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Dagens föreläsning behandlade innebörden av uppriktighet mot Allah och Islam.
Föreläsningen vände sig främst till dagens ungdomar; Ungdomar som inte tar livet på
allvar, ungdomar som tar livet med en klackspark, sarkasm och lättja.
”Hur ska vi kunna påverka och ändra vår ummah till det positiva när vi har denna
sortens typ av ungdomar”?!
Den senaste undersökningen avslöjade att ungdomarna i mellanöstern utgör hela
70 % av befolkningen gentemot ungdomarna i västvärlden där de utgör endast 30 %
av befolkningen. Med detta kan vi dra slutsatsen att ungdomarna i mellanöstern har
ett st örre inflytande och framtiden är i deras händer. Al-ummah återspeglas faktiskt
av hennes ungdom; "för att undersöka ummah's auktoritet iaktta ungdomen".
- Vad vill vi egentligen av livet?
- Vad vill du av livet och vad vill jag av livet?
- Vilka är våra mål?
Syster, är ditt mål i detta liv att följa modet, ha perfekt smink, hitta dyra
märkeskläder? Hitta den rätte?
Broder, är ditt mål i detta liv att styrkträna bara för att ”impa” på tjejerna på
plugget? Bilar? Hitta fröken right?
Om det är denna typ av tankeställning som råder bland våra ungdomar så räkna kallt
med att vår ummah inte förstärks förrän om sisådär 100 år… kanske då, kan den stå
på egna ben utan något stöd.
I samband med detta återgav Amro Khaled berättelsen om hur portugiserna klarade
av att köra ut araberna från Andalusien:
"Portugiserna skickade spioner in bland araberna för att granska livsåskådningen hos
den arabiska ungdomen. Vid första spionaget hördes livliga diskussioner om vem som
kunde mest Koranverser utantill, vem kunde återberätta mest av Bukhari. Tävlingar
kring astronomi, matematik om vem som kunde bevisa alla regler, uttryck o.s.v.
Spionerna återvände med svaret: Nej, invänta anfallet, deras ummah är fortfarande
stabil!
Vid tredje spionaget hördes diskussioner enbart kring flickvänner; ”dinya” ting, inget
som helst i samband med Allah, allt handlade bara om livets nöjen. Spionerna
återvände till basen med ordern; ”Nu kan ni invadera Andalusien och kasta ut
araberna, ty nu är deras ummah som allra svagast!"
Om vi drar paralleller med hur det ser ut idag så ser vi att vår ummah är som allra
svagast. Tydliga tecken på detta är, förutom västvärldens förtryck:
v Ungdomen som i stort sett fördriver tiden under skolåret. Ungdomen som inte
hyser någon som helst respekt för sina lärare. Allt handlar bara om nöje och
skolåret slutar med storfusk på tentorna.
v Lärarna och föräldrar som verkligen bidrar med hjälp till sina ungar för att
dom ska kunna fuska på proven!
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v Livet handlar bara om musik, dans mode och pojkvänner/flickvänner!
Tänk på att Akhlaq (moral) + ’elm (kunskap) + ’ibadaa (gudstro) = STARK
UMMAH!
Tänk på att min kärlek till Islam, min kärlek till mitt land är en av de banden som
stärker vår Ummah!
Så ser ni någon som gått helt vilse, visa denne vägen igen…ser ni bröder och systrar
som somnat och gått miste om mycket av Allahs budskap väck dom.
Varför importerar vi alla dåliga egenskaper från västvärlden?! Varför importerar vi
inte de fina egenskaper och bakar ihop det med Islams egenskaper?!
Omar bin al-khattab fick en gång syn på en pojke som halvt barnsligt sjöng (alltså
larvade sig). Omar tog tag i pojkens krage och frågade honom: ”Är du sjuk pojke?”
Neej svarade pojken. Omar gav då honom smisk och sade ungefär: ”att inget av
denna typ av infektion får förstöra ummat Mohammad”.
Killar och tjejer; Att ni har mage för att chatta/prata i telefon med varandra, där bara
haraam gäller! Att ni har mage att diskutera musik och mode när våra bröder och
systrar dör i Irak respektive Palestina! Det är ju din syster som dör. Det är din
broder som sprängs i tusen bitar!
Tro inte att en ummah's grundstenar byggs upp av dans och musik – byggnaden
kommer definitivt att rasa.
Vi har många förebilder från den islamiska historien som bevisar på att det var
ungdomen som skapade en stark ummah:
v Var det inte Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) som sa till sin
farbror, Abu Talib: ”Åh farbror om de så placerade månen i min ena hand och
solen i den andra så skulle jag aldrig lämna Allahs budskap!
v Var det inte Profeten Ibrahim (aleyhi assalaam) som motsatte sig al-shirk som
rådde bland sitt folk?! Hur gammal var Ibrahim då? En pojke på 16 år?!
Och [minns] Abraham som sade till sitt folk: ”Dyrka Gud och frukta Honom! [Ni
skulle inse att] detta är bäst för er, om ni visste [skillnaden mellan rätt och
orätt]!”
(surat al-’ankabut: ayah 16)*
De som ni dyrkar i Guds ställe är bara bilder utan liv, och [på så sätt] ger ni
verklighet åt en lögn. De som ni tillber i Guds ställe kan inte sörja för era behov.
Be därför Gud om er försörjning, dyrka Honom och tacka Honom; det är till
Honom ni skall föras åter.
(surat al-’ankabut: ayah 17)*
v Hur gamla var pojkarna från Ahl al-kahf, vilka motsatte sig synderna? I
Koranen beskrivs de som ”fityaa”, alltså pojkar på ungefär 16 år gamla.
När dessa unga män tog sin tillflykt till grottan bad de: ”Herre! Förbarma Dig över
oss och visa oss den rätta vägen ut ur våra [svårigheter]!”
(surat al- kahf: ayah 10)*
Vi skall låta dig höra den sanna berättelsen om dem: De var unga män som hade
en [fast] tro på sin Herre, och Vi stärkte deras vilja att låta sig ledas på rätt väg.
(surat al- kahf: ayah 13)*
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Och ingöt hos dem tålamod och beslutsamhet. Och de reste sig [mot den
hedniska överheten] och sade: ”Vår Herre är himlarnas och jordens Herre. Aldrig
kommer vi att anropa en annan gud än Honom; [gjorde vi det] hade vi
sannerligen [gjort] något oerhört!”
(surat al- kahf: ayah 14)*

* När Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) gjorde sig illa under
Waq’at Uhud och kouffar, icke-muslimer, försökte göra Profeten illa, ropade
Profeten: ”Vem för bort dom och får Paradiset som belöning?”
Tio unga pojkar på 16-18 år, nästan bråkade om vem som skulle beskydda vår
älskade profet! De gjorde detta utan den minsta tveksamhet! De agerade
spontant p.g.a. sin uppriktighet mot Allah.
Alla dessa förebilder hade en sann uppriktighet mot Allah och en orubblig lojalitet
mot al-ummah, det var därför den ummah förblev solid långt fram i historien.
- Vems exempel ska vi följa idag?
Ska vi efterfölja den feghet som Israels folk visade när de svarade Moses:
[Men] de sade: ”Moses! I detta [land] går vi aldrig in så länge [jättarna] är kvar
där. Gå, du och din Herre, och kämpa [mot dem]! Vi stannar här.”
(surat al-ma’idah: ayah 24)*
Eller till Mohammad Fateh som var bara 23 år gammal när han öppnade
Konstantinopel?
Eller till Salah al-deen som p.g.a. av sin uppriktighet till Allah räddade Jerusalem
från kouffars händer?
Din uppriktighet för Allah och för ditt liv måste ständigt hållas levande,
detta för att vår ummah en dag ska kunna återhämta sig igen!
Om du sedan läser vidare om hur Allah förbjöd israels folk inträde till det heliga
landet:
[Gud] svarade: ”Detta [land] skall under fyrtio år vara förbjudet för dem och
[under denna tid] skall de vandra omkring på jorden utan mål; men sörj inte över
sådana trotsiga syndare.”
(surat al-ma’idah: ayah 26)*
Har ni någonsin tänkt på varför 40 år? Jo då hinner al-ummah få en ny
generation, det är den tid som krävs för att bygga en ny stark ungdom igen...
Föreläsningen avslutade med 2 önskningar:
1) Det är fredag idag; Gör mycket duaa och mycket dhikr, för mellan asr och
maghrib och kanske även efter maghrib är duaa mustagaab insha´Allah.
Läs surat al-kahf. Säg mycket ”Allahummaa salli 3alaa sayidinaa Mohammad”.
2) I gårdagens lektion (Tillit för Allah) pratade vi om att ePosta ambassader runt
om i världen. På denna länk: http://www.embassyworld.com/
kan ni söka ambassadernas e-post samt vanlig postadress för att skicka till dom
allt ni önskar säga, där bl.a. STOPPA VÅLDET!

* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström.
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