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Norsk

Å takke og være takknemlig for velsignelsene

Kjære muslimer 

Allah,Den Allmektige, har skjenket oss store velsignelser i denne verden.Hans 
velsignelser er ubegrenset og de er av forskjellige former,nivåer og grader.Allah minner 
oss på disse velsignelsene i Koranen:"Han har gitt dere alt dere har bedt Ham om. 
Om dere ville telle Guds velgjerninger, kunne dere ikke regne dem opp! Men 
sannelig, mennesket er urettferdig og utakknemlig."(14 
Surah(Kapittel)"Ibrahim"("Abraham")Ayat(Vers)34. 

"Om dere vil telle Guds velgjerninger, kan dere ikke regne dem opp! Gud er 
tilgivende, nåderik." (16 Surah "An-Nahl"("Bien)Ayat18)

" Dere har vel sett hvordan Gud har gjort tjenlig for dere alt som er i 
himlene og på jord, og har overøst dere med gaver, i det åpne og i det 
skjulte. Det finnes slike som diskuterer om Gud, uten kunnskap, ledelse og 
en opplysende Bok." (31 Surah "Luqman"("Loqman")Ayat 20)

"Si: «Han er det som har frembrakt dere og gitt dere hørsel, syn og 
forstand. Hvor lite dere takker!" (67Surah"Al-Mulk"("Herredømmet")Ayat 23)

For oss muslimer, den beste velsignelse som noensinne er gitt oss ,er veiledningen og det 
Islamske Lys og æren av å være en del av Ummah (nasjonen) til Profeten Mohammed 
(Allahs Fred og Velsignelser være med ham)."I dag har Jeg fullbrakt deres religion og 
fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere. Men om noen 
tvinges av hunger til å overtre et spiseforbud, uten ond lyst, så er Gud tilgivende,  
nåderik". (5 Surah"Al-Maidah"("Det Dekkede Bord")del av Ayat 3)

"Dere er det beste folk som er sendt ut til menneskene. Dere forordner det 
som rett er, og forbyr det urette, og tror på Gud. Om skriftens folk hadde 
trodd, hadde det vært bedre for dem. Noen av dem tror, men de fleste av 
dem er ugudelige." (3 Surah "Al-Imran"("Imrans Hus")Ayat 110)

Som en måte å tilbe på og vise takknemlighet er det en enhver muslims plikt å takke 
Allah og vise takknemlighet for Hans store velsignelser som er skjenket oss.Dette oppnås 
ved å tilbe Ham som den eneste Gud,ved å følge Hans veiledning og Den Rette Vei, og 
unngå å falle i synd og å følge våre begjær.Sagt på en annen måte, takke Allah og vise 
takknemlighet til Ham kan oppnås ved å gjøre vårt beste for å være gode muslimer. 

Allah beordret oss å takke Ham for velsignelsene Han skjenker oss og advarte oss mot å 
være utakknemlige."Vi har gitt mennesket anvisninger vedrørende hans 
foreldre, hans mor har båret ham med møye etter møye, og to år tar hans 
avvenning: Vis takknemlighet mot Meg og mot dine foreldre. Hos Meg er 



reisen slutt." (31Surah "Luqman("Loqman")Ayat 14)

"Spis av det Gud har gitt dere, som er tillatt og godt. Vis takknemlighet for 
Guds godhet, om det er Ham dere tjener!" (16 Surah "Al-Nahl"("Bien")Ayat 114)

"Så kom Meg i hu, og Jeg vil komme dere i hu. Vis Meg takknemlighet, og 
vær ikke vantro." (2 Surah "Al-Baqarah"("Kua")Ayat152)

"Da Herren forkynte: «Om dere viser takknemlighet, vil Jeg gi dere mer! 
Men om dere viser utakknemlighet, sannelig, Min straff blir hard!" (14 Surah 
"Ibrahim"("Abraham")Ayat 7)

Takknemlighet kan være på tre måter:ved hjertet, ved underkastelse og ydmykhet.Ved 
tungen, ved ros og anerkjennelse.Ved fysiske attributter gjennom lydighet og 
underkastelse. 

1.  Takknemlighet i hjertet:  Hva dette betyr er at hjertet sanser verdien av velsignelsene 
som Allah har skjenket sin slave, og fullt ut erkjenner at den som har gitt disse store 
velsignelsene er Allah alene, uten partner eller andre forbindelser. 

 2.    Takknemlighet gjennom tungen:  betyr å anerkjenne verbalt - etter at en har troen i 
hjertet,-  at  den  som  gir  velsignelse  virkelig  er  Allah,  og  holde  tungen  opptatt  med 
lovprisning av Allah, må han bli Forherliget og Opphøyet. 

3:  Takknemlighet gjennom fysiske attributter:   innebærer å bruke ens fysiske attributter  i 
lydighet til Allah, og holde dem fra å begå synder og ulydige handlinger som Allah har 
forbudt. Allah sier i Koranen:"De laget for ham alt han ville, slott, statuer, fat 
store som vanntrau, og kokekar som ikke kunne flyttes. «Vis takknemlighet 
i deres ferd, Davids hus! Få av Mine tjenere viser takknemlighet."(34 Surah 
"Saba"("Saba")Ayat 13) 

Vise takknemlighet  for velsignelser  er  en stor og betydningsfull  måte  å  tilbe  på,  og 
praktiseres for det meste av de sanne troende, som forstår verdien og storheten av Allahs 
velsignelser."Du har vel sett skipene som seiler på havet ved Guds godhet, så 
Han kan vise dere av Sine jærtegn? I dette er sannelig et jærtegn for den 
standhaftige, takknemlige." 

(31 Surah "Luqman"("Luqman")Ayat 31

"Han vil, kan Han få vinden til å stilne, og de forblir urørlige på dets rygg. I 
dette er jærtegn for envher som er tålmodig, takknemlig." (42 Surah "Ash-
Shoura"("Rådslagningen")Ayat33)

Det er derfor du finner de mest glade og takknemlige til Herren er profetene.Fordi de 
kjenner Han og vet verdien og storheten av Hans velsignelser best .''Abraham var en 
leder, ydmyk og Gud-søkende. Han var ingen avgudsdyrker." (16 Surah "An-
Nahl"("Bien")Ayat 120)

"Han viste takknemlighet for Hans godhet. Gud utvalgte ham og ledet ham 
på rett vei."(Surah "An-Nahl" Ayat 121) 

"dere etterkommere av dem Vi lot seile med Noa! Han var en takknemlig 
tjener!(17 Surah "Al-Israa"8"Nattereisen")Ayat 3)



Aa'ishah sa: Når Allahs Budbringer (Allahs Fred og Velsignelser være med han) ba, 
ville han stå så lenge at føttene ble hovne. Aa'ishah sa: O Allahs Budbringer, gjør du 
dette når Allah har tilgitt dine tidligere og fremtidige synder? Han sa: «O 'Aa'ishah, 
skal jeg ikke være en takknemlig slave?" Al-Bukhaari og Muslim. 

Det ble rapportert av Mu'aadh ibn Jabal at Allahs Budbringer (Allahs Fred og 
Velsignelser være med han) tok hånden hans og sa: "O Mu'aadh, ved Allah jeg 
elsker deg, ved Allah jeg elsker deg." Så sa han: «Jeg anbefaler deg , O Mu'aadh, at 
du etter hver bønn  ikke mislykkes i å si: O Allah hjelpe meg å huske Deg,takke Deg 
og tilbe Deg ordentlig. "Abu Dawood og al-Nasaa'i. 

Allahs Budbringer (sallAllaahu `alaihi wasallam-"Allahs Fred og Velsignelser være 
med han")brukte bønnfalle Allah: "Min Herre, hjelp meg og gi ikke hjelp imot 
meg,bevilg meg seier, og ikke gi seier over meg; planlegg på mine vegne og ikke 
planlegg mot meg,veiled meg og gjør min rette veiledning enkel for meg, gi meg 
seier over de som handler urettmessig mot meg, O Allah, gjør meg takknemlig til 
Eder, oppmerksom på Eder, full av frykt  til Eder, viet til Eders lydighet, ydmyk 
foran Eder og angrende . Min Herre, aksepter min omvendelse, vask bort min 
synd,svar på min påkallelse,etabler tydelig mine bevis,veiled mitt hjerte, gjør min 
tunge sannferdig og trekk ut ondskap ifra brystet mitt."Ahmed. 

Takknemlighet for og glede over velsignelsene forhindrer straff som Allah 
forteller:"Hva skulle vel Gud gjøre med å straffe dere hvis dere viser 
takknemlighet og tror? Gud er anerkjennende, allvitende." (4Surah "An-
Nisaa"("Kvinnene")Ayat 147)

"Lots folk forkastet advarslene."Vi sendte over dem en skur av småstein, 
unntatt Lots familie. Vi reddet dem ved daggry."Som en nåde fra Oss. Slik 
belønner Vi den takknemlige."(54 Surah "Al-Qamar"("Månen")Ayat 33-35)

På den annen side,å være utakknemlig har vært  årsaken til at Allahs straff blir gitt til de 
ikke-troende.Gud bruker et bilde: "En by lå i sikkerhet og fred, og dens 
levemåte strømmet rikelig fra alle hold. Så viste den utakknemlighet for 
Guds velgjerninger. Og Gud lot den få over seg hunger og frykt, for det de 
hadde laget i stand."(16 Surah "An.Nahl"("Bien")Ayat 112) 

"Sabafolket hadde også et tegn på sitt hjemsted, to haver, en til høyre og 
en til venstre. «Spis av Herrens gaver, og vis Ham takknemlighet! Det er et 
godt land, og en tilgivende Herre." 

"Men de vendte seg bort, og så sendte Vi over dem 
demningsoversvømmelsen. Og Vi byttet deres to haver i to andre, med bitre 
tornebuskfrukter, tamarisker, og noen få lotustrær." 

"Slik belønnet Vi dem for deres vantro. Men belønner Vi slik andre enn de 
vantro? 

"Og mellom disse, og byene som Vi har velsignet, plasserte Vi fremtredende 
byer, og fastla etappene mellom dem. «Tilbakelegg dem i trygghet, natt og 
dag." 



"Men de sa: «Gjør våre etapper lengre, Herre!» De gjorde en urett som slo 
tilbake på dem selv. Og Vi gjorde dem til legender. Vi rev dem i stumper og 
stykker. Heri er jærtegn for enhver standhaftig, takknemlig." (34 Surah 
"Saba"("Saba")Ayat 15-19

Kjære muslimer. 

Ingen kan nekte for Allahs store velsignelser, unntatt  de uvitende og de som ikke enser 
Allah.Det er ingen unnskyldninger for å være utakknemlige, fordi disse velsignelser er 
store og vi kan tydelig se og føle det i alle aspekter av våre liv. Husk at det er djevelen 
som prøver å avvike og distrahere oss fra å  være takknemlige og vise takknemlighet 
fordi han vil at vi skal bli som ham.Han adlød ikke Allah og nektet følge Hans ordre,- til 
tross for alle de velsignelser som han ble gitt.Han ønsker at du også er ulydig mot Allah 
og er utakknemlig ,så  du vil være sammen med ham i Helvetes Ild."Dere mennesker, 
Guds løfte er sannhet! Så la ikke jordelivet forlede dere! La ikke forføreren 
forlede dere når det gjelder Gud!" 

Satan er visselig en fiende for dere, så ta ham for en fiende! Han kaller bare 
på sine for at de skal bli Ildens folk.(35 Surah"Fatir"("Skaperen")Ayat 5-6)

.Adlyd Gud, og adlyd Budbringeren, og gjør ikke dine gjerninger forgjeves, og gjør 
gode gjerninger og tilbedelse ,som Profeten Mohammed rådet oss til-som rapportert 
av Moadh bin Jabal: "Frykt Allah uansett hvor du er. Oppfølg en dårlig gjerning 
med en god gjerning og den vil utslette den dårlige gjerningen. Og behandle 
mennesker på en god måte."Al- Termithy- for å overleve på Dommens Dag. 

Amen.

Khutba av Sidi Mohamed Ould Cherif 


