10 Grote doelen die U kunt stellen voor deze Ramadan
1. Eet, drink en wees gematigd.
Bijna alle van ons doen het (als eenmaal iftar tijd is aangebroken); we blijven gewoon
eten en drinken in onze mond proppen, totdat het moeilijk wordt om nog
achterwaarts te bewegen. En degenen onder ons die het doen, weten dat dit volledig
indruist tegen de werkelijke betekenis van Ramadan, waarin we verondersteld worden
om zelfbeheersing te leren, en niet genotzucht. Laten we proberen vast te houden aan
de profetische uitspraak over eten: „onze magen te vullen met één derde voedsel, één
derde water en één derde adempauze‟, zelfs tijdens Ramadan.
2. Geef een euro per dag in de liefde ... of vijf of tien.
De profeet Mohammed Sallallaahu Ta'ala Alayhi Wa Sallam, vrede en zegeningen zijt
met hem, was altijd genereus, maar nog meer tijdens Ramadan. Laten we onze harten
openen en een beetje dieper graven in onze portemonnee dit jaar. Nog minder dan
een euro per dag opgeteld. Wat je ook kunt geven, het is de intentie dat telt.
3. Uit het hoofd leren van 4 nieuwe Surahs
Uit het hoofd leren van de Quran lijkt vaak als een ontmoedigende taak. Maar de
sleutel om het te leren, is het leren in kleine stukjes. Aangezien er vier weken in de
Ramadan zijn; probeer één nieuwe Surah per week te onthouden. Begin met een
korte, gemakkelijke Surah. Als je eenmaal bent begonnen, je stuwkracht op te bouwen,
zul je zelfs een langere Surah uit het hoofd willen leren de volgende week.
4. Ga naar de Tarawih gebeden (mannen).
Na de iftar, is de eerste drang om te gaan slapen na een vermoeiende dag. Maar
probeer juist richting de moskee te gaan voor de Tarawih gebeden. Bidden alléén is al
geweldig, maar bidden met jamaat is fantastisch. De gemeenschapszin is onderdeel van
Ramadan's zegeningen. Mis het niet dit jaar. Als het gaan niet elke dag mogelijk is,
probeer dan tenminste één keer in de week te gaan.

5. Woon het Tarawih gebed bij, waarin het reciteren van de Quran zal worden
afgewerkt. (mannen).
Bel de plaatselijke moskee en informeer welke dag de imam het laatste gedeelte van
de recitatie van de Heilige Quran in het gebed zal afwerken. Woon niet alleen het te

horen deel van de Quran in het gebed bij, maar neem ook deel aan de
hartverscheurende Dua‟s dat daarna volgt.
6. Stop met vloeken en /of laster - met een speciale box.
Het is niet moeilijk om onze mond de vrije loop te laten gaan als iemand ons boos
maakt. Of wij uiten de vier-/vijf-/zes-letter woorden of belasteren iemand van onze
familie of vrienden, wij weten dat dit niet de Godgoedgekeurde wijze van stoom
afblazen is. Tijdens Ramadan, wanneer we onze spiritualiteit willen opbouwen,
moeten we jihad tegen onze slechte gewoontes voeren.
Probeer dit: neem een box/doosje en elke keer dat je jezelf betrapt op vloeken of
belasteren, leg je wat geld in deze box. Het zou een euro of minder kunnen zijn. Het
punt is om te kiezen voor een bedrag dat maakt, dat het voelt als een straf.
Aan het eind van de maand schenkt U het geld aan een goed doel of U koopt een
cadeau voor de persoon die u het meest heeft belasterd.
7. Bel / e-mail uw familieleden.
Je zou denken dat, gezien de gemakkelijke toegang tot e-mail, concurrerende lange
afstand beltarieven, telefoonkaarten, enz. deze dagen, we vaker in contact zouden
blijven met familie en vrienden. Maar het tegendeel lijkt het geval te zijn, als we
verstrikt raken in “de dagelijkse drukte”.
Versterken van de banden met familieleden en in contact blijven met vrienden is een
onderdeel van onze manier van leven en een daad waar Allah Subhaanahu Wa Ta‟ala
zeer tevreden mee is.
Deze Ramadan: bel familie en vrienden of e-mail hen een Ramadankaart en vraag hen
hoe hun vasten gaat.
8. Ga op een technologie dieet.
Zelfs als je werkt in de IT-industrie, kunt u dit doen. Vermijd het controleren van
persoonlijke e-mail en surfen op het web tijdens het vasten. Ná de iftar, in plaats van
neerploppen voor het pc-scherm, gá naar Tarawih. Hetzelfde geldt voor de televisie.
Het punt is om te proberen om onze volle aandacht te geven aan spirituele verheffing
deze maand.
9. Lees 5 minuten van de Quran per dag ... net vijf, en niet meer, niet minder.
Zelfs als je voelt dat je absoluut geen tijd hebt, stel een timer in of het alarm op uw
mobiele telefoon en vind een relatief rustige plaats. U leest de eerste pagina van de
Quran, u opent of volgt een bepaalde volgorde. De keuze is aan U. Het punt is
gewoon om met Allah Subhaanahu Wa Ta‟ala een verbinding te maken via Zijn
openbaring, in de maand van de Quran.

10. Vergeef iedereen die U pijn heeft gedaan.
Nog steeds een etterende wond van de strijd met uw vriend vorig jaar? Nog steeds
boos over iets wat uw echtgenoot zei tijdens een ruzie? Of bent U nog steeds
verbitterd over de manier waarop uw ouders U soms behandeld hebben als een kind?
Laat de woede en pijn gaan deze Ramadan en vergeef hen die U hebben gekwetst.
Iemand vergeven is niet alleen goed voor het lichaam, maar het is ook zeer goed voor
de ziel.
En tijdens Ramadan, - waarin tien dagen zijn gewijd aan het verkrijgen van vergiffenis
van Allah Subhaanahu Wa Ta‟ala -, zouden wij simpele wezens, anderen dan niet
kunnen vergeven?
Als u het erg moeilijk vindt om iedereen te vergeven, vergeef dan tenminste drie
mensen.
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