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hvordan søke allahs tilfredshet? hvilken fremgangsmåte gir allah u oss i
koranen, for å oppnå hans tilfredshet?
I Koranen, i verset1, sier Allah u at sahaba (følgesvenner), er de som er rundt omkring Sendebudet s. De
elsker Profeten s veldig intenst, deretter forteller Allah u om deres elegante oppførsel med hverandre.
Vi legger merke til at Allah u beskriver følgesvennenes egenskaper aller først – at følgesvenner er de som
bruker å være omkring Profeten s og at de er milde mot hverandre. Kun etterpå beskriver Allah u u den
Allmektige, at disse følgesvennene er de som søker Min tilfredshet i form av ibada (her ment for dyder).
Det at Allah u vektlegger først og fremst om det å ha tilhørighet (nisbat) til en veileder – i dette tilfelle
Profeten s – beviser at for å oppnå sann veiledning, er det viktig å gå om veien til en åndelig veileder for å
oppnå Allahs tilfredshet.
Fremgangsmåten til å oppnå sann veiledning, er i henhold til Allah u, at man trenger å være i selskap med
de som kommer Allah u i hu, morgen og kveld, dvs. (shayukh, de åndelige lederne og de rettskafne folk…),
da vil man oppnå Allahs tilfredshet. Bli av dem, sier Allah u. Når man er i selskap med disse, så ikke fjern
blikket ditt fra dem, fordi disse er de som har tilknytning til Meg, sier Allah u. De søker etter å få se Allah
u og søker Hans tilfredshet.
Så for å søke Allahs Gunst og finne Allah u tilfreds med en, er det viktig at han/hun søker den via de
nærstående tjenerne til Allah u (de åndelige lederne, shayukh, rettskafne folk…). Allah u instruerer
oss til å holde fast ved dem i Koranens første kapittel: Sura Al-Fatiha vers 6–7; Ihdinassiratal mustaqeem,
siratallazina an amta aleyhim – led oss på den rette veien, veien som Du Har bredt din Gunst.
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Koranen 48:29

