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Faste i ramadanmåneden
Huzooraba startede med Tashahhud, Al-Fatihah og følgende vers fra Al-Baqarah:
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Huzooraba sagde herefter, at Allah den Ophøjede i disse vers, hvor ramadanens
faster nævnes, erklærer det som formålet med ramadanens faster at opnå
taqwa, dvs. sand retskaffenhed.
Den Lovede Messiasas har forklaret hvad sand taqwa er. Han har forklaret, at
taqwa er at være renset for enhver synd. Denne tilstand opnås når man udfører
en fuldkommen bestræbelse både gennem bønnen og gennem brug af andre
praktiske midler. Det er dette der hentydes til i ordene “iyyaka na‘budu wa
iyyaka nasta‘een”, dvs. “Dig alene tjener vi, og Dig alene anråber vi om hjælp”
(Al-Fatihah). I ordene “Dig alene tjener vi”, giver vi udtryk for at vi bestræber os
fuldkomment i form af praktiske midler andre end bønnen, og i ordene “Dig
alene anråber vi om hjælp” giver vi udtryk for at disse verdslige midler ikke er
nok, og at vi derfor anråber Allah om hjælp gennem bønnen.
Den Lovede Messiasas har yderligere skrevet, at taqwa er hvad der i sandhed
skænker Allahs nærhed og venskab. Når en person opnår sand taqwa, træder
han ind blandt Allahs særlige venner, dvs. auliya’.
Taqwa er sandelig et ophøjet formål som er svært at opnå, men der står i den
Hellige Qur’an, at de som bestræber sig for Allah, bliver ledt af Ham til Hans vej.
Dvs. hvis man gør sit bedste, så sørger Allah for resten.
Huzooraba forklarede, ud fra den Lovede Messiasas skrifter, at det er meget vigtigt
at fjerne enhver form for synd fra sit sind. En meget stor synd, som mange folk
havner i, er arrogance. Man bør fjerne enhver form fra arrogance fra sit sind.
Man bør f.eks. ikke skændes med hinanden, da skænderier opstår af arrogance.
Nogle folk skændes med hinanden over småting blot i et forsøg på at bevise sin
overlegenhed. Man bør i stedet være ydmyg, afholde sig fra skænderier samt
undgå at beskylde andre uden grund. Men det er ikke nok, at man blot afholder
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sig fra synder. Det er vigtigt, at man samtidigt udfører gode gerninger; for der er
ingen storhed i at kunne erklære, at man ikke udfører skændige og syndige
handlinger. Man er først prisværdig, hvis man også udfører gode gerninger.
Den Lovede Messiasas har skrevet, at man bør bestræbe sig på at opnå sand tro
og retskaffenhed. Den person som opnår denne sande tro og retskaffenhed, som
også er blevet nævnt som Nafs-ul-Mutma’innah i den Hellige Qur’an, opnår en
tilstand hvor han ikke længere kan synde.
Huzooraba sagde, at disse er formålene med fasterne i ramdanen. Med dette
formål bør man faste, medmindre man kommer under de kategorier som er
fritaget fra at faste. Man bør ikke finde dårlige undskyldninger for ikke at faste;
men hvis man ifølge Allahs befalinger virkelig har en undskyldning for ikke at
faste, så bør man give fidya. Huzooraba sagde, at folk spørger vedrørende Covid19-pandemien, om man bør faste under de forhold der eksisterer i verden nu
om dage. Angående dette er det grundlæggende princip det som Allah den
Ophøjede har fremlagt i Koranen. Hvad angår vores viden om Covid-19pandemien indtil videre, så er der delte meninger blandt læger. Nogle er for og
nogle er imod; men selv de læger der er imod at man faster under pandemien,
er ikke sikre i sin sag, og forbyder ikke endegyldigt at faste. De læner blot mere
mod at man ikke faster. Derfor er der intet forbud mod at faste under
pandemien. Det grundlæggende princip er derfor at man er ærlig overfor Allah,
og kun undlader at faste hvis man har en ordentlig undskyldning ifølge de
retningslinjer Han har fremlagt.
Til sidst sagde Huzooraba, at Covid-19-pandemien også har svækket
verdensøkonomien. Dette kan desværre også lede verdens lande til at bekrige
hinanden,

forklarede

Huzooraba.

Huzooraba

instruerede

menighedens

medlemmer at bede for at Allah den Ophøjede beskytter mod sådan en skæbne.
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