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Norsk 
Synders forbannelse

Synder skader kroppen slik som gift gjør, og leder til ødeleggelse av nasjoner. Synder har sine 
ugunstige konsekvenser, og de intelligente vil selvfølgelig unngå dem.  Allah (SWT) kan erstatte 
alt, men ingen kan erstatte Ham. Han har ikke behov av noe, det er vi som behøver Han. Allah 
(SWT) kan forhindre alt, mens vi ikke kan hindre Han på noen måter.

Vi bør aldri gi avkall på Han som innehar disse egenskapene. Hvordan kan man glemme Han, og 
tape det viktigste? Da vil man glemme seg selv og tape alt. Allah (SWT) sier: ” Vær ikke som dem 
som glemmer Gud, og som Han lar glemme seg selv. Disse er syndefulle.” (Koranen, 59:19).

Synder er skyld i alle vanskelighetene man får i livet, og ved å omvende seg blir man kvitt dem. I 
Koranen står det: ” Hva som enn rammer dere av hjemsøkelse, kommer av det dere selv har 
pådratt dere” (Koranen, 42:30).

Synder hindrer regn fra himmelen og godhet fra jorda. På grunn av synder  vil depresjon, sorg og 
trishet forekomme.

Ibn al Qayyim (måtte Allah tilgi han) fortalte: ”Syndene bidrar til skader og skyld, som giftens 
skader. I dette livet (Dunya) og det neste (Akhira), er det ingen onde, bare pgs syndene.”

Hvorfor måtte foreldrene forlate paradiset (Jannah)? Der hvor det er glede og herlig liv, i 
motsetning til her, hvor det er sorg, problemer og smerter. 
Hva fikk Satan vekk fra Allahs nåde, og fra himlene, og hvorfor har hans utseende forandret seg 
slik? Nå er Satan stygg både på utsiden og innsiden.

Syndene vil forvandle følgende; nåde til forbannelse, nærhet med utvisning, skjønnhet til stygghet, 
paradiset til helvete, og tro med vantro.

Hva er det som forårsaket at tidligere folk og eldre generasjoner ble straffet med katastrofer, slik at 
alle døde?! Det er sannelig syndenes forbannelse.

Synder fører også til at man møter vanskeligheter under opplæring i vitenskap. For vitenskap er 
som lys. Lys som Allah fyller våre hjerter med, og disse syndene slukker et slikt lys. 
I tillegg vil syndene føre til at vi hindres i å tjene penger, mens lydighet gjør at man enkelt tjener til 
livets opphold. I Koranen leser vi: ”Den som frykter Gud, vil Han finne en utvei for, og Han vil gi  
ham Sine gaver fra et hold han ikke regner med ” (Koranen, 65:2).
På den andre siden vil synder også motvirke velsignelser, og glede kommer med velsignelser, både i 
gode og dårlige tider.
Det er kjent at lydighet følges av samme slags hendelser, det er også tilfelle ved synder. Derfor kan 
man si at når Adams barn blir lydige og utfører gode gjerninger, så blir det lettere etterhvert. Det 
samme gjelder ved synder, etterhvert blir syndene lettere å utføre.
Ibn al Qayyim (måtte Allah tilgi han) fortalte: ” Lydighet vokser og utvikler seg akkurat som et 
dyrket frø, som vokser til et tre, og avgir frukt. Synder har samme utvikling.”
”Men Gud har gjort troen kjær for dere, og gjort den vakker i deres hjerter, og gitt dere motvilje



 mot vantro, synd og ulydighet. Disse er de rettsindige” (Koranen, 49:7).
Synder har mange ulemper, et eksempel er at de fører til ydmykelse. Det er en gammel Dua (bønn) 
som sier: ”O Allah gi meg maktstilling som følge av min lydighet, og ikke ydmyk meg som følge av 
mine synder”.
Alhassan al Bassri sa: ” Uansett hvor mye de syndefulle tjener av penger og eiendeler, forlater ikke 
syndens ydmykelse deres hjerter, for Allah ydmyker de som er ulydige”.
En stor konsekvens av synder er at de med tiden setter avtrykk i hjertet, og dette fører til at man 
overser dem.
”Nei så sannelig, det de har bedrevet, har rustet fast på deres hjerter! ” (Koranen, 83:14). Hjertet 
ruster på grunn av syndene, deretter blir det som et hult tre, og til slutt blir hjertet som en hard stein.
En av syndenes forbannelser er at de fjerner velsignelser og fører til vanskeligheter. 
”Gud bruker et bilde: En by lå i sikkerhet og fred, og dens levemåte strømmet rikelig fra alle  
hold. Så viste den utakknemlighet for Guds velgjerninger. Og Gud lot den få over seg hunger og 
frykt, for det de hadde laget i stand.” (Koranen, 16:112).
Av disse konsekvensene er også folkets hat (at man med synder blir hatet av andre).
Fortalt av Abu Huraira: Profeten sa: ”Dersom Allah elsker en person, kaller Han på Gabriel og 
sier: ’Allah elsker den og den; O Gabriel! Elsk han.’ Gabriel vil elske han og annonsere blant  
beboerne i Himlene: ’Allah elsker den og den, derfor bør dere også elske han’, og slik vil alle  
beboerne i Himlene elske han, og da blir han skjenket gleden til jordens folk.” (Bukhari og 
Muslim).
Den store taperen kommer på Dommedagen: “Men den som er ulydig mot Gud og Hans 
sendebud, og overskrider Hans grenser, ham vil Han sende i Ilden. Her skal han være og bli.  
Ham venter en ydmykende straff.”  (Koranen, 4:14).
”Si: «Jeg frykter at en svær dags straff vil ramme meg, om jeg viser Herren ulydighet.»” 
(Koranen, 6:15)
Fortalt av Abu Huraira: Allahs sendebud sa: ”Alle mine tilhengere vil entre paradiset, unntatt de 
som nekter.” De sa: ”O Allahs sendebud! Hvem vil nekte?” Han svarte: ”Enhver som adlyder meg 
vil entre paradiset, og enhver som ikke adlyder meg, er den som nekter (å entre det).”
O Allah gi oss maktstilling som følge av vår lydighet, troverdighet og Gudsfrykt, og ikke ydmyk 
oss som følge av våre synder og ulydighet....Amen
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