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Opretholdelse af vores spiritualitet 

 ﴾  َواْعبُْد َربََّك َحتّٰى يَأْتِيََك اْليَٖقينُ  ﴿

ُ َعْنهُ أَنههُ َحدهثَهُ  ِ َرِضَي َّللاه  َعْن أَبِى أَيُّوَب اْْلَْنَصاِري 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ    :أَنه َرُسوَل َّللاه

اٍل، َكاَن َكِصيَاِم الدَّْهرِ َمْن َصاَم  »  « َرَمَضاَن ثُمَّ أَتْبَعَهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

 

Kære Muslimer! 
I disse dage, hvor vi forlader Ramadan-
måneden, og dens duft stadig hviler på os, 
oplever vi to glæder på én gang.  Den første af 
disse er at have opfyldt vores tilbedelser i 
Ramadanen i sundhed og velvære, og den anden 
er at kunne opnå den belønning, som vores 
Herre vil give os for dette.  Gudskelov, at vi har 
opnået disse to velsignelser med vor Herres 
hjælp.  Som vor almægtige Herre lover, får 
ethvert menneske kun det, han/hun arbejder for, 
og Allah (swt) spilder ikke nogen tjeners indsats.  
Og vi har alle gjort en indsats i Ramadan-
måneden for at opfylde vores tilbedelser som vi 
har udført for at opnå den Almægtige Skabers 
tilfredsstillelse.  
 
Elskede Muslimer! 
Ramadan-måneden fortsætter med at tilføje 
åndelige værdier til os, selv efter den er forbi.  
Mange gode egenskaber såsom bevidstheden om 
at bede, følsomheden over for at undgå haram, 
at være barmhjertig, ikke at gøre uret mod 
nogen, tage sig af de nødlidende og de fattige, 
opfylde de nødlidendes behov, kontrollere vores 
vrede, som vi gjorde under fasten, og iagttagelse 
af retfærdighed fortsætter efter Ramadanen.  
Lad os vide, at islam ikke er en religion der kun 
gælder for Ramadan-måneden.  Selvom vi har 
sagt farvel til Ramadanen, skal vi ikke sige farvel 
til vores tilbedelser og tjenester.  Vi vil 
selvfølgelig fortsætte med at leve livet, men på 
den rigtige måde. 

 

 
1 Ra’d suresi, 13:28 
2 Hicr suresi, 15:99 

 

Beærede Jamaah! 

Mennesket blev ikke sendt til denne verden kun 
for at opfylde sine behov såsom at spise og 
drikke.  På grund af sin natur er mennesket på 
jagt efter lykke og fred i sit liv.  I vores sublime 
bog har Vor Herre fortalt os den eneste måde at 
gøre dette på: “Sandelig, i ihukommelsen af 
Allâh finder hjertet ro.”1 Og at huske Allah 
rigtigt, vil være muligt med en indsats for at leve 
et liv styret af Koranen og Sunnah.  Fred i denne 
verden og evig lykke i det hinsidige er lovet dem, 
der er,p og fortsætter på denne vej.  I denne 
sammenhæng, befaler Allah (swt), ejeren af al 
eksistens; “Og tjen din Herre, indtil det sikre 
indhenter dig.”2 Hvad der menes med "sikre” 
her, er døden.  Og igen, som Allah bestemt har 
informeret os om, “Alle og enhver skal smage 
døden. Derpå vil I blive bragt tilbage til Os.”3 

 

Kære Brødre! 

Som vi sagde i begyndelsen af vores prædiken, 
skal vi bevare vores spiritualitet, som vi har 
fanget gennem de bønner, vi har tilbedt Allah 
(swt) i Ramadan-måneden.  Vi bør aldrig opgive 
bønnen, forsømme velgørenheden, glemme de 
undertrykte både i vores bøn og i praksis og 
fortsætte med at anbefale godt og forbyde det 
onde. Lad os, i overensstemmelse med Sunnah 
fortsætte vores fastetilstand uden for 
ramadanen.  Allahs Budbringer (s.a.w) 
sagde: “Den, der faster i Ramadanen og 
derefter tilføjer seks dage mere i Shawwal, vil 
være som at have fastet hele året.”4 Lad os 
tage disse dage som en mulighed for at være en 
af dem som bliver antaget som at have fastet 
hele året.  Faste forhindrer os i ondskab, zina og 
løgn. 

Må Allah gøre os til en af sine tjenere, som 
holder deres spiritualitet i live og styrker det for 

3 Ankebût suresi, 29:57 
4 Müslim, Sıyâm, 204 



at vinde det hinsidige, som er vores evige hjem. 

Amin! 


