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Bara toppen på isberget! 

’Det’ 

• Inspirerar oss att ha goda avsikter, positiva attityder, och att vara vänligt inställda 
gentemot andra. 

• Lär oss att förlåta andra, och att önska för andra det vi önskar för oss själva. 
• Driver oss att le med uppriktighet och att vara glada och optimistiska. 
• Vägleder oss att handla och behandla andra med artighet och respekt. 
• Befaller oss att ha ett gott beteende, och ett trevligt uppförande i kontakten med 

människor. 
• Lär oss att vara varsamma mot djur, fåglar och vår omgivning. 
• Instruerar oss att att respektera och ta hand om våra föräldrar och äldre, och vara goda 

gentemot våra makar, barn, och andra familjemedlemmar. 

 

Är du nyfiken på ’Det’? Låt mig dela lite till med dig! Vad det också gör är att ’Det’… 

• Uppmuntrar oss att hjälpa, föda och stötta de som är svaga, fattiga, behövande och 
handikappade. 

• Vägleder oss att vara generösa. Givmilda och samarbetsvilliga. 
• Manar oss att vara något positivt genom att vi engagerar oss i frivilligarbete och 

samhällstjänst. 
• Lär oss att de bästa bland människorna är de som är till mest nytta för andra. 
• Bekräftar att de mest nobla och ädla människorna bland oss är de som besitter mest 

fromhet och rättfärdighet, vars hjärtan är rena och rensade från avundsjuka, hat och 
arrogans.  

• Manar oss att tänka, reflektera och resonera, och att grunda vår tro och våra slutsatser 
på bevis. 

 

Innan jag avslöjar sanningen så låt mig också påskina att ’Det’ också… 

• Lär oss att alla människor är lika värda oavsett ras, hudfärg eller nationalitet. 
• Förbjuder all form av apartheid, klassindelad diskriminering, och rasism. 
• Befaller oss att upprätthålla säkerheten, sprida fred och leva i fred och harmoni på 

jorden. 
• Instruerar oss att inte gå över gränsen gentemot andra, eller att stjäla deras pengar eller 

egendom. 
• Förbjuder dödandet av oskyldiga, såväl som förräderi, lurendrejeri, och brytandet av 

överrenskommelser.  
• Instruerar oss att undvika hat och fientlighet gentemot andra. 



• Instruerar oss att inte såra, baktala, förlöjliga eller förnedra andra. 
• Befaller oss att inte fuska, ljuga, eller tro dåligt om andra. 
• Vägleder oss till sanningsenlighet, rättvisa, pålitlighet, generositet och 

medmänsklighet. 
• Instruerar oss att upprätthålla en god relation med vår Skapare, oss själva och andra. 

 

Sannerligen så ledet ’det’ till den ultimata sanningen och framgången, sann sinnesfrid, verklig 
lycka, frälsning och evigt liv. 

Låt mig nu berätta vad ’Det’ är… 

 

Det Är Islam! 

Om våra sinnen är fångna i fördomar och trångsynthet, så kommer de aldrig känna igen 
Islams skönhet och sanning! 

Kanske en del läsare redan har förutfattade negativa föreställningar om Islam. Kanske har de 
bara sett hur det porträtterats i media, med fokus på terrorister – dessa få som skulle vara 
terrorister oavsett religion. Kanske har de läst eller hört om Islam från oäkta eller 
fördomsfulla källor. 

Hursomhelst, om du är intresserad av att ta till dig mer information om Islam, snälla läs då – 
med ett objektivt och öppet sinne – detta utdrag och de andra delarna ur serien (Upptäck Dess 
Skönhet på 7 Minuter!)  som visar på Islams skönhet och enkelhet och som bland annat 
informerar om: 

• Universums skapelse, 
• Hur vi skapades, 
• Vår andlighet, 
• Begreppet dyrkan 
• Meningen med livet, 
• Hur vi når sann glädje och absolut lycka, och vår slutgiltiga destination i nästa liv. 

 

Islam Besvarar Viktiga Frågor Såsom: 

• Vad är den ultimata sanningen? 
• Vem skapade oss? 
• Finns det en Gud? 
• Vem är vår Sanne Gud? 
• Vem är Guds sista Profet? 
• Vem ska vi dyrka? 



• Vilka är vi? 
• Varför finns vi till? 
• Vad händer efter vi dör? 
• Hur kommer nästa liv att vara? 
• Vad är vår slutliga destination – Paradiset eller Helveteselden? 
• Hur kan vi nå sann sinnesfrid, framgång och verklig lycka? 
• Hur kan vi få evigt liv? 

 

Upptäck Sanningen om Islam 

Ju mer du läser och lär dig om Islam, från sanna och pålitliga källor, desto mer kommer du 
upptäcka att det är den sanna religionen av Adam och Eva och deras avkomma från då till 
denna världs slut. Islams religion är enkel, logisk, tydlig, praktisk och omfattande. Islams 
skönhet är oändlig, eftersom den kommer från Den Oändlige, Skaparen. 

Den Ende Sanne Guden, Allah, säger i den vackra och oförändrade Koranen: 

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i 
fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. (5:3) 

Samme Ende Sanne Gud berättar för oss att Muhammad är Hans senaste och sista Profet, och 
som sänts till hela mänskligheten (Judar, Kristna, Muslimer, Hinduer, Buddister, ateister, 
agnostiker, och andra). 

Allah erbjuder Sin vägledning och Sitt Ljus till alla människor. Han avslöjar hemligheterna 
och nycklarna genom vilka vi kan nå inre lugn och tillfredsställelse, och även andlig frid och 
värdslig fred. 

Islam lär oss att vara rättvisa, visa, uppriktiga, ärliga, objektiva och öppensinniga i vårt 
sökande efter sanningen. 

 

Grundläggande Islamiska Namn och Termer: 

Allah: På Arabiska så är Allah det riktiga namnet på Den Ende Sanne Guden, Skaparen. 
Islam lär att Allah är hela mänsklighetens Sanne Gud. Arabiska Judar och Krista använder 
detta namn (Allah) med hänvisning till Gud, och det är det ord man använder för Gud i Biblar 
på det Arabiska språket. 

Muhammad: Den Ende Sanne Gudens (Allah’s) sista Profet – som sänts till hela 
mänskligheten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom). 

Den Heliga Koranen: Den Ende Sanne Gudens (Allah’s) sista Ord, såsom den uppenbarats 
till Profeten Muhammad. 

Islam: underkastelse till Den Ende Sanne Guden (Allah’s), Skaparens, Vilja. 



Muslim: En som underkastar sig till Den Ende Sanne Guden (Allah’s), Skaparens, Vilja. 

Är du fortfarande nyfiken? 

Serien Upptäck Dess Skönhet på 7 Minuter innehåller följande: 

1. Bara Toppen på Isberget 
2. Adam och Evas Religion 
3. Islams ABC 
4. Svar på Mänsklighetens Viktiga Frågor 
5. Hans Vackra Namn 
6. Den sista Uppenbarelsen 
7. Den Sista Budbäraren. 


