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Tilbedelseskonseptet

Kjære muslimer

Som nevnt sist fredag, misjonen og oppgaven vi ble skapt for er å tilbe Allah. Jeg har skapt jinn og 
mennesker kun for at de skal tjene Meg. [Koranen, 51:56]. Dette er hovedmisjonen vi må jobbe og 
vie våre liv til. For å få til dette og utføre det på beste måte så må vi forstå tilbedelseskonseptet.

Hva er riktig tilbedelseskonsept?

Først og fremst må tilbedelsen kun være til Allah, som den eneste Gud i universet. Dette kan kun 
oppnås ved å adlyde Ham og følge Hans ordre og veiledning. De har tatt sine rabbier og munker 
til herrer utenom Gud, og Messias, Marias sønn! Men de ble pålagt å tjene en Gud! Det er ingen 
gud unntatt Ham! Priset være Han, hevet over det de setter ved Hans side! [Koranen, 9:31]. 

- Tilbedelse bør ikke være begrenset til tid, vilkår eller plass. Vi må være i tilbedelsesstatus fra 
morgen til kveld, hjemme eller på arbeid, når vi går, sitter eller ligger. 

- Tilbedelse utføres ved handlinger, bevegelser, tungen og hjertet.

- Det er fem regler ved tilbedelse: obligatorisk, fordelaktig, tillatt, ufordelaktig og forbudt.

- Grunnleggende i tilbedelse er intensjon. Intensjonen ved handlingen eller tilbedelsen bør være å få 
Allahs belønning. Dersom intensjonen ikke er tilstede vil ikke handlingen, selv om det er bra eller 
veldedighet, bli akseptert av Allah. Når vi tenker på dette så kan vi få belønning for mange av våre 
daglige handlinger hvis intensjonen er å adlyde Allah og å forlate den onde vei. Profeten 
Mohammad (saws) gjentok mange ganger: Det er sadaqa for hvert ledd i en person, hver dag 
solen stiger. Å dømme mellom to personer er også sadaqa, og å hjelpe en person med sitt 
ridedyr, ved å hjelpe han med å ri eller å løfte bagasjen på det, regnes også som sadaqa, et 
vennlig ord er sadaqa, hvert steg en tar mot bønn er sadaqa og å fjerne noe skadelig fra veien 
er sadaqa. [Muslim].

Abu Dharr sa: Noen av ledsagerne til Allahs sendebud (saws) sa: «O Allahs sendebud (saws) de 
velstående har fått ta all belønning, de ber som vi ber, de faster som vi faster, og de gir i 
overflod av sin velstand til veldedighet. Han sa: ‘Har ikke Allah laget ting til dere slik at dere 
kan gi de bort i veldedighet? Hver tasbihah er veldedighet, hver takbirah er veldedighet, hver 
tahmidah er veldedighet, og hver tahlilah er veldedighet, å påby en god handling er 
veldedighet, å forby en ond handling er veldedighet, og i hver av deres seksuelle handling er 
det en veldedighet.’ De spurte: ‘O Allahs sendebud (saws), når en av oss oppfyller sitt 
seksuelle begjær, vil det være noen belønning for det?’ Han (saws) svarte: ‘Tror dere ikke at 
han har syndet om han gjorde noe ulovlig med det? Likeså hvis han handlet lovlig så ville han 
fått belønning’» [Muslim].

Profeten (saws) sa også til Saad bi nabi Waqas da han kom på besøk før han (saws) døde: «Det du 
bruker i veldedighet fra din eiendom er sadaqa, melet du bruker på familien din er sadaqa, 
det din kone spiser fra din eiendom er sadaqa, at du levner dine arvinger velstående er bedre 
enn å levne dem fattige og at de må tigge fra folk» [Muslim].



Kjære muslimer

Som dere ser så har Allah gjort det lett for oss, og gjort det lett å få belønning. Alt det gode og de 
mest normale daglige handlinger kan gi oss belønninger, men etter bestemte vilkår:

1. Arbeidet bør gjøres med god intensjon. Umar Ibn al-Khattab sa: Allahs sendebud (saws) sa: 
«Verdien av en handling kommer an på intensjonen bak den. En person blir belønnet etter 
intensjonen». 

2. Handlingen bør bli akseptert av Allah, ikke en synd eller dårlig handling som sårer andre. Abu 
Huraira fortalte at Allahs sendebud (saws) sa: «O mennesker, Allah er god og derfor godtar Han 
kun det som er bra. Allah befalte de troende som Han befalte sendebudene», Han sa: «Dere 
sendebud, spis av det som er godt og rent, og lev rettskaffent! Jeg kjenner til det dere gjør.» 
[Koranen, 23:51]. Han sa også: «Dere som tror, spis av goder som vi har gitt dere til livets 
opphold, og vis takknemlighet mot Gud, så sant det er Ham dere tilber». [Koranen, 2:172]. Han 
nevnte da en person som reiser mye, håret hans er støvete og i uorden. Han løfter sine hender 
mot skyene og gjør på denne måten bønn: «O Herre, O Herre», mens hans kost, drikke, klær 
og næring er ulovlig. Hvordan kan da hans bønn bli akseptert?» [Muslim]. 

3. Siden handlingen er for Allah så bør den utføres på beste måte. Shaddad Ibn Aus sa at Profeten 
(saws) sa: «Allah har virkelig påbudt godhet til alle ting; når du dreper, drep på en bra måte 
og når du slakter, slakt på en bra måte. Dere bør alle slipe deres kniver og la det slaktede 
dyret dø bekvemt». [Muslim]. 

4. Handlinger bør ikke være tomme eller hindre deg fra obligatoriske religiøs praksis, som bønner. 
Dere som tror, la ikke deres rikdom og barn avlede dere fra Guds ihukommen. De som gjør det,  
de er tapere. Gi av det Vi har gitt dere, før døden kommer til en av dere, og han sier: «Herre, om 
Du kunne gi meg en liten frist, så jeg kunne gi gode gaver, og bli av de rettferdige!» Men Gud gir  
ingen utsettelse når hans tid er kommet! Og Gud er vel underrettet om det dere gjør. [Koranen, 
69:9-11].

Til slutt ber vi Allah om å veilede oss og hjelpe oss å tilbe Ham på beste måte.
Amen.
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