Temem os pecados
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

Os observadores das histórias das nações anteriores mencionadas no Alcorão, notam
como essas nações eram abençoadas por Deus, fornecendo-lhas dinheiro e poder, e elas
nunca agradeceram, pois cometeram os pecados e percorreram a terra semeando a
corrupção, sobre estas nações Deus Altíssimo revelou na surtata Al Ankabout versículo
40: “Porém, castigamos cada um, por seus pecados; sobre alguns deles
desencadeamos um furacão; a outros, fulminou-os o estrondo; a outros, fizemo-los
serem tragados pela terra e, a outros, afogamo-los. É inconcebível que Deus os
houvesse condenado; outrossim, condenaram-se a si mesmos.”. É por isso que o
Profeta (S.A.A.W) nos alertou para não violarmos os mandamentos de Deus e de
cometermos os pecados, seguindo os nossos desejos e seguir o diabo deixando os
ensinamentos do islam, então sofreremos as consequências como as antigas noções. A
Aicha que Deus esteja satisfeito com ela, relatou que o Profeta (S.A.A.W) disse: “haverá
no fim dos dias desta nação, colapso, má formação dos humanos e o castigo enviado.”,
ela respondeu dizendo: “O Profeta de Deus (S.A.A.W) , seremos aniquilados mesmo
havendo virtuosos entre nós?, ele (S.A.A.W) disse: “ sim se houver aumento dos
pecados.” TERMIZI
Os Pecados e as injúrias provocam a ira de Deus na vida mundana, pois o estamos
vivendo hoje de falta de bênção e escassez no sustento, e a deterioração vista nos frutos,
animais e doenças que não existiam no passado é apenas um rastro de nossos pecados
e transgressões, portanto Deus revelou na surata Al Rum versículo 41: “A corrupção
surgiu na terra e no mar por causa do que as mãos dos humanos lucraram. E (Deus) os
fará provar algo de que cometeram. Quiçá assim se abstenham disso.”. Além disso o
Profeta (S.A.A.W) disse: “A imoralidade surgirá, apenas quando as pessoas a usem,
então as pragas e doenças que nunca haviam sido conhecidas pelos seus antiestéreis
se espalhará entre si.”.IBN MAJAH.
Os Pecados e as injúrias destroem as bênçãos e acaba com o sustento, portanto o
Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: “Aquele que gostaria de alcançar uma maior
riqueza e uma vida mais farta deveria fortalecer os seus laços consanguíneos.”. Se
obedecer a Deus, incluindo o laço familiar, prolonga o sustento e prolonga e aumenta a

vida, por outro lado o pecado diminui o sustento e arruína as bênçãos e acaba com o
ganha-pão, se um servo cometer um pecado, uma bênção de Deus será removida de
acordo com o tamanho do seu pecado. Desta forma se o servo se arrepender e voltar
para Deus, essas bênçãos retornarão, se o servo insistir no pecado e não se arrepender
e não voltar para Deus, as bênçãos diminuirão até que sejam completamente removidas
de sua vida.
Os Pecados e as faltas causam a angustia na vida do muçulmano e a preocupação pelo
seu sustento, então não é feliz com sua vida; muitas pessoas não reclamam de aperto
no peito e reclamam de doenças mentais, e se você o perguntar sobre a sua oração,
descobrirá que não conhece e nem vai a mesquita, não mantem as suas orações em dia
e muito menos procura Deus nos momentos difíceis, pois as suas doenças e reclamações
é por causa do seu afastamento de Deus e por causa dos pecados, Deus louvado seja
mencionou na surata Taha versículo 124: “quem desdenhar a Minha Mensagem, levará
uma mísera vida.”, então arrependa-se com Deus, você encontrará conforto,
serenidade e segurança, assim como foi revelado na surata Al Taghabun versículo 11:
“a quem crer em Deus, Ele lhe iluminará o coração, porque Deus é Onisciente.”, e
também na surata Al Talak versículos 2 e 3: “a quem temer a Deus, Ele lhe apontará
uma saída.”, “E o agraciará, de onde menos esperar.”.
Servos de Deus, um muçulmano deve tomar cuidado com os pecados, porque eles
provocam a ira de Deus Todo-Poderoso, pois se o ser humano soubesse que uma pessoa
de cargo alto ficar zangada com ela, não dormirá, nem beberá ou comerá de
preocupação, imagina se Deus estiver zangado, como foi revelado na surata Al Ahzab
versículo 37: “sabendo que Deus é mais digno de que O temas.”
Temer os pecados é uma evidência da sinceridade da fé, o Profeta (S.A.A.W) disse aos
que lhe perguntaram sobre fé: “Se o pecado te faz mal, e a boa ação te faz bem, pois
você é um crente.”. AHMAD, e em outro Hadith o Profeta mencionou dizendo: “pede
auxilio somente a Deus, e somente teme as consequências do pecado.”. O Profeta
Muhammad (S.A.A.W) quando fazia o chamado da oração, ele se silenciava entre a
chamada (takbiratul ihram) e a recitação da surata de Al-Fatihah, então Abu Hurairah,
que Deus esteja satisfeito com ele, perguntou-lhe: “Ó Mensageiro de Deus, o que você
diz em seu silêncio entre a última chamada e a leitura? O profeta (S.A.A.W) disse: Eu
digo“Ó Allah, distancia-me de meus pecados, assim como Tu distanciaste o nascente
do poente! Ó Allah, purifica-me de meus pecados como a roupa branca é purificada
da sujeira! Ó Allah, lava-me de meus pecados com neve, água e granizo.”. AHMAD.
Servos de Deus: Se queremos mudar nossa condição de ruim para melhor, de escassez
para capacidade, da infelicidade para felicidade, de tristeza para prazer e alegria, então
devemos mudar e nos arrepender dos pecados diante Deus Todo-Poderoso, pois Deus

nos revelou na surata AL Raad versículo 11: “Ele (Deus) jamais mudará as condições
que concedeu a um povo, a menos que este mude o que tem em seu íntimo.”, e saibam
que a melhor ação e a melhor imigração é se afastar dos pecados e das faltas, a mãe de
Anas, que Deus esteja satisfeito com ela, disse ao Profeta(S.A.A.W) me aconselhe, ele
disse: “migre os pecados, pois é a melhor emigração”.
Queridos irmãos, um servo de Deus não está livre do pecado, mas a porta do
arrependimento está aberta. O Profeta (S.A.A.W) certa vez disse: “Todos os filhos de
Adão são pecadores, mas o melhor dos pecadores é aquele que se arrepende com
frequência.”. TARMIZI, além disso Deus mencionou na surata Al Araf versículo 201:
“Quanto aos tementes, quando alguma tentação satânica os acossa, recordam-se de
Deus; ei-los iluminados.”, Se você pecar, retorne ao seu Senhor e peça o Seu perdão,
encontrará Deus, mais perdoador e misericordioso, perdoará seu pecado e se alegrará
em seu retorno a ELE, assim como foi revelado na surata Al Zummar 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.”
Oh Deus, nos retorne ao Senhor da melhor forma, e nos conceda um sincero
arrependimento antes da vossa morte, e nos conceda lealdade nos dizeres e atos.

