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Livet etter Ramadan
Medmuslimer! Frykt Allah som Han bør være fryktet.Frykt for Allah er din beste skatt.
Kjære muslimer!Dager,måneder og år er skapt for å avgjøre din livslengde og dine muligheter for å
utføre gode gjerninger.Døden patruljerer dag og natt for å hente sjelene til de som ikke har flere
levedager igjen.Og alle blir konfrontert med sine handlinger på Oppstandelsens Dag.
Det er da Herren vil si:"Dette er kun dine handlinger som har blitt nedskrevet for deg og som jeg
skal belønne deg for.Den som får gode belønninger bør være Allah takknemlig og den som ikke får
det bør skylde på seg selv."
Kjære brødre!Deres måned,ramadan,har nå gått med deres gjerninger.La de som har begått feil blant
dere raskt vise anger og forbedre seg innen Angerens Dør lukkes og la de som har gjort godt
fortsette med dette,fordi den beste av alle lydighetsgjerninger er de som blir fulgt opp med dens
like.
Vær mere bekymret om dine gjerninger blir akseptert enn over gjerningen i seg selv.Allah
aksepterer kun gjerninger fra de fromme.
Vær også på vakt mot å følge opp gode gjerninger med dårlige.Om vi sier at gode gjerninger
utvisker dårlige gjerninger,er det ikke umulig at dårlige gjerninger ødelegger gode.
Trosbrødre!Dere var -i den nylig avsluttede rettferdighetens måned, - fastende på dagtid,i bønn om
natten og opptatt i ulike typer oppofrende handlinger for å bli belønnet og være reddet fra Helvetes
Ild.
Med denne månedens avreise er en av våre livsetapper passert.Slik er det vi passerer våre
dager,etappevis,på vår vei til det evigvarende bosted. Faktisk, videreføring av gode gjerninger til
enhver tid er karaktertrekket til rettferdige mennesker da handlinger av lydighet ikke har en bestemt
tid.Det er Allahs ubetingede rett over Hans tjenere så lenge de er i live.Ramadan er en mulighet for
de troende å konkurrerre med hverandre i gode gjerninger og vende sin sjel til fortjenestefulle
handlinger og holde den unna uvaner.Det er faktisk en plikt som påhviler enhver muslim å holde
seg på rettferdighetens vei,også etter ramadan.Å tilbe Allah bør ikke begrenses til ramadan
alene.Muslimers tilbedelse varer fram til deres død.Hvor onde er ikke de som kun kjenner Allah i
ramadan!
Kjære muslimer!Sikkert er det,aksept og avvisning av handlinger i denne måneden har sine
tegn.Blant tegnene på aksept av en god gjerning er når den blir fulgt opp av gode gjerninger,og et av
tegnene på avvisning er når en god gjerning blir etterfulgt av onde gjerninger.Derfor,etterfølg de
gode gjerninger med dens like,det vil være et tegn på aksept av den gode gjerningen.Og følg opp en
dårlig gjerning med en god gjerning da det indikerer at ens dårlige gjerning har blitt oversett.
Allah sier: "De gode gjerninger fordriver de onde. Dette er en påminnelse for dem som viser
omtanke."(11:114)
Profeten(saws) sa også: "Frykt Allah uansett hvor du er,å følge opp en ond gjerning med en god vil
slette den onde og knytt forbindelser med mennesker av god oppførsel."(At-Tirmidhee)
La de som er fast bestemt på å gå tilbake til synder etter ramadan få vite at Allah er alltid fornøyd
med dem som adlyder Ham,uavhengig av hvilken måned lydigheten finner sted, og er sint på de
som er ulydige mot Ham,uansett i hvilken måned ulydigheten finner sted.Kjernen av fremgang
ligger i et langt liv fylt med gode gjerninger.Og i en persons videreføring av gode gjerninger uten å
begrense det til en viss periode,bestemt måned eller spesiell plass,da dette er et tegn på ens
rettferdighet og aksept av ens gode gjerninger.

Medmuslimer!Selv om ramadan nå er omme,anbefales faste i andre måneder.Allahs
Budbringer(saws)har anbefalt å faste på mandager og torsdager.Han sa:" Gjerninger blir lagt fram
for Allah mandager og torsdager,og jeg ønsker at mine gjerninger blir lagt fram når jeg faster."
Det er også rapportert at han formante Aboo Hurayrah(Måtte Allah være fornøyd med han) slik: "Å
faste tre dager i hver måned er (det samme som)å faste for alltid." (Bukhari og Muslim)
Han sa også: "Den som faster i måneden ramadan, og så følger den med seks dager faste i
shawwaal så er det som han har fastet hele livet."(Muslim)
Selv om nattlige bønner i ramadan er omme,anbefales det å utføre nattlige bønner gjennom hele
året.Det er autentiske rapporter fra Profeten(saws)at: " Allah stiger ned til den nærmeste himmel i
denne verden i den siste tredelen av natten og sier:"Hvem kommer til å kalle på Meg så Jeg kan
svare han?Hvem kommer til å be om noe fra Meg så Jeg kan gi til han?Hvem kommer til å søke
etter Min Tilgivelse så Jeg kan tilgi han?"
Det mest gledelige for Allah av alle handlinger er de som blir utført kontinuerlig.
Medmuslimer!Mens der var en gruppe av ungdommer som i løpet av den edle måneden ramadan
var travelt opptatt med å bruke sin tid til syndefulle aktiviteter, var der andre som var travelt opptatt
med å utføre rettferdige gjerninger i lydighet mot sin Herre fremfor å følge sine egne begjær.Du så
dem bukkende,ydmykt utstrakt på gulvet,resiterende den Ærerike Koran.Slike ungdommer er det
muslimske samfunns håp og stolthet.
Kjære muslimer! Frykt Allah for frykt for Allah er kjernen i alle saker.Adlyd Allah og respekter
Hans restriksjoner.Da vil du oppnå Hans tilfredsstillelse og være reddet fra Hans pine.Vend ikke
tilbake til synd og ulydighet så du gjør deg fortjent til Hans straff.
Kjære brødre, takk deres Herre som gjorde dere i stand til å fullføre denne månedens fasting.Gled
dere over deres gode gjerninger og hold dere unna uønskede ting som kan føre til at dere mister
Allahs velvilje med dere.

