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De troendes vår: vintersesongen 
يَاٍت   ﴿ اِنَّ ٖفي َخْلِق السَّٰمَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف الَّْيِل َوالنََّهاِر َْلٰ

 ﴾ ِْلُ۬وِلي اْْلَْلبَاِبِۚ 
 ِ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النَّبِي 

ُ لَهُ نُُزلَهُ ِمَن اْلَجنَِّة  » كُلََّما َغَدا  َمْن َغَدا إِلَى اْلَمْسِجِد َوَراَح أََعدَّ َّللاَّ
 « أَْو َراحَ 

Kjære brødre! 
Allah har skapt universet og hver partikkel i det i 
en viss rekkefølge og balanse. Det er ingenting fast 
i denne balansen, hvor det ikke er noen mangel 
eller gap. Alt som er skapt er i konstant bevegelse, 
husker Allah, og fungerer som det som er tildelt 
det. Det er bevegelser i menneskers liv, akkurat 
som i andre skapninger. På menneskets liv er det 
fødsel og barndom som våren, som er den første av 
årstidene, ungdom som sommer, modenhet som 
høst, og til slutt alderdom og død som vinter. Hver 
årstid har hver alder sine egne spesielle aspekter, 
lettheter og vanskeligheter, så vel som 
velsignelser og muligheter. Hvis vi bruker disse 
velsignelsene og mulighetene i den retningen vi er 
befalt, har vi håp om å være blant dem som oppnår 
frelse både i denne verden og i det hinsidige. 
Sesongmessige endringer påvirker ikke bare 
naturen, men har også en psykologisk effekt på 
mennesker. For eksempel fører vår- og 
sommersesongen til at vekkelsen og gleden i 
naturen påvirker mennesker og får oss til å bli 
lykkeligere. På den annen side har det blitt 
observert at folk er mer pessimistiske i lukket og 
kaldt vær. 
Kjære fellesskap! 
På dette tidspunktet, profeten (fvmh), som så på 
årstidene med visdommens øye: "Vinteren er den 
troendes vår: Vi faster fordi dagene er korte. 
Siden nettene er lange, reiser han seg og ber.»1 
Han erklærte for oss at vintersesongen er en 
mulighet. Når vi ser på vintersesongen fra 
visdommens vindu, husker vi hvilken stor 
velsignelse og mulighet vi faktisk har. Ved å dra 
nytte av denne velsignelsen i vintersesongen, når 
vi tilbringer dagen med faste og kveldene med 
tilbedelse, dhikr og kontemplasjon, må vi bringe 
våren til vår spiritualitet og få den til å 
gjenopplive. 
Spesielt når vi vurderer våre problemer som å ikke 
klare å planlegge tiden godt og dermed kaste bort 
tiden, som er et av vår tids største problemer, 
presenteres vintermånedene som en ny 

 
1 Ahmed bin Hanbel, Müsned, III. 75; Ebû Ya‘le, 
Müsned, II, 519 

begynnelse og en mulighet for innovasjoner. 
Spesielt når vi vurderer våre problemer som å ikke 
klare å planlegge tiden godt og dermed kaste bort 
tiden, som er et av vår tids største problemer, 
presenteres vintermånedene som en ny 
begynnelse og en mulighet for innovasjoner. 
Faktisk er det i Koranen understreket at vi bør 
bruke årstidene som en mulighet ved å ta lærdom 
ved å si: "Det er absolutt tegn for de sindige 
mennesker i skapelsen av himmelen og jorden, og 
forskjellen mellom natt og dag."2 
Kjære muslimer! 
Vintersesongene er årstidene for å disiplinere 
sjelen vår og fullføre vår uferdige virksomhet. Det 
er en flott mulighet for våre brødre som ikke har 
for vane å be ennå, å begynne å be. Faktisk er 
rekkefølgen av bønnetider en uunngåelig mulighet 
for å bli en vane. Vi bør vurdere boken vi ikke 
kunne lese, resitasjonene av Koranen vi ikke 
kunne fullføre, og suraene som vi ikke kunne 
utenat innenfor disse mulighetene. Våre 
ledsagere, som ble moralisert med moralen til vår 
profet, så også frem til vintersesongen og 
engasjerte seg i mer tilbedelse når den kom. 
Sammen med våre familiemedlemmer kan vi gjøre 
vintersesongen til en sesong med muligheter og 
barmhjertighet, og vi kan gjøre bønner, dhikrs og 
gode gjerninger som vi ikke har klart å gjøre mange 
ganger, og vi kan nesten være medvirkende til en 
ny begynner i familielivet vårt. Å delta i Erkam 
Talks er en viktig mulighet til å evaluere de lange 
vinternettene. Vi bør være i stand til å være et godt 
eksempel for våre fremtidige generasjoner ved å 
delta i aktiviteter som å venne seg til å be i 
menigheten og delta i aktiviteter som 
morgenbønnsprogrammer organisert i moskeene 
våre. Vår barmhjertighets profet, som tok den 
største forsiktighet i å be i menigheten og aldri 
stoppet før sin død, sa i en hadith: "Den som går 
til moskeen morgen og kveld, Allah vil forberede 
et sted for ham i paradiset hver morgen og kveld."3 
Kjære brødre! 
Vi vil aldri nå vår åndelige vår hvis vi kaster bort 
dagen med unødvendige gjerninger annet enn vårt 
daglige arbeid, og hvis vi er opptatt med ting vi 
ikke har ansvar for. Av denne grunn bør vi se 
vintersesongen som barmhjertighetens sesong, 
vurdere de tre månedene som en 
forberedelsesaften og veilede livene våre med det 
mottoet. Måtte Allah gjøre oss i stand til å vurdere 

2 Âl-i İmrân suresi 3:190 
3 Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285 



vintersesongen som en forberedelse for nye 
lovende begynnelser og tre måneder. Amin! 


