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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: Mottagandet av månaden Ramadan. 

Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom ALLAH. Han är en och Han har 
ingen vid Sin sida, och jag vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och 
sändebud. 

Fasta är obligatoriskt för Nationen Islam; ALLAH gjorde fastan till den fjärde av de 
fem pelare i Islam. 

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för de  som levde 
före er - kanske skall ni frukta Gud. 

Ur koranen [Surat Al-Baqarah, Vers 183] 

Allāhs sändebud – Guds frid och välsignelser vare med honom – sa. ; Islam 
bygger på fem; Vittnesbörd om att det inte finns någon gud utom Gud och att 
Muhammad är Guds budbärare, och han upprättade bön, betalade allmosan 
(Zakat), fasta Ramadan och Pilgrimsfärden till Mekka. 
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Allāhs sändebud – 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. 

Mina bröder och systrar; 
Muslimen bör välkomna denna månad med glädje och lycka. Salighet och 
tacksägelse till den förlåtande Herren; Som vägledde den att nå månaden 
Ramadan och gjorde den bland de levande, fastande och uppriktiga som tävlar i 
den om goda gärningar;  

Allāhs sändebud – Guds frid och välsignelser vare med honom – brukade ge 
följeslagarna de goda nyheterna om anländandet av Ramadan. 
Han informerade dem om att detta är månaden då nådens portar och portarna till 
Paradiset är öppna samt då portarna till Helvetet är stängda. Under denna månad 
är djävularna fastkedjade. 

Han har även berättat att Allāh sagt: 
Varje [god] handling från Adams söner kommer att belönas tiofaldigt upp till 
sjuhundrafaldigt, utom fastan. För sannerligen är den för Mig och Jag kommer att 
ge belöningar för den. Denne [den fastande] lämnar sina begär, sin mat och sin 
dryck för Min skull.” [Profeten fortsatte:] ”Den fastande har två tidpunkter för 
glädje. Denne gläds när fastan bryts och denne gläds när denne möter Herren. 
Och sannerligen är den dåliga lukten från den fastandes mun bättre hos Allāh än 
doften från mysk. 

 Fred vare med er och Guds välsignelser och barmhärtighet.


