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Overlegenhet er bare med Takwa 
(Fromhetens) 

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

 :  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

 «  َوالتُّقَى، َواْلعَفَاَف َواْلِغنَىاللَُّهمَّ إِن ِى أَْسأَلَُك اْلُهَدى  »

Kjære muslimer!  
I islam, vår øverste religion, som ble sendt for 
menneskehetens lykke og velvære, måles ikke 
menneskers overlegenhet etter herkomst, 
familie, rangering og stilling. Verdens Herre 
Allah (c.c.) sier: "Den mest verdifulle av dere i 
Allahs øyne er den som har den dypeste 
bevisstheten om taqwa."1 Han erklærte at 
overlegenhet bare er gjennom taqwa. Vår profet 
(fvmh), som satte det beste eksempelet for hele 
menneskeheten, sa: "De mest overlegne 
menneskene i mine øyne er de som har taqwa, 
uansett hvem de er og hvilken rangering og 
stilling de har."2 Han uttalte at hovedkriteriet i 
karaktersettingen av personer kunne være 
ingen ringere enn taqwa. 

Kjære troende!  
Store islamske lærde ga generelt betydningen 
av "frykt for Allah" til taqwa. Selv om ordet 
taqwa også inkluderer betydningen av frykt, 
betyr det ikke å være redd for noe forferdelig, 
men å avstå fra å skade hjertet til en kjær, og en 
følsomhet for respekt og ansvar overfor sin 
Skaper. I denne sammenhengen har vi hatt 
anerkjente lærde som forklarte taqwa med 
ordene «ansvarsbevissthet overfor Allah». 
Bevisstheten om ansvar overfor vår Herre, som 
skapte oss fra ingenting, realiseres ved å adlyde 
Allah og prøve å få hans samtykke og unngå 
hans straff. Når vi vurderer ordet taqwa på 
denne måten, blir det synonymt å ha 
bevisstheten om slaveri og å ha taqwa. Det er en 
viktig plikt for enhver troende å prøve å ha 
taqwa i denne verden som vi har blitt sendt til 
for testing. Hans Hellighet Mevla-i Zulcelal sa 
til sine tjenere: «O dere som tror! Ha Allahs 
taqwa og dø bare som muslim.» 3sier Han. 

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

Kjære fellesskap!  
I islam blir ikke mennesker respektert på grunn 
av deres verdslige status og rang. Hvis en mann 
blir en hersker over verden, er stedet han til 
slutt vil gå inn på to kvadratmeter land. Hvis 
man var like rik som Karun, ville han forlatt all 
rikdommen sin når dagen kommer. Vi bør ikke 
glemme at ungdom og skjønnhet er midlertidig. 
Troende som er klar over livets sannhet, blir 
ikke lurt av fargene og ornamentene i den 
flyktige verden. Vår Herre sa: «O Adams 
sønner! Vi har laget klær for deg for å dekke 
dine private deler, og klær for deg å pynte. 
Fromhetens (taqwa) kjole, det er bedre. Dette 
er versene til Allah. Det er å håpe at de vil tenke 
og ta imot råd.»4 sa han og trakk 
oppmerksomheten til dette punktet. Virkelig 
verdighet, ære, verdighet og ære er ikke vår 
posisjon i samfunnet, men vår verdi i Allahs 
øyne. 
Kjære brødre! 
Abdullah (f. Mesud) fortalte at vår profet sa: "O 
Allah, jeg ber deg om veiledning, fromhet, 
kyskhet og hjerterikdom." 5ba han. La oss ikke 
glemme at denne verden er midlertidig og det 
hinsidige (akhirah) er evig. La oss strebe etter å 
være taqwa for å motta Allahs tilgivelse og 
oppnå Hans evige paradis. 

Måtte Allah gjøre oss til en av sine glade tjenere 
som bærer klærne til taqwa som et krav for 
bevisstheten om slaveri og vinne Hans 
godkjennelse ved denne anledningen. Amin! 

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


