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Energibesparelse Og Vores Mokéer 
 

ِ ََل تُْحُصوهَا ط اِنَّ   َوٰاٰتيكُْم ِمْن كُل ِ َما َساَْلتُُموهُ  ط َواِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت ّٰللاه

ْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّارٌ   اَْلِ
 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ   َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ِ َمَساِجُدهَا   أََحبُّ اْلبِالَِد إِلَى ّٰللاَّ

 

Kære Brødre!   
Der har aldrig været en periode siden det første 
menneske Adam (a.s.) til i dag, hvor mennesket 
ikke er blevet testet. Selvom karakteren og 
sværhedsgraden er forskellig, har både vores 
forgængere og vi forsøgt at overvinde de 
vanskeligheder, livet medfører. Denne indsats, 
som fortsætter i dag, vil uden tvivl være tilfældet 
for fremtidige generationer. 
I dag, mens krig, besættelse og udnyttelse 
fortsætter i forskellige steder i verden, mærkes de 
negative virkninger af disse af os alle. Den seneste 
af disse negative effekter er klima- og 
energikrisen. Det er nu kendt, at der vil være en 
økonomisk hård periode på grund af energi, som 
vil kunne mærkes af os alle her til efteråret og den 
kommende vintersæson. 
Den almægtige Allâh (swt) siger: “Han har givet 
jer alt hvad I bad Ham om, og hvis I skulle 
optælle Allâhs velsignelser, så kunne I ikke 
tælle dem. Mennesket er sandelig uretfærdigt 
og utaknemmeligt!”1 En af de velsignelser, som 
vor Herre har skænket os, som vi ikke kan tælle, 
er naturressourcer. I dag er der mere end nok 
ressourcer til hele menneskeheden, og vi nyder 
godt af dem på alle områder. Vi ser dog, at denne 
store velsignelse, som Allâh har skænket, er spildt 
uansvarligt på den ene side og brugt som et våben 
på den anden. 
 
 

Værdifulde Jamaah! 
Enhver krise medfører også muligheden for at lære 
en lektie og komme sig. Under pandemien, der 
prægede vores sidste par år, havde vi intenst 
husket vigtigheden af sundhed og social 
solidaritet. Og i den klima- og energikrise vi står 
over for i dag, vil vi forstå vigtigheden af at være 
sparsommelig. Vi vil lære, at vi kan drage fordel af 
de ressourcer, som Allâh (s.w.t) har givet os uden 
at udtømme dem så meget som før. Vi vil indse 

 
1 İbrâhîm suresi, 14:34 
2 A’râf suresi, 7:31 

mere alvorligt, hvorfor vor Herre ikke elsker dem 
der spilder (israf)2. Vi må forstå visdommen i 
følgende ord fra Allâhs sendebud; “en person, hvis 
vand går til spild, mens han laver wudu,” til dette 
spørger en af sahaba "Er der også spild (israf) i 
wudu?" Hvor Allâhs budbringer (fvmh) svarer “Ja, 
selvom du er ved en strømmende flod, ville det 
være spild (israf) at bruge mere end den 
normale mængde vand.”3 
 

Beærede Brødre! 
Den følsomhed vi viser over for ikke at lave israf i 
vores hjem, arbejdspladser, i trafikken m.m. bør vi 
mere intenst vise i vores moskéer. For at vores 
moskéer, som er centrum i vores liv og “de mest 
elskede steder for Allâh,”4 kan opretholde deres 
eksistens på en sund måde, må vi nu tage mere 
ansvar og være et eksempel for både vores 
samfund og fremtidige generationer ved at vise en 
holdning, der vil behage Allâh. Mens vi gør 
undgåelse af spild til et livsmotto, bør vi i længere 
sigt også ændre vores forbrugsvaner. Vi bør øge 
bevidstheden om at installere vedvarende energi i 
vores hjem og moskéer. Dette er vores ansvar som 
muslimske individer at bruge de ressourcer, Allâh 
har betroet os, retfærdigt og omhyggeligt. 
 

Elskede Muslimer! 
Åbent Hus I Moskéen - arrangementer vil blive 
afholdt i år som hvert år i mange europæiske 
lande. Dette smukke program, som har en historie 
på mere end et kvart århundrede i Tyskland, vil 
blive opført i mange moskéer den 2. oktober. İ 
denne anledning vil vi i år på bedste vis byde 
vores gæster velkommen, og hjælpe/svare på dem 
der har spørgsmål om islam og muslimer, som er 
nysgerrige på vores moskéer og muslimers liv. 
Vi vil afspejle energikrisens dagsorden i vores 
Åbent Hus I Moskéen - arrangementer, og vi vil 
især forklare de tiltag, som vores moskéer har 
truffet på dette område og deres planer for 
fremtiden. Vi håber, at dette arbejde vil være et 
skridt, der vil bidrage positivt til både vores 
samfund og menneskehedens fremtid. Må Allâh 
den Almægtige ikke adskille os fra at være 
tjenere, der er bevidste om deres ansvar. Amin 
 

3 İbn Mâce, Taharet, 48 
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