Tunnemmeko juuriamme?
Veljet ja siskot, jossain vaiheessa elämää, jokainen nuori alkaa luoda itselleen omaa
identiteettiään ja valitsemaan esikuvia, joiden kaltaisiksi haluaa tulla.
Hyvät veljet ja siskot, kun katsomme nykypäivän musliminuoria huomaamme, että he
kärsivät suuresta identiteettikriisistä. He eivät tiedä ketä seurata, tai ketä ottaa
esikuvaksi. Monet musliminuoret pitävät esikuvinaan ihmisiä, joiden tekoja Allah vihaa,
kuten näyttelijöitä, laulajia ja rikollisia. Miksi joku ihailee näyttelijöitä? Eikö hyvä
näyttelijä ole henkilö, joka osaa parhaiten esittää jotain muuta, kuin mitä
todellisuudessa on? Mitä ihailtavaa siinä on? Entä nykypäivän rap-muusikot, jotka
laulavat murhaamisesta, rikosten tekemisestä ja naisten kanssa olemisesta. Mitä
ihailtavaa heissä on? He vain seuraavat omia halujaan ilman minkäänlaista itsehillintää.
Me kaikki sanomme rakastavamme profeettaa (rauha olkoon hänen kanssaan) Ja hänen
seuralaisiaan (Allah olkoon heihin tyytyväinen), mutta silti emme ota heitä
esikuviksemme.
Ongelma on, että nykynuoriso ei tunne profeetan (rauha hänelle) elämänkertaa, eikä
islamilaista historiaa. Jos mietimme, kuinka täydellinen ja mahtava henkilö
profeettamme (rauha hänelle) oli ja mitä kaikkea hän kärsi takiamme johdattaakseen
meidät pimeydestä valoon ja mietimme hänen seuralaisiaan, mitä kaikkea he kokivat
levittäessään islamin viestiä eteenpäin, kuinka rehellisiä, hienoja ja rohkeita persoonia
he olivat, niin kuinka voimme tämän ymmärtäessämme olla ihailematta ja rakastamatta
näitä ihmisiä? Miksi ihailemme ihmisiä, jotka eivät ole tehneet puolestamme yhtään
mitään???
Veljet ja siskot, Profeetta (rauha olkoon hänen kanssaan, sanoi): `` Ihminen tulee
(tuomiopäivänä) olemaan hänen kanssaan ketä rakasti´´. Meidän pitää siis miettiä
haluammeko tuomiopäivänä olla mieluummin ``lil pau vaun, tai tupacin kanssa, vai
haluammeko olla profeetan ja hänen seuralaisiensa kanssa. Rakkaus ei nimittäin ole
vain sana, jonka joku rykäisee ulos suustaan vaan hän, joka rakastaa jotakuta myös
seuraa ja tottelee häntä.
Allah sanoo: `` Päivänä, jolloin väärintekijä puree käsiään, hän sanoo: `` voi, kun olisin
valinnut tieni Allahin lähettilään kanssa. Voi minua! Voi, kun en olisi ottanut sitä
henkilöä ystäväkseni. Totisesti hän harhautti minut muistutuksesta sen jälkeen kun se oli
minulle tullut.´´

