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1. Anugerah Allah berupa kesehatan dan kebugaran tubuh harus dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dapat mengisi hari-hari 
menjelang Ramadhan dengan berbagai ibadah yang disunnahkan. Semoga 
pemanfaatan waktu benar-benar efisien dan mendapat tambahan rahmat dan 
berkah dari Allah Swt, semoga menjadikan tubuh kita semakin sehat dan 
bugar, semakin ringan dan mencintai amalan ibadah secara ikhlas lillah. 
Menurut Imam Nawawi “Dianjurkan bagi setiap orang yang mendapat 
kebaikan dan diangkat dari dirinya keburukan, untuk rela bersujud kepada 
Allah sebagai tanda syukur dan memuji Allah dengan pujian yang sesuai 
dengan keagungan-Nya. Allah Swt telah memberikan kemampuan kepada kita 
untuk melakukan ibadah dan ketaatan, maka ketika Ramadhan tiba dan kita 
dalam kondisi kuat dan sehat, sejatinya kita harus banyak bersyukur dengan 
memuji Allah dan bertasbih kepada-Nya. 

2. Bergembiralah dengan kedatangan bulan Ramadhan. Rasulullah Saw selalu 
memberikan kabar gembira kepada para sahabat setiap kali datang bulan 
Ramadhan :”Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh 
berkah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu 
Allah membuka pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka” (H.R. Ahmad). 
Juga hadits yang mengatakan : “Orang berpuasa akan memperoleh 2 
kegembiraan yang menyenangkan hati : di waktu berbuka, ia akan bergembira 
di waktu berbuka itu, di saat ia menemui Tuhannya nanti, ia akan bergembira 
karena puasanya itu” (H.R. Muslim dan Nasa’i). Jadi kedatangan bulan 
Ramadhan adalah hal yang sangat menggembirakan karena bulan itu penuh 
berkah kebaikan dan kesempatan mendapat maghfirah. Jadi sambutlah 
dengan berbagai kegiatan ibadah dan amal saleh lainnya. 

3. Rancanglah agenda kegiatan dengan mengatur waktu yang efisien dan penuh 
kedisiplinan untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari bulan 
Ramadhan. Bulan suci Ramadhan sangat singkat. Isilah waktu setiap saat 
dengan amalan yang berharga untuk menebus dosa, membersihkan diri dan 
mendekatkan diri kepada Allah. 

4. Bertekadlah mengisi waktu Ramadhan dengan ketaatan dan berbagai amal 
saleh. Mari meraih keberpihakan Allah kepada kita dengan mempertebal rasa 
takwa supaya kita bisa berbahagia. Barangsiapa jujur dan ikhlas kepada Allah 
dalam beribadah maka Allah memudahkan kita melaksanakan aktivitas 
kebaikan. “Tapi jikalau mereka benar beribadah terhadap Allah niscaya yang 
demikian itu lebih baik kepada mereka” (Q.S. Muhammad : 21). 

5. Pelajarilah seluk-beluk aspek hukum dan semua amalan ibadah yang terdapat 
di bulan Ramadhan. Segenap kaum muslimin wajib beribadah dengan 
dilandasi ilmu. Kita wajib mengetahui ilmu dan hukum berpuasa menjelang 
Ramadhan datang agar puasa kita benar dan diterima oleh Allah. 
“Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui” (Q.S. 
Al-Ambiya : 07). 
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