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Norsk
Evig lykke
All lovprisning til Allah, Herren over alle verdener. Må Hans fred og velsignelse være med Hans sendebud,
hans familie og ledsagere.
O Muslimer! Frykt Allah som Han bør fryktes, for den beste anskaffelsen er gudfryktighet:
”Frykt den dag da dere bringes tilbake til Gud! Da vil enhver motta fullt ut det han har fortjent. Og
ingen vil lide urett.” [Koranen, 2:281].
Kjære brødre! En manns lykke og suksess ligger i hans anger til sin Herre, og hans trofasthet til Allahs lover
og religion, gjennom hele sitt liv. Det passer seg ikke å bli distrahert fra å jobbe for fremtiden, mot trangen til
å anskaffe det vakre i verden.
Dette er veien for de rettferdige og gudfryktige menneskene som Allah har beskrevet slik:
”menn som ikke distraheres fra Guds ihukommen av varer og handel, fra å forrette bønnen, og å gi
gode gaver, idet de frykter en dag da hjerter og blikk blir omsnudd” [Koranen, 24:37].
Slik bør en sann troende være. De bør bruke sine dager til å utføre rettskafne gjerninger, og søke bosted i
livet etter dette, med det som Allah gir dem. Dette er fordi de vet at dette livet kun er et hjelpemiddel for å
oppnå et evig liv, og evigvarende velstand. De vet at denne verden ikke er slutten, men kun en begrenset
plass der de gudfryktige og de syndefulle har sitt daglige levebrød.
De vet at uansett hvor lenge man lever, så vil vi til slutt bli gammel og dø. De forstår også denne verdens
ubetydelighet og de vet at det er verdiløst i Allahs øyne, og at det kun er en bro som mennesker krysser for å
komme til Paradiset eller Helvete. Allah sier:
”Vit at jordelivet kun er lek og tidsfordriv, og pryd og skryt dere imellom, og kappestrid etter mer
eiendom og barn, som en regnskur, med vegetasjon som fryder de vantro. Men så visner den, og du ser
den gulne, og så blir den tørre strå. I det hinsidige finnes hard straff, – og Guds tilgivelse og velbehag.
Jordelivet er bare en bedragersk nytelse.” [Koranen, 57:20].
Allahs sendebud (SAAW) sa: ”Livet i denne verden er duftende og grønn (dvs. fristende som frukt) og
Allah lar dere lykkes over hverandre i den, slik at Han kan observere hvilke gjerninger du gjør deri.
Vokt deg for dette livet og vokt deg for (fristelser fra) kvinner.” [Muslim]. Han sa også: ”Hvis denne
verden var verdt vingen til en mygg i Allahs syn, ville Han ikke ha gitt en eneste slurk vann til en
vantro.” [Al-Tirmidhi].
I disse Koranversene og hadith er de klareste beskrivelser av denne verdens verdiløshet, og en formaning til
menneskeheten om å oppfylle sine mål her. Det er meningen at de skal tilbe Allah, forbedre sin sjel, være
gudfryktig, avstå fra begjær og falske lyster, og ikke bli bedratt av dette livets skjønnhet. Derimot er det
patetisk at mange er i en tilstand av glemsomhet og villfarelse, slik at streben etter og oppå denne verdens
skjønnhet har overmannet dem, og synder og onde gjerninger har dekket deres hjerter. De lever som om at
det ikke finnes noe annet liv enn det i denne verden. Når kjærligheten til dette livet erobrer ens hjerte, så
glemmer man å huske på sin Herre og hvis det skjer så fortjener de Allahs vrede.
Kjære brødre! Det er mange muslimer blant de som har blitt overveldet av kjærlighet til dette livet, som gir
etter for sine innfall, lyster og onde tilbøyeligheter, slik at de drakk alkohol, brukte narkotika, bedrev
utroskap, utukt og andre onde handlinger. De oppmuntres til å begå disse onde handlingene av moderne
massemedier. Dette gjør at disse ondskapsfulle tingene virker bra for dem. Det lurer dem med fristelser og
egger dem til å gjøre opprør mot gode moralske verdier, inntil mange muslimer, spesielt ungdommene,
begynner å imitere sine fiender i alle livets aspekter. Følgende refererer til dem:

”Men etter dem kom andre, som forsømte bønnen og fulgte sine lyster. De skal få møte fortapelsen”
[Koranen, 19:59]. Det er deres overdrevne lidenskap for dette livet som er grunnen til at de kastes inn i
Helvete.
Enhver sjel blir kun holdt ansvarlig for de gjerningene som de har utført. Ingen blir straffet for en synd som
de ikke har gjort. På Dommedagen vil hver sjel stå alene i sitt forsvar.
Syndige lyster leder mange mennesker på villspor. Troen deres reflekteres ikke i deres gjerninger. De
snakker, men handler aldri etter det de sier. Dette er ikke en intelligent persons standpunkt. De fornekter
sannheten etter at de har lært den. De erklærer noe tillat som Allah og Hans sendebud (SAAW) har erklært
forbudt. Al-Hassan Al-Basri (må Allah velsigne hans sjel), sa: Tror de på Dommedagen? Nei, Jeg sverger
ved Herren over Oppstandelsesdagen, at de er løgnere.
O mennesker, unngå Helvetesilden ved å gi bort så lite som en daddel. Unngå Helvetesilden ved å si gode
ord. Nevn Helvetesilden ofte og søk beskyttelse fra den, som Allah sier:
Hvert menneske vil stå til ansvar for sine egne handlinger, og ingen vil bli straffet for noe de ikke har gjort.
På Dommedag vil hver og en stå alene. Syndefullt begjær leder mange bort fra den rette vei. Deres tro er
ikke reflektert i deres handlinger. De snakker, men handler ikke deretter. Dette er posisjonen til uintelligente
personer. De tillater hva Allah SWT og hans sendebud (Salla Allahu Alaihi Wa Sallam) har forbudt.
Al-Hassan Al-Basri, må Allah velsigne ham, sa: Tror de på Dommedag? Nei, de er løgnere. O mennesker,
unngå Helvetesilden ved å gi bort noen få dadler. Unngå Helvetesilden ved å si noen gode ord. Nevne
Helvetesilden ofte og be om beskyttelse fra den, som Allah sier i Koranen: “Med dette skremmer Allah Sine
tjenere: «O Mine slaver, frykt Meg!» (Az-Zumar: 16).
Helvetesilden er den verste endeplassen, hvor straffen er mest pinefull, varmen er mest ekstrem, og bunnen
er endeløs. En stein kan falle for 70 år uten å nå bunnen. Veien er smale, konstante flammer, ilden puster, og
helvetesportene er låst. Heten øker konstant. Det er vreden til Al Jabbar og Hans straff.
Al-Hassan Al-Basri, må Allah velsigne ham, sa: Ved Allah! De av Allahs tjenere som sannelig tror på
Helvetesilden får angst når de tenker på den, mens derimot en hypokritiker ikke ville tro på Helvetesilden før
han snublet over dørkarmen til den. Allahs tjenere har aldri blitt advart om noe mer forferdelig.
Allah sier: “Therefore I have warned you of a blazing Fire (Hell). None shall enter it save the most
wretched.” (Al-Layl: 14- 16). This is the Hellfire, of which those who fear it will never sleep. Fear of the
Hellfire torments the righteous. Søk Allahs beskyttelse fra Helvetesilden, for det er en av karakterene til de
rettskafne som konstant erindrer Allah.
Englene vil passere de som erindrer Allah i grupper: «Hva søker de beskyttelse fra?» Englene svarer:
«De søker beskyttelse fra Helvetesilden.» Allah sier: «Har de sett den?» Englene sier: «Nei, ved Allah.
De har ikke sett den.» Allah sier: «Hva om de hadde sett den?» Englene sa: «Hvis de hadde sett den
ville de rømt bort med ekstrem fart og i største panikk.» Da sier Allah: «Dere kan bevitne at jeg har
tilgitt dem».
Kjære muslimer! Den eneste trygge veien og beskyttelse mot prøvelser og fristelser i denne tiden er å vende
seg til Allahs bok og Profetens Sunnah og følge i fotsporene til de rettskafne forgjengerne av denne Ummah.
Hold fast til budskapet i åpenbaringene og du vil se effekten i dine handlinger og dine uttalelser, og du vil
leve et ærefullt og rettskaffent liv.
Hasan Al-Basrie sa: “Må Allah ha barmhjertighet mot tjeneren som stiller sine handlinger fremfor Allahs
bok, hvis handlingene er i henhold til Allahs bok, så priser han Allah og ber om mer, og hvis handlingene
ikke er i henhold til Allahs bok, så irettesetter han seg selv og angrer oppriktig.”
Brødre i islam! Hold fast ved Allahs rep selv om mange forlater troen, og søk tilflukt hos Allah fra alle
fristelser i vår tid.
Profeten sa: «Sannelig, fremfor dere er dager med tålmodighet. Å være tålmodig i den tiden vil være
som å holde glødende koll. De som gjør gode gjerninger da vil få belønning for femti menns tilsvarende
arbeid. Følgesvennene spurte: «Belønning av femti menn blant dem?» Han svarte: «Belønning av
femti menn blant dere!»

