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                                                  Standhaftighet i islam 

Kjære muslimer 

Folk, gode eller dårlige, utsettes for forskjellige ulykker og vanskeligheter i løpet av livet. Disse 
ulykker kan være på personlig, materialistisk, åndelig eller religiøst nivå. Man kan diskutere 
hvorfor gode mennesker, med gode gjerninger og oppførsel utsettes for disse vanskeligheter, hva er 
visdommen, eller omstendighetene bak dette? 
Svaret kommer i flere koranvers:
Tror menneskene at de blir latt i fred ved at de sier: «Vi tror,» og at de ikke vil bli satt på prøve? 
Vi satte på prøve dem som levde før. Gud vil visselig vite om de sannferdige og de løgnaktige.
[29:2-3]

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. [2:114]

Vi har delt dem opp i samfunn på jorden, noen rettferdige, andre av annen beskaffenhet. Vi har 
satt dem på prøve med godt og ondt, så de måtte vende om.[7:168]

Hensikten med disse vanskelige tider er å teste deres tro og finjustere personligheten. Det avslører 
ditt sanne jeg, for deg selv, og det hjelper deg å vurdere om du er på riktig vei eller ikke. 

Bare noen få er i stand til å være standhaftig på sin vei, og å holde fast ved sin tro under vanskelige 
tider og ulykker. Det er en gave som bare er velsignet folk med sterk tro og overbevisning, som 
profeter og lærde kan få. 

Sannelig, de var nær ved å bringe deg i fristelse, bort fra det Vi har åpenbart deg og til å dikte 
opp noe annet enn det om Oss! Da ville de saktens trykket deg til sitt bryst. Hadde Vi ikke styrket  
deg, kunne du vært på nippet til å gå på akkord med dem aldri så lite.[17:73-74]

Og Herren inspirerte englene: «Jeg er med dere! La de troende holde stand! I de vantros hjerter 
vil Jeg kaste skrekk! Gi dem et slag over nakken, og slå dem over deres fingre!» [8:12]

Disse velsignede folk, er på grunn av sin sterke tro og nærhet til Allah, privilegert med 
standhaftighet. De klarer å holde fokus, ta riktige beslutninger, og fastholder sin vei, selv under 
svært vanskelige situasjoner. 
Det er visse faktorer som kan spille en rolle, og hjelpe til å oppnå denne standhaftighetsstatusen: 

Sterk tro.
Gud befester dem som tror med det faste ord, i denne verden og det hinsidige. Gud lar de 
urettferdige seile sin egen sjø. Gud gjør det Han vil.[14:27] 

Bli ikke lei og bedrøvet! Dere er ovenpå, såfremt dere er troende![3:139]

Be til Allah, og be Ham om at man forblir, og fastholder ved den rette vei, helt til en dør. 
Å følge Allahs ordre, og profeten Mohammads Sunnah, for det er sannheten, og veien til suksess. 



Spesielt i disse dager hvor hele verden samles mot islam, og islamske regler. 

De ønsker å blåse ut Guds lys, men Gud fullbyrder Sitt lys, selv om de vantro misliker det.[61:8]

… som uforskyldt er drevet bort fra sine hjem bare fordi de sier: «Vår herre er Gud.» Om Gud 
ikke hadde holdt folk i sjakk, noen av dem ved hjelp av andre, så ville klostre og kirker, bedehus 
og moskeer, hvor Guds navn stadig påkalles, vært ødelagt. Gud vil hjelpe dem som hjelper Ham, 
og Gud er sterk og mektig…[22:40]

Resitering, forståelse av Koranen, og å streve for å oppføre seg etter dets veiledning.

Den vantro sier: «Hvorfor er ikke Koranen åpenbart for ham, alt på en gang?» Men det ble gjort  
som det ble gjort, for at Vi derved kunne styrke ditt hjerte, og Vi har meddelt den med omhu.
[25:32]

Dette er en velsignet skrift, som Vi har åpenbart deg, så de må meditere over dens ord og komme 
til ettertanke, de som har hjertets forstand.[38:29]

Dere som tror, søk hjelp i tålmod og bønn. Gud står de tålmodige bi.[2:153]

Tålmodighet. 
Dere som tror, vær standhaftige, streb mot standhaftighet og fasthet. Vis gudsfrykt, så det må gå 
dere godt.[3:200]

Overbevisning, akseptere Guds vilje, og følge hans veiledning. 
Hadde Vi pålagt dem: «Drep hverandre,» eller: «Forlat deres hjem,» så ville de rimeligvis ikke 
gjort dette, unntatt noen få. Men om de nå ville gjøre det de faktisk blir formant til, ville det vært  
godt for dem, og mer styrkende.[4:66]

Kjære muslimer 

Det er faktorer som kan bidra til å oppnå standhaftighet, og det er andre som kan hindre det. De 
viktigste to faktorene er:
 
1. Å være opptatt med livet og dets falske forhåpninger. Dette får en til å streve etter alt man ønsker 
i dette livet, og man glemmer at den viktigste oppgaven er å arbeide for det andre livet, og å tilbe 
Allah. På denne måten tilbringer man sitt liv ved å jakte på et falsk og flyktig håp, uten å gjøre sine 
plikter ved å tilbe Allah, og følge Hans ordre. 
La dem spise og fornøye seg og leve i håpet, de får snart å vite![15:3]

2. Overdreven oppførsel og glede av det som er tillatt (f.eks mat, drikke, nytelse osv): Dette leder en 
til å være bundet og opptatt av det man liker, og resultatet blir at man er likegyldig i sine religiøse 
forpliktelser. Noen kan også bli trukket av sitt behag til ulovlige handlinger, og falle i synd. 

Spis av det gode som vi har sendt dere til underhold, men overdriv ikke deri, så dere rammes av 
Min vrede. Den som rammes av Min vrede, havner i avgrunnen.[20:81]

Vi ber Allah hjelpe oss med standhaftighet på Hans vei, helt til døden. Vi ber Ham om å tilgi våre 
synder og feiler med Sin miskunn. 

Amen 
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