


IMAN TAQWA
Diskussion: Vad är högst/viktigast/bäst? Varför?



 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللَّـَه

Troende! > Ha Taqwa! (33:70) 

 إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اللَّـِه أَتَْقاُكْم

Inför Gud är den av er den bäste vars Taqwa är djupast. 
(49:13)



Vad är Taqwa?
Diskutera



Vad betyder "Gudsfruktan"?  
Ska man vara rädd för Gud?

Diskutera



"O Den som ingen hopp finns förutom för Hans godhet,  
och ingen rädsla finns förutom för Hans rättvisa."

"Du är Ärorikare än att det ska vara någon rädsla för Dig,  
förutom för Din rättvisa..."



Rädslan för Gud = Rädslan för ...?
Rädsla för Gud  

= Rädsla för Hans Rättvisa  

= Rädsla för MIG SJÄLV och MINA handlingar! 

Mina förflutna felsteg, mina framtida felsteg. 

Exempel:  

Fortkörningskamera: Tittar en extra gång på min hastighetsmätare 

Nykter alkoholist i barmiljö 

Umgås med gamla dåliga vänner 

Äta på restaurang som matförgiftat en



"När jag tittar på mina misstag blir jag rädd, 
och när jag tittar på Din givmildhet blir jag hoppfull." 

- Imam Sajjad(A)



TAQWA är att:

AVHÅLLA SIG 

UNDVIKA 

SKYDDA SIG 

från ALLT som är FULT och SKADLIGT.



 َولِبَاُس التَّْقَوٰى ذَٰلَِك
َخيٌْر

TAQWA klädseln är den bästa! (7:26)



"Sannerligen är Taqwa 
idag en sköld och ett 
stängsel och imorgon 
en väg till Paradiset."

Nahjul Balagha, Khotba 189



Två sorters Taqwa
1. Svag, ytlig, fysisk 

= Fysiskt inte försätta sig i och undvika dåliga platser / 
situationer. 

Exempel: Mässlingutbrott, disco. 

2. Stark, innerlig, andlig 

= Stärka själen så den leder och skyddar när man hamnar 
i dåliga platser / situationer. 

Exempel: Vaccin, baktal. 

Fler exempel?



"Gudomlig Taqwa är en stödjande styrka hos Guds vänner 
som avhåller dem från haram, och fyller deras hjärtan med 
Hans fruktan till den grad att de hålls vakna om nätterna 

och törstiga (av fasta) under dagarna."  

- Nahjul Balagha, Khotba 112



–Nahjul Balagha, Khotba 16

”[Akta er!] Sannerligen är synder [som] vilthästar vars 
ryttare bärs på, och vars tyglar lösgjorts, tills [hästarna] 

slungar dessa in i helvetet.  
 

Sannerligen är Taqwa [som] tama riddjur [mulor], vars 
ryttare bärs på, och vars tyglar de fått [i händerna], [ända 
till] de [riddjuren för fram och] instiger dem [sina ryttare] i 

paradiset” 



En resa till Shaam




