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Å Overgi Seg (Tawakkul)
ب
َ ﴿ َوت ََوكَّ ْل
ِّ علَى الْحَي ِّ الَّذٖ ي ََل يَ ُموتُ َوس َِّبـ ْح ِّب َح ْمد ٖ ِّٖؕه َوك َٰفى ِّب ٖه ِّبذُنُو
ًۚ
َ
﴾ ِّعبَادِّهٖ خ ٖبيرا
: ي قَا َل
ِّ ِّيرةُ بْ ُن أَبِّى قُ َّرةَ السَّدُو
َ َح َّدثَنَا الْ ُمغ
ُّ س
:ََّللاِّ! أَ ْع ِّقلُهَا َوأَت ََوكَّ ُل أَوْ أُ ْط ِّلقُهَا َوأَت ََوكَّلُ؟ قَال
َّ  يَا َرسُو َل:ٌقَا َل َر ُجل
» « ا ْع ِّقلْهَا َوت ََوكَّ ْل
Kjære mine brødre!
Menneskene i den moderne tid vi lever i har nådd
et visst nivå av komfort med utviklingen av
teknologi. I dag kan selv vanlige mennesker lett få
den komforten og gleden som velstående
mennesker som bor i palasser nyter godt av.
Nesten alle kan få tilgang til varmt og kaldt vann
fra fontenene i hjemmene sine, varme opp om
vinteren og kjøle seg ned om sommeren med
verktøy som klimaanlegg. Sammenlignet med
fortiden har den oppnådd velsignelser som vi ikke
kan telle. Men til tross for denne overfloden vi
oppnådde fysisk, kunne vi ikke nå den åndelige
freden på riktig måte. Så å si, komfort har drept
ånden. Den vanligste sykdommen i vårt århundre
er melankoli og depresjon, som det moderne
mennesket lider av.
Kjære troende!
Et menneske er ikke bare en kropp. Faktisk er
menneskets essensielle natur ånden som er blåst
fra ham av Gud. Det er umulig for en person som
ikke utvikler seg åndelig og som ikke utvikler sin
åndelige side å være virkelig lykkelig. I vår øverste
religion, islam, går veien til åndelig utvikling og
fremgang først og fremst gjennom et sunt forhold
til vår Herre, som skapte oss ut av ingenting. Å
kjenne og vite Allah (swt) i lys av Koranen og
Sunnah er en uunnværlig betingelse for åndelig
utvikling for en muslim. Tjenerne som kjenner og
vet vår Mawla, stoler på ham. Dette kalles
"Tawakkul" i islamsk litteratur. I vår øverste
religion, islam, kalles det tawakkul å overgi seg til
Allah, å kjenne Allah som en garantist for hans
næring og anliggender og kun stole på Ham. I
Koranen, den primære kilden til islam; "Hvis Allah
hjelper deg, er det ingen som kan beseire deg.
Hvem er der for å hjelpe deg (til tross for Allah)
hvis han etterlater deg hjelpeløs? La de troende
sette sin lit til Allah alene.»1 det er befalt. Og enda
i et annet vers; “Og sett din lit til den Eviglevende
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(Herren), Han som aldri vil dø, og forherlige
helligheten Hans med Hans lovprisning. Og mer
enn nok er Han somer vel underrettet om Sine
tjeneres synder»2 er adressert til troende.
Kjære muslimer!
Gjennom historien har det mest motstandsdyktige
samfunnet i møte med livets vanskeligheter vært
den islamske ummah. Fordi medlemmene av
ummah er klar over den endeløse kraften og
makten til deres Herre. De tror at han er allmektig,
at han besvarer bønner og beskytter sine tjenere
som søker tilflukt til ham. De bekymret seg ikke for
næring, som er medvirkende til fortsettelsen av
vår eksistens i verden. I denne forbindelse setter
de sin lit til Allah i samsvar med islams befaling.
Hans sendebud (fvmh); "Hvis du hadde satt din lit
til Allah som du burde, ville du ha blitt forsørget
akkurat som fuglene som går tomme om
morgenen og kommer tilbake mette (om kvelden)
ville bli forsørget."3 befalte han. Samfunn som tror
på dette, lar ikke miljøet av kaos og kaos utvikle
seg ved å bekymre seg for næring. De stoler på
Allah, "Razzaq", og jobber med selvtillit som
oppstår fra denne tilliten. Moralen og
motivasjonen er høy.
En muslim stoler uendelig på Allah. Men han
glemmer ikke at vår Herre har skapt sine
handlinger gjennom grunner. Selvfølgelig
guddommeliggjør han ikke årsakene, men han
ignorerer dem heller ikke. "En mann sa: "O Allahs
sendebud! Skal jeg binde kamelen min og sette
min lit til Allah, eller skal jeg sette min lit til uten
å binde den?" hun spurte. Allahs sendebud (saas)
sa: "Knyt det først, sett din lit til Allah!"4 En
troende forsømmer ikke sin faktiske bønn så vel
som sin bønn med samtidighet. En bønn med en
bønn er en forespørsel fra Mevla. Faktisk bønn er
innsats og arbeid.
Mine brødre!
Jeg avslutter min preken med å minne om et viktig
råd fra vår profet. Hver morgen når vi forlater
huset vårt; "Bismillah, tawakkeltu allah, la havle
velâ quwwa illa illa billah", det vil si "I Allahs
navn. Jeg setter min lit til Gud. Kraft og styrke er
bare fra Allah.»5 La oss gå ut av huset. Og la oss
ikke glemme at Allah aldri svikter sine tjenere som
stoler på Ham.
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Måtte Allah gjøre oss og våre generasjoner blant
sine rettferdige tjenere som tror og stoler på ham.
Amin!

