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Eid-al-Adha
َ ﴿ اِنَّٓا اَ ْع
﴾ اِن شَانِئَكَ ه َُو٢﴿ ﴾ فَص َِل ل َِر ِبكَ َوا ْنح َؕ َْر١﴿ ط ْينَاكَ ا ْلك َْوثَ َؕ َر
﴾ ﴾٣﴿ْاْلَ ْبت َُر
:ي ﷺ يَ ْخطُبُ فَقَا َل
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َّ ِ َسمِ ْعتُ النَّب:َع ِن ْالبَ َراءِ قَال
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ْ ف َمن، ثم ن ْر ِج َع فننح ََر،ي
َ « إِن أَو َل َما ن ْب َدأ بِ ِه فِي ي َْومِ نا هَذا أنْ نص َِل
»َاب سُنتَنَا
َ فَعَ َل فَقَ ْد أَص
Kjære brødre!
Allhamdulillah, som skapte menneskeheten ut
av ingenting og ga liv, at han brakte oss til Eid
al-Adha i dag. I vår øverste religion, islam, betyr
ordet "offer" det som er nærmet til Allah.
Spesielt refererer det til slakting av visse typer
dyr på et bestemt tidspunkt med det formål å
være nær Allah, det vil si for tilbedelse, og dyret
slaktet for dette formålet. Offerdyrkelse er til
stede i nesten alle religioner og utføres på
forskjellige måter og stiler. Ved roten av
offerdyrkelsen av islam begynte en av de store
profetene, Abraham, med ofringen av en vær,
med Allahs tegn, i stedet for hans sønn, Ismail. I
Koranen; "O Muhammed! Følg religionen til
Abraham, som er en Hanif."1 âyat-i-kerîma
inkluderer også denne tradisjonen.
Kjære troende!
Tilbedelse av offer er et av kjennetegnene ved
religionen islam. Allahs sendebud (fvmh) uttaler
følgende angående dyden av å ofre i en hadith:
"Adams sønn har aldri gjort en bedre gjerning
enn å ofre i Allahs nærvær på ofringsdagen."2
Faktisk er offer en dyrebar gave som vi tilbyr til
vår allmektige Herre for å få hans samtykkes. I
Eid-al-Adha-prekenen holdt han til sine
ledsagere, Muhammad Mustafa (s.a.v.); «I dag er
vår første oppgave å utføre (eid)-bønnen, for så
å komme tilbake og ofre. Den som gjør dette vil
være i samsvar med vår sunnah.»3 Denne
tilbedelsen vil fortsette å være en obligatorisk
tilbedelse for muslimer frem til dommedagen,
uten å bli påvirket av endringene i tid og grunn.
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Verdifull fellesskap!
I tilbedelsen av offer er hovedsaken intensjonen.
I Koranen, vår allmektige Herre; "Deres kjøtt og
blod når aldri Allah. Men din taqwa (frykter
Allah) når ham. Derfor satte han dem til
tjeneste slik at du kan anse Allah stor for å vise
deg den rette veien. Gi gode nyheter til de som
gjør godt."4 anbefalte han. Den berømte av vår
profet; «Handlinger er kun i henhold til
intensjoner; Uansett hva alles intensjoner er, vil
han få det."5 Hadîth-i-sherîf oppklarer også
problemet. I alle våre gode gjerninger og
gjerninger som faller på oss, må vi vurdere våre
intensjoner. Vi bør være klar over at noen av våre
gjerninger som er langt fra oppriktighet og som
løper bort fra hykleri, ikke vil være gyldige i
Allahs (c.c.) øyne.
Kjære brødre!
Allah den allmektige har gjemt utallige visdom i
hver av våre tilbedelser. En av de mest åpenbare
visdommene med å ofre og kutte er utvilsomt
spredningen av brorskap og solidaritet, og
bevisstheten til individet og samfunnet om dette
spørsmålet. Ofring og fordeling av det slaktede
kjøttet betyr å foretrekke andre fremfor seg selv,
og moralen om selvoppofrelse utvikles. Dette vil
også bidra til utviklingen av ummahbevisstheten. La oss ikke glemme at vår tjeneste
for etableringen av islamsk brorskap har gått
over i anledning det vi har kuttet og delt ut, og
de vi har sendt til de rare og merkelige
menneskene i verden med vår Hasene-forening.
Måtte den allmektige Allah akseptere våre ofre.
Måtte Allah gjøre distribusjon av slaktet kjøtt til
et middel for å spre deling og solidaritet i verden.
Måtte den allmektige Gud gi oss å tilbringe
fruktbare høytider med våre familier og venner.
Ved denne anledningen ønsker jeg deg og hele
den islamske verden en
velsignet Eid. Amin
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