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Norsk
Tre egenskaper som lar deg smake Troens sødme
Kjære muslimer,
Livet er fullt av gleder og velsignelser.Hver og en av oss nyter og liker smaken av mange av disse
velsignelsene.Vi til og med konkurrerer om disse gledene og gjør vårt beste for å få dem..Dessverre
glemmer vi at disse velsignelsene er flyktige, og det er andre,- evigvarende gleder, vi må arbeide og
konkurrere om.En av disse evigvarende velsignelser som bringer glede i våre liv og og som vi belønnes
for på Dommens Dag,er Troens sødme.
Anas bin Malik fortalte at Profeten Muhammad (Allahs Fred og Velsignelser være med han)
en gang sa:"Den som innehar følgende tre kvaliteter vil ha troens sødme(glede):
1.Den som holder Allah og Hans Apostel kjærere enn noe annet.
2.Den som elsker en person, og elsker denne personen kun for Allahs skyld.
3.Som hater å gå tilbake til ateisme (vantro)like mye
ilden.Muslim

som han hater å bli kastet på
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Kjærligheten til Allah og Profeten Muhammad bør fylle alle muslimers hjerte og være større enn noen
annen kjærlighet.

Si: «Om deres fedre, sønner, brødre, hustruer, nærmeste slekt, eiendom dere har ervervet,
handel som står på spill, boliger dere er glad i, om dette er dere kjærere enn Gud og Hans
sendebud og å kjempe for Hans sak, så bare vent til Gud iverksetter sin beslutning! Gud
rettleder ikke urettferdige folk.»(9Surah(Kapittel) At-Tawbah("Anger")Ayat(Vers)24)
Anas rapporterte at Profeten Muhammad sa:" Ingen av dere blir en troende før jeg er
kjærere for ham enn hans barn, hans foreldre og hele menneskeheten".Al-Bukhari og Muslim.
Konsekvensene av denne kjærligheten bør reflekteres i en muslims handlinger og atferd, ved å elske
det Allah og Hans profet elsker og hate hva Allah og Hans profet hater.Allah fordømmer den som
forlater Hans veiledning og liker å gjøre ting som er mislikt av Allah.

"Dette fordi de viste motvilje mot det som Gud åpenbarte, og så gjør Han deres gjerninger
fåfengte." (47 Surah "Muhammad"Ayat 9)
"Dette fordi de følger det som vekker Guds vrede, og har motvilje mot Hans velbehag, så
Han lar deres gjerninger bli til intet." (47Surah"Muhammad"Ayat 28)
Ergo,for¨å være troverdig- kjærlighet til Allah og Hans Profet er ikke bare gjennom ord (eks: si"jeg
elsker Allah og jeg elsker Profeten Muhammad), men bør heller bli reflektert gjennom handlinger og
atferd.

"Si: «Om dere elsker Gud, så følg meg, og Gud vil elske dere, og tilgi deres synder. Gud er
tilgivende, nåderik!"(3Surah "Al-Imran"(Imrans Hus)Ayat 31)
Å følge Allahs og Hans Profets veiledning er en forutsetning for å tilegne seg kjærlighet til Allah og for å

overleve straffen på Dommens Dag.
Det er verdt å merke seg at Allahs veiledning,som er gitt oss i Koranen, og gjennom Hans Profet, som
beskrevet i Sunnah(beskrivelser av Profetens handlinger/adferd/utsagn), ikke kan separeres og bør
begge følges ,som det er indikert i Koranen:

"Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr dere. Frykt Gud,
Gud er streng med straffen." (59 Surah"Al-Hashr"(Innsamlingen)siste halvdel av Ayat 7)
"Den som viser lydighet mot Sendebudet, viser lydighet mot Gud." (4Surah AnNisaa(Kvinnene)første halvdel av Ayat 80)
De fleste av syndene er et resultatet av vår prioritering av våre lyster og begjær, istedet for å holde
våre forpliktelser ved å følge Vår Herres veiledning.

"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
Surah "Al-Jathiya"(De som ligger på kne)Ayat 23)
Om vi ønsker å overleve Straffen, må vi styre oss selv og våre lyster.

"Men den som fryktet Herrens maktstilling og nektet seg sine lyster,"
"– se, paradisets have er herberget." (79 Surah "An-Nazi'at"(De Trekkende)Ayat 40-41)

2.Den som elsker en person, og elsker denne personen kun for Allahs skyld.
Broderskap kun for Allahs skyld,er et tett og solid forhold som overgår alle andre relasjoner som
eksisterer mellom mennesker.Dette er forklaringen på at Islam insisterer på å befeste brorskapet og lar
det være basert på Tro.
Broderskap kun for Allahs skyld er en guddommelig gave hvis verdi kun oppfattes av de som forstår
dens essens, og hvis glede kun anes av de som har erfart det.
Allah Den Allmektige sier i Koranen:

"De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må
finne nåde."(49 Surah "Al-Hujurat"(Gemakkene")Ayat 10)
Profeten-fred være med ham,- sa: "Blant Allahs tjenere,er der folk som hverken er profeter
eller martyrer, og som både profeter og martyrer vil misunne for deres posisjon på
Oppstandelsens Dag." De sa: "O,Allahs Profet! Kan du fortelle oss hvem de er?" Han sa:
"De er mennesker som elsket hverandre ,ikke på grunn av noen blodforbindelse eller
eiendomsforhandling, men for Allahs skyld. Ved Allah, deres ansikter lyser opp, og de er på
lys. De vil ikke frykte når folk frykter, og de vil ikke sørge når folk sørger.Abu Dawood
Profeten-fred være med ham,- sa:"Syv personer vil være skygget i Allahs skygge på Den
Dagen da det ikke vil være noen skygge enn Hans,(blant dem er)To menn, som elsket
hverandre for Allahs skyld. Så, de møttes for Allahs skyld, og de skiltes for Allahs skyld.AlBukhari.
Muath bin Jabal(Allah være fornøyd med ham)fortalte at han hørte Profeten(fred være
med ham)si:"Allah ,Høyt Opphøyd Han er,sier: "Den som elsker hverandre for Min Æres
skyld vil ha prekestoler av lys som profetene og martyrene vil misunne dem.Al-Tirmidhi
3.Den som hater å gå tilbake til ateisme (vantro)like mye som han hater å bli kastet på
ilden

Dette kvalitetstrekket indikerer Trosbekjennelsen som inkluderer å oppgi vantroenhet og de vantroes
vei ,og elske de troende og de med sterk religiøs overbevisning.

"Du vil ikke finne at folk som tror på Gud og dommens dag, har noe til overs for dem som
setter seg opp mot Gud og Hans sendebud, om det så var deres fedre, deres sønner, deres
brødre eller deres klan. Gud har skrevet troen i deres hjerter og styrket dem med sin ånd.
Og Han vil føre dem inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, og her skal de være og bli.
Gud har funnet velbehag i dem, og de i Ham. Disse utgjør Guds parti. Og Guds parti, dem
vil det gå godt!"(58 Surah"Al-Mujadalah"(Prosedyren)Ayat 22)
Abi Umamah,(Allah være fornøyd med ham), rapporterte at Profeten Muhammad sa:"Den
som elsker for Allahs skyld, hater for Allahs skyld, gir for Allahs skyld og tilbakeholder for
Allahs skyld har en perfekt tro."Abu Dawood.

Kjære muslimer.
For å være nær Allah, bør vi alltid arbeide for å forbedre vår tro.Jo mer vi styrker vår tro,jo nærmere
kommer vi Den Allmektige Allah.Med dette formålet for øye, bør vi vie våre liv og vår innsats ved å
følge enhver vei som fører til dette.De forannevnte kvaliteter kan hjelpe deg med å sette mål og tjene
som retningslinjer om hvordan vi kan styrke vår tro.De kan óg brukes som en mal for å bedømme vår
tro og vår nærhet til Allah.
Vi ber Allah å gjøre oss i stand til å smake gleden og sødmen av Troen,om å tilgi våre synder og
skjenke Sin Nåde over oss både i dette og i det neste liv.
Æmin

