
Khutbah, 26.08.2022 
KOM IHÅG DÖDEN 

ائِقَةُ اْلَمْوِتِؕ َواِنََّما تَُوفَّْوَن اُُجوَركُْم يَْوَم اْلِقٰيَمِةِؕ فََمْن ُزْحِزَح  ﴿ كُلُّ نَْفٍس ذََٓ
 ﴾ َعِن النَّاِر َواُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَزِؕ َوَما اْلَحٰيوةُ الدُّْنيََٓا اَِّلَّ َمتَاعُ اْلغُُروِر 

ِ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل   ملسو هيلع هللا ىلص َّللاه

« أَْكثُِروا ِذْكَر هَاِذِم اللَّذَّاتِ  »  

Kära bröder! 
Den största gåvan Allah azze ve jelle har gett 
oss är att han skapade oss ur ingenting.  Som en 
manifestation av namnet "Khaliq" har han gett 
oss liv.  Naturligtvis vet vi som muslimer att en 
persons liv är inte begränsat med den här 
världen. Livet efter detta kommer nästa livet 
"akhiret" att börja.   
Det oföränderliga faktumet med världsligt liv är 
att varje människa föds dömd till döden.   
Allah azze ve jelle säger i sura ankebut: "Varje 
själ kommer att smaka döden.  Du kommer så 
småningom tillbaka till oss.”  
 
Kära troende! 
En av de viktigaste frågorna som påminns om 
av alla sanna profeter som fick i uppdrag att 
varna mänskligheten är att vi inte stannar i den 
här världen för evig.  Det världsliga livet vi lever 
nu är mycket kort jämfört med det eviga livet i 
efter detta.  Vår käre profet  Muhammad 
Mustafa (s.a.w.) säger: ”Hur mycket har jag med 
världen att göra?  Jag är som en resenär i den 
här världen som tar skugga under ett träd och 
sedan reser sig upp och går.” 
Jämförelsen värdet av livet i det 
efterkommande "ahkiret" med vårt liv i den här 
världen, förklarar Allah azze ve jelle i Koran al 
Kerim:  "Detta världsliga liv är bara 
underhållning och ett spel.  När det gäller livet 
efter detta är det det verkliga livet.  Om de bara 
visste!" 
 
 Värdefull gemenskap! 
 I det gamla uttryck sägs: "Människan är 
drabbad med glömska."  Med andra ord, 
människan är en glömsk varelse.  Det glöms 
ständigt bort att världen är tillfällig och att vi 
inte är permanenta i detta liv än.  Man agerar 
som han aldrig skulle lämna denna värld.   
 

Naturligtvis den här tanke och situationen blir 
anledning för oss att ta bort efterlivet "ahkiret" 
av  dagordningen och att överlämna oss till 
egendomens girighet. (Maazallah)  
I synnerhet man fallar ner i världsliga önskan 
som är tidens största sjukdom idag. Resultatet 
av detta uppstår konflikter och kaos på både 
individuella och sociala områden. 
(Subhanellah!) Vilka konfilikter och kaos 
uppstår? Här, en dag ska vi lämna allting helt 
och hållet.  Vår profet Muhammed Mustafa 
(saw), som skickades som en nåd till världarna, 
varnar och påminner oss för att vi skulle 
övervinna, klara dessa negativa situationer och 
säger: "Kom ihåg ofta "döden" som förstör 
munsmaken." 
Vi tror att detta råd från Allahs Sändebud till 
mänskligheten också kommer att gynna 
patienter som lider av sina passioner och 
ambitioner. 
 
Kära muslimer! 
Innan döden kommer måste vi ta hänsyn om 
oss själva och ifrågasätta om själva brister.   
Vi bör inte förlora oss själva i det dagliga flödet 
av livet och försumma den lägets kritisering .  
Eftersom om vi är medvetna om vårt tjänande 
måste vi förbereda oss för Livet Efter detta.  Vi 
får inte glömma att när vår tid är ute och vi 
lämnar denna värld kommer vi att födas in i ett 
liv efter detta där vi kommer att hållas 
ansvariga för våra handlingar.  Vår Allsmäktige 
Herre;  ”Alla kommer att smaka döden;  Först 
på Domedagen kommer du att få full ersättning 
för det du har gjort.  Den som förs bort från 
helvetet och placeras i himlen är nu frälst.  Den 
här världens liv består av bedrägliga ting.” (5). 
 Må Allah (c.c.) göra oss till en av sina lyckliga 
tjänare som tillbringade en livstid i 
medvetandet om sin träldom och uppnådde 
Paradiset i det härefter.  Amin! 

 


