
Mursteinen

Det var en gang en fattig mann som het Morad. I sine bønner ba han dyptfølt og ydmykt til Gud. En dag da han drev og ordnet veggen til 
huset sitt, fant han en gullmurstein blant de andre mursteinene. Han ble så glad at han ikke visste hva han skulle gjøre. Han tenkte og sa 
til seg selv: «Fra og med nå er jeg kvitt fattigdommen. Snart skal jeg eie et palass dekket fullt og helt i alabast. I palasset skal jeg ha 
nydelige og behagelige møbler. I palassets hage skal det være mange forskjellige trær og blomster i alle verdens fantastiske farger. I 
trærne skal det sitte de vakreste fugler som skal kvitre i harmoni.» 

 Da han la seg til å sove den natten, var hodet hans fylt med disse tankene. 

  Den neste natten tenkte han også det samme, men også på tjenerne og kokkene i palasset. De neste dagene og nettene var det bare 
disse tankene som romsterte i hodet hans. Det endte med at han sluttet å spise og drikke og forrette tidebønnen regelmessig. Det var 
som om tankene hadde tatt over hele ham. Han var så betatt at han ikke engang hadde tid til å takke Gud for det Han hadde gitt ham. 

  En dag da han var ute og vandret på markedet og bare var opptatt av sine egne tanker, så han en mann lage mursteiner ved 
gravlunden. Han tok leire med en murskje og blandet den med vann og strå, og så presset han det til å bli mursteiner. Da mannen som 
lagde mursteinene, sa at mursteinene som han lagde av leire fra gravlunden, var sterke og solide, følte Morad som om noen slo han i
ansiktet. Han snudde og gikk idet han klandret seg selv: «Du er en dum mann! En dag skal de lage mursteiner av 
jorden du skal ligge i. Hva fikk du av gullet – bare glede, men du ble villfaren, og du glemte tidebønnen og å takke 
Gud. Du satset alt for jordelivets gleder, og du glemte at døden står veldig nær. Gå bort fra de tankene som du 
druknet i. Utnytt heller muligheten som Gud ga deg, på den beste måten. Bruk de pengene som Gud ga deg, på en 
riktigere måte enn å sløse!» Mens alt dette pågikk, hørte han bønnekallet for middagstidebønnen bli kalt ut, og lyden 
spredde seg raskt i området. Morad gikk direkte mot moskeen, og han følte fred og ro i sitt hjerte. Han bestemte 
seg for å bruke pengene sine på gode formål. seg for å bruke pengene sine på gode formål. 

 Om Morad hadde visst om disse ordene til vår profet s, ville han ikke ha blitt opphengt i grådige tanker og 
fantasier: «Hadde jeg hatt like mye gull som fjellet Ohod, ville jeg bare ha beholdt det jeg kunne nedbetale min gjeld 
med, og det ville ikke ha gledet meg å ha noe av det gullet, for jeg hadde delt det ut til de fattige før tre dager 
hadde gått.»

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ الَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَالَثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِالَّ شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ «                                  »


