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 ُضَْراَو ٌؕةَنَسَح اَیْنُّدلا ِهِذٰھ يٖف اُونَسَْحا َنیٖذَّلِل ْؕمُكَّبَر اُوقَّتا اُونَمٰا َنیٖذَّلا ِداَبِع اَی ُْلق﴿
﴾ٍباَسِح ِرْیَغِب ُْمھَرَْجا َنوُرِباَّصلا ىَّفَُوی اَمَّنِا ٌؕةَعِساَو Hِّٰا  

ملسو هيلع هللا ىلصِ ّيِبَّنلا َلاَق  
ّبَُصی ْرِبْصَی ْنَم « »ِرْبَّصلا َنِم ُعَسَْوأَو ٌرْیَخ ٍءاَطَع ْنِمٌ دََحأ َيِطُْعأ اَمَوُ Hَّاُ هْرِ  

Kjære brødre! 

Et av de viktigste prinsippene for islamske moralske 
verdier er utvilsomt tålmodighet. Muhammad 
Mustafa ملسو هيلع هللا ىلص, som ble sendt som en nåde til verdenene; 
«Den som er tålmodig, Allah gir ham styrke til å holde 
ut. Ingen har fått en bedre og bredere behandling enn 
tålmodighet.»1 han sier. Tålmodighet betyr ikke å gi 
etter og overgi seg til problemer og katastrofer. Tvert 
imot er det å vise motstand i møte med tristhet, nød 
og problemer. Utholdenhet for å overvinne motgang. 
Det er den styrke som er lagt frem for å overvinne 
vanskeligheter. 

Kjære troende! 

Tålmodighet og utholdenhet har utvilsomt både 
verdslige og andre verdens fordeler. Vår allmektige 
Herre, den eneste eieren av all eksistens, i Koranen; 
"(Profet) Fortell dem: «Mine tjenere som har akseptert 
troen, frykt deres Herre. De som gjør godt i denne 
verden har godt i vente. Allahs jordklode er vidstrakt. 
Sannelig skal de standhaftige få sin belønning som er 
over all forventning.»2 Han sa at de som er tålmodige 
vil bli belønnet i denne verden og i det hinsidige. I et 
annet vers; «Troende! Søk hjelp i tålmodighet og 
bønn; Allah er med de som er tålmodige.»3 han sa. At 
det nevnes sammen med bønn, som er en av islamsk 
viktigste vilkår, er en klar indikasjon på viktigheten av 
tålmodighet. 

Ærende Jamaat!  

Tålmodighet har både individuelle og sosiale 
aspekter. Det vil alltid være de personlige 
vanskelighetene vi møter og ulykkene som vi blir 
testet i løpet av livet. Allah den allmektige til folket; 
«Vi vil sannelig sette dere på prøve med frykt og sult, 
og med tap av eiendom, liv og inntekt, og gi gode 
nyheter til de som viser tålmodighet.»4 han taler. Vi 
vil definitivt bli testet for sykdommer, vanskeligheter 
med å leve, og noen ganger om våre 
familiemedlemmer. Det eneste livet fritt for 
vanskeligere og problemer er det Jannah livet som er 
lovet av Mevla til troende. Forfølgelse og lidelsen i 
dette verdslige livet vil aldri mangle. Hvis den ene 
slutter, begynner den andre etter en stund. Troende 
som tror på Allah, Hans sendebud og den siste dag 

 
1 Müslim, Zekât, 124 
2 Zümer suresi, 39:10 
3 Bakara suresi; 2:153 

handler imidlertid med bevisstheten om at, som 
Koranen sier det, “ Så sannelig er det lettelse etter 
motgang. "5 og ikke faller i fortvilelse. De stoler på 
Allah, verdens Herre, og streber etter å overvinne 
vanskeligheter. Til gjengjeld for sin tålmodighet, 
modnes de åndelig, utvikler seg og blir sterkere 
åndelig. 

Kjære muslimer! 

Allah skapte mennesket, den mest ærefulle av alle 
skapninger, som et sosialt vesen. Vi muslimer kan 
ikke forbli likegyldige til de samfunnene og sosiale 
begivenhetene vi lever i. Det er vår plikt å ikke la oss 
skremme av hindringene for utøvelse av vår religion i 
forskjellige geografier i verden og å kjempe tålmodig 
ved å holde seg innenfor lovens grenser. I tillegg har 
islam pålagt sine tilhengere, troende, sosialt ansvar. 
Det er en plikt for muslimer å strebe for å etablere 
rettferdighet og fred i forholdet mellom mennesker og 
samfunn, og for fredelig sameksistens mellom ulike 
segmenter. Det er vår religions orden å arbeide med 
tålmodighet og utholdenhet i møte med 
vanskeligheter som kan oppstå i denne forbindelse. 
Med utgangspunkt i den nærmeste sirkelen nærmer 
muslimer seg hele verden med bevissthet om 
tillitspakt, og de føler seg ansvarlige for hele 
menneskeheten. 

Måtte Allah gjøre oss til en av sine tjenere som 
oppfyller sine individuelle og sosiale forpliktelser og 
er klar over sin plikt overfor alle de undertrykte og 
ofrene på jorden. Måtte han gi oss å kjempe tålmodig 
i møte med vanskeligheter som vil bli møtt i denne 
saken. 

Amin!  
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