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Gjestebudet Ramadan

Kjære muslimer. 

I disse dager forbereder en respektfull gjest seg på å besøke deg.Han kommer bærende med 
mangfoldige velsignelser og barmhjertigher til deg.Til gjengjeld krever han kun at du er en raus og 
god vert,-ikke ved å gi ham mat, drikke eller losji, men snarere på en annen unik måte (dvs.ved å 
investere din tid i tilbedelser og gode gjerninger).Er du klar til å motta dette gjestebudet? 

Gjestebudet er ''-ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, 
som ledelsens klare ord, og som kriterium for vrangt og rett –(2Surah(Kapittel)"Al-
Baqarah"("Kua")del av Ayat(Vers)185),- Måneden for omvendelse,tilgivelse,tålmodighet og 
tilbedelse.Det er en måned fylt av barmhjertighet,tilgivelse og frelse.Dens dyder og godhet er vel 
kjente og udiskutable. 

Abu Huraira rapporterte at Profeten Mohammed sa:"Når Ramadan kommer,er porten til 
himmelen åpnet, portene til helvete blir stengt, og djevlene er lenket."Al-Bukhari og Muslim. 

 Allah gjorde fasten obligatorisk i Ramadan for muslimer.Men faste er ikke noe eksklusivt for 
muslimer,det har vært en del av tidligere religioners trospraksis.Visdommen bak fastemåneden er å 
praktisere full underkastelse til Allah og selvbeherskelse, med det mål å reformere deg selv og bli 
en bedre person. ''Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var 
foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige,(2Surah "Al-
Baqarah"("Kua")Ayat 183)

Ut ifra hvordan mennesker mottar Ramadan, kan de bli delt i tre typer, to er fornøyd med Ramadan 
og en type er ikke fornøyd. 

Den første typen:     Dette er mennesker med sann tro,de mottar Ramadan med velkomst og feiring 
og ser på Ramadan som en av de gledeligste anledninger som er vel verdt deres feiring.De oppfører 
seg slik   av tre årsaker:  

*Det er lett for dem å faste,da de er vant til det.De faster mange andre dager i løpet av året, i tillegg 
til fasten i Ramadan,som en del av deres tilbedelse av Herren. 

*De vet at de jordiske velsignelser er flyktige og hvis de avstår fra dem, på grunn av frykt for og 
tilbedelse av Herren,vil de finne større og bedre velsignelser på Dommedag. 

*De har stor respekt for den og de vet hvor store belønninger som kan høstes i løpet av 
fastemåneden.Derfor ser du dem konkurrerende i å utføre tilbedelseshandlinger og gode gjerninger i 
løpet av Ramadan. 

Den andre typen:     De som er glade og hilser Ramadan velkommen,- ikke på grunn av tilbedelse,- 
men fordi de anser det som en god sesong for handel og andre gleder i dette flyktige livet.De ønsker 
å bruke denne måneden til å maksimere sin profitt.Så, mens andre er opptatt med 
tilbedelseshandlinger og resitering av Koranen for å høste belønninger, er de opptatt på 
handelsmarkedet for å høste mer penger.Det er ikke dermed sagt at vi må forlate vår handel og 
arbeidsplasser i løpet av Ramadan.Ramadan er en måned for både arbeid og tilbedelse.Men, handel 
og arbeid skal ikke oppta all vår tid og forårsake at vi ikke arbeider med tanke på vårt neste liv. 



Det finnes også andre former av denne typen: 

*Noen er glade på grunn av den spesielle maten de inntar i Ramadan. 

*Noen er glade fordi det er en sjanse til å selge TV-programmer som er fulle av synder.De 
konkurrerer i kringkasting av TV-serier, filmer og organiserer mange musikalske festivaler som 
fremmer syndige og onde ting.

*Noen er glade fordi de anser Ramadan som en luksusmåned.Du finner dem sovende hele dagen og 
ingenting gjør de,og våker hele natten ilag med sine venner eller i klubber.De utfører ikke noen 
ekstra tilbedelseshandlinger eller utfører flere gode gjerninger, men bruke heller tiden sin på å sove 
eller ha det gøy med vennene sine,og mister de store belønninger som er gitt i denne måneden.Noen 
endatil utfører ikke sine obligatoriske bønner til rett tid fordi de sover hele dagen. 

Den tredje typen:     De som mottar måneden Ramadan som om det er en stor katastrofe eller 
problematisk.Du finner dem ulykkelige fordi de følger sine begjær og lyster.De er ikke fornøyde 
fordi mulighetene for å finne hva de begjærer(mat, drikke, ... osv) og deres frihet er minimert i 
Ramadan. 

Kjære muslimer. 

Ønsker ikke du å være blant de menneskene som Ramadan vil gå i forbønn for på Dommens Dag? 

Vil du være blant de som ser på menneskene som raskt entrer Paradis fra døren til Al-Rayan(for de 
som konstant overholder faste) mens du ikke er blant dem? 

Vil du ikke ha de store belønninger som er gitt til dem som faster i Ramadan? 

Så, hvorfor forbereder du deg ikke til å utføre tilbedelser og gode gjerninger i Ramadan?

Hvorfor kan vi ikke forberede oss på å ønske Ramadan velkommen og motta den med glede og 
lykksalighet?

Til sist oppfordrer jeg deg til å forberede deg selv til å utnytte disse flotte dagene i Ramadan til å 
samle så mange belønninger og gjøre så mange gode gjerninger og tilbedelseshandlinger som du 
kan. 

O 'Allah,vi ber Deg om å holde Din nåde over oss, velsigne oss og hjelpe oss tilbe Deg og at vi gjør 
gode gjerninger i Ramadan. 

Amen 


