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W
La oss nevne noen av Allahs u navn som forekommer i Koranen:
•

Al-Malik (Kongen,  ;)ٱلْ َم ٰـلِ ُكHan gir liv og Han gir død. Allah u evner alle ting, Han har fullstendig
makt over alle ting.

•

Al-Quddus (Den Hellige, ُّوس
ُ )ٱلْ ُقد

•

As-Salam (Han som gir fred, )ٱل َّْس َل ُم

•

Al-Mu’min (Han som gir tro, )ٱلْ ُم ْؤ ِم ُن

•

Al-Muhaymin (Beskytteren,  ;)املهيمنHan som tar vekk enhver frykt.

•

Al- ’Aziz (Den Mektige,  ;)العزيزHan har makt over alle ting.

•

Al-Jabbar (Den som gjenreiser, )الجبار

•

Al-Gafur (Han som tilgir, )املتكرب

•

Al-Wadud (Han som elsker,  ;)الودودHan gir kjærlighet

Allah u liker mennesker som er velvillige mot andre, mennesker som overser andres feil. Hvis noen
ønsker at Allah u skal tilgi en person på Dommedagen, da bør denne personen tilgi mennesker i
dette jordelivet. Å tilgi en person betyr å kontrollere nervene sine, ved å ikke bli sur og ha et åpent
sinn om at motparten kan ha begått en feil uten å være klar over det – tilgi dem. Allah u elsker den
som har en slik egenskap. Dette lærer islam oss; å tilgi andre og være vennlig mot andre.
Allahs rahmat (nåde og velsignelse) er stor og veldig; 1 % er fordelt blant mennesker og andre
skapninger, mens hele 99 % av Allahs nåde og velsignelse er reservert til Dommedagen. Allah u
er evig Barmhjertig og evig Nåderik, og Han er også veldig streng i straff. Allah u elsker det
mennesket før det mennesket elsker Allah. Hvis et menneske vil elske Allah, betyr det at Allah ville
det – Allah u elsker før et menneske får denne tanken av å elske Han.
En person som gleder seg over å møte Allah u, den Skjønneste, den Herlige, det ultimate
ubeskrivelige Lyset, på Dommedagen, gleder Allah seg også over å møte denne personen. Hvis et
folk ikke elsker Allah, kan Allah erstatte det folket med et nytt folk som vil elske Allah u – og Allah
vil elske dem, dette er lett for Allah u.
As-salat (namaz, bønn) er den troendes mehraaj (åndelig himmelreise). Den som misliker å møte
Allah, Allah misliker å møte han. De som tror og lever rettskaffent, over dem skal ikke frykt hvile, ej
heller sorg.
Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent og forretter tidebønnen og gir det pålagte
bidraget regelmessig, for dem er belønningen deres hos Herren deres. Og det vil ikke være noen frykt
over dem (på den ytterste dagen), og ei heller vil de være sørgmodige.1
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