
Khutba, 2023.01.20 
Dom tre välsignade månaderna 

َ قِيَاماً َوقُعُوداً َوَعٰلى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن ٖفي َخْلِق   ﴿ اَلَّٖذيَن يَْذكُُروَن ّٰللاه

 ﴾ السَّٰمَواِت َواْْلَْرِضِۚ َربَّنَا َما َخلَْقَت ٰهذَا بَاِطلًِۚ سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنههُ َدَعا بِٰهِذهِ   الَكِلَمات:  َوُرِوَي َعْن َرُسوِل َّللاه

 «َوَشْعبَاَن َوبَِلِّْغنَا َرَمَضان الَّلُهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َرَجبَ »

 
Kära muslimer! 
Allah (c.c.), som skapade alla varelser ur 
ingenting, har skänkt livets välsignelse åt oss. 
Naturligtvis är varje ögonblick av vårt givna liv 
värdefullt. Men det finns speciella tillfällen då 
Allah den Allsmäktige skänker Sin nåd och 
välsignelser till sina tjänare i överflöd. Månaderna 
Rajab, Shaban och Ramadan är alltså 
välsignelsernas portar som öppnas efter varandra. 
Dessa exceptionella tider (månader) bidrar till vår 
materiella och andliga frälsning, samt evig frid 
och lycka. Denna säsong av barmhärtighet livar 
upp våra hem med Regaips natt, och får våra 
sinnen att begrunda nätterna Miraç och Berat. 
Den disciplinerar våra nafs och ägodelar under 
månaden Ramadan, och når sin höjdpunkt med 
änglars nedstigning till jorden under natten till 
Qadr (Lejlatul Qadr). Därmed bör vi muslimer 
utnyttja tillfället av dessa välsignade tre 
månaderna till att revidera våra liv som har 
passerat som vinden. Detta genom att reflektera, 
att återvända till vårt ursprungliga syfte med 
livet, att sluta fred med oss själva och att stärka 
vår andlighet. 
 

Kära  troende! 
I den rusande tid och nöje vi lever i, är majoriteten 
av människor nedsänkta i livets dagliga flöde och 
nedsänkta i världsliga sysslor. I de 
förbipasserande dagarna och nätterna jagar de 
efter de tillfälliga nöjena. För att sätta stopp för 
denna trend och för att stärka vår andlighet igen, 
är de tre månaderna en säsong av möjligheter för 
oss att ta tag i våra liv. Vi måste förvandla denna 
värdefulla tid till att rena våra själar, närma oss 
Allah och följa vår profets (saw) Sunnah. På 
samma sätt måste vi återförverkliga vårt syfte 
med skapelsen och göra en redogörelse för vårt 
återstående liv. I Koranen beskrivs troende som 
lever sitt liv i enlighet med syftet med deras 
skapelse enligt följande: ”De minns (nämner) 

 
1 Âl-i İmrân suresi, 3:191 
2 Zümer suresi, 39:53 

alltid Allah när de står, sitter eller ligger ner; 
de tänker på skapandet av himlarna och 
jorden (och säger:) 'Vår Herre! Du skapade 
inte detta i onödan, vi prisar och välsignar dig. 
Skydda oss från helvetets plåga!’”1  
 

Ärade bröder! 
Vi troende muslimer, som organiserar sina liv 
enligt versen jag läste, utnyttjar denna välsignade 
tid med god medvetenhet genom att dyrka rikligt 
och vänder oss till goda gärningar. Samtidigt ber 
vi om förlåtelse från våra tidigare synder genom 
att vända oss till Allah. Allah den Allsmäktige 
beskriver i Koranen: “Säg: O Mina tjänare som 
har överträtt mot sig själva! Misströsta inte 
över Allahs nåd. Allah förlåter verkligen alla 
synder. Utan tvekan är Allah mycket 
förlåtande, mycket barmhärtig.”2 I dessa heliga 
tider, låt oss vända oss till vår Herre sinnesfullt. 
Låt oss anstränga oss för att vinna hans nöje 
(omtycke). Må våra hjärtan mjukna av medkänsla, 
och må våra själar uppfriskas med generositet. Må 
våra själar renas genom att hålla sig borta från alla 
slags synder och värdelösa gärningar. Låt oss leva 
med uppriktighet och uppriktighet genom att 
tävla i godhet och pietet. 
 

Ärade muslimer! 
Dessa tre månader är förberedelser för den 
välsignade månaden Ramadan. Vår älskade profet 
bad i denna tidsperiod genom att säga “O Allah! 
Gör månaderna Rajab och Sha'ban välsignade 
för oss och för oss till månaden Ramadan.”3 Vi 
bör lägga vikt vid andlighet och öka vår dyrkan 
och dhikr. Vi bör berätta för våra barn om 
månaden ramadan och uppmuntra dem att tillbe 
(till Allah). Om tre månader bör vi börja fasta i 
enlighet med vår älskade profets sunnah och 
disciplinera våra nafs. Vi bör försöka utföra våra 
böner tillsammans med församlingen i våra 
moskéer och delta i utbildnings- och 
samtalscirklar (föreläsningar). 
Må min Allah skänka Muhammeds (saw) Ummah 
med medvetenhet, insikt och framsynthet för den 
uppriktiga tillbedjans skull som kommer att 
genomföras i samband med de tre månaderna. 
Amin! 

3 Müsned-i Ahmed, H. No: 2346 (Abdullah b. Ahmed’in zevâidlerindendir) 


