
Khutbah, 30.09.2022 
Energi besparing och våra moskér 
 

ِ ََل تُْحُصوهَا ط  َوٰاٰتيكُْم ِمْن كُل ِ َما َساَْلتُُموهُ  ﴿ اِنَّ   ط َواِْن تَعُدُّوا نِْعَمَت ّٰللاه

ْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّارٌ   ﴾  اَْلِ
 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ   َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ِ َمَساِجُدهَا«  »أََحبُّ اْلبِالَِد إِلَى ّٰللاَّ

 
Kära bröder! 
Den första människan  Från tiden för Adam (a.s.) 
tills nutid har det aldrig funnits en period då 
människor inte har testats.   
Även om karaktären och svårighetsgraden skiljer 
sig åt, har både våra föregångare och vi, försökt 
övervinna de svårigheter som livet medfört.  
Denna ansträngning, som fortsätter idag, kommer 
utan tvekan att vara fallet för kommande 
generationer. 
Idag, medan krig, ockupation och emperyalizmen 
fortsätter i olika geografier i världen, känns de 
negativa effekterna av dessa av oss alla.  Den 
senaste av dessa negativa effekter är klimat- och 
energikrisen.  Det är nu känt att det kommer att 
finnas en energikris som kommer att märkas av 
oss alla under höstmånaderna och den kommande 
vintersäsongen. 
Allsmäktige Allah (swt) säger: "Han har gett dig 
allt du bett om.  Om du försöker räkna Allahs 
välsignelser, ni'ma,  kommer du inte att klara det.  
Det är ett faktum att människor är väldigt 
grymma, väldigt otacksamma!” ¹ En av 
välsignelserna som Allah Azze ve jelle har skänkt 
oss, som vi inte kan räkna, är naturresurser.  Idag 
finns det mer än tillräckligt med resurser för hela 
mänskligheten och vi drar nytta av dem inom alla 
områden.  Men vi ser att denna stora ni'ma, 
välsignelsen som Allah skänkt, slösas bort på ett 
oansvarigt sätt å ena sidan och används som ett 
vapen å den andra. 
 
Ärade Muslimer! 
Varje kris för också med sig möjligheten att lära 
sig en läxa och att ordna.   
Under den pandemiprocess som präglat våra 
senaste år, hade vi intensivt kommit ihåg vikten 
av hälsa och social solidaritet.   
Vi kommer återigen att förstå vikten av att vara 
sparsam i den klimat- och energikris vi står inför 
idag.  Vi kommer att lära oss att vi kan dra nytta 
av de resurser som Allah har gett oss utan att 

använda dem lika mycket som tidigare.  Vi 
kommer att inse mer allvarligt varför Allah Azze 
ve jelle inte älskar dem som slösar.²  En person 
som slösar vatten när han gör wudu och frågan: 
"Finns det slöseri i wudu också?"  Allahs Profet 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem svarar en 
av sina följeslagare, "Ja, även om du är vid en 
strömmande flod, skulle det vara slöseri att 
använda mer än den normala mängden vatten."³ 
Vi kommer att förstå visdomen i hans ord. 
 
Kära bröder! 
Vi borde visa den känslighet vi visar för att inte 
slösa i våra hem, arbetsplatser och trafiken, mer 
intensivt i våra moskéer.  För att våra moskéer, 
som är centrum i våra liv och "de mest älskade 
platserna för Allah",⁴ska kunna upprätthålla sin 
existens på ett hälsosamt sätt, måste vi nu ta mer 
ansvar och vara förebild för både vårt samhälle 
och kommande generationer genom att visa en 
attityd som kommer att Allah azze ve jelle vara 
nöjd med.   
Samtidigt som vi gör undvikande av slöseri till ett 
livsprensip, bör vi också se över våra 
konsumentationsvanor på lång sikt.   
Vi bör öka medvetenheten om att installera 
förnybar energi i våra moskéer, börja med oss 
själva och våra hem.  Det är vårt ansvar som 
muslimska individer att använda de resurser som 
Allah har anförtrott oss rättvist och noggrant. 
Må Allah azze ve jelle, den allsmäktige, inte skilja 
oss från att vara tjänare som är medvetna om sitt 
ansvar.  Amin. 


