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Eid til Ramadan

ّٰللا َوا ْبتَغَُٓوا اِلَ ْي ِه ا ْل َو ٖسيلَةَ َوجَا ِهدُوا
َ ﴿ يََٓا اَيُّهَا الَّذٖ ينَ ٰا َمنُوا اتَّقُوا ه
﴾ َس ٖبيل ِٖه لَعَلَّكُ ْم ت ُ ْف ِل ُحون
َ ٖفي
َ
:َي ﷺ قَال
َ
َّ ِع ْن أَبِى ه َُري َْرةَ أنَّ النَّب
ْ َ « الص َّْو ُم ي َْو َم تَصُو ُمونَ َوا ْل ِف ْط ُر ي َْو َم ت ُ ْفطِ ُرونَ َواأل
ض َحى ي َْو َم
َ ُت
» َض ُّحون

Kjære muslimer!
Priset være Allah, vi har tilbrakt måneden
Ramadan med tilbedelse og lydighet, og i dag har
vi nådd eid al fitr. For vår Herres skyld fastet vi i
en måned og utførte tarawih-bønner i moskeene
våre. Vi leser vår muqabela. Vi betalte vår zakat
og fitrah, som styrket følelsene av brorskap og
solidaritet og helbredet de trengendes sår. I den
åndelige atmosfæren i måneden Ramadan,
opplevde vi lykken ved å være sammen. I løpet av
måneden ramadan gjorde vi en innsats for å
oppfylle våre bønner. Med gleden over å håpe på
belønning fra Allah, kom vi alle sammen til
festens morgen. Helligdager er dager med glede,
glede og minne om Allah. Dette er dagene da folk
er i fred med seg selv, menneskeheten og til og
med hele verden.
Kjære brødre!
På den annen side øker antallet flyktninger som
forlater hjemmene sine på grunn av krig,
konflikt, vold og fattigdom i ulike deler av verden
dag for dag. Det er utenkelig for oss muslimer å
forbli likegyldige til denne triste tingenes
tilstand på globalt nivå. Selv om vi er på eid, bør
vi dele disse smertene og støtte ofrene. Vi bør
støtte alle flyktninger så mye vi kan gjennom
Hasene. Vi oppfordrer ansvarlige land og
institusjoner til å ta grep, og folk med
samvittighet til å heve stemmene sine for å
stoppe kriger og forhindre at folk blir fordrevet
fra hjemmene sine. I vår øverste bok, Koranen; "
Men Allah tilkaller dere til fredens hus og
veileder den Han vil til Den rette vei."1 Han er
sagt.

Religionen islam, som vi tilhører, krever at vi
streber etter fred og ro for hele menneskeheten.
Dyrt fellesskap! På disse høytidsdagene, som et
krav i sivile relasjoner, bør vi ikke holde tilbake
smil og godbiter til våre naboer. Vi bør dele dem
i vår eid glede. Vi bør besøke våre eldste, foreldre
og slektninger. Vi bør ikke forsømme våre
slektninger i hjembyene våre, og vi bør ikke
glemme å gratulere dem med ferien, selv på
telefon. Vi bør ikke glemme at høytider har en
spesiell plass i barnas verden. Vi bør gjøre dem
glade med gavene våre, stå opp tidlig og ta dem
med til moskeen for Eid-bønnen slik at de kan
oppleve gleden ved Eid. Vi bør opprettholde
følsomheten som er oppnådd ved å faste i
Ramadan, og holde oss unna dårlige egenskaper
som baksnakking, bakvaskelse, stigma og dårlig
mistenksomhet. Allah sier i Koranen; "roende!
Frykt Gud og søk etter veier for å komme Ham
nær.29 Strev hardt i Hans vei; kanskje vil dere
oppnå sann suksess."2 kommanderer han. Vi må
være følsomme i våre bønner for å komme
nærmere Allah i alle perioder og områder av
livet. Vi må gjøre gode gjerninger for å få hans
samtykke.
Kjære troende!
Vår profet Muhammad Mustafa (fvmh) sa: "Ikke
kutt bånd med hverandre, ikke snu ryggen til,
ikke ha nag og ikke misunne. O Allahs tjenere,
vær brødre. Det er ikke tillatt for en muslim å
forlate sin muslimske bror i mer enn tre dager
og bli fornærmet. "3 Han er sagt. La oss forsone
og forene våre brødre, som insisterer på harme,
ved å dra nytte av høytidene. La oss ikke glemme
at sammen er det barmhjertighet, og i adskillelse
er det pine.
Måtte Allah gjøre oss og hele den islamske
verden til en lykkelig høytid. Måtte alle de
undertrykte og fornærmede menneskene i
verden bringe et smil i ansiktet til
menneskeheten.
Amin!
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