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خطبة الجمعة 

Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och 
välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammad – må Guds frid och 
välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans 
sanna efterföljare. 

Ämne: Lyd Allah och Hans Budbärare 

Profeterna 46 (46  األنفال) 
Allah den Allsmäktige: Lyd Allah och Hans Budbärare, och tvista inte, så att du 
vacklar och förlorar din ande. Och ha tålamod. Allah är med ståndaktig. 

Den Allsmäktige Gud har beordrat sina trogna tjänare att vara ståndaktiga i sin 
Lag, att fortsätta att minnas och lyda Honom i alla avseenden och att hålla dem 
från att gräla, gräla och gräla, för detta leder till deras misslyckande och svaghet, 
till upplösning av deras ord, och till sammanbrott av deras beslutsamhet, och till 
uppdelning av deras styrka, och till utseendet av deras fiende mot dem. 

Han beordrade dem att vara tålmodiga, inte bara när de möter fienden, men 
också när de bryter mot sina önskningar, som får dem att kämpa. Allah är med 
patienten genom att stödja, hjälpa och stödja honom. Följeslagarna hade 
gudomligt godkännande på dem i porten av mod, för att acceptera vad Allah och 
Hans Budbärare har befallt dem, och för att följa vad Han har instruerat dem att, 
om det inte fanns en enda nation och ett sekel före dem, och det fanns ingen 
efter dem. De, med välsignelse och lydnad av profeten, öppnade hjärtan och 
territorier öst och väst, på kort tid, med det lilla antalet av dem i förhållande till 
arméerna i de andra regionerna.. Sedan sade han, "De tvingade alla, tills Guds 
ord blev högt och hans religion visade sig på alla andra religioner. De islamiska 
kungadömena spred sig i öst och väst på mindre än trettio år. 

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص Sidan  av 1 2
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Lyssna, bröder, ALLAH, Mäktig och Majestätisk är Han, "﴿ frukta Allah, och försona 
er med Honom. " Och Jesus säger: "Det finns ﴿ gott i många av deras själar, utom 
för honom som befaller vänskap, vänlighet eller försoning mellan människor.” 

Ur koranenKapitel 4 vers 114 

HEMLIGA överläggningar medför sällan något gott, om inte deras syfte är 
välgörenhet eller ett annat vällovligt och nyttigt företag eller att få till stånd 
förlikning mellan människor; den som verkar för sådana ändamål för att vinna 
Guds välbehag skall Vi skänka en riklig belöning. 
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