İbadetin ve Namazın Manası
İBADETİN MANASI
İbadet, kişinin acizliğini ve fakirliğini anlayıp Allah’ın huzurunda hayret
ve muhabbetle secde etmesidir. İnsanın ihtiyaçları sınırsızdır, insanın
sınırsız ihtiyaçlarını karşılayacak sermayesi yoktur. İnsan bu
ihtiyaçlarını ancak rahmeti ve kudreti sonsuz Allah’a mürâcaat ederek
karşılayabilir. Elimizdeki mikroptan gökteki yıldızlara kadar bütün
düşmanların tehlikesinden Allah’a sığınarak kurtulabiliriz.
NAMAZIN MANASI
Allâhü Ekber’ deyip Allah’ın en büyük olduğunu ilan
etmektir. Sübhânallâh’ deyip Allah’ı bütün noksanlıklardan münezzeh
(uzak) kılmaktır. “Elhamdülillâh” deyip sayısız nimetlere karşı
şükretmektir.
Size değerli hediyeler veren dostlarınıza karşı neler
hissedersiniz?
Küçük bir hediye verene teşekkürü borç biliyoruz. Acaba bizi ve tüm
sevdiklerimizi yaratan Allah’a olan teşekkür borcumuzu nasıl
ödeyebiliriz? Çünkü sahip olduğumuz her şeyi veren Allah'dır. Bizi
sürekli hem maddi, hem manevi olarak rızıklandıran O'dur.
24 saat boyunca hiç teneffüse çıkmadan ders işleyebilir miyiz?
Namaz ruhun, kalbin, aklın ve vicdanın teneffüsüdür. Hem cisme de o
kadar ağır bir iş değildir. Bir günde 24 saatten sadece 1 saati beş vakit
namaza abdestle beraber kafi gelir. İnsanın cesedi nasıl havaya, suya,
gıdaya muhtaç ise ruhu da aynı şekilde namaza muhtaçtır. Nasıl 24
saat hiç teneffüs vermeden ders işlenirse insan ne halir, aynen öyle de
insan namaz kılmazsa ruhu o dereceye sıkıntıya düşer. İnsan ruhu
boğulmak derecesine gelir. Zamanımızda insanlarda görülen ruhi
bozukluklar namazsızlıktan ruhun teneffüs edememesiyle meydana
gelmektedir.
Peygamber Efendimiz(A.S.M.) şöyle buyurmuştur.
“Birinizin kapısı önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu
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nehirde beş defa yıkansa kirden bir şey kalır mı, ne dersiniz?”
Sahabiler kirden hiçbir şey kalmaz dediler. Bunun üzerine
Peygamberimiz (s.a.v.), “Beş vakit namaz işte bunun gibidir.
Allah beş vakit namazla kişinin günahlarını silip yok eder.”
(Buhari)

Kabrimizde gıda ve ışık, mahkememiz olan mahşerde senet ve berat,
sırat köprüsünde burak (binek) olacak namazımız neticesiz midir?
Ücreti az mıdır?
NAMAZ KARLI TİCARETTİR. ALLAH MÜSLÜMANLARA ALTLARINDAN
IRMAKLAR AKAN CENNETLER VAAD ETMİŞTİR. ONUN RIZASI ONA
İBADET ETMEKTEN GEÇER.
NETİCE
Evet, gözümüzün nuru sevgili gençler!
"Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada
kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde,
hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde belâlar ve elemler
getirecek..."
İbadet, bizi yaratıp bütün ihtiyaçlarımızı her an karşılayan YARATICIYA
teşekkür etmektir. Bunun en güzel ispatı da namazdır.
Şüphesiz ki Allah, mü’minlerden nefislerini ve mallarını,
karşılığında Cennet, hakikaten onların olmak üzere satın
almıştır! (Tevbe suresi 111. ayet)

Bu konudaki slaytı üst seçeneklerdeki "İslamiyet" seçeneğinden "Kısa
Sunular" seçeneğine tıklayarak ulaşabileceğiniz gibi buraya tıklayarak
da ulaşabilirsiniz.
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