Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
O apreço com o passar do tempo
Louvado seja Deus Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros.
Queridos irmãos: um ano se passou, um novo ano chegou e é assim que o mundo
funciona, pois Deus Altíssimo revelou na surata Al Nur versículo 44: “Deus alterna a
noite e o dia. Em verdade, nisto há uma lição para os sensatos.”, ao passar os dias e os
anos há uma lição em tudo isso, pois assim com os nossos dias e anos se passaram, as
nossas vidas mundanas também, e iremos para o acerto de contas nas mãos do Único
Deus Observador, quando formos perguntados sobre o que fizemos em nossa vida
mundana, será que responsabilizamos a nós mesmo antes de responsabilizar os outros?
será que preparamos a resposta para a pergunta antes de ser feita? O comandante dos
Fiéis, Ali bin Abi Talib, que Deus esteja satisfeito com ele, diz: “O mundo está se
afastando de você, enquanto a outra vida está avançando em sua direção. Cada um
deles tem seus filhos. Esteja entre os filhos da outra vida, não esteja entre os filhos do
mundo. Na verdade, hoje existem ações, mas não há julgamento; enquanto amanhã
haverá julgamento e nenhuma [oportunidade para] ações.”, fiquem atentos servos de
Deus, antes que seja tarde demais. Vivemos em dias em que o tempo está próximo,
então quão rápido se passaram os dias e anos, de acordo com Ahmed na autoridade de
Abu Hurairah, que Deus esteja satisfeito com ele, relatou que o Mensageiro de Deus
(S.A.A.S) disse: “Não chegará o Último Dia, até que os tempos fiquem próximos, então
o ano será como um mês, e o mês será como uma semana, e a semana será como o
dia, e o dia será como a hora, e a hora será como a queima de uma folhagem - ou seja,
uma folha de palmeira.”.
A pessoa racional é aquela que considerou com o passar do tempo, e se responsabilizou
antes de ser julgado, e preparou uma resposta para a pergunta antes de ser feita, e isso
é o que toda pessoa sã que busca a salvação nas mãos do Deus Todo-Poderoso deve,
pois Deus Louvado seja revelou na surata Al Haxr versículo 18: “Ó fiéis, temei a Deus!
E que cada alma considere o que tiver oferecido, para o dia de amanhã; temei, pois, a
Deus, porque Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis.”, cada pessoa sã deve
sempre considerar o direito Deus Todo-Poderoso sobre ele, qual é o direito do Deus
Todo-Poderoso sobre Seus servos? Então, depois disso, ele olha para si mesmo se
cumpriu esse direito corretamente ou não? Você executou as obrigações? Você

obedeceu às injunções de Deus, e não as ultrapassou? Você se afastou dos pecados e
não as violou? Você manteve o silêncio sobre algo que Deus Todo-Poderoso não
mencionou por misericórdia e não por esquecimento? E isto é julgar a si mesmo, assim
como Abu Sa’laba al Khuchani Jursum Ibn Náchir (Que Deus esteja satisfeito com ele)
relatou que o Profeta (S.A.A.S) disse: “Deus, Exaltado Seja, prescreveu certas
obrigações que não devereis ignorar, do mesmo modo, fixou certos limites que não
devereis transgredir, proibiu certas coisas que não devereis fazer; contudo calou-Se
quanto a certas questões, simplesmente por misericórdia para convosco, e não devido
ao esquecimento. Assim sendo, não devereis ser inquisitivos quanto a essas coisas!”
(Essa é uma boa tradição, a qual o Darqutni e outros citaram). Julgar a si mesmo em
vida, tornará mais fácil para você o julgamento na outra vida, assim como Al-Faruq Omar
bin Al-Khattab, que Deus esteja satisfeito com ele, disse: “Julgue suas ações antes de
serem julgadas e pese suas ações antes de serem pesadas. É mais fácil para você julgar
a si mesmo hoje do que ser julgado no Dia do Juízo final e pese suas ações hoje em
preparação para o grande dia.”.
Cada momento de sua vida que passou é um momento em que você está perto de
chegar para o caminho da vida após a morte, Al-Fadil bin Ayyad, que Deus TodoPoderoso tenha misericórdia dele, conheceu um homem e Al-Fadil disse a ele: Quantos
anos você tem? Ele disse sessenta anos, então Al-Fadil disse a ele: Se você tem
caminhado para Deus por sessenta anos, você está prestes a chegar, o homem
respondeu: Somos de Deus e a Ele retornaremos, Al-Fadil disse a ele: Meu irmão, você
sabe o que significa? O homem disse: Sim, eu sou servo de Deus e que estou retornando
a ele, Al-Fadil disse: Ó meu irmão, quem souber que é servo de Deus, e que retornará a
ele, ele sabe também que será parado, e quem souber que será parado, ele será
responsável, e quem souber que será responsável, que prepare a resposta quando for
perguntado, então o homem chorou, e disse: Ó Fadel, qual é a saída? Al-Fadil disse: É
fácil. O homem disse: O que seria, que Deus te abençoe? Al-Fadil disse: Temer a Deus
pelo que resta da sua vida, então Deus perdoará o que passou e o que resta.”.
Servos de Deus: Um ano partindo e outro chegando para nos aproximar cada vez mais
perto do fim de nossa vida mundana, e deve nos aproximar cada vez mais perto de Deus
Todo-Poderoso. Você dorme hoje em sua cama e talvez você durma amanhã em sua
sepultura então preste atenção, Ó negligente, acorde de sua negligência neste mundo,
antes que seja tarde, e você só verá a escuridão e a crueldade da sepultura. Aquele que
não ora, ore antes de orar por você, aquele que olhe, comete e come do pecado quando
irá se arrepender para Deus Todo-Poderoso, pois a morte vem de repente, assim como
foi mencionado na surata Lucman versículos 33 e 34: “Ó humanos, temei vosso Senhor
e temei o dia em que um pai em nada poderá redimir o filho, nem o filho ao pai.
Certamente, a promessa de Deus é verdadeira! Que não vos iluda a vida terrena, nem

vos iluda a sedutor, com respeito a Deus! Em verdade, Deus possui o conhecimento
da Hora, faz descer a chuva e conhece o que encerram os ventres maternos. Nenhum
ser saber o que ganhará amanhã, tampouco nenhum ser saberá em que terra morrerá,
porque (só) Deus é Sapiente, Inteiradíssimo!”.

