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Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och 
välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammad – må Guds frid och 
välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans 
sanna efterföljare. 

Ämne: Planera och ta vara på Ramadan månaden 

Bröder och systrar, månaden ramadan har kommit; barmhärtighetens och 
förlåtelsens tid; vi tar emot Ramadan med överväldigande glädje. 

Ankomsten av Ramadan är dagen då våra hjärtan kommer att öppnas. Våra själar 
fylls av glädje och hopp. Vi är glada över återkomsten av denna månad. Må Gud 
hjälpa oss med din rättfärdighet och ditt stöd. 

Allahs tjänare. Vem av muslimerna känner till värdet av denna månad? 
Den heliga månaden Ramadan då den första uppenbarelsen av Koranen ägde 
rum. 

Laylat al Qadr, eller kraftens/skapelsens/allmaktens natt, är den bästa av alla 
nätter. Den är bättre än tusen månader. Ber du en bön under denna månad så är 
den bättre än en bön under 1000 månader. 

Profenten: (ملسو هيلع هللا ىلص) Guds frid och välsignelser vare med honom – sa; 
- Den som fastar Ramadan av tro och i hopp om belöning. 
- Den som tillbringar maktens natt i bön av tro och i förväntan. 
Kommer få sina tidigare synder att bli förlåtna som den dag hans mor födde 
honom. 
 
Ramadan är en helig fastemånad för muslimer runt om i världen, en tid av 
gemenskap och givmildhet. 

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص
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Det berättades från Talhah bin 'Ubaidullah att två män från Bali kom till Allahs 
Sändebud (ملسو هيلع هللا ىلص). De hade blivit muslimer tillsammans, men en av dem brukade 
anstränga sig mer än den andra. Den som brukade anstränga sig mer gick ut för 
att slåss och blev martyrdöd. Den andra stannade ett år längre, sedan gick han 
bort. 

Talhah sa: 
"Jag såg i en dröm att jag var vid paradisets port och jag såg dem (de där två 
männen). Någon kom ut från Paradiset och släppte in den som dött sist, sedan 
kom han ut och släppte in den som hade blivit martyrdöd. Sedan kom han 
tillbaka till mig och sa: ’Gå tillbaka, för din tid har ännu inte kommit.’” 
Nästa morgon berättade Talha för folket om det och de blev förvånade. Nyheten 
om det nådde Allahs Sändebud (ملسو هيلع هللا ىلص) och de berättade historien för honom. 
Han sa: "Varför är du så förvånad över det?” 

De sa: "O Allahs Sändebud, den första var den som kämpade hårdare, sedan 
blev han martyr, men den andre släpptes in i Paradiset före honom. Allahs 
Sändebud (ملسو هيلع هللا ىلص) sa: "Blev han inte kvar i ett år?" De sa: "Ja." Han sa: "Och kom inte 
Ramadan och han fastade, och han bad sådana och sådana böner under det 
året?” 

De sa: "Ja." Allahs Sändebud (ملسو هيلع هللا ىلص) sa: "Skillnaden mellan dem är större än 
skillnaden mellan himmel och jord.” 

Planera och ta vara på din månad 
En lyckad färd under dessa heliga dagar kräver att vi avsätter mer tid än normalt 
för dyrkan och böner. En troende minskar arbetet om möjligt och skär ned på 
andra aktiviteter. 

Detta eftersom denna speciella tid då vi har en stor chans att få Guds välsignelser 
är begränsad. Därför är det naturliga för varje troende att planera och 
schemalägga dagen med fokus att nyttja så mycket gott hon kan.

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص


