
Predikan, 08 07 22 
Beväpna din överlämnande 

ِ اْلعَالَٖميَن  ﴿  ﴾ اِذْ قَاَل لَهُ َربُّهُُٓ اَْسِلْمْۙ قَاَل اَْسلَْمُت ِلَرب 

 ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

َعَجبًا ألَْمِر اْلُمْؤِمِن، إِنَّ أَْمَرهُ كُلَّهُ لَهُ َخْيٌر، َولَْيَس ذَاَك ألََحٍد إاِلَّ   »

اُء   اُء َشَكَر، فََكاَن َخْيًرا لَهُ، َوإِْن أََصابَتْهُ َضرَّ ِلْلُمْؤِمِن، إِْن أََصابَتْهُ َسرَّ

 « َصبََر، فََكاَن َخْيًرا لَهُ 

Kära bröder! 

Profeten ibrahim (a.s.) ifrågasatte trossystemet och 
attityderna i det hedniska samhälle där han levde.   
Varelserna, statyerna som avgudades av samhälle,  
tillfredslade inte Ibrahim (a.s.). 

Han fortsatte att fundera vid varje tillfälle och tänkte 
djup länge på saker som skulle stödja och stärka hans 
medvetande om gudstjänandet.  

Just vid den här tiden, när Allah azze ve jelle sa till 
honom, (أسلم): "Underkasta dig",  han sa (  أسلمت لرب

  .".Jag överlämnade mig till världarnas Herre": (العالمين

Profeten İbrahim (a.s) var en ledare som vänder sig 
till den sanna religionen och överlämnar sig till 
Allah, och samlade alla goda egenskaper i sig själv;  
Han var en god tjänare som alltid var tacksam för sin 
Herres välsignelser.  

Av denna anledning valdes han av Allah azze ve jelle 
och vägleddes till den rätta vägen. Många skönheter 
och en upphöjd position har givits honom i denna 
värld, och han har inkluderats i klassen av rättfärdiga 
tjänare för livet efter detta.  Han byggde Ka'ba al-
muazzama tillsammans med sin son Ismail (a.s), och 
visade mänskligheten pilgrimsfärden (hajj) full av 
visdom.  Offerdyrkan (al-udhiyye, qurban), vår 
strävan efter närhet till Allah azze ve jelle, 
identifieras med honom. 

 

Kära bröder! 

De var så trogna och uppriktiga i sin underkastelse 
till Allah att  även İbrâhim (a.s.) kastades i elden, 
brände elden honom inte, och även hans son Ismail 
(a.s.) låg under kniven, skar kniven honom inte.  

Ibrahim aleyhisselams lydnad till det gudomliga 
budet och  Överlämnandet av Ismail (a.s) är ett 
exempel för oss muslimer fram till Domedagen.  

Ibrahim aleyhisselams försök att bevisa Allahs 
existens för otrogna är ett bra exempel för oss.  Hans 

ledarskap för ummah är ett bra exempel för oss.  
Hans välsignade vandring på tawhids väg och hans 
emigration är ett bra exempel för oss.  

Allah azze ve jelle, säger angående om Ibrahim (a.s.);  
"İbrahim var [till sin tro] varken jude eller kristen - 
han sökte och fann den rena, Hanif, ursprungliga 
tron och underkastade sig Guds vilja; och han 
vägrade att ge avgudarna sin dyrkan." (aali-imran, 
67) 

Kära troende! 

Vi troende, som tror på Allah, Hans Sändebud och 
Yttersta Dagen, är namngivna som "muslimer" av 
Allah azze ve jelle.  

Muslim betyder överlämnande.  Vår skapare Allah 
azze ve jelle säger: "Vem talar ett skönare språk än 
den som kallar människorna till tron på Allah, som 
lever ett rättskaffens liv (عمل صالح) och som säger: 
 Jag hör till dem som har" (وقال اننى من المسلمين)
underkastat sig Allahs vilja?“. (al-baqara 131) 

En muslim är den som överlämnar sig till Koranens 
och Sunnahs order och förbud.  Det är att överlämna 
sig till Allah (swt) och allt som kommer från Honom 
och att inte göra uppror.  Allahs Budbärare, 
Rasulullah Muhammed (saw) sa: "Hur behagligt är 
tillståndet för den troende!  Varje situation är bra för 
honom och denna situation är bara för den troende.  
Han/hon är tacksam när något bra händer honom, 
det kommer att vara bra för honom/henne.  När 
problem kommer till honom/henne är han/hon 
tålmodig, och det kommer att vara bra för 
honom.”(Hadith muslim) 

Värdefull gemenskap! 

Inför de svårigheter vi möter i livet;  "Varför hände 
det här!  Varför hände detta för mig!"  Vi bör undvika 
ord som väcker uppror.  Vi ska möta med tenkande 
meningen 

"Det är hkayr som har hänt". 

"Allah såg det så som passade”  

Vi måste ha förståelsen.  Precis som  profeten Ismail 
(a.s), om vi strävar efter Allahs godkännande, måste 
vi också samtycka till Allahs vilja för oss. ( رضى هللا عنهم

 Allah är nöjd med dem, och de är nöjda"  (ورضوا عنه
med Allah." (al-bayyina 8) 

Detta är en av hemligheterna som versen innehåller. 



Mina bröder!  Imorgon är det offerfest, idag är det 
kvällsdagen.  Låt oss besöka gravarna från vårt 
förflutna på Arifes dag. Be för dem förlåtelse. 

Låt oss berätta för våra barn betydelsen och vikten av 
Qurban.  Låt oss fundera hela tiden underkastelsrn.  

Jag gratulerar ert eid - edha, quban bayram i förväg.  

Må Allah göra oss till en av sina tjänare som 
överlämnar sig till Honom. 

Kära bröder 

Det är vacib, nödvändigt att uttala takbir (  هللا اكبر هللا

 som börjar med , (اكبر الاله اال هللا وهللا اكبر هللا اكبر وهلل الحمد
morgonbönen på Arafas dag och slutar med 
eftermiddagsbönen på den fjärde dagen av Eid al-
Adha.  Låt oss aldrig glömma att säga tashrikens 
takbirs efter fardbönerna. 

 


