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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: Vad är en troendes kännetecken? 
Ur koranen Kapitel 9 vers 24 

Säg: "Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och 
de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda 
och era ombonade hem - [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans 
Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; 
Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad." 

Meningen med uttalandet är att tiden är nära när den onda änden av dem som 
offrar sin relation med Allah och Hans Sändebud för de världsliga bindningarnas 
skull ska bli synliga för alla. Det är den tid då Makkah skall stå besegrad, de som 
väljer att förkasta sin utnämnda plikt skall möta skam och deras band med 
människor och saker de tyckte om skall inte vara till någon nytta för dem. 

Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) sa, "Den som besitter följande tre egenskaper kommer att ha trons 
sötma (glädje): 

1. Den som Allah och hans Budbärare blir kärare än något annat. 
2. Som älskar en person och han älskar honom bara för Allahs skull. 
3. Som hatar att återgå till ateism (otro) som han hatar att kastas in i elden." 

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص Sidan  av 1 2



FREDAGSPREDIKAN 
DATUM 2022-10-07




خطبة الجمعة 

Bröder av tro, Allah har gett Hans kärleken till Profeten, frid vare med Honom, på 
grund av fullkomligheten av tro på Honom, och eftersom det förkortar vägen för 
att veta, observera och lyda Allah. Denna kärlek, om du bebor ditt hjärta, då har 
du funnit dig själv följa profetens ord (Må Hans frid och välsignelser vara över 
honom), sätt alltid hans bud och avsikter i framför allt. Ni känner Honom i alla era 
rörelser och ni ser Hans Vägledning är för er skull och framför allt materiella ting. 

För om du älskade honom, du var med honom i himlen om Anas bin Malek, 
eftersom en man sade, "O Allahs budbärare, när är timmen?" Han sa: "Vad har du 
förberett för timmen?" Han sade: "Nej, förutom att jag älskar Gud och hans 
budbärare." Han sade: "Ty du är med honom som du har älskat. 
Anas sa, "Vi var inte nöjda med något efter islam. Vi var glada när profeten, frid 
vare med honom, sade, "Du är med dem du älskade." Han sade: "Jag älskar 
Allahs Budbärare, frid vare med honom, Abu Bakr och Umar, och jag vill vara med 
dem för min kärlek till dem, även om jag inte gör deras jobb." Al-Bukhari. 

Ur koranen Kapitel 3 vers 31 
Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta 
er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." 

Ur koranen Kapitel 33 vers 21 

I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] 
ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud 
för ögonen. 

Vi kan inte känna till Muhammads personlighet i alla dess aspekter. Men allt jag  
kan erbjuda är en fin ögonblicksbild av hans liv, med profeten Muhammad: 
Krigarens Muhammad, Affärsmannen Muhammad, Politikern Muhammad, 
Talaren Muhammad, Reformatorn Muhammad, Föräldralösa Muhammad, Slavarn
as beskyddare Muhammad, Kvinnornas redaktör Muhammad, Domaren Muham
mad Alla dessa underbara roller i varje mänskligt liv kvalificerar honom som en 
hjälte.
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