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Å overgi seg til Allah
﴾ ب الْعَالَ ٖمي َن
ْ َس ِل ْۙ ْم قَا َل ا
ْ َ﴿ اِذْ قَا َل لَهُ َربُّهُُٓ ا
ِ سلَ ْمتُ ل َِر
َّللا ﷺ
ِ قَا َل َرسُو ُل ه
،ِن
َ «
َ  َولَي، ِإ َّن أَ ْم َرهُ كُلَّهُ لَهُ َخيْ ٌر،ِن
ِ ْس ذَاكَ ألَ َح ٍد ِإالَّ ِللْ ُم ْؤم
ِ ع َجبًا ألَ ْم ِر الْ ُم ْؤم
 فَكَا َن،صب ََر
َ ِإنْ أَصَابَتْهُ س ََّرا ُء
َ  َو ِإنْ أَصَابَتْهُ ض ََّرا ُء،ُ فَكَا َن َخي ًْرا لَه،شك ََر
» َُخي ًْرا لَه
Kjære brødre!
Abraham (a.s.) stilte spørsmål ved trossystemet og
holdningene til det hedenske samfunnet han levde i.
Disse vesenene, som samfunnet tilba som
guddommer, tilfredsstilte ikke Abraham, han
fortsatte å kontemplere ved enhver anledning og
tenkte lenge på ting som ville støtte og styrke hans
bevissthet om slaveri. Akkurat på denne tiden, da vår
allmektige Herre sa til ham: «Underkast deg (Meg)!»,
sa Han ydmykt: «Jeg underkaster meg alle verdeners
Herre!»1 Abraham er en leder som vender seg til den
sanne religion og overgir seg til Allah, og samler alle
gode egenskaper i seg selv; Han var en god tjener som
alltid var takknemlig for sin Herres velsignelser. Av
denne grunn ble han valgt av Allah og ledet til den
rette veien. Mange skjønnheter og en høy stilling har
blitt gitt ham i denne verden, og han har blitt
inkludert i klassen av rettferdige tjenere for det
hinsidige. Han gjenoppbygde Kabaen, den storslåtte,
sammen med sønnen Ismail, og viste menneskeheten
pilegrimsreisen full av visdom. Offerdyrkelse, vår
streben etter nærhet til Gud, er blitt synonymt med
ham.
Kjære brødre!
De var så trofaste i sin underkastelse til Allah at selv
om Abraham ble kastet i ilden, brant ikke ilden ham,
og selv om sønnen Ismail lå under kniven, skar kniven
ham ikke. Abrahams lydighet mot den guddommelige
befaling og Ismails overgivelse var et eksempel for
oss muslimer frem til dommedag. Abrahams forsøk
på å bevise Allahs eksistens for vantro er et godt
eksempel for oss. Hans ledelse for ummah er et godt
eksempel for oss. Hans velsignede vandring på
tawhids vei og hans emigrasjon er et godt eksempel
for oss. Angående vår Herre Abraham, Allah, Verdens

Herre; "Abraham var verken jøde eller kristen. Men
han var en hanif (som kjenner Allah alene, vendte
seg til sannheten) muslim. Han var ikke en av dem
som tilskrev Allah partnere.»2 kommanderte han.
Kjære troende!
Vi troende, som tror på Allah, Hans sendebud og den
siste dag, er navngitt som "muslimer" av Allah (swt).
"Hvem er bedre i tale enn en som kaller til Allah, gjør
rettferdige gjerninger og sier: "Uten tvil, jeg er en av
muslimene"?3 sier. En muslim er en som overgir seg
til ordrene og forbudene i Koranen og Sunnah. Det er
å overgi seg til Allah og alt som kommer fra Ham og
ikke gjøre opprør. Allahs sendebud (fvmh) sa: "Hvor
behagelig er tilstanden til den troende! Hver
situasjon er bra for ham, og denne situasjonen er
bare for den troende. Han er takknemlig når noe
godt skjer med ham, det vil være bra for ham. Når
problemer kommer til ham, er han tålmodig, og det
vil være bra for ham.»4
Verdifull fellesskap!
I møte med vanskeligheter i livet; "Hvorfor skjedde
dette! Hvorfor skjedde dette med meg!" Vi bør unngå
ord som fremkaller opprør, som f.eks. «Det er godhet
i det som er. Det var slik min Herre så det passe.» Vi
må ha forståelsen. Akkurat som Ismail, hvis vi søker
Allahs godkjenning, må vi også samtykke til Allahs
predestinasjon for oss. "Allah er fornøyd med dem,
og de er fornøyd med Allah."5 Dette er en av
hemmelighetene som verset inneholder.
Mine brødre!
I morgen er det offerfest. La oss fortelle barna våre
om betydningen og viktigheten av qurban. La oss å
tenke på overgivelse. Jeg gratulerer dere med ferien
på forhånd. Måtte Allah gjøre oss til en av sine tjenere
som overgir seg til Ham.
Kjære brødre
Det er obligatorisk å ytre takbirs av tashrik, som
begynner med morgenbønnen på Arafa-dagen og
slutter med ettermiddagsbønnen på den fjerde dagen
av Eid al-Adha. La oss
aldri glemme å si
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Bakara suresi, 2:131
Âl-i İmrân suresi, 3:67
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Fussilet suresi, 41:33

Müslim, Zühd, 64
Beyyine suresi, 98:8

takbirene til tashrik etter fard-bønnene.

