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HVA HAR VI GJORT FOR ISLAM?

Kjære muslimer, hver morgen står folk opp går til skole, jobb eller annet - der de blir 
til ettermiddagen før de kommer hjem og tenker på å spise, slappe av og sove. 
Senere på kvelden kvikner de til og går ut for å tilbringe tid på markeder, i restaurant, 
i park og lignende. Til slutt vender de hjem etter å ha brukt tid og penger på å jobbe 
for sine liv og ønsker.
Om man spør dem hva de har oppnådd for Islam eller for Allah den dagen, vil svaret 
være «ingenting»: Og verre, de kan ha gjort godt arbeid for Satan og hans partnere.

Kjære søstre og brødre i Islam, Allahs velsignelser er uttallige. Han har skapt oss, gitt 
oss muligheten til å vokse, sjansen til å lære. Han veileder oss vekk fra den gale vei, 
og redder oss fra fattigdom. Han gjør at vi kan gå trygge på jorden, at vi kan spise, 
drikke og nyte ressursene og velsignelsene Han har lagt til rette for oss. Han gav oss 
den største velsignelse; evnen til å tenke, Han skapte oss ikke som esler, fugler, fisk 
eller andre dyr som ikke vet forskjellen på A og B.

«Vi har vist Adams barn ære! Vi har latt dem reise over land og hav, og gitt dem 
gode ting til underhold, og gitt dem store fortrinn fremfor mangt som Vi har skapt.» 
[Koranen 17:70] 

«Dere har vel sett hvordan Gud har gjort tjenlig for dere alt som er i himlene og på 
jord, og har overøst dere med gaver, i det åpne og i det skjulte. Det finnes slike som 
diskuterer om Gud, uten kunnskap, uten ledelse og en opplysende Bok.»
[Koranen 31:20]

«Han har gitt dere alt dere har bedt Ham om. Om dere ville telle Guds velgjerninger, 
kunne dere ikke regne dem opp! Men sannelig, mennesket er urettferdig og 
utakknemlig.»
[Koranen 14:34]

Kjære søstre og brødre;
Etter alle disse store velsignelsene, hva gjør vi for Allah, og for Islam? 

Vi trenger å reorganisere våre liv. Hver kveld før vi sovner, bør vi evaluere dagen 
som har gått. Vi bør svare ærlig på følgende spørsmål; «Hva har jeg gjort for min 
religion?» Før man har formulert et svar, må man huske på at Islam ikke bare er en 
religion, men en vei og oppskrift for det perfekte liv. Man må derfor se gjennom alle 
livets aspekter for å komme fram til rett svar. 

En mann som er hjemme bør spørre seg; får alle i hjemmet sine rettigheter? 
Behandler jeg min familie riktig? Lærer jeg mine barn Islams prinsipper og aspekter 
på riktig måte? 



En sjef bør spørre seg; Hvordan oppfører jeg meg på jobb? Behandler jeg mine 
kolleger på islamsk vis? Motiverer jeg dem til å gjøre bra ting, og oppmuntrer jeg til 
samarbeid og disiplin i jobben? Gir jeg et godt bilde av Islam og av muslimer? Har 
jeg oppmuntret noen til å omfavne Islam med fine ord, utøvelse av høy moral, gitt 
bøker eller videoer om Islam de gangene jeg har hatt sjansen? Eller ikke?

En mann i nabolaget sitt bør spørre seg; Hvordan behandler jeg mine naboer? 
Besøker jeg dem, og vet jeg deres tilstand og behov? Tilbyr jeg dem hjelp og stiller 
jeg opp når det trengs? Veileder jeg dem for å være gode for dem selv og for andre? 
Er jeg et godt forbilde for unge, eller ikke? Bidrar jeg på noen måte til samfunnet, 
eller oppfører jeg meg som en egoistisk person som bare bryr meg om meg selv? Er 
jeg dårlig for mine naboer og hjelper jeg til å spre dårlige verdier i samfunnet?

En forretningsmann bør spørre seg; Selger jeg gode varer til folk, eller ikke? Er jeg 
ærlig i mine salg, eller lurer jeg kundene på noen måte? Sørger jeg for at mine 
penger er rene og at jeg har tjent dem på rene måter? Eller liker jeg bare å eie dem, 
uansett om de er rene eller tilsmusset? 

Og kvinnen, familiens og samfunnets smaragd, hun vi er blitt bedt av Allah om å 
respektere og behandle godt. Hun bør spørre seg; Hvordan behandler jeg min 
mann? Overholder jeg mine plikter? Hjelper jeg han å bli en god muslim, er jeg med 
og motiverer han til tilbedelse av Allah? Lærer jeg mine barn å vokse med god moral 
og gode verdier? Behandler jeg mine naboer bra, og bidrar jeg positivt til nabolaget? 
Spiller jeg en rolle i arbeidet for en ny generasjon gode muslimer, ved å oppdra gode 
samfunnsindivider? Eller gjør jeg det motsatte ved å lære dem dårlig moral og dårlige 
verdier, ikke bry meg om dem, og kaste bort min tid og min manns penger på tull? 

Mine brødre og søstre i Islam; 
Vi kan spørre mange spørsmål der svarene for mange av oss vil vise seg å være 
sjokkerende og skuffende. Mange mennesker har mistet retningen og avledes fra 
den rette vei. Mange av oss har forlatt Allahs vei og fulgt Satans vei, men vi har 
fortsatt sjansen til å komme på rett spor. Vi er veldig heldige som blir gitt sjansen til å 
leve en dag til så vi kan rette opp våre feil og komme tilbake på riktig vei. Vi må bruke 
denne sjansen før det er for sent. Vår tid for å forlate jorden kan kommer når som 
helst. Dersom vi finner ut at vi er blitt avledet, bør vi si «IstaghfarAllah» og jobbe 
hardt for å komme tilbake på rett spor og unngå de tidligere feilene. 
 


