
Khutba, 03.02.2022 
Överlägsenhet nås endast genom 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  » 

 
 
Ärade muslimer! 
I den sanna religionen, Islam, som skickats för att 
människan ska följa den rätta vägen i livet, 
bestäms inte människans värde utifrån dennes 
stam, dennes position i samhället eller med något 
annat. Det är endast gudsfruktan, taqwa, som höjer 
människans värde. Allah (cc), världarnas Herre, 
säger i Koranen: “Inför Allah är den av er den 
bäste vars gudsfruktan är djupast”1. 
Mänsklighetens bästa exempel, Profeten 
Muhammed (sav) har sagt: “De som är mest 
överlägsna i mina ögon, är de som har mest 
gudsfruktan/taqwa, oavsett vilken position 
eller plats de har i samhället.”2 Denna vers från 
Koranen och denna hadith är två tydliga meningar 
på vikten av taqwa.  
 
Kära bröder! 
Våra lärda har beskrivit taqwa som "att frukta 
Allah". Ordet taqwa har rädsla i betydelsen, men 
det betyder inte att vara rädd för något som är 
skrämmande. Taqwa betyder att vara rädd för 
någon som man älskar, och innebär att man känner 
djup respekt och ansvar mot sin Skapare och är 
rädd att förlora sin Skapares kärlek. Med denna 
beskrivning har en del av våra lärda beskrivit taqwa 
som "att vara ansvarsmedveten mot Allah". Att 
vara ansvarsmedveten mot vår Skapare innebär att 
man försöker nå Allahs nöjdhet genom lydnad och 
gör vårt bästa för att inte bli bland de som kommer 
att straffas. Vi har kommit till livet för att testas 
och därför behöver vi sträva efter en högre nivå av 
taqwa under hela livets gång. Vår Skapare (cc) 
säger i Koranen: “Troende! Frukta Gud så som 
det åligger er att frukta Honom och underkasta 
er Hans vilja, innan döden överraskar er!”3. 
 

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

Ärad församling! 
En församling där Islams order och förbud följs, 
spelar människornas världsliga status eller 
position ingen roll. Även om människan blir 
härskare över hela världen, kommer denne till slut 
hamna i en två meter lång grop. En person så rik 
som Karon, kommer lämna sin förmögenhet 
bakom sig, när dagen kommer. Ungdomen och 
vackerheten är också tillfälliga, så som ni alla vet.  
En troende som vet alla dessa sanningar, kommer 
inte falla för det dödliga och tillfälliga livets prylar. 
Vår Herre säger: “SÖNER av Adam! Vi har gett er 
ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda 
er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] 
fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av 
gudsfruktan/taqwa. Detta är ett budskap från 
Gud - kanske stämmer det dem till 
eftertanke.”4. Den sanna överlägsenheten, 
värdigheten och respekten är inte vår position i 
samhället, det är vår position och plats hos Allah. 
 
Mina bröder! 
Rasulullah (sav) som var på toppen av taqwa, som 
var Habiballah, brukade be såhär, återberättas från 
Abdullah ibn Masud: “Å Allah, jag önskar 
vägledning, taqwa, kyskhet och ett rikt 
hjärta.”5. Låt oss inte glömma bort att detta liv är 
tillfälligt och nästa liv är för evigt. För att nå Allahs 
förlåtelse och nöjdhet och komma in i det eviga 
paradiset, ska vi jobba för gudsfruktan.   
 
Må Allah göra oss bland de som tar på sig dräkten 
av gudsfruktan och genom detta vinner nöjdheten 
av vår Herre. Amin! 

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


