
Preken 21 10 2022 
Å forene Seg Med Koranen På Alle 
Måter 

ٖنيَنَۙ َوََل يَٖزيُد   ﴿ فََٓاٌء َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤمِّ َن اْلقُْرٰانِّ َما هَُو شِّ ُل مِّ َونُنَز ِّ

 ﴾الظَّالِّٖميَن اَِّلَّ َخَساراً 

 ِّ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن عُثَْماَن ْبنِّ َعفَّاَن أَنَّ َرسُوَل ّللاَّ

 « َخْيُركُْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ  »

Kjære brødre! 

Vår allmektige Herre har alltid behandlet sine 
tjenere med sin barmhjertighet, og sendt 
åpenbaringer til profetene slik at de ikke forviller 
seg fra den rette vei og at de når Paradiset med den 
rette vei. Med den siste profeten Muhammed 
(fvmh) sendte han ned Koranen, hvis budskap vil 
bli bevart til dommedag. Allbarmhjertig og 
barmhjertig Allah (c.c.) sa: «Vi sender noe fra 
Koranen som er en kur og en barmhjertighet for 
troende; Og grusomme øker bare tapene sine.»1 
kommanderer han. Vår øverste bok har vært 
livsveilederen for Muhammeds ummah i 1400 år 
og vil fortsette å være det frem til dommens dag. 

Kjære troende! 

Allah (c.c.) naturen til selve Koranen; "Å folk! Det 
har kommet til deg en formaning fra din Herre, en 
helbredelse for det som er i hjertene, og veiledning 
og barmhjertighet for de troende. Si: Ved Allahs 
nåde og barmhjertighet, la dem glede seg over 
disse. Dette er bedre enn det de samler (som 
verdslig eiendom).»2 rapporterer som. Koranen er 
en formaning som henvender seg til hele 
menneskeheten. Det oppmuntrer til gode og 
godhete gjerninger; unngår dårlig moral og 
oppførsel. Han appellerer til hjertene og prøver å 
kurere de moralske og åndelige lidelsene der, og 
kommer med midler som vil gjøre folk i stand til å 
rense sin indre verden, for å få den rette 
trosbekjennelsen, vakre og høye egenskaper. På 
den annen side er Koranen en veileder som viser 
de troende den rette veien. Folk som tror på ham, 
lytter til hans råd, anvender hans helbredende 
dekreter, holder ordrene hans og unngår hans 
forbud, finner den rette veien ved å forlate falske 
måter. Koranen er en kilde til barmhjertighet for 
troende. 

 
1 İsrâ suresi, 17:82 
2 Yûnus suresi, 10:57-58 

Troende som lever slik han vil og modnes moralsk 
blir lykkelige mennesker som Allah elsker, har 
barmhjertighet med og anser som verdige til evige 
velsignelser. 

Kjære muslimer! 

Allahs sendebud (fvmh) sa: "Les Koranen. Fordi 
Koranen vil komme som en forbeder for de som 
leser den på dommens dag."3 kunngjorde han. Vi 
bør alltid være enige med Koranen og lese den. 
Selvfølgelig er hensikten med å lese Koranen å 
forstå dens betydning. For å kunne leve et godt, 
sant, vakkert og lykkebringende liv, må vi forstå 
Guds ord og reflektere den meningen i livene våre. 
Vi må danne vår livsstil, vår daglige praksis og 
holdningen vi vil innta i møte med hendelser, slik 
Allah ønsker for oss. Som muslimer må vi gjøre en 
stor innsats for å få Koranen lest og forstått av våre 
generasjoner i de geografiene der vi bor i 
mindretall. Vår Hellige Profet (fvmh) sa: "Den 
beste av dere er den som lærer og underviser 
Koranen." 4kommanderer han. For å oppnå denne 
gode nyheten, fortsetter Koranundervisningen i 
moskeene våre i årevis i høyeste kvalitet, 
omhyggelig og uten å bremse. 

Kjære fellesskap! 

Det islamske fellesskapet Milli Gorus, som ser på 
disse profetiske budene som den største 
tilbedelsen for seg selv, arrangerer i år den 34. 
europeiske koranresitasjonskonkurransen. 
Konkurransen finner sted i morgen, lørdag 22. 
oktober, i Bielefeld, Tyskland, som alltid med stor 
entusiasme. Tusenvis av Koranelskere fra hele 
Europa vil delta på Koranfesten, som unge kvinner 
skal synge med sine vakre stemmer. Hele 
samfunnet vårt, mann eller kvinne, er invitert til 
denne vakre konkurransen, som starter klokken 
14:00. Jeg avslutter min preken med håp om å være 
sammen på denne vakre dagen. 

Måtte min Herre gjøre oss til en av sine tjenere 
som er enige i Koranen og følger den rette veien 
som er tegnet av Koranen. Amin! 

3 Müslim, Müsâfirîn, 252 
4 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15 


