12373 - Ele é muito próximo do Islam
Pergunta

Eu sou um hindu e tenho estado ferozmente inclinado ao Islam. Um site como o de vocês é um
presente de Allah para milhões de jovens como eu. Eu pretendo entrar, em breve, no mundo do
Islam. Por favor, rezem para que eu abrace o Islam. Permitam que o bom trabalho de pessoas
como vocês continue pela graça de Allah.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Agradecemos sua recomendação e parabenizamos sua decisão. Oramos para que Allah faça com
que você entre nessa religião mais cedo ou mais tarde. Dizemos: Ó Allah, apresse-se a guiar esse
Teu servo ao Caminho Reto e decrete que ele seja orientado em breve à religião do Islam, pois Tu
és o Oniouvinte que responde às orações.
Lembre-se de que você tem que agir de acordo com sua decisão, pois quem Allah decreta que
deve ser guiado, Ele facilitará a esta pessoa o caminho da facilidade (bondade). Portanto,
responda ao seu Senhor e pronuncie as palavras da Shahadatein (declaração dupla de fé) e
pratique os atos de adoração prescritos no Islam. Lembre-se de que não há nada a ganhar se
esperar mais, porque você não sabe quando chegará a hora marcada (da morte). Talvez você
saiba que adiar a entrada no Islam fará com que você perca muitas recompensas que poderia ter
ganho se tivesse feito isso antes. A recompensa por toda oração, ato de caridade, jejum,
lembrança de Allah (dhikr), manutenção dos laços familiares, leitura do Alcorão etc., será perdida
enquanto você adiar. Então, vá em frente e não hesite; seja decidido e não deixe isso em segundo

1/2

plano. Você não deve pensar que é um passo muito grande mudar sua religião ou se preocupar
demais com as objeções dos membros da família. Quem conhece a verdade fará sacrifícios por ela
e terá paciência em segui-la. Desejamos a você força, orientação e paciência para seguir a
verdade.
Que a paz esteja com aqueles que seguem a verdadeira orientação.
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