TROEN PÅ ENGLE
Vi tror på eksistensen af Allahs engle og at de er:

”Ærede tjenere. De taler ikke før Han gør, og de handler kun på Hans befaling.”
(21:26)

Allah skabte dem og de tilbad og adlød Ham.

”De som er hos Ham, vender sig ikke hovmodigt fra tilbedelse af Ham, og de trættes ikke
(i deres tilbedelse).”
(21:19)

Engle er skjulte for os, vi kan ikke se dem. Allah viser dem måske til nogle af Sine tjenere.
Profet Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, så Gabriel i hans rigtige
form med 600 vinger, som dækkede horisonten. (Bukhari & Muslim).
Gabriel tog form som et smukt menneske, der mødte Maria og talte med hende. Han kom
til Profeten være med ham, mens denne var blandt sahabah, han lignede en fremmed, der
ikke noget tegn på at have rejst langt, iført kridhvide klæder og havde meget sort hår. Han
sad med ansigtet vendt mod Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham: hans
knæ imod Profetens knæ, og hans hænder hvilende på Profetens lår, må Allahs velsignelser
og fred være med ham, og snakkede med Profeten. Profeten, må Allahs velsignelser og fred
være med ham, fortalte senere sahabah, at manden de så var Gabriel.(Bukhari & Muslim).
ENGLENES FUNKTIONER
Vi tror på, at engle er tildelt visse funktioner. Blandt englene er der Gabriel, som er betroet
åbenbaring. Han bringer den ned fra Allah til hvem Han (Allah) ønsker iblandt Sine
Profeter og Sendebud.
Blandt dem er Mikael, som har ansvaret for regn og beplantning. Blandt dem er også
Israfîl, som har ansvaret for at blæse i Hornet, på Opstandelsen Dag. Blandt dem er
dødsengelen, som tager folks sjæle bort på dødstidspunktet. Blandt dem er den, der har
ansvaret for bjerge; og Malik, Helvedes vogter.
Nogle engle har ansvaret for fostre i livmoderen, andre er ansvarlige for, at beskytte
mennesker og andre engle har travlt med at nedskrive menneskenes handlinger: to engle
for enhver person,

”Når de to modtagende (engle) modtager (alle hans gerninger), siddende på højre og venstre
side, så udtrykker han ikke et ord, undtagen der er vogtende (engle) parat.”
(50:17-18)
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Andre engle har ansvaret for at udspørge den afdøde efter at han/hun er blevet lagt i sit
sidste hvilested. Der kommer to engle til ham og spørger ham om hans Herre, hans
Religion og hans Profet. Der:

”styrker Allah dem, som tror, med ordet, der er fast grundet, i dette liv og i det kommende. Og
Allah efterlader de uretfærdige i vildfarelse, thi Allah gør, hvad Han vil.”
(14:27)

Nogle af englene har ansvaret for Paradisets beboere:

”Engle skal træde hen til dem fra enhver port, (idet de siger) Fred være med jer, fordi I var
udholdende. Hvor udmærket er nu ikke den (endelige) boligs løn.”
(13:24)

Profeten, må Allahs velsignelse og fred være med ham, fortalte os, at:

”70.000 engle træder ind og beder i Bait al-Ma’mûr (et hus i himmelen, hvor englene kommer for
at tilbede Allah) i Himmelen hver dag ,og at de aldrig vender tilbage dertil.” (fordi deres tur
aldrig kommer igen).
(Bukhari & Muslim)
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