Khutba, 03.06.2022
Vårt ansvar gentemot miljön
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Kära muslimer!
Allah den allsmäktige skapade människan som
kalif, byggare och beskyddare av jorden. Kalif
betyder en intelligent, medveten och kraftfull
varelse som rekonstruerar, renoverar jorden i
enlighet med Allahs vilja. Vår miljö är en gåva till
oss. Av denna anledning har vi skyldigheter som
att inte orsaka ofog, bus, odygd och att inte skada
levande och icke-levande varelser. Men tyvärr
kan vi idag inte hålla tillbaka från att använda
naturresurser ohövligt och förstöra vår värld som
vi lever i och som vi kommer att lämna som ett
arv till framtida generationer.
Allah (c.c.) säger i Koranen, sura er-Rum,
41.ayeh: "Ordningen har störts och fördärv har
visat sig på fasta land och i havet, allt verk av
människohand. Därför låter Han dem känna på
några av [följderna av] deras handlingar; kanske
kommer de att [ångra sig och] vända om." (1)
Frågan om miljöföroreningar, miljösmuts har
ignorerats av skäl som att öka välfärdsnivån eller
hålla den konstant, och det har lett till att
balansen i naturen har försämrats. I denna
tredagarsvärld där mer konsumtion uppmuntras,
går vi snabbt bort från medvetandet om tillit för
vår bekvämlighet och offrar en hel värld för det.
Precis som det står i versen smakar vi, som de
som orsakar ofog, bus, dess smärta på jorden.
Kära bröder!
Som ett resultat av denna vårdslösa och
omedvetna förorening orsakar miljöföroreningar
1,5 miljoner barn under 5 års ålder varje år, enligt
rapporten publicerad av
Världshälsoorganisationen. Det har uppgetts att
en fjärdedel av dödsfallen under 5 år i världen
orsakas av miljöfaktorer som luftföroreningar,
smutsigt vatten och otillräcklig sanitet.
Mänskligheten kommer naturligtvis att dra nytta
av denna värld, rekonstruera, uppbygga, renovera
denna värld och göra oöverstigliga vägar som

oöverstigliga. Men medan han gör detta bör han
hålla sig borta från avfall och förstörelse.
I själva verket säger vår Herre Allah azze ve jelle :
"Han har ställt allt i himlarna och på jorden till
din tjänst som en gåva från sig själv." Han uppgav
att han erbjöd vår miljö till vår fördel. Det är vår
plikt att närma sig och skydda detta förtroende,
som gavs för att kunna tacka för dem, med en
känsla av ansvar. En muslim bör återspegla
skönheten i sin moral till sin omgivning,
människor, djur, växter och till och med livlösa
föremål, och bör behandla dem väl. Annars
kommer skadan av förakt, förstörelse och
miljöslöseri att återvända till oss själva.
Kära muslimer!
Islams religion uppmuntrar inte bara till skydd av
miljön, utan vill också att muslimska individer
själva ska vara miljöns beskyddare. Vår älskade
profet, Muhammed saw. som sändes som en guide
till mänskligheten, sa: "...När en syndig och ond
person dör, blir människor, städer, träd och djur
befriade från hans ondska och finner tröst."
Han betonade att det finns ett medvetande även i
varelser som vi tror är livlösa. Återigen sa
profeten (saw): "...Att ta bort något som är
störande från vägen är välgörenhet."
I så fall bör man undvika saker som stör andra
överallt och under alla omständigheter. För att
en muslim måste vårda med kärlek och medkänsla
och se på sin omgivning med visdomens och
exemplets öga. Det ska inte syfta till att bara
njutta träd, vatten, luft och natur, utan att hålla
jämna steg, anpassa sig med deras värde och
rytm.
Att förorena vår miljö, slänga sopor och smuts på
marken anstår inte mänsklig moral. Detta är
respektlöst mot både oss själva och samhället vi
lever i. Att veta att andra människor kommer att
vara rastlösa från de platser vi har förorenat och
naturens skönhet kommer att bli förstörd; Att tro
att det är ett brott att omedvetet slänga avfall
som naturen inte kan lösa upp är ett villkor för att
vara troende och nå mognad.
Må Allah Azze ve jelle ge oss att ta hand om vår
miljö med detta medvetande. Amin!

