
Predikan, 06-05-06 

Upprätthålla vår andlighet 

 ﴾  َ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

Kära muslimer! 

I dessa dagar när vi lämnade månaden Ramadan 
bakom oss och dess lukt fortfarande är på oss, 
upplever vi två glädjeämnen samtidigt.  Den första av 
dessa är att kunna uppfylla våra böner i Ramadan 
med frisk hälsa och välbefinnande, och den andra är 
att kunna uppnå den belöningen som Allah azze ve 
jelle kommer att ge oss som ett resultat.  

Tacka Allah azze ve jelle för att vi har uppnått dessa 
två välsignelser tillsammans som Han skänkte oss. 
Allah azze ve jelle lovade sina tjänare, att varje 
människa har bara det han/hon arbetar  
för, så klart Allah (c.c.) slösar inte bort någonting av 
tjänares ansträngning.  Naturligtvis försökte vi 
anstränga oss för att utföra våra böner och uppgifter 
för att uppnå samtycken av den Allsmäktige 
Skaparen, Allah azze ve jelle, i månaden Ramadan. 

 

Kära muslimer! 

Ramadan månaden fortsätter att tillföra andliga 
värden till oss även efter att den är över.  Många goda 
egenskaper som medvetenhet om att be, lyhördhet att 
undvika haram, att vara barmhärtig, inte göra 
orättvisa mot någon, ta hand om behövande och 
fattiga, tillgodose de behövandes behov, kontrollera 
ilska som fastande, och att iaktta rättvisan fortsätter 
efter Ramadan också. Låt oss veta att islam är inte en 
religion som tillhör bara för månaden Ramadan.  
Även lämnade vi månaden ramadan; lämnade vi inte 
tillbedjan och att vara tjänare gentemot skaparen, 
Allah azze ve jelle.   

Vi ska fortsätta leva i livet, men ska fortsätta att vara 
med sanningen. 
 

Ärade syskon i Islam! 

Människan skickades inte till denna värld bara för att 
tillgodose sina behov som att äta och dricka.  På 

grund av sin natur är han på jakt efter lycka och fred i 
sitt liv.   

Allah azze ve jelle har berättat det för oss i Koran, 
sura ra'd 28.vers:"De som tror och vars hjärtan blir 
stilla när Allahs namn nämns - är det inte så att då 
Allahs namn nämns blir människohjärtat stilla?" Att 
nämnas Allah på korrekt sätt kan vara möjligt med en 
ansträngning att leva ett liv som vägleds av Koran och 
Sunnah.   

Fred i denna värld och evig livs lycka efter detta i 
akhirah, utlovas till dem som är på denna väg; Koran 
och Sunnah. I detta sammanhang, Allah (s.w.t.) som 
ägar all existens; säger: "Och dyrka din Herre till dess 
den fulla vissheten når dig." 

Vad som menas med "vissheten" här, det är döden.  
Och återigen, som Allah azze ve jelle meddelat oss 
bestämt, i Koranen i sura Ankebud 57.vers: "Varje 
människa skall smaka döden. Därefter skall ni föras 
åter till Oss" 

Kära Syskon! 

Som vi sa i början av vår khutbah måste vi behålla vår 
andlighet, som vi har skaffat genom de tillbedjan som 
vi har gjort för Allahs skull i månaden Ramadan. Vi 
bör aldrig överge bön/salah fem gånger om dagen. Vi 
bör aldrig försumma välgörenheten. Vi bör aldrig 
försumma minnas de behövande, de förtryckta och 
orättvis behandlade, både i bön och i praktiken,  

Och fortsätta att rekommendera, påbjuda de goda och 
förbjuda de onda. Låt oss säga att vårt fastetillstånd 
fortsätter enligt Koran och sunnah utanför Ramadan 
också. Allahs sändebud Muhammed saw sa: "Den som 
fastar i Ramadan och sedan lägger till sex dagar i 
Shawwal månaden, det kommer att vara som om 
han/hon fastade hela året." 

Låt oss ta dessa dagar som en möjlighet att vara som 
om vi har fastat hela året.  Fastan hindrar oss från 
ondska, äktenskapsbrott och lögn. Må Allah gör oss 
till en av sina tjänare som håller sin andlighet vid liv 
och stark för att vinna livet efter detta, för vårt eviga 
hem. 

 

 Amin! 


