus Altíssimo revelou no
Alcorão sagrado SURATA TAHA versículo 46: “Deus lhes disse: Não temais, porque
estarei convosco; ouvirei e verei (tudo) ”.
Quando você reconhece Ele como o Vigilante Sapiente, onde nada se oculta a ele, como
foi revelado no Alcorão sagrado SURATA GHAFIR versículo 19: “Ele conhece os olhares
furtivos e tudo quanto ocultam os corações ” pensa mil vezes antes de cometer o
pecado, se as pessoas conhecessem o seu Senhor, jamais seriam injustiçadas, oprimidas,
arrogantes, jamais cometeriam roubos, adultério ...etc. O Profeta (S.A.A.W) disse:
"Aquele que comete uma relação sexual ilegal não é um crente na hora de cometer este
ato, um ladrão não é um crente na hora de cometer o roubo, aquele que consome
bebida alcoólica não é um crente na hora de beber. No entanto, a porta do
arrependimento é aberta depois disso. "(BUKHARI)
Quando você reconhecer Ele como o Perdoador, o Indulgente, o Misericordioso,
retornará e se arrependerá com Ele, como foi revelado no Alcorão, SURATA AZ Zúmar
versículo 53: “Dize: Ó servos meus, que se excederam contra si próprios, não
desespereis da misericórdia de Deus; certamente, Ele perdoa todos os pecados,
porque Ele é o Indulgente, o Misericordiosíssimo”. Quando você reconhece Ele como
o Sutilíssimo Sábio, será paciente, aceitará Sua ordem e saberá que Sua decisão é para
o seu bem, O Todo-Poderoso mencionou na SURATA ATAGHABUN versículo 11:
“Jamais acontecerá calamidade alguma, senão com a ordem de Deus. Mas, a quem
crer em Deus, Ele lhe iluminará o coração, porque Deus é Onisciente".
Um coração que não tem medo, nem preocupação, nem tristeza, nem pecado, cheio de
fé, tranquilidade, contentamento e felicidade, este é o fruto de conhecer Deus Altíssimo,
portanto, o melhor do povo e o mais elevado deles são aqueles que conhecem
verdadeiramente Deus, que revelou no Alcorão sagrado SURATA FATER versículo 28: “E
entre os humanos, entre os répteis e entre o gado, há indivíduos também de
diferentes cores. Os sábios, dentre os servos de Deus, só Eles temem, porque sabem
que Deus é Poderoso, Indulgentíssimo ”.

Sabendo de tudo isso, não ficará surpreso quando souber que Omar Ibn al-Khattab, o
Khalifah dos muçulmanos, casou seu filho com a filha de uma vendedora de leite, pois
uma vez nosso Khalifah (que Deus tenha misericórdia dele) saiu à noite para verificar a
situação dos muçulmanos e passando por uma casa, ouviu uma mulher dizendo à filha:
"Vá, adultere o leite com água para aumentar o lucro" e a menina disse: “Eu ouvi o
Khalifah Omar proibindo isso” a mãe disse: “Onde está Omar agora? ” e então a menina
disse: “Se Omar não nos vê, Deus nos verá”. Então, o Khalifah admirou-se com sua
resposta e a casou com o seu filho (Assem) porque ela reconheceu o seu Senhor, então
ela merece estar nos graus mais altos.
Rogamos a Deus que nos faça daqueles que ouvem as palavras e sigam seus benefícios
e que nos guie para sua senda reta.

