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Faktorer for å styrke muslimer
Kjære muslimer.
Det er en drøm for enhver muslim å se islam vokse og oppdage at mange mennesker i verden er
hans muslimske bror.Mange håper også på at mennesker vil akseptere og adlyde lovene i islam,
ikke for å undertrykke noen, men for å bringe fred og gjenopprette moralske verdier som er
fraværende i vår moderne verden. Men å bare drømme om forandring vil ikke føre til noen
endringer. Hvis vi virkelig ønsker det gode for folk og virkelig tror at islam er den beste veiledning
for et godt og fruktbart liv,da må vi våkne opp og arbeide for vår religion.
For virkelig,- mål kan ikke oppnås uten å jobbe for det. Men,- før vi kan starte arbeidet,er det
essensielt med planlegging og ha tilgjengelig de riktige metoder/verktøy for å oppnå suksess. Dette
konseptet finner vi i mange Koranske vers:
"Gjør klar mot dem alt dere makter av stridskrefter og rytteri, så dere kan sette

skrekk i Guds og deres fiende og andre i tillegg, som dere ikke vet om. Men Gud
kjenner dem. Alt dere legger ut for Guds sak, får dere fullt igjen. Dere skal ikke lide
urett."(8Surah "Al-Anfal" Ayat 60-(8Kapittel "Hærfanget" Vers 60)
"Dere troende, om dere hjelper Gud, hjelper Han dere og gir dere fotfeste"(47Surah
"Muhammad" Ayat7)

"...Gud vil hjelpe dem som hjelper Ham, og Gud er sterk og mektig" (47Surah "Al-Hajj",
(Pilegrimsreisen)Ayat 4 )
Så,det er ikke logisk å ha forventning om å vinne krigen uten å forberede seg for den, ei heller er
det å forvente støtte fra Gud uten å følge Hans veiledning og støtte Hans religion.

Her vil vi vurdere noen faktorer som kan bidra til å styrke muslimer:
*Være standhaftige muslimer og være stolte av og føle oss beæret over at vi er muslimer, fordi det
er kilden til vår styrke og kraft.
"De sier: «Om vi vender tilbake til Medina, så vil nok den mektigere der drive ut den
svakere.» Men makten tilhører Gud og Hans sendebud, og de troende, men hyklerne
vet det ikke." (63Surah "Al-Munafiqoun" Ayat 8)

*Styrke våre kunnskaper i både religiøse og verdslige saker.
"Adlyd Gud og Hans sendebud! Avstå fra krangel med hverandre, så dere mister
motet, og kampviljen blir borte! Vis standhaftighet! Gud er med de standhaftige."
(8Surah "Al-Anfal"(Hærfanget)Ayat 46)

"Hold dere alle fast i Guds rep! Unngå splittelser, og kom i hu Guds nåde mot dere
den gang dere var fiender og Han forenet deres hjerter, slik at dere ved Hans nåde
ble brødre. Dere var på kanten av Ildens avgrunn, og Han reddet dere fra den. Slik
klargjør Gud sitt ord for dere, at dere må finne ledelse"(3Surah "Al-Imran"(Imrans
Hus)Ayat103
"De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere
må finne nåde." (49 Surah "Al-Hujarat"(Gemakkene)Ayat10)

"Om de prøver å lure deg, så er Gud nok for deg. Han har støttet deg ved Sin hjelp,
og ved de troende."
"Han har forenet deres hjerter. Om du hadde gitt bort alt som finnes på jorden,
hadde du ikke kunnet forene deres hjerter. Men Gud har forenet dem! Han er mektig,
vis."
(8 Surah "Al-Anfal"(Hærfanget)Ayat 62-63)
"Muhammad er Guds sendebud, og de som er med ham, er harde mot de vantro og
gode mot hverandre. Du ser dem bøye seg og falle ned idet de søker Guds gunst og
velbehag. Merkene i deres ansikter er spor etter megen nedfallen. Slik er deres
beskrivelse i Moseloven. Og i evangeliet sammenlignes de med et korn som skyter
opp sitt skudd, og styrker det, så det blir kraftigere og står rakt på sin stengel, til
glede for såmennene, for å ergre den vantro ved dem. Gud har lovet dem som tror og
lever rettskaffent, tilgivelse og stor lønn!" (48Surah "Al-Fath"(Seieren)Ayat 29)

Anas Ibn Malik sa at Profeten(Allahs fred og velsignelser være med ham og gi han fred)
sa :"Den som besitter tre attributter vil oppleve troens sødme: at han elsker Allah og Hans
Budbringer mer enn noe annet, at han elsker noen for Allahs skyld alene, og han hater å gå
tilbake til vantro like mye som han vil hate å bli kastet inn i flammer." (Bukhari og Muslim.)
Profeten Mohammed sa også: "Du vil erfare at muslimene ,i deres innbyrdes kjærlighet og
medfølelse,er som én kropp,- skulle et organ bli sykt,vil resten av kroppen dele feberen og
søvnløsheten som følger ".(Al- Bukhari)
*Ha sterk tro på Allah og Hans støtte.
"Gud har lovet dem av dere som tror og lever rettskaffent, at Han vil la dem overta
landet, som Han i sin tid lot dem som var før dem overta, og at Han vil befeste deres
religion, som Han har godkjent for dem, og bytte deres frykt med sikkerhet. «Meg
skal de tjene, og ikke sette noe ved Min side.» De som er vantro etter dette, de er
ugudelige!"(24 Surah "Al-Nour"(Lyset)Ayat 55)
"Da sa to menn av dem som fryktet Gud og som Gud hadde vist nåde: «Dra mot dem
gjennom porten! Når dere er kommet inn, vil dere seire! Forlat dere på Gud såfremt
dere er troende!"(5 Surah "Al-Maidah"(Det dekkede bord)Ayat23)

*Standhaftighet i våre religiøse og moralske prinsipper og verdier.
"Blant folk finnes også slike som tjener Gud, men er på grensen. Om noe godt
overgår ham, faller han til ro med det. Men om en prøvelse rammer ham, snur han
straks tvert om. Han taper denne verden og den hinsidige. Dette, det er det åpenbare
tap!" (22 Surah "Al-Hajj"(Pilegrimsreisen)Ayat 11)

*Reformerer oss selv ved å leve etter det som styrker oss.
"Enhver har et følge engler foran seg og bak seg, som passer på ham på Guds bud.
Gud forandrer ikke et folks vilkår, før de forandrer seg selv! Om Gud tilsikter en
refselse for et folk, kan det ikke avverges, og de har ingen unntatt Ham som tar seg
av deres sak."(11 Surah "Al-Ra'd"(Tordenen)Ayat11)
"Dere troende, om dere hjelper Gud, hjelper Han dere og gir dere fotfeste."(47Surah
"Muhammad" Ayat 7)

*Prioriterer arbeidet for velsignelser i det evige liv snarere enn i dette flyktige liv og arbeider
deretter.
Abu Dawood fortalte at Ibn Umar sa: "Jeg hørte Allahs budbringer (Allahs fred og
velsignelser være med ham) si: Når du deltar i 'aynah transaksjoner (en slags transaksjon
ment å omgå forbudet mot Riba eller åger) , og du tar tak i oksens haler og er tilfreds med

jordbruket ( i en tid da jihad er obligatorisk), og du oppgir jihad, da vilAllah sende over deg
ydmykelser som ikke vil bli fordrevet til du kommer tilbake til din religion.
Thawban rapporterte at profeten Mohammed sa: "Nasjonene er i ferd med å stimle sammen
mot dere [muslimene] fra alle horisonter,lik sultne mennesker stimler seg rundt en kjele. Vi
sa: O Guds Budbringer, vil vi være i mindretall den dagen? Han sa: Nei, dere vil være mange i
antall, men dere vil være skum , som skum på en kjøtt-elv, uten noen vekt, siden frykten vil bli
fjernet fra hjertene på deres fiender, og svakhet (wahn) vil bli plassert i hjertene deres. Vi sa:
O Guds Budbringer, hva betyr ordet wahn? Han sa: Kjærlighet for denne verden, og
dødsfrykt." (Samlet av Abu Dawood)
*Ivareta kvinnene, fordi de er fundamentet i samfunnet vårt.Er de vel oppdratt, vil de ha en positiv
innvirkning på resten av samfunnet,men på den annen side, om de ikke er det, kan de forårsake
farlige skader på samfunnet.
Abu Sa'id al-Khudri rapporterte at Profeten Mohammed sa:"Verden er søt og grønn og
sannelig Allah vil innsette dere som arvtagere for å se hvordan dere oppfører dere.. Så unngå
å bli besnæret av kvinner: sannelig den første prøvelsen for Israels Barn ble forårsaket av
kvinner." (Muslim)

Kjære muslimer.
Dette er noen retningslinjer som hjelper oss til å bli sterkere og overvinne våre svakheter.Endring er
ikke lett og det kan ta tid.Men jo raskere vi begynner å endre oss,jo raskere vil vi bli endret.Derfor
burde enhver begynne å reformere seg selv umiddelbart.Dette er spesielt viktig for oss som bor i
ikke-muslimske land fordi vi er Islams representanter der.Bare noen få muslimer forstår dette
dessverre,- i stedet for å være en god muslimsk representant blir mange kontrollert av sitt begjær
og uvitenhet,-og blir de verste eksempler på og for muslimer.
Så jeg ber dere inntrengende om,- brødre og søstre,- å reformere dere selv og leve i henhold til vår
religion for å gi et strålende bilde av islam.
O Allah, hjelp oss å reformere oss selv og følge Din vei.
Amen

