Khutba, 21.10.2022
Att fästa sig vid Koranen
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Kära bröder!

Vår Herre har alltid behandlat sina tjänare med
barmhärtighet, och skickat profeter och
uppenbarat sina ord till dem för att leda
människorna till och bevara på den rätta vägen,
för att sedan belöna de med paradiset. Till den
sista profeten, Hz. Muhammed (s.a.v.) har Allah
uppenbarat Koranen, som kommer gälla ända
tills domedagen. Allah (c.c.) som är Rahmân och
Rahîm säger: “MED KORANEN uppenbarar Vi
det som är läkedom och nåd för de troende,
men för syndarnas del [påskyndar det] bara
deras marsch mot undergången.”1. Vår ädla
bok, Koranen, har varit livsvägledningen i 1400
år för Profeten Muhammeds (s.a.v.) ummah, och
kommer vara det ända tills domedagen.
Ärade muslimer!

De som lever enligt den och mognar upp sin
akhlâk med Koranen, kommer vara bland de som
Allah (c.c.) visar barmhärtighet och förlåtelse
över.
Mina bröder!
Resûlullah (s.a.v.) sade: “Läs Koranen. För att
Koranen kommer som förespråkare på
Domedagen till dem som har läst den.”3. Vi
måste fästa oss vid Koranen och läsa och förstå
den. För att leva ett gott liv måste vi förstå
budskapen av Allahs ord och leva efter den. Vi
måste anpassa våra liv till det sättet som Allah
vill att vi ska leva på. Speciellt i områden där vi
muslimer lever som minoritet, måste vi satsa
mycket mer för att Koranen ska läras ut.
Resulullah (s.a.v.) säger: “Den bästa bland er
är den som lär sig och sedan lär ut
Koranen.”4. För att hamna i den gruppen har vår
gemenskap gjort ett stort arbete med att lära ut
Koranen i många år.
Kära församling!

Allah (c.c.) säger så här om Koranen:
“MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot
förmaningar och varningar från er Herre och
en läkedom mot det [onda] som bor i
människors bröst, och vägledning och nåd
för dem som tror. Säg: "Gläds över dessa Guds
gåvor och över Hans barmhärtighet, som är
förmer än [de rikedomar] ni kan samla!"2.
Koranen är ett råd som riktar sig till alla
människor. Den påbjuder om fina och goda
gärningar, och förbjuder dåligt beteende och
gärningar. Koranen är ett botemedel för
sjukdomar i hjärtat, som kufr, shirk, nifâk och
vasvas. Den riktar sig mot hjärtat och botar det
andliga som förstörts där inne, samtidigt som
det leder människan till goda och upphöjda
gärningar. Koranen är en vägledare för
muslimer. Den som tror på den, lyssnar och lyder
dess råd och order, och anpassar sitt liv efter
Koranen, kommer skydda sig från vilseledning.
Koranen är källan till Allahs barmhärtighet för
troende.

IGMG har tagit på sig uppgiften att betjäna
Koranen och gjort det i många år, för att hamna
i den gruppen Profeten (s.a.v.) nämnde. I år
kommer den 34. Europeiska Koranläsning
Tävlingen utföras. Imorgon, alltså 22 oktober,
kommer tävlingen utföras i Tyskland, Bielefeld.
Unga koranläsare från hela Europa kommer delta
på denna tävling och vi ber Allah att acceptera
det från oss och redan nu gratulera alla våra
ungdomar som deltar i tävlingen.
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Må Allah vägleda oss och göra oss bland de som
fäster sig vid Koranen och håller sig fast vid dess
vägledning. Amin!
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