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Energisparing og moskeene våre 
ِ ََ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  

Kjære brødre! 
Fra det første mennesket, Adam (a.s.) til i dag, 
har det aldri vært en periode hvor mennesker 
ikke har blitt testet. Selv om arten og 
vanskelighetsgraden er forskjellig, har både våre 
forgjengere og vi forsøkt å overvinne 
vanskelighetene som livet medfører. Denne 
innsatsen, som fortsetter i dag, vil utvilsomt 
være tilfelle for fremtidige generasjoner. 

Denne innsatsen, som fortsetter i dag, vil 
utvilsomt være tilfelle for fremtidige 
generasjoner. Den siste av disse negative 
effektene er klima- og energikrisen. Det er nå 
kjent at det blir en energiflaskehals som vil 
merkes av oss alle i høstmånedene og den 
kommende vintersesongen. 
Allmektige Allah (swt) sier: «Han har gitt deg 
alt du ba om. Hvis du prøver å telle Allahs 
velsignelser, vil du ikke være i stand til å takle 
det. Det er et faktum at mennesker er veldig 
grusomme, veldig utakknemlige!»1 En av 
velsignelsene som vår Herre har gitt oss, som vi 
ikke kan telle, er naturressurser. I dag er det mer 
enn nok ressurser for hele menneskeheten, og vi 
drar nytte av dem på alle felt. Imidlertid ser vi at 
denne store velsignelsen tildelt av Allah er 
bortkastet uansvarlig på den ene siden, og brukt 
som et våpen på den andre. 
Veldig verdifullt fellesskap! 

Enhver krise fører også med seg muligheten til å 
lære en lekse og rydde opp. Under 
pandemiprosessen som preget våre siste år, 
hadde vi intenst husket viktigheten av helse og 
sosial solidaritet. Vi vil igjen forstå viktigheten 
av å være økonomisk i klima- og energikrisen vi 
står overfor i dag. Vi vil lære at vi kan dra nytte 
av ressursene som Allah har gitt oss uten å 

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

tømme dem like mye som før. Vi vil innse mer 
alvorlig hvorfor vår  
Herre ikke elsker dem som sløser.2 En person 
som kaster bort vann mens han lager wudu og 
spørsmålet "Er det svinn i wudu også?" Allahs 
sendebud (fvmh) spurte en av hans 
følgesvenner, "Ja, selv om du er ved en rennende 
elv, ville det være bortkastet å bruke mer enn 
den normale mengden vann."3 Vi vil forstå 
visdommen i hans ord. 
Kjære brødre! 

Vi bør vise vår følsomhet for ikke å kaste bort i 
hjemmene, arbeidsplassene og trafikken mer 
intenst i moskeene våre. For at moskeene våre, 
som er sentrum i våre liv og "de mest elskede 
stedene for Allah", 4skal opprettholde sin 
eksistens på en sunn måte, må vi nå ta mer 
ansvar og være et eksempel for både vårt 
samfunn og fremtidige generasjoner ved å viser 
en holdning som vil glede Allah. Samtidig som 
vi gjør unngåelse av sløsing til et livsmotto, bør 
vi også vurdere forbruksvannene våre i det lange 
løp. Vi bør øke bevisstheten om å installere 
fornybar energi i moskeene våre, og starte med 
oss selv og hjemmene våre. Dette er vårt ansvar 
som muslimske individer å bruke ressursene 
Gud har betrodd oss rettferdig og forsiktig. 

Kjære muslimer! 
Open Moske Dag-arrangementer vil bli holdt i år 
som hvert år i mange europeiske land. Dette 
vakre programmet, som har en historie på mer 
enn fem år i Norge, vil bli fremført i mange 
moskeer 3. oktober. Vi tar imot våre gjester som 
har spørsmål om islam og muslimer, som er 
nysgjerrige på moskeene våre og muslimenes 
liv, innenfor rammen av disse arrangementene 
på beste måte i år. Vi vil reflektere energikrisens 
agenda i programmene våre for Åpen moskedag, 
og vi vil spesielt forklare tiltakene våre moskeer 
har tatt i dette området og deres planer for 
fremtiden. Vi håper at dette arbeidet vil være et 
skritt som vil bidra positivt til både samfunnet 
vårt og menneskehetens fremtid.  

3 İbn Mâce, Taharet, 48 
4 Müslim, Mesâcid, 288 



Måtte Allah ikke skiller oss fra å være tjenere 
som er klar over sitt ansvar. Amin. 


