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Å Være Moderat i Forbruket
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Kjære Brødre!
I vår tid har forbruk blitt en indikator på sosial
status og identitet, og denne livsstilen har
nærmest blitt legitimert ved hjelp av moderne
kommunikasjonsverktøy. "Jeg tjener, så jeg
forbruker som jeg vil." driver oss til sløsing,
ekstravaganse og uansvarlighet hver dag. Ifølge
undersøkelsene går en tredjedel av maten som
produseres i verden hvert år bort, noe som
tilsvarer 1,3 milliarder tonn mat årlig. Mengden
mat som bare kastes i Amerika og Europa er nok til
å mate 3 ganger verdens befolkning.
Kjære muslimer!
Å konsumere ubevisst betyr å bruke alle slags
velsignelser og muligheter, fra å spise og drikke til
å kle på seg, fra kommunikasjonsverktøy til tid og
helse, og miste balanse og måle. Spesielt i dag, når
tidsbruken på Internett øker til gjennomsnittlig 6
timer om dagen, er det også bortkastet tid å bruke
tid med tomme og ubrukelige verk i stedet for å
være opptatt med det vi har ansvar for. Alle
materielle og åndelige muligheter er tillit gitt av
Allah til mennesker. Vår Herre har gitt oss disse
relikviene for å få hans godkjenning og har
beordret oss til å bruke dem på steder som vil være
til nytte for mennesker i de angitte dimensjonene.
Allah den allmektige sier i Koranen, vår
livsveileder, "De er verken sløsende eller gjerrige
når de bruker. Deres utgifter er en balansert utgift
mellom de to.»1 befalte Han.
Vi bør ikke glemme at vår forbruksstil bestemmer
vår troende identitet. Faktisk er Imam Ghazalis
gjerrighet og ekstravaganse: "Å bruke så mye som
han anser nødvendig for stedene som kreves av
religion, skikker og menneskelighet er raushet, å
falle under disse standardene er gjerrig, å bruke
over disse er avfall." 2 beskriver han. Avfall er å
bevege seg bort fra vår bevissthet om eksistens og
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formålet med vår skapelse. Avfall er også
manglende respekt for navnet til den allmektige
Allah, Razzak, som er eieren av alle velsignelser.
Kjære venner!
I dag fremheves pretensiøse og prangende liv,
luksus og bortkastede utgifter. Dermed forbruker
menneskeheten, som dedikerer livet sitt til å jobbe
mer og konsumere mer, faktisk sine åndelige
verdier og hensikten med å leve. Abdullah bin Amr
(r.a.), en av våre følgesvenner, som vi tar som et
eksempel på alle felt, forteller: “En dag, mens Sa'd
(bin Abu Waqqas) tok wuḍūʼ, stoppet Allahs
sendebud (fvmh) innom ham. "Hvilket avfall er
det?" sa han. Da Sa'd spurte: "Er det sløsing i
wudu også?", svarte profeten (fvmh): "Ja, selv om
du lager wudu fra en rennende elv, ville det være
bortkastet."3 For ikke å bli en bortkastet ummah,
må vi ikke overdrive det.
Kjære troende!
Å bruke og sløse på stedene vi drar på ferier og
besøk avslører vår oppriktighet overfor vår
religion. I dagens verden, hvor sult, fattigdom og
hungersnød øker, må vi konsumere og bruke på en
balansert måte og tenke på fremtiden. La oss sette
pris på velsignelsene som vår allmektige Herre har
gitt oss. La oss ikke kaste bort noen velsignelse
uten mål. La oss ikke kaste bort tiden vår. La oss
ikke glemme at vi vil bli bedt om å gjøre rede for
tiden og helsevelsignelsen som er gitt oss. La oss
bli bortskjemt med velsignelser og ikke være
avhengig av luksus, men la oss omfavne den
profetiske forbruksmoralen. La oss ikke glemme at
når moderat forbruk blir krenket, går livets
velsignelser tapt, samfunnets fred går tapt, og folk
skader seg selv og fremtidige generasjoner.
Velsignelser er begrenset, ønsker og ønsker er
ubegrensede.
Måtte min Herre gi oss å konsumere hans
velsignelser i denne grad og leve et liv i samsvar
med hans vilje. Amin!
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