Islam, en hård levemåde!?
Assalamu alaikum warahmatu Allah wa barakatuh, kære muslimske broder og søster, der finder at
det er hårdt at være praktiserende muslim..
- Du skal gå imod den normale "trend".
- Du skal vågne op tidligt om morgenen, for at udføre wudu, nogle gange med koldt vand, hvorefter
du, halvt bevidstløs skal udføre morgenbønnen og koncentrere dig om koranversene.
- Du skal i perioder holde dig væk fra mad, føde og andre glæder, fra morgen til aften.
- Du skal være ydmyg klædt, og opføre dig ydmygt.
- Du skal stå op imod de korrupte systemer og tale Islams sag, hvor dit liv kan blive truet.
- Du skal arbejde for at genetablere Allahs styresystem (Khilafah), selvom du mener at det er et
umuligt mål at opnå.
Det ser sandelig ud til at være hårdt at være en praktiserende muslim, ikke?

Så lad os overveje nogle ting..
I denne verden som du lever i, må du stræbe meget for at opnå noget.
- Hvis du gerne vil have en god uddannelse, er du nødt til at få gode karakterer i gymnasiet og på
universitetet.
Derfor så vil du arbejde hårdt i timer, nætter og dage. Du ignorer dine venner og koncentrerer dig
udelukkende om dine studier. Hvorfor? Fordi at du ved at gode karakterer, betyder god uddannelse,
og god uddannelse betyder godt job, hvilket betyder gode penge til at nyde livet med!
Derfor planlægger du altså din fremtid, ved at prioritere hårdt arbejde frem for venner og andre
glæder.
- Hvis du gerne vil op i job-hierarkiet, så er du nødt til at arbejde hårdt indtil de sene nattetimer, i
weekenderne, ferierne, osv. Alt dette fordi at du planlægger for din fremtid!
- Hvis du vil være en god sportsudøver, så er du nødt til at træne hårdt hele tiden.
Hvis du vil have en flot bil eller et hus, så er du nødt til at arbejde mere og spare mere sammen, for
at kunne få råd til det.
Alt dette VIL du gøre, fordi at du ved at det vil betale sig i længden!
Du vil gøre det, fordi at du enten vil opnå materiel glæde i form af en flot bil, et hus, et stort TV
etc., eller for at opnå anerkendelse og accept.

Men når det kommer til Islam, så bliver du bange!
- nej, jeg kan da ikke gå med hijab..
- nej, jeg kan da ikke udføre Da´wa..
- nej, jeg kan da ikke vågne tidligt op..
- nej, jeg kan da ikke holde mig fra mine aktier..
- nej, jeg vil da ikke arbejde i en islamisk gruppe..
- nej, jeg kan da ikke..
- Du vil ikke kalde til Islam, men vil gerne diskutere politik, sport og hvem der er den bedste
politiker og fodboldspiller. Du vil endda gerne tale om problemerne i mellemøsten, men ikke Islam
som evt. løsning!
- Du kan godt vågne tidligt op for at møde på arbejde, men ikke til morgenbønnen!
- Du vil ikke tage hijab på, men hvis det blev en trend…!
Som du altså kan se, så er det altså ikke et spørgsmål om at tingene kan være hårde at udføre.
Det er snarere et spørgsmål om hvor OVERBEVIST du er om et faktum og om hvor meget du vil
gøre for at opnå et mål og en status.
- Frygter du Allah, eller mennesker?
- Vil du hellere opnå status og anerkendelse af mennesker, der ligesom dig, behøver at spise, drikke
og gå på toilettet, eller vil du opnå status hos din Skaber?
- Vil du hellere opnå et hus, en bil og andre kortvarige glæder, eller vil du opnå den evige lykke i
Djannah?
- Hvor meget elsker du Allah?
- Elsker du Allah højere end alt andet?
- Ville du dø for Allah og Hans Deen?
Husk på at dette liv ikke er andet end en prøvelse; en eksamen. Du vil finde at livet som muslim
ikke er hårdt, men består snarere af udfordringer; små, som store.
Og med din overbevisning og kærlighed til denne unikke Deen, så vil du glædeligt tage imod disse
udfordringer, med kyshånd.

