Autocritica (quem pede contas de si mesmo)

Louvado seja Allah, o Senhor dos Mundos, a consequência das boas ações
é dos justos. Testifico que não há nenhum Deus exceto Allah, e que
Muhammad é seu servo e Mensageiro, que a paz e as bênçãos de Deus
estejam com ele e seus companheiros até o dia do Juízo Final.
Deus Altíssimo nos revelou no Alcorão que há três tipos de almas:
I: A alma que deseja cometer o pecado que só pensa em satisfazer seu
prazer, Deus Todo-Poderoso revelou no Alcorão sagrado SURATA YUSSUF
versículo 53: “porquanto o ser é propenso ao mal, exceto aqueles de
quem o meu Senhor se apiada, porque o meu Senhor é Indulgente,
Misericordiosíssimo.”.
II: A alma satisfeita confiante que atingiu o mais alto nível de fé e recebeu
a satisfação de Deus e SEU paraíso, Deus Todo-Poderoso nos revelou na
SURATA AL FAJR versículos 27-30: "27 E tu, ó alma em paz, 28 Retorna ao
teu Senhor, satisfeita (com Ele) e Ele satisfeito (contigo)! 29 Entre no
número dos Meus servos! 30 E entra no Meu jardim!".
III: A alma autocritica que move o seu dono da escuridão para a luz da
obediência, que transforma a má alma em alma confortada, Deus TodoPoderoso mencionou no Alcorão sagrado na SURATA AL QUIAMA versículo
2: "E juro, pela alma que reprova a si mesma.". Esta é a alma que culpa seu
dono e o responsabiliza por suas ações por que você fez isso? Por que você
não fez aquilo? Isso porque a autocritica é aquela que coloca seu dono no
caminho certo e facilita o seu caminho de sucesso, e por isso Deus Altíssimo
ordenou os fiéis no Alcorão sagrado SURATA AL HAXR versículo 18 e 19: “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. 19 E não sejais como aqueles que se esqueceram de
Deus e, por isso mesmo, Ele os fez esquecerem-se de si próprios. Estes são
os depravados!”. O que se quer dizer é autocritique-se e verifique os
resultados de seus atos e o que você ofereceu para merecer a vida eterna,

e não ser como aqueles que se esqueceram de si mesmos e não
obedeceram a Deus, e por isso que o Profeta (S.A.A.W) disse: “O ajuizado é
aquele que pede contas de si mesmo (se autocritica) e se prepara para
depois da morte. O inútil é aquele que se entrega às suas paixões,
mantendo-se à espera dos favores de Deus.” (Tirmizi). O ajuizado é aquele
que pede contas de si mesmo, enquanto o inútil tem apenas desejos, e não
ações.
A autocritica (quem pede contas de si mesmo) é uma das qualidades dos
crentes e é uma característica dos virtuosos que pedem contas de si
mesmos antes de serem responsabilizados e se perguntam antes de serem
questionados, “E detende-os lá, porque serão interrogados” SURATA AS
SÁFAT versículo 24. A Vida Eterna está sempre diante de seus olhos, eles
sabem que a Deus retornarão, e perante Deus serão interrogados, então
eles se preparam para responder com boas ações.
Pedir contas de si mesmo (autocritica) é como uma pérola no coração
trazendo a luz para iluminar e orientar o caminho da razão do ser humano.
Portanto você o vê sempre preparado, a vida mundana não desvia a sua
atenção de Deus, pois ele entende o propósito de sua existência, Deus
Altíssimo revelou em seu livro sagrado SURATA AL MUMINUN versículo
115: " Pensais, porventura, que vos criamos por diversão e que jamais
retornareis a Nós?". Juro por Deus que o coração sincero iluminado pela
luz da fé irá se abalar diante deste versículo por vergonha e temência a
Deus.
A autocritica (quem pede contas de si mesmo) induz o ser humano a realizar
os rituais religiosos e as adorações e se afastar dos pecados maiores,
porque é a joia da fé, como se fosse uma coroa na cabeça de cada crente
segurando suas mãos e levando-o para a senda reta. Isso o que da a
intender pelas palavras do nosso Profeta (S.A.A.W): ““O lícito é claro, e o
ilícito é claro; entre eles há algumas coisas ambíguas que as pessoas não
conhecem. Aquele que evita as coisas duvidosas salvaguarda a sua fé e sua
honra; aquele que se envolve com as coisas duvidosas cai em atividades
ilícitas. O seu caso é como o do pastor que pastoreia seu rebanho nas

vizinhanças de uma reserva exclusiva de pastagens, mas está sempre
apreensivo de que algum dos animais possa invadir a pastagem. Sabei que
cada rei tem uma demarcação exclusiva e proibida, e a demarcação
proibida de Deus são as coisas ilícitas. Sabei também que há no corpo
humano um pedaço de carne; quando este está saudável, todo o corpo fica
saudável, e quando está doente, todo o corpo fica doente. É o coração.”
(Bukhari e Muslim).
Então podemos dizer que a autocritica (quem pede contas de si mesmo) é
a cura do coração e a razão da sua bondade, além de ser o seu guia para o
bem. Irmãos adoradores de Deus, o ajuizado é aquele que se autocritica
antes de encontrar Deus, tome cuidado para que não perca o seu coração
por distração então pense e reflita nas palavras de Allah na SURATA AL
QUIAMA versículo 36: “Pensa, acaso, o homem, que será deixado ao
léu?”.
Saiba que há pessoas que se autocriticam (pedem contas de si mesmos) a
cada momento, a cada hora, a cada dia ou a cada ano e outros Deus selou
seus corações e somente os julgará quando estiverem perante a ELE no dia
do julgamento, e neste momento não adiantará mais o arrependimento,
portanto se autocritique antes que seja julgado, reflita sobre suas obras
antes que seja tarde. Rogamos a Deus Altíssimo pela paz neste mundo e na
vida eterna.

