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Norsk
Døden
All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham,
uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud.
Muslimer! Folk har ikke samme mening og holdning til hva livet betyr, enkelte ser på livet som sitt
mål. Islam ser på livet som minneverdig, men til samme tid for ubetydelig til å være målet. Allah
sier: Men strev, midt i alt som Allah har gitt deg, etter den evige bolig. Dog, glem ikke din andel i
denne verden, og gjør godt, som Gud har gjort godt mot deg… (28:77)
Allahs tjenere! Det er to dårlige egenskaper som er farlige om man ikke unngår dem, og Allahs
sendebud (saws) advarte oss mot dem; ekstrem bekymring og hvor langt man drar håpet i dette
livet, som at man bryr seg for mye om penger og ære, og man tror at man skal leve lenge, når livet
egentlig er svært kort.
Muslimer! Allah sier: I dødsuklarheten kommer sannheten: «Dette er det du skydde.» (50:19)
Allah sa også: Når den døende har sjelen oppe i halsen, mens dere står og ser på, men Vi (våre
engler) er nærmere ham enn dere, uten at dere ser det… (56:83-85)
Muslimer! Den største forkynneren er døden. Allah sier: Hvert menneske skal smake døden! Så
bringes dere tilbake til Meg! (29:57) Sannheten er at vi alle skal møte Allahs profeter og sendebud,
fred være med dem, Allah sier: Du skal dø, og de skal også dø. (39:30) Allah sa også: Hvor dere
enn er, vil døden nå dere, selv om dere var i mektige tårn… (4:78) Ingen kan unnslippe døden ved
å styrke kroppen eller ha overflod med penger, eller ved egen kraft.
Godtfolk! Allah sier: Allah alene kjenner timen. Han sender regnet ned. Han vet hva som er i
mors liv. Ingen vet hva morgendagen vil bringe. Ingen vet i hvilket land han vil dø. Allah vet, er
vel underrettet. (31:34) Allahs sendebud (saws) rådet oss til å tenke ofte på døden.
Andre preken
Priset være Allah, alene, og fred og velsignelser over Allahs sendebud.
Dere som tilber Allah! Adlyd Allah og vit at dette verdslige livet huser forbannelse, pine, gransking
og tester. Vær klar over at dette livet er vår vei til nytelse i livet etter dette og dette livet er ikke
selve målet. Allah sier: Eie-mest mentaliteten opptar dere til dere går til gravene! Nei, sannelig,
dere skal få vite! Så sannelig, dere skal få vite! (102:1-4)

