
Khutba, 27.01.2023 
Tawba: Kilden til renselse  

ي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوٰاَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً ثُمَّ اْهتَٰدى  ﴿  ﴾ َواِن ّٖ

 ملسو هيلع هللا ىلص:  عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا

 « التَّْوبَةُ ِمْن الذَّْنِب أَْن يَتُوَب ِمْنهُ ثُمَّ ََل يَعُوَد فِيه »

 
Kære muslimer! 
I det samfund, som vi lever i i dag, tillægges 
materielle og verdslige ting større betydning end 
åndelighed og spiritualitet. Naturligvis skal vi, 
endda som en religiøs pligt, tage os af vores 
fysiske krop og pleje den, men på den anden side 
skal vi også rense vores sjæl fra urenheder for 
hermed at opnå sjælefred. I den forbindelse er 
hovedårsagen til sjælens slitage og fordærv, de 
synder vi begår bevidst eller ubevidst i løbet af 
livet. Vi er svage tjenere af Allah, der ikke er i 
stand til at undgå synder helt. For en bevidst 
troende er selv en manglende opfyldelse af vores 
pligter over for Allah, medmennesker og kloden 
betroet os af vores Herre, nok som en synd. Af den 
grund må vi hver især konstant søge tilflugt hos 
vores Herre og bede om Hans tilgivelse. Den 
almægtige Allah siger i Koranen: "Vend jer alle 
til Allâh, o I som tror, for at I kan få medgang.” 
 
Elskede troende! 
Allah skabte os med en ren sjæl uden nogen som 
helst urenheder. Derfor er vi forpligtede til at 
aflevere den til dens ejer i samme stand, som da vi 
modtog den. Sjælen, som udgør det væsentligste 
aspekt af vores eksistens, skal altid renses, 
vedligeholdes og disciplineres. Den mest effektive 
måde at gøre det på, er ved at tro og stole på Allah, 
søge tilflugt i Hans Rahmah og aldrig give slip på 
Tawba. Det bør også huskes, at hjerterne kun 
finder fred ved at huske og ihukomme Allah. 
Derfor er vi nødt til at henlede vores hjerter og 
tunger til Dhikr. En troende fortvivler aldrig over 
Allahs tilgivelse, for som der står i følgende Ayah: 
" Ved de da ikke at Allâh er den der tager imod 
anger fra sine tjenere og tager imod almisser 
og at Allâh er Den Nådige og Den 
Barmhjertige.” 
  
 
 
 

 
Kære brødre! 
Den eneste vej til frelse er en inderlig 
tilbagevenden til universets hersker Allah med 
erkendelsen af, at vi er hjælpeløse tjenere uden 
Hans hjælp. Og den mest åbenlyse indikation 
herfor er at acceptere hans ordrer og forbud som 
livsprincip samt tilbagelægge synder. Hvis vi ikke 
forbinder partnere med ham og ikke falder i 
sumpen af shirk, kan vi håbe på tilgivelse for alle 
vores andre synder: ”Sandelig, Allâh tilgiver 
ikke at der sidestilles andre med Ham. Hvad 
der er derunder, tilgiver Han for hvem Han vil. 
Den der sidestiller andre med Allâh er bestemt 
faret langt vild.” Vi bør ikke glemme, at for at en 
oprigtig omvendelse (Tawba) skal blive 
accepteret, er det nødvendigt at føle anger, aldrig 
gå tilbage til handlingen, bede Allah om tilgivelse 
og bede om, at Allah skal dække vores synder. 
Herefter bør vi udsmykke vores Tawba med gode 
gerninger. 
 
Elskede Jamaah! 
Især i disse fornemme dage, hvor Ramadan-
måneden nærmer sig, bør vi forberede vores sjæl 
til Ramadan og lave Tawba for alle vores synder. 
Vi bør styrke vores bånd til Allah gennem bøn og 
Tawba. Vores almægtige Herre fortæller: "Men 
Jeg er bestemt atter tilgivende over for den, 
der angrer, som tror og handler retfærdigt, og 
som derpå holder sig til retledningen.” 
Men vi bør også omvende os oprigtigt og prøve at 
holde os væk fra den synd, vi omvender os fra. 
Allahs Budbringer (fvmh) sagde: "At omvende 
sig fra synd, er at opgive synden og ikke vende 
tilbage til den igen." Må vor Herre gøre os til en 
af sine tjenere, som ofte laver Tawba, husker Allah 
og modtager Hans tilgivelse. Amin! 
 
 


