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”Det är Allah som har gett er jorden som boplats och [rest] himlen som ett valv
[över er] och som format er [och gett er] den bästa skapnad och som sörjer för ert
livsuppehälle med goda och nyttiga ting. Detta är Allah, er Herre ‐ välsignad
vare Allah, världarnas Herre!” [40:64]
”Han har skapat er av en enda varelse av vilken Han sedan skapade dess maka;
och av boskap har Han skänkt er åtta djur i par. Och Han skapar er i moderlivet
genom den ena skapelseakten efter den andra, i tre [skikt av] mörker. Detta är
Allah, er Herre! Allt herravälde är Hans. Det finns ingen gudom utom Han. Hur
har någon kunnat förmå er a vända Honom ryggen?” [39:6]
”ER HERRE är förvisso Allah som skapade himlarna och jorden under sex dagar
och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten svepa
dagen [i sitt mörker] – den ena följer den andra i snabbt följd. Sol, måne och
stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Välsignad
vare Allah, världarnas Herre!” [7:54]
”Detta är Allah, er Herre, Sanningen. Vad finns vid sidan av sanningen annat än
lögn och misstag? Hur kan ni förmå er a vända ryggen?” [10:32]

2. Vem är Allah?
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”Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som
skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över
uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars
storhet [ingen kan fa a]!” [59:23‐24]
”Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen
för a minnas Mig!” [20:14]
”GUD – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige
Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom
tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som
vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad
[människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de
inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och
jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge,
den Härlige.” [2:255]
”Han låter natten glida in i dagen och Han låter dagen glida in i natten. Han har
underordnat solen och månen under [Sina lagar]: var och en löper sitt [kretslopp]
till en fastställd tidpunkt. Detta är Gud, er Herre! Makten och herraväldet är
Hans, och de som ni dyrkar vid sidan av Honom har ingen makt ens över
dadelkärnans fina skal!” [35:13]
”GUD [SJÄLV] vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det
inte finns en annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen
annan gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.” [3:18]
”Gud är min Herre och er Herre; så dyrka Honom [ensam]! Detta är den raka
vägen.” [3:51]
3. Trodde du a Allah skapade dig endast för nöjes skull, utan någon
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anledning?
”Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skall föras tillbaka till
Oss?” [23:115]
4. Varför skapade Allah människan?
”Jag har skapat de djinnerna och människorna enbart för att de skall [känna mig
och] dyrka mig” [51:56]
5. Vad har Allah beordrat oss a göra?
”Gud befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er
anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja,
förträffligt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt.” [4:58]

”Säg: ”Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt
ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era
barn av fruktan för fattigdom – Vi drar försorg om er och dem – avhåll er från all
skamlöshet, både inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv – Gud har
förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er;
kanske skall ni använda ert förstånd.”” [6:151]

6. Från vart skall vi söka vägledning?
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”I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.
Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre
Den Nåderike, den Barmhärtige
Som allsmäktigt råder över Domens dag!
Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.
Led oss på den raka vägen
Den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor
Inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!”
[1:1‐6]

7. Vem skall vi söka skydd hos vid svåra tider?
”När de [skall företa en sjöresa och] går ombord, ber de om Guds [beskydd] med
ren och uppriktig tro; men när Han har låtit dem [oskadda] stiga i land, sätter de
gudar vid Hans sida.” [29:65]
”När människan drabbas av ett ont anropar hon Oss [om hjälp], var hon än
befinner sig; men när Vi har befriat henne från det onda går hon obekymrad
vidare som om hon aldrig hade bett till Oss [om hjälp] mot det onda som
drabbade henne. Och liksom [denna människa] har de som förslösar sina själar
förmå s a tro a vad de gör är rä .” [10:12]

8. Vad hände med de tidigare nationerna när de visa olydnad mot Allah?
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”Var och en av [dessa förnekare] straffade Vi för hans synd. Mot några av dem
sände Vi en fruktansvärd orkan, några gick under [en katastrof åtföljd av] ett
[underjordiskt] dån, några slukades av jorden och några dränkte Vi [i havet].
Gud gjorde dem ingen orätt – det va de som gjorde sig själva orä .” [29:40]
9. Vaktar och räddar Allah Qur’anen från a förvanskas?
”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst
slå vakt om den!” [15:9]
10. Vem skall vi dyrka?
”Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen
för a minnas Mig!” [20:14]
11. Vad är Allahs religion?
”För Gud är [den sanna] religionen underkastelse under Hans vilja; de som
[tidigare] tog emot uppenbarelsen kom att omfatta skilda meningar först efter att
ha fått [all] kunskap och av ovilja och avund mot varandra. Och den som vill
förneka sanningen i Guds budskap [bör minnas att] Gud är snar att kalla till
räkenskap.” [3:19]

12. Vilken är religionen som accepteras av Allah?
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”Om någon vill anta en religion som inte innebär underkastelse under Guds vilja
kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”
[3:85]
13. Vart kommer Qur’anen ifrån?
”GUD, DEN Allsmäktige, den Vise, har uppenbarat [sanningen] för dig
[Muhammad], liksom Han uppenbarade den för dina föregångare.” [42:3]
”[Säg, Muhammad:] ”Skulle jag söka en annan domare än Gud, som har
uppenbarat Skriften för er, där sanningen klart skiljs från lögnen?” De som
[tidigare] fick ta emot [Vår] uppenbarelse vet att [även] denna har sänt av din
Herre och a den förmedlar sanningen. Hys inte minsta tvivel om de a!” [6:114]
14. Varför sände Allah sändebud?
”Om Vi sänder ett sändebud är det för att han med Guds hjälp skall göra sig
åtlydd.” [4:64]
15. Måste vi tro på alla sändebud?
”SÄNDEBUDET tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de
troende med honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans
uppenbarelser och Hans sändebud – utan att göra åtskillnad mellan Hans
sändebud – och de säger: Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är
målet för vår färd.” [2:285]

16. Vad hände med de tidigare skri erna?
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”Bland de judiska trosbekännarna finns de som förvränger uppenbarelsens ord
och byter ut dem ur sitt sammanhang, och de säger ”Vi har hört, men vi lyder
inte” och ”Hör vad ingen har hört” och ”Du skall höra på oss!” – allt är
ordvrängningar för att förlöjliga tron. Om de [i stället] hade sagt ”Vi har hört och
vi skall lyda” och ”Lyssna och ta hänsyn till oss”, hade de varit bättre för dem
och mer passande. Med Gud har fördömt dem för deras vägran att lyssna till
sanningen; deras tro gäller bara få ting.” [4:46]
”När de sedan sven sina löften, fördömde Vi dem och lät deras hjärta hårdna. De
förvränger [uppenbarelsens] ord och byter ut dem ur deras sammanhang och de
har glömt en del av det som de förmanades att lägga på minnet. Och du kommer
om och om igen att möta trolöshet och svek från deras sida, utom hos ett fåtal,
men förlåt dem och glöm [vad de gjort]. Gud älskar dem som gör gott [mot
andra].” [5:13]
17. Vem är det sista sändebudet?
”MUHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har
kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att
göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Gud någon skada.
Men Gud skall belöna dem som visar tacksamhet.” [3:144]

18. Till vilka sände Allah det sista sändebudet,
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Muhammad (SallAllahu Aleyhi wa sallam)?
”VI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela
mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare,
men de flesta människor är omedvetna [om de a].” [34:28]
19. Vad förbereder Allah för de troende bland Judarna och de Kristna?
”TROENDE! Frukta Gud och tro på Hans Sändebud! Då skall Han av nåd ge er
en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han skall ge er Sin
förlåtelse – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [57:28]
20. Vad är Jesus inför Gud?
”Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord
och sade till honom: ”Var!” och han är.” [3:59]

21. Vad sa Allah om Maria?
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”[MINNS] änglarnas ord till Maria: ”Gud har utvalt dig och renat dig [och
upphöjt] dig över alla världens kvinnor! Maria! Förrätta din andakt inför din
Herre med ödmjukhet; fall på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud
tillsammans med dem som böjer sina huvuden [i bön].”
Detta hör till de [för dig, Muhammad] okända ting, som Vi [nu] uppenbarat för
dig; du var inte med dem när de kastade lott om vem som skulle ha ansvar för
Maria; och du var inte med dem när de tvistade [om detta] med varandra.
Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett
ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus
Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och
en av dem som skall i [Guds] närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och
i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.” Maria sade: ”Herre! Hur
skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?” [Ängeln] sade: ”Så [skall
det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han
endast till det: ’Var!’ – och det är”” [3:42‐47]
22. Korsfästes Jesus och dog han på korset?
”Och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig
vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de
honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra
på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på
antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde
honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.” [4: 157:158]
23. Var Jesus Guds son?
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”SÄG: ”Han är Gud – En,
Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror
Han har inte avlat och inte blivit avlad,
Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”” [112:1‐4]
24. Hur kan du vara så trygg?
”[Det är] de som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De
kan känna sig trygga; de har funnit den rä a vägen.” [6:82]
25. Vad är livet i denna värld?
”[TÄNK ÄVEN] på att detta jordiska liv [knappast är annat än] lek och
förströelse, tom prakt, ihåligt skryt och tävlan om att överträffa varandra i
rikedom och i antal söner. Det är som [jord som fått ta emot] rikligt regn. Den
grönska som det framkallar gläder odlarna, men sedan vissnar den och du ser
hur den gulnar, till dess ingenting annat återstår än torra strån. I nästa liv
[väntar] ett strängt straff eller Guds förlåtelse och Hans välbehag, men livet här i
denna värld ger enbart flyktig och bedräglig glädje.” [57:20]
26. Är allt go som du har få , från Allah ?
”Ingenting gott kommer er till del som inte är från Gud. Och när ett ont drabbar
er är det Honom ni anropar om hjälp.” [16:53]

27. Hur kan du få Allahs välsignelser?
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”Och [minns att] er Herre tillkännagav [för er]: ’Om ni visar tacksamhet skall Jag
ge er en större [belöning], men om ni visar otacksamhet skall jag sannerligen ge
er e strängt straﬀ!’” [14:7]

28. Hur kan du rädda dig själv från e plågsamt straﬀ?
”TROENDE! Skall Jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er
från ett svårt lidande? [Den består för er del i att] ni tror på Gud och Hans
Sändebud och strävar och kämpar för Guds sak mer er egendom och ert liv som
insats; detta är för er det bästa – om ni bara visste…!” [61:10‐11]
29. Vad händer med den som sä er sin tillit till Allah?
”Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur [alla svårigheter] och
sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud
behöver inget annat [stöd]” [65:3]
30. Vad är destinationen för de icketroende?
”Idag får ni inte köpa er fria, varken ni eller de som [öppet] förnekade sanningen.
Elden är er sista hemvist, [ja,] den skall bli ert hem – ett i sanning jämmerligt
mål!” [57:15]

31. Vad är destinationen för de troende?
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”Men de som tror och lever rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av
bäckar, där de skall förbli till evig tid. Och där skall [deras] hustrur vara hos dem,
renade från [all jordisk] orenlighet och Vi skall låta dem smaka den fullaste
lycka.” [4:57]
32. Kan du vara lycklig?
”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall
Vi sänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras
bästa handlingar.” [16:97]

