
Kkutba, 20.01.2023 
De Tre Velsignede Måneder 

َ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعٰلى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن ٖفي َخْلِق   ﴿ اَلَّٖذيَن يَْذكُُروَن ّٰللاه

 ﴾ السَّٰمَواِت َواْْلَْرِضِۚ َربَّنَا َما َخلَْقَت ٰهذَا بَاِطلًِۚ سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنههُ َدَعا   بِٰهِذِه الَكِلَمات: َوُرِوَي َعْن َرُسوِل َّللاه

 «الَّلُهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َرَجَب َوَشْعبَاَن َوبَِلِّْغنَا َرَمَضان»

 
Kære Muslimer! 
Allâh (j.j), som skabte alle væsener ud af ingenting, 
og har skænket os livet. Selvfølgelig er hvert øjeblik 
af vores givne liv værdifuldt. Der er dog specielle 
tidspunkter, hvor Allâh den Almægtige skænker Sin 
nåde og gavmildhed til Sine tjenere i store 
mængder. Månederne Rajab, Sha’ban og Ramadan 
er således portene til velsignelser, der åbnes, den 
ene efter den anden. Disse enestående tider er 
befordrende for vores materielle og åndelige frelse, 
evig fred og lykke. Denne barmhjertigheds sæson 
starter med at oplive vores hjem med Regaip-natten 
og med nætterne Miraj og Beraat tilskynder vores 
sind til at kontemplere. Den disciplinerer vores 
sjæle og ejendele i måneden Ramadan og når sit 
højdepunkt med engles nedstigning til jorden under 
laylat-ul Qadr. Under den travle hverdag der suser 
som vinden, vil tiden med de tre hellige måneder 
være en lejlighed for at stille os selv til regnskab, 
kontemplere, vende tilbage til vores essens, slutte 
fred med os selv og styrke vores spiritualitet. 

 
Beærede Troende! 
I en tid med hastighed og fornøjelse, vi lever i, er 
langt de fleste mennesker fordybet i livets daglige 
strømning og fordybet i verdslige sysler. I dage og 
nætter hvor tiden flyver afsted, jager de flygtige 
fornøjelser. For at sætte en stopper for denne 
tendens og for at styrke vores spiritualitet igen, er 
disse tre måneder en sæson med kæmpe muligheder 
for os. Vi bør vende denne fornemme årstid til 
barmhjertighed ved at rense vores sjæle, nærme os 
Allah og følge vores profets (s.a.w) sunnah. På 
samme måde må vi genopfatte vores 
skabelsesformål og lave et regnskab om vores 
resterende liv. Faktisk er troende, der lever livet i 
overensstemmelse med formålet med deres 
skabelse, beskrevet som følger i Koranen: “der 
ihukommer Allâh, stående og siddende og 
liggende på deres side og tænker over himlenes 

 
1 Âl-i İmrân suresi, 3:191 
2 Zümer suresi, 39:53 

og jordens skabelse: “Vor Herre! Du har bestemt 
ikke skabt dette forgæves. Priset være Du! 
Beskyt os mod Ildens straf!’”1  

 
Værdifulde Jamaah! 
Vi troende, som organiserer vores liv i 
overensstemmelse med det vers, jeg lige har læst, 
tilbringer denne velsignede tidsperiode med 
bevidstheden om trældom, tilbeder meget og vender 
os til godhed og gode gerninger. Samtidig beder vi 
om tilgivelse fra vores tidligere synder ved at lave 
istikhfar. Allâh den Almægtige henleder 
opmærksomheden på dette i Koranen: “Sig: “O 
Mine tjenere! I der er gået til yderligheder over 
for jer selv, opgiv ikke håbet om Allâhs 
barmhjertighed. Allâh tilgiver samtlige synder. 
Han er Den atter Tilgivende og Den 
Barmhjertige.”2 Lad os vende os til vor Herre, i 
disse hellige tider.  Lad os gøre en indsats for at 
vinde hans godkendelse. Må vores hjerter blødgøres 
af medfølelse, og må vores sjæle blive forfrisket med 
generøsitet. Må vores sjæle blive renset ved at holde 
os væk fra alle slags synder og ubrugelige gerninger. 
Lad vores mål være at leve med den rene tro, 
oprigtighed, konkurrere i godhed og fromhed. 

 
Hæderlige Muslimer! 
De tre velsignede måneder er forberedelser til den 
velsignede måned Ramadan. I disse tider bønfaldt 
vores elskede profet og sagde: “O Allah! Gør 
månederne Rajab og Sha'ban velsignede for os 
og bring os til måneden Ramadan.”3 Vi bør lægge 
vægt på spiritualitet og øge vores tilbedelse og 
dhikr. Vi bør fortælle vores børn om måneden 
Ramadan og opmuntre dem til at tilbede. I de tre 
måneder bør vi begynde at faste i overensstemmelse 
med sunnah og disciplinere vores nafs. Vi bør 
forsøge at udføre vores bønner i vores moskeer og 
menigheder og deltage i uddannelses- og 
samtalekredse i vores menigheder. 

Må vores Herre skænke bevidsthed, skarpsindighed 
og fremsyn til alle muslimer for tilbedelsens skyld, 
der vil udføres ved lejlighed af de tre velsignede 
måneder. Amin! 

 

3 Müsned-i Ahmed, H. No: 2346 (Abdullah b. Ahmed’in zevâidlerindendir) 


