
Khutba 18 03 2022 - Tålamod 

 َایْنُّدلا ِهِذٰھ يٖف اُونَسَْحا َنیٖذَّلِل ُْؕمكَّبَر اُوقَّتا اُونَمٰا َنیٖذَّلا ِدَابِع َای ُْلقو﴿
 ِرَْیغِب ُْمھَرَْجا َنوُرِباَّصلا ىَّفَُوی اَمَّنِا ٌَؕةعِساَو Hِّٰا ُضَْراَو ٌَؕةنَسَح

﴾ٍباَسِح  
ملسو هيلع هللا ىلصِ ّيِبَّنلا َلَاق  

ّبَُصی ْرِبَْصی ْنَم «  ُعَسَْوأَو ٌرْیَخ ٍءاَطَع ْنِمٌ دََحأ َيِطُْعأ اَمَوُ Hَّاُ هْرِ
»ِرْبَّصلا َنِم  

  

Kära bröder! 
 
 Utan tvekan är ett av de viktigaste 
mottstocken för islamiska moraliska 
värderingar är tålamod. Muhammed 
Mustafa (fred o välsignelse vara med 
honom), Han sändes som en nåd till 
världarna, säger: "Den som är tålmodig, 
Allah ger honom styrkan att uthärda, att 
orka.  Ingen har fått en bättre och bredare 
behandling än tålamod.” Tålamod betyder 
inte att ge efter och överlämna sig till 
problem och katastrofer.  Tvärtom är det att 
visa motstånd inför sorg, bekymmer och 
ondska; utthållighet, att hålla sig stark för 
att övervinna motgångar;  det är den styrka 
som lagts fram för att övervinna 
svårigheter. 

 

Kära troende! 

Tålamod och uthållighet har utan tvekan 
både i världsliga och i efter detta fördelar.  
Allah azze ve jelle säger i Koranen al-kerim: 
Säg [Muhammad] till Mina troende tjänare: 
"Frukta er Herre! De som gör det goda i 
denna värld har gott att vänta [i nästa liv]. 
Guds jord är så vid [att ni kan lämna 
ondskans rike för att få dyrka Gud i frihet]. 
Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön 
och mer därtill."  Han sa att de som är 
tålmodiga kommer att belönas i denna värld 
och nästa.  I en annan vers; sägdr Allah azze 
wa jelle säger: " TROENDE! Sök med 
tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är 
sannerligen med de tålmodiga, de som 
håller ut." Att det nämns tålamod 

tillsammans med bön, salat som är en av 
islams viktigaste villkor, är en tydlig 
indikation, bevis på vikten av tålamod. 

 

Värdefull gemenskap! 

 Tålamod har både individuella och sociala 
aspekter.  Det kommer alltid att finnas de 
personliga svårigheter vi möter och de 
olyckor som vi testas under livets gång.  
Allah azze ve jelle säger: " Vi skall helt visst 
låta er utstå prövningar genom fruktan, 
hungersnöd, förlust av egendom och liv och 
frukten [av ert arbete]. Förkunna för de 
tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap.  
Ge goda nyheter till dem som har tålamod!”  
Plågan och lidandet i detta världsliga liv 
kommer aldrig att saknas.  Om den ena 
slutar, börjar den andra efter ett tag.  Men 
troende som tror på Allah, Hans Sändebud 
och Yttersta Dagen agerar med 
medvetenheten om att, som Koranen 
uttrycker det, "bakom alla svårigheter finns 
det lätthet" och faller inte i förtvivlan.  De 
litar på Allah, världarnas Herre, och strävar 
efter att övervinna svårigheter.  I utbyte 
mot sitt tålamod mognar de andligt, 
utvecklas och blir andligt stark.  

Må Allah göra oss till en av sina tjänare som 
uppfyller sina individuella och sociala 
ansvar och är medvetna om sin plikt 
gentemot alla förtryckta och offer på jorden.  
Må han ge oss att tålmodigt kämpa inför 
svårigheter som kommer att uppstå i denna 
fråga.  

 Amin..! 


