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Betydningen av tilbedelse og Ubudiyya
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!Kjære Jamaat!
I alle skapte skapninger er mennesket den eneste
enheten som stiller spørsmål ved årsaken og
betydningen av dens eksistens. Menneske undrer seg
over hensikten med å komme til verden og formålet
med livet. Hva gjør Adamsønner mest æret av
skapningene er innsatsen for å avsløre denne
sannheten. Vår allmektige herre skapte grunnen til at
mennesket eksisterte i Koranen, “Og Jeg skapte
dsjinnene og menneskene bare for at de må
omfavne Min tilbedelse!”1 han uttrykker det
eksplisitt.

Hellige muslimer!

Kjære troende!

Reverend troende!

Begrepene tilbedelse og slaveri er av stor betydning
i religionen Islam, som vår mawla, som er Rahman
og Rahim, sendt som en veiledning til
menneskeheten gjennom Muhammeds apostel.
Tilbedelse betyr å oppfylle tjenesteplikten mot Gud,
verdens eneste eier. Ubudiyyah betyr "tjenestegrad";
Det er livet til en person i bevisstheten om hans
hjelpeløshet og stadig behov for trengsel mot Ham,
den allmektige Allah, hans skaper. Tilbedelse er en
sammenligning av tid, som betyr servitutt, er en
bevissthetstilstand som bør holdes i hvert øyeblikk
av livet vårt. Tilbedelse og ubudiyyah er en
uatskillelig helhet i en troende. I Koranen; „Å, dere
troende! Fortsett å bøye dere og knele med
ansiktet ned og å tilbe Herren deres, og fortsett å
gjøre gode gjerninger, slik at dere må oppnå
framgangen.”2 Dette ble bemerket ved å trekke
oppmerksomhet til.
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Zâriyât suresi, 51:56
Hac suresi, 22:77

Jeg var en følgesvenn rytter av profeten ( )ﷺpå et esel
kalt 'Ufair. Profeten ( )ﷺspurte: "O Mu`adh! Vet du
hva Allahs rett på hans slaver er, og hva
rettighetene til hans slaver på ham er?" Jeg svarte:
"Allah og hans apostel vet bedre." Han sa, "Allahs
rett på hans slaver er at de skal tilbe ham (alene)
og ikke skal tilbe noen ved siden av ham. Og
slaves rett på Allah er at han ikke skal straffe ham
som tilber ingen foruten ham." sa.3 Det er forstått
av denne fortellingen at Allah, den eneste autoriteten
som servitutt, vil vende seg, er eieren av uendelig
kraft og makt. Når vi resiterer i Fatihas tid, som vi
leser i hver resitasjon mens vi utfører våre bønner,
tilber og tjener vi bare ham.

Vår tjeneste for vår Herre vil gjøre oss heder og ære
både i verden og i det hinsidige. En troende som tror
på Gud på en perfekt måte, anser ikke tilbedelse som
en byrde som et trekk ved å ha tjenestebevissthet.
Tvert imot, mens han utfører tilbedelsen, gjør han
dette både med pliktbevissthet og også med
kjærlighet og entusiasme. „Mitt øye lys er i bønn.
“4
La oss virkelig velsigne de maktesløse tjenere og
tjenerskapsvisdommen. Måtte Allah gjøre det fra
sine tjenere som tilber ham med kjærlighet. Amin
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