ISLAMUL NU ARE NEVOIE DE NOI; NOI AVEM NEVOIE DE ISLAM!

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Ne asteptam ca ceilalti sa ne respecte, sa ne inteleaga, sa ne cunoasca, in timp ce noi,
ca Musulmani…

-nu respectam si nu traim dupa invataturile Islamului
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-am abandonat drepturile lui Allah

-urmam propriile dorinte in loc sa urmam Sunnah

-am deformat intelesul de `Ibaadah (adorare, servitute)

-preferam confortul in loc de supunere

-Ii cerem lui Allah drepturile noastre, dar nu implinim drepturile Sale
asupra noastra
-urmam ceea ce ne convine si nu urmam ceea ce nu ne convine
-urmam ceea ce este in favoarea noastra si nu ne place cand este ceva
impotriva noastra
-cunoastem drumul drept si totusi alegem drumul gresit
-preferem ignoranta in loc de calauzire
-am pierdut criteriul de a judeca intre bine si rau
-preferam sa nu facem diferenta intre oamenii Ahl al-Tawheed si Ahl
al-Shirk.
-preferam sa nu facem distinctie intre Ahl al-Sunnatu wal-Jamaa`ah (cei
care urmeaza Sunnah) si Ahl al-Bid`atu wal-Dhalaalatu wal-Furqah
(oamenii inovarii, ratacirii si diviziunii). Divizarea Ummei este cauzata de
cei care abandoneaza Sunnah si urmeaza Bida’h (inovarile in religie).
-nu poruncim ceea ce este bun si benefic (Al- Mar’uf)
-si nu interzicem ceea ce este rau si daunator (Al-Munkar)
-preferam placerile si distractiile vietii in detrimentul Multumirii lui Allah
-preferam aroganta in loc de umilinta
-preferam imoralitatea in loc de modestie
-ne lăudăm cu privire la faptele noastre bune, dar nu ne rusinăm (nu ne
pasă) de păcatele noastre
-pacatuim in mod deschis si cooperam cu altii in pacat sau ii atragem si
pe altii in pacat
-comitem mai multe pacate in loc de fapte bune
-preferam Dunya (viata lumeasca) in locul Aakhirah (vietii de Apoi)
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Cu adevărat, nu facem altceva decat sa ne inselam pe noi insine si să
traim in deziluzie.
Amintiti-vă! Islamul nu are nevoie de noi, mai degrabă noi suntem cei care
avem nevoie de Islam. Dacă incercăm vreodată sa inlocuim Islamul in
vietile noastre, în cele din urmă, noi vom fi inlocuiti
!
Allah ne spune:
“…Iar de va veti intoarce (de la Islam si de la supunerea fată de Allah), El
vă va inlocui cu un alt neam si ei nu vor fi asemenea vouă.”
[Surah Muhammad (47): 38]
“Oare nu vezi ca Allah a creat cerurile si pamantul in adevar? Daca El ar
vrea, v-ar face sa dispareti si ar aduce (in locul vostru) o noua creatie! Caci
acest lucru nu este greu pentru Allah!”
[Surah Ibrahim (14): 19-20]
“O, voi cei care credeti! Intrati in Islam pe deplin (supunandu-va tuturor
regulilor si poruncilor Islamului) si nu urmati pasii lui Sheytan, caci el va
este dusman invederat!”
[Surah Al-Baqarah (2):208]
Ibn Katheer a spus:”Allah a poruncit slujitorilor Sai credinciosi sa adere la toate regulile
si legile Islamului, sa urmeze toate poruncile si sa se abtina de la toate interzicerile.”
[Tafseer Ibn Katheer, 1/566]

Cea mai mare binecuvantare este Islamul, iar ceea mai mare infrangere este sa
pierdem Islamul. Nu este suficient sa fim Musulmani, sau sa dobandim Islamul, esential
este sa ne mentinem in Islam si sa sfarsim cu adevarat Musulmani!

Allah sa ne binecuvanteze si sa ne onoreze cu un sfarsit bun! Ameen!

Sall Allahu ala Muhammad! Sall Allahu aleyhi wa sallam!
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