Khutba, 21.10.2022
At være i enhed med Koranen
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Kære brødre!
Vor Almægtige Herre har altid behandlet sine
tjenere med barmhjertighed og nedsendt
åbenbaringer til dem gennem profeterne, så de
ikke forvilder sig fra den rette vej, og så de
opnår Paradiset. Og med den sidste profet,
nemlig vores mester profeten Muhammed ()ﷺ,
har Allah ( )ﷻnedsendt Koranen, hvis budskab
vil blive beskyttet indtil dommedagen. Allah
()ﷻ, den mest barmhjertige og mest nådige,
erklærer: "Vi nedsender noget fra Koranen,
som er en helbredelse og en barmhjertighed
for de rettroende; Og for synderne vil den
blot forøge deres tab." Vores noble bog har
været vejviser for Muhammed’s ( )ﷺUmmah i
1400 år, og vil fortsætte med at være det indtil
dommedagen.
Kære troende!
Allah ( )ﷻerklærer om Koranens natur; "O folk!
Der er kommet til dig en advarsel fra din
Herre, en helbredelse for det, der er i
hjerterne, en vejledning og en
barmhjertighed for de troende. Fortæl dem,
o Profet: Lad dem glæde sig over Allah’s
nåde og barmhjertighed. Dette er bedre for
dem end det (verdslige ejendom) de
samler.". Koranen er en formaning, der
henvender sig til hele menneskeheden. Den
opmuntrer til pæne og gode gerninger; til at
føre væk fra dårlig moral og adfærd. Koranen er
en helbredelse mod åndelige sygdomme som
blasfemi, polyteisme, hykleri og fristelser. Han
forsøger at helbrede de moralske og spirituelle
lidelser ved at appellere til hjerterne, og
udsteder befalinger, for at rense menneskers
indre, for at opnå den rette tro og for at opnå
smukke og noble egenskaber. Desuden er
Koranen en vejviser, der viser de troende den
rigtige vej. Folk der tror på ham, lytter til hans
råd, følger hans helbredende befalinger, adlyder
hans ordrer og overholder hans forbud, forlader

det slette og finder den rigtige vej. Koranen er
en barmhjertighedskilde for de troende.
Troende der lever, som han ønsker og som
udvikler sig moralsk, bliver lykkelige mennesker,
som Allah ( )ﷻelsker, udviser barmhjertighed
overfor, og anser som værdige til de evige
velsignelser.
Kære muslimer!
Allah’s sendebud ( )ﷺsagde: "Læs Koranen.
Fordi Koranen vil på dommedagen være gå i
forbøn for dem, der læser den." forkyndte
han. Vi bør altid være i enhed med Koranen og
læse den. Selvfølgelig er formålet med at læse
Koranen at forstå dens betydning. For at kunne
leve et godt, oprigtigt, smukt og lovende liv, må
vi forstå Allah’s ( )ﷻord og afspejle den mening i
vores liv. Vi skal forme vores livsstil, vores
daglige rutiner og vores håndtering af
begivenheder i lyset af, hvad Allah ( )ﷻønsker af
os. Som muslimer bør vi gøre en stor indsats for
at Koranen bliver læst og forstået af vores
generationer i de landområder, hvor vi lever i
mindretal. Vores Hellige Profet ( )ﷺsagde: "Den
bedste af jer er den, der lærer og underviser
i Koranen." For at leve op til denne gode nyhed
er Koranundervisningen fortsat omhyggeligt og
uden stop i vores moskeer i højeste kvalitet.
Kære menighed!
Det islamiske fællesskab Millî Görüş betragter
disse profetiske påbud som den største
tilbedelse, og arrangerer i tjeneste af koranen
dette år den 34. europæiske Koranrecitationskonkurrence. Konkurrencen finder
som altid med stor entusiasme sted i morgen,
lørdag den 22. oktober, i Bielefeld, Tyskland.
Tusindvis af Koranens elskere fra hele Europa
vil deltage i konkurrencen, hvor unge recitører
vil recitere med deres flotte stemmer. Hele
vores trossamfund, både mænd og kvinder, er
inviteret til denne smukke konkurrence, som
starter kl. 14:00. Jeg afslutter min prædiken
med håbet om at være sammen på denne gode
dag.
Må Allah ( )ﷻgøre os til dem af sine tjenere, som
er i enhed med Koranen og følger den lige vej,
som Koranen viser. Amin!

