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ID GLEDER

All takk til Allah, Den største, som gjorde oss til muslimer.
Vi takker Ham for at Han ledet oss ved Sin Bok (Koranen)og Sin Profets(saws) Sunnah(Profetens 
uttalelser/gjerninger).

Og vi bærer vitnesbyrd at der finnes ingen Gud utenom Allah, som er alene uten partnere og ikke 
kan assosieres med noe eller noen, som har gjort Id til en tid for nytelse og glede for de som tilber 
Ham med sann tro og lydighet.

Og vi bærer vitnesbyrd om at Muhammed er Hans slave og Budbringer, som har kalt verden til 
Allah med Hans tillatelse.

Kjære muslimer
Id er en tid med spesiell feiring og rituelle anledninger som ble gitt til oss muslimer. Den er ikke 
laget for oss, som noen kanskje tror, til å slappe av fra arbeidet, vise seg fram og nyte mat og 
drikke. Det er ikke for oss det som mange gjør i disse dager ved å ikke ta hensyn til erindringer om 
Allah eller de grensene som er satt for oss, som å lytte til musikk og lage festivaler som involverer 
blanding mellom menn og kvinner. Snarere er det for oss å takke Allah for at Han ledet oss til å 
følge Hans vei, og til å bli hans lydige tjenere. Det er derfor du finner at begge Id kommer etter 
utførelsen av to av Islams fem søyler: faste i Ramadan og Hadj (Pilegrimsferd til Mekka). Ibn Rajab 
(må Allah ha barmhjertighet med ham)sa: Gleder og tilfredsstillelser de troende har i denne verden, 
er med sin Gud når de har fullført sin tilbedelse og lydighet mot Ham, og fikk belønningen som Han 
lover dem ved Sin nåde og tilgivelse, som Allah - Den Allmektige sier: Si: «Over Guds godhet og 
nåde skal de glede seg. Det er bedre enn alt de samler i hop!»(10:58)

Muslimer har bare tre Id:

1. På fredager er det ukas Id, etter fullføringen av de foreskrevne bønner. 
   Det er den dagen da skapelsen var ferdig.
   Profeten Adam ble skapt.
   Profeten Adam kom inn til Paradis og ble forvist fra Paradis. 
   Det er den dagen som Dommedag vil komme på.
   Det er den beste dagen i uken, og Allah tilgir syndene til dem som oppsøker
   fredagsbønnen, derfor fortjener fredagen feiring.

Profeten Mohammed sa: «De fem[daglige] bønner, fredag til fredag og Ramadan til Ramadan 
er soning for det som har hendt siden den forrige, så lenge som de store syndene har vært 
unngått.» (Muslim)
Han sa også: «Solen har aldri steget eller gått ned på en dag bedre enn fredag.» (Al-Tirmidhi)

2. Id al-Fitr (Bryte-fasten fest): Det er etter tilbedelsesfasting i Ramadan.
   Det er dagen da de som har fastet får sin belønning og tilgivelse. 
   Folk samles denne dagen for å takke sin Herre og feire slutten på deres måned med 
tilbedelsesfaste. 

3. Den tredje og største Id er Id al-Adha(Offerfesten). Det er etter at pilegrimer er ferdig med 
hoveddelen av sine pilegrimsplikter, som er å stå på Arafah. Profeten(saws)sa: «Hadj er Arafah.» 
På den dag tilgir Allah synder og gir nåde til millioner av muslimer, og det er derfor vi feirer. 

Kjære Godtfolk: Den virkelige Id er for de som adlød Gud, mens sorg er for de som ikke adlød 



Ham. Festen er for de som fastet og tilbrakte måneden i tilbedelse. Det er for de som tilbrakte sine 
netter i bønn, leste og lyttet til Koranen, ikke for de som lyttet til sanger og melodier. Allah, Den 
Allmektige, sier:
Si: «Over Guds godhet og nåde skal de glede seg. Det er bedre enn alt de samler i hop!»(10:58)

En av Salafiene sa: «Ingen kan nyte livet borte fra sin Herres vei med mindre han er sanseløs.»

Al-Hasan sa: «Hver dag en person ikke er ulydig mot Allah kan betraktes som Id, og hver dag en 
person bruker dagen til å følge Allahs veiledning, tilbe og takke Ham kan også betraktes som Id.»

Id i islam har sitt eget konsept og mening. Det er en religiøs glede som kan oppnås ved lydighet til 
Allah. Det er til glede for muslimer i dette livet og symbolet på deres styrke og brorskap. Det er 
også en erklæring om den gode viljes triumf over luner og ønsker. Det er kunngjøringen om 
frihetens frelse fra lyst og begjær i den hensikt å oppnå Herrens tilfredsstillelse og de store 
belønninger som Han lovet.

Noen mennesker blir imidlertid overmannet av feststemningen til den grad at de glemmer å gjøre 
sine plikter, takke og vise takknemlighet til Allah. De glemmer at det er en velsignelse i seg selv å 
finne denne gleden som ikke er mange forunt. Han er ikke klar over at Id kan komme til folk som 
blir ydmyket, eller som opplever sorg på grunn av ulykke, fattigdom eller av andre grunner, noe 
som gjør dem ute av stand til å nyte denne gleden.

Så, frykt Allah, vær takknemlig for Hans velsignelser og hold deg unna synder under Id. Ikke la 
dine gleder og lyster overmanne deg til å gjøre ting som vil forarge Allah. Frykt Allah og gjør Id full 
av tilbedelse og botshandling for å få mer belønning, og i håp om at Allah vil tilgi dine synder og 
aksepterer dine botshandlinger.

Allah sier: 'Si: «Dere Mine tjenere, som har vist lettsindighet som vil ramme dere selv, fortvil ikke 
for Guds nåde. Gud vil forlate alle synder, Han er den Ettergivende, den Nåderike.» (39:53)

Men Jeg viser tilgivelse mot den som angrer og tror og gjør det rette, og så finner ledelsen. (20:82) 

Si: «Over Guds godhet og nåde skal de glede seg. Det er bedre enn alt de samler i hop!» (10:58)

Kjære muslimer.
Mens vi opplever og nyter gleden av Id, må vi huske på våre islamske brødre og søstre. Vi må 
huske på dem som er undertrykte, de foreldreløse og de som dør av sult.
Vi må huske de som har mistet sine barn, sine familier og land på grunn av kriger, kolonisering og 
undertrykking. Vi må huske våre muslimske søsken i Afghanistan, Irak, Palestina, Sudan, 
Tsjetsjenia og andre deler av verden. Vi må huske dem og prøve å føle empati med deres sorg og 
smerte. Det vil hjelpe oss med å forstå og verdsette de velsignelser vi har. Så er vi nødt til å bruke 
noen av våre penger og av vår tid til å bringe glede til disse menneskene. Dette kan være ved å 
bruke penger på veldedighet, besøke foreldreløse barn og fattige familier og gi gaver til dem, eller 
andre handlinger som kan bringe dem glede, selv noe så enkelt som å be til Allah for dem.

O Allah, vi ber deg om å gi ære, glede og seier til alle muslimer i Id.
O Allah, støtt og bring seier til Mujahedin (de som forsvarer Islam)alle steder. 
Vår Herre, overøs oss med tålmodighet og gjør oss til vinnere over de ikke-troende.
Herre, gi oss goder i denne verden, goder i livet etter døden, og frels oss fra Ildens piner.
Amen

Måtte Allah godta vår tilbedelse og gode gjerninger.
Ønsker dere alle en lykkelig og fin Eid. 


