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Måneden Ramadan
Måneden Ramadan har kommet. Muslimer ser frem til barmhjertigheten, Allahs tilgivelse, frigivelse
fra sine synder, oppnå Paradiset og forberede seg til å få det som om det er en sjanse som aldri
kommer tilbake.
Ibn Abbas (Allah være tilfreds med ham) har sagt: "Allahs Sendebud (saws) var den mest
gavmilde av menn. I Ramadan måneden var han særlig gavmild. Engelen Gabriel (fred være
med ham) møtte Profeten (saws) hver natt i Ramadan, for å lære ham Koranen. Når Gabriel
møtte ham, var han visselig mer gavmild enn den hurtigste vind."
[Al-Bukhari, Muslim]
Siden Profeten (saws) var så velsignet av Allah, levde han et liv med å reflektere på riktig måte å
tilbe Allah, han var aktiv med å øke tilbedelses aktiviteter i løpet av Ramadan og muslimer burde
virkelig følge hans gode eksempel.
Allah, Den Allmektige forordnet Ibadat (tilbedelse) for å øke oppførselen og innstillingen til riktig
nivå, og Han sier:
”Be om hjelp i tålmodighet og bønn. Dette er hardt, unntatt for de ydmyke.” [Koranen, 2:45].
”Pilegrimsreisen skal foregå i bestemte måneder. Den som i disse beslutter å foreta
pilegrimsreisen, må avstå fra omgang med kvinner, ugudelig adferd og krangel.” [Koranen,
2:197].
”Pålegg dem en gave, hvorved du kan rense dem og lutre dem. Fremsi bønn for dem. Dine
bønner gir dem ro. Gud hører, vet.” [Koranen, 9:103].
”Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så
dere må bli gudfryktige.” [Koranen, 2:183].
Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Profeten (Allahs fred og velsignelser være
med ham) sa at: "Den som unnlater å komme med løgner og å handle galt, av ham vil ikke
Allah kreve at han gir avkall på sin mat og drikke."
[Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmidhi]
All tilbedelse bør slutte med å erklære at det ikke er noen annen Gud enn Allah, og dette bør vises i
muslimers oppførsel og handlinger. Hvis faste ikke resulterer i Taqwa og å levne falsk tale eller
handlig, vil den miste sin verdi og mening, og personen vil kun oppnå sult og tørste.
Muslimer bruker Ramadan til å søke Allahs nærhet, Abu Huraira fortalte: Allahs sendebud sa: ”Når
måneden Ramadan starter, åpnes Paradisets porter og Helvetes porter stenges, og djevlene er
i lenker.”
Hvis muslimer forestiller seg at portene til himmelen er åpnet og portene til Helvete er stengt og
djevlene er i lenker, så vil de glede seg over å utføre gode handlinger som bringer dem nær
Paradiset og distansere dem fra Helvete. Dette viser denne månedens tilgjengelige muligheter,
barmhjertighet og tilgivelse.

Profeten (saws) sa: ”Enhver som når måneden Ramadan og som ikke får sine synder tilgitt, og
deretter entrer flammen, da kan Allah distansere seg fra han.” [Al Tirmidhi].
Av de tre personene som profeten (saws) forbannet, er den ene en uheldig muslim som møter
Ramadan med god helse men bruker ikke anledningen til å søke Allahs barmhjertighet.
Ramadan er den viktigste måneden i året. Det er den måneden som de troende venter ivrig på,
måneden for faste og bønn. Det er måneden som gir mulighet for tilgivelse fra Allah og fjerner våre
synder. Det er måneden for å utføre gode gjerninger og gi i veldedighet. Det er måneden der bønner
blir besvart og tilbederens status opphøyes og synder tilgis.
Profeten (SAWS) sa: «Allah sier: «Bortsett fra fasting, for det er kun utført for Meg, og Jeg vil
belønne den fastende, for sannelig har han forlatt sine begjær, sin mat og drikke, for Min
skyld.» Den som faster opplever to gleder, en når han bryter sin faste, og en når han møter sin
Herre. Sannelig er ånden til en fastende person kjærere for Allah enn duften av musk.»
Bukhari og Muslim
Derfor bør muslimer glede seg til måneden som innehar hemmeligheter og fantastiske beskrivelser.
Ta i mot Ramadan med åpne armer og glede slik at dere kan oppnå fordelene og belønningene
derfra.
Unngå å være blant de som ikke kjenner annet av Ramadan enn måltidene, og utvalget av
restauranter. De sover om dagen, og vandrer gjennom kvelden og natten uten å smake på dyden av
fasten.
Den fastende person trener seg selv til å huske at Allah alltid ser og vet, så han avstår fra sine
begjær selv om de er tilgjengelig, da han vet at Allah kan se ham.
Når man faster blir man også vant til å gjøre mere gode gjerninger.Profeten (SAWS) sa: «Det er en
port i Paradiset ved navn Al-Rayian som kun de fastende vil kunne entre på Dommedag.»
Ramadan er sannelig en meget spesiell måned. Allahs tjenere faster og søker Allahs velsignelser og
belønninger i denne måneden.
Ta i mot Ramadan med glede og åpne armer, ønsk den velkommen og delta i dydige gjerninger,
oppmuntre til det som er rett og riktig, og fordøm det som er forbudt og galt.
Må Allah (SWT) akseptere fasten fra oss, samt de gode gjerninger i denne måned. Amen.
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