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: Gudsfruktan (altaqwaa)
Prisad vare Allah, världarnas Herre, som är snabb i sin beräkning, hård i sin bestraffning, enorm i sin
generositet, har utlovat muslimerna ett paradis som är lika beredd som himlen och jorden och utlovat
de icke troende en hård eld. Vi prisar och tackar Honom så mycket, det finns inget gott förutom det
Han ger oss, Han skapade, välsignat och väglett oss. Han - det bästa har gett oss, och beskyddande
oss från olika lidande, det som vi vet och det som vi inte visste.
Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de
saknar kunskap om (yasin - vers 36).
Kära bröder:
Lyd och frukta Gud som han bör lydas och fruktas, före er med tron så att ni kan räddas på
domedagen.
Det är mörkret, trångheten, rädslan och ensamheten som råder i graven. Förberedd er för detta
...rädda er från detta ......genom att förse er med Tron och Allahs fruktan.
Mina bröder:
Man kan förstärka sin tro på olika sätt.
Det finns det dagligla, veckovis och månadsvis utövningar av religion,
Det dagligla: Är de fem bönerna.
Det veckovisa: Är att fasta på måndagar och torsdagar.
Det månatliga: Är att fasta tre dagar varje månad, för de som kan.
Det finns även det årliga och det är att fasta ramadan månad och så mycket som möjligt av shaaban
månad.
Det finns de som förlorar under domdedagen och det finns de som vinner. De vinnarna är av
varierande grad beroende på deras förflutna i livet.
Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla belöning.
Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger Livet i
denna värld bara bedräglig glädje.
(Al -Imran - Vers 185).
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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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