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Objetivos:

·       Compreender o papel desempenhado pelos amigos em nossas vidas.

·       Compreender a importância de bons amigos muçulmanos e a influência de maus
amigos.

Termos em árabe:

·       Shaytan - É a palavra usada no Islam e no idioma árabe para se referir ao diabo ou
Satanás, a personificação do mal.

 Passamos boa parte de nossas vidas interagindo
com os outros. A estrutura da amizade pode ser
representada de três maneiras: melhores amigos,
amigos íntimos e aqueles que não são tão próximos,
mas igualmente significativos. Um conhecido se
enquadra na última categoria, alguém com quem
mantemos pequenas trocas diárias, ou alguém com
quem compartilhamos opiniões on-line ou com quem
conversamos sobre esportes. Frequentemente
cruzamos essas pessoas no trabalho, na aula, na
academia.

Amizades íntimas, por outro lado, mostram forte apoio e carinho. Um amigo íntimo
desempenha um papel indispensável como confidente, alguém que presta atenção em
nossos problemas, e está disposto a nos ajudar, é alguém com quem compartilhamos
interesses. Um amigo íntimo é alguém em quem confiamos e com quem temos uma
conexão, um entendimento mais profundo do que com os outros; alguém em quem você
pode confiar, alguém com quem você realmente pode se conectar e alguém com quem
você compartilha um vínculo de confiança e lealdade. Você não pode colocar um preço em
uma amizade verdadeira e quanto isso significa. Qual é a diferença entre um amigo
próximo e um melhor amigo? A resposta é o nível e a extensão em que essa pessoa pode
ser confiável.
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A importância de desenvolver amizades muçulmanas
Um amigo muçulmano pode nos fornecer um nível tremendo de apoio emocional e

contato humano, o que preenche a necessidade de companhia e apoio. Uma amizade
saudável pode ter um efeito enorme em nossa qualidade de vida; com tantas pessoas
vivendo sozinhas hoje, seja por opção ou por circunstâncias, a amizade pode ocupar um
espaço emocional que outras pessoas conseguem preencher com seu cônjuge ou ente
querido. Um amigo pode nos conectar com muito mais pessoas para enriquecer nossa
vida.

    Não há melhor maneira de julgar a nós mesmos do que pelas companhias que mantemos. Até o
Profeta ia a todos os lugares com seus companheiros. Ele sempre manteve boa companhia,
apesar de ter a ajuda de Allah. Aqueles ao seu redor tinham garantido o melhor lugar no paraíso.
Por exemplo, Abu Bakr já era seu melhor amigo antes de Allah o escolher como Seu mensageiro.
Durante o período de sua missão profética, ele fez duas grandes jornadas, uma na terra e a outra
nos céus. Quando emigrou da cidade de Meca para Medina, ele foi acompanhado por seu amigo
mais fiel, Abu Bakr. Quando foi transferido de Jerusalém para o céu, ele foi acompanhado por
Gabriel (Jibril em árabe), o Anjo mais importante de Allah.

Nossa jornada mais importante é o destino final - o Paraíso - e é crucial ter a melhor
companhia ao nosso lado. Quando confrontados com tentações constantes, nossos bons
amigos estão lá para nos lembrar de nosso propósito e nos ajudar a fazer melhores
escolhas na vida.

     Muitos adolescentes passam mais tempo com seus amigos do que com a família mais próxima;
muitos só querem ir à escola para ficar com eles. Nos reunimos com nossos amigos por vários
motivos, assistir esportes, jogar ou estudar para um exame. Por que não se reunir para
memorizar o Alcorão, aprender o básico do Islam ou estudar a vida do Profeta Muhammad? Não
nos tornaremos sábios, mas afirmará em nós o amor ao Islam. Ter amigos muçulmanos nos dará
a força para melhorar na escola, universidade e muito mais.

A coisa mais relevante a nos perguntar é: meus amigos e as pessoas que eu me
relaciono me ajudam a ser um muçulmano melhor? Eles me ajudam a obedecer ou
desobedecer a Allah? Allah diz no Alcorão:

"Aqueles que obedecem a Deus e ao Mensageiro, contar-se-ão entre
os agraciados por Deus: profetas, verazes, mártires e virtuosos. Que
excelentes companheiros serão!" (Alcorão 4:69)

Nosso querido Profeta nos lembrou:

"A pessoa está com quem ela ama"[1]

Aqueles que amamos nesta vida estarão conosco no Além. Um mau amigo que nos
desvia do caminho, que nos afasta do propósito de nossa criação e nos aproxima do que
desagrada Allah, é descrito neste versículo do Alcorão:

"Ai e mim! Oxalá não tivesse tomado fulano por amigo." (Alcorão
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25:28)
Se a companhia de um amigo foi benéfica para nós, estaremos com ele no Paraíso; se

foi prejudicial à nossa fé, que Allah nos proteja. O Dia do Julgamento é algo a temer;
todos os nossos valores e seguranças, incluindo amigos e familiares, nos deixarão nesse
dia e ficaremos a sós com nossos registros em conta.

Isso está resumido em: meus amigos estão me preparando para a outra vida? É minha
responsabilidade cercar-me de boa companhia, ou o  Shaytan me escolheu. Se
concordarmos e ficarmos satisfeitos com más amizades, certamente adotaremos seus
maus hábitos, comportamento e até suas crenças religiosas.

Todos nós queremos pertencer a algo. Quando buscamos companhia incessantemente
com certos tipos de pessoas, parecemos e agimos como eles; é natural. Os membros de
um clã criminoso têm um senso de identidade e orgulho de pertencer ao seu grupo;
muitos perdem a vida ou acabam na prisão antes de perceberem que já era tarde. Muitos
fumantes começam a fumar porque seus amigos o fazem ou os incentivam a fazer isso,
quase sempre tomamos essas más decisões sob a influência de más amizades.

"Nesse dia os amigos tornar-se-ão inimigos recíprocos, exceto os
tementes." (Alcorão 43:67)

Uma amizade baseada em um núcleo comum de fé nos beneficiará e continuará após
esta vida. Essa é a verdadeira amizade.

Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

Endereço da web deste artigo:
http://www.newmuslims.com/pt/lessons/278

Copyright (Direitos Autorais) © 2011-2022 NewMuslims.com. Todos os direitos reservados.

ajsultan

Quem é um bom amigo? (parte 1 de 2) 3 of 3 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/pt/lessons/278
http://www.newmuslims.com/

