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Ramadan Middels regnskap
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Kjære Mine Søsken!
Vi har kommet til midten av måneden ramadan,
hvis begynnelse er barmhjertighet, hvis
midtpunkt er tilgivelse, og hvis slutten er frelse
fra helvete. Ved å bruke den åndelige
atmosfæren i denne velsignede måneden, hadde
vi som mål å modne vår åndelige verden.
Sammen håpet vi at Allah, den mest Rahman og
Rahim, ville tilgi våre synder. Vi tok tilflukt til
ham med fastene vi holdt, tilbedelsen og
lydigheten vi utførte. Og vi, som tror på Allah
(swt), vet at vi ikke har noen annen tilflukt enn
til Ham. I denne forbindelse henvender Allah (cc)
hele menneskeheten i personen til vår profet
(saas) i Surah Ahzab; “Sett din lit til Allah. Allah
er tilstrekkelig som beskytter!”1 Vår største
venn, vår Mavla, skuffer ikke håpet til hans
tjenere som søker tilflukt til ham og gir fred til
deres hjerter. Tross alt tror vi muslimer at
menneskehetens frelse bare er mulig ved å vende
oss til Sannheten og følge veien trukket av Ham.
Kjære troende!
I Koranen, vår øverste Mavla, Verdens Herre; “Å,
dere troende! Alltid frykt Allah. Enhver person
bør være årvåken overfor hva han sender i
forveien for morgendagen (dommens dag). Og
alltid frykt Allah! Sannelig, Allah er vel
underrettet om alt det dere gjør.”2 sier han.
Tjenere som virkelig tror på Allah (cc), hans
profet og den siste dag, viser maksimal innsats i
sin tilbedelse og lydighet for å oppnå fred i denne
verden og vinne det hinsidige, og fremfor alt for
å oppnå samtykke fra Allah Taela. De ser også
måneden Ramadan, da, med ordene til
Muhammad Mustafa (saas), som ble sendt som
en nåde til verdener, "djevler er lenket"3 som en
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unik mulighet. De streber etter å berike sitt
åndelige liv og forbedre sin moral.
Kjære Jamaat!
I måneden Ramadan bør vi gjøre følsomheten vi
viser som helhet ummah til en vane og bære
denne sinnstilstanden til andre perioder av året.
Det er nesten som om vi burde vite, som det
gamle ordtaket sier, "Anse alle som Hizr, nytt alle
dager som Kadr". Vi må opprettholde vår
kjennskap til Koranen, prøve å forstå den og leve
etter det vi forstår. Vi bør akseptere prinsippene
og verdiene til Koranen og Sunnah som vår guide
til livet og gjøre det til vår livsstil. Vi må ikke
glemme at Koranen ble lastet ned for å bli lest. Å
lese er meningsfylt med forståelse og å leve med
forståelse. Må min Herre gjøre oss til svake
tjenere, islamsk trofaste tjenere, en av hans
tjenere.
Kjære muslimer!
I de kommende dagene vil vi gå inn i de siste ti
dagene, som inkluderer maktens natt, da vår
opphøyde bok, Koranen, ble åpenbart. Aisha (ra)
sa: "Allahs sendebud (saas) pleide å vise en
innsats (i tilbedelse) i de siste ti dagene (av
Ramadan) som han ikke viste andre ganger."4 La
oss oppmuntre våre brødre og søstre som har
muligheten til å gå inn i Itiqaf i samsvar med
Sunnah. Som en takk for å holde Ramadan rask
og nå høytiden; Våre muslimske brødre som er
rike og når slutten av Ramadan bør ikke
neglisjere almissene til fitr. Vi bør aldri være
sløve med å gi vår zakat, som er en av
betingelsene for islam. La oss ikke glemme at
zakat ikke reduserer rikdommen vår. Tvert imot,
det beskytter og beriker. De av oss som ikke kan
faste på grunn av unnskyldninger, bør betale
løsepenger i sin helhet.
Måtte Allah gjøre oss til en av sine tjenere som
utfører måneden Ramadan på riktig måte.
Amin!
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