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Norsk

Ramadan
O Du som tror, - Frykt Allah, som Han burde være fryktet, og dø ikke unntatt som muslimer.
O Du som tror, - Vær bevisst Allahs eksistens, og tal direkte og likefremt.Han vil tilgi dine synder og gjøre
dine gjerninger gode.Og den som tar Allah og Hans Profet som veiledere, har allerede oppnådd en mektig
seier.
Min respekterte brødre og søstre.
Vi er i første uke av Ramadan.Denne fredagsprekenen(Khutbah) er en liten påminnelse om denne Hellige
Måned.
Hvorfor faster vi?Hva forventer vi å oppnå ved å faste?Og, hvordan kan vi gjøre det beste ut av Ramadan?
Hva bør vi gjøre for å få maksimalt utbytte?
Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må
bli gudfryktige,(2:183)
De av oss som faster, nyter tilfredsstillelsen ved at vi gir opp vår deilige mat og drikke,vår fritid og
underholdning,til behag for Vår Herre og Opprettholderen av alt.Allah forteller oss i Hans Hellige Bok at
alle våre andre plikter angår de fattige,de trengende, vår familie og oss selv,- men faste er for Allah alene, og
Han belønner hvem Han vil.
Vi må alltid ta hensyn til formålet med vår faste.Det er ikke bare å være sultne og tørste.Det er å være bevisst
på Allah,alltid.Faste lærer oss å temme våre lavtstående lidenskaper, al-nafs-al-ammara-bis'su(Egoet som
innstendig ønsker ondskap).Dette er det laverestående "jeg"et som klynger seg til jorden og drar oss mot alle
hatske og skammelige handlinger,som misunnelse,grådighet,seksuelle begjær,sjalusi,sinne,hat,hevn o.l.
Fasten hjelper oss til å være disiplinerte.Det hjelper oss til å styrke vår samvittighet, det høyere egoet, som
på arabisk kalles al-nafs-al-law-waamah(Egoet som bebreider).Dette er det selv-bebreidende egoet som
stadig klandrer seg selv og søker å rette alle feil og synder utført av det laverestående selvet.
Denne kampen for å fremdyrke selv-disiplin foregår ikke bare i Ramadan.Det er en livslang kamp.Sjaitan vil
hele tiden gi oss fristelser og få det onde i vår natur til å synes tiltalende for oss.Men vi må være på vakt og
vi må huske hva som behager Allah.Vi må si:"A'oothu billaahi minash-Sjaitaanir-rajeem.("Jeg søker tilflukt i
Allah fra Shaytaan, den Forbannede.")Vi må stadig huske på at Allah vil holde oss ansvarlig for våre
handlinger.Vi ønsker ikke å være blant taperne, de som ender i helvetesild, Jahannam,wal A-oothu-bil-Laah!
Vi ønsker å være blant vinnerne, de som vil entre Paradis.Vi ønsker å tilbringe våre liv ved å rense våre
tanker,ord og handlinger, slik at når vi dør har vi et renset hjerte og sjel.Vi ønsker at vår Ruh,vår sjel ,er like
ren og plettfri som den dagen da vi ble født.De siste versene i Surah "Al Fajr"(Morgengryet), er faktisk de
ordene vi alle vil like høre fra Allah, når vi dør og vender tilbake til Ham:
Du sjel, som har ro og harmoni,
vend tilbake til din Herre tilfreds og godtatt:
Gå inn blant Mine tjenere!
Gå inn i Mitt paradis!(89:27-30)
Ramadan er også en tid for oss å huske dem som faster hver dag i livet deres, ikke av valg, ikke fordi de
ønsker å faste, men på grunn av fattigdom.De har rett og slett ikke nok å spise eller drikke.Vi som har tilgang
på rent drikkevann,varme måltider hver dag og et varmt, komfortabelt hjem,må huske at vi er veldig heldige
som har disse velsignelsene.Ramadan er en tid til å huske på andre som er mindre heldige enn oss selv. Det
er en tid til å vise medfølelse og barmhjertighet.Du vet,alle ganger en muslim begynner en viktig handling,
sier han Basmallah: "Bismillaahir Rahmaanir Raheem!"Han sier: Jeg begynner denne handlingen i Allahs

navn,Den Barmhjertige,Den Nåderike!
Kjære Brødre og Søstre, hvor mange ganger om dagen sier vi disse ordene?Naturligvis må det ha en effekt
på vår oppførsel, hvis vi er bevisste på betydningen.Dette må lede til at medfølelse og barmhjertighet vil
strømme fra våre ord og handlinger.Med tiden vil hele vår karakter være fylt av Allahs barmhjertighet og
medfølelse.Dette er en av de store lærdommene i Ramadan.Det er derfor det er viktig for oss å betale Zakat i
løpet av denne måneden.Zakat er 2,5% av ubrukt rikdom som går til de fattige og trengende.La oss forsøke å
huske disse viktige lærdommene fra Ramadan.
All lovprisning tilhører Allah,Herren over alle verdener,måtte hilsener og fred være med den beste
Budbringer,Muhammed(Allahs Fred og Velsignelser være med han)og over hans familie og over hans
følgesvenner.
Se,for et skue,Allah og Hans Engler overøser Profeten med velsignelser.
O du som tror!Spør etter velsignelser for ham, og hils ham med en verdig hilsen.
O Allah!Send din velvilje over Muhammed og hans familie, akkurat som Du sendte din velvilje over
Abraham og hans familie.
O Allah, send velsignelser over Muhammed og hans familie, akkurat som Du velsignet Abraham og hans
familie.I begge verdener, er Du prisverdig og opphøyet.
Kjære Brødre og Søstre.
Mange av oss tror at Ramadan er en tid for å "gå sakte" og unngå å slite oss ut.Noen av oss, hvis vi hadde
muligheten,ville sovet hele dagen frem til Iftar.Dette er helt feil.
Ramadan er ikke en tid for å gå i dvale.Dvale er for bjørner og andre dyr gjennom den kalde vinteren.Det er
ikke for muslimer!
Ramadan er den tiden vi skal være opptatt med å lese og forstå Koranen,studere vår religion og prøve å
forbedre vår kunnskap og vår karakter.Det er en tid for åndelig fornyelse og vekkelse.
Mange viktige begivenheter fant sted i Ramadan:
Den hellige Koranen ble åpenbart i Ramadan.
Slaget ved Badr fant sted i Ramadan.
Mekka ble erobret i en blodløs kamp av Profeten Muhammed(Allahs Fred og velsignelser være med
han)under Ramadan.
Tariq bin Ziyad erobret Spania under Ramadan.Listen fortsetter og fortsetter ...
Så husk,Ramadan er ikke en unnskyldning for latskap.Det er en tid for å forbedre oss selv, forbedre vårt
sinn,kropp og sjel. Vi må ønske Ramadan velkommen som en dypt savnet venn.
Må Allah aksepterer vår faste som vi kun gjør for Hans skyld.Vi faster ikke bare for å gå ned i vekt eller for å
vise frem til andre hvor fromme vi er.Vi faster fordi vi elsker Allah, og vi ønsker å behage Ham.Vi skylder
Ham så mye.Faste er en veldig liten ting Han ber oss om å gjøre kun for Ham.
Må Allah spre Sine rikeste velsignelser over oss og på alle dem som faster under Ramadan,kun på grunn av
kjærlighet til Ham.Må Han hjelpe oss til å rense oss selv, ved å tilgi våre synder og måtte Han la oss få være i
selskap med Hans venner(awliyaa Allah.)
O Allah, hjelp oss til å rense oss selv i kropp, sinn, hjerte og ånd.Hjelp oss å søke og finne Dine gode gleder
og,O Allah,husk oss i selskap med Dine kjære venner.
O Allah, la ikke våre hjerter avvike fra Sannheten nå som vi har blitt veiledet, men gi oss Nåde fra Din
tilstedeværelse, for du er Giveren uten grenser.
Min Herre, hjelp meg å perfeksjonere min bønn, og bønner av mine etterkommere, Vår Herre, godta denne
bønnen.
Min Herre, tilgi meg og(kun om de er muslimer*)mine foreldre, og alle troende frem til Dommedag.
Ære være Allah, Herren av Majestet og Ære.Allahs Fred være over Profetene.Priset være Allah,Alle
Skapningers Herre.
Amen.

