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Håp og fortvilelse

Kjære muslimer.

Livet er fullt av problemer og vanskeligheter som noen ganger gjør livet ubehagelig. Ved slike 
vanskeligheter så finner man to forskjellige mennesketyper. Noen er tålmodige og håpefulle om at det 
vil snu til det bedre, mens andre blir desperate og ser bare livets mørke side.

Det er sannelig naturlig å føle glede i gode tider og skuffelse i dårlige tider. Noen ganger anses det som 
sunt å gi uttrykk for våre følelser, spesielt om man er overveldet, eller drevet forbi ens grenser. Vi bør 
derimot ikke la følelsene ta kontroll over oss; verken gode eller dårlige tider varer for evig. Om man 
ikke har kontroll over det så kan det lett skje, siden det er en del av menneskets natur. 

Om Vi viser mennesket en gunstbevisning og så trekker den tilbake, så er han fortvilet,  
utakknemlig. Og gir Vi ham velstand etter at trengsel rammet ham, så sier han: «Det onde 
har veket bort fra meg!» – glad og pralende. [Koranen 11:9-10]

Viser Vi mennesket godhet, vender han seg bort og går til side. Men når ondt hjemsøker  
ham, er han fortvilet.[Koranen 17:83]

Mennesket blir ikke trett av å be om godt, men om noe ondt rammer ham, blir han fortvilet  
og mismodig. [Koranen 41:49]

Vår religion lærer muslimer å være håpefulle. Vi bør alltid møte vanskeligheter med tålmodighet og 
optimisme, for vi vet at Allah er her og at Han vil hjelpe oss om vi ber Ham. Selv i ens verste situasjon, 
når vi utfører mange store synder og laster, blir for ivrig og følelsene våre kontrollerer oss, eller følger 
den onde vei, så vet vi at Allah vil tilgi oss om vi utfører Tawbah og retter vår oppførsel. 

Si: «Dere Mine tjenere, som har vist lettsindighet som vil ramme dere selv, fortvil ikke for  
Guds nåde. Gud vil forlate alle synder, Han er den Ettergivende, den Nåderike. [Koranen 
39:53]

Profetene har oppmuntret oss til å ha en håpefull innstilling. Profeten Jacob sa til sine sønner:

Mine sønner, dra ut og ettersøk Josef og hans bror. Fortvil ikke når det gjelder Guds trøst!  
Fortvile når det gjelder Guds trøst gjør bare vantro. [Koranen 12:87]

Og til profeten Mohammad (saws): Abu Huraira fortalte at Allahs sendebud (saws) sa: «En 
sterk troende er bedre og mer elskelig for Allah enn en svak troende. Det er noe godt i alle, 
men vern om det som gir det nytte i det Hinsidige, søk Allahs hjelp og ikke mist ditt hjerte. 
Om noen form for problemer oppstår, ikke si: ‘Om jeg ikke hadde gjort det så ville ikke det 
eller det ha skjedd’, men si: ‘Allah gjorde det Han har bestemt, og dine om åpner djevelens 
port.’» [Muslim]

Imran b. Husain fortalte: Allahs sendebud (saws) sa: «Sytti tusen menn av min ummah ville 
entre Paradiset uten å bli stilt til regnskap». Profetens (saws) ledsagere spurte: «Hvem er 
de, Allahs sendebud (saws)?» Profeten (saws) svarte: «Det er de som verken praktiserer 
trolldom, ikke ser onde tegn i ting, eller brenner, men legger sin lit til Herren». [Muslim]

Det finnes eksempler på hvordan islam oppmuntrer folk til å være forhåpningsfull overfor Allah. 
Fortvilelse er ikke tillatt, det er karakteren til folk som ikke vet at Allah er barmhjertig. Det er karakteren 
til folk uten tro, mens sanne muslimer alltid bør være trofast. De vet at alt er fra Allah, og ingen kan 
forandre Guds vilje. 



Abdullah bin Abbas sa: «En dag jeg var bak profeten (saws) så sa han til meg:» «Unge mann, 
jeg skal gi deg noen gode råd; Kom Allah i hu, og Han vil beskytte deg. Kom Allah i hu, og 
du vil finne Ham foran deg. Hvis du ber om noe, be Allah; hvis du søker hjelp, søk Allahs 
hjelp. Om nasjonen var samlet sammen til fordel for deg, så vil den gi deg nytte bare i det 
Allah allerede har forordnet deg, og om de samler seg for å skade deg med noe, så vil de 
bare skade deg med det Allah allerede har forordnet deg. Pennene er løftet og sidene er 
tørre.» [Al Tirmidhi]

De vet også at etter mørket kommer lyset, og etter overlast kommer letthet. 
Motgang og medgang følges ad, ja, visselig, motgang og medgang følges ad. [Koranen 94:5-
6]

Kjære muslimer.
Nå til dags er muslimer svake og beseiret. Islam beskyldes for å være terrorismens religion, og mange 
plasser i verden blir muslimer misbrukt og undertrykt. Til tross for det så bør man ikke få panikk, for 
det er ifølge Allah normalt: 
Om dere får sår, så har tilsvarende også rammet de andre. Vi fordeler slike dager blant 
menneskene, for at Gud kan vite hvem som tror, for at Han kan ta ut martyrer blant dere,  
Gud liker ikke urettferdige. [Koranen 3:140]

Vanskelige tider er en test på vår tro. Det gir oss en god sjanse til å bli klar over våre svakheter. 
Istedenfor å bli desperat, så bør vi bruke denne sjansen til å tenke over våre liv og styrke oss selv, 
overkomme våre svakheter og forplikte oss til vår religion. 
Eller trodde dere at dere kunne gå inn i paradiset, før Gud vet hvem av dere som kjemper, 
så Han kan kjenne de standhaftige? [Koranen 3:142]

Vi skal visselig sette dere på prøve, så Vi kan kjenne de innsatsvillige og de standhaftige 
blant dere og utprøve hvordan det står til med dere. [Koranen 47:31]

Mener dere at dere kan gå inn i paradiset før det har overgått dere det samme som 
vederfartes dem som gikk bort før dere? Trengsel og nød rammet dem, og de rystedes så 
at Sendebudet og de som trodde med ham, ropte: «Når kommer Guds hjelp?» Sannelig, 
Guds hjelp er nær. [Koranen 2:214]

Men da sendebudene ble grepet av mismot, og tenkte at de kanskje hadde blitt forledet,  
da kom Vår hjelp til dem! Og alle ble reddet som Vi bestemte. Vår voldsmakt mot syndige 
mennesker kan ikke stanses! [Koranen 12:110]
Allahs støtte kommer ikke lett. Den kommer etter harde tester og ulykker. Disse ulykkene er for at man 
skal forbedre en selv, og være gode mennesker så vel som gode muslimer. Når vi har gjort det så vil 
støtten komme. 

… for dem, til hvem man sa: «Folk har samlet seg mot dere, så pass dere,» mens dette 
bare øket deres tro, og de svarte: «Gud er nok for oss. En utmerket hjelper er Han!»
 De kom tilbake ved Guds nåde og yndest i god behold, og de fulgte Guds velbehag. Gud 
har godhet i overmål. [Koranen 3:173-174]

Frykt Allah, gjør deg selv bedre, styrk din tro, og vær klar for lettelse, hjelp og støtte. 

Å Allah, vi søker beskyttelse mot fortvilelse og straff; vi ber Deg om å tilgi oss, våre foreldre og alle 
muslimer. 

Amen. 
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