Khutba, 29.04.2022
Når vi tager afsked med Ramadanen
ت
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Kære muslimer!
Alhamdulillah, mens vi oplever glæden af at have
tilbragt den hellige Ramadanmåned med Ibadah
(tilbedelse), oplever vi på samme tid stor sorg over
at have indtrådt de sidste ti dage, og dermed have
nærmet os dens slutning. Ramadan har med sin
ankomst endnu en gang husket os på alle de gode
menneskelige
værdier:
barmhjertighed,
gavmildhed og tilgivelse. De af os, hvis forhold til
Koranen var svækket, har styrket det. Og vi har søgt
tilgivelse hos Allah SWT med taraweeh-bønnen og
andre forskellige former for Ibadah. Må de blive
accepteret inshaAllah.
Kære venner!
Ramadanen er måneden hvor vi husker det, vi
har glemt, reparerer det, vi har brudt, og beder
dem vi har såret, om tilgivelse. Den minder os
om respekt for de ældre, kærlighed til de små, og
at de hjemløse ikke er alene. Den minder os om
os selv i en travl verden, hvor der sjældent er tid
og plads til selvreflektion. Den understreger det
jordiske livs midlertidighed og husker os på, at
det gode og evige er livet i Akhirah. Den giver
individet mulighed for at se sig selv i øjnene og
lave et regnskab af i sin indre verden. Med Zakat
og Fidyah renser det vores ejendom fra haram,
og vores hjerter fra nærighed og grådighed efter
hamstring. Heldigvis er disse sidste dage af
Ramadanen, som vi tror på er frelse fra helvede,
også dage med Itikaf, hvor vi vil øge vores
tilbedelse og Tasbihat.
Kære brødre!
Vores Hersker, al-Malik al-Mulk, siger i den
hellige Koran: “Ved tiden! Sandelig,
mennesket er i fortabelse, undtagen de der
tror, og (udnytter tiden og) gør gode
gerninger og tilskynder hinanden til
sandheden og tilskynder hinanden til at
holde ud.”

Den Islamiske tro afspejles gennem gode
gerninger. Gode gerninger (Al Amal' as Salih) er
alle former for tilbedelse af Allah SWT, og alle
gavnlige gerninger udført til gavn for mennesker.
Derfor er den mest synlige del af vores Islam vores
imødekommendhed og hjælpsomhed over for
mennesker og gavnlige handlinger over for
samfundet. Vores hellige profet (Må fred og
velsignelser være med ham) sagde: "Det bedste
menneske er det, der er til gavn for
mennesker". Med Ramadanens velsignelser bør vi
gøre godhed og velvilje over for mennesker til en
permanent vane.
Elskede forsamling!
Næste uge mandag er det Eid ul-Fitr (Ramazan
Bayramı). Arafah-dagen, dvs. søndag, bør vi
under alle omstændigheder tilbringe på bedste
vis. Rasulullah (Må fred og velsignelser være
med ham) sagde i en Hadith: “Den bedste bøn
er den, der bliver lavet på Arafah-dagen”. Lad
os bede for os selv, vores familie, muslimerne og
hele menneskeheden. Lad os besøge vores
afdødes gravpladser og lave Dua til dem. Lad os
ringe til familie og venner på Eid-dagen og bede
om deres velsignelse og tilgivelse i tilfælde af, at
vi har gjort dem fortræd. Og lad os ikke glemme
Sadaqat-ul-Fitr og give vores Zakat, som vil
rense vores formue, fuldkomment.
Kære troende!
Lad os endelig ikke glemme de vanskeligheder,
som vores undertrykte brødre og søstre står over
for i Jerusalem, Arakan, Østturkestan og
forskellige dele af verden. Vores profet
Muhammed (Må fred og velsignelser være med
ham) sagde i en Hadith: "De troende er som en
krop i at elske hinanden, have medlidenhed
med hinanden og beskytte hinanden. Når en
del af kroppen er syg, lider de andre dele
også af søvnløshed og alvorlig feber." Lad os
ikke glemme vores brødre og søstre i vores
bønner. Vi lykønsker på forhånd jeres Eid ul-Fitr
(Ramazan Bayramı) og beder for, at verdens
undertrykte ligeledes kan opleve Eid som Eid
skal opleves!
Amin!

