
Khutbah, 29.04.2022 
VI KOM VID SLUTET RAMADAN  

اِلَحاِت   ﴿ ْنَساَن لَ۪في ُخْسر ِۙ اِْلَّ الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َواْلعَْصِرِۙ اِنَّ اْْلِ
ْبرِ   ﴾  َوتََواَصْوا بِاْلَحِقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاهَ َرُسولَُ قَالََ
 « َخْيُر الدَُّعاِء ُدَعاُء يَْوِم َعَرفَةَ  »

Ärade muslimer!  
Prisad vare Allah (azze wa jelle) , medan vi är 
glada över att ha tillbringat Ramadan, 
högsäsongen av dyrkan och underkastelse, 
upplever vi den bitter sorgen att lämna Ramadan i 
dessa dagar när vi närmar oss slutet.   
Månaden ramadan har återuppbyggt oss med sin 
ankomst.  Den påminde oss om dem värderingar vi 
glömt.  Ramadan månaden kallade mänskligheten. 
Ramadan månaden pekade åter på barmhärtighet, 
att dela, att förlåta, att bli förlåten och visade oss 
frälsningens vägar. Ramadan förvandlade ökna 
hjärtan  till  gröna igen genom fastan. Den 
återförenade troenderna,  med Koran läsningen: 
mukabele vars förhållande till Koranen hade 
försvagats, förstärkte dem på så sätt.  Med 
tarawih-bönen, som är uppståndelsen:qiyamul 
leyl av Ramadans nätter, som är ett medel för 
rening från synder, återvanns tillståndet att vara 
med Allah vid alla tidpunkter och medvetandet 
om troendens mi'raj: uppstigning. 
 
Kära muslimer!  
Ramadan är månaden för att minnas det vi har 
glömt, reparerar det vi har brutit och be om 
förlåtelse för dem vi sårat. Ramadan påminner oss 
om respekt för de äldre, kärlek till de små och att 
ensamstående inte är ensamma. Ramadan 
påminner till dem som förlorade sig själva i den 
tomma världen, i arbetets liv och dess 
upptagenhet. Ramadan understryker att livet är 
tillfälligt och ropar att det goda och eviga livet 
efter detta.  Den gör det möjligt för en person att 
möta sig själv och att göra en redovisning i sin 
inre värld. Med zakat och fitra renar den våra 
egendom, från haram och våra hjärtan från 
snålhet och girighet. Dessa sista dagar av 
Ramadan är frälsningen från helvetet, är också 
dagar av i'tikaf, där vi kommer att öka dyrkan och 
tasbihat.  Dessa dagar måste vi öka att be 
förlåtelsen.  
  
 

 
Kära muslimer!   
Alla Azze ve jelle säger i sure al-asr: 
”VID DEN flyende tiden* Människan 
förbereder helt visst sin egen undergång,* 
utom de som tror och lever ett rättskaffens liv 
och råder varandra [att hålla fast vid] 
sanningen och råder varandra [att bära 
motgång med] tålamod." 
Den islamiska tron som dominerar våra hjärtan 
återspeglas i livet genom goda gärningar som ska 
göras. Goda gärningar:a'mali saliha inkluderar 
dyrkan Allah azze ve jelle och alla goda gärningar 
som görs till förmån för människor. Därför är den 
mest uppenbara manifestationen av vår islam är 
vårt välvilliga beteende mot människor och 
välgörande handlingar mot samhället. Käre  
profeten Muhammed (saw) sa: "Den bästa av 
människor är den som är till nytta för 
människor."Med Ramadans välsignelser bör vi 
stabilisera den godhet och välvilja vi gör för 
människor, och vi bör överföra detta till andra 
tider som en vana.  
Värdefull gemenskap!  
Jag hoppas att vi når eid al-
fıtr/bayram/ramadanfesten nästa måndag. Låt oss 
definitivt utvärdera Arafas dag.  Rasulullah: Allahs 
Sändebud (saw) säger;  "Den bästa bönen är den 
som man gör på Arafa dagen." (På söndag är arafa 
dagen)  Låt oss be för oss själva, vår familj, 
muslimer och hela mänskligheten. Låt oss besöka 
våra dödas gravar. Låt oss ringa våra släktingar 
under eid/bayram dagar. Låt oss säga" haqq halal" 
till våra vänner.  Låt oss inte glömma zekat al-fıtr.   
Låt oss ge vår zakat al-mal, som kommer att rena 
våra egendom från smuts, i sin helhet.  
Kära troende!  
Låt oss inte glömma alla våra förtryckta och 
kränkta bröder och systrar som möter svårigheter 
och plågari i Jerusalem, Arakan, Östturkistan och i 
olika delar av ummah-geografin, denna 
kommande Eid al-Fitr.  Käre profeten  (saw) sa: " 
Troende är som en kropp i att älska, medlida och 
skydda varandra.  När en del av kroppen är sjuk, 
lider även de andra kroppdelarna av sömnlöshet 
och feber.” Låt oss inte missa dem i våra böner.  Vi 
gratulerar Er till Eid al'fıtr förväg, redan nu och vi 
ber till den allsmäktige Allah (azze wa jelle) att de 



amla förtryckta, orättvis behandlande på jorden 
ska ha goda, befriade tider. Amin 


