
Khutba, 01.04.2022 
Ramadan 

َشْهُر َرَمَضاَن الَّٖذٖٓي اُْنِزَل ٖفيِه اْلقُْرٰاُن هًُدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمَن اْلُهٰدى  ﴿

 
﴾ َواْلفُْرقَاِنِۚ فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُُؕ  

 ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه  
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيكُْم ِصيَاَمهُ،   » أَتَاكُْم َرَمَضاُن َشْهٌر ُمبَاَرٌك، فََرَض َّللاَّ

تُْفتَُح فِيِه أَْبَواُب السََّماِء، َوتُْغلَُق فِيِه أَْبَواُب اْلَجِحيِم، َوتُغَلُّ فِيِه َمَرَدةُ  

 «ِن الشَّيَاِطي

Kära muslimer! 
Alla muslimer runt om i världen upplever en helt 
annan spänning dessa dagar.  Det är bara några 
dagar kvar till Ramadan, som innehåller många 
goda nyheter för troende och har ett speciellt 
värde för oss.  Genom att förstå denna period 
mycket väl, erbjuder Allah SWT, den Allsmäktige, 
oss en unik möjlighet att göra oss i ordning, göra 
vår redovisning och uppnå Allahs godkännande.  
Det viktigaste som skiljer månaden Ramadan från 
andra månader och gör den överlägsen är att 
Koranen, som skickades för att vägleda 
mänskligheten och började sändas ner under 
denna månad.  Det är Allah SWT själv, som 
informerar oss om detta.   
Allah swt den Allsmäktige säger: "För att ge 
människorna vägledning [inleddes] i månaden 
Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken 
vägledningen klargörs och en måttstock ges med 
vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den 
av er som ser månens nytändning skall fasta 
månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på 
resa [skall fasta därefter] under motsvarande 
antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för 
er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden 
och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni 
visa [Honom] tacksamhet."  
 
 Kära troende! 
 En av de mest utmärkande kännetecknen för 
månaden Ramadan är fastan, vilket Allah har 
beordrat oss att göra.  Allahs Sändebud ملسو هيلع هللا ىلص sa: "Den 
välsignade månaden Ramadan har kommit till 
dig.  Allsmäktige Allah har gjort det obligatoriskt 
för dig att fasta denna månad.  I denna månad 
öppnas himlens (paradisets) portar, helvetets 
portar stängs och de rasande djävlarna, sheyatiyn, 
är bundna." 
Fördelarna med att fasta för den kroppsliga 
hälsan, bestäms av medicinsk, vetenskapling 
forskning.  Även forskaren från olika religioner 
och kulturer förklarar att bantande människor 

under en viss tid kommer att vara förmånligt, 
lönsam för deras hälsa.  Med fastan får människor 
många fördelar för sin hälsa och sitt 
välbefinnande.  Men den verkliga fördelen 
realiseras utan tvekan i den andliga, sinnliga och 
själsliga område. 
 
 Ärade gemenskap! 
 En person måste visa samma omsorg mot sin själ 
som han gör mot sin kropp.   
Människans andliga värld finner möjligheten att 
bli starkare med reningen av hjärtat och reningen 
av själen. Med berikandet av vårt hjärta kan 
förverkligas existera vårt syfte.  Vi kan gå bortom 
den materiella världen och uppnå verklig frid och 
lycka med att bygga av den andliga världen.  Den 
fastedyrkan som Allah azze ve jelle beordrar är ett 
utmärkt tillfälle för uppfostran av vårt andliga 
rike. Av denna anledning bör vi betrakta månaden 
ramadan som en stor välsignelse som skänkts oss 
av Allah azze ve jelle.   
Vår käre profet  Muhammad Mustafa ملسو هيلع هللا ىلص 
"Den som fastar under Ramadan genom att tro på 
fastans dygder och förvänta sig sin belöning bara 
från Allah, hans tidigare synder kommer att bli 
förlåtna." Vilket tebshir, goda nyheter gav Han 
saw till de troende. 
 
 Kära bröder! 
 Att bara se månaden ramadan som dagar av 
hunger, hindrar oss från att förstå innebörden och 
betydelsen av denna månad.  Parallellt med 
reningen av vår inre värld, måste denna situation 
också återspeglas i vårt dagliga liv och våra 
handlingar.  Vår profet Muhammed Mustafa saw, 
 sa : "Det finns många fastande människor som  ملسو هيلع هللا ىلص
inte kommer att få något annat än torr hunger av 
sin fasta!"Han noterade och betonade att frågan 
inte bara handlar om att vara hungrig. En annan  
hadith säger Han saw: "Den som inte slutar att 
tala lögner och göra affärer med lögner, Allah 
uppskattar inte att han ska sluta äta och dricka." 
Faktum är att vi borde fasta med alla våra organ, 
undvika dåliga ord med tungan och förbjudna 
saker.  Vi måste försöka att strikt, noggrant, 
korrekt lyda Allahs order och förbud, och vi måste 
föra detta tillstånd till en god vana efter 
Ramadan. Må Allah göra honom till en av sina 
tjänare som lever månaden Ramadan ordentligt. 
 Amin! 



 
 
Påminnelse:  
Kära bröder! 
Vårt program för Moskéns solidaritetsdag, som vi 
anordnar en gång om året, kommer att äga rum 
idag i år.  Låt oss som alla muslimer sträva efter 
att skydda vårt gemensamma öde och vår 
gemensamma framtid, våra moskéer, och att 
bevara freden i denna solidaritet. 
Vi bör inte glömma att vår käre profet saw ملسو هيلع هللا ىلص gav 
de goda nyheterna att varje troende som blir 
moskens anhängare och stödjer moskén synligt 
och  osynligt kommer att dra nytta av alla goda 
tjänster och kommer att fortsätta att tjäna 
belöningar även om han är död, och sa: "Vem som 
helst bygger en moské genom att kräva Allahs 
godkännande, Allah kommer att bygga honom en 
herrgård i paradiset.”   
Välsignade är de som tävlar i välgörenhet och 
uppnår Allahs omtyckta 
och är befriade från 
helvetets plåga 

 


