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Veldedighet til moskeen
Kjære muslimer. Det er en velsignelse at vi kan få belønning for mange forskjellige handlinger.
Noen av disse kan være relatert til moskeen, som å betale dens utgifter og å hjelpe til med
rengjøringen. Aktiviteter som disse gir stor belønning, og vil hjelpe en til å unnslippe straffen på
dommens dag.
Osman, må Allah være fornøyd med han, fortalte: «Jeg hørte Profeten (SAWS) sa: ”For dere som
bygger Allahs hus (moské) på jorden, vil Allah belønne med et hus i Paradiset”».
- De alene skal ta seg av Guds moskeer som tror på Gud og dommens dag, som forretter bønnen,
betaler det rituelle bidrag og ikke frykter andre enn Gud. Disse vil kanskje finne rett vei.
(Koranen 9:18)
Moskeen har en sentral og viktig rolle i det muslimske samfunnet. Den er et symbol på den
muslimske enheten og ligger til grunn for deres styrke, respekt og ydmykhet. I moskeen lærte de
første muslimene islams prinsipper og regler, og var stedet for deres religiøse praksis: Profeten
(SAWS) skapte den første muslimske generasjonen i moskeen; de som senere videreførte islams
budskap i sin korrekte form, og som lærte verden de rette konseptene for hvordan lede, og
hvordan leve livet.
Kjære dere. Vi bruker store summer for å dekke våre daglige behov og ønsker, og noen ganger
veldedighet til andre muslimer. Men hvem husker på moskeen? Allahs hus bør få en del av våre
penger. Her er et forslag for å få alle til å få en del av belønningen; et lite prosjekt vi kan kalle
«Veldedighetsmåltidet». Jeg foreslår at vi alle bidrar regelmessig med en sum penger, eksempelvis
hver fredag, en sum tilsvarende det den enkelte makter og har anledning til. Disse pengene vil
komme godt med for å dekke de store kostnadene som muliggjør moskeens mange aktiviteter. Ved
å gjøre dette, følger vi profet Muhammed (SAWS) som oppfordret sine følgesvenner til å bruke
penger for å etablere en moské i Medina med det samme de hadde emigrert dit. Hvorfor tror dere
han gjorde det? - Fra moskeen kommer strålene av kunnskap som får ignoransens mørke til å
forsvinne. Derfra kan vi generere og bringe frem de nye muslimske generasjonene som kan ta
ansvaret å bringe budskapet videre, og hjelpe mennesker å gjenopprette moralen og de
menneskelige verdiene på jorden.
Kjære muslimer. Sannelig er det av stor nødvendighet at vi tar vare på våre moskeer og sørger for å
utstyre den med hva de trenger. Det er viktig at vi gjør dette for at moskeen skal fortsette sin drift
og spille sin rolle i samfunnet. Vi trenger din hjelp for å opprettholde aktivitetene våre og den
religiøse opplæringen. Vi trenger din hjelp for å holde moskeen sentral for våre møter, diskusjoner
og aktiviteter. Vi trenger den også for de kommende generasjoner; lære dem opp og forberede
dem til å ta de religiøse pliktene som venter dem som voksne.
La oss derfor donere noe av våre penger til moskeen med håp og bønn om at Allah vil akseptere
vår donasjon og belønne oss med de store belønningene på dommens dag, som han lovte oss.
NB: Minner om at neste fredag er Ashura-dagen, den tiende dag i måneden Muharam. Det er stor
belønning å faste denne dagen. Hvis du faster, vil du få tilgitt alle dine synder gjort det forrige året,
insha Allah. Må Allah hjelpe oss med fasten. Amen.
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