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Troendes bön uppstigning
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Dyrbara muslimer!
En av de viktigaste förutsättningarna för vår
religion, islam, är utan tvekan bönen.
Vår Profet Muhammed ()ﷺ: “Islam har byggts på
fem pelare: att vittna om att det inte finns
någon gud utom Allah och att Muhammed är
Allahs Sändebud. Utför bönen korrekt, betala
allmosan ordentligt, göra pilgrimsfärd till
Kaba, Allahs hus, och fasta i Ramadan.”1
Det faktum att bönen kommer direkt efter
trosbekännelsen som är det första villkoret för
Islam och vår tro. Vår Herre inbjuder oss till sin
närvaro minst fem gånger om dagen, för att bli av
med det dagliga liv och rörelse. Denna order och
kallelse är en av Hans största välsignelser till sina
tjänare. En riktig och uppriktig bön för oss till
Hans närvaro.
Resulullah ( )ﷺsade: “Bön är troendes
uppstigning.”2 Med andra ord är bön namnet på
mötet med världarnas Herre.
Ärade församling
Allsmäktige Allah (swt) har omnämnt följande i
den 277:e versen av Surah Baqarah; “De som tror
och lever ett rättskaffens liv och förrättar
bönen och hjälper de behövande skall helt
visst få sin lön av sin Herre och de skall inte
känna fruktan och ingen sorg skall tynga
dem.”3 Och i en annan vers:
"Och de som håller fast vid Skriften och
regelbundet förrättar bönen [bör veta] att Vi
inte låter dem som förbättrar och ställer till
rätta bli utan lön."4 Han förklarade att de böner
som vi har utfört och kommer att utföra kommer
att belönas fullt ut. Och låt oss inte glömma att
Allah aldrig återvänder från sitt löfte.

Buhârî, Îmân 1, 2
2 Süyûtî, Şerhu İbn-i Mâce, I, 313
3
Bakara Suresi, 2:277
1

Ärade muslimer!
Vår Herre har gett oss oändliga välsignelser och
fortsätter att alltid vara närvarande.
Han skapade oss ur ingenting, skapade oss som
människor, de mest hedervärda av varelser, och
välsignade oss med trons välsignelse bland dessa
människor. Inför de otaliga välsignelserna han
har gett oss kan vi bara berömma Honom. Det
mest effektiva sättet att tacka Allah är genom att
uppfylla vår tillbedjan och lydnad enligt
uppenbarelsen. Tillbedjan av bön är en av våra
mest uppenbara egenskaper som skiljer oss
muslimer från andra människor. Vi bör aldrig
försumma dyrkan av bön och bör utföra den i tid.
Enligt vad som rapporteras från Ibn Mas'ud (ra),
berättade en man för Profeten" (saas), "Vilken är
dyrkans mest dygdiga?" Profeten sa: "Det är
bönen som utförs i tid.".5
Oavsett hur mycket vi försöker hålla oss borta från
synd, är ingen av oss oskyldig. På grund av vår
impotens är vi alltid i fara att synda. Om vi är
lyhörda i våra böner kommer vår Herre att
behandla oss med barmhärtighet snarare än
rättvisa.
Allahs sändebud ( )ﷺsa till sina följeslagare: "Vad
tror ni? Även om någon av er har en flod framför
sin dörr, och om den personen badar i denna flod
fem gånger varje dag, kommer det att finnas något
kvar av hans smuts?” Följeslagarna svarar:
"Ingenting finns kvar av den personens smuts."
Guds budbärare svarar tillbaka: ”De fem dagliga
bönerna är så här. Allah torkar bort synder med
fem dagliga böner.”
Mina bröder! Guds nåd är över församlingen. Så
mycket som möjligt, låt oss försöka utföra våra
böner i församlingen i våra moskéer. Vår profet
sade; "Bön i församlingen är tjugosju grader mer
dygdig än bön utförd ensam.”, 27 gånger extra
belöning i moskén.
Må vår Herre göra oss till en av sina tjänare som
utför bönen ordentligt och belönas vid detta
tillfälle både i livet efter detta och i denna värld.
Âmin!
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