Hutbe, 15.04.2022
mitten i Ramadan
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Kära bröder
Vi har kommit till mitten av månaden Ramadan,
vars början är barmhärtighet, vars mitt är förlåtelse
och vars slut är frälsning, befrielse från helvetet.
Genom att använda den andliga atmosfären i denna
välsignade månaden strävade vi efter att mogna vår
andliga värld. Tillsammans hoppades vi att Allah,
den Nåderikes och Barmhärtiges, skulle förlåta våra
synder. Vi tog vår tillflykt till honom med de fastan
vi höll, tillbedjan och lydnaden vi utförde. Och vi,
som tror på Allah (swt), vet att vi inte har någon
annan tillflykt än hos honom. I detta avseende,
Allah (swt), Hz. Han tilltalar hela mänskligheten i
vår profets (saas) person i Surah Ahzab; "Och lita
helt till Allah - den som litar till Allah har det stöd
han behöver” (Elahzab33, 3.)
Vår största vän, ALLAH (swt) , sviker inte
förhoppningarna hos sina tjänare som tar sin
tillflykt till honom och ger fred, lung och ro åt deras
hjärtan.Vi muslimer tror att mänsklighetens
frälsning och befrielse endast är möjlig genom att
vända oss till Allah och följa den väg som Han (swt)
visat oss .
Kära troende!
Vår Allsmäktige Allah , Världarnas Herre, säger i
Koranen i sure alhashir 18.vers: "TROENDE! Frukta
Allah, och tänk på vad ni sänder framför er, var och
en, till morgondagen! Ja, frukta Allah! Han är väl
underrättad om vad ni gör".

En tjänare som verkligen tror på Allah (cc), Hans
profet Muhammed (SAW) och den yttersta dagen,
ahkiret; visar maximal ansträngning i sin dyrkan
och lydnad för att uppnå fred, lugn o ro i denna
värld och vinna livet efter detta, och framför allt för
att uppnå Allahs samtycke; rida al-ilahi .
De troende ser också månaden ramadan, enligt
profeten Muhammed Mustafa (saw) som sändes som
en nåd och rahmeh till välderna, säger:
"Djävlar är kedjade" är unik möjlighet för dem för
att sträva efter att berika sitt antliga liv och moral .

Värdefull gemenskap!
Under månaden ramadan som vi visar det
känslighet, bör vi visa och göra det som hela ummah
till en vana och föra detta sinnestillstånd, stämning
till andra perioder om året. Det är nästan som det
gamla ordspråket säger: "Behandla varje människa
som du bemött som Hıdır, och värdera varje din natt
som Qadir natt ."
Vi bör behålla vår närhet med Koran al-kerim och
försöka förstå den och leva det vi förstår. Vi bör
acceptera principerna och värderingarna i Koranen
och Sunnah som är vår guide; vägledningen till
livet och göra det till vårt sätt att leva .
Vi får inte glömma att Koranen sändes ner för att
läsas. Att läsa blir meningsfull med förståelse och
förståelsen blir meningsfull med att leva .
Må Allah swa gör oss islams trogna anhängare och
uppriktiga tjänare för sig själv.
Kära muslimer!
Under de kommande dagarna kommer vi att gå in i
de sista tio dagarna, som inkluderar kadir natten, då
Allahs kelam Koran nedsänd. Ummul mu'minin
Aisha (raha) sa: "Rasulullah, Allahs Budbärare (saw)
brukade visa en ansträngning (i tillbedjan) under de
senaste tio dagarna (av Ramadan) som han inte
visade vid andra tillfällen".Låt oss uppmuntra våra
bröder och systrar som har möjlighet att gå in i
Itikaf i enlighet Sunnah esseniyyah .Våra muslimska
bröder/systrar som räknas rika enligt religionen och
når slutet av Ramadan bör inte glömma och
försumma zekatu'l- fitr; som är tacksamhet för att
dem nått till Eid genom att fasta Ramadan .Låt oss

inte glömma ge att zakat minskar inte vår rikedom.
Tvärtom, zakat skyddar och välsignar vår rikedom
De som kunde inte fasta på grund av sina
ursäkter:sjukdom bör betala sin lösensumma: fidye i
sin helhet.
Må Allah (swt) gör oss en av sina uppriktiga tjänare
som utför månaden Ramadan på rätt sätt.
Amin!

