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1. Siapkan kekuatan jiwa dan ruhiyah kita dengan bacaan dan amalan yang 

mendukung proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs). Giat menghadiri majelis 
ilmu yang membahas tentang fadilah amal ibadah, hukum-hukum menurut 
syari’at dan hikmah yang terdapat dalam berbagai ibadah terutama ibadah 
puasa sehingga secara mental spiritual kita siap untuk melaksanakan segala 
ketaatan di bulan Ramadhan. Mudah-mudahan kita akan menjadi ‘abid 
(hamba yang taat dan ikhlas beribadah menggapai ridho Allah) dan akan 
selalu mendapat perlindungan rahmatNya.  

2. Siapkan diri untuk beribadah di bulan Ramadhan dengan :  
a. Rajin membuat catatan-catatan kecil untuk ceramah/tausyiah yang 
dilaksanakan di Masjid seperti tausyiah sebelum shalatulail, ba’da shalat 
subuh dan ba’da shalat zuhur yang digelar di masjid-masjid sekitar rumah 
anda. Membuat catatan tersebut sangat berguna untuk menempa potensi 
diri bukan sekedar menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tapi juga 
menjadikan anda mampu berdakwah walaupun hanya satu ayat. 
Sebagaimana hadist Rasulullah Saw : “Sampaikanlah dari-Ku kepada orang 
lain walau hanya satu ayat”. 

b. Berusaha membagikan buku saku atau selebaran yang berisi nasihat dan 
keutamaan puasa kepada masyarakat. Baik dengan cara membeli buku-
buku saku itu untuk dibagikan secara gratis atau mencari selebaran-
selebaran yang terdapat di masjid-masjid untuk disebarkan ke tengah kaum 
muslimin, terutama kepada kaum muslimat yang telah disibukkan dengan 
kegiatan mempersiapkan ifthar sehingga di waktu senggang mereka dapat 
menambah ilmu dan mampu beribadah dengan cara yang tepat dan sah 
sesuai ketentuan syari’at. 

3. Sambutlah bulan Ramadhan dengan membuka lembaran baru yang bersih 
sebagai tanda kita telah kembali ke fitrah yang hanif (suci) dan pantas 
mendapat keberkahan hidup dari Allah Swt dan dapat memulai hidup dengan 
prilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. 
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