A Sinceridade de Novo

Caros irmãos: Faz parte da misericórdia de Allah pelos muçulmanos para Ele os
proveu e os personificou que são as pessoas mais instruídas respondendo a uma
pergunta: Por que Allah nos criou? Porque estamos aqui? O muçulmano tem uma forte
consciência da sabedoria de sua localização aqui, e da sabedoria de Deus designando-o
para alcançar o significado de servidão a Deus, Exaltado Seja. Uma vez que este assunto
foi estabelecido no Alcorão em mais de um versículo, como o versículo da Surat AzZáriyat esclarece: "Não criei os gênios e humanos, senão para Me adorarem." (AzZáriyat 51:56). E o versículo de Surat Al-An'am: "Dize: Minhas orações, minhas
devoções, minha vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo" (AlAn'am 6:162), e outros versículos. Por isso, as pessoas devem dedicar suas obras para
Deus, Glorioso e Magnífico Seja. Certamente, a sinceridade é a alma, o núcleo e a
essência das obras. Sem ela, o trabalho se torna uma coisa morta. Com ela a vida da
pessoa é reta, sua fé aumenta e não exagero dizer: "Todo problema que as pessoas
sofrem hoje é causado pela perda da sinceridade em suas vidas e por causa da perda da
vontade de Deus com suas ações, suas palavras e seus movimentos. Nosso Profeta (Deus
o abençoe e lhe dê paz) advertiu várias vezes em que se encontrou com as pessoas para
dedicarem suas ações a Deus e ao amor e ao elogio às pessoas. Ele (Deus o abençoe e
lhe dê paz) disse: "Deus não aceita as ações, a não ser que sejam dedicadas
sinceramente a Ele." O Profeta (Deus o abençoe e lhe dê paz) também disse: "Deus,
Exaltado Seja, diz: Cuidado com o politeísmo em segredo. Eles perguntaram: Ó
Mensageiro de Deus e qual é o politeísmo em segredo? Ele disse: A pessoa fica em pé e
ora e adorna sua oração, empenhando-se em ser visto pelas pessoas que olham para
ele. Esse é o politeísmo em segredo."
Você não pensa que colherá o fruto da sinceridade somente na Outra Vida, mas o
sincero receberá sua recompensa neste mundo antes do Outro. O benefício da
sinceridade neste mundo é purificar o coração do ódio, da malícia, da inveja, e de todas
as doenças e pecados do coração. O Mensageiro de Deus (Deus o abençoe e lhe dê paz)
disse: "Três coisas dominam o coração do crente: a dedicação da lealdade do ato a Deus,
a obediência àqueles que comandam e a obrigação para com a comunidade
muçulmana". A sinceridade também é a causa para a consolidação na terra, e o atraso
da consolidação é causado por nossa fraqueza na sinceridade na sinceridade. O
Mensageiro de Deus (Deus o abençoe e lhe dê paz) disse: "Anuncia à nossa comunidade
a bondade, a religião, a exaltação, a vitória e a consolidação na Terra. Quem quer deles
que faça o trabalho da Outra Vida para o mundo não terá sorte na Outra". Ele (Deus o

abençoe e lhe dê paz) também disse: "Deus socorrerá essa comunidade com seus fracos
por causa de suas preces, orações e da sua sinceridade."
A sinceridade, a sinceridade, ó servos de Deus! Mostrem a Deus as suas boas
ações, e visam com suas palavras e atitudes satisfazerem a Ele, Glorificado e Exaltado
Seja.
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