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Norsk
Gjør gode gjerninger før du forlater denne verden
Folk er velsignet med muligheter som de velger bort mens de ennå lever. En av mulighetene
er å angre, og å be Allah om tilgivelse. Man er hele tiden utsatt for fristelser som kan lede til
synder.
Abu Huraira (raa) sa: Profeten (SAAW) sa: ”Ved Han som har min sjel i Sin hånd, om
dere aldri begår feil, så vil Allah utslette dere og heller skape andre som begår feil og
ber om Hans tilgivelse.” [Muslim].
En person som begår feil vil vanligvis leve et liv i ensomhet, smerte og angst, omringet av
mørket, uten retning. Helt til angeren slår til og personen sakte men sikkert innrømmer sine
synder, og finner ut at den eneste utvei er å vende tilbake til Allah og be om tilgivelse.
Allah (SWT) sier:
”Omvend dere alle til Gud, dere troende, så det må gå dere godt!” [Koranen, 24:31].
”Kappes med hverandre hen til tilgivelse fra Herren, og til paradiset, stort som himlene og
jorden, gjort i stand for de gudfryktige,” [Koranen, 3:133].
Kappes dere om tilgivelse og omvendelse til Allah, vil dere finne Han tilgivende, barmhjertig
og nåderik.
Anas
Ibn
Malik
(raa)
fortalte
at
Allahs
sendebud
(saaw)
fortalte:
”Allah, Den Høyeste, sa: ’O’ Adams sønn (etterkommer) så lenge du påkaller og spør
Meg, vil Jeg tilgi deg det som du har gjort uten vanskeligheter. O’ Adams sønn, hvis
dine synder strekker seg opp til himmelens skyer og du ber Meg om tilgivelse, vil jeg
tilgi deg. O’ Adams sønn, hvis du kommer til Meg med en jordklode full av
misgjerninger og møter Meg uten å sette noe ved Min side, vil Jeg komme med den til
deg full av tilgivelse.’” [At-Tirmidhi].
Ibn Abbas (raa) fortalte at Allahs sendebud (saaw) fortalte etter sin Herre: ”Allah har
nedtegnet de gode og dårlige gjerninger. Deretter klargjorde Han slik. For den som
bestemmer seg for å gjøre en god gjerning, men som ikke gjør den vil Allah nedtegne en
hel god gjerning, og hvis han bestemmer seg for den og gjør den vil Allah nedtegne den
som fra syv til syv hundre ganger større, eller enda mer. Og hvis han bestemmer seg for
å gjøre en dårlig gjerning og ikke gjør den så vil Allah nedtegne den som en hel god
gjerning, og hvis han bestemmer seg for den og gjør den vil Allah nedtegne den som én
dårlig handling. Han som kommer nærmere meg enn en arms lengde, vil jeg nærme meg
en underarms lengde, og han som kommer til meg gående, vil jeg møte løpende og hvis
du kommer til Meg med en jordklode full av misgjerninger og møter Meg uten å sette
noe ved Min side, vil Jeg komme med den til deg full av tilgivelse” [Muslim]
Abi Huraira (raa) sa at profeten (SAAW) sa: ”Skynd dere til gode gjerninger, for sannlig
har vi blitt utsatt for fitna; der en våkner som troende og legger seg som vantro, eller

legger seg som troende og våkner som vantro. Han selger bort sin tro for en del av
jordlivet” [Muslim].
Al Hassan brukte å si: ”Skynd dere, skynd dere, for den dagen døden kommer til dere vil alle
gjerninger stoppes. Nåde over han som ser på seg selv og gråter sine dyrebare tårer over
feilene han har begått”. Deretter leste han følgende vers: ”Ta det med ro med dem! Vi teller
deres dager.” [Koranen, 19:84]. Deretter sa han: ”I graven blir den troendes gjerninger brukt
som pute. Om det er gode gjerninger er det vel og bra, og om det er dårlig, er det verst for
han. Så dra nytte av å gjøre gode gjerninger så lenge det varer”.
En mann skrev brev til sine brødre med følgende beskjed: ”Husk at jordlivet er en drøm og
det hinsidige er en evig vekker, samt at døden ligg midt i mellom. Vi befinner oss i et virvar
av drømmer ”
Mohammed Ibn Yusuf skrev til sin bror der han advarte han før han forlater denne verden og
entrer graven, for i graven vil man kun finne sine gjerninger. Monkir og Nakir vil komme til
deg, sette deg opp, og stille deg spørsmål. Dersom du finner Allah ved din side er alt vel og
bra, men om du finner Ham fraværende, vil du oppleve det verste som kan tenkes av mørke,
trang grav, tortur ...osv. I tilegg til alt dette vil du også oppleve oppstandelsen og ”Den dag
det støtes i basunen, og dere kommer i flokker ”. Den dagen vil alt komme til overflaten,
helvete får dets verste tilstand, balansen stilles fram og alle våre bøker åpnes opp.
Allah (SWT) sier: ” Jorden vil stråle i Herrens lys! Regnskapsboken legges på plass, og
profetene og vitnene bringes frem. Og det vil bli avsagt dom blant menneskene med
rettferd, og de vil ikke lide urett!” [Koranen, 39: 69].
O muslimer tenk over deres situasjon og hvilke nivåer dere befinner dere på. Tenk over hva
dere kan gjøre godt slik at dere blir blant de heldige som entrer paradiset. Tenk på hullet i
bakken (graven) og hva dere kan gjøre slik at det blir fylt av behag fram til
oppstandelsesdagen.
O Allah, minn oss på å nevne Deg ofte, veiled oss til å gjøre det rette, beskytt oss og velsign
oss fram til vi møter Deg, aksepter oss hos Deg. ”Herre, ta oss ikke fatt om vi glemmer eller
feiler! Herre, legg ikke på oss slike byrder som Du gav dem å bære som er gått foran oss!
Herre, gi oss ikke å bære det vi ikke har krefter til! Forlat og tilgi og forbarm Deg over oss.
Du er vår Herre og Mester. Hjelp oss mot vantroens folk.”
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