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: Koranens ära och vikten att man hålla sig vid den
Kära Muslimer: frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), och bör veta att Han har lovprisade oss genom
att skickat Koranen till Profeten Muhammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) och Hans härliga bok är
särskild ära för oss, Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[kapital: 5-Vers: 15]: Ett Sändebud från Oss har kommit till er [med budskap] som klargör för er
mycket av det som ni har dolt [för er själva] i Skriften; mycket [annat] har förbigåtts. Gud har skänkt er
ett [nytt] ljus och en klar Skrift; med den visar Han dem som söker Hans välbehag till räddningens
vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till ljuset och till en rak väg.
Koran är: ett skyddande ofelbarhet, ett kvarstående nåd, ett argument innehåll, en oneklig betydelse,
en botande för vad som finns i brösten, ett rättvis dom för misstänkande saker, ett härligt tal, ett
kapital som är inte skämt, ett vitglödande som bleknar aldrig, en meteors som aldrig minskar sitt ljus,
ett hav utan gräns, samt en vältalighet som imponerar själar, därtill dök upp på allt vältalighet
författeri.
Varje ord i den härliga Koranen har sin egen glädje, innehållet har goda samband slutet med början,
har bedårande referenser, har förvånande överföring, har betydande berättelser, har förkunnande
föreskrifter, har bevis på fenomen enigheten.
Koranen har kommit ner för att bli vårt sätt i livet och ger oss det bästa och lyckliga liv. Det är ledsaga
till bästa och välgång väg, leder följaren till glädje i det här livet och evigheten. Koranen gör folket
artigare och ärligare. Förstärker och upphöjer vår etik, samt räddar oss från lidande i både livet.
Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapital: 20-Vers: 123,124]: Skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas
lidande [i det kommande livet]. Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett
eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.
Kära muslimer: Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har gjort denna Koran redbarhet från fel och avvikelser,
samt gjort det ett kapitel som är gilltig i varje tid och plats. Han visade med Koranen sättet av läroplan
och den sanna raka vägen, samt visade Han separation av reglerna i skillnaden mellan halal och
haram. Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapital: 41-Vers: 42]: ingen lögn kan komma vid den vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej, den
uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer.
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Kära Troende: Koran är en vägvisare för dem rättfärdiga dyrkaren. Genom Koran som är i våra
händer, kan vi lämna högfärd, för att någon som håller sig vid Koranen! Allah(Subhanahu Wa Ta'ala)
Vägleder honom, samt någon som sysslar med Koran, vinner han i både livet, Allah(Subhanahu Wa
Ta'ala) säger i:
[Kapital: 2-Vers: 1,2]: Alif lam meem. DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem
som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen.
Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) lovade att bevara Koranen från ändring och distorsion. genom att
Koranen bevarades i troendes hjärta därtill troendes hållbarhet för läsning av Koran. Att delta troende
på studien av Koran, att uträtta Korans etik och villkor, att behålla de inre sysslorna och utseende
etiken som finns i Koranen, Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapital: 15-Vers: 9]: Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst
slå vakt om den!.
Berättad från Profeten Muhammed(Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) vid nämnande av uppvigling,
Profeten frågades, Vad är lösningen? Han sa: (Allahs bok [Koran]och Profetens Sunnah), därför kära
troende; fasthålla vid Allahs bok och Profetens Sunnah, gör det som är tillåtlig och förneka det som är
otillåtlig.
Till exempel: Om Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Sa Versen i förnekande, i:
[Kapital: 5-Vers: 51]: TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter], säger vi utan
tveksam, vi hörde och lyder.
Eller om Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Sa Versen i beordrar, i:
[Kapital:5-Vers: 55] Era beskyddare är inga andra än Gud och Hans Sändebud och de [övriga]
troende - de som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän [inför Gud],
säger vi, vi hör och lyder], säger vi utan tveksam, vi hörde och lyder.
Eller om Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Sa Versen i omtalar, i
[Kapital: 47-Vers: 7,8] Troende! Om ni ger Gud er hjälp skall Han öka [er styrka] och göra er stadiga
på foten. Men elände väntar dem som framhärdar i att förneka sanningen och allt vad de har
åstadkommit skall Han låta gå förlorat], säger vi utan tveksam, vi hörde och lyder.
Om vi hörde Allahs talesätt i Hans handlingar, som Han nämns de lögnares Nationen, Vi säger O
Allah den allsmäktiga bevara oss från tortyr och straff, eller om vi hörde Allahs talesätt om skydd för
de trogna följeslagare, vår tror blir ännu starkare och vi blir stolta över vår Herre, vår Profet och vår
religion, samt vi fasthåller oss till stabilitet.
Om vi hörde historien i Koranen om resultaten för de trolösa i helvetet och de får smärtsamt straff,
snäser vi pga. deras elaka handlingar, eller om vi hörde historien i Koranen om resultaten för de
troende som vilar och de är i evig salighet i paradiset så önskar och längtar vi att möta
Allah(Subhanahu Wa Ta'ala).
Vi bör veta att Koran är Allahs lag till folket på jorden, i allmänt den som vill ha nåd, kan han få det
genom att bevara och syssla med Koran, Profeten Muhammed(Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sa,
(Bäst av er är, att lära sig Koran och lär ut).
Därför Kära bröder; den som vill fördubbla belöningar kan göra det inom Koranen, den som vill ha
förmedling kan göra det inom Koranen och den som vill ha läkande finns det också i Koran,
Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) säger i:
[Kapital: 41-Vers: 44]: Säg: "Denna [Skrift] ger alla som vill tro vägledning och bot [mot tvivel och
okunnighet]; men för dem som inte vill tro har öronen täppts till och den känns som [en dimma] av
blindhet [och elände] - [Koranen blir] för dem [bara] ett rop i ett långt avlägset fjärran.
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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