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Norsk
Mangel på velsignelser
Kjære muslimer.
Våre foreldre og besteforeldre bruker å fortelle oss at velsignelsen er borte fra tid og
penger. De forteller oss hvordan de brukte å leve, med veldig lite penger, men likevel var
de mer enn fornøyd, og hvordan tiden deres gikk til mange aktiviteter, mens tiden i dag
går veldig fort. En kan spørre om dette er sant eller riktig? Hva mener de når de snakker
om velsignelser i den sammenheng?
Velsignelser i den sammenhengen (Barakah på Arabisk), er spirituelle gaver, eller
beskyttelse sendt fra Allah. Det beskrives også som «det større godet», fra alle handlinger.
Muslimer oppmuntres virkelig til å søke velsignelser i sine barn, penger, helse osv. Men
hvordan gjør vi det?
Vi må følge noen retningslinjer for å søke velsignelser:
1. Frykte Allah. Hadde disse byers folk vist tro og gudsfrykt, ville Vi øst over dem
velsignelse fra himmel og jord. Men de forkastet og fornektet, og så tok Vi dem
fatt for det de hadde fortjent. [7:96]

Den som frykter Gud, vil Han finne en utvei for, og Han vil gi ham Sine gaver fra
et hold han ikke regner med. [65:2]
2. Resitere Koranen. Dette er en velsignet skrift, som Vi har åpenbart deg, så de
må meditere over dens ord og komme til ettertanke, de som har hjertets
forstand. [38:29]
3. Be Allah om å gi oss Sin velsignelse.
4. Ved å ikke være ond og grådig. Hakim bin Hizam sa: «En gang spurte jeg Allahs
sendebud om noe, og han ga det til meg. Jeg spurte en gang til, og han ga det
til meg. Jeg spurte enda en gang, og han ga det til meg. Da sa han: ‘O Hakim!
Denne eiendommen er som søt fersk frukt; enhver som tar grådig av den, er
ikke velsignet i det, og er som en person som spiser, men aldri blir fornøyd, og
det er bedre med den hånden som gir, enn den som tar.’»
5. Ved å være ærlige mot folk. Hakim bin Hizam fortalte at Allahs sendebud sa:
«Selgeren og kjøperen har rett til å beholde eller returnere varer, så lenge de
ikke har gått hver sin vei, eller til de går hver sin vei. Hvis begge partene
snakket sant og beskrev varens defekt og kvalitet, så vil de få velsignelse i
handelen, og hvis de løy og skjulte noe, så mister de handelens velsignelse.»

6. Starte dagen så tidlig som mulig.
7. Følge Profetens (saw) sunnah i alle livets aspekter.
8. Stole på Allah. Om noen forlater seg på Gud, er Han nok for ham. Gud oppnår
det Han vil. Gud har gitt alle ting sitt mål. [65:3]
9. Uføre Istikharah i alle saker.
10. Spør bare Allah, ikke folk.
11. Sadaqah. … Og hva dere enn måtte gi bort, så vil Han erstatte det. Han er
den beste forsørger.[34:39]
12. Tjen deres penger fra rene kilder. Gud gjør utbytting til intet, men gaver øker
Han med tillegg. Gud liker ikke forherdede syndere. [2:276]
13. Takke Allah for alt Han gir, og alt Han har gitt deg. Men Gud vil belønne de
takknemlige.[3:144]

Da Herren forkynte: «Om dere viser takknemlighet, vil Jeg gi dere mer! Men
om dere viser utakknemlighet, sannelig, Min straff blir hard!» [14:7]
14. Be obligatoriske bønner. Pålegg dine å forrette bønnen, og vær selv
vedholdende i den. Vi ber ikke deg om underhold. Det er Vi som underholder
deg! Det endelige utfall er til gudsfryktens gunst.[20:132]
15. Be hele tiden om tilgivelse. … og så talte jeg både offentlig og privat, og jeg sa:
’Be om Herrens tilgivelse! Han er det som tilgir, og så vil Han sende dere
strømmende regn fra oven, og forstrekke dere med rikdom og barn, og gi dere
haver, og gi dere bekker… [71:9-12]
Vi ber Allah om å velsigne oss, tilgi oss, og belønne oss med Paradis.
Amen.
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