I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige
.
All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse.
Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag
vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu
‘Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Religiosity
Redan man är född räknas man som muslim, och alla människor har religionen som islam förre
jävlarna har lurat de, därför är islam är ren och bra väg. Men idag när man ser problematiska
människor som skapar dålig värd och mycket mera, hittills det som man vet är den rena och rätta
religionen är islam som där man inte kan och får göra fel. Den personen som är troende kämpar allt
för att Allahs skull. Till exempel faraos trolldomen litade direkt för musa och gjorde allt för att bara
Allahs skull.
Före islams historien alkohol, äktenskapsbrott, våld, krig var helt normalt och lätt för flesta men när
islam kom då renade all dåliga händelser och påverkade många människorna. Och islams religionen
påverkade att människorna blev lugn och ro så religionen skyddade människorna. Vi anser islamen
läker vårt hjärta. Även om man kommer på långt spår behöver alla till religionen. Religionen på visar
inte att bara undvika saker som Gud inte vill (Haram), Gud på visar att man ska ändå göra mera
andra saker som Gud vill av dig aom följa koran och sunnah.
Kära muslimer islam är den renaste religionen den uppenbara som får dig inte göra harem och inte
dricka alkohol, och det Gud som beordrar ska alla följa, men en person kan alltid göra något fel i livet
fast det viktigaste är man ska hitta det rätta och ångra sig eftersom Gud gillar de som ångrar då blir
man förlåtad. Idag är livet på ett sätt där man bara sysslar med handel, ex. För i tid där människor
pratade bara om Allahs skull men just nu på tiden när de pratar om islam utgår de frånsagt andra
(människor) ska vara nöjd på deras skuld pratar man idag.
Kära muslimer ni måste tänka rätt innan och inte dela det med fel om man skulle prata om islamen.
Kära muslimer påverka era livet medan ni följer Koranen och blanda inte eller ta inte fler väg än att
Koranen och sunnah.
Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den
dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen.
Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i
avsikter.
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