
Eid Prædiken, 09.07.2022 
Den Muslimske Offerfest (Eid Al-Adha) 

﴾ اِن  َشانِئََك هَُو  ٢﴾ فََصل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْرَؕ ﴿١اِن َّٓا اَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََرَؕ ﴿ ﴿
 ﴾  ﴾٣اْْلَْبتَُر﴿

 :يَْخطُُب فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن اْلبََراِء قَاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ 

َل َما نَْبَدأُ بِِه فِي يَْوِمنَا هَذَا أَْن نَُصل َِي، ثُم  نَْرِجَع فَنَْنَحَر، فََمْن إِن   » أَو 
 «فَعََل فَقَْد أََصاَب سُن تَنَا

 
Kære Brødre!   
Priset være vor Herre, som skabte 
menneskeheden ud af ingenting og gav liv, at have 
bragt os til Eid al-Adha i dag. I vores religion, 
Islam, betyder ordet "Offer" det, der henvendes til 
Allâh. Det refererer især til slagtning af bestemte 
typer dyr på et bestemt tidspunkt med det formål 
at være tæt på Allah, det vil sige for tilbedelse, og 
dyret, der slagtes til dette formål. Offerdyrkelse er 
til stede i næsten alle religioner og udføres på 
forskellige måder og stilarter. Offerdyrkelsen I 
Islam startede med at en af de store profeter 
Ibrâhim (a.s.) med Allahs ordre, ofrede en vædder 
i stedet for at ofre sin søn Ismail (a.s.). Følgende 
vers i Koranen inkluderer denne tradition; 
“Derpå åbenbarede Vi for dig: “Følg Abrahams 
tro”.”1 
 
Beærede Troende! 
Tilbedelse af offer er et af slagordene for 
religionen islam. I en hadith udtaler Allahs 
sendebud (s.a.w.) følgende om dyden ved at ofre: 
“Adams sønner gjorde ikke en bedre gerning, 
hos Allâh, end at ofre til Eid al-Adha.”2  
Faktisk er ofring en dyrebar gave, som vi tilbyder 
til vor almægtige Herre for at opnå hans 
godkendelse. Det er et af de største tegn på, at vi 
er på den rette vej med vores ejendom og vores 
liv. I Eid-al-Adha-prædikenen befalede 
verdenernes Herre, Muhammad Mustafa (s.a.w.) 
til sine ledsagere; “I dag er vores første opgave 
at udføre (eid)-bønnen og derefter vende 
tilbage og ofre. Den, der gør dette, vil være i 
overensstemmelse med vores sunnah.”3  
Denne tilbedelse vil fortsætte med at være en 
wajib tilbedelse for muslimer indtil 
dommedagen, uden at blive påvirket af 
ændringerne i tid og sted. 
 

 
1 Nahl suresi, 16:123 
2 Tirmizî, Edâhî, 1 
3 Buhârî, Îdeyn, 3 

 
 
Værdifulde Jamaah! 
I tilbedelsen af offer er det vigtigste hensigten. 
Vor Almægtige Herre siger er i Koranen; 
“Hverken deres kød eller deres blod når 
Allâh, men jeres gudsbevidsthed når ham. 
Således har Han sat dem i jeres tjeneste, for 
at I kan lovprise Allâh fordi Han har retledt 
jer. Overbring det glædelige budskab til dem 
der handler smukt.”4 Den berømte hadith af 
vores profet forklarer emnet “Handlinger er 
afhængige af deres intentioner; og alle vil få, 
det der har været ens intention.”5 Det er vores 
pligt at stille os selv til regnskab for vores 
virkelige hensigt og intention i alle vores gode 
gerninger. Vi bør være opmærksomme på, at 
enhver af vores gerninger, der er udført med 
hykleri og ikke med god intention, ikke vil være 
gyldige hos Allahs (s.w.t.). 
 

Kære Muslimer!  
Allah den Almægtige har skjult utallige visdom i 
hver af vores tilbedelser. En af de mest åbenlyse 
visdom ved at ofre, er utvivlsomt udbredelsen af 
broderskab og solidaritet og individets og 
samfundets bevidsthed på dette punkt. Ofring og 
fordeling af det slagtede kød betyder, at man 
foretrækker andre frem for sig selv, og ens akhlaq 
om selvopofrelse udvikler sig. Dette vil også 
bidrage til udviklingen af ummah-bevidstheden. 
Lad os ikke glemme, at vores ofre kød vi deler og 
det vi sender med Hasene foreningen, til de 
fattige og dem i nød, hjælper med etableringen af 
islamisk broderskab. 
 
Må Allâh den almægtige acceptere vores ofre. Må 
Allah gøre uddeling af ofre kød til et middel til at 
sprede deling og solidaritet i verden. Må Allâh 
den almægtige give os mulighed for at tilbringe 
frugtbare tider med vores familier og venner til 
offerfesten. Ved denne lejlighed ønsker jeg jer og 
hele den islamiske verden 
en velsignet Eid. Amin! 
 

 

4 Hac suresi, 22:37 
5 Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155 


