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| Retirado de: “al-Waabilus-Sayyib” (Página 125) |
Ele controla todos os assuntos de todos os reinos. Ele comanda e ele proíbe, cria
e dá provisão, dá morte e dá vida. Ele eleva e baixa o estatuto das pessoas, alterna
a noite e o dia, dá dias (bons e não tão bons) ao homem por turnos, e causa com
que nações cresçam e caiam, da forma que uma nação desaparece e outra emerge.
O Seu comando e decreto são realizados por todos (sobre) os céus e sobre a terra,
acima e abaixo dela, nos oceanos e no ar. Ele tem conhecimento de todas as
coisas e sabe o número de todas as coisas. Ele ouve todas as vozes, e não
confunde uma com outra, Ele ouve-as todas, em todas as línguas diferentes e
todas com os seus pedidos e solicitações variadas. Nenhuma voz Lhe distrai de
ouvir outra, Ele não confunde os seus pedidos, e Ele nunca se cansa de ouvir os
apelos daqueles em necessidade. Ele vê tudo o que é visível, até a caminhada de
uma formiga preta sobre uma pedra sólida na noite escuríssima. O invisível é
visível para Ele, e segredos são conhecidos por Ele...
“Pede-lhe benevolência quem está nos céus e na terra. Em cada dia, Ele executa
uma obra nova.” [Surah ar-Rahman: (55): 29]
Ele perdoa pecados, facilita preocupações, alivia angústia, ajuda a pessoa
derrotada a levantar-se, faz os pobres de ricos, guia quem está perdido e confuso,
preenche as necessidades dos desesperados, alimenta os famintos, veste os nus,
esconde falhas e acalma medos. Ele eleva o estatuto de alguns e baixa o estatuto
de outros... Mesmo que todos os habitantes do céu e da terra, o primeiro e o
último deles, a humanidade e os jinn também, fossem tão piedosos como os mais
piedosos entre eles, isto não aumentaria por um mínimo a Sua soberania. Se
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todos eles, o primeiro e o último deles, a humanidade e os jinn também, fossem
tão rebeldes como os mais rebeldes entre eles, isto não diminuía a Sua soberania
por um pouco.
Se tudo no céu e na terra, o primeiro e o último deles, a humanidade e os jinn, os
mortos e vivos, animados e inanimados, estivessem num lugar e Lhe pedissem
algo Dele, e Ele desse-lhes tudo o que eles pedissem, isto não diminui o que Ele
tem nem por o peso de um átomo... Ele é o Primeiro, antes do Qual não há
nada, e o Último, depois do Qual não há nada, que Ele possa ser abençoado e
exaltado. Ele é Aquele que mais merece ser relembrado, Aquele que mais merece
ser adorado, Aquele que mais merece ser agradecido. Ele é o mais Clemente dos
reis, o Generosíssimo de todos aqueles que são questionados... Ele é o Rei Que
não tem parceiro ou associado, Aquele que não tem rival, o Mestre AutoSuficiente, Que não tem (um) filho, o Altíssimo, e não há nada como Ele.
“Todas as cousas serão aniquiladas, exceto Sua Face.” [Surah al-Qassas: (28): 88]
E tudo irá de desaparecer exceto a Sua Soberania... Ele não será obedecido exceto
por Sua permissão, e Ele não será desobedecido exceto com o Seu conhecimento.
Ele é obedecido, então Ele mostra a Sua apreciação, e Ele é desobedecido, então
ele perdoa. Cada punição por Sua parte é justiça, e cada bênção Dele é um favor.
Ele é o mais próximo das testemunhas, e o mais próximo dos protetores. Ele
apreende as pessoas pelas suas audácias, regista as suas ações e decreta a hora
marcada para todas as coisas. Os corações não escondem nada Dele, pois
segredos são conhecidos por Ele. O Seu dom é uma palavra e o Seu castigo é uma
palavra,
“Sua ordem, quando deseja alguma cousa, é, apenas, dizer-lhe: “Sê, então, é.”
[Surah Yassin: (36): 82]
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