
[NO] Preken 10 02 2023 Tålmodighet mot 
naturkatastrofer og vanskeligheter 
﴿ َولَنَبْلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َونَقٍْص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْفُِس  

ابِٖريَنَۙ ﴿﴾ اَلَّٖذيَن اِذََٓا  ِر الصَّ ِ َواِنََّٓا  َوالثََّمَراِتِؕ َوبَش ِ  قَالَُٓوا اِنَّا ّلِِله
اََصابَتُْهْم ُمٖصيبَة َۙ

 اِلَيِْه َراِجعُوَنِؕ 
 ِ  :َعْن ُصَهيٍْب قَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاَّ

، َولَيَْس ذَاَك ألََحٍد إِْلَّ ِللُْمْؤِمِن،   » َعَجبًا ألَْمِر الُْمْؤِمِن، إِنَّ أَْمَرهُ كُلَّهُ لَهُ َخيْر 

اُء َصبََر، فََكاَن َخيًْرا إِْن أََصابَتْهُ َسرَّ  اُء َشَكَر، فََكاَن َخيًْرا لَهُ، َوإِْن أََصابَتْهُ َضرَّ

  لَهُ 
 

«Vi vil sannelig sette dere på prøve med frykt og 
sult, og med tap av eiendom, liv og inntekt, og gi 

gode nyheter til de som viser tålmodighet. Når 
ulykke rammer dem, sier de: “Vi tilhører Allah, 

og vi skal sannelig vende tilbake til Ham.”1 

Kjære muslimer! 

Som troende som tror på Allah og den siste dag, vet 
og tror vi alle at vi ble sendt til denne verden for å bli 
testet. Allah skapte død og liv for å prøve oss. Han har 
alltid minnet folk om hans eksistens ved å sende 
profeter og laste ned bøker. 

Han informerte gjennom vers at vanskeligheter og 
ulykker er en prøvelse, og at de som ikke gjør opprør, 
men er tålmodige, vil bli gitt store belønninger, og 
undervist dem gjennom hans profeter. Faktisk sier 
profeten (fvmh): «Hvor behagelig er tilstanden til 
den troende! Hver situasjon er khayir for ham, og 
denne situasjonen er bare for den troende. Han er 
takknemlig når noe godt skjer med ham; det ville 
vært khayir for ham. Når problemer kommer til 
ham, er han tålmodig, og det vil være khayir for 
ham.» 

Kjære brødre! 

Igjen står vi overfor en stor utfordring. Jordskjelvet 
med en styrke på 7,7, hvis episenter var 
Kahramanmaraş mandag kveld, forårsaket store 
skader i de omkringliggende provinsene og Syria. Vi 
mistet mange av folkene våre. Kollapsete bygninger, 
byer i ruiner, de under ruinene ... Disse forferdelige 
maleriene vi så brente våre hjerter. 

Kjære fellesskap! 

Så snart vi hørte om denne grufulle katastrofen, var 
de første ordene som falt fra leppene våre med 
tårevåte øyne "Vi kom absolutt fra Allah, og til 
Allah vil vi vende tilbake." det skjedde. Vi ønsket 
martyrdøden fra Allah til vår avdøde, fordi vår profet 
sa: "De som dør under sammenbruddet er 
martyrer." 2han sa. 

 

 
1 Bakara suresi, 2:155-156 
2 Buhârî, Cihâd 30; Müslim, İmâre 164 

 

Ærede fellesskap! 

En muslim bør se på alt som skjer med ham som et 
eksempel. Gjennom denne katastrofen ble vi nok en 
gang vitne til hvor hjelpeløse mennesker er, hvor 
hjelpeløse de er i møte med katastrofer, hvor stor 
Guds kraft er, og at ingen vil være i stand til å motstå 
Guds makt og makt! Vi innså nok en gang at verden 
er flyktig, at vi lever uten å vite hva som vil skje med 
oss i morgen, og at vi bare må stole på Allah! 

Kjære fellesskap! 

Etter alle disse opplevelsene er vår plikt å be Allah om 
hjelp med tålmodighet og bønn. Fordi Allah er med 
dem som er tålmodige. Vårt viktigste ansvar i dag er 
å hjelpe våre mennesker som er ofre for katastrofer. 
For tid er tid for solidaritet, tid er tid for brorskap, tid 
er tid for hjelp! Vår IGMG Hasene humanitære 
hjelpeforening dro ut på morgenen etter jordskjelvet 
for å levere din hjelp til jordskjelvregionene og for å 
lege sårene til jordskjelvofrene. Teamene våre, som 
ankom regionen, har delt ut varme måltider, tepper, 
telt og all slags humanitært hjelpemateriell siden 
første dag, og det fortsetter de med. En kriseskranke 
ble satt opp av vår delegasjon fra Europa for å 
identifisere behovene på stedet og produsere raske 
løsninger. 

Du nølte ikke med å strekke ut din hjelpende hånd i 
alle de smertefulle hendelsene på jorden. Gud 
velsigne deg for din støtte til vår nødhjelpskampanje. 
Vi vil gjerne takke dere, vårt dyrebare fellesskap, for 
deres intense deltakelse ved å gi stor støtte. 

Vi ønsker nåde til de som mistet livet i denne tragiske 
hendelsen, tålmodighet til de etterlatte, og en rask 
bedring til de skadde. "Måtte Allah beskytte hele 
menneskeheten fra lignende ulykker." Mens jeg 
avslutter våre ord med hans bønn, avslutter jeg min 
preken med følgende vers som gir nyheten om det 
store jordskjelvet som vil finne sted på dommedag: 
Når jorda blir ristet i et kraftig skjelv, og jorda 
velter ut alle sine byrder, og mennesket roper ut: 
«Hva er i veien med den?» På denne dag vil den 
redegjøre for alt som har skjedd, fordi din Herre 
har befalt den (til å gjøre det). På denne dag vil 
folket stå frem i forskjellige tilstander, slik at de 
får vist sine gjerninger. Så den som har gjort det 
minste støvkorns vekt av godhet vil se det, og den 
som har gjort det minste støvkorns vekt av synd, 
vil se det.3 

3 Zilzâl suresi 99:1-8 


