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Er vi klare for Ramadan? 

َشْهُر َرَمَضاَن الَّٖذٖٓي اُْنِزَل ٖفيِه اْلقُْرٰاُن هًُدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمَن  ﴿ 

 
 ﴾  اْلُهٰدى َواْلفُْرقَاِنِۚ فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ 

 ِ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيكُْم ِصيَاَمهُ،    أَتَاكُْم َرَمَضاُن َشْهٌر ُمبَاَرٌك، فََرَض َّللاَّ

تُْفتَُح فِيِه أَْبَواُب السََّماِء، َوتُْغلَُق فِيِه أَْبَواُب اْلَجِحيِم، َوتُغَلُّ فِيِه  

 الشَّيَاِطينِ َمَرَدةُ 

Kjære muslimer! 

Alle muslimer rundt om i verden opplever en helt 
annen gode spenning i disse dager. Det er bare 
noen få dager igjen til Ramadan, som inneholder 
mange gode nyheter for troende og har en 
eksepsjonell verdi for oss. Ved å forstå denne 
perioden veldig godt, gir Allah den allmektige oss 
en unik mulighet til å rydde opp, gjøre vårt 
regnskap og oppnå Allahs godkjennelse. Det 
viktigste som skiller måneden ramadan fra andre 
måneder og gjør den overlegen er at Koranen, som 
ble sendt for å veilede menneskeheten frem til 
dommedagen, begynner å bli åpenbart i denne 
måneden. Det er Mavla Dzülcelal selv som 
informerer oss om dette. Allah, den allmektige, 
sa: “ I måneden ramadan ble Koranen sendt ned 
med klare tegn som en sann veiledning til folket. 
Bokens lære gir et tydelig kriterium for å kunne 
skille mellom sanhet og usannhet. De av dere som 
opplever denne måneden, skal faste.»1 

Kjære troende! 

En av de mest karakteristiske trekk ved måneden 
Ramadan er fasten, som Allah har beordret oss til 
å gjøre. Allahs sendebud ملسو هيلع هللا ىلص sa: «Den velsignede 
måneden Ramadan har kommet til deg. Den 
allmektige Allah har gjort det obligatorisk for 
deg å faste i denne måneden. I denne måneden 
åpnes himmelens (Jannahs) porter, helvetes 
porter lukkes, og de rasende djevlene er bundet 
opp."2 

Fordelene med faste for kroppslig helse bekreftes 
av medisinske vitenskapelige undersøkelser. Selv 
forskere fra forskjellige religioner og kulturer 
erklærer at det å sulte mennesker i en viss periode 
vil være gunstig for helsen deres. Med faste får 
folk en rekke fordeler for deres helse og velvære. 

 
1 Bakara suresi, 2:185 
2 Nesâî, Sıyâm, 5 
3 Buhârî, Îmân, 28, Savm 6 

Imidlertid er den virkelige fordelen utvilsomt 
realisert i det åndelige og psykologiske området. 

Ærede fellesskap! 

En person må vise den samme omsorgen for sin 
sjel som han gjør mot kroppen sin. Menneskets 
åndelige verden finner muligheten til å bli 
sterkere med rensing av hjertet og rensing av 
sjelen. Med berikelsen av vårt hjerteland kan vårt 
formål med tilværelsen realiseres. Vi kan gå 
utover den materielle verden og oppnå ekte fred 
og lykke med konstruksjonen av den åndelige 
verden. Fastetilbedelsen bestilt av vår Herre er en 
flott mulighet for utdanning av vårt åndelige rike. 
Av denne grunn bør vi vurdere måneden Ramadan 
som en stor velsignelse gitt oss av vår Mevlana. 
Vår hellige profet Muhammad Mustafa ملسو هيلع هللا ىلص "Den 
som faster under Ramadan ved å tro på hans 
dyder og forvente sin belønning fra Allah, hans 
tidligere synder vil bli tilgitt."3 Han ga gode 
nyheter til de troende. 

Kjære brødre! 

Å se Ramadan-måneden bare som dager med sult 
hindrer oss i å forstå betydningen og viktigheten 
av denne måneden. Parallelt med rensingen av 
vår indre verden, må denne situasjonen også 
gjenspeiles i vårt daglige liv og handlinger. Vår 
profet ملسو هيلع هللا ىلص " Hvor mange fastende mennesker har 
ikke annet enn tørr sult etter fasten!"4 Han uttalte 
at problemet ikke bare handler om å være sulten. 
I nok en hadith står det: I nok en hadith står det: 
"Den som ikke slutter å snakke løgn og gjøre 
forretninger med løgner, Allah verdsetter ikke at 
han skal slutte å spise og drikke."5 Så å si, vi bør 
faste med hele kroppen, vi bør unngå stygge ord 
med tungen og forbudte ting med øynene. Vi må 
prøve å strengt adlyde Allahs ordre og forbud, og 
vi må føre denne tilstanden vår inn i en god vane 
etter Ramadan. 

Måtte Allah gjøre ham til en av sine tjenere som 
lever Ramadan-måneden ordentlig. 

Amin! 

 

 

4 İbn Mâce, Sıyâm, 21 
5 Buhârî, Savm, 8, Edeb 51 



Minner om: 

Kjære brødre! 

 Som alle muslimer, la oss strebe etter å beskytte 
vår felles skjebne og vår felles fremtid, moskeene 
våre, og for å bevare freden i denne solidariteten. 

Vi bør ikke glemme at vår Herre ga den gode 
nyheten om at enhver troende som er jamaat i 
moskeen og som støtter ham økonomisk og 
moralsk vil dra nytte av alle de gode tjenestene og 
vil fortsette å tjene belønninger selv om han er 
død, og han sa : "Den som bygger en moske for 
Allahs skyld, Allah vil bygge ham et herskapshus 
i paradis."6 Salige er de som konkurrerer i 
veldedighet og oppnår Allahs velbehag og er 
befridd fra helvetes pine! 

 

 

 
6 Buhârî, Savm, 8, Edeb 51 


