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Etter motgang kommer medgang

Kjære muslimer,
I dette livet eksponeres vi for mange vanskeligheter og byrder. Vi har møtt mange allerede, 
og de vise og realistiske forventer flere i de kommende dagene. Derimot for oss muslimer 
har Allah swt lovet medgang etter motgang. Motgang og medgang følges ad, ja,  
visselig, motgang og medgang følges ad. [Koranen 94:5-6]
Medgangen er betinget og knyttet til tro. Den som frykter Gud, vil Han gjøre det lett for 
etter sin ordning. [Koranen 65:4]
Sanne muslimer med sterk tro er derfor aldri bekymret i harde tider, fordi Allah swt lover at gode 
stunder snart vil følge. Det er mange eksempler i islams historie som tydelig illustrerer hvordan 
tøffe tider kan avsløre godhet. Det tidlige og første eksempelet er smerten og lidelsene som 
muslimene erfarte i løpet av islams første tid i Mekka. Senere emigrerte dem til Medina der de etter 
en kort periode ble den sterke og foretrukne parten.
 
Et annet eksempel er Ahl- Azab slaget som best beskrives i Koranen: Dere som tror, kom 
i hu Guds godhet mot dere da hærer rykket frem mot dere, og Vi sendte mot dem en 
vind, og hærskarer dere ikke så, – Gud ser det dere gjør, da de kom over dere 
ovenfra og nedenfra, da blikket flakket og dere hadde hjertet i halsen, og dere 
tenkte deres tanker om Gud. Der ble de troende stilt på prøve, og de ble sterkt  
rystet. [33:9-11]

Etter Profetens (saws) død da mange forlot troen, ble situasjonen forferdelig og ustabil. Men snart 
roet alt seg, og muslimene var igjen i stand til å spre Budskapet til verden.

Det siste eksempelet er da hyklerne konspirerte mot Profetens (saws) kone Aisha da de 
hevdet at hun hadde hatt en seksuell relasjon med en annen mann. Like etter åpenbarte 
Allah swt konspirasjonen deres og erklærte Aishas uskyld. Det forbløffende er hvordan 
Koranen beskriver denne situasjonen: De som kom med bakvaskelsen er en liten 
gruppe blant dere. Anse ikke dette som noe ondt for dere, det er tvert imot godt.  
[24:11]

Disse eksemplene indikerer at det som tilsynelatende virker dårlig, faktisk er hendelser som bringer 
noe godt for muslimer: Selv om motgang, korrupsjon, lidelser og mange andre ubehagelige 
hendelser og handlinger ikke er ønsket, er de noen ganger nødvendige og til og med betingende for 
at det gode skal komme.

Men den kontinuerlige eksponeringen for trøbbel og vanskeligheter kan resultere i pessimisme og 
skuffelse. I sånne tider øker nødvendigheten for folk som forstår det rette konseptet av livet slik 
som noen ledere og lærde gjør. Det er deres ansvar å hjelpe andre med å komme over denne 
tilstanden. Profet Muhammed (saws) tok selv dette ansvaret i islams tidlige periode. Kontinuerlig 
oppfordret han dem til å være optimistiske og han fortalte dem at alt snart vil snu. Her har vi to 
eksempler: 

- Da følgesvennene klaget om de harde forholdene og forfølgelsene i Mekka, 
svarte han: «Ved Allah. Denne religionen (islam) vil fullbyrdelse (og seire) helt 
til en rytter (reisende) drar fra San’a (hovedstaden i Yemen) til Hadramaut og 
ikke frykter noen andre enn Allah og ulven i tilfelle den skulle bry seg om 
sauen hans, men dere (mennesker) er hastefulle.» [Bukhari]



- Al Bara’ sa på Al-Khandaq  (grøften), dagen vi møtte på en stein som spadene 
våre ikke klart e å bryte opp. Vi dro derfor for å se profet Muhammed (saws) 
for råd. Han (saws) tok spaden og sa da han traff steinen: «Bismillah, Allahu 
akbar (i Allahs navn, Allah er størst), Ash Shams (tilsvarer geografisk Syria) 
nøkler er mine. Jeg sverger ved Allah, jeg kan se dets palasser for 
øyeblikket.» Ved det andre treffet sa han: «Allahu akbar, Persia er mitt, jeg 
sverger ved Allah, jeg kan nå se det hvite palasset i Madain.» Og den tredje 
gangen han traff steinen som gjorde den om til mange små biter, sa han: 
«Allah er størst, jeg har blit gitt nøklene til Yemen, jeg kan se San’as gater 
mens jeg er på plassen min.» [Ahmad] 

Det er bemerkelsesverdig at å hjelpe mennesker ikke betyr å fortelle dem løgner eller gi dem falske 
bilder av situasjonene, men heller vise dem hvordan oppføre seg og tenke for å komme ut av 
situasjonen, spre optimisme og hjelpe dem til å være tålmodige og akseptere Guds vilje. 

Kjære muslimer, 
Vær aldri fortvilet eller skuffet i harde tider. Bruk denne tiden heller til å raffinere deg selv 
både på det personlige og religiøse nivå. Du må vite at vi alle har vår skjebne vi må fullføre 
og at ingenting kan hende i dette universet uten Guds vilje: Ingen hjemsøkelse rammer 
uten Guds tillatelse. Om noen tror på Gud, så leder Han hans hjerte. Gud kjenner til  
alle ting. [Koranen 64:11]
I stedet for å gråte over det som har skjedd og klandre den ene og den andre, så aksepter 
det faktum at det har skjedd og spør Allah om å hjelpe deg å overkomme situasjonen. Ikke 
vær trist, men positiv, for Allah swt lover den troende en god ende: Bli ikke lei og 
bedrøvet! Dere er ovenpå, såfremt dere er troende! [Koranen 3:139]
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! [12:110]

Vit at Allah swt eier hele universet og at Han lover å svare de troendes bønner. Søk derfor 
Hans hjelp; spør Han om det du trenger og spør ikke andre mennesker, for Han er den 
eneste som kan hjelpe deg. På autoritet fra Abdullah bin Abbas som sa: «En dag jeg 
var bak profet Muhammed (saws) sa han til meg: ”Unge mann, jeg skal gi deg noen 
råd: Husk på Allah, og Allah vil beskytte deg. Husk på Allah og du vil finne Han foran 
deg. Bli kjent med Allah i velstand og Han vil bli kjent med deg i motgang. Hvis du 
spør, spør Allah; hvis du søker hjelp, søk Allah om hjelp. Pennene har tørket om hva 
som vil komme til deg. Så hvis nasjonen samlet seg for å gjøre deg noe godt, vil det 
gi deg av godt kun det som Allah allerede har foreskrevet deg. Og hvis de samlet 
seg for å gjøre deg noe ondt, vil de bare skade deg med det som Allah allerede har 
foreskrevet deg. Vit at det er mye godt i tålmodighet, at seier kommer med 
tålmodighet, og at medgang kommer etter motgang.» [Ahmad]

Må Allah gi oss styrke til å takle motgang med tålmodighet og å komme ut av alle prøvelsene og 
vanskelighetene i dette livet, med troen vår fornyet og vår tillitt til Allah forsterket. 

Amen.


