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: Domedagen
Kära Muslimer: frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) rätt gudfruktighet,
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[kapitel: 39-Vers: 68,69,70] Och [Domens] basunstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden utom de som Gud vill [skona] - skall falla livlösa till marken. Ännu en basunstöt - och de reser sig och
får skåda [den nya verkligheten]. Och jorden skall lysa med sin Herres ljus. Och boken [där allas
handlingar är upptecknade] skall tas fram och profeterna och [de andra] vittnena tillkallas, och alla
skall dömas på en grund av sanning och ingen skall tillfogas orätt. Och var och en skall få den fulla
lönen för sina handlingar - Han vet nämligen allt vad de gjorde.
Dessa verser är påminnelsen av tron på Domedagen, tron på den förlovade dagen som är
oundvikligen och bestämd av Allah (Subhanahu Wa Ta'ala). Tron på Domedagen är en av pelarna i
Islam, troendes tron är inte korrekt tills han vet, utan tvivel att det finns en dag som alla människor
återkomma till Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), både goda och onda människa. De står till svars inför
Gud, och varje en av dem för belöning bero på hans handlingar, goda människa får bra belöning och
onda människa får straff belöning.
Den dagen, publicerar böcker. Man vet sin handling. Troende människa med glädje tar sin bok med
högra hand. Samt otrogna eller ogudaktiga människor är rädd och de vet inte vad kommer att hända
dem, höjer elden och körs de till branden.
Den dagen, varje person bryr sig bara om sig själv, kommer den troende människa att övergå på den
raka vägen så mycket som hans handling, alltså en del av de troende människorna övergår
blixtsnabbt, eftersom de får ett ljus som de kan se den raka vägen medan det är mörkt för de otrogna
eller ogudaktiga människorna.
Folket som passerar raka vägen är befria och de som faller ner är i elden. Kommer allmän branden
att vara KOFFAR, därtill de troende som har elakheten i hjärtan, hamnar de också i elden om Allah
(Subhanahu Wa Ta'ala) vill inte förlåta dem med Hans nåd, för att Han vill rensar deras hjärta i elden
eftersom elaka slaggen måste rengöras. De stannar i överste delen av helvete en lång period sedan
med medling från medlare och Allahs nåd befriar dem.
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Om de troende människorna passerar raka vägen möter de utanför Paradiset. De fattiga
människorna går in i Paradiset först. Men de rika människorna försenas av inträde till Paradiset en
halv dag som utjämnar fem hundra år.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapite:l 22-Vers: 47]: och en dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknar.
Eftersom rättigheterna för egendom eller rikdom är stor som Gud har gett till människa, därför de rika
kommer in i Paradiset efter de fattiga på femhundra år.
Kära troende: finns troende människa, man eller kvinna som torteras och kastas i elden i sjuttio år
p.g.a har sagt ett olämpligt ord, kanske han eller hon tror att det är helt enkelt ord. Finns också
troende människa som är väldigt närmar sig till Paradiset, men han talar ett ord som han inte vet att
det påverka hans eftervärld och avvika honom från paradiset.
Därför, tror på Domedagen är viktigt. Det är farligt att folk är oaktsam. Största straffbar sak är att
hjärtat vara omedvetna om Paradiset och minns inte elden eller Domedagen.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapitel: 7-Vers: 8]: Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i
händer vilkas vågskål [med goda handlingar] väger tungt.
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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