haluan jannaan (paratiisiin). Tämän pitäisi olla elämämme päämäärä:

Se pitäisi olla kirjoitettuna otsallemme suurin kirjaimin jatkuvasti muistuttamassa
meitä. Profeetta jätti meille jannan hyvin pienen avaimen, jota me tämän päivän
muslimit olemme laiminlyöneet. Aivan kuten tarvitsemme avaimen automme tai
kodin tai toimistomme oven avaamiseen, tarvitsemme myös avaimen, jotta
pääsisimme jannaan. Mikä on tämä avain?

Profeetta sanoi, “Joka lähtee etsimään tietoa, Allaah tekee Paratiisiin vievän tien
hänelle helpoksi." [Sahih Muslim, Vol.3 Hädith No. 99]

Siis veljet ja sisaret, olkaa tietoon rakastuneita, olkaa tiedon etsijöitä. ”Kyllä, missä
on koraanini, missä on Sahih Bukhaarini?”. Herätä joka aamu seuraavan päämäärän
kanssa: tavoitella jannaa hakemalla tietoa ja tekemällä hyviä tekoja. ! Tieto on lyhyin
tie Allaahin luo. Hän, joka matkustaa tiedon tietä löytää Allaahin ja paratiisin
nopeimmin. Tieto myös lakaisee pimeyden, tietämättömyyden, epäilyn ja
skeptisyyden pois tieltä. Siitä syystä Allaah kutsui kirjaansa, koraania ”valoksi”.

Ali ibn Taalibin (radiyAllaahu anhu) raportoi, Kun Profeetta oli hautajaiskulkueessa
hän nosti jotain maasta ja rupesi raapustamaan sillä maata ja sanoi, “Joka ikiselle
teistä on kirjoitettu paikka Helvetissä tai Paratiisissa.” He sanoivat, ”Oi
Allaahin Lähettiläs! Eikö meidän pitäisi jättää teot tekemättä ja luottaa siihen,
mitä meistä on kirjoitettu?” Hän sanoi,"Jatkakaa hyvien tekojen tekemistä, sillä
niiden tekeminen on kaikille helppoa; tekojen, jotka vievät heidät heille
tarkoitettuun paikkaan, jota varten heidät on luotu. Niin ollen hän, jonka

kuuluu olla onnellisten joukossa (Tuonpuoleisessa) huomaa helpoksi tehdä
semmoisten ihmisten tekoja, kun taas hän, jonka kuuluu olla onnettomien
joukossa, hänelle on helppoa tehdä onnettomien ihmisten tekoja.” Sitten Profeetta
lausui seuraavat jakeet:

[Yön suura (92), Jakeet 5-10] "Joka on antelias ja karttaa pahaa sekä rakastaa
Husnaa (hyvää)." "häntä autamme vähitellen saavuttamaan onnellisen
päämäärän (siis Paratiisin)" "mutta toisin on sen, joka on kitsas, itseänsä
täynnä, eikä hyveestä välitä, hänen annamme vähitellen joutua pahan valtaan"
(siis Helvettiin).
Katsokaa siskot ja veljet, joillekin meistä Islamin harjoittaminen, kuten Allaah haluaa
sitä harjoitettavan, on hyvin HELPPOA, kun toisille sen harjoittaminen on
ERITTÄIN vaikeaa. Vastaus tähän löytyy Yön suuran säkeistä jota me äsken luimme,
koska he, joille Islamin harjoittaminen on helppoa, Allaah tekee paratiisin tiestä heille
HELPON, kun taas ne, joille sen harjoittaminen on hankalaa, Allaah tekee Helvetin
tiestä heille HELPON.
Miksi siis joillekin Islamin harjoittaminen on helppoa? Koska he rakastavat tietoa ja
etsivät sitä ja rakastavat myös hyviä tekoja profeetan scw opettamalla tavalla. Sen
lisäksi he myös toimivat sen mukaisesti ja sen seurauksena Allaah tekee paratiisin
päämärän heille helpoksi.

Tieto on se avain ja tästä syystä Profeettamme pyysi jokaisessa
rukouksessaan,"Allahumma inni 'auzubikaa min 'ilmin lää janf'aau." Oi Allah!
Haen Sinusta turvaa turhalta tiedolta.

Siitä ei ole teille hyötyä sisaret ja veljet kun Istutte tuntikausia television ääressä
katsomassa jalkapalloa se ei vie teitä paratiisiin. Tuhlaatte tuntikausia lukiessanne
yöpöytäromaaneja eivätkä ne vie teitä paratiisiin. Kun te olisitte voineet samaan
aikaan opiskella koraania ja hadiithia tai lukea islamilaisia kirjoja..
Hyvät veljet ja siskot!
Mitä paratiisissa on ja minkälainen paratiisi on?
profeetta scw kertoo hadiith qudsissa allahin sanoneen. olen valmistanut vilpittömille
uskovaisille, mitä silmä ei ole koskaan nähnyt eikä korva ole koskaan kuullut eikä
mieleen voi koskaan tulla.. ja sitten profeetta scw sanoi lukekaa jos tahdotte

”Mutta yksikään sielu ei tiedä, mitä heille on tallessa sellaista, mikä on kirkastava
heidän silmänsä, palkkana siitä, mitä ovat tehneet.”
Ibn al-Qayyim sanoi, koskien Paratiisin kuvausta ja sen sisältämiä iloja…
"Ja jos kysyt sen pohjasta ja maaperästä, niin se on myskistä ja sahramista.
Ja jos kysyt sen katosta, niin se on Armeliamman valtaistuin.

Ja jos kysyt sen kallioista, niin ne ovat helmistä ja jalokivistä.

Ja jos kysyt sen rakennuksista, niin ne ovat tehty kulta- ja hopeatiilistä

Ja jos kysyt sen puista, niin se ei sisällä yhtäkään puuta paitsi, että sen runko on
kullasta ja hopeasta.

Ja jos kysyt sen hedelmistä, niin ne ovat pehmeämpiä kuin voi ja makeampia kuin
hunaja.

Ja jos kysyt sen lehdistä, niin ne ovat pehmeämpiä kuin liinoista pehmein.

Ja jos kysyt sen joista, niin siellä on maitojokia, joiden maku ei muutu ja viinijokia,
jotka ovat herkullisia niille, jotka juovat niistä, ja hunajajokia, jotka on puhtaita ja
vesijokia, jotka ovat raikkaita.
Ja jos kysyt (palkkion) nostamisen päivästä ja Kaikkivaltiaan, Kaikkiviisaan,
vierailusta ja Hänen kasvojensa näkemisestä – joka on vapaa minkään
muistuttamisesta – kuten näet auringon keskellä päivää ja täysikuun pilvettömänä
yönä, niin kuuntele sinä päivänä jolloin kutsuja tulee kutsumaan:
'Oi Paratiisin kansa! Herranne –Siunattu ja Ylhäinen- pyytää teitä vierailemaan
Hänen luonaan joten tulkaa Hänen luokseen!’ Niin ollen he tulevat sanomaan:
’Kuulemme ja tottelemme!’
Oi Paratiisin kansa! Teillä on tapaaminen Allaahin kanssa, jossa Hän haluaa
palkita teidät!’ Joten he tulevat sanomaan: ’Ja mikä on se palkkio? Eikö Hän
ole jo tehnyt kasvoistamme kirkkaita, vaaoistamme painavia, päästänyt meidät
Paratiisiin, ja työntänyt meidät pois Tulesta?’

Ja kun he ovat tällä tavoin, yhtäkkiä valo loistaa, joka käsittää koko Paratiisin. Joten
he nostavat päänsä ja katso: Korkein- olkoon Allah Hän Ylhäinen, ja Pyhiä ovat
Hänen nimensä – on tullut heidän yläpuoleltaan ja korotti heidän asemaansa ja sanoi:
'Oi Paratiisin kansa! Olkoon rauha teidän kanssanne!’ Joten tähän
tervehdykseen ei tulla vastaamaan millään paremmalla kuin: ‘Oi Allaah! Sinä
olet rauha, ja rauha on Sinusta! Olet Siunattu, oi Sinä, jolla on Majesteettisuus
ja kunnia!’

Joten Herra – Ylhäinen – tulee nauramaan heidän kanssaan ja sanomaan:
'Oi Paratiisin kansa! Missä ovat ne, joilla oli tapana totella Minua vaikka eivät
olleet koskaan nähneet Minua? Tämä on lisäyksen päivä!’

Joten he kaikki tulevat antamaan saman vastauksen:
'Olemme tyytyväisiä, joten ole meihin tyytyväinen!’ Joten Hän tulee sanomaan:
‘Oi Paratiisin kansa! Jos en olisi teihin tyytyväinen, en olisi tehnyt teistä
Paratiisini asukkaita! Joten pyytäkää Minulta!’ Joten he kaikki tulevat
antamaan saman vastauksen: ‘Näytä meille Kasvosi, jotta voimme katsoa sitä!’

Joten Herra – Mahtava ja Majesteettinen –tulee poistamaan suojansa ja tulee
nostamaan heidän asemaansa ja tulee peittämään heidät Valollaan, jos Allaah –
Ylevin- ei olisi halunnut olla polttamatta heitä, Hän olisi polttanut heidät. Eikä tästä
kokoontumisesta tule jäämään ketään paitsi, että hänen Herransa –ylevin- tulee
puhumaan hänelle ja sanomaan:
'Muistatko päivän jolloin teit sitä ja sitä?’ ja Hän tulee muistuttamaan häntä
joistain hänen pahoista teoistaan maallisessa elämässä, joten hän tulee

sanomaan: ‘Oi Herrani! Etkö anna minulle anteeksi?’ Joten Hän tulee
sanomaan: ‘Tottakai! Et ole saavuttanut tätä asemaasi (paratiisissa) paitsi
anteeksiantoni kautta.’ Joten kuinka makeata on tämä puhe korville, ja kuinka
rauhoittuneet ovat oikeamieliset silmät katseesta Hänen Jaloihin Kasvoihinsa
Tuonpuoleisessa...

{Sinä päivänä säteilevät muutamien kasvot. katsoen kohti Herraa…} (alQiyaamah 75 : 22-23)

