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Kjære brødre!
Den største velsignelsen Gud har gitt oss er
at han skapte oss ut av ingenting. Som en
manifestasjon av navnet "Khalik" har han
gitt oss liv. Som muslimer vet vi
selvfølgelig at en persons liv ikke er
begrenset til livet hans i den verden han
ble sendt til. Etter livet i denne verden vil
livet i det hinsidige begynne. Det
uforanderlige faktum ved verdslig liv er at
hvert menneske er født dømt til døden.
Denne sannheten, som ikke kan unngås,
sier Allah, "Hver sjel vil smake døden. Du
kommer til slutt tilbake til oss.»1 Han
uttrykte det med verset sitt.
Kjære troende!
En av de viktigste sakene som alle de sanne
profetene påminner om, som ble utnevnt
til profeter for å advare menneskeheten, er
at vi ikke vil bli i denne verden for alltid.
Det verdslige livet vi lever er veldig kort
sammenlignet med det evige liv i det
hinsidige. Vår hellige profet Muhammad
Mustafa (fvmh) sa: "Hvor mye har jeg med
verden å gjøre? Jeg er som en reisende i
denne verden som tar skygge under et tre
og så reiser seg og drar.»2 rapportert.
Sammenligningen av livet i det hinsidige
med livet vårt i denne verden når det
gjelder verdi har blitt uttalt i Qur'an-i
Azîmusân, "Dette verdslige livet er bare
underholdning og et spill. Når det gjelder
hjemmet til det hinsidige, er det det
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virkelige liv. Hvis de bare visste!" 3erklærer
som.
Dyrt fellesskap!
I det gamle ordtaket, "Mennesket er hans
tilstand med nisyan." Mennesket er med
andre ord et glemsomt vesen. Det glemmes
stadig at verden er midlertidig og at vi ikke
er permanente i denne verden. De oppfører
seg som om de aldri vil forlate denne
verden.
Selvfølgelig
fører
denne
situasjonen til at vi dropper det hinsidige
fra vår agenda og overgir oss til
eiendommens grådighet. Spesielt den
største sykdommen i vår tid, verden, er
gjort uaktsom. Som et resultat av dette
oppstår det konflikter på både individuelle
og sosiale felt og kaos og uro oppstår for
den verden vi en dag skal forlate. Vår
profet (fvmh), som ble sendt som en nåde
til verdener, for at vi skulle overvinne disse
negative situasjonene; "Du minnes ofte
døden som ødelegger smaken av
munnen."4 Han kommer med en viktig
anbefaling. Vi tror at dette rådet fra Allahs
sendebud til menneskeheten også vil være
til fordel for pasientene som lider av deres
lidenskaper.
Kjære muslimer!
Vi bør ikke fordype oss i den daglige flyten
av livet og neglisjere det nafs regnskapet.
Må vi forberede oss på det hinsidige ved vi
er bevissthet på vår slaveri. Vår allmektige
Herre; «Alle vil smake døden; Først på
dommens dag vil du få full kompensasjon
for det du har gjort. Den som blir fjernet
fra helvete og satt i himmelen, er nå frelst.
Livet i denne verden består av svikefulle
ting."5 befalte han.
Måtte Allah (c.c.) gjøre oss til en av sine
glade tjenere som tilbrakte et helt liv i
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bevisstheten om sin slaveri og oppnådde
Paradiset i det hinsidige. Amin!

