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Velsignede tre måneder 

َ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعٰلى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن ٖفي َخلِْق   ﴿ اَلَّٖذيَن يَْذكُُروَن ّٰللاه

السَّٰمَواِت َواْْلَْرِضِۚ َربَّنَا َما َخلَقَْت ٰهذَا بَاِطلًِۚ سُبَْحانََك فَِقنَا َعذَاَب 

 ﴾النَّارِ 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّهُ َدَعا بِٰهِذهِ   الَكِلَمات: َوُرِوَي َعْن َرسُوِل ّٰللاَّ

 «َوَشعْبَاَن َوبَِلِّغْنَا َرَمَضان  الَّلُهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َرَجبَ » 
Kjære muslimer! 

Det er Allah (c.c.), som har skapt alle skapninger 
ut av ingenting, og det er han som har gitt oss 
dette livet som en gave.  Selvfølgelig er hvert 
øyeblikk av vårt liv verdifullt. Det er imidlertid 
noen spesielle måneder der Allahs nåde og 
gavmildhet er større, sammenlignet med de 
andre månedene. Disse månedene er Rajab, 
Shaban, og Ramadan. Det er viktig å legge til at 
dersom vi utnytter tiden godt i disse tidene, kan 
det bidra til at vi kan få Allahs rahma, og oppnå 
lykke i både denne og neste verden. Denne 
velsignede tiden inneholder mange spesielle 
netter. Blant annet Regaip natten, Miraj og 
Berat nettene. Deretter blir vi gitt muligheten til 
å entre Ramadan, der Allah gir oss muligheten 
til å få medfølelse med fattige mennesker. 
Denne spesielle tiden når sitt høydepunkt i 
laylatul qadr, der englene kommer ned til 
jorden. Ved denne anledningen er de tre 
månedene, en tid for å reflektere over livet vårt. 
For hver dag nærmer vi oss døden, og disse tre 
månedene er en tid vi bør utnytte godt for å 
styrke vår spiritualitet  ( iman) 

 

Kjære brødre! 

Som vi alle vet, så går tiden veldig fort. Og det er 
dessverre slik at vi til tider glemmer det neste 
liv, og det som venter oss. For å sette en stopper 
for dette, og styrke vår spiritualitet igjen, er 
disse tre månedene en fantastisk mulighet. Vi 
bør unytte denne muligheten ved å gjøre så 
mange gode gjerninger som mulig, og dermed 
nærme oss Allah og vår profets sunnah ( fvmh). 
I tillegg må vi også i denne tiden reflektere over 
hensikten med vår skapelse, og gjøre en 
redegjørelse for vårt gjenværende liv. Allah sier 
i Koranen: «De husker alltid Allah mens de står, 
sitter eller ligger ned; de tenker på skapelsen av 
himmelen og jorden (og sier:) «Vår Herre! Du 

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

har ikke skapt dette uten mål og mening. Ære 
være Deg! Spar oss fra ildens straff.»1 

Kjære brødre! 

Vi troende, som organiserer livet vårt i henhold 
til verset jeg leste, vurderer denne velsignede 
tiden med bevisstheten om at vi er Allahs 
tjenere, tilber han på en oppriktig måte, vender 
oss til den rettmessige vei, og ber Allah om 
tilgivelse for våre synder. Allah den allmektige 
sier i Koranen: "Si: Å Mine tjenere som 
overtrådte grensene og gjorde seg selv urett! 
Fortvil ikke over Allahs nåde. Sannelig, Allah 
tilgir alle synder. For han er veldig tilgivende, 
veldig barmhjertig."2 La oss i disse hellige 
månedene vende oss til vår Herre, og gjøre vårt 
beste for å få hans velsignelse. Måtte våre sjeler 
bli forfrisket, og bli renset ved å holde seg borte 
fra alle slags synder og unyttige gjerninger. La 
vårt slagord være å leve med oppriktighet og 
konkurrere om å gjøre flest mulige gode 
gjerninger.  

 

Kjære brødre! 

Månedene Rajab og Saban er forberedelser til 
den velsignede måneden Ramadan. Vår elskede 
profet sa: "O Allah! Gjør månedene Rajab og 
Sha'ban velsignet for oss og bring oss til 
måneden Ramadan."3- Vi bør legge vekt på 
spiritualitet og øke vår tilbedelse og dhikr. Vi 
bør fortelle barna våre om måneden Ramadan og 
oppmuntre dem til å gjøre gode gjerninger. I 
Ramadan bør vi faste i samsvar med sunnah og 
disiplinere våre nafs. Vi bør prøve å utføre våre 
bønner i moskeer og delta i programmer som 
styrker vår Iman. Måtte Allah gi alle oss 
muligheten til å utnytte disse tre månedene på 
en god måte, og måtte disse tre månedene være 
grunn til at vi kan få Allahs rahma i både denne 
og i neste verden. Amin 

 

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


