Preken, 22 07 2022 Miraj Den troendes
bønn
ت َواَقَا ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰات َُوا
ِ ﴿ اِنَّ ا َّلذٖ ينَ ٰا َمنُوا َوعَمِ لُوا الصَّا ِلحَا
ٰ
َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَحْ َزنُون
َ ف
ٌ الزَّكوةَ لَ ُه ْم اَجْ ُرهُ ْم ِع ْن َد َر ِب ِه ْۚ ْم َو ََل َخ ْو
﴾
َ
:ي
َ
َّ ِع ِن اب ِْن َم ْسعُو ٍد أَنَّ َر ُجالً َسأ َل النَّب
َ ي ْاْل َ ْع َما ِل أَ ْف
» صالَةُ ل َِو ْقتِهَا
َّ  “ال:َضلُ؟ قَال
ُّ َ« أ
Kjære brødre!
Et av de viktigste tegnene på vår religion, islam,
er utvilsomt bønn. Vår hellige profet Muhammad
Mustafa (saas): «Islam er bygget på fem søyler: å
vitne om at det ikke er noen gud utenom Allah
og at Muhammed er Allahs sendebud. For å
utføre bønnen riktig, å betale zakat på riktig
måte, å foreta pilegrimsreise til Kaba, Allahs
hus, og å faste i Ramadan.»1 befalte han. Det
faktum at bønnen kommer rett etter «Shahadas
ord», som er den første betingelsen for islam og
vår iman, avslører viktigheten av saken. Denne
ordren er en av hans største velsignelser til sine
tjenere. En riktig og rettskaffen bønn bringer oss
til hans nærhet. Med ordene til Allahs sendebud
(saas); "Bønn er en troendes Miraj."2 Med andre
ord, bønn er navnet på møtet med verdens Herre.
Kjære fellesskap!
Allmektige Allah (swt) gir gode nyheter til
troende som er følsomme i sine bønn. I det 277.
verset av Baqara Surah; "Sannelig, de som tror og
gjør rettferdige gjerninger, etablerer bønn og
betaler zakat, vil få sin belønning hos sin Herre.
Det er ingen frykt for dem. De vil heller ikke være
triste." det er befalt.3 I enda et vers, vår Mavlana;
"Når det gjelder de som holder fast ved boken og
etablerer bønn, kaster vi absolutt ikke bort
belønningen til dem som gjør godt." 4 Han
erklærte at bønnene som vi har utført og vil
utføre vil bli fullt ut belønnet. Og la oss ikke
glemme at Allah aldri vender tilbake fra sitt løfte.
Kjære muslimer!

Vår Herre har gitt oss uendelige velsignelser og
fortsetter å gjøre det til enhver tid. Han skapte
oss ut av ingenting, skapte oss som mennesker,
den mest ærefulle av skapninger, og velsignet oss
med troens velsignelse blant disse menneskene.
I møte med de utallige velsignelsene han har gitt,
trenger vi bare å bli hamd til Ham. Den mest
effektive måten å takke ham på er ved å oppfylle
vår tilbedelse og lydighet som beordret. Bønn er
en av våre mest åpenbare egenskaper som skiller
oss muslimer fra andre mennesker. Vi bør aldri
neglisjere tilbedelsen av bønn og utføre den i
tide. I følge det som er rapportert fra Ibn Mas'ud
(ra), spurte en mann profeten (saas): "Hva er den
mest dydige tilbedelsen?" han spurte. Profeten
sa: "Det er bønnen utført i tide". 5
Kjære troende!
Uansett hvor hardt vi prøver å holde oss unna
synd, er ingen av oss uskyldige. På grunn av vår i
maktesløshet står vi alltid i fare for å synde. Hvis
vi er følsomme i våre bønner, vil vår Herre
behandle oss med mer barmhjertighet enn
rettferdighet. Allahs sendebud (saas) sa til sine
følgesvenner: “Hva tenker dere? Selv om en av
dere har en elv foran døren sin, hvis den
personen bader i denne elven fem ganger hver
dag, vil det være noe skitt igjen? han spurte. De
sahaba: "Ingenting er igjen av den personens
skitt." sa de. Guds sendebud sa: «De fem daglige
bønnene er slik. Allah tørker bort synder med
fem daglige bønn.»6
Mine brødre!
Guds nåde er over menigheten. La oss prøve å
utføre våre bønner i forsamlingen i moskeene
våre så mye som mulig. Vår profet; "Bønn i
menigheten er tjuesju grader mer dydig enn bønn
utført alene." 7 rapporterte han. Måtte vår Herre
gjøre oss blant sine tjenere som utfører bønnen
riktig og blir belønnet ved denne anledningen
både i det hinsidige og i denne verden.
Amin!
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