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Følg ikke dine lyster

Kjære muslimer

Den Allmektige Allah har advart oss mot hjertets sykdommer.  En av disse sykdommene er 
antagelig en av de mest alvorlige, og det er å følge ens lyster og begjær. Denne egenskapen «nevnes 
ikke i Koranen uten å bli svertet» som Ibn Abbas sa.

… Følg ikke det dere lyster på bekostning av rettferdighet, for hvordan dere snur og vender, Gud 
vet hva dere gjør. [4:135]

Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, og må ikke motviljen mot visse 
mennesker forlede dere til ikke å være rettferdige. Vis rettferdighet, dette er gudsfrykten 
nærmest. Frykt Gud, Gud er vel underrettet om det dere gjør.[5:8]

«David, Vi innsetter deg som en fullmektig på jorden! Så døm rett mellom menneskene, og følg 
ikke egne ideer, så det fører deg bort fra Guds vei. De som vandrer bort fra Guds vei, har streng 
straff i vente, fordi de har glemt regnskapets dag.» [38:26]

Grunnen til å sverte denne egenskapen er at den resulterer i dårlige konsekvenser, siden de leder til 
mange dårlige handlinger, som falske eder, tvangstanker, man tror ikke på Allah, synder, bida’ah 
(lage eller tillegge noen religiøse saker som opprinnelig ikke finnes i islam). 

Hva mener du om den som gjør sin egen oppfatning til gud, og som Gud etter kunnskap om dette  
lar seile sin egen sjø, og setter segl på hans ører og hans hjerte og dekker over hans øyne? Hvem 
skal veilede ham, etter Gud? Vil dere da ikke komme til ettertanke? [45:23]

Og hvis de ikke vil høre på deg, så vit, de følger bare sine egne ideer. Og hvem er mer på villstrå 
enn den som følger egne ideer, uten Guds ledelse? Gud leder ikke urettferdige folk. [28:50]

Al-Shabi (en av de store lærde) sa: «Allah har befalt en bestyrer tre ting; ikke følge sitt begjær, ikke 
frykte noen annen enn Ham, og ikke selge Hans ord for en billig penge.»

Den Allmektige Allah setter de som følger sine lyster i samme kategori som dyr.
Om Vi hadde villet slik, kunne Vi hevet ham opp ved det. Men han var knyttet til jorden, og fulgte  
sine lyster. Han ligner hunden. Den lar tungen henge ut, enten du går løs på den eller lar den 
være. Slik er det med folk som forkaster Vårt ord. Så fortell historien, så de må tenke over det.  
[7:176]

Den Allmektige advarte også Sin Profet fra de som følger sitt begjær, og beordret han fra å følge 
dem. 
Hold deg sammen med dem som påkaller Herren morgen og kveld, og søker Hans velbehag. La 
ikke ditt blikk vandre bort fra dem, idet du søker denne verdens glitter. Hør ikke etter noen, hvis 
hjerte Vi har gjort likegyldig med å komme Oss i hu, som retter seg etter egne lyster og lar det gå 
over grensen. [18:28]



La ikke noen holde deg tilbake fra den, som ikke tror på den, og som følger sine egne lyster, så 
du ikke går til grunne.[20:16]

Profeten Mohammad anbefalte oss til å ikke følge vårt begjær. I hadith fortalt av Ahmad sa 
Profeten: «Jeg frykter for den villedende magen, seksuelt begjær og villedende lyster.» 

Kjære muslimer.

Begjær er en felle som det onde leder en inn i slik at man synder og forlater den rette vei. Når man 
har gått i denne fellen, så har man ikke klart syn lenger, og man utfører synder, og dårlige 
handlinger som følge av ens begjær og viljestyrke. Dette vil da lede deg til å feile i livet, fordi 
mennesker vil forlate deg på grunn av din oppførsel, og man vil får straffen på Dommens dag.

Husk at dette livet er flyktig, og snart vil man stå foran sin Herre å bli spurt om sine handlinger. 
Spør deg selv om hva vil ditt svar være om Han spør deg: «Hvorfor fulgte du ikke Mine ordre? 
Hvorfor fulgte du ditt begjær?»

Følg ikke ditt begjær og dine lyster, slik at du får de store belønningene i livet etter dette. 
Men den som fryktet Herrens maktstilling og nektet seg sine lyster, se Paradisets have er berget.  
[79:40-41]

I hadith sa Profeten: «Det er syv som Allah vil dekke med Sin skygge på Dagen da det ikke er 
noen annen skygge unntatt Hans skygge», en annen var «en mann som ropes på av en vakker 
kvinne med høy status for ulovlig samkvem, men som sier: ‘Jeg frykter Allah’.»

O Allah, vi ber deg beskytte oss mot å følge våre lyster, tilgi oss våre synder og gi oss Paradiset.

Amen
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