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Norsk

Viktigheten med shahada (kalima)

All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt 
Ham, uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud. 

Allahs tjenere! I dag skal vi snakke om viktigheten med shahada (kalima): «Ashhado an la  
ilaha illa Allah, wa ashhado anna Mohammadan rasol Allah (jeg bevitner at det finnes ingen 
annen guddom enn Allah, og jeg bevitner at Mohammed er Hans tjener og sendebud).» Dette 
er ordene (kalima) som man erklærer ens intensjon om å bli muslim med. En nylig 
tilbakevendt muslim må forstå meningen med denne enkle setningen, leve og handle i 
henhold til dens prinsipper for å være garantert adgang til Paradiset. Ordene er lett å uttale, 
men Allah (swt) ser på hva som er i ens hjerte og måler ens gjerninger, for å dømme mellom 
Sine skapninger.

Han er Allah, det er ingen gud unntatt Ham! Han kjenner det skjulte og det åpenbare. Han 
er Den barmhjertige, Den nåderike. Han er Allah, det er ingen gud unntatt Ham! Kongen,  
Den hellige, Frelsen, Den lojale, Beskytteren, Den mektige, Den allstyrende, Majesteten.  
Ære være Allah (Den høyeste)! Han er fjernt fra det de setter ved Hans side. Han er Allah,  
Skaperen, Fornyeren, Formeren! Hans er de vakreste navn! Alt som er i himlene og på  
jord priser Ham! Han er Den mektige, Den vise. (59:22-24)

Noen som repeterer kalima, er i samme posisjon som en student som har fått plass ved et vel 
ansett universitet. De har begge overvunnet et stort hinder og blir berømmet, men hvis de ikke 
forstår betydningen av handlingen de har foretatt, anvender den selv, og arbeider helhjertet 
mot å realisere sine mål, vil de begge mislykkes; en i dette livet og den andre i livet etter 
dette. 

En sann muslim er en som er fullstendig klar over betydningen av denne frasen, erklærer den 
med oppriktighet og hengivenhet, handler og lever i henhold til dens krav. Muslimer har ikke 
lov til å ta partnere eller noen som går i forbønn (profeter, helgener, rettferdige mennesker, 
idoler) med Allah (swt); de skal tilbe, adlyde og bare stole på Allah (swt) og Hans 
åpenbaringer. De må akseptere Allahs (swt) lover (religiøse og sosiale) og påbud (tillatte og 
forbudte), og de bør ikke sette noen eller noe foran sine forpliktelser overfor Allah (swt). 

En muslim er alltid klar over at å avvise bare ett eneste av Allahs (swt) ord, åpenbart i Den 
hellige Koranen, eller lært av profeten Mohammed (saws), er det samme som å fordømme 
troen. Dette betyr at en muslim ikke vil erklære menneskelige lover, menneskelagde doktriner, 
eller overtroiske ideer som overordnet Allahs (swt) lære. Hver eneste muslim må faktisk innse 
at Allahs (swt) lover er en refleksjon av Hans fullkommenhet, og har blitt åpenbart til alle 
tider og samfunn. Når muslimer kommer til kort i sin praktisering av religionen, må de vende 
tilbake til Allah (swt), Den barmhjertige, med oppriktig anger, og be om tilgivelse. 

Troende skal ikke bli påvirket av feil forestilling om at det er nok å tro på Allah for å oppnå 
frelse. Vi bør huske at selv hedenske arabere som levde i tiden til Profeten (saws) trodde på- 
og tilba Allah (swt). De feilet fordi de hadde idoler og mellommenn som skulle bringe dem 
nærmere Allah (swt): Hvis du spør dem hvem som skapte himlene og jorden, vil de nok 
svare: «Allah.» Si: «Lovpriset være Allah.» Men de fleste av dem forstår ikke. (31:25)



Advar med dette dem som frykter å samles (til dom) hos Herren. De har utenom Ham ingen  
beskytter, og ingen som taler deres sak. Måtte de holde sin plikt mot Ham (ved å avstå fra  
synder og ved å gjøre alle slags gode gjerninger som Han har påbudt). (6:51)

Allah (swt) har instruert oss til å bare tro på Ham, tilbe Ham, og be Ham om hjelp og 
veiledning. Muslimer må bør unngå alle sataniske ritualer som tilskriver spesielle krefter til de 
døde, besøke helligdommer til rettskafne mennesker for velsignelse, be religiøse lærde om 
forbønn, eller søke tjenester fra spåkoner. Dette er hedenske og overtroiske ritualer som er 
uforenelige med konseptet «det er ingen annen guddom enn Allah (swt)». 

Tal ikke nedsettende om den de påkaller utenom Allah, ellers vil de som mottrekk tale  
nedsettende om Allah i sin uvitenhet. Vi har latt ethvert folk synes godt om sin fremferd!  
Men så vil de vende hjem til Herren, og Han vil fortelle dem hva de bedrev. (6:108)

Det som også er i strid med «det er ingen annen guddom enn Allah (swt)», er praksisen med å 
akseptere, følge og fremme enhver lære eller ide som motsier islam. Det vil si at vi ikke skal 
følge eller fremme noe menneskeskapte konsept som motsier åpenbaringene i Den hellige 
Koranen, eller Profetens (saws) autentiske lære. En slik person vedkjenner seg ikke 
forpliktelsen til å bare adlyde og tilbe Allah (swt). Men de som er vantro og fornekter Vårt  
ord, de blir helvetes beboere! (5:86)

Frasen «Mohammed (saws) er Hans tjener og sendebud», indikerer at en person som tar denne 
høytidelige eden, har akseptert det guddommelige opphavet til Den hellige Koranen, og 
Profetens (saws) lære. Muslimer tror at Hadhrat Mohammed (saws) fra Arabia var den siste av 
profetene (fvmd), og den perfekte rollemodellen: Mohammad er ikke far for noen av dere,  
men Allahs sendebud og profetenes segl. Allah kjenner til alle ting. (33:40)
I Allahs sendebud har dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Allah og  
den ytterste dag, og stadig kommer Allah i hu. (33:21)

I Den hellige Koranen får vi vite at profeten Mohammed (saws) fikk Koranen og visdommen 
(2:151) for å forstå og forklare det (14:4) for oss. Vi er pålagt å adlyde ham (saws) (3:32), for 
han bragte bare videre det som ble gitt ham av Allah (swt) (53:3).

De troende bør ikke ha noen tvil om at Allah (swt) har holdt Sitt løfte og beskyttet Sine ord 
(åpenbaringer) fra forfalskning. De samme tidlige muslimene som beskyttet Koranen, 
beskyttet også Profetens (saws) autentiske hadither. De hadde tross alt blitt befalt av Allah 
(swt) og Hans sendebud (saws) til å resitere og memorere både Den hellige Koranen og 
forklaringen (visdom) som ble gitt Allahs sendebud (saws). Husk det som resiteres i 
hjemmene deres av Allahs (swt) åpenbaringer og visdom. Kom i hu det som fremleses i deres  
hus av Allahs ord og visdom. Allah ser alle detaljer, er vel underrettet. (33:34)

Bi ber Allah (swt) skjenke Sin barmhjertighet over dem som oppriktig søker frelse; å veilede 
dem til islams rette vei; å klargjøre betydningen av shahada for dem; og å beskytte dem mot 
den forbannede Satans hvisking. 

Herre, gjør oss til Dine hengivne tjenere og våre etterkommere til et folk av hengivne  
tjenere. Vis oss vårt tilbedelsesritual, og vend Deg i nåde mot oss. Du er Den tilgivende,  
Den nåderike. (2:128)


