
Taqwa

I svårigheter



TAQWA är att:

AVHÅLLA SIG 

UNDVIKA 

SKYDDA SIG 

från ALLT som är FULT och SKADLIGT.



2 sorters intellekt
Teoretiskt och praktiskt intellekt (aql). 

Teoretiskt intellekt: Bedöma fakta.  

Användningsområden: naturvetenskap, 
matematik, filosofi, logik. 

Praktiskt intellekt: Fatta beslut. 

Användningsområden: Moral, etik, samhälle, 
politik.



Människans handling
Påverkas av:  

Praktiska intellektet 

Begär 

Känslor 

Om ens begär och känslor är starka dominerar de 
över det praktiska intellektet och täcker dess 
vägledande ljus.



Taqwas & basira

Taqwas roll är att stärka (praktiska) intellektet 
och utöka basira så dess ljus är vägledande i 
människans handlingar.



Finns det ett samband mellan 
Taqwa och att klara svårigheter?



– Heliga Koranen, 65:2

Gud visar var och en som fruktar [taqwa] Honom en utväg 
ur [alla svårigheter] 

 َوَمن يَتَِّق اللَّـَه يَْجَعل لَُّه َمْخرًَجا

– Heliga Koranen, 65:4

Och för var och en som fruktar [taqwa] Honom gör Gud 
uppgiften lätt

َوَمن يَتَِّق اللَّـَه يَْجَعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه يُْسرًا



2 sorters svårigheter
Typ 1: Svårigheter bortom människans kontroll. 

Exempel: Naturkatastrofer 

Denna typ sker sällan och pratas inte mycket om. Bön 
och sadaqah hjälper. 

Typ 2: Svårigheter och problem som människan kan 
kontrollera och överkomma. 

Majoriteten av människans problem är pga. egna dåliga 
handlingar. 

Ytterligare en portion är pga. min (dåliga) reaktion 
mot andras dåliga handlingar!



– S'adi

”Ingen gör mot en fiende det som en dåre, för sina begär, gör 
mot sig själv.” 



Mina handlingar = Mina svårigheter
Taqwa förhindrar moraliska, andliga, psykiska och 
sociala problem. 

Svårigheter uppstår pga. synders mörka natur = svårt 
att se och handla rätt. 

Taqwa ger basira och ljus så man:  

1. Undviker att hamna i mörker. 

2. Hamnar man i svårigheter ser man utvägar. 

En stark beslutsam person med Taqwa är bättre på att 
göra rätt beslut och rädda sig själv och andra.



– Heliga Koranen, 7:201

När de som fruktar [taqwa] Gud besväras av onda 
ingivelser från Djävulen, påminner de sig Guds 

[förmaningar och varningar] och då får de sin klarsyn 
[basira] tillbaka.

ُروا فَِإذَا ُهم يْطَاِن تَذَكَّ ُهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّ  إِنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا إِذَا َمسَّ
مُّبِْصُروَن



Profet Yusufs(A) liv: ett föredöme för Taqwa
Hans Taqwa tog honom till världens fängelse men 
andlighetens frihet 

[Josef] bad: "Herre! Hellre går jag i fängelse än jag gör det som dessa 
[kvinnor] vill locka mig att göra! (12:33) 

Och hans taqwa tog honom till världens palats, men med 
andlig frihet!  

[Och] de utbrast: "Är du då Josef ?" Han svarade: "Jag är Josef  och 
här är min broder. Gud har sannerligen varit god mot oss!  
Den som fruktar [taqwa] Honom och bär 
motgången med tålamod [skall se att] Gud inte 
låter den som gör det goda och det rätta gå miste 
om sin lön." (12:90)



Imam Hosseins(A) exempel
Imam Hosseins(A) tal är exemplifierar toppen av 
Taqwa, robusthet och övertygelse. 

När han sade farväl till sin familj sade han: 

"Ni måste vara redo att uthärda svårigheter och var 
medvetna att Gud skyddar och stöttar er och Han 
kommer att rädda er och ge er ett gott öde, drabba era 
fiender med olika sorters straff  och ge er välsignelser för 
att ha uthärdat dessa svårigheter. Klaga aldrig och säg 
aldrig det som förminskar er."



Imam Hossein(A) - Profet Yusuf(A)
Mitt i eländet, mitt i all död och katastrof, när det var 
som mörkast, utan att se resultatet, inspirerades Imam 
Hosseins(A) farväl av versen:  

Gud visar var och en som fruktar [taqwa] Honom en utväg ur 
[alla svårigheter] (65:2) 

Medan Profet Yusuf(A) utropade efteråt, när han skördat 
frukten av Taqwa, i toppen av ståtlighet och välgång: 

Den som fruktar [taqwa] Honom och bär motgången med 
tålamod [skall se att] Gud inte låter den som gör det goda och 
det rätta gå miste om sin lön." (12:90)



Imam Hosseins(A) ord inspirerar
Imam Hosseins(A) ord var levande, de levde i 
kvinnornas och barnens hjärtan, inspirerade dem 
och drev dem vidare. 

De uthärdade svårigheter, hölls fångar, vandrade 
kedjade i en marsch på 800km, under fanan av 
Taqwa. 

Tänk er en 3 åring: hur ska hon förstå det här? 
Hennes tro och kärlek till sin far var så stark att det 
enda hon klagade över var, efter marschen, att få se 
sin fars huvud igen.



– Zaynabs(A) ord i Yazids sal inför alla makthavare

”Använd vilket trick ni vill och försök hårt, men jag svär vid 
Allah att ni kommer inte att kunna få våra namn att 

överges, förminska vår popularitet, vara respektlös mot oss 
eller omforma Guds uppenbarelse i vår familj. 

 
Skam, förnedring och skandal är de enda sakerna som 

kommer vara kvar hos er i denna värld.” 





Summering
Leva enligt Taqwa ger viljestyrka, andlighet, intellekt och insikt. 

Ha Taqwa, undvika synd med Gud i fokus, får människan att 
nå dom målen. 

Taqwa ger en djup känsla av moral och befrielse från alla 
sorters fängelsen och slaveri. 

Taqwa leder till klarsynthet, övertygelse och ro. 

Taqwa hjälper inte bara individen utan hela samhället då 
avsaknaden av Taqwa i källan av alla sociala problem. 

Därför ses Taqwa som en pelare i människas liv, därför all 
betoning om den, för utan den är människan skakig och ostabil.


