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Hva er Islam?

Det arabiske ordet for Islam betyr
“fred” og “overgivelse”. En hengiven
muslim strever etter å underkaste seg
helhjertet til Allah, og dermed oppnå fred
i dette livet så vel som i det hinsidige.
Begrepet “Muhammedanisme”, som er
brukt i stedet for Islam noen ganger er
feil og undergraver essensen av Islam
ettersom den er sendt av Allah og er ikke
Muhammads eget verk.
Islam er den siste av de monoteistiske
religionene etter jøde- og kristendommen.
Det er en religion med tro på én Gud og er
basert på den veiledning som Allah har
åpenbart for profetene. Islam vedkjenner
profeter som bl.a. Abraham, Moses,
Salomo og Jesus, og er altså ikke en ny
religion, men den ultimate realisering
og kulminasjon av den samme
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grunnleggende sannheten som Gud
åpenbarte for alle folkeslag, og nasjoner
gjennom sine profeter. (Koranen, 3/84).
I år 610, en mann ved navn
Muhammad kom seg bort fra kaoset
og støyen fra handelsbyen Mekka, og
regelmessig tilbrakte tid alene i Hiragrotten for å tenke over livets mysterier.
Muhammad var kjent som “en troverdig”
blant slektninger og venner siden han
alltid var oppriktig og ærlig overfor andre.
Første gang, mot slutten av Ramadan,
altså den natten; kjent og feiret som Qadrnatten, begynte Koranen å bli åpenbart
for Muhammad gjennom erkeengelen
Gabriel. Muhammad mottok disse
åpenbaringene gjennom 23 år. Versene
ble memorert og nedtegnet til en bok som
muslimer leser i dag.
I tillegg til Koranen er det også en
Sunnah som muslimer følger, det vil si
Profetens liv og praksis. Det inkluderer
ting som hvordan bønn utføres, hvordan
en rituell vask foretas, detaljer om
fullføring av hajj (pilegrimsferden) og
mange praksiser knyttet til troen på én
Gud. Sunnah omfatter også Profetens
ord og oppførsel videreført gjennom
mennesker som levde under denne

perioden. Alle disse artiklene, kalt Hadith
(Profetens ord), lærer den de troende om
hvordan en skal etterleve troen og er
samtidig en veiledning for dem.

Hva tror muslimer på?

1. Én Gud: Muslimer tror på én gud
som er unik og er uten like, barmhjertig,
den eneste skaperen av universet, en
velsigner og en godt-gjører. Muslimer
foretrekker å bruke det arabiske ordet
Allah for å referere til Gud fordi det ikke
har flertall, kjønn eller derivater som ofte
kan bety avgudsdyrkelse (f.eks guder,
gudinner eller halvguder).
2. Englene: Muslimer tror på at Gud
skapte englene i intet-kjønn og uten
evnen til å synde.
3. Profetene: Muslimer tror helhjertet
på profetene som Allah sender som
budbringere og profeter til alle folkeslag
som er nevnt i Koranen med referanse til
Bibelen; nemlig Adam, Isak, Moses, David
og Jesus (fvmda). Og at alle profetene er
alminnelige mennesker som oss, men at
de er beskyttet mot synder fordi de ble

valgt ut som modellpersoner for sine folk.
Muslimer ser Jesus (fvmh) som en profet
og tror på hans mirakuløse fødsel fra en
jomfrumor og viser ham den største
respekt. Hans navn er nevnt nesten
hundre ganger i Koranen.
4. De hellige bøkene: Tro på den
hellige skriften Koranen og de siste hellige
ord og andre skrifter sendt av Allah før
Koranen, er også en av grunnpilarene for
den Islamske tro. Koranen ble åpenbart
til den siste profeten Muhammad (fvmh)
gjennom erkeengelen Gabriel. Koranen
bekrefter og fullfører alle tidligere
opprinnelige åpenbaringer sendt til
mennesket gjennom Guds budbringere.
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Koranen er et mirakel på mange måter,
spesielt siden betydningen av versene
fortsatt er like gjeldende i dag og at den
aldri motsier moderne vitenskap.
5. Skjebnen og forutbestemte
hendelser: Alt er Allahs befaling, og
Han er Skaperen av alle ting. Imidlertid
skjenket Allah menneske frihet til å ta
egne valg ved å gi ham den frie viljen.
Allah vil skape godt eller ondt i henhold
til menneskets eget frie valg. Hvis han
bestemmer seg for å gjøre godt, skaper
Allah godt, og hvis han bestemmer seg
for å gjøre ondt, skaper han det onde. Som
nevnt i denne uttalelsen, “Godt og ondt er

fra Allah”, det vil si godt og ondt er ved
Guds skaperverk.
6. Det hinsidige: Å tro på det
hinsidige, å tro på Dommedag vel vitende
om at gode gjerninger vil bli belønnet
og de onde bli straffet, og å tro på
oppstandelsen etter døden og at en skal
stå til ansvars hos Allah for hver gjerning
en har gjort i jorden.

Hva er vilkårene for Islam?

1. Trosbekjennelsen (Shahadah Vitnesbyrd)
Islam har fem vilkår, kjent som Islams
fem søyler. Den første er å si shahadah.
Shahadah er en enkel uttalelse som
alle troende sier: “Jeg vitner om at det
finnes ingen gud andre enn Allah, og
jeg vitner om at Muhammad er Hans’
tjener og sendebud.” Disse ordene må
sies oppriktig, med tro i hjertet og uten
tvang. Dette vitnesbyrdet betyr å adlyde
Gud ved å følge hele menneskehetens
veileder Muhammad eksempel frem
til
dommedagen.
Personen
som

sier bekjennelsen, altså “shahadah”
beskrives som muslim, uansett om
en ikke overholder de andre religiøse
forpliktelsene.
2. Bønn (Salath)
Bønn holdes fem ganger om dagen
som en plikt overfor Allah. Bønn styrker
og frisker troen på Allah og inspirerer
mennesket til høyere moral. Det renser
hjertet og forhindrer en fra ondskap
og andre dårlige gjerninger. Menn
oppfordres til å praktisere bønnene
samlet i moskeen. Muslimske kvinner,
derimot, står fritt til å be på et egnet sted
som ikke er sjenanse for dem.
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3. Faste (Sawm)
Muslimer unngår å spise, drikke og
ha seksuellomgang, samt alle dårlige
intensjoner og ønsker under Ramadan,
som er fastemåneden; fra lysningen
begynner før soloppgang (fajr) til
solnedgang (imsak). Faste lærer en å være
vennlig, oppriktig og omsorgsfull mot
alle andre. Faste utvikler en sunn sosial
bevissthet, tålmodighet, nestekjærlighet
og viljestyrke. Samt hjelper fasten, de
med bedre forhold å forstå, om andre
som lider av sult og de vanskelighetene
de står overfor.
4. Skatt (Zakat)
Praksisen i Islam er ikke bare begrenset
til det åndelige. Det er også økonomiske
forpliktelser for de med overflod mot
de trengende. Zakat er en religiøs plikt
og anses som rensing av formuen og
utgjør 2,5 % av formuen og overskuddet
fra eventuelle handelsvirksomhet for
et kalenderår (før Ramadan måneden
er omme). Beløpet bør gis direkte til
de fattigste i samfunnet. Muslimer
er forpliktet til å hjelpe de fattige,
foreldreløse og trengende ved å gi en viss
sum penger for å gjøre livet deres lettere
og redusere ulikhetene menneskene

imellom. Minimumsbeløpet muslimer
må gi er Zakat, men Islam oppfordrer de
med overflod alltid å være mer sjenerøse
og gi til de med begrenset økonomi.
5. Hajj (Pilegrimsferd)
Enhver troende som har tilstrekkelig
med midler og er frisk nok må oppfylle
denne forpliktelsen en gang i sitt liv. I mer
enn 1400 år, (bare muslimer nå) møtes
hvert år i Kaaba som er hjemmet til Allah
for hajj i byen Mekka, hvor de gjentar det
Islamske miraklet som er et symbol på
ekte brorskap blant alle raser og nasjoner
seg imellom. Hvert år går, tre millioner
muslimer kledd i hvitt under Hajj rundt
Kaaba; et gammelt kubikkforma byggverk
som dateres tilbake til Abrahams tid.
Kaaba er altså det største pilegrimsstedet,
altså retningen der de troende retter seg
mot fem ganger under bønnen. Disse
er Islams bud om tilbedelse, og hver
av dem har faktisk en åndelig effekt
for de oppriktige troende muslimer; tro
og oppriktighet er de grunnleggende
elementene av tilbedelsen. I tillegg
utfører muslimer personlige bønn som
kalles ‘‘dua’’ og kan be Allah om sine
ønsker eller utføre andre religiøse ritualer
for å tilegne seg Allahs gunst.

Frelse i Islam

Ifølge Islam er alle mennesker født
uten synd: det finnes ikke arvesynd. Hver
enkelt er ansvarlig for sine handlinger, og
ingen bærer en annens synd (Koranen
6/164). Hvert menneske har kallet
(følelsen) om Guds eksistens, selv før
hver enkelt av oss blir født og derfor har
vi en naturlig tidbøyning mot Islam,
den Allmektige Guds vei altså. Derfor er
det vårt ansvar å søke Guds veiledning
og beskytte vårt hjertes renhet mot det
onde. Allah er dommeren over alt og alle,
og ingen andre enn Ham har rett til å
frelse eller straffe.
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Moskéen (Masjid)

Moskéen er et rent sted å tilbe i sin
enkleste form. Moskéer rundt om i verden
har tatt et bredt spekter av arkitektoniske
former som gjenspeiler lokal kultur.
Av denne grunn ser vi individuelle
paviljonger i Kina, svært sofistikerte
gårdsplasser i India, store kupler i Tyrkia
og til og med glass- og stålkonstruksjoner
i USA. Når du går inn i en moské, blir
du påvirket av disse stedene for den
arkitektoniske strukturen, kalligrafi
dekorasjonene, ofte basert på arabisk
skriving, lokalenes lysstyrke og bredde,

hvor muslimer har samlet seg i århundrer
for å be, eller å gi ulike religiøse tjenester.
Fredagsbønn, som er valgfritt for
kvinner; er obligatorisk for menn, og den
skal holdes i moskeen og er en ukentlig
bønn med menigheten. Det inkluderer en
preken (Khutbah) gitt av imamen som
adresserer sosiale problemer og driver
muslimer til et dydig liv. For eksempel, på
slutten av hver preken, resiterer imamen
følgende fra Koranen: ‘’Allah påbyr
absolutt rettferd og godhet, og gavmildhet
mot familie. Han forbyr det skjendige og
forkastelige, og voldsferd. Han formaner
dere, så dere må vise ettertanke.’’
(Koranen, 16/90)
I Islam er det ikke nødvendig å være
inne i en moské for å be, fordi Gud ikke
er begrenset til en bygning. Muhammad
sa også: “Hele jordkloden er gitt dere som
en masjid.” Den tradisjonelle moskéen
består av en minaret hvor oppropet til
bønnen blir resitert, og et kuppelformet
byggverk der menigheten samles under.
Det er ingen alter, det er bare et tomt rom
for å be sammen, og ofte er det en nisje
skåret inn i veggen (mihrab) som viser
retning av Kaaba/Mekka i forbindelse
med bønnen.
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Bønn (Salath) og Opprop
(Azan)

Bønnen, altså kalt salath som
muslimer utfører fem ganger er sentrum
for Islamsk tilbedelse. Etter rituell vask
(wudu), som er en fysisk forberedelse
der visse deler av kroppen vaskes, for
eksempel ansikt, armer og føtter; startes
så bønnen. Bønn inkluderer visse sura
med Koranavlesninger på arabisk; det
opprinnelige språket i Koranen. Hver
periode i en bønn kalles en raka’ah og et
annet antall raka’ah utføres i hver bønn.

Bønnen, en pause av det daglige
arbeidet; involverer hjernen, kropp,
sinn og sjel og inkluderer en i handling
av erindring og overgivelse. Borte fra
hverdagens bekymringer, tilbyr bønnen
noen få minutter med hvile, og legger
mening og fred til våre andre aktiviteter.
I bønn med menigheten står muslimer
side om side, skulder til skulder, noe som
symboliserer likestilling av alle troende.
Bønnetid (waqt) beregnes i henhold til
solens bevegelse: For eksempel begynner
tiden for middagsbønnen når solen
nettopp har passert sin zenith av hvor vi
er. Derfor varierer bønnetiden i henhold
til sesongen og regionen i verden der vi
er. Dermed er det ikke et eneste øyeblikk
uten bønn hvor som helst i verden. For
å minne folk om bønnetider, blir azan
resitert på arabisk og annonsert fra toppen
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av
en
minaret.
Denne
oppgaven
er oppfylt av en
utroper (muezzin)
valgt på grunn av
hans gode moral og
gode leseferdigheter.
Den første muezzin
var Bilal, en etiopisk
farget
muslim
kjent for sin vakre
stemme.

Oversettelse av azan

Allah er størst, Allah er størst,
Allah er størst, Allah er størst,
Jeg vitner om at det finnes ingen gud
andre enn Allah,
Jeg vitner om at det finnes ingen gud
andre enn Allah,
Jeg vitner om at Muhammad er Hans’
tjener og sendebud,
Jeg vitner om at Muhammad er Hans’
tjener og sendebud,
Kom til salath, Kom til salath,
Kom til frelse, Kom til frelse,
Allah er størst, Allah er størst,
Det finnes ingen gud andre enn Allah.
Syklusen av bønnetider, basert på de
naturlige etappene i hverdagen gir oss
et rammeverk i det daglige livet vårt,
og gir grunnlag for noen øyeblikk som
overskrider begrepet sted-tid, og tillater
oss å nærme oss til vår Skaper.
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