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Norsk

I morgen er dere én av dem

All takk til Allah, Herren over verdenene, Den som lever evig, Den som er. Hilsener og fred være 
med profeten Mohammad (saws) som ble sendt av Allah, med gode nyheter og som en advarer. 

Kjære muslimer.

Er vi ikke veldig velsignet, har god helse og et godt liv? Nyter vi ikke disse velsignelsene dag og 
natt? Se på all denne velsignelsen som Allah har gitt oss; hus, penger, ektefelle, barn, mat, vann osv. 
Allah sier: 
Han har gitt dere alt dere har bedt Ham om. Om dere ville telle Guds velgjerninger, kunne dere 
ikke regne dem opp! Men sannelig, mennesket er urettferdig og utakknemlig. (14:34)

Kom i hu disse velsignelsene. Jeg spør dere nå om dere noen ganger har tenkt på at dere skal levne 
alt dette, og dere skal uvillig levne igjen huset deres uten å ta noe med dere? Hvis ikke, så minner 
jeg om Allahs ord: 
Hvert menneske vil smake døden. På oppstandelsens dag vil dere få fullt oppgjør. Den som blir  
holdt unna Ilden, og føres inn i paradiset, han har vunnet seieren! Hva er jordelivet annet enn 
en bedragersk glede! (3:185)
Alt på jorden forgår, men Herrens åsyn består, med makt og ære. (55:26-27)

Kjære brødre og søstre
Har dere noen gang besøkt de som har levnet dette livet i deres nye hjem (gravene), som ikke har 
lys? Har dere noen gang besøkt dem? Har dere tenkt over situasjonen de er i? Har dere noen gang 
besøkt dem i løpet av natten for å få kunnskap og ta noen hensyn for deres livsreise? Om dere hadde 
besøkt dem, så hadde dere tenkt over disse gravene, der ingenting annet enn gjerningene deres 
følger dere. Dere ville ha tenkt på dere selv og om når det er deres tur til å flytte til et lignende sted; 
når din nærmeste og kjæreste personen sier: «La oss haste med å begrave ham, det er ikke plass for 
ham blant oss mer; begravelse er den avdødes ære.» Dere hadde tenkt når de tar av klærne og heller 
vann over kroppen, svøper liket, parfymerer med hanoot før de bærer kroppen på skuldrene til 
graven, når dine nærmeste gråter, din mor, kone, barn osv. 

Da hadde dere husket hadithen som ble fortalt av Abu sa’id al-Khudri: «Når en kropp legges frem 
og mennene bærer den på sine skuldre, om den var rettskaffen, så sier den: ‘Bring meg 
fremover’, og om den ikke var rettskaffen så sier den: ‘Stakkars meg, hvor tar dere den?’ Alt 
unntatt mennesket hører stemmen. Om mennesket hørte det så hadde de besvimt.» (al-
Bukhari) Og dere hadde lurt på hvem av de to dere hadde vært. Dere hadde til slutt lurt på hva dere 
vil møte når mennesker har bedt for dere og tatt dere til deres siste hjem på denne jorden; når de 
begraver dere i graven din, og dere hører dem si; som profeten Mohammad (saws) sa: «Be om 
tilgivelse for deres bror, og be om at han er trofast, for selv nå blir han utspurt.» (Abu 
Dawood); når de levner dere der alene, og dere hører fotstegene fjerne seg vekk fra dere. Har dere 
tenkt på at dere selv blir spurt ut av de to englene Munkir og Nakir: «Hvem er din Herre? Hva er 
din religion? Hva sier du om denne mannen (profeten Mohammad)?» 

I dette øyeblikket vil deres svar være avhengig av dine gjerninger i dette livet; var dere rettskaffen 
så vil dere svare riktig, og omvendt. Deretter vil, etter ditt svar, en dør åpne seg, og inn kommer 



enten et kjølig vindkast og Paradisets lukter, eller hete og flammer fra Helvete. Ved den tiden vil 
dere enten være i Hagen fra Paradisets hager, eller et hull fra Helvetes hull helt til Dommedag, som 
profeten Mohammad (saws) sa. 

Kjære muslimer

Som sagt, det som følger dere etter døden vil bare være avhengig av deres gjerninger. Dere er 
heldige som er i livet og har muligheten til å utføre gode handlinger, og lydighetshandlinger, for å 
unngå evig straff som starter i graven. Våkne opp fra deres likegyldige tilstand og begynn jobben 
for livet etter dette, før det er for sent. Dere bør forbedre dere og følge Allahs vei før deres liv her er 
over. Allah, Den Allmektige, sier:
Når døden så kommer til en av de urettferdige, da sier han: «Herre, send meg tilbake, slik at jeg 
må leve rettskaffent i alt jeg har forsømt.» Nei, dette er bare ord han sier. Bak dem er en 
sperrende voll til den dag de gjenoppvekkes. (23:99-100)

For å hjelpe dere med dette så husk alltid fakta om døden. La det bli en vane å minnes døden, ved å 
påminne en selv om at alle har begrenset tid i dette livet som vil ende ved døden, og som kan 
komme når som helst. Og at hver dag som du lever, betyr at du har en dag mindre å utføre gode 
handlinger i dette livet. Abu Hurairah (må Allah være fornøyd med ham) sa at Allahs sendebud 
(saws) sa: «Kom oftere i hu gledens ødelegger, døden.» (Al-Tirmidhi)

Jeg ber Allah om å senke Sin barmhjertighet over oss og tilgi oss, våre foreldre, familie, venner, og 
alle muslimer, om de er død eller levende. O Allah, gjør våre graver til en hage fra Paradisets hage, 
og ikke ett hull fra Helvetes hull. Vår Herre, veiled oss og hjelp oss til å adlyde deg og til å følge 
Din vei helt til vi dør. Vår Herre, gi oss godt i denne verden og godt i den neste, og spar oss fra 
Ildens straff. 

Amin 


