TROEN PÅ DOMMEDAG

Vi tror på den Endelige Dag, som er Dommedag, hvor folk vil opstå fra de døde og blive
kaldt til live igen, for at forblive i glædens bolig eller i den hårde strafs bolig.
TROEN PÅ OPSTANDELSEN
Vi tror på Opstandelsen, hvilket vil sige, at Allah giver liv til alle de døde når Israfîl blæser i
Hornet for anden gang.

”Og der skal blæses i Trompeten, og alle i himlene og på jorden vil falde besvimede om –
undtagen dem Allah vil (skåne for det). Derpå skal der blæses i den igen og så vil de stå op og
kigge omkring sig.”
(39:68)

Folk vil stå op fra deres grave, idet de besvarer kaldet fra Universets Herre. De vil være
barfodede, nøgne og uomskårne.

”Sådan som Vi begyndte den første skabelse, vil Vi gentage den. Dette er et løfte fra Os. Vi vil
visselig gøre det.”
(21:104)

TROEN PÅ OPTEGNELSER OG VÆGTEN
Vi tror på optegnelserne af gerninger, som vil blive givet til folk i deres højre hånd eller bag
deres ryg i deres venstre hånd:

”Hvad så angår den, der modtager sin bog i højre hånd (den) vil få et let regnskab og vil med
fryd vende tilbage til sin familie. Men hvad angår den, som modtager sin bog bag sin ryg, (den)
vil snart bønfalde om tilintetgørelse, og vil brænde i en flammende Ild.”
(84:7-12)

”Og Vi har bundet ethvert menneskes handlinger til dets hals, og på opstandelsens dag vil Vi
bringe det en bog, som det vil finde vidt åben. (Og Vi vil sige til det): Læs din bog. Din egen
sjæl er i dag tilstrækkelig som vidne imod dig.”
(17:13-14)

Vi tror på at vægten, der vejer gerninger vil blive bragt frem på Dommedag og ingen sjæl
vil blive forurettet.

”Da vil den, der gjorde et støvgrans vægt af godt, se det.”
(99:7)
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”Og de hvis vægtskåle er tunge (af gode gerninger), er de lykkelige. Men de, hvis vægtskåle er
lette, har mistet sig selv. I Helvedet skal de forblive. Ilden vil brænde deres ansigter og de vil
lave grimasser med forskudte læber (vansirede).”
(23:102-104)

”Den, der bringer en god gerning, skal belønnes tifold, men den, der bringer en ond gerning, skal
kun belønnes med det samme, og der skal ikke gøres dem uret.”
(6:160)

PROFETENS FORBØN
Vi tror på Profeten Muhammads, må Allahs velsignelser og fred være med ham, særligt
betydelige forbøn. Han vil bede Allah indtrængende, efter Hans tilladelse og på
menneskehedens vegne, om at dømme mellem Hans tjenere på det tidspunkt hvor de er
mere ængstelige og bekymrede, end de kan bære. De vil gå til Adam, så Noah, så Abraham,
bagefter til Moses, så Jesus og til sidst til Profeten Muhammad, må Allahs velsignelser og
fred være med ham.
Vi tror på forbønnen, som vedrører nogle af de troende, som vil blive taget ud af Ilden.
Dette privilegium bevilliges Profeten Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med
ham, og alle andre profeter, de troende og englene.
Vi tror også på, at Allah vil redde nogle folk blandt de troende fra Helvede uden at nogen
går i forbøn for dem, men ved Hans nåde og barmhjertighed.
PROFETENS BASSIN (AL-KAUTHAR)
Vi tror på Profetens bassin, må Allahs velsignelser og fred være med ham, hvis vand er
hvidere end mælk og sødere end honning og hvis duft er bedre end musk (den bedste slags
parfume). Dens længde såvel som dens bredde er en månedsrejse lang. Dens drikkeglas er
så smukke og mangfoldige som stjerner. De troende blandt Profetens følge vil komme for
at drikke fra dette mægtige bassin og derefter aldrig blive tørstige igen.

BROEN (SIRÂT)
Vi tror på Sirât, broen der er anbragt over Helvede. Folk passerer den alt efter deres
gerninger: de første så hurtigt som lynet, derpå så hurtigt som vinden, bagefter så hurtigt
som fugle og derpå så hurtigt som løbende mænd. Profeten vil stå på Broen og sige:

”Herre, Frels! Frels!” Nogle folks gerninger vil være utilstrækkelige. Nogle af dem vil komme
kravlende. På begge sider af broen er der hager, som er beregnet til at tage hvem, Allah vil: nogle
bliver frelst men kvæstet; andre bliver smidt i Helvede.
(Bukhâri & Muslim)

Vi tror på alt det, der er nævnt i Qur´anen og Profetens udtalelser om den dag og dens
rædsler, må Allah redde os fra dem.
Vi tror på Profetens Forbøn (shafâ’ah), må Allahs velsignelser og fred være med ham, for
Paradisets folk, at de må komme i Paradis. Denne forbøn er udelukkende begrænset til
ham.
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TROEN PÅ PARADIS OG HELVEDE
Vi tror på Paradis og Helvede. Paradis er glædens bolig, som Allah, den Ophøjede, har
beredt for de retskafne. e de nyder deri, har intet øje set, intet øre hørt om og intet
menneske nogensinde drømt om:

”Ingen ved, hvad der er skjult for dem af øjenlyst som belønning for det, de plejede at øve.”
(32:17)

Helvedet er straffens bolig, som Allah har beredt for de vantro og synderne. Man kan ikke
forestille sig Helvedes pinsler og gruefuldheder.

”Vi har visselig beredt de uretfærdige en ild, hvis mure skal omfatte dem. Og hvis de råber om
hjælp, skal de blive givet vand som smeltet bly, der brænder deres ansigter. En frygtelig drik og
et frygteligt hvilested.”
(18:29)

Både Paradis og Helvede eksisterer nu og vil aldrig forgå.

”Og de, der tror på Allah og handler retfærdigt, vil Han føre ind i haver, der gennemstrømmes
af floder – der skal de forblive for evigt. Allah har visselig givet dem en skøn og god forsyning.”
(65:11)

”Allah har visselig forbandet de vantro og beredt dem en brændende ild, hvori de skal forblive
for evigt, de vil ikke kunne finde nogen ven eller hjælper. Den dag, hvor deres ansigter skal
vendes om i ilden, vil de sige: Åh, gid vi havde adlydt Allah og adlydt Sendebudet!”
(33:64-66)

Vi bekræfter, at Paradiset er for dem, der er nævnt i Qur´anen og Profetens overleveringer
enten ved navn eller beskrivelse. Blandt de, der er blevet skænket Paradis og nævnt ved
navn er Abu Bakr, ’Umar, ’Uthmân, ’Ali og andre, som nærmere angivet af Profeten, må
Allahs velsignelser og fred være med ham (Bukhâri & Muslim). Blandt de, vi bekræfter
kommer i Paradis, fordi de passer til beskrivelsen, er de troende og gudfrygtige.
Ligeledes bekræfter vi, at Helvedet er til de, der er nævnt i Qur´anen og Profetens
udtalelser, enten ved navn eller beskrivelse. Blandt andre er de, der er nævnt ved navn og
som vil komme i Helvede Abu Lahab, ’Amr Ibn Luhai Al-Khuza’i (Bukhâri & Muslim).
Baseret på den beskrivelse vi har fået, bekræfter vi at Helvede indeholder enhver vantro,
afgudsdyrker og hykler.

TROEN PÅ HVAD DER SKER I GRAVEN
Vi tror på Gravens Prøvelse, hvilket vil sige, at den døde i graven vil blive udspurgt om sin
Herre, sin religion og sin Profet. Dér

”styrker Allah den, der tror med ordet, som er fast grundet i dette liv og i det kommende.”
(14:27)

Den troende vil sige: ”Allah er min Herre, Islam er min religion og Muhammad er min
Profet.”
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Den vantro eller hykleren vil sige: ”Det ved jeg ikke, jeg hørte folk sige noget og så sagde
jeg det samme.”
Vi tror på, at graven er behagelig for de troende.

”De, hvis liv englene tager, medens de er rene (i sjælen), idet de siger: Fred være med jer. Træd
ind i (Paradisets) have (som belønning) for det I plejede at øve.”
(16:32)

Vi tror på, at de vantro syndere bliver straffet i graven:

”Og hvis du kunne se de uretfærdige i dødens pinsler, når englene strækker deres hænder ud (og
siger): Giv jeres sjæle fra jer. På denne dag skal I belønnes med en ydmygende straf, fordi I
sagde noget om Allah, som ikke var sandt, og I plejede at vende jer i overmod fra Hans tegn.”
(6:93)

Profetens udtalelser på dette område er mange og velkendte. En Muslim skal tro på alt,
hvad der er nedskrevet i Qur´anen og Profetens overleveringer angående de usynlige ting.
Han skal ikke modsige det med hans verdslige erfaring, da forholdene i det Hinsides ikke
kan bedømmes i forhold til dette livs forhold. Forskellen mellem dem er meget stor. Allah
er kilden til hjælp.
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