Preken 29.04.2022 Mens Si Farvel til Ramadan

ع ِملُوا
َ سا َن لَف۪ ي ُخس ِْۙر ا َِّْل الَّذ۪ ي َن ٰا َمنُوا َو
ْ َ﴿ َوا ْلع
َ اْل ْن
ِ ْ ص ِِۙر اِ َّن
﴾ صب ِْر
ِ الصَّا ِلحَا
َّ َق َوت ََواص َْوا بِال
ِ ِّ ت َوت ََواص َْوا بِا ْلح
ّللاﷺ
َل َرسُو ُلَ َه
ََ قَا
« َ» َخي ُْر ال ُّدعَاءِ ُدعَا ُء ي َْو ِم ع ََرفَة
Kjære muslimer!
Priset være Allah, mens vi er glade for å ha tilbrakt
Ramadan, høy årstid for tilbedelse og slaveri,
opplever vi den bitre tristheten ved å forlate
Ramadan i disse dager når vi nærmer oss slutten.
Ramadan-måneden har gjenoppbygd oss med sin
ankomst. Ramadan-måneden har gjenoppbygd
oss med sin ankomst. Det minnet oss om verdiene
vi glemte. Han kalte menneskeheten. Ramadan
pekte på nytt til barmhjertighet, deling, tilgivelse,
å bli tilgitt og frelsens veier. Det gjorde hjerter

unntatt de som tror, gjør gode gjerninger, råder
hverandre til å stå ved sannheten og å være
tålmodige.»1 sier. Den islamske troen som
dominerer våre hjerter gjenspeiles i livet gjennom
gode gjerninger som skal begås. Gode gjerninger
inkluderer alle gode gjerninger som gjøres til
fordel for mennesker og tilbedelse av Allah.
Derfor er den mest åpenbare manifestasjonen av
vår islam vår velvillige oppførsel mot mennesker
og fordelaktige handlinger mot samfunnet.
Vår hellige profet (fvmh) sa: "Den beste av
mennesker er den som er nyttig for mennesker."2
sa han. Med Ramadans velsignelser bør vi
stabilisere godheten og velviljen vi gjør mot
mennesker og overføre dette til andre tider som
en vane.

som ble til ørkener grønne igjen med faste. Det

Kjære Jamaat!

gjenforent de troende, hvis forhold til Koranen

Jeg håper vi når Ramadan-festen neste mandag.

var svekket, med tilbedelsen av gjengjeld og

La oss definitivt evaluere Arafas dag. Allahs

styrket dem dermed. Med tarawih-bønnen, som er

sendebud (fvmh); "Den beste dua er den som ble

oppstandelsen av nettene i Ramadan, som er et

gjort på Arafas dag."3 rapporterte han. La oss be

middel til renselse fra synder, ble tilstanden til å

for oss selv, vår familie, muslimer og hele

være med Allah til enhver tid og bevisstheten om

menneskeheten. La oss besøke gravene til våre

oppstigning gjenvunnet.

døde. La oss ringe våre slektninger i løpet av

Kjære venner!

ferien. La oss si farvel til vennene våre. La oss ikke

Ramadan er måneden for å huske det vi har glemt,
reparere det vi har ødelagt, og be om tilgivelse for

glemme almissene til fitr. La oss gi vår zakat, som
vil rense våre varer fra deres skitt, i sin helhet.

de vi har såret. Det minner oss om respekt for de

Kjære troende!

eldste, kjærlighet til de minste og at hjemløse ikke

La oss ikke glemme vanskelighetene som står

er alene. Den minner de som mistet seg selv i den

overfor alle våre undertrykte og fornærmede

travle verden, i mas og mas på jobben. Den

brødre og søstre i Jerusalem, Arakan, Øst-

understreker at livet er midlertidig og roper ut at

Turkestan og i forskjellige deler av ummah-

det gode og evige er livet i det hinsidige. Det gjør

geografien, denne kommende Eid al-Fitr. Vår

en person i stand til å møte seg selv og gjøre et

profet (fvmh), som er verdens herre, sa: "Troende

regnskap i sin indre verden. Med zakat og fitra

er som en kropp i å elske hverandre, medlidende

renser det varene våre fra haram og hjertene våre

med hverandre og beskytte hverandre. Når en del

fra gjerrighet og grådighet etter hamstring. Disse

av kroppen er syk, lider også de andre lemmene

siste dagene av Ramadan, som vi tror er slutten på

av søvnløshet og feber.»

frelsen fra helvete, er også dager med i'tiqaf, hvor

glipp av dem i våre bønner. Vi gratulerer deg med

vi vil øke tilbedelsen og tasbihat. I disse dager må

Eid Al-Ramadan på forhånd, og vi ber til den

vi øke istikhfar.

allmektige Gud om at de undertrykte på

Kjære brødre!

jorden skal ha ekte høytider.
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sa han. La oss ikke gå

Vår Herre, den sanne eieren av verdener; «Ved
tiden! Sannelig! Mennesket er i fortapelse,
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