
Hutbe, 03.02.2022 
Overlegenhed er kun med Taqwa 

 َوِلبَاُس التَّْقٰوى  ﴿
ࣞ
ً يشا ي َسْوٰاتِكُْم َورٖٓ ي ٰاَدَم قَْد اَْنَزْلنَا َعلَْيكُْم ِلبَاساً يَُوارٖٓ يَا بَن ٖٓ
ِ لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن   ﴾ ٰذِلَك َخْير ٌؕ ٰذِلَك ِمْن ٰايَاِت ّٰللاه

 :  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

 «  َوالتُّقَى، َواْلعَفَاَف َواْلِغنَىاللَُّهمَّ إِن ِى أَْسأَلَُك اْلُهَدى  » 

 
 
Respekterede muslimer! 

I islam, vores respekterede religion, som blev sendt 

for menneskehedens lykke og velvære, måles 

menneskers overlegenhed ikke efter herkomst, 

familie, rang og stilling. Allah (cc) siger; 

“Sandelig, den nobleste af jer i Allâhs øjne er 

den der er mest gudfrygtig”1. Det bedste 

eksempel kan findes hos vores elskede Profet (sav) 

som sagde; “De mest overlegne af mennesker er 

dem, der har taqwa, uanset hvem de er, og 

uanset hvilken rang og stilling de har.”2.   

 

Mægtige troende! 

De store islamiske lærde, som har levet i vores 

historie, har generelt givet betydningen af "frygt 

for Allah" til taqwa. Selvom ordet taqwa 

indbefatter betydningen af frygt, betyder det ikke 

at være bange for noget forfærdeligt. I denne 

sammenhæng har vi haft værdifulde lærde, der 

forklarede taqwa med ordene "bevidsthed om 

ansvar over for Allah". Bevidstheden om ansvar 

over for vores Rabb, som skabte os fra ingenting, 

realiseres ved lydighed mod Allah og forsøg på at 

opnå hans tilfredshed. I denne verden, som er en 

test for os, er det en vigtig pligt for enhver troende 

at prøve at opnå taqwa.  

 
1 Hucurât suresi 49:13. 
2 İbn Hanbel, V, 236. 
3 Âl-i İmrân suresi 3:102. 

 

Allah (cc) siger;  

“O I som tror! Vær bevidste om Allâh med sand 

gudsbevidsthed, og dø ikke førend I har 

overgivet jer til Ham..”3. 

 

Elskede Cemaat! 

Ungdommens og skønhedens forgængelighed er 

allerede kendt af dem, der bruger deres sind. 

Troende, som er opmærksomme på livets sandhed, 

bliver ikke bedraget af denne verdens fornøjelser. 

Allah (cc); “O Adams børn! Vi har bestemt sendt 

klæder ned til jer til at dække jeres køn og til 

pynt. Men den bedste klædning er 

gudsbevidsthed. Dette er blandt Allâhs tegn, 

for at de måtte lade sig påminde..” 4. Ægte 

værdighed og ære bedømmes ikke udfra  

samfundets øjne, men vores værdi findes  i Allahs 

øjne. 

 

Elskede brødre! 

Profeten (sav) sagde, “O Allah, jeg beder dig om 

vejledning, fromhed, kyskhed og rigdom i 

hjertet.”5 . Lad os ikke glemme, at denne verden er 

midlertidig, og det hinsidige er evigt. Lad os stræbe 

os efter at opnå taqwa for at modtage Allahs 

tilgivelse og opnå Hans evige paradis. 

Må Allah gøre os iblandt de tjenere, der opnår 

taqwa i denne verden og dermed opnå Hans 

tilfredshed ved denne lejlighed.. Amin! 

4 A’râf suresi 7:26 
5 Müslim, Zikir, 72 


