Hutbah, 02.05.2022
Ramazan Eid
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Kära muslimer!
Prisad vare Allah, vi har tillbringat månaden
Ramadan med tillbedjan och lydnad, och idag
har vi nått högtiden. För vår Herres, Allah azze
ve jelles skull fastade vi i en månad och utförde
tarawih-böner i våra moskéer. Vi har läst Koran
som mukabele. Vi betalade vår zakat och fitrah,
som stärkte känslorna av broderskap och
solidaritet och läkade de behövandes sår. I den
andliga atmosfären under månaden Ramadan
upplevde vi lyckan av att vara tillsammans.
Under månaden ramadan ansträngde vi oss för
att utföra, fullgöra våra böner. Med glädjen att
hoppas på belöningen från Allah azze ve jelle,
kom vi alla till Eid bönen tillsammans.
Eid/bayram är dagar av glädje, lycka och åkalla
Allah azze ve jelle. Det är de dagar då
människor är i fred med sig själva,
mänskligheten och till och med hela världen.
Kära bröder!
Å andra sidan ökar antalet flyktingar som
lämnar sina hem på grund av krig, konflikter,
våld och fattigdom i olika delar av världen dag
för dag. Det är otänkbart för oss muslimer att
förbli likgiltiga inför detta sorgliga tillstånd på
global nivå. Även om vi är på eid/bayram bör vi
dela dessa smärtor och stödja offren. Vi bör
stödja alla flyktingar så mycket vi kan genom
Hasene hjälp & stöd organisetionen. Vi
uppmanar ansvarsfulla länder och institutioner
att vidta åtgärder, och människor med samvete
att höja sina röster för att stoppa krig och
förhindra att människor drivs bort från sina
hem. I sura Yonus 25.vers Allah azze ve jelle
säger : "Allah KALLAR [människan] till den
eviga fredens boning och Han leder den till den
raka vägen som vill [vägledas]."
Religionen islam, som vi tillhör, kräver att vi
strävar efter fred och lugn för hela
mänskligheten.

Ärade muslimer!
Under dessa eid/bayram dagar, bör vi inte
glömma våra leenden och goda förhålladen med
våra grannar. Vi borde dela med dem vår
eids/bayrams glädje. Vi bör besöka våra äldre,
föräldrar och släktingar. Vi bör inte försumma
släktingar i våra hemstäder, och vi bör inte
glömma att gratulera dem till deras eid/bayram
även med att ringa dem. Vi får inte glömma att
eid/bayram har en speciell plats i våra barns
värld. Vi borde göra dem glada med våra gåvor,
gå upp tidigt och ta dem till moskén för Eidbönen så att de kan uppleva glädjen i Eid.
Vi bör behålla den känslighet som vår fasta i
Ramadan medför och hålla oss borta från dåliga
egenskaper som baktal, förtal, förnedring,
dåliga tankar mot andra, spionera, leta efter
som är fula om andra o.s.v.
Allah den Allsmäktige säger i Koranen, i sura
al-maide 35.vers: "TROENDE! Frukta Allah och
sök det som kan föra er närmare Honom, och
sträva och kämpa för Hans sak för att det skall
gå er väl i händer." Vi måste vara lyhörda,
vaksam i våra böner för att komma närmare
Allah azze ve jelle i varje period och område av
livet. Vi måste göra goda handlingar för att få
hans samtycke.
Kära troende!
Vår profet Muhammad Mustafa (s.a.v.): "Bryt
inte relationen med varandra, vänd inte ryggen
till, håll inte hys agg, hata inte och avundas
inte. O Allahs tjänare, bli bröder."(3)
"Det är inte tillåtet (inte halal) för en muslim
att lämna sin muslimska bror i mer än tre
dagar." säger Allahd Sändebud (saw).
Låt oss utnyttja eid/bahram och försona och
förena våra bröder som envisa med att hålla
ilska och vrede.
Låt oss inte glömma att det finns nåd
tillsammans däremot finns det straff i
separation. Må Allah göra oss och hela den
islamiska världen till en glad Eid/bayram. Må
alla förtryckta och plågade människor i världen
få ett leende under eid/bayram.
Amin!

