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خطبة الجمعة 

Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och 
välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammad – må Guds frid och 
välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans 
sanna efterföljare. 

Ämne: Broderskap i Islam 

Utan tvekan är de troende bröder till varandra så skapa fred och harmoni mellan 
era bröder och ha medvetenhet om Allah så att han kanske visar er nåd. (49:10). 

Det närmaste förhållandet och bandet som kan uppstå mellan två personer 
under deras livstid är broderskapet. Även om relationen mellan en far och hans 
barn är mycket starkare och kraftfullare än broderskapsbanden, är dock denna 
relation (mellan en far och hans barn) en där de två personerna inte är på samma 
nivå – ur synvinkeln av tid, situation, karaktär och nivån av respekt (som de måste 
visa varandra), de är olika. 

Den enda relation som är en fullständig manifestation av stark enhet, kärlek och 
tillgivenhet är den som finns mellan två människor som lever på ett jämställt plan i 
livet och detta är förhållandet mellan broderskap och systerskap. 

Denna okrossbara relation som skapats genom skapelsen finns ständigt i alla 
miljöer och samhällen och är hemligheten bakom kärlek, tillgivenhet och närhet 
som finns mellan individer. Det är på grund av detta faktum som Koranen 
inbjuder mänskligheten att förenas och komma samman under principerna om 
kärlek och tillgivenhet och därför har hänvisat till de trogna troende i ett samhälle 
som bröder (och systrar) till varandra. 

För första gången i historien sammanfördes en gemenskap av människor som 
uppgick till hundratals miljoner som bröder till varandra och följande mening 
gjordes till deras slogan och motto: Utan tvekan är de troende bröder till 
varandra... (ur koranen kapitel 49 vers 10).
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