Preken, 22 04 2022
Qadr natt
﴿ اِنَّٓا اَ ْن َز ْل َناهُ ف۪ ي َل ْي َل ِة ا ْل َقد ِۚ ِْر َو َمَّٓا اَد ْٰريكَ َما لَ ْيلَةُ ا ْلقَد ِۜ ِْر لَ ْيلَةُ ا ْلقَد ِْر َخي ٌْر
س ََل ٌ۠ ٌم
َ ف
ُ الرو
َ ح ف۪ يهَا بِ ِا ْذ ِن َربِِّ ِه ِۚ ْم مِ نْ كُ ِ ِّل اَ ْم ٍۙر
ِ مِ نْ اَ ْل
ُّ شه ِْۜر تَنَز ُل ا ْل َم ٰلَّٓئِكَةُ َو
﴾ ي َحتّٰى َم ْطلَ ِع ا ْلفَجْ ِر
َ ِه
َ
ِ قا َل َرسُو ُل ه
َّللا ﷺ
َ
ْ
ُ
» سابًا غف َِر لَهُ َما تَقَد َم مِ نْ ذنبِ ِه
َ ِ« َمنْ قَا َم لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِْر إِي َمانًا َواحْ ت
Kjære brødre!
Ved Allahs (swt) nåde har vi gått inn i de siste ti
dagene av den velsignede måneden Ramadan. "Qadrs
natt", som er skjult i en av nettene på disse ti dagene,
er nevnt i selve Koranen. I Surah Al-Qadr, vår
allmektige Herre; "Sannelig, Vi åpenbarte denne
(Koranen) på skjebnenatten. Og hva vet vel du
hva skjebnenatten er? Skjebnenatten er bedre
enn tusen måneder. Englene stiger ned sammen
med Ånden med tillatelse av deres Herre og ved
alle forordninger. Denne natten er fredfylt frem
til morgengryet." 1 sier han.
Kjære troende!
Vår Mester, Profeten (saas), som er Allahs (swt) habib
til hans ummah; "Se etter Qadrs natt i
oddetallsnettene i de siste ti dagene av
Ramadan!"2 Hadithene som sa at det var den 27.
natten ble imidlertid allment akseptert av de fleste
lærde og hele den islamske verden adopterte det.
Selvfølgelig, selv om vi skal opptre den 27. natten
kollektivt i moskeene våre, bør vi fortsatt vurdere
hver av de siste ti dagene som en mulighet til å
komme nærmere vår Herre med våre bønner og
bønner. I følge det som er rapportert fra Aisha, pleide
Allahs sendebud å be mer i de siste ti dagene av
Ramadan enn de andre dagene av Ramadan. 3 I løpet
av denne perioden pleide vår profet (saas) å livne opp
om natten, vekke folket i hans husstand og fortsette
å be oppriktig.4

med tilbedelse og lydighet, som tror på hans dyd
og hellighet og forventer sin belønning kun fra
Allah, vil få sine tidligere synder tilgitt, bortsett
fra tjenerens rett."5 Bortsett fra tjenerens rett, må vi
på riktig måte utføre natten hvor alle feilene til våre
syndige tjenere vil bli tilgitt. Vi bør ikke gå glipp av
denne muligheten vår Herre (cc) tilbyr oss.
Kjære muslimer!
Det bør ikke glemmes at det som gjør denne natten,
som er bedre enn tusen måneder, verdifull, er
Koranen, som ble sendt som en guide til
menneskeheten. Vår sublime bok har blitt sendt til
hele menneskeheten for å sikre lykke både i denne
verden og i det hinsidige. Individer og samfunn som
omfavner prinsippene som er fremsatt av Koranen,
vil alltid blomstre. Det er ikke mulig å finne fred når
man beveger seg bort fra prinsippene og verdiene
som Han har åpenbart. Selvfølgelig bør vi gjøre den
autentiske Sunnah, den største tolkningen og levde
eksempelet på Koranen, til en avgjørende faktor i vår
livsstil. Det er ikke mulig å få andre veiledere enn
Koranen og Sunnah for å lede oss til rett vei. Den mest
effektive måten for oss å dra nytte av Koranen, som
vår Herre har sendt oss av barmhjertighet, er å lese
den gjennom hele livet. Vi må forstå det vi leser, og
når vi forstår det, må vi være fast bestemt på å leve på
alle områder av livet. Koranen er både en kur for våre
hjerter og den eneste oppskriften på å løse alle
problemene i verden.
Måtte Allah den allmektige gjøre oss til en av sine
tjenere som utfører maktens natt ordentlig og holder
fast i Koranen som ble åpenbart denne natten.
Amin!

Dyrebar Jamaat!
Muhammad Mustafa (saas), verdens mester, ga også
følgende gode nyheter om natten til Qadir til sin
ummah; "En person som tilbringer maktens natt
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