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Allah den Allmektige sier: 

«Og forman, for påminnelse ganger de» troende 

(Koran, 51:55) 

Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) sa: 

«Videreformidl mitt budskap til andre, til og med 

hvis det er et vers.»  

(Bukhari: 3461) 
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I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike 

Forord 
 

ll lovprisning tilhører Allah, vi lovpriser Ham og søker Hans tilflukt fra ondskapen 

som stammer fra våre egne synder. Vi oppsøker Hans tilgivelse og Hans 

barmhjertighet ved å komme nærmere Ham. Den som Allah veileder ingen kan 

villede ham, og den som Han villeder, ingen kan veilede ham. Vi bevitner at det er ingen 

andre guddom unntatt Allah, og at Muhammed er Hans tjener og siste sendebud.  Allah sendte 

ham for å føre menneskeheten fra mørke til lys, fra uvitenhet til kunnskap, og sist men ikke 

minst, fra avgudsdyrkelse til å tilbe kun én Gud (Tawheed). Så måtte alltid Allahs fred og 

velsigne være med ham, hans familie, hans følgesvenner, og alle som følger ham inntil 

dommedagen. 

Allah den Allmektige sier: 

َفُع اْلُمْؤمِّنِّيَ َوذَك ِّْر فَإِّنَّ الذ ِّْكَرى  تَ ن ْ  
Og forman, for påminnelse ganger de troende 

(51:55) 

 

Allah oppfordrer oss i dette verset å påminne hverandre for dette skal alltid hjelpe den 

troende. Som et menneske, så kommer man alltid til å glemme seg av og til. Dette er en 

egenskap som vi mennesker er kjent for. Og det er et veldig kjent ordtak på arabisk som 

illustrerer dette:   

 َأوََّل نَاٍس َأوَُّل النَّاسِّ 
Den første som glemte var det første mennesket.  

Dvs. Adam -fred være med ham-.1  

                                                           
1 Adam -fred være med ham- glemte at han hadde gitt 40 år av hans liv til en av hans etterkommere, Dawud -

fred være med ham-. For han skulle leve i 1000 år men han valgte å gi bort 40 år av hans liv til Dawud. Når 

dødsengelen kom for å ta hans sjel og da var han 960 år gammel, trodde han at han skulle leve 40 år til for han 

A 
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Derfor er det viktig at den troende bli stadig formanet om hans mål i livet ellers så glemmer vi 

målet vårt i livet og da taper vi både her dunya og i akhirah. Profeten -fred være med ham- var 

den beste blant de som formanet folk. Han valgte alltid den passende tiden for å påminne hans 

følgesvenner om Allah og Hans religion. Profeten -fred være med ham- oppfordret oss videre 

til å videreformidle hans budskap og til å påminne oss selv og andre om viktigheten av å 

adlyde Allah.  

Nå, i vår tid, så er vi nødt til å minne hverandre om Allah for enhver av oss går gjennom store 

tester, særlig vi som lever i vesten. Det har blitt for mange fitna2 rundt oss og den eneste 

måten vi kan klare å overkomme alle disse prøvelsene er ved å hjelpe hverandre til å bli 

sterkere i troen. For hvis man er en troende så kan man stå imot all slags vanskeligheter og 

man vil, med Allahs hjelp, overkomme dem alle.  

Denne tekstsamlingen, Det beste fra Facebook, vil virke som en påminnelse for enhver av 

oss. Her finner du gode og inspirerende tekster i alle sjangre. Disse tekstene ble postet på 

Facebook. Mange av oss har kanskje lest dem før, men som sagt tidligere, vi glemmer fort. 

Derfor er det viktig å ha disse tekstene i bokform slik at en kan lese dem til enhver tid, for 

man blir aldri lei av å lese Allahs ord og Profetens ord, og visdomsord generelt. Hver gang 

man leser disse ordene, får man nye opplevelser, en ny forståelse og mye mer.  

Som vanlig så inneholder denne utgave 15 tekster som de forrige. Vi håper at vi kommer, med 

Allahs hjelp, til å fortsette å legge til 15 nye tekster i hver utgivelse så lenge Allah tillater oss 

det.  

Måtte Allah den Allmektige belønne stort alle som skrev disse tekstene, for de bidrar til at 

mange blir veiledet og gjør Facebook til et bedre sted. Som mange sier, Facebook var ment 

for å være en Fitnabook, men nå med alle de gode og inspirerende islamske gruppene blir 

Facebook mer og mer til en Khairbook, alt selvfølgelig ifølge hvordan man bruker det. Måtte 

Allah belønne de som står bak med det beste her i dunya og i Akhirah. Måtte Allah belønne 

også oss alle som vil lese de tekstene og praktisere dem i vårt liv.  

Kjære leseren! Jeg ber deg inderlig om å huske oss, de som skrev de påminnelsene og alle 

muslimer verden rundt, i dine du’a. Vi trenger virkelig din du’a, så ikke glem oss. Måtte Allah 

                                                                                                                                                                                     
hadde glemt at han hadde gitt de 40 årene til hans sønn Dawud. Mer om denne hendelsen finner du blant annet i 

Sunan Tirmidhi: 3076. 
2 Fitna: prøvelse, test.  
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ta være på deg og redde deg fra helvetesilden og belønne deg med de aller høyeste gradene av 

paradiset. Amin 

Din bror i Islam, Muhammed Zubayr Al-Burundi 

1437/2016 
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Tekst 31 

Allah kaller deg, Hva er ditt svar? 

 

Allah vil ha deg på den rette veien, mens din nafs, dårlige venner, miljø og shaytaan ønsker å 

se deg drukne i synder. Allah er Den som har gitt deg alt du har, skapt deg fra ingenting og 

fortsatt tar vare på deg. Allah er Den mest Nåderike Herren, tross alle dine synder kaller Han 

deg fortsatt til Paradiset, men skam og flaut er det den dagen du møter Han og du takket nei til 

Hans generøsitet. 

 

Tekst 32 

Alt var bedre før 

 

Folk spør seg ofte hvorfor ting er ikke som før. Mange sier klagende full av nostalgi: Alt var 

bedre før. Noen spør seg og sier: «Hvor er de velsignelsene Gud hadde gitt meg, hvor har det 

blitt av den gamle meg, når jeg pleide å føle en usedvanlig lykkefølelse når jeg ba? Hvor ble 

det av alt dette???» Ja, vi alle, troende, lengter tilbake til en tid hvor vi var omgitt av 

velsignelser. Noen velsignelser har vi fortsatt rundt oss, takket være Allah, men det er noen 

spesielle velsignelser som vi ikke vet hvor det ble av dem.  Så spørsmålet er: Hva har skjedd? 

Hvorfor har ting plutselig forandret seg? Svaret ligger i Koran som alltid. Ting er ikke som før 

fordi vi også er ikke som vi pleide å være før. Vi har forandret oss dessverre. Gudfryktigheten 

har gått ned. Derfor. Allah sier, og her er svaret: "Dette fordi Gud ikke endrer den 

velsignelsen Han har skjenket et folk, før folket selv forandrer seg. Gud er Althørende, 

Allvitende." (8:53) Allah tar ikke bort Hans velsignelser fra oss så lenge vi er takknemlige og 

gudfryktige. Den gangen vi mister disse egenskapene så mister vi også de velsignelsene. Hvis 

vi virkelig vil få tilbake de velsignelsene Allah hadde gitt oss før, så la oss alle sammen 

forandre oss til det beste for da kan vi gjenvinne de tapte velsignelsene in shaa Allah. Og 

Allah har makt til å gjøre alt og alt godt ligger hos Ham og kommer fra Ham.  
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Tekst 33 

Fødsel og død 

 

Da du ble født, var det som om hele verden stoppet og stirret en stund på deg. De beundret 

dine små baby tær, din latter, ditt smil. Da du ble født, ønsket alle å komme og se deg og leke 

med deg. Men etter hvert som dagene går, og du vokser opp, blir feiring av dette øyeblikket 

forlengst glemt mens folk fortsetter med deres liv. 

Når du dør, vil det være som om hele verden stopper og stirrer en stund på deg. De vil tenke 

tilbake på deres gode stunder med deg, de vil huske din latter, ditt smil. Når du dør, vil alle 

komme for å se deg og minnes de gode stundene. Men etter hvert som dagene går, blir minnet 

av livet ditt forlengst glemt mens folk fortsetter med deres liv. 

Visste du at ordet Insaan (menneske på arabisk) er avledet fra ordet 'ansa / insa' som betyr å 

glemme? Fordi sannelig, mennesker glemmer. Så hvorfor prøver du å gjøre et navn for deg 

selv i en verden hvor du vil bli glemt? Skynd deg heller til å bli husket for dine gode 

gjerninger, hyggelige ord, dine rene intensjoner, din standhaftighet i å oppnå det gode og i å 

snu ryggen din til det onde, skynd deg til å møte din Herre som vil huske deg i en verden som 

glemmer. 

 

Tekst 34 

SubhanaAllah tenk på dette! 

 

Noen ganger så går vi gjennom vidunderlige tider i livet. Disse tidene fester seg fast ved vår 

hukommelse. Dette er tider hvor man følte seg så lykkelig at det man opplevde ikke kan 

beskrives gjennom penn eller lepper. Man ønsker inderlig at det kunne være mulig å spore 

tiden tilbake slik at man kunne oppleve disse dagene igjen og igjen. Man ønsker virkelig at 

disse dagene kunne være i evighet. Ved Allah, om du skulle spørre en av oss da han opplevde 

disse uforglemmelige dagene om han ville forlate denne verden der og da så skulle svaret ha 

vært et skarpt NEI! Han skulle ha sagt: Kjære deg, la meg være her evig! 
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Så tenk! Dette er kun snakk om noen få dager som kommer fort og går bort og lar den som 

opplevde dem sitte igjen med savn og lengsel. Kan du da forestille deg min kjære søsken i 

Islam hvordan det vil være den gangen vi skal få bo med tillatelsen av Den Barmhjertige, 

Allah, i paradiset. Når du skal høre noen rope høyt og si: Å Paradisets beboere, dere skal få 

være og bli i paradiset i evighet uten å dø. Ærlig talt si meg hvordan du vil føle deg da. Der i 

paradiset vil du ikke oppleve noe ondt i det hele tatt. Ingen sorg. Ingen savn. Ingen frykt. 

Ingen tristhet. Dette er det stedet Allah inviterer deg og meg og alle mennesker til, når Han 

den Allmektige sa i sura 10: vers 25: 

Allah kaller til fredens bolig, og det er i Hans hånd å lede til den rette vei. 

Ja, JANNAH er fredens bolig, det er der du skal oppleve den ultimate freden. Der skal du ikke 

sitte å savne noe eller lengte etter noe du opplevde i fortida for alt blir bedre og bedre i all 

evighet. Der vil det ikke være noe rom for å kjede seg for du får nye og bedre opplevelser i all 

evighet. Derfor sier Allah dette i sura 18: versene 107-108 

Men de som tror og lever rettskaffent, dem venter paradisets hager som rastested (107), og der 

skal de være og bli, og ingen forandring vil de ønske. 

Så mine kjære søsken la oss da jobbe hardt for å oppnå JANNAH. La oss holde sammen og 

hjelpe hverandre til å oppnå dette ultimate målet. For sammen er vi sterkere.  

Måtte Allah la oss se verden slik Han beskrev den til oss. Og måtte Allah hjelpe oss med å 

forberede oss til Akhira. Måtte Allah redde oss fra helvete og samle oss i jannatul firdaws. 

Ameen. 

 

Tekst 35 

Vinne igjen det tapte 

 

du savner? En velsignelse du inderlig vil få igjen? Ja alle vi føler slik og  velsignelseEr det en 

spør oss hvordan vi kan få igjen disse velsignelsene. Svaret er: Gå tilbake til Allah så skal 

Han gi deg tilbake det du savner in shaa Allah. 
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Tekst 36 

Aktiv 

 

Gjør det du kan med det du har der hvor du er. 

 

 

Tekst 37 

Førstemann til mølla 

 

Som en muslim er det veldig viktig at du er den første som tar initiativ til å starte noe godt. 

Vær alltid den første mannen til mølla. Tenk stort og langsiktig. For Wallah hvis du har full 

ikhlaas (oppriktighet) i det du gjør så vil du tjene enorm mye ajr på dommedagen. Vit at det 

har seg slik at mennesker er skeptiske i starten, ofte de vil ikke prøve det uprøvde, men med 

en gang de ser noen som har klart det så vil de engasjere seg og følge i samme fotspor. Så vær 

den som leder menneskeheten til det gode. Og det kan hende at du ikke er den flinkeste til den 

oppgaven men når du tar oppgaven og prøver ditt beste så vil dette inspirere de beste der ute 

til å våkne opp av søvnen sin slik at de kan gjøre noe godt for Ummah. Og gjett hva! Du vil In 

shaa Allah få ajr for den jobben de gjør siden du var den som viste dem veien. Så kjære bror 

og kjære søster ikke undervurder dine evner til å få noe godt i denne verden. Stol på Allah og 

løp til gode gjerninger. Vær den første mannen til mølla av Khayr og kall andre deretter til 

den. Spre det gode for dette skal du få virkelig nytte av den dagen du vender tilbake til din 

Herre, ALLAH!  
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Tekst 38 

Så heldig du er 

 

I en verden full av grådighet og selvopptatthet har mange mistet en stor egenskap en troende 

skal ha, nemlig nestekjærlighet. Et tegn på fullkommen iman er at du liker for dine søsken i 

tro det du liker for deg selv. Det gleder deg å se dem i oppgang og du blir trist når du ser dem 

i nedgang. Du er glad og fornøyd på deres vegne for det Allah har gitt dem og du føler at du 

ser deg selv i dem så på en måte det er som om det er du som har fått det. Yaa Salaam tenk 

virkelig kjære søsken! Hadde vi virkelig tenkt slik, tenk hvor mange vonde følelser vi kunne 

ha spart oss. Hadde vi virkelig vært slik så hadde vi vært som den mannen Profeten (fred være 

med ham) kalte for å være fra paradisets folk tre ganger. Denne mannen hadde ingen vonde 

følelse mot en muslim og tilga alle som gjorde ham noe før han sov. Så heldig du er, du som 

fortsatt gleder deg over andres velstand. Så heldig du er, du som ber for andres fremgang. Så 

heldig du er, du som ikke har noe misunnelse for det Allah har gitt andre for du vet godt at 

Allah er rettferdig og visdomsfull. Så heldig du er, du som har lært deg å tilgi dine søsken i 

tro, for du vet at dette er en av de beste gavene du kan gi dem siden du gjør deres regnskap 

lettere på Dommedagen. Så heldig du er, du som holder fast på å skape rom i hjertet for andre 

i en verden full av grådighet og selvopptatthet. Så heldig du er, for Paradiset tilhører folk som 

deg. Stå på den veien og la ingen og ingenting endre deg. Tilbe din Herre og vær som Han har 

bedt deg være, snart forenes vi igjen der gode hjertede folk hører hjemme, i Jannatul firdaws 

In shaa Allah. 

 

Tekst 39 

En vakker dag jeg skal … 

 

Det skjer ofte at vi går og sier til oss: " En vakker dag, skal jeg forandre meg TOTALT. En 

vakker dag skal jeg slutte med ALT ondt. En vakker dag skal jeg VÆRE en ekte troende. En 

vakker dag skal jeg .... osv, listen er lang. Men har den dagen kommet? Ofte vil årene gå og 

den vakre dagen forblir fortsatt en uoppnåelig drøm. Fordi forandringen skjer ikke plutselig 

den skjer ofte gradvis. Ved Allah, bare det at du utrydder en liten synd som er vanlig vil ha en 

stor påvirkning på deg. Og det å innføre en liten god gjerning du kan gjøre daglig kan ha en 
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stor påvirkning på deg. Og slik litt og litt, sakte men sikkert, blir du bedre og bedre for hver 

dag som går. Så start smått og jobb deg jevnt og trutt mot målet om å være en bedre muslim. 

Allah være med deg! 

 

 

Tekst 40 

Vær ydmyk 

 

Hvis Allah noen gang velsigner deg med noe som veldig få har, ikke tro at du har fått det 

fordi du er bedre enn andre. Men vit sannelig at Allah vil teste deg mer enn andre. Så vær 

ydmyk og gjør det beste ut av det Allah har gitt deg ved å bruke velsignelsene på den måten 

som behager Ham.  

 

Tekst 41 

Det siste ønske 

 

En utrolig rik mann var på sitt dødsleie. Ved hans side var hans sønn. Han sa til sin sønn '' 

Gutten min, når jeg dør så vil jeg at du skal ta på meg den gamle sokken min som ligger i 

skuffen. Men bare den ene sokken. Kan du love meg det? Det er mitt siste ønske''. Sønnen 

lovet han at det skulle han sørge for. Da den rike mannen var død ble det gitt ghusl, og han 

skulle gjøres klar for og begraves. Sønnen hans hadde med seg den gamle sokken og gikk bort 

til mannen som hadde gitt faren hans ghusl og sa '' min fars siste ønske var at han skulle ha på 

seg denne sokken før han ble begravd''. Mannen som hadde vasket faren ble sjokkert og svarte 

''Nei, han kan ikke få ha på seg den sokken. Det strider jo med islamsk begravelsesmåte''. 

Sønnen insisterte. For det var hans fars siste ønske, og sønnen hadde jo lovet. Til slutt sier 

mannen at sønnen hans må dra til moskeen og spørre de lærde. Så sønnen drar til moskeen for 

å spørre en lærd. Også lærden svarer det samme ''beklager sønn, men det er ikke tillatt''. 

Sønnen blir frustrert og begynner å diskutere. Mens han diskuterer kommer en gammel mann 

bort til han. I hans hånd har han en konvolutt. På konvolutten står navnet til sønnen. Den 
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gamle mannen sier ''før din far døde så ga han meg denne og sa at jeg skulle gi den til deg''. 

Sønnen åpner brevet fra sin far. I brevet så står det ''Min kjære sønn. Du vet hvor rik jeg var 

da jeg levde. Jeg hadde absolutt alt en mann kan ønske seg. Men nå som jeg er død, vil de 

ikke la en gammel sokk en gang være med meg i graven.'' Og det kjære brødre og søstre er 

livet. Alt det vi jager etter, ofrer våre liv for, gråter for, krangler over, elsker og hater for. 

ALT vil vi forlate når vi dør. Og noen andre vil få det. Det huset du jobbet dag og natt for å få 

råd til vil tilhøre noen andre. Bilen, møblene, klærne, ALT! Det eneste vi vil ta med i graven 

er våre handlinger. Så la oss sørge for at dem er gode. Om dette var en tankevekker for deg så 

del det videre med andre. Kanskje dem også vil dra nytte av det. Ya Allah la oss være blant 

dem som er suksessfulle i akhira. Ameen 

 

Tekst 42 

Slik løser du et problem 

 

La oss si det er en innsjø og befolkningen som bor rundt livnærer seg av den, men sliter med 

at den er forurenset og møkkete. De jobber år ut med å rense vannet langs breddene. Men 

denne innsjøen er en sjø hvor mange små elver har sine utløp. Og hvis man følger samtlige 

elver tilbake vil man finne at de alle har sin kilde i et meget giftig og forurenset vann høyt 

oppe i fjellet. 

Derfor når du søker etter løsningen på et problem må du lete etter kilden og behandle derifra. 

 

Tekst 43 

Kanskje …. 

 

Kanskje sjelen er sliten på grunn av alle de syndene vi enda ikke har omvendt oss fra. Og 

kanskje er vår hjerte sliten på grunn av vårt fravær fra Allahs bok. Kanskje smaker vi ikke 

søtheten av tilbedelse når ikke lenger oppriktighet og ihsaan er tilstede, og ting er kun blitt til 

en rutine. Kanskje vårt sinn er sliten fordi den ikke lenger blir næret med nyttig kunnskap, og 

heller ikke blir frigjort fra sladder, sjalusi og ting som egentlig ikke angår en. Kanskje 

kroppen er blitt lat fordi vi ikke har innsett at vi beveger oss mot en Dag som vi ikke vet 
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hvordan vår tilstand vil være. Kanskje vi er blitt så svake på grunn av vår svake forståelse om 

hvem vår Skaper er. Sannelig, hadde vi kjent Allah Subhanahu wa ta'aala, så hadde vi funnet 

den sanne gleden vi forsøker å finne andre steder. For den som har Allah har alt og så mye 

mer.  

 

Tekst 44 

Meg som er problemet? 

 

Har du noen gang tenkt at det er kanskje du som er problemet? Kanskje i stedet for å be om 

bedre søsken, bedre foreldre, og bedre venner, kan du selv bli en bedre bror/søster? Du kan bli 

et bedre barn for foreldrene dine, en bedre bror/søster til dine søsken og du kan bli en bedre 

venn. Kanskje du kan forbedre og forandre deg, og kanskje det kan være løsningen? 

 

Tekst 45 

God tur videre! 

 

Det er aldri for seint å snu. Noen ganger innser man at den veien man tok var feil og at den 

riktige er på den andre siden. Når dette skjer skal du ikke tenke på hva folk skal si når du 

bytter vei. Bare vær glad og takknemlig at Allah reddet deg og viste deg den riktige veien så 

den må du følge for på dens ende ligger det noe intet øye har sett, noe stort og vakkert. Du vet 

godt hva det er. Så følg veien og gled deg til å nå veiens ende. Allah være med deg! God tur 

videre! 
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For flere slike påminnelser besøk disse sidene: 

- Veien til Paradiset 

- Historier om muslimer 

- Finn Allah 

- Søtheten av Tro 

- Den nyttige kunnskapen 

- Visdom fra lærde 

Og flere andre 
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Dette var alt vi kunne samle i denne omgangen Alhamdulillah.  Vi ber Allah om å akseptere 

dette fra oss. Og Vi ber Allah om å velsigne enhver som vil lese dette og praktisere det som 

står her, for alt som står her er ment å føre enhver av oss nærmere Allah og Hans paradis. Og 

Vi ber Allah om å velsigne alle som skrev disse påminnelsene i denne tekstsamlingen, måtte 

Allah belønne dem med Jannatulfirdaws. Og til slutt ber Vi Allah om å velsigne oss alle 

sammen med et godt liv her i Hans tjeneste i denne verden, og belønne oss i Akhirah med 

Jannatul-Firdaws 

Ameen 
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 اليه هللا هذا ما وفقنا

 وهللا أعلم

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه أمجعي 

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي

11.03.1437/22.12.2015 
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