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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 46 

Et godt vennskap 

 

Et godt vennskap er basert på tilgivelse og ærlighet. Alle feiler, men tilgi og se på det positive 

og husk alltid at du heller ikke er perfekt! 

 

Tekst 47 

Jeg har lært 

 

Kjære brødre og søstre, i dag har jeg lært noe veldig viktig. Jeg har lært noe om den verste og 

den første synden som ble gjort. Kibr (arroganse).  

Kjære muslim hvis du personlig er innstilt på å legge deg på samme høyde som alle dine 

slektninger i denne flotte deen, så skal du oppleve noe veldig spesielt. Din iman (tro) vil 

vokse mer, og du vil få mer ut av den tiden du bruker sammen med dine venner eller 

familiemedlemmer.  

Fordi kjære muslim, kibr er en byrde på ditt hjerte, en egenskap som ikke er egnet for deg, en 

egenskap som kan drepe et menneske og dets fremtid. Men husk at i det du prøver å legge fra 

deg denne egenskapen; at livet, tilbedelsene, jobben, skole, alt du gjør, vil føles mer 

avslappende og du vil få belønning for og nytte av det du gjør. For én med kibr er opptatt av 

"småtterier"; utseende, små feil, bare for at han eller hun skal se ned på sin bror og søster. 

Vedkommende godtar ikke sannheten. Måtte ALLAH beskytte oss og alle muslimer fra dette.  

Husk at det ligger en stor glede-mer indre ro, bedre livskvalitet og mye annet; i det å 

bekjempe at kibr får fotfeste i ens hjerte. For skjer det, så har man tapt utrolig mye i dette livet 

og det neste. Og Allah vet best.   

 

Tekst 48 

Alle vil forandre verden, ingen vil forandre seg selv.. 

 

Jeg våkner hver dag til ett nytt bilde av et barn som enten har druknet, blitt skutt, mistet 

foreldrene sine eller blitt brent til døde. Jeg ser barn og voksne sulte i hjel. Jeg ser familier 
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miste sine hjem og sine kjære og jeg ser deg, dele ut bilder av alle disse som lider. Og jeg ser 

deg skrive en fin status om hvor mye du føler med dem, men hvorfor? For likes? For 

oppmerksomhet? Eller bryr du deg virkelig? For når vi stod der gjentatte ganger med bøsser i 

hånda og samlet inn penger til de du har så mange innlegg om på Facebook, så gikk du bare 

forbi. 

 

Tekst 49 

Du er en evig student 

 

Som muslim er du en evig student. Du må være opptatt med å søke mer kunnskap i din 

religion hele tiden. Kunnskap skal du søke fra vugge til grav. Og ikke tro at du har fått nok av 

den for ved Allah det har du ikke. Kanskje ikke en dråpe av den en gang. Så søk kunnskapen 

som fører deg nærmere Allah helt du returnerer til Allah. 

 

Tekst 50 

Hvordan bli gudfryktig 

 

Gudfryktighet er ikke noe som arves genetisk. Gudfryktighet kommer ikke bare av hvor langt 

skjegg du har, eller om du bruker niqab, eller om du blir kalt sheikh, ustadh osv. For å være 

gudfryktig kreves det ikke at du må ha vært i familie med lærde, eller ha praktisert religionen 

fra barndommen av. Det kreves ikke heller at du kan all verdens kunnskap i Islam. Men det 

viktigste som Allah krever er først og fremst, et rent og troende hjerte som er knyttet til Ham. 

Deretter gode gjerninger som bekrefter din kjærlighet for Allah. Når du har oppfylt disse 

kravene så vil du være Gud nær og du skal være elsket av Allah. Så ikke tro at du ikke kan 

klare dette bare fordi du har en dårlig fortid. Ikke føl deg langt unna bare fordi du ikke har 

like mye kunnskap og renommé som så og så. Allah har gitt absolutt alle mennesker, 

muligheten til å bli elsket av Ham og til å være blant de gudfryktige. For Allah ser ikke på din 

bakgrunn, eller din eiendom, eller din hudfarge osv. Alt dette er ikke noe Allah ser på, men 

sannelig Han ser på ditt hjerte og dine gjerninger. Og ved å tenke på det at Allah har gitt oss 

alle en mulighet til å bli elsket av Ham, så føler man seg glad og privilegert. Man tenker: JEG 

KAN VIRKELIG BLI BLANT DEM. Og ja det kan du. Men på den andre siden så er det 

skremmende å tenke på at vi kanskje ikke har tatt denne muligheten på alvor. Tenk hvor lenge 
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vi har levd uten å gjøre noe med denne muligheten Allah har gitt oss. Men sannelig en dag vil 

muligheten bli tatt bort fra oss. Da gjelder det at du gjør noe med denne saken fra nå av, for 

vit at hos Allah er det alltid plass for deg så lenge du kommer tilbake og fullfører de 

betingelsene Allah krever. 

 

 

 

Tekst 51 

Vi skynder oss 

 

Vi skynder oss ikke når vi er på jobb eller sitter i klasserommet. Vi skynder oss ikke når vi ser 

på episoder fra våre favorittprogrammer eller fotballkamper. Vi skynder oss ikke når vi sover, 

ei heller når vi studerer. 

Den eneste gangen vi skynder oss for å bli ferdig med noe er når vi ber. Vi skynder oss for å 

bli ferdige med bønn for å sitte i klassen. 

Vi skynder oss for bli ferdige med bønn for å jobbe. Vi skynder oss for å bli ferdige med bønn 

for å se på tv. Vi skynder oss for å bli ferdige med bønn for å sove. Vi skynder oss for å bli 

ferdige med bønn for å studere. Vi skynder oss for å bli ferdige med bønn for å gjøre omtrent 

alt annet. 

Og vi viser ingen respekt, ingen oppriktighet, ingen engasjement, ingen oppmerksomhet til 

vår tid med Allah, og likevel ber vi Ham om hjelp når vi er i nød. Måtte Allah forbedre vår 

forståelse. Ameen. 

 

Tekst 52 

Kjære ungdom! 

 

Aldri undervurder deg selv eller din evne til å oppnå noe høyt pga. din unge alder. For husk at 

selveste Omar ibn Al-Khattab (radhi´Allaho ´anhu) pleide å rådføre seg med ungdommer 

iblant når han møtte på vanskelige dilemma-er. Dette pga deres skarpe sinn. 
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Så ikke undervurder deg selv. 

Og husk: "alle store ting har en liten begynnelse." 

 

 

Tekst 53 

Sjelen trenger næring 

 

Er du ikke klar over at sjelen trenger næring? 

Det burde du vite av erfaring. 

For det går flere dager uten Allahs ord, og du merker at sjelen ikke har ro. 

Ja, du glemmer Hans makt og Hans egenskaper. 

For når tårene kommer, det er da du innser. 

Men, det er ikke for sent. 

Så, vend deg tilbake til din Skaper slik du er ment. 

Og opplev lyset og tryggenheten av tro. 

Du som er på søken etter livets ro. 

 

Tekst 54 

Unngå samme feilen 

 

For din egen skyld, unngå å gå i samme feilen gang på gang, og igjen og igjen samtidig som 

du VET du gjør noe feil. Sperr den feilen ut av livet ditt og frykt Allah, det kan være 

vanskelig, men Allah skal gi deg noe bedre. Allah elsker de som frykter Han.  
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Tekst 55 

Aldri mist håpet 

 

Hvis du har hatt et mål, og Allah har bestemt at du skulle møte kraftige hindringer, så vil det 

ikke nødvendigvis si at ditt mål ikke er skrevet for deg. For Allah vet om hva som er best for 

deg. Og det kan hende det er annen sti som er bedre for deg, men som fører til det samme 

målet. Og la oss si den vanskeligheten du møter bringer deg nærmere Allah, deretter senere 

oppnår du (hvis Allah Vil) målet ditt i en bedre tilstand av Iman og Taqwa. Det kan hende du 

ikke var klar hvis du hadde nådd målet ditt med den veien du hadde først, og det kan hende 

denne hindringen er en renselse og at den vil styrke deg, og da senere fikk du det du ønsket. 

Og Allah Vet Best. Aldri mist håpet, og vær ikke trist. Vær med Allah, Den Opphøyde og 

All-Mektige.  

 

Tekst 56 

Gi deg selv en gave 

 

Den beste gaven du kan gi deg selv og ditt hjerte er en gave som heter "bekymring for Akhira 

". For virkelig å være bekymret om ens tilstand i Akhira er en av de største faktorene bak en 

persons suksess. Bekymring er det som presser deg til å forandre deg, og til å rette det som er 

feil, og til å bli bedre enn det man er nå. Så spør deg igjen om du virkelig er bekymret om din 

akhira. Hvis ikke du er det så burde du ta til deg den gaven og la hjertet ta det imot 

helhjertelig før det er for seint.  

 

Tekst 57 

Memento Mori 

 

Hverdag kommer nye mennesker til verden mens andre forlater den. Liv og død er noe vi er 

konstant vitne til. Men, har du tenkt på det faktumet at du har opplevd det ene og nå venter på 

det andre. Altså du har opplevd livet for du lever nå og det andre som du venter på er jo din 

død. Alt som skjer rundt deg påminner deg stadig om din egen dødelighet og om dødens 

nærvær i tilværelsen. Ved å tenke på døden innser du sannheten om alle tinges 
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forgjengelighet, for ingenting her i livet vil vare evig. Så siden du går din død i møte, må du 

tenke på to viktige ting. Det første er hva du vil bringe videre med deg i din reise når du 

bringes tilbake til din Herre. Det andre er hva du skal etterlate deg her på denne jordkloden. 

Denne jordkloden trenger en arv fra deg, noe godt andre kan leve av og huske deg for. Uansett 

hva du velger å utføre må jeg påminne deg med det eldgamle latinske ordtaket; «Memento 

Mori! 3 ». 

 

Tekst 58 

Livet er for kort 

 

Livet er for kort til å brukes til unødvendig krangling og diskusjon. La enhver av oss virkelig 

forstå at vi går døden i møte, og det som skjer etter det er mer viktigere og alvorligere. Så la 

oss forberede oss på best mulig måte til det. 

 

Tekst 59 

Reis mer 

Så forlat hjemlandet og reise langt bort! 

Reise, og du vil møte nye mennesker erstatte de etterlatte, 

Og slit deg ut, fordi det gjør livet verdt å leve! 

Jeg har sett at vannet smaker vondt når det stagnerer, 

Men når det går, er det søt og rent. 

Og hvis løven ikke forlot sitt land, 

Den ville ikke fange sitt bytte 

Og hvis pilen ble igjen i buen, 

Den ville ikke ha truffet sitt mål 

Og hvis solen flyttet ikke over horisonten, 

Folk over hele verden ville gått lei av himmelen. " 

- Imam Shafi - 

                                                           
3 Memento mori eller Meménto mori er en latinsk frase som kan oversettes med «husk, du skal dø» eller «husk 

din dødelighet». [Kilde: Wikipedia] 
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Tekst 60 

Det savnede folket 

 

Så beundringsverdig er de som forlot de søte drømmene, og dro fra det deres føtter var godt 

festet i. De sto opp i mørket til de ble trøtte, i søk etter en del av Guds barmhjertighet. Når 

natten kom sto de opp, og når dagen kom tok de lærdom fra den. Når de så på deres feil ba de 

om tilgivelse, og når de tenkte på deres synder gråt de og følte seg nedslått. Å boliger av de 

elskede, hvor er dine innbyggere? Å steder av oppriktighet, hvor er dine beboere? Å 

tilholdssteder av de rettskafne, hvor er ditt folk? Å steder av nattlig bønn, hvor er dine 

besøkende? Jeg har, ved Allah, reist omkring og fant slike folk utryddet. De som pleide å 

være våken om natta har gått bort og elskerne av søvnen ble igjen. 

– Imam Ibn Jawzi (rahimahullah), Al-yawaqeet al-Jawziyyah p.28-29 
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For flere slike påminnelser besøk disse sidene: 

- Veien til Paradiset 

- Historier om muslimer 

- Finn Allah 

- Søtheten av Tro 

- Kunnskapssirkel 

- 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

1437/30.03.2016 
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