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Norsk
Mulighetene i Ramadan
Priset være Allah som skapte stjernebildet i himmelen og plasserte deri solen som en lampe og
månen som gir lys, som svøper natten over dagen, og dagen over natten og begge går med fastsatt
tid. Dette for at man skal ha vilje til å prise Ham eller vise takknemlighet.
Jeg bevitner at det ikke finnes annen guddom enn Allah, uten partner eller noen ved Hans side. Han
sier: Han er det som har sendt Sitt sendebud med ledelsen og sannhets religion, for å la den
vinne frem over all religion. Gud er tilstrekkelig som vitne. [48:28]
Og jeg bevitner at Mohammad er Hans tjener og sendebud, som har kalt verden til Allah med Hans
tillatelse.
Kjære muslimer
Faste er en av de beste handlingene i tilbedelse og lydighet. Det faktum at Gud har gjort det til en
del av tidligere religioner, og har pålagt dem det på samme måte som på muslimer, viser det: 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]
Derfor har Allah lovet stor belønning til de som faster og strever ekstra denne måneden med
underkastelse og tilbedelse. Abu Huraira (må Allah være fornøyd med ham) sa at Profeten (saws)
sa: Den personen som faster med fullstendig fromhets- og ansvarsfølelse, vil Allah tilgi alle
tidligere synder. [Al-Bukhari] Med tro menes: Tro på Gud, være tilfreds med Hans fastesystem og
søke Hans belønning.
Han sa også: De fem (daglige) bønner, fredag til fredag, og Ramadan til Ramadan, gir soning
for det som har skjedd siden den tidligere, når store synder er unngått. [Muslim]
Ramadan er en stor mulighet som Allah har gitt oss. Kloke og trofaste mennesker vil bruke denne
anledningen til å oppnå en høyere grad i livet etter dette. De gjør det fordi de vet at deres dager i
dette livet er begrenset og anledningen skulle kanskje aldri komme igjen.
Om du ønsker å være blant de som er velsignet på Dommedag, så må du jobbe for det. Levn søvn
og behag for en stund og bruk denne anledningen til å rette din oppmerksomhet mot oppnåelsen av
så mye belønning som du kan få.
Profeten Mohammad (saws) har anbefalt oss om å bruke Ramadan måned til å utføre gode
gjerninger. Han sa: «Øk fire kvaliteter i løpet av denne måneden, to er for å behage din Herre,
og to som du ikke kan klare deg uten. De to som er for å behage Allah er å repetere La Ilaha
Ill Allah og Istighfar (be om tilgivelse), og de to kvalitetene som du ikke kan klare deg uten er
å be Allah om å få adgang til Paradiset og søke tilflukt hos Ham fra Helvete.» (Hentet fra
Profetens (saws) khutba den siste dagen i Shaban) [Al-Bukhari]
Fasting er blant islams disiplinpraksiser. Dag og natt hele måneden bør tilegnes kraftfull
selvdisiplin. Dette er for å rense deg for tidligere synder og hjelpe deg med å forbedre deg, og
hindre deg i å utføre synder og dårlige gjerninger. Når du faster bør du ikke utføre dårlige

gjerninger og synder. Dette inkluderer bedrageri, inkludert bedrageri i handel, se på det som er
forbudt (f.eks. Tv-serier, og serier som har forbudt innhold og bilder), høre på det som er forbudt
(lyve og forbanne). Om man ikke gjør dette så vil ikke ens faste bli akseptert og man får ikke
belønningene.
Abu Huraira fortalte at Profeten (saws) sa: «Allah har ikke bruk for den som levner mat og
drikke, men ikke levner falsk tale og falsk oppførsel (dvs. at Allah ikke vil godta ens faste).»
[Al-Bukhari]
Abu Huraira fortalte også at profeten Mohammad (saws) sa: «Faste er et skjold, så den som
faster, bør ikke hengi seg verken til uanstendig tale eller frekk oppførsel. Hvis noen
fornærmer eller krangler med en, skal man si: ‘Jeg faster, jeg faster’.» [Al-Bukhari og Muslim]
For å unngå dårlige handlinger som berøver deg fra å få belønning, så er det viktig at du holder deg
opptatt med nyttige saker og gode gjerninger. Eksempler på dette er å komme Allah i hu, resitere
Koranen, bønn, gjøre noe bra for mennesker og bruke penger for Allahs sak. Ibn Abbas sa:
«Profeten (saws) var den mest sjenerøse av alle mennesker og han brukte å være mer sjenerøs
i Ramadan måned når Jibril brukte å møte ham…» [Al-Bukhari]
Det anbefales også at dere trener deres barn og lærer dem å faste fra de er unge. Det lærer dem
selvdisiplin tidlig, og hjelper dem til å like og forstå fastens verdi.
Kjære muslimer
Nå til dags mister mange muslimer Ramadanens store sjanse og kaster bort tiden sin på ubrukelige
saker. De kaster bort tiden til å sove om dagen og er våken hele natten, ikke i tilbedelse, men å ha
det morsomt med sine venner. Mange bruker disse nettene til syndige handlinger og ser på Tvprogram med forbudte bilder. Slike mennesker vil aldri dra fordel av måneden, og istedenfor å bli
en bedre person med å øve seg på selvanstrengelse og forandre seg selv, så kommer de ut av
Ramadan akkurat som de entret den. Noen har enda syndet mer og kommet lenger unna den rette
vei.
Jeg oppfordrer dere til å jobbe hardt og streve for å få så mye belønning som dere kan. Husk at det
er ikke sikkert denne sjansen kommer igjen, siden ingen kan være sikker på at de vil leve til neste
år, eller neste dag.
O Allah, hjelp oss og veiled oss til gode gjerninger i Ramadan. Vi ber Deg om å skjenke oss Din
barmhjertighet, og gjør oss til de som er velsignet og tilgitt i denne måneden.
Amen.

