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Å Opprettholde Vår Spiritualitet 
 

 ﴾  َواْعبُْد َربََّك َحتّٰى يَأْتِيََك اْليَٖقينُ  ﴿
ُ َعْنهُ أَنههُ َحدهثَهُ  ِ َرِضَي َّللاه  َعْن أَبِى أَيُّوَب اْْلَْنَصاِري 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ    :أَنه َرسُوَل َّللاه
اٍل، َكاَن َكِصيَاِم  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ  » أَتْبَعَهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

 «  الدَّْهرِ 

Kjære muslimer! 

I disse dager da vi la Ramadan-måneden bak 
oss og lukten fortsatt er på oss, opplever vi to 
gleder på en gang. Den første av disse er å 
kunne oppfylle våre bønner i Ramadan i helse 
og velvære, og den andre er å kunne oppnå 
belønningen som vår Herre vil gi som et 
resultat. Alhamdulillah, vi har oppnådd disse 
to velsignelsene sammen med hjelp fra vår 
Herre. Som vår allmektige Herre lovet sine 
tjenere, har hvert menneske kun belønningen 
for det han jobber for, og Allah (c.c.) kaster 
ikke bort innsatsen til noen tjener. Vi gjorde 
også en innsats for å oppfylle våre bønner for 
å oppnå samtykke fra den Allmektige 
Skaperen i måneden Ramadan. 

Kjære muslimer! 

Ramadan-måneden fortsetter å tilføre 
åndelige verdier til oss selv etter at den er 
over. Mange gode egenskaper som bevissthet 
om å be, følsomhet for å unngå haram, være 
barmhjertig, ikke gjøre urett mot noen, ta vare 
på trengende og fattige, møte de trengende 
behov, kontrollere sinne som om man fastet i 
sinne, og iakttakelse av rettferdighet 
fortsetter etter Ramadan. La oss få vite at 
islam ikke er en religion eksklusiv for 
måneden Ramadan. Selv om vi sa farvel til 
måneden Ramadan, sa vi ikke farvel til 
tilbedelse og slaveri. Vi vil fortsette å leve i 
livet, men med sannheten. 

Ærede fellesskap! 

Mennesket ble ikke sendt til denne verden 
bare for å dekke sine behov som å spise og 
drikke. På grunn av sin natur er han på jakt 
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etter lykke og fred i livet sitt.  

Den eneste måten for dette er åpenbart for oss 
av vår Herre i vår opphøyde bok: "Vit at 
hjerter finner fred bare i minnet om Allah."1 
Å huske Allah riktig vil være mulig med en 
innsats for å leve et liv ledet av Koranen og 
Sunnah. Fred i denne verden og evig lykke i 
det hinsidige er lovet dem som er på denne 
veien. I denne sammenhengen, Allah (c.c.), 
eieren av all eksistens; Fred i denne verden og 
evig lykke i det hinsidige er lovet dem som er 
på denne veien. I denne sammenhengen, 
Allah (c.c.), eieren av all eksistens; "Tjen din 
Herre til vissheten kommer."2 sagt han. Det 
som menes med "sikker" her er døden. Og 
igjen, som Allah bestemt har informert oss, 
"Hver sjel vil smake døden. Da vil du bli 
returnert til oss.»3 

Kjære brødre! 

Som vi sa i begynnelsen av vår khutbah, må vi 
opprettholde vår spiritualitet, som vi har 
fanget gjennom bønnene vi har gjort for Allah 
(c.c.) i måneden Ramadan. Vi bør aldri forlate 
bønn, forsømme nestekjærlighet, minnes de 
undertrykte og ofrene både i bønn og i praksis, 
og fortsette å anbefale det gode og forby det 
onde. I samsvar med Sunnah, la oss fortsette 
vår fastetilstand utenfor Ramadan. Allahs 
sendebud (fvmh) sa: "Den som faste i 
Ramadan og så legger til seks dager til i 
Shawwal, det vil være som om han fastet hele 
året."4 La oss ta disse dagene som en mulighet 
til å være som om vi har fastet hele året. Faste 
hindrer oss fra ondskap, utroskap og løgn. 

Måtte Allah gjøre oss til en av sine tjenere som 
holder sin åndelighet i live og sterk for å vinne 
det hinsidige, som er vårt evige hjem. 

Amin! 
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