Khutba, 02.05.2022
Ramadan festen - Eid
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Beærede Muslimer
Lovpriset være Allah, for at vi har tilbragt en
ramadan måned med tilbedelse og lydighed, og i
dag er vi nået afslutningsfesten - eid al fitr. Vi
har fastet i en hel måned for Allahs skyld, og
udført vores terawih-bønner i moskeen. Vi har
reciteret vores mukabele. Vi har betalt vores
almisse og fitrah, som styrker følelsen af
broderskab og solidaritet, og heler de
nødlidendes sår. Vi har oplevet lykken ved at
være sammen i ramadan månedens åndelige
atmosfære. I løbet af ramadan, har vi gjort en
indsats for at opfylde vores religiøse
forpligtigelser. Med en glædelig forventning om
at modtage belønningen fra Allah, er vi samles i
fællesskab til Eid morgenen. Disse helligdage er
dage med glæde, lykke og ihukommelse af Allah.
Det er i disse dage, hvor folk er i fred med sig
selv, menneskeheden og endda hele verden.
Værdifulde brødre!
Antallet af flygtninge der forlader deres hjem på
grund af krig, konflikt, vold og fattigdom i
forskellige dele af verden er stigende dag for dag.
Det er utænkeligt for os muslimer at være
ligeglade med denne triste situation. Selvom det
er eid, bør vi fortsat have medfølelse og støtte
ofrerne. Vi bør støtte alle flygtime så meget vi
kan gennem Hasene. Vi opfordrer ansvarlige
lande og institutioner til at handle, og folk med
samvittighed til at hæve deres stemmer for at
stoppe krige, og forhindre folk i at blive
fordrevet fra deres hjem. I Koranen vores noble
bog står; “Allah kalder til fredens hjem(i det
hindsidige) og hvem Han vil til den lige vej.”1

Beærede fællesskab!
I disse festlige helligdage bør vi ikke
tilbageholde vores naboer med vores smil og
godbidder. Vi bør inkludere dem i vores eid
glæde. Vi skal huske at besøge vores ældre,
forældre og pårørende. Vi bør ikke forsømme
vores slægtninge i hjemlandet, og huske at
lykønske deres eid over telefonen. Vi må ikke
glemme, at eid har en særlig plads i børns
verden. Vi bør gør dem glade med gaver, stå
tidligt op og tage dem med til moskeen til eidbønnen. Vi bør opretholde følsomheden vi har
opnået igennem vores faste, og tage afstand fra
dårlige egenskaber som bagtaleri, bagvaskelse,
stigmatisering og være fordomsfuld. Allah
befaler os følgende i Koranen; “O i som tror!
Vær bevidste om Allah, og søg veje til at nå
Ham, og stræb for Hans sag, så i kan få
medgang.”2 Vi skal være følsomme og fordybe
os i vores religiøse ritualer, i alle perioder og
områder i vores liv, for at komme tættere på
Allah og styrke vores bånd til Ham.
Værdifulde troende!
Vores profet Muhamed Mustafa (s.a.v.) sagde:
“Vend jer ikke væk fra hinanden, vend ikke
ryggen til, bær ikke nag, og misund ikke
hinanden. O Allahs tjenere, vær brødre. Det
er ikke tilladt for en muslim at blive
fornærmet og forlade sin bror i mere end tre
dage”3. Lad os drage nytte af denne helligdag, og
forene vores brødre der insisterer på vrede. Lad
os ikke glemme at i fællesskab er der
barmhjertighed, og i adskillelse er der pine.
Må Allah velsigne vores og hele den muslimske
verdens eid, og bringe os til helligdage, hvor de
undertrykte og forurettede mennesker også har
et smil på læben.
Amin!

Islam som er religionen vi tilhører kræver, at vi
stræber at fred og ro for hele menneskeheden.
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