											
den allah u forelsker seg i

Dato, 09.06.17

Å tilegne seg kunnskap om islam er den virkelige luksus i jordelivet.

Muhammad bin Jubair bin Mut’im g beretter at faren hans sa det at Allahs sendebud var i Khaif i Mina og
sa: «Måtte Allah få hans ansikt til å skinne, som hører noe fra meg og formidler det videre til andre.»1
Den far er så heldig hvem sin sønn lærer Koranen utenat på arabisk, eller tilegner seg annet islamsk kunnskap.
Fordi da vil denne far få godtgjørelse på godtgjørelse (sawaab etter sawaab) helt til regnskaps dagen.
Når Den Vakreste, Allmektige Allah forelsker seg i en person så tilkaller Han engelen Jibril e og opplyser
ham om det at Jeg har blitt forelsket i denne personen som bor der borte, så elsk ham du også. Deretter blir
det gjort en kunngjøring i himmelen om at Allah u har blitt forelsket i denne personen som bor der borte,
så å alle engler i himmelen, forelsk dere også i denne personen. Deretter får englene ordre om å stige ned til
jorden og legge kjærlighet for vedkommende i de rene hjertene.
Så den Allah elsker, elsker også englene, menneskene og alle skapningene – også fisker i havet, fugler, dyr osv.
Og hvis hele mennskeheten skulle samle seg sammen for å skade ham, vil de aldri klare det, fordi Allah er
hans Beskytter, hvor strålende Beskytter Han er, subhanAllah (æret være Allah u).
Oppturer og nedturer er vanlig at det kommer i arbeidet med deen (religionen islam), så derfor er det ytterst
viktig å være tålmodig og standhaftig under arbeidet med deen.
Vår Herre, Allah, Den evig Nåderike sier at den som har intensjon om å skade en Jeg er glad i [dvs. en wali
(venn), muttaqi (gudfryktig person), rettskaffen person], erklærer Jeg Selv krig mot. Dette er det ultimate
kjærlighet som den Allmektige Allah u har for en Han forelsker seg i. Til han/hun gir han kunnskap om deen
(religionen islam) og deretter hever hans/hennes nevnelse og i tillegg beskytter Allah han/henne.
Mennesket er til å bli satt i prøvelser av Allah. Dette livet er en test for det neste liv. Allah tester mennesket
med både, frykt, nød, trengsel – som det også fremkommer av Koranen i surah al-baqarah, vers 155:
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Og Vi vil visselig teste dere med noe frykt og hungersnød og med noe tap av rikdom og liv og frukt. Og
(kjære elskede s), gi det gledelige budskapet til dem som tålmodig holder ut.2
Så hvis personen er tålmodig, og holder ut, så vil Allah øke graden hans, denne graden i sin helhelt vil han
tydelig se i det hinsidige. Så det er bare fordeler ved det at Allah tester oss. Mens satan truer oss under disse
testene:
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Satan skremmer dere med fattigdom (for å stoppe dere fra å gi for Allahs sak) og påbyr dere usedelighet. Og
Allah lover dere Sin tilgivelse og velvilje. Og Allah er altomfattende, allvitende.3
Profetene f er de som fikk de ytterst vanskeligste testene. Fordi de står Allah u nærmest og dermed er det
de som Allah u elsker mest. De måtte gå gjennom mange vanskeligheter, de ble hånet og forfulgt, men bærte
med tålmod, takket være deres ofring og strev, er demokrati å finne i Norge.
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