Obediência a Deus e ao Seu Mensageiro

Louvado seja Allah, Senhor dos Mundos, testemunhamos que não há
divindade além de Deus e Muhammad é Seu servo e Mensageiro.
Rogamos que Allah abençoe o seu profeta, sua família e seus
companheiros.
Deus Todo-poderoso fez da religião a vivência dos corações e a virtuosa
vida das comunidades além de mostrar o caminho para alcançar o bem da
vida mundana e da outra vida, Deus altíssimo disse na SURATA AL ANFAL
versículo 24: “Ó fiéis, atendei a Deus e ao Mensageiro, quando ele vos
convocar à salvação. E sabei que Deus intercede entre o homem e o seu
coração, e que sereis congregados ante Ele.”. Neste versículo abençoado,
Deus ordena seus adoradores fiéis que cumpram e busquem rapidamente
o mandamento de Deus e Seu Mensageiro, pois é a realidade da virtude e
salvação dos seus corações, almas e mentes. Deus Todo-poderoso disse na
SURATA AX XURA versículo 52: “E também te inspiramos com um
Espírito, por ordem nossa(1449), antes do que não conhecias o que era o
Livro, nem a fé; porém, fizemos dele uma Luz, mediante a qual guiamos
quem Nos apraz dentre os Nossos servos. E tu certamente te orientas
para uma senda reta.”.
Atender a Deus e ao Seu Mensageiro deve ser a base do nosso
relacionamento com Deus Todo-Poderoso e o sistema de nossas vidas,
Deus Altíssimo disse na SURATA ANUR versículo 51 e 52: “A resposta dos
fiéis, ao serem convocados ante Deus e Seu Mensageiro, para que
julguem entre eles, será: Escutamos e obedecemos! E serão venturosos.
52 Aqueles que obedecerem a Deus e ao Seu Mensageiro e temerem a
Deus e a Ele se submeterem, serão os ganhadores!”. É por isso que os
companheiros do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele) proclamaram obediência, Ubada Ibn as Sámet (R) relatou:
“Comprometemo-nos junto ao Mensageiro de Deus (S) a escutá-lo e a
obedecer-lhe, tanto em tempos de escassez como de abundância, e em
situações tanto favoráveis como adversas.”

Os companheiros do Profeta (S.A.A.W) deram os melhores exemplos em
obediência aos mandamentos de Deus e seu Mensageiro, um destes
exemplos relatados por Ibn Abbás (R) disse que o Mensageiro de
Deus(S.A.A.W) viu um anel de ouro na mão de um homem; o Profeta o
abordou e lhe tirou o anel, dizendo: “Como é que uma pessoa pode buscar
uma brasa incandescente para levar em suas mãos!?” Quando o
Mensageiro de Deus (S) se foi, alguém disse ao homem: “Leva o anel e
aproveita-o em outros misteres.” Porém, o homem respondeu: “Não, por
Deus! Não posso fazê-lo, uma vez que o Mensageiro de Deus (S) tirou-o de
mim.” (Musslim).
Outro exemplo foi narrado que Ja'far ibn 'Abd-Allah (que Allah esteja
satisfeito com ele) disse: Quando o Mensageiro de Allah (S.A.A.W)
terminou a reza de sexta feira disse: “Sentem-se.” Ibn Mas'ood (que Allah
esteja satisfeito com ele) escutou e sentou-se na porta da mesquita. O
Mensageiro de Allah (paz e bênçãos de Allah estejam com ele) disse:
"Venha cá, O 'Abd-Allah ibn Mas'ood\" Narrado por Abu Dawood.
Foi narrado por Anas, “Eu estava servindo Abu Ubaida, Abu Talha e Ubai
bin Ka`b com uma bebida preparada a partir de tâmaras maduras e não
maduras então alguém veio até eles e disse: 'As bebidas alcoólicas foram
proibidas'. (Ao ouvir isso), Abu Talha disse: 'Levante-se. O Anas, e
derrame-o! Então eu derramei (joguei) fora.
Agora nos perguntamos se atendemos aos apelos do Misericordioso?
Quando ouvimos os dizeres de Allah Altíssimo na SURATA AT-TAUBAH
versículo 119: “Ó fiéis, temei a Deus e permanecei com os verazes!”.
Será que atendemos e obedecemos a Deus deixando as proibições de lado
e colocando a honestidade como base dos nossos relacionamentos?
quando ouvimos as palavras de Deus Altíssimo mencionando na SURATA
AL BACARA versículo 153: “Ó fiéis, amparai-vos na perseverança e na
oração, porque Deus está com os perseverantes.”
será que atendemos a Deus e recorremos à adversidade com paciência
para termos a sua recompensa divina? será que recorremos à Deus com

orações e suplicas para que afaste os males? ou será que duvidamos do
poder de Deus?
Deus Altíssimo revelou na SURATA NA NUR versículo 21: “Ó fiéis, não
sigais as pegadas de Satanás; e saiba, quem segue as pegadas de
Satanás, que ele recomenda a obscenidade e o ilícito.” Será que
atendemos ao chamado de Deus e fomos contra os passos do diabo e os
desejos mundanos ou seguimos nossos desejos e os passos do diabo e
cometemos os pecados?
E quando Deus Todo-poderoso revelou na SURATA AL AHZAB versículo
41: “(É a lei) daqueles que transmitem as Mensagens de Deus.” Será que
transmitimos a palavra de Deus ou fomos omissores de Sua palavra?
E quando Deus Altíssimo revelou na SURATA AL AHZAB VERSICULO 70: “Ó
Senhor nosso, redobra-lhes o castigo e amaldiçoa-os reiteradamente!”.
Será que atendemos a Deus e dizemos a verdade e nos impedimos de falar
mentira, fofoca e de falar mal dos outros.
A resposta destas perguntas está dentro de cada um de nós, e estas
respostas serão reveladas diante de Deus Todo-poderoso No Dia do
Julgamento, quando ele nos perguntará sobre as nossas ações e nossas
declarações, será que estamos preparados para responder o Altíssimo?
Meus amados irmãos. Tomem a iniciativa em atender ao comando de
Allah, pois nele está a salvação na vida e na morte, e cuidado para o violar
porque nele está a sua condenação. Rogamos a Deus que nos guie para o
bem e para a salvação.

