
Hutbe, 18.03.2022 
Vores forståelse af Tålmodghed 

 َایْنُّدلا ِهِذٰھ يٖف اُونَسَْحا َنیٖذَّلِل ُْؕمكَّبَر اُوقَّتا اُونَمٰا َنیٖذَّلا ِدَابِع َای ُْلقو﴿
ٌَةنَسَح ٌَةعِساَو Hِّٰا ُضَْراَو ؕ ﴾ٍباَسِح ِرَْیِغب ُْمھَرَْجا َنوُِرباَّصلا ىَّفَُوی اَمَِّنا ؕ  

  ملسو هيلع هللا ىلصِ ّيِبَّنلا َلَاق
 َنِم ُعَسَْوأَو ٌرْیَخ ٍءاَطَع ْنِمٌ دََحأ َيِطُْعأ اَمَوُ Hَّاُ هِْرّبَُصی ِْربَْصی ْنَم «

»ِرْبَّصلا  
Respekterede brødre! 
Uden tvivl er tålmodighed et af de vigtigste 
islamiske moralske værdier. Han blev sendt som en 
nåde til verdener. Vores Profet ملسو هيلع هللا ىلص sagde; "Den som 
er tålmodig, vil Allah give vedkommende styrke til 
at holde ud. Ingen har tilegnet sig en bedre 
karakter end tålmodighed.” Tålmodighed betyder 
ikke at give efter og overgive sig til problemer og 
katastrofer. Tværtimod er det at vise modstand 
over for sorg, nød og problemer. Vedholdenhed for 
at overvinde modgang, er essenen i at være 
tålmodig. Det er den styrke, der er lagt frem for at 
overvinde vanskeligheder. 
Beærede troende! 
Tålmodighed og udholdenhed har uden tvivl både 
verdslige og overjordiske fordele. Allah Den 
almægtige siger; “(O Sendebud!) Sig: ”O Mine 
tjenere som tror, vær bevidste om jeres Herre. 
For dem der handler godt er der godt i denne 
verden. Allâhs jord er vid. De udholdende vil få 
deres løn fuldt ud, uden afregning..”1, Det vil 
sige, at de, der er tålmodige, vil blive belønnet i 
denne verden og i det hinsidige. I et andet vers 
lyder det således; “ O I som tror! Søg (Min) hjælp 
i tålmodighed og bøn; Allâh er med de 
udholdende.”2 At det nævnes sammen med bøn, 
som er en af islams vigtigste betingelser, er en klar 
indikation på vigtigheden af tålmodighed. 
 
Respekterede Cemaat! 
Tålmodighed har både individuelle og sociale 
aspekter. Der vil altid være de personlige 
vanskeligheder, vi står over for, og de ulykker, vi 
bliver testet i løbet af livet. Allah den almægtige 
siger; “Vi vil bestemt prøve jer med en del frygt 
og sult, med tab i besiddelser, liv og afgrøder. 
Forkynd dog et glædeligt budskab til de 
udholdende,!”3 Vi vil helt sikkert blive testet for 
sygdomme, levevanskeligheder og nogle gange om 
vores familiemedlemmer. Det eneste liv, der er fri 
for udfordringer og problemer, er det himmelske 
liv, som Allah har lovet de troende. Hvis den ene 
slutter, begynder den anden efter et stykke tid. 

 
1 Zümer suresi, 39:10 
2 Bakara suresi; 2:153 

Men troende, der tror på Allah, hans sendebud og 
den sidste dag, lader sig påminde om verset i 
Koranen, som siger, “Efter hårdhed, vil der være 
lethed”4 De handler med bevidstheden om, at der 
vil komme lethed efter deres hårde prøvelser, og de 
falder ikke i fortvivlelse. De stoler på Allah, 
alverdens Herre, og stræber efter at overvinde 
vanskeligheder. Til gengæld for deres tålmodighed 
modnes de åndeligt, udvikler sig og bliver stærkere 
i deres tro. 
 
Elskede brødre! 
Allah skabte mennesket, det mest ærefulde af alle 
skabninger, som er socialt anlagt. Vi muslimer 
kan ikke forblive uvidende om de samfund og 
sociale begivenheder, vi lever i. Det er vores alles 
pligt ikke at blive skræmt af hindringerne for 
udøvelsen af vores religion i de forskellige steder i 
verden vi befinder os i, og fortsætte tålmodigt ved 
at holde os inden for lovens grænser. Derudover 
har islam pålagt sine tilhængere, nemlig de 
troende, et socialt ansvar. Det er en pligt for 
muslimer at stræbe efter etablering af 
retfærdighed og fred i forholdet mellem 
mennesker og samfund og for fredelig 
sameksistens. Det er vores pligt at arbejde med 
tålmodighed og udholdenhed i lyset af 
vanskeligheder, der kan opstå i denne henseende. 
Med udgangspunkt i den nærmeste kreds nærmer 
muslimer sig hele verden med bevidstheden om 
betroelse, og de føler sig ansvarlige for hele 
menneskeheden. 
Må Allah gøre os til en af sine tjenere, som opfylder 
deres individuelle og sociale ansvar og er bevidste 
om deres pligt over for alle de undertrykte og ofre 
på jorden. Må han give os muligheden for at 
kæmpe tålmodigt i lyset af de vanskeligheder, vi 
støder på i denne sag.  
Amin..!    
 
 

 

3 Bakara suresi; 2:155 
4 İnşirâh suresi; 94:5 


