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Hur förblir vi solida – thabitiin - inom Islam? Hur behåller vi vår tillförsikt inom 
tron? Hur bevarar vi styrkan i Islam? 
 
Dagens föreläsning redogör något oerhört viktigt;  
Jag ser hur vi blir "varma" inom olika ämnen men det varar inte länge förrän ämnet 
kallnar igen. Vi kämpar för något inom Islam med all entusiasm, ex vi kämpar för 
Palestinafrågan men efter några dagar går glöden upp i rök, vi anstränger oss under 
Ramadan med Koranläsning, qiyam al-layl men efter Ramadans slut dunstar energin 
bort, vi kämpar för Iraks rättighet men fighter-hjärtat falnar efter några dagar... 
Varför slocknar vi så lätt, varför vissnar våra ansträngningar så fort? 
 
Det skrämmande är att västvärlden känner till detta och kör på den melodin! 
Detta är ett generellt problem för hela ummahn! 
 
Idag ska vi prata om ”Thabat”; hur du håller dig solid, hur du undviker falla 
efter att kommit en bit med bergsbestigningen. 
 
Idag är det tänkt att vi ska komma fram till enkla och konkreta saker som vi kan 
göra för att hålla oss stadiga inom iman. 
 
Innan vi börjar med dessa förslag så vill jag att ni föreställer er följande scener. Scener 
som säkerligen många av er känner igen och tänker ack ja, så där har jag varit, så har 
jag känt, ojojoj det var inte länge sen jag var en sådan typ osv... 
Låt oss gå igenom dessa scener och jag ska förklara varför man har klampat i fällan så 
enkelt och förlorat sin solida ”iman”: 
 
Scen 1: En person har äntligen fördjupat sig inom Islam, börjar komma närmare Allah 
(SWT). Hon/han gillade verkligen denna fördjupning i imanen. Men så uppstår saker 
runtomkring som denne person ogillar, ex. en skriker åt honom i moskén, dem nya 
skorna blir stulna, någon beter sig ohövligt, en annan muslim lurar honom… 
 Denne person omvänds. Han/hon tänker kanske då: "nämen dessa troende är ju bara 
falska, jag ska upphöra med min fördjupning (taddayyun)". 
Hallå!!? Du fördjupade dig i Islam för Allahs skull inte för deras, så varför denna 
kinkighet över okunniga människor?!  
Lyssna på vad Allah (SWT) säger oss om detta i den Heliga Koranen: 
 
Det finns även den bland människorna som dyrkar Gud, fastän han står på gränsen 
[mellan tro och otro]; om gott kommer honom till del, känner han lugn och tillförsikt, 
men om han sätts på prov, gör han helt om; på detta sätt förverkar han sitt liv både på 
jorden och i evigheten. Detta är en ohjälplig och total förlust. 
(surat al-hadj: ayah 11)*  
 
Innebörden är att han vacklar mellan tro och otro och inte kan förmå sig till ett klart 
ställningstagande för eller emot. "Hans tro är på ett hårstrå" som vi säger på arabiska. 
 
Scen 2: Han tillbad Allah bara när han ville något.  
Ex: Han vill så gärna gifta sig och han vill gifta sig med just henne, så han ber och ber 
att Allah uppfyller hans önskan och detta sker. Men efter giftermålet, efter att han 
erhållit vad han ville ha så föll han i shaytans fälla. Han slutar att be, han har ju fått 
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sitt... 
Lyssna noga vad Allah (SWT) säger om detta: 
 
 
 
Och det finns sådana bland dem som ger Gud detta löfte: "Om Han skänker oss något av 
Sitt goda skall vi sannerligen ge till de fattiga och vi skall leva ett rättskaffens liv." 
(surat at-tawbah: ayah 75)* 
 
Men när Han ger dem något av Sitt goda klamrar de sig girigt fast vid det, vänder ryggen 
till och vägrar att infria sitt löfte. 
(surat at-tawbah: ayah 76)* 
 
Och då låter Han följden bli att hyckleriet slår djupa rötter i deras hjärtan [och får växa] 
intill den Dag då de skall möta Honom, detta därför att de bröt sitt löfte till Gud och inte 
upphörde med sina lögner. 
(surat at-tawbah: ayah 77)*  
 
Lyssan nu noga på nästa ayah: 
Vet de inte att Gud känner deras tysta tankar och deras hemliga överläggningar, och att 
Han har full kännedom om allt som är dolt [för människor]? 
(surat at-tawbah: ayah 78)* 
 
Scen 3: Det finns de som ”tröttnar” på att fortsätta vara djupt troende. Alltså man är 
troende och praktiserande tills han/hon ”tröttnar”. Han pratar varmt om palestinafrågan 
och hon kämpar för Islamfrågor, men båda tänker sedan ”ah, jag gör ändå ingen nytta 
så jag släpper det. Jag har tröttnat.” 
Hör Allahs ord: 
 
Tror ni att ni får stiga in i paradiset utan att [ha visat] Gud vilka av er som vill kämpa 
[för Hans sak] och som kan hålla ut [i farans stund]? 
(surat al-imran: ayah 142)* 
 
Ni måste ha sabr, långvarigt tålamod ... 
 
Scen 4: Är lite ovanlig. Handlar om han som är djupt troende och starkt praktiserande, 
är det länge och vill gärna segra Islam, men livets bekymmer regnar över honom. 
Plugget, barnen, jobbet, pengarna o.s.v. tar över. Han var hur aktiv som helst inom 
Islam vid 25 års ålderns men skulle vi sedan träffa denne person igen om tjugo år så 
skulle han vara en helt annan person. Den ambition för islam och den djupa tron som 
han hade en gång i tiden är bortdunstat med historien!  
 
Lyssna vad Den Allsmäktige kommenterar just om denna typ: 
TROENDE! Hur är det fatt med er? När ni kallas att kämpa för Guds sak klamrar ni er fast 
vid det jordiska; är ni så intagna av vad denna världen [kan erbjuda] att ni [glömmer] 
evigheten? Detta liv ger er bara torftiga fröjder jämfört med den eviga glädjen. 
(surat at-tawbah: ayah 38)* 
 
Scen 5: Är likaså väldigt ovanlig. Just de djupt troende drabbas av detta syndrom. 
Faktiskt så kan vi alla kan drabbas av detta. Den djupa iman man hade var något oerhört 
vackert, men så plötsligt tappar man den vackra biten, man förlorar smaken för det söta. 
Det slutar med att man bara ber så där, upp och ner utan att känna den jättefina känslan 
som man hade en gång i tiden. Man gör sin uppgift utan som helst kärlek för 
det...Han/hon kanske t.o.m. säger ”förr grät jag sjöar när jag läste Koranen, men nu 
slutat med att läsa Koranen för jag känner inget.” 
Vad har hänt? Varför har min tro och min kärlek vissnat? 
 



www.islamguiden.com 
 

3

Allah klandrar då denne: 
 
ÄR DET inte tid att de troende ödmjukar sig i sina hjärtan inför Gud och den sanning som 
har uppenbarats, så att de inte blir som de som förr fick del av uppenbarelsen, men vars 
hjärtan med tiden hårdnade, tills de – många av dem – återföll i trots och olydnad [mot 
Gud]? 
(surat al-hadid: ayah 16)* 
 
Ojojoj, det finns olika sätt att störta men vi kan hindra oss själva från detta. Tro mig! 
Fyra, mycket enkla saker kan ni utföra för att undvika stupet. 
 
Det finns många förslag till detta. Böner, dhikr, ägna dig åt ett islamiskt fall, förstå Islam 
på rätt sätt, lär dig sabr, följa nyheterna om ummah frekvent. Men då fick jag höra en 
skarp kommentar: ”Du ger oss "tro-lösningar" – imaniyyat? Men Nelson Mandela var inte 
muslim, ändå så trodde han starkt och kämpade för sin sak?! Storbritanniens Coq som 
stod fast vid sitt beslut om att vi bör stå emot kriget?! Ghandi?! Hur kommer det sig att 
många icke-muslimer står fast vid sin sak?”  
Detta fick mig att verkligen att tänka om och inse att kämpar man för en sak så förblir 
man solid inom sin tro. Samtidigt har man självrespekt. Din självrespekt tillåter dig inte 
att ljuga, dricka, o.s.v. 
 
Slutsatsen blev till följande punkter. Om du utför dessa fyra punkter så kommer du med 
Allahs hjälp, garanterat förbli solid, din tro förblir insha’Allah beständig. Så skriv ned 
dessa och lär dig tillhörande hadither samt Koranverser och vidarebefordra dem till alla 
du känner: 
 
1) Duaa och be om hjälp från Allah (SWT). Anropa Allahs hjälp. Tro inte att thabat 
kommer från dina kunskaper. Nej al-thabat kommer enbart från Allah, Den Allsmäktige. 
Allah (SWT) säger i Koranen: 
Gud stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i evigheten; 
men de orättfärdiga låter Han gå vilse. –Gud gör vad han vill. 
(surat ibrahim: ayah 27)* 
 
I en annan ayah säger Allah: 
 
Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: "Se, Jag är med er" 
[och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låta dem veta:] "Jag skall 
injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] 
huvuden och händer!" 
(surat al-anfal: ayah 12)* 
 
Mod och tillförsikt är gåva från Allah (SWT)! 
 
Allah säger även detta till Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam): 
Och om Vi inte hade gjort dig stark i tron, hade du kunnat gå dem litet till mötes. 
(surat al-isra’: ayah 74)* 
 
Det var därför Profeten Mohammad bad i varje salaat: 
"Allahomma inni as’aloka al-thabata fil amr wal azimat a’lal rushd". 
= Jag ber dig Allah om mod och tillförsikt och [att jag] fortsätter på Rätta vägen 
[till Allah]. 
 
Profeten brukade även säga efter varje salaat: 
"Ya waleiyahl islaam wa ahlahaou thabbitny hatta alqak". 
= Kung över islam och islams familj (alltså vi muslimer), bevara styrkan [inom 
mig] till jag möter Dig. 
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Tänk er att Profeten ber om detta! 
 
Det tillfrågades även om vilket Profeten bad mest om, och det visade sig vara thabat: 
"Ya moqallib al-qoulub wal absaar, thabbit qalbi a’alaa dinak". 
= [Allah] som har styrkan till vända [in och ut] på våra hjärtan och syn, ge mitt 
hjärta styrka så att jag fortsätter [att vara] beständig i ditt budskap. 
 
Läs dessa varje dag efter varje salaat! Tro mig, det hjälper så mycket! 
 
 
2) Vem är dina vänner? Är de icke-muslimer? Tro mig då kommer du falla snart! Leta 
efter al-suhba al-saliha, leta efter troende muslimer så att ni kan hjälpa varandra åkalla 
Allah (SWT). Läs tillsammans med dina vänner deen, Koranen, gör duaa. Slå er ner och 
åkalla Allah tillsammans. Tro mig, har du troende vänner så kommer din tro och iman 
förbli beständig! Bli vän med en som har noor, där Islam lyser i ansiktet.  
 
Men observera bli inte vän med den fanatiske som tar allt svart på vitt och har förvrängt 
Islam helt. Nej sök efter vänner som förstår Islam på rätt sätt och ser på Islam på 
förståndigt sätt!** 
 
3) Ägna er åt Islam! Jobba åt Allah! Gör något åt Islam! Koncentrera er på ett muslimskt 
fall! Är du övertygad över något, ägna dig åt det och kämpa för det! 
Vill du förbli övertygad och göra något åt Palestina eller Irak?! 
* Vad sägs om att starta projekt för Islam; Starta olika organisationer för att hjälpa ex. 
föräldrarlösa barn, skolbidrag o.s.v. 
* Lär din omgivning Koranläsning. 
 
Vad är ditt yrke? Vad älskar du att göra?  
* Gillar du att rita? Har du konstnärens blod i ådrorna? Men rita då för Islam. Ett mycket 
fint ex. är vår serietecknare: 
http://www.amrkhaled.net/ar/amr/modules/My_eGallery/gallery/smile/cartoon05.jpg 
Han berättade att med denna typ av serietecknande ökade hans tro. 
 
* Älskar du dikter? Men skriv en dikt då om Palestina, Irak, Islam! 
* Är du en webbfreak? Men skapa då en webbportal om Islam. 
 
Tänk på att när du gör ett jobb för Allah, den Allsmäktige så bidrar detta till att du tror 
så starkt på det du gör och som i sin tur bidrar till att din iman ökar markant… 
 
Lägg märke till att Allah (SWT) säger i Koranen: 
 
NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller 
det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud... 
(surat al-imran: ayah 110 - dock ej hela ayahn)* 
 
Lägg märke till ordningen i ayah: Anbefaller det rätta, förbjuder det orätta och tror på 
Gud; alltså tron på Gud kom inte först. Varför? Jo, för att om du tror starkt på en sak för 
Islam, så ökar din tro till Allah med automatik. 
 
Tänk på att den som jobbar mycket, rör sig intensivt, tar till sig mycket, gör också 
mycket fel och Allah prövar då henne mycket. Det finns inget vackrare än att jobba åt 
Allah (SWT). Tänk er: ”Jag jobbar för Allah! Jag visar vägen till Allah! Ya Allah jag lär 
människorna älska dig!”  
 
4) Läs Koranen! Koranen lär dig den jordiska lagen. Koranen påminner dig om 
Domedagen. Koranen berättar om profeterna. Koranen förnyar ditt liv! Koranen får dig 
att hålla fast vid din sak som är bunden till Islam. 
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* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. 
 

* * Nu är det så att min översättning kan ha blivit helt galet, men det Amro Khaled ville säga var följande: 
"Det finns ju tyvärr många muslimer som ser ned på sina bröder och systrar. Sorgligt nog finns det de som 
anklagar bröder och systrar för att vara kouffar, ger dom omöjliga svar på frågor, det finn de som anser att Islam 
bara går ut på ha skägg och kort thaub men glömmer att ödmjukhet och respekt till medmänniskor är nycklarna till 
paradiset. Det finns de som kan mycket av Koranen och gör mycket salaat men behandlar sina föräldrar/fru/man 
på det mest oförskämda sätt... 
 
 
 
 
 


