
[ΝΟ] Preken, 16 09 2022 
Oppdra gode generasjoner 

 اِنََّك   ﴿
يَّةً َطي ِبَةًُۚ ِ هَْب ٖلي ِمْن لَُدْنَك ذُر ِ  قَاَل َرب 

هُنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُُۚ
 ﴾  َسٖميُع الدَُّعَٓاءِ 

ِه أَنَّ َرسُوَل   :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَِّ َحدَّثَنَا أَيُّوُب ْبُن ُموَسى َعْن أَبِيِه، َعْن َجد ِ

«  َما نََحَل َواِلٌد َولًَدا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسنٍ  »  

Kjære brødre!  

I den store religionen islam, som vi er stolte av å 
være medlem av, er religion, liv, generasjon, 
sinn og eiendom de fem grunnleggende 
prinsippene som må bevares. Blant disse er 
beskyttelsen av generasjonen, det vil si våre 
barn, en svært viktig sak, spesielt i dag. 
Selvfølgelig gjør foreldre som er mentalt sunne 
og ikke har psykiske problemer sitt beste for å 
beskytte barna sine. Det er et viktig instinkt gitt 
av Allah, den mest nådige, at ikke bare 
mennesker, men også dyr behandler sine avkom 
med medfølelse og barmhjertighet. På denne 
måten fortsetter levende ting sin avstamning og 
jorden opprettholder sin vitalitet. Det er befalt i 
Koranen at "rikdom og barn er pryd for denne 
verdens liv".1 Tilstedeværelsen av barna våre, 
deres helse og velvære er en kilde til glede for 
foreldrene. 

Kjære troende! 

Vår Herre; "Vet at din rikdom og barn er en 
teste, og den store belønningen er hos Allah."2 
befaler han. Våre barn, en av de endeløse 
velsignelsene Mawla har gitt oss, er også vår 
største prøve. Det er nødvendig at vi har et 
ønske om å oppdra dem på den mest korrekte 
måten. Så mye som vi bryr oss om den materielle 
komforten og det fysiske velværet til våre barn, 
bør vi også være bekymret for deres åndelige og 
åndelige velvære. Så mye som vi ønsker at de 
skal lykkes i livet i denne verden, må vi også 
gjøre vårt beste for å få Allahs godkjenning. For 
det er åpenbart at verdslig trøst alene ikke er nok 

for å være lykkelig. Det er umulig å nå åndelig 
fred uten å nå åndelig modenhet. 

Kjære Jamaat! 

Profetene som ble sendt som guider til folk, var 
også interessert i lykke og sikkerhet for deres 
generasjoner. I Koranen, Zakariyyas (a.s.) "Min 
Herre! Gi meg en ren generasjon! Du hører 
sikkert bønnen.»3 Hans ønske, som er nevnt, er 
et tydelig eksempel på dette. Det som menes 
med en ren generasjon er å være fast bestemt på 
å vinne Allahs godkjennelse og å være utstyrt 
med god moral. Å gjøre en innsats for å få dette 
til er en av foreldrenes viktigste plikter. Vår 
profet Muhammad Mustafa (fvmh), som ble 
sendt som det beste eksempelet for 
menneskeheten; "Ingen foreldre har gitt barnet 
sitt en mer verdifull gave enn gode manerer."4 
befaler han. 

Kjære muslimer! 

Vår prioritet angående vår generasjon, det vil si 
vår fremtid, bør være å oppdra dem som tjenere 
for Allah, som en nasjon for profeten, som gode 
barn for deres familier og samfunnet. Vi bør 
strebe etter at våre avkom skal være gode 
muslimer og moralske individer like mye som vi 
er opptatt av å ha et godt diplom og høy karriere. 
For å bygge en generasjon som tar byrden fra 
samfunnet, ikke den som er en byrde for 
samfunnet, må vi lære barna våre religionen vår 
på en ordentlig måte, være et godt eksempel når 
det gjelder moral og øke bevisstheten i sosiale 
spørsmål. Vi bør oppmuntre vår organisasjon til 
å delta på moskeopplæring, stjernekurs, 
ungdomsarbeid og samtaler. 

Måtte Allah gjøre oss blant sine tjenere som 
strever for at barna våre skal være gode 
muslimer og gode mennesker. Amin! 

 

 

 
1 Kehf suresi, 18:46 
2 Enfâl suresi, 8:28 

3 Âl-i İmrân suresi, 3:38 
4 Tirmizî, Birr, 33 


