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FORORD

Dette er en ny norsk oversettelse av Koranen. Eller rettere sagt: av
Koranens budskap. For Koranen med sine mangetydige formule-
ringer og sitt dype meningsinnhold, sine rike billedlige henvis-
ninger og sin utsøkte rytme, kan vanskelig gjengis på noe annet
språk. Koranens budskap må likevel bli kjent.

Jeg har lagt følgende oversettelser til grunn for denne norske tek-
sten: The Quran av M.A.S. Abdel Haleem (Oxford 2004), Al-
Qur’an av Ahmed Ali (Princeton 2001), Koranens budskap av
Mohammed Knut Bernström (Stockholm 1998), Koranen av Einar
Berg (Oslo 2000), The Holy Qur’an av S.V. Mir Ahmed Ali (N.Y.
1988), The Glorius Qur’an av Dr. Ahmad Zidan og Mrs. Dina
Zidan (Cairo 1996), The Noble Qur’an av Abdelhaqq og Aisha
Bewley (Norwich1999) og The Qur’an av T.B. Irving (New Delhi
2001). Teksten har altså ikke funnet veien til norsk direkte fra ara-
bisk, men gjennom engelske oversettelser, en svensk og en tidlige-
re utgitt norsk oversettelse. Den er likefullt representativ for den
originale Koranen.

Oslo, 2010
Trond Ali Linstad
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KAPITTEL 1

Åpningen

1) I Guds, Den barmhjertige og nådiges navn. 2) All ære er for Gud,
skapelsens Herre, 3) Den barmhjertige og nådige, 4) som allmektig
styrer over Dommens dag. 5) Deg alene tilber vi, og Deg alene ber
vi om hjelp. 6) Led oss til Den rette vei! 7) Veien til dem Du gleder,
og som ikke får av Din vrede eller går galt av sted.
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KAPITTEL 2

Kvigen

I Guds, Den barmhjertige og nådiges navn

1) Alif lam mim. 2) Denne Skrift er uten tvil hjelp til de som er
bevisst Gud, 3) de som tror på det som er skjult for dem, holder
bønnen og gir av det Vi har gitt dem, 4) de som tror på det som blir
fortalt til deg og ble fortalt til andre før deg, og som mener det er
et liv etter dette. 5) De blir ledet av Gud, og dem skal det gå godt!
6) Andre nekter for det som er sant. Og det er det samme om du
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advarer dem eller ikke, for de vil ikke tro. 7) Gud har stengt hjertet
og ørene på dem, og øynene deres er dekket til. Det venter dem en
smertelig gjengjeldelse.

8) Noen sier: «Vi tror på Gud og Den siste dagen,» men de tror i
virkeligheten ikke. 9) De vil narre både Gud og dem som tror, men
de narrer ikke andre enn seg selv, uten at de forstår det. 10) De har
en brist i hjertet sitt, og Gud lar bristen vokse. Det venter dem
streng gjengjeldelse for at de ikke er sanne mot seg selv).

11) Blir det sagt: «Spre ikke forfall på jorden,» svarer de: «Vi setter
bare tingene på plass.» 12) I virkeligheten sprer de forfall, uten at de
fatter det. 13) Og sies det: «Tro da, som andre gjør,» svarer de: «Skal
vi tro slik som de enfoldige?» De er selv enfoldige, uten at de for-
står det.

14) Når de møter dem som tror, sier de: «Vi tror også.» Men alene
med sine onde innfall, innrømmer de: «Nei, vi er i virkeligheten
med dere, vi bare gjorde oss til.» 15) Gud skal lære dem å gjør seg
til! Han vil la dem ture fram i hovmod, på deres blinde ferd. 16) De
har byttet rettledning mot villfarelse, og det er et dårlig bytte! De
er ikke på rett vei.

17) De kan sammenliknes med noen som tenner ild, men rett som
ilden lyser, tar Gud lyset, og etterlater dem i mørke, uten å kunne
se. 18) Døve, stumme og blinde finner de ikke den rette vei. 19) Eller
de er som noen i et skybrudd, med mørke, torden og lyn, som set-
ter fingrene i ørene mot tordenens skrall, av frykt for å dø. Gud vet
hvem som avviser Ham. 20) Lynglimtene blender dem nesten. De
går fram når glimtene lyser, men står stille når mørket kommer.
Om Gud ville, tok Han fra dem hørsel og syn! Gud har alt i Sin
makt.
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21) Mennesker, søk Herren, som skapte dere og alle før dere, så dere
må bli bevisst Gud! 22) Han gjorde jorden til hvilested for dere, og
reiste himmelen som hvelving over. Fra skyen lar Han falle regn,
som gir frukt til å leve av. Sett ingen ved Guds side, når dere vet
bedre!

23) Er dere er i tvil om det Vi har åpenbart for Vår tjener
(Muhammed), så bring en tilsvarende tekst! Og hent de vitner dere
har, det blir ikke Gud, for det dere tror dere kan. 24) Men greier
dere det ikke, og slik blir det, så pass dere for Ilden, som næres av
mennesker og steiner, og er gjort klar dem som ikke vil tro.

25) Gi dem som tror og lever rett, det glade budskap at det venter
dem hager med sildrende bekker! Når de får frukter der å spise,
skal de si: «Dette er jo som det vi spiste før!» For hva de får, skal
likne på det. Det venter dem rene ektefeller. Og der skal de være
og bli.

26) Gud nøler ikke med å bruke selv fra den minste mygg, som
bilde. De som tror, ser en sannhet fra Herren. Men de som ikke vil
tro, skal si: «Hva kan Gud ha ment med det?» Slik villeder Han
mange, og rettleder mange. Men Han villeder bare dem som vel-
ger feil, 27) dem som bryter forbundet med Gud når det er stadfes-
tet (i menneskets natur), dem som skiller det Gud har forent og
som sprer forfall på jorden. De har mye å tape.

28) Hvordan kan dere avvise å tro på Gud? Dere var uten liv, og han
ga dere liv. Han lar dere dø, og så gir Han dere liv igjen. Ham ven-
der dere tilbake til! 29) Han skapte for dere alt på jorden! Og for-
met himmelhvelvingen til syv himler. Han kjenner alle ting.

30) En gang sa Herren til englene: «Jeg vil sette en forvalter på jor-
den.» De svarte: «Vil Du innsette en som skaper ufred og spiller
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blod, når vi lovsynger Din pris og helliger Ditt navn?» Gud sa: «Jeg
vet hva dere ikke vet.» 31) Han ga Adam kunnskap om alle tings
vesen. Han viste dem for englene, og sa: «Si Meg navnene på disse,
om det er sant som dere sier (at dere skulle være bedre til å styre).»
32) De svarte: «All ære er for Deg! Vi vet bare det Du har lært oss!
Du er Den allvitende vise.» 33) Han sa: «Adam, si hva tingene er!»
Adam gjorde det, og Gud sa: «Har Jeg ikke sagt dere at Jeg kjen-
ner det skjulte, i himlene og på jorden? Jeg vet hva dere viser og
skjuler.»

34) Vi sa til englene: «Bøy dere for Adam!» Alle gjorde det, unntatt
Iblis (Satan). Han nektet, full av hovmod. Og ble en som trosser
Gud.

35) Vi sa: «Adam, lev du og din hustru i hagen, og spis som dere vil
av den. Men kom ikke nær det ene treet, for da skal dere handle
galt .» 36) Satan fikk dem til å bryte budet, og de kom bort fra den
tilstand de var i. Gud sa: «Gå ut fra dette sted, alle sammen. Og
vær fiende for hverandre (mennesker og Satan). På jorden skal dere
en stund leve og finne deres underhold.

37) Men Adam fikk hjelpende ord fra Herren, som godtok hans
anger. For Han er Den barmhjertige, nådige. 38) Gud sa: «Gå ut fra
dette sted, alle sammen. Men det skal komme rettledning fra Meg.
Og de som følger den, skal ikke frykte eller sørge. 39) Men de som
nekter å tro, og avviser Vårt budskap, skal høre Ilden til, og i den
vil de være og bli.»

40) Israels barn, husk alt godt Jeg har gitt dere! Oppfyll deres løfte
til Meg, så skal Jeg oppfylle Mitt løfte til dere! Vis ærefrykt for
Meg! 41) Tro det budskapet Jeg nå gir, og som bekrefter budskapet
til dere. Vær ikke de første til å avvise det sanne! Endre ikke Mine
ord for en billig vinning, men frykt og vær bevisst Meg! 42) Bland
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ikke sannhet med løgn, og skjul ikke det som er sant, når dere vet
bedre! 43) Hold bønnen, gi til de trengende, og bøy dere i bønn
sammen med dem som gjør det. 44) Krever dere rettferd av andre,
men glemmer dere selv? Og det mens dere leser Skriften? Tenker
dere ikke etter?

45) Søk Guds hjelp i tålmodighet og bønn! Det er vanskelig, men
ikke for de ydmyke, 46) de som vet at de skal møte sin Herre, og
vende tilbake til Ham.

47) Israels barn, husk alt godt Jeg har gitt dere, og at Jeg valgte dere
framfor andre (for Mitt budskap). 48) Frykt Dommens dag, når
ingen kan ta en annens plass, tale til en annens fordel eller løse en
annen ut, når ingen hjelp skal gis. 49) Vi befridde dere fra Faraos
folk, som la på dere store byrder. De drepte sønnene deres og lot
bare kvinnene leve. I dette lå en prøvelse fra Herren. 50) Vi kløyv-
de sjøen og reddet dere. Men Faraos menn lot Vi drukne, rett for
øynene deres. 51) Vi ga Moses førti dager (på Sinaifjellet). Mens han
var borte, dyrket dere (gull-)kalven. Dere gjorde det som er galt! 52)

Vi tilga dere selv etter dette, for at dere måtte være takknemlige.

53) Vi ga Moses Den hellige skrift, og hjelp til å skille mellom rett
og galt så dere må finne den rette vei. 54) Moses, som talte og sa:
«Dere har gjort galt mot dere selv, mitt folk, ved å dyrke (gull-)kal-
ven! Vend om til deres Skaper, og gjør ende på (uretten blant) dere!
Det vil være best overfor Herren!» Og Han godtok deres anger, for
Han er velvillig og nådig.

55) Og den gang dere sa: «Hør, Moses, vi kan ikke tro hva du sier,
før vi ser Gud med våre egne øyne.» Da ble dere slått av lynet,
mens dere sto der og stirret. 56) Vi kalte dere tilbake til livet, da dere
var som døde, for at dere må være takknemlige. 57) Vi lot skyer gi
dere skygge. Og sendte dere (som mat) manna og vaktler. Vi sa:
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«Spis av det gode Vi har gitt dere.» For de rammet ikke Oss med
sin urett. Den slo tilbake på dem selv.

58) Vi sa: «Gå inn i dette landet (Palestina), og spis som dere vil av
dets frukter. Men stig ydmykt inn, og be: ‘Forlat det gale vi har
gjort!’ Da skal Vi tilgi dere, og gi rikelig til dem som gjør rett.» 59)

Men de urettferdige byttet og vred på disse ord, til noe annet enn
det som var sagt. Vi sendte dem en svøpe fra himmelen, som svar
på ugudeligheten deres.

60) Moses, som ba om vann til folket. Vi sa: «Slå med staven mot
klippen!» Tolv kilder sildret fram, og hver stamme visste drikke-
plassen sin. «Spis og drikk av Guds gaver, men spre ikke forfall på
jorden!» 61) Og dere som (beklaget dere og) sa: «Hør Moses, vi hol-
der ikke ut med bare en sort mat! Be din Herre gi oss alt hva jord
lar vokse av grønnsaker, agurker, korn, linser og løk!» Moses svar-
te: «Vil dere bytte det beste (frihet) mot det verste (fangenskap)? Så
dra tilbake til Egypt! Der får dere hva dere ber om!» De ble slått
med vanære og elendighet. Og pådro seg Guds vrede. For de for-
nektet Herrens budskap, og drepte i urett profetene. De fortsatte å
trosse Gud, og brøt de grenser Han har satt.

62) De som tror (ved denne Bok), og jøder, kristne og sabeere, ja,
hver som tror på Gud og på Dommens dag, og gjør det som er rett,
vil få sin lønn hos Herren! De skal ikke frykte eller sørge.

63) Vi sluttet pakten med dere, tok (Sinai-)fjellet som vitne, og sa:
«Hold fast ved det Vi har gitt dere, og husk hva som ligger i det, så
dere må bli bevisst Gud!» 64) Men dere vendte dere bort. Om ikke
Gud i Sin nåde hadde vist velvilje mot dere, ville dere vært fortapt!
65) Dere vet hvordan det gikk med dem som brøt sabbatsbudet. Vi
uttalte (denne dom) over dem: «Bli (som) aper, og et mål for (alles)
hån og forakt!» 66) Vi gjorde det som avskrekkende eksempel for
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både samtid og ettertid, og til påminning for dem som frykter
Gud.

67) Moses, som sa til folket: «Gud befaler dere å ofre en kvige.» De
svarte: «Spøker du med oss?» Moses sa: «Måtte Gud bevare meg fra
å gjøre noe så dumt.» 68) De sa: «Be din Herre klargjøre for oss hva
slags kvige det skal være!» Moses svarte: «Gud sier den ikke skal
være gammel eller ung, men midt imellom. Gjør nå som Han befa-
ler.» 69) Men de sa: «Be din Herre fortelle oss hvilken farge den skal
ha!» Moses svarte: «Gud sier den skal være gyllengul i fargen, en
glede for dem som ser den.» 70) De fortsatte: «Be din Herre med-
dele oss (nøyaktig) hvordan kvigen skal være, for alle kviger er like
for oss! Med Guds hjelp blir vi nok riktig ledet.» 71) Moses svarte:
«Gud sier det skal være en kvige som ikke er merket av pløying og
vanning, men lytefri og frisk.» De sa: «Nå har du sagt som det er!»
Og så til slutt slaktet de kvigen, men det var så vidt de fikk seg til
det.

72) (Israels barn!) Husk da dere drepte et menneske og ga hveran-
dre skylden for drapet. Gud åpenbarte hva dere ville skjule. 73) Vi
sa: «Slå ham med deler av den.» Slik vekker Gud døde til liv. Han
viser dere Sine tegn, for at dere skal tenke etter. 74) Men hjertene
deres ble harde som stein, ja, hardere! For av stein kan det sildre
bekker, når vann kommer ut av sprekker. Og stein kan styrte ned,
av frykt for Gud! Han overser ikke hva dere gjør.

75) Kan dere håpe på at disse vil tro? Flere av dem har, etter å ha
hørt og forstått Guds ord, bevisst fordreid det, enda de vet bedre.
76) De sier, når de møter dem som tror: «Vi tror også.» Men alene
med hverandre, spør de: «Har noen fortalt dem hva Gud har åpen-
bart for oss? De kan bruke det mot oss, overfor Herren! Tenker
dere ikke etter?» 77) Som om ikke Gud vet hva de viser og skjuler!
78) Det fins vanlige folk blant dem. De kjenner ikke Skriften, og
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legger til den gjetninger og håp. 79) Men stakkars de lærde som for
en ynkelig pris, forfalsker Skriften, og sier: «Dette er fra Gud!»
Stakkars dem, for hva de har gjort, og derved blitt ansvarlig for.

80) De sier: «Ilden skal røre oss bare noen dager.» Svar dem: «Har
Gud gitt løfte om det? Han bryter ikke hva Han lover! Eller hev-
der dere om Gud, noe dere ikke vet?» 81) Nei, de som handler galt,
og lar seg prege av det onde, skal høre Ilden til, og i den skal de
være og bli. 82) Men de som tror og lever rett, skal høre Paradiset
til, og i det skal de være og bli.

83) Israels barn, husk pakten som Vi sluttet med dere! Dere lovte å
ikke dyrke andre enn Gud, vise godhet mot foreldre og slektning-
er, foreldreløse og trengende, snakke vennlig til alle mennesker,
holde bønnen og gi pålagte gaver. Så falt dere fra, unntatt noen få,
og vendte dere bort. 84) I pakten som Vi sluttet med dere, lovte dere
å ikke å spille en broders blod, eller å drive ham fra sitt hjem. Dere
godtok og bekreftet dette. 85) Nå dreper dere frenden deres, og dri-
ver noen fra sine hjem! Dere støtter hverandre, i fiendskap og urett!
Tar dere fanger, krever dere motytelser for å frigi dem, men å drive
dem bort var galt! Tror dere bare på en del av Skriften, og forkas-
ter en annen? Skam og vanære i denne verden, og den strengeste
straff på Oppstandelsens dag, blir lønn for dem som opptrer slik!
Gud overser ikke hva dere gjør.

86) De som velger dette livet for det neste, får ingen mildnet straff.
Det blir ingen som kan hjelpe dem.

87) Vi ga Moses Den hellige skrift, og lot sendebud følge ham. Jesus,
Marias sønn, ga Vi klare tegn, og styrket ham med Den hellige ånd.
Men er det ikke slik (Israels barn), at hver gang det kom et sende-
bud til dere med noe dere ikke likte, var dere for hovmodige til å
lytte? Noen kalte dere løgnere, og andre drepte dere. 88) De sier:
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«Våre hjerter er lukket,» men det er Gud som har avvist dem, fordi
de ikke vil tro! De godtar bare noe (av Skriften). 89) Når det kom-
mer en åpenbaring fra Gud som bekrefter det de har fra før, for de
ba om seier over dem som ikke tror, og de skulle ha kjent det igjen,
så vil de ikke tro! Gud forkaster dem som avviser det sanne.

90) Hvilken simpel pris de selger seg for! De fornekter Guds bud-
skap i uvilje mot at Han nå åpenbarer Sin nåde til den tjener Han
vil! De rammes på nytt av Guds vrede! Straff og vanære venter dem
som ikke vil tro. 91) Sier man: «Tro på det Gud har åpenbart,» sva-
rer de: «Vi tror (bare) på det som er åpenbart for oss!» De avviser
alt senere, selv om det er sannheten, som bekrefter det de allerede
har. Si: «Hvorfor drepte dere Guds profeter, om dere virkelig tror?»

92) Moses kom til dere med et klart budskap. I hans fravær dyrket
dere (gull-)kalven. Dere gjorde det som er galt! 93) Vi sluttet pakten
med dere, tok (Sinai-)fjellet som vitne og sa: «Hold fast ved det Vi
har gitt dere, og lytt til budene Mine!» De svarte: «Vi hører, men
lyder ikke.» (Gull-)kalven var gitt plass i hjertene deres, på grunn
av deres manglende tro. Si: «Ondt er det troen deres får dere til,
om dere da virkelig tror!» 94) Og: «Hvis Paradiset hos Gud er for-
beholdt dere, mens alle andre er stengt ute fra det, skulle dere ikke
ønske døden, om dere er oppriktige?» 95) Men de kommer aldri til
å ønske seg døden, på grunn av det gale de har gjort. Gud kjenner
de urettferdige. 96) Du vil finne at de er ivrigst av alle til å klynge
seg til livet, ja, mer enn dem som dyrker andre ting enn Gud! Hver
og en av dem skulle ønske å leve i tusen år! Men uansett hvor lenge
de lever, skal de ikke unngå straffen, for Gud vet hva de gjør.

97) Si: «Den som er fiende til Gabriel, og det var han som på Guds
befaling ga hjertet ditt Koranen, som bekrefter det som fortsatt
består (av tidligere åpenbaringer), og som gir troende veiledning og
håp, 98) hver den som er fiende til Gud, Hans engler og Hans sen-
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debud, og til Gabriel og Mikael, skal vite at Gud er fiende til den
som ikke vil tro.» 99) Vi har gitt deg klare ord, som bare de som
avviser Gud, fornekter.

100) Er det ikke slik at hver gang de (Israels barn) inngår en avtale,
så er det noen av dem som forkaster den? Nei, de fleste av dem tror
ikke. 101) Og når et sendebud fra Gud er kommet til dem, og har
bekreftet det de har fra før, så forkaster noen av dem som tidligere
fikk Skriften Guds Bok, som om de ikke kjente den! 102) De lytter
til det de onde sier om Salomos tid. Men Salomo mistet ikke troen,
det var de onde som nektet å tro! De lærte folk magi, og det som
ble sendt ned til de to (falne) englene i Babylon, Harut og Marut.
Men disse lærte ingen, uten først å si: «Vi er bare en prøve, så vend
dere ikke fra troen!» Fra dem lærte de onde å så splid, mellom
mann og kone. Men de gjorde ingen skade ved det, uten at Gud
ville. De lærte det som skader dem selv, og ikke er til nytte. Og
enda hadde de fått vite, at hver den som skaffer seg slik kunnskap,
blir uten glede i det neste livet. De solgte seg for en ynkelig pris,
om de bare hadde visst! 103) Hvis de derimot hadde trodd, og vist
gudsfrykt, ville Gud gitt en annen lønn, hadde de bare visst. 104)

Dere som tror, si ikke: «Hør på oss!» Men: «Vær tålmodig med
oss!» Lytt til det som blir forklart! En smertelig gjengjeldelse ven-
ter dem som ikke vil tro. 105) De som ikke vil tro, blant dem som
tidligere fikk en åpenbaring, og de som dyrker andre ting enn Gud,
ønsker dere intet godt fra Herren. Men Gud gir av Sin velvilje, til
den Han vil. Hans godhet er uten grenser! 106) Om Vi lar et bud-
skap bli opphevet, eller glemt, erstatter Vi det med noe tilsvaren-
de, eller bedre. Gud har alt i Sin makt. 107) Gud styrer over himmel
og jord! Uten Ham fins ingen beskytter eller hjelper.

108) Vil dere stille de samme krav til sendebudet nå, som tidligere
ble stilt til Moses? Den som bytter bort tro med fornektelse, har
forlatt den rette vei. 109) Av dem som tidligere fikk en åpenbaring ,
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vil mange av misunnelse ønske dere bort fra troen, selv etter at de
vet hva som er sant. Men overse og tilgi dem, til Gud gjør Sin vilje
kjent. Han har makt over alt. 110) Hold bønnen og gi til dem som
trenger! Alt godt dere sender i forveien (til Dommens dag), skal
dere finne igjen hos Gud. Han vet hva dere gjør.

111) De sier: «Ingen kommer til Paradiset unntatt jøder!» Eller:
«Ingen kommer dit unntatt kristne!» Det er hva de ønsker. Si: «Gi
bevis, om dere snakker sant!» 112) Nei, slik er det ikke. Enhver som
gir seg inn under Guds vilje, og gjør det som er rett, vil få sin lønn
hos Herren, og skal ikke frykte eller sørge. 113) Jødene sier: «De
kristne følger ikke det sanne,» og de kristne sier: «Jødene følger
ikke det sanne.» Men alle leser de Skriften! De uten kunnskap sier
det samme om begge. Gud skal dømme mellom dem på
Oppstandelsens dag, i det de er uenige om!

114) Hvem gjør større urett enn de som stenger veien til Guds hus,
så Guds navn ikke skal nevnes der, og som ønsker å ødelegge dem?
De skulle ikke gå inn der uten gudsfrykt! Vanære i dette livet, og
streng gjengjeldelse i det neste, venter dem som opptrer slik.

115) Øst og vest tilhører Gud! Hvor du enn vender deg, står du
foran Gud. Gud omfatter og vet alt. 116) De sier: «Gud har lagt seg
til barn!» All ære til Ham, nei, Gud eier alt i himmel og på jord, og
alle ting er underlagt Ham. 117) Han er Skaper av himmel og jord!
Når Han vil, sier Han: «Bli!» Og det blir.

118) De som ikke vet bedre, sier: «Hvorfor taler ikke Gud til oss,
hvorfor gir Han oss ikke et tegn?» Folk sa det samme før. Ja, men-
neskehjertene er like. Men Vi har gjort budskapet klart, for hver
den som vil tro! 119) Vi har sendt deg (Muhammed) med sannhet!
Du skal gi det glade budskap, og advare. Og de er ikke ditt ansvar,
som blir Ilden til del.
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120) Jøder og kristne skal aldri bli fornøyd med deg før du følger
deres lære. Si: «Guds veiledning er den eneste sanne!» Og skulle du
følge deres ønsker, etter all den kunnskap du har fått, vil du stå
uten venn og hjelper for Gud. 121) De som Vi har gitt Skriften, og
som leser den på riktig vis, tror. De som ikke vil tro, skal tape.

122) Israels barn, husk Mine velgjerninger mot dere, og at Jeg valg-
te dere framfor alle andre! 123) Frykt Dagen når ingen kan ta en
annens plass, eller løse en annen ut, og forbønn skal bli avvist, når
ingen hjelp kan gis.

124) Husk Abraham, som ble satt på prøve av Herren. Han oppfyl-
te Herrens ord, og Gud sa: «Jeg vil gjøre deg til en leder blant men-
neskene.» Abraham spurte: «Skal det gjelde for etterkommerne
mine også?» Gud svarte: «Mitt løfte gjelder ikke for dem som gjør
galt.» 125) Vi gjorde Huset (Kaba) til reisemål og hellig sted for
menneskene, og sa: «Ta plassen der Abraham en gang sto, til sted
for bønnene deres!» Vi sluttet en avtale med Abraham og Ismael:
«Rens Mitt hus for dem som vandrer rundt det, søker stillhet ved
det, og som faller til jorden i bønn.» 126) Abraham sa: «Herre, gjør
dette til et fredlyst sted, og gi rikelig med frukt til dem som bor
her, om de tror på Gud og på Dommens dag.» Gud sa: «Jeg vil også
for en tid gi frukt til dem som nekter å tro. Så skal Jeg sende dem
til straff i Ilden, et sørgelig sluttsted.

127) Abraham og Ismael la grunnen for Huset. De ba: «Herre, ta
imot dette fra oss, Du som hører og vet! 128) Herre, gjør så vi under-
ordner oss Din vilje, og gjør de etter oss til et folk under Din vilje,
lær oss å dyrke Deg! Vend Deg til oss i nåde, Du som er tilgivende
og mild! 129) Herre, la det stå fram et sendebud blant dem, fra deres
egne rekker, for å framføre Dine budskap, undervise i Skriften, gi
visdom og rense dem! Du er mektig og vis!»
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130) Hvem andre enn den tankeløse vender ryggen til Abrahams
tro? Vi har valgt ham i denne verden, og han skal bli blant de rett-
ferdige i den neste. 131) Da Herren sa til ham: «Bøy deg for Gud,»
svarte han: «Jeg bøyer meg for all verdens Herre.» 132) Han ga søn-
nene sine den samme oppfordring, som Jakob senere gjorde:
«Mine sønner,» sa han. «Gud har valgt deres tro, så underkast
dere Hans vilje, helt til døden.» 133) Var vel dere (jøder) til stede
da Jakob lå for døden? Han sa til sønnene sine: «Hva dyrker dere
når jeg er borte?» De svarte: «Vi dyrker din Gud og dine forfedres
Gud, Abrahams, Ismaels og Isaks Gud, Den ene Gud, og vi
underkaster oss Hans vilje.» 134) Deres tid er forbi. De skal få som
fortjent, og dere skal få som fortjent. Dere skal ikke svare for
dem.

135) De sier: «Bli jøde,» eller «Bli kristen,» – «så dere kan finne den
rette vei!» Si: «Nei, vi følger Abrahams tro, opprinnelig og ren!
Abraham dyrket ingen andre guder enn Gud.» 136) Si: «Vi tror på
Gud og på det som er åpenbart for oss, og for Abraham, Ismael,
Isak, Jakob og etterkommerne deres, og som ble gitt Moses, Jesus
og alle profetene fra deres Herre, vi gjør ingen forskjell på dem. Vi
har underkastet oss Hans vilje.» 137) Og hvis de tror på det samme
som dere, så er de på rett vei. Men vender de seg bort fra det, ska-
per de splid og lager sekter. Gud skal verne dere mot dem! Han
hører og vet.

138) Si (dere som tror): «Gud har satt farge (til vår tro), og hvem gir
bedre farge enn Gud? Vi søker bare Ham!» 139) Si (til jøder og krist-
ne): «Vil dere strides med oss om Gud? Han som er vår Herre og
deres Herre? Vi skal stå ansvarlig for Ham for det vi gjør, og dere
for hva dere gjør. Vi dyrker oppriktig Ham! 140) Eller mener dere at
Abraham, Ismael, Isak, Jakob og etterkommerne deres var «jøder»
eller «kristne»? Si: «Vet Gud eller dere best?» Og hvem gjør vel mer
galt enn den som skjuler en sannhet fra Herren? Han vet alt dere
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gjør. 141) Deres tid er forbi. De skal få som fortjent, og dere skal få
som fortjent. For dere blir det ikke spørsmål om hva de gjorde.

142) Tankeløse folk vil si: «Hva har fått dem til å endre sin bønne-
retning?» Svar: «Øst og vest tilhører Gud! Han leder den Han vil
på rett vei.» 143) Vi har gjort dere (troende) til et rettferdig samfunn
og til et eksempel for alle, slik Profeten er eksempel for dere. Vi ga
den nye retningen for bønn for å skille dem som følger Sendebudet
fra dem som går en annen vei. Og det ble en vanskelig prøve, unn-
tatt for dem som lar seg lede av Gud. Gud vil ikke at deres tro skal
gå tapt! Gud er barmhjertig og nådig mot menneskene. 144) Vi har
ofte sett deg (Muhammed) vende ansiktet mot himmelen etter
hjelp. Vi skal gi deg en bønneretning du blir fornøyd med. Vend
ansiktet mot Den hellige moske (Kaba)! Ja, hvor dere enn er, dere
troende, så vend dere mot den i bønn. Og de som tidligere fikk en
åpenbaring skal vite at dette er en sannhet fra Herren. Gud over-
ser ikke hva de gjør.

145) Men selv om de fikk alle slags tegn, de som tidligere mottok
Skriften, så ville de ikke følge din bønneretning. Og du skal ikke
følge deres. De følger ikke hverandres heller. Men skulle du gi etter
for deres ønsker, med all den kunnskap du har fått, så ville du
handlet galt. 146) De som Vi tidligere har gitt Skriften, kjenner den
som de kjenner sine barn, men noen skjuler sannheten bevisst. 147)

Sannheten kommer fra Herren, så vær ikke av dem som tviler.

148) Alle vender seg mot et mål. Men kappes om å gjøre det gode!
Hvor dere enn er, skal Gud samle dere på Dommens dag. Gud har
makt over alt.

149) Hvor du enn går fram, så vend ansiktet mot Den hellige mos-
keen! Det er sannheten fra Herren. Gud overser ikke hva dere gjør.
150) Ja, hvor du enn går fram, så vend ansiktet mot Den hellige
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moskeen, og hvor dere enn er, så vend ansiktet mot den (under
bønn)! Da skal ingen kunne kives med dere, unntatt de urettferdi-
ge. Men frykt ikke dem, frykt Meg! Jeg skal vise dere velvilje, så
dere må finne den rette vei.

151) Vi har gitt dere et sendebud fra deres egne, for å framføre Vårt
budskap, rense dere (for urett), lære dere Skriften og (profetenes)
visdom, ja, lære hva dere ikke visste.

152) Husk Meg, og Jeg skal huske dere! Vær takknemlig mot Meg,
og vend dere ikke bort. 153) Dere som tror, søk hjelp i tålmodighet
og bønn! Gud er med de tålmodige.

154) Si ikke om dem som har mistet livet for Guds sak, at de er
døde! Nei, de lever, men dere oppfatter det ikke. 155) Vi skal stille
dere på prøve med frykt og sult, og med tap av eiendom, liv og
frukten (av deres arbeid). Men gi gledelig beskjed til de tålmodige,
156) de som sier, når ulykken rammer: «Vi tilhører Gud, og Ham
vender vi tilbake til!» 157) Guds godhet og nåde hviler over dem. De
er på rett vei.

158) Stedene Safa og Marwa (i Mekka) er symboler fra Gud. Den
som utfører den store eller lille pilegrimsreisen, og som vil ta en
rundgang om dem, gjør intet galt ved det. Hver den som av fri vilje
utfører en god handling, skal finne at Gud, som har kunnskap om
alt, verdsetter de troendes gjerning.

159) De som skjuler det Vi har åpenbart av klar beskjed og veiled-
ning, når det er gjort klart i Skriften, skal vrakes av Gud og men-
nesker, 160) med mindre de angrer og forbedrer seg, og slår fast det
som er rett. Da skal Jeg tilgi dem, for Jeg er tilgivende og nådig. 161)

Men de som nekter for sannheten og dør uten å ville tro, skal avvi-
ses av Gud, engler og mennesker. 162) I den tilstanden skal de være
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og bli. De får ingen mildnet straff, og det blir for sent å angre.
163) Vit at Gud er én Gud! Det fins ingen annen Gud enn Ham,
Den barmhjertige og nådige.

164) I skapelsen av himmel og jord, i skiftet mellom natt og dag, i
skipene som seiler på havet med nyttig last for menneskene, i van-
net Gud sender fra skyen og som gir liv til den døde jorden så det
vrimler av alle slags dyr, i vinders veksling og drivende skyers bane
mellom himmel og jord, er det tegn for den som bruker sin for-
stand.

165) Likevel fins det dem som stiller andre på linje med Gud, og
som elsker dem slik man elsker Gud. Men de som tror elsker Gud
mest. Om de som gjør galt kunne se de plager som venter dem på
Dommens dag, skulle de vite at Gud har makt over alt, og at Han
er streng i straff.

166) Når (falske) ledere tar avstand fra de som fulgte dem, og de får
se straffen som venter, skal alle bånd mellom dem blir brutt. 167) De
som fulgte dem skal si: «Kunne vi bare levd om igjen! Vi skulle ha
brutt med dem vi fulgte, slik de nå gjør det med oss!» Gud skal vise
dem hva de har gjort, og de vil bli fylt med anger, men de slipper
ikke ut av Ilden.

168) Mennesker, spis av det jorden gir og som er tillatt og godt. Følg
ikke i Satans fotspor, for han er deres erklærte fiende. 169) Han opp-
fordrer dere til å handle galt og gjøre usømmelige ting, og til å si
om Gud hva dere ikke vet. 170) Sier man til dem: «Følg det Gud har
åpenbart,» svarer de: «Nei, vi holder oss til våre fedres tradisjon,»
selv om disse ikke brukte fornuft og dessuten manglet veiledning.

171) De som nekter å lytte til sannheten er lik en som oppfatter den
andres rop, og likevel bare hører lyden, uten å forstå hva det drei-
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er seg om. Døve, stumme og blinde er de, for de bruker ikke sin
fornuft.

172) Dere som tror, spis av de goder Vi har gitt dere til livets under-
hold, og vær takknemlig mot Gud om det er Ham dere dyrker. 173)

Han har forbudt dere kjøtt av selvdøde dyr, blod og svinekjøtt. Og
det som annet enn Gud er påkalt over. Men spiser noen slikt av
nød, uten å ville bryte Guds påbud, og heller ikke henfaller til det,
ligger ingen skyld på ham. Gud er tilgivende og mild.

174) De som skjuler noe av Skriften som Gud har åpenbart, for å
oppnå en billig fordel ved det, henter ikke annet til seg enn Ild.
Gud taler ikke til dem på Oppstandelsens dag, og renser dem ikke
for skyld. Det venter dem smertelig gjengjeldelse. 175) De har byt-
tet veiledning mot villfarelse, og tilgivelse mot straff. De får mye å
tåle i Ilden.

176) Gud har gitt dere Skriften med sannhet! De som setter sin
mening mot den, har gått langt i å avvise Gud.

177) Verdighet (og rettskaffenhet) består ikke i å vende seg mot øst
eller vest! Nei, verdig (rettskaffen) er den som tror på Gud og på
Dommens dag, på englene, Skriften og profetene, den som gir av
det en har, selv om en har det kjært, til slektninger, foreldreløse og
fattige, veifarende og tiggere, og til å kjøpe løs dem som er ufrie,
den som holder bønnen og gir pålagte gaver, står ved inngåtte avta-
ler, er tålmodig i ulykke og nød, og i en vanskelig tid. Slike er
sanne i troen! De er virkelig gudsfryktige.

178) Dere som tror, det er foreskrevet dere gjengjeldelse hvis noen
blir drept, om så gjerningsmannen er fri eller ufri, mann eller kvin-
ne. Vil noen ettergi drapsmannen skal det følges opp på riktig vis
og krav om erstatning løses med det gode. I dette ligger velvilje fra

47



48



Herren, som vil hjelpe dere. Men den som etter dette bryter loven,
kan vente smertelig gjengjeldelse. 179) I straffen for drap ligger vern
av liv. Husk det, dere som tenker etter, så dere må bli gudfryktige.

180) Når en av dere ligger for døden og etterlater seg verdier, er han
pålagt å skrive testamente til fordel for foreldre og slektninger, på
tilbørlig vis. Det er en plikt for dem som frykter Gud. 181) Om
noen endrer testamentet etter å ha fått høre om det, faller skyld
bare på den som gjør det. Gud hører og vet alt. 182) Men dersom
noen vet at den som har testamentert, har gjort urett eller begått
en feil, og finner en bedre ordning for arvingene, så ligger ingen
skyld på ham. Gud er tilgivende og nådig.

183) Dere som tror, faste skal dere som andre før dere, for at dere må
bli bevisst Gud! 184) Fasten vare bestemte dager. Om noen er syk eller
på reise, skal han faste et antall andre dager. Den som finner det van-
skelig å faste, kan i stedet gi mat til en fattig. Men best er å gjøre det
gode av seg selv! Å faste er til eget beste, om dere bare visste.

185) Ramadan er den måned da Koranen ble åpenbart som veiled-
ning for menneskene, og med klare ord til hjelp for å skille mellom
rett og galt. De av dere som er til stede i den måneden, skal faste.
Men den som er syk eller på reise, skal faste et antall andre dager.
Gud vil gjøre det lett, og ikke vanskelig for dere! Hold faste de
foreskrevene dagene, og ær Gud, som har hjulpet dere. Ja, vær tak-
knemlig mot Ham.

186) Når de hengivne spør etter Meg, skal de vite at Jeg er nær! Jeg
svarer den bedendes bønn. Måtte de høre og tro på Meg, så de blir
riktig ledet.

187) Det er tillatt under fasten å være sammen med deres hustruer
om natten. De er (nær som) kledning for dere, og dere for dem.
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Gud vet at dere gjorde feil, men har vist nåde og tilgitt. Nå kan
dere være sammen med dem, og søke det Gud har forordnet. Spis
og drikk til det hvite anstrøk av lys i morgengryet kan skilles fra
nattens mørke, og hold faste til kvelden. Men vær ikke sammen
med dem, tilbaketrukket i moskeen for bønn. Dette er Guds gren-
ser, så kom ikke nær dem! Gud gjør Sitt ord kjent for at mennes-
kene må bli bevisst Ham.

188) Bruk ikke hva dere eier på uriktig vis, og tilby det ikke til folk
med makt for ulovlig å få hva andre eier, når dere vet bedre!

189) De spør om månens faser. Si: «Disse viser tid for menneskene,
og fastsetter pilegrimsreisen.» Det er ikke fromt å gå bakveien til en
oppgave, nei, from er den som frykter Gud! Velg strak vei og tenk
på Ham, så skal det gå dere godt.

190) Kjemp for Guds sak mot dem som kjemper mot dere, men
start ingen fiendtlighet. Gud er ikke med dem som skaper ufred.

191) (Om de velger å kjempe mot dere, så) gjør ende på dem, hvor
dere enn møter dem, og driv dem ut fra de steder som de drev dere
ut fra, for undertrykking er verre enn døden. Kjemp ikke ved den
hellige Kaba, om ikke de fører striden dit. Men hvis de angriper, så
gjør ende på dem, for slik er fornekternes lønn. 192) Legger de våp-
nene ned, skal de vite at Gud er tilgivende og mild.

193) Kjemp mot dem som kjemper mot dere til undertrykking ikke
lenger fins, og all hengivelse kan rettes mot Gud. Om de gir seg,
skal striden opphøre, unntatt med dem som gjør galt.

194) Det er tillatt å kjempe selv i en fredlyst måned, dersom dere blir
angrepet og helligheten ved den blir brutt. Det er rettferdig gjen-
gjeldelse. Om noen angriper dere, så angrip ham på samme vis.



52



53



54



Men vær bevisst Gud, og vit at Gud er med de gudfryktige.

195) Gi av det dere har, for Guds sak! Smålighet skader dere selv, så
gjør det gode! Gud er med dem som handler rett.

196) Gjør den store og den mindre valfarten (hadj og umra) for
Gud! Men om dere er forhindret, så gi et passende offer i stedet,
og rak ikke hodet (etter ritene) før det har nådd fram. Er noen syk
eller har en lidelse i hodet (så det ikke bør rakes), kan han løse seg
ved å faste, gi en gave til fattige, eller ved et annet offer. Om det er
fred, og noen etter den mindre valfarten vil fullføre den større, skal
han gi hva han kan som offer, og den som intet har, skal faste tre
dager under valfarten og sju dager etter hjemkomsten, i alt ti fulle
dager. Dette gjelder ikke den som bor ved moskeen (og som ikke
stadig kan være pilegrim). Husk Gud, som er fast i gjengjeldelse.

197) Hadj, den store valfarten, skal skje i bestemte måneder. Den
som deltar i den skal så lenge valfarten varer, avstå fra intimt sam-
vær, upassende adferd og krangel. Gud vet hva godt dere gjør! Ta
med det nødvendigste på reisen, og gudsfrykt er mest nødvendig!
Følg Meg, om dere bruker forstand.

198) Det er ikke galt under valfarten å søke Herrens gaver ved han-
del. Når dere strømmer med folkemengden fra Arafat, så påkall
Gud ved det hellige veimerket (Musdalifa), og husk Ham Som
ledet dere den gangen da dere gikk feil. 199) Fortsett med folke-
mengden og be om Guds tilgivelse. Han er barmhjertig og nådig.
200) Når dere har fullført seremoniene, så minnes Gud som dere
minnes deres fedre, men med større hengivenhet. Noen ber:
«Herre, gi oss av det gode i livet!» De får ikke av det gode i det
neste. 201) Andre ber: «Herre, gi oss av det gode i livet og i det neste
også, og bevar oss fra Ildens plage!» 202) De skal få som fortjent. Og
Gud er rask med svar.
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203) Ær Gud i de (tre) fastsatte dagene. Men bryter noen opp etter
to, gjør han ikke galt ved det, og heller ikke den som blir lenger,
om han frykter Gud i alt. Ja, frykt og vær bevisst Gud, og vit at alle
skal samles hos Ham.

204) Det fins den som taler om dette livet på en måte som tiltaler
dere. Han hevder bestemt å snakke sant, men er den bitreste fien-
de. 205) På sin vei gjør han det som er galt. Han bryter ned normer
og moral, og undergraver det mennesker har skapt. Gud verdsetter
ikke forfall. 206) Sier noen han skal frykte Gud, gjør han i hovmod
mer galt. Helvete er til pass for ham, og det er et ynkelig sted. 207)

Mens andre vil gi sitt liv for å vinne Guds velbehag. Og Gud viser
Sine hengivne godhet.

208) Dere som tror, søk full underkastelse (under Gud), og følg ikke
i Satans fotspor, for han er deres erklærte fiende. 209) Men skulle
dere gå feil etter å ha blitt riktig ledet, så vit at Gud er mektig og
vis. 210) Venter de intet mindre enn at Gud og englene skal vise seg
for dem, under skyen? Nei, når det skjer skal Guds plan være full-
byrdet, og alle ting gått tilbake til Ham.

211) Spør Israels barn hvor mange klare tegn Vi har gitt dem! Den
som forvrenger de budskap som Gud i Sin nåde har gitt, skal vite
at Gud er streng i straff.

212) De som ikke vil tro ser dette livet i et tiltalende lys, og de er
nedlatende overfor de troende. Men de som søker Gud skal stå
fremst, på Oppstandelsens dag! Gud gir rikelig med gaver til den
Han vil.

213) Menneskene var en gang ett samfunn. (De ble uenige, og) Gud
sendte profeter til dem for å gi gledens budskap og advare. Han ga
dem Skriften med sannhet, for å avgjøre i de spørsmål som folk var
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blitt uenige om. Men de som fikk Skriften tolket den på forskjel-
lig vis, av nag til hverandre, og det selv etter at alt var klart. Men
Gud ved Sin velvilje, ledet de troende til sannhet i de spørsmål som
uenigheten gjaldt. Gud leder den Han vil på rett vei.

214) Mener dere å kunne gå til Paradiset uten først å kjenne det som
rammet andre som levde før dere? De ble rammet av ulykke og
nød, og rystet så Sendebudet og de som trodde, ropte: «Når kom-
mer hjelpen fra Gud?» Guds hjelp er alltid nær.

215) De spør hva de skal gi til andre. Si: «Hva dere kan spare av det
dere har, la det gå til foreldre og nære slektninger, til foreldreløse,
fattige og veifarende. Gud vet hva godt dere gjør.»

216) Det er en plikt for dere å kjempe, selv om dere skulle føle mot-
vilje mot det. Dere kan kjenne motvilje mot noe som tjener dere,
og velvilje for noe som skader dere. Gud vet hva dere ikke vet.

217) De spør om det er tillatt å kjempe i den hellige måned. Svar:
«Å kjempe i den er alvorlig, men det er mer alvorlig for Gud å legge
hindringer i Guds vei, fornekte Ham, stenge adgangen til Det hel-
lige huset og drive bort troende fra det. Å undertrykke er verre enn
å ta liv.» Og (vit at) de skal fortsette å kjempe mot dere til de får
dere bort fra troen, om de kan. Men faller noen fra og dør i for-
nektelse av det som er sant, vil deres innsats bli uten verdi både i
denne og den neste verden. De skal høre Ilden til, og i den vil de
være og bli. 218) Men de som tror og drar ut og kjemper for Guds
sak, kan håpe på nåde fra Gud. Han er tilgivende og nådig.

219) De spør om rusmidler og pengespill. Si: «Begge er til stor skade,
men også til glede for folk. Skaden veier tyngre enn gleden.» De
spør hva de skal gi til andre. Si: «Alt mer enn den enkelte trenger.»
Slik klargjør Gud Sitt budskap så dere må tenke etter, 220) om dette
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og det neste livet. De spør deg om foreldreløse. Si: «Å hjelpe dem
er bra. Og har dere med slike å gjøre, så se dem som brødre og søs-
tre. Gud vet hvem som skader og hvem som gjør godt. Om Gud
ville, gjorde Han det hardt for dere (også)! Han er mektig og vis.

221) Gift dere ikke med kvinner som dyrker annet enn Gud, før de
tror! En troende (Guds) tjenerinne er bedre enn en som søker
andre guder, hvor tiltalende hun enn er. Og gift ikke deres kvinner
med menn som søker annet enn Gud, før de tror! En troende
(Guds) tjener er bedre enn en som søker andre guder, hvor tilta-
lende han enn er. Disse innbyr til Ilden, mens Gud innbyr til
Paradis og tilgivelse ved Sin nåde. Han klargjør Sitt ord for folk, så
de må tenke etter. 222) De spør om kvinnens månedlige blødning.
Si: «Den er en ulempe, så holde avstand til kvinner den tiden, og
vær ikke hos dem før de er rene. Søk deretter nærhet til dem slik
som Gud har forordnet. Gud er med dem som vender seg til Ham,
og som vil rense seg. 223) Deres hustruer er som åkre for dere, så plei
dem slik dere (begge) ønsker, alt på beste vis. Frykt Gud, som dere
skal møte. Gi glad melding til dem som tror.

224) Bruk ikke Gud i deres eder om dere vil gjøre det som er rett,
vise gudsfrykt og fremme respekt blant folk. Gud hører og vet alt.
225) Han lytter ikke til meningsløse eder, men spør hva hjertene
rommer. Han er tilgivende, mild.

226) Den som vil skille seg fra sin hustru, og erklærer å skulle holde
seg fra henne, har en ventetid på fire måneder. Om han angrer og
snur, er Gud velvillig og nådig. 227) Men står han fast ved å ville
skilles, skal han vite at Gud hører og vet (alt hva han sier og gjør).
228) En skilt kvinne må vente i tre månedlige perioder før hun kan
gifte seg på nytt. Og tror hun på Gud og Den siste dagen skal hun
ikke skjule det Gud kan ha skapt i hennes skjød. Mannen gjør i så
fall rett i å ta henne tilbake, om (de to) ønsker forsoning. En hus-
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tru har samme rettigheter mot sin ektemann som dem ekteman-
nen har mot sin hustru, men ektemannen har et fortrinn (ved sitt
ekstra ansvar). Gud er mektig og vis.

229) Skilsmisse kan erklæres og tilbakekalles to ganger. Partene kan
(hver gang) gjenoppta samlivet på sømmelig vis, eller la ekteskapet
bli oppløst med det gode. Det er ikke tillatt å ta tilbake hva hus-
truen har fått, med mindre begge parter frykter at de ikke skal
kunne overholde de grenser som Gud har satt. Men om partene
frykter ikke å kunne fortsette ekteskapet innenfor Guds grenser,
kan hustruen for å sette seg fri, avstå noe til mannen uten at par-
tene skal kritiseres. Bryt ikke Guds grenser! De som gjør det, hand-
ler galt.

230) Hvis mannen skiller seg endelig fra hustruen, kan han ikke ta
henne tilbake med mindre hun har vært gift med en annen. Blir
hun skilt fra den nye mannen, kan ikke partene (i det første ekte-
skapet) klandres om de søker sammen igjen. De må overholde
Guds grenser, som Han klargjør for folk med forstand. 231) Når
dere har skilt dere fra deres hustru, og ventetiden er slutt, så ta
henne tilbake på sømmelig vis, eller la henne gå på sømmelig vis.
Hold henne ikke tilbake mot hennes vilje, for å skade henne! Den
gjør galt mot seg selv, som gjør det. Og driv ikke gjøn med Guds
ord, men husk Hans godhet og det Han har åpenbart, av Skriften
og visdommen for å advare mot det som er galt. Frykt Gud, som
har kunnskap om alt.

232) Når dere har skilt dere fra deres hustru, og ventetiden er slutt,
må dere ikke hindre henne i å gifte seg med en annen, om det avta-
les på sømmelig vis. Det er pålegget til dem som tror på Gud og
Den siste dagen, for dette er anstendig og rent. Gud vet hva dere
ikke vet, om hva som er best for dere.
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233) Mødre skal amme sine barn i to år om de ønsker full amming.
Barnets far skal skaffe mat og klær, etter skikk og bruk. Men ingen
kan pålegges mer enn man makter, og en mor skal ikke lide over-
last for sitt barn, heller ikke en far. Det samme gjelder en verge.
Hvis foreldrene etter samråd vil avvenne barnet, er ikke det galt,
heller ikke om de finner amme til barnet, når de betaler på riktig
vis. Frykt Gud og vit at Han ser hva dere gjør.

234) Når dere dør og etterlater hustruer, skal disse vente i fire måne-
der og ti dager før de kan gifte seg på nytt. Etter at den tiden er
over, står de fritt, og ingen skal kunne klandres for hva de velger å
gjøre, innenfor rammen av det som er sømmelig. Gud vet hva dere
gjør. 235) Det er ikke galt å foreslå ekteskap til slike kvinner, eller å
ha tanker om det. Gud vet hva dere vil si til dem. Men inngå ingen
hemmelig avtale med dem, med mindre dere er oppriktige. Og
skriv ingen ekteskapskontrakt med dem før ventetiden er over.
Gud kjenner deres innerste tanker! Ta dere i akt for Ham, og vit at
Gud er tilgivende, mild.

236) Dere gjør ikke galt om dere skiller dere fra en kvinne som dere
ikke har rørt, eller bundet dere ved medgift til. Men gi henne en
passende erstatning, den velstående etter det han klarer, og den fat-
tige etter hva han makter, som det sømmer seg. Det er plikt for
dem som handler vel. 237) Hvis dere skiller dere fra en kvinne som
dere ikke har rørt, men bundet dere ved medgift til, så gi henne
halvparten av det som er avtalt, om kvinnen ikke avstår fra delen
sin, eller mannen fra sin. Å avstå fra det en har rett til ligger guds-
frykt nær. Husk at dere må vise storsinn! Gud ser hva dere gjør.

238) Hold fast ved de daglige bønnene, be på beste vis, og stå
ydmykt for Gud. 239) Om dere er i fare, så be ridende eller til fots,
men i sikkerhet skal dere påkalle Gud slik Han lærte dere da dere
ikke visste.
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240) De som dør og etterlater hustruer, skal testamentere til fordel
for dem så de får underhold for et år med rett til å bo i hjemmet.
Men velger noen å flytte, skal ingen kunne klandres for hva de vel-
ger å gjøre, innenfor rammen av det som er sømmelig. Gud er
mektig og vis.

241) Skilte kvinner har også rett til et sikret underhold. Det er plikt
for dem som frykter Gud. 242) Slik klargjør Gud Sitt budskap så
dere må tenke etter.

243) Du kjenner vel til dem som i tusentall forlot sine hjem for å
unngå en dødelig fare? Gud lot døden innhente dem. Men så vek-
ket Han dem til live igjen! Gud gir av Sin godhet til menneskene.
Men folk flest viser ingen takknemlighet.

244) Kjemp for Guds sak, og vit at Gud hører og vet. 245) Hvem gir
Gud et lån (av gode gjerninger), som Han betaler mangfoldig
igjen? Gud tar og Gud gir, og Ham vender dere tilbake til.

246) Du har vel hørt om de eldste i Israel, etter Moses sin tid, da de
sa til en av sine profeter: «Utnevn en konge over oss, så vi kan
kjempe for Guds sak.» Profeten sa: «Det kan vel tenkes hvis dere
blir kalt til kamp, at dere ikke vil kjempe?» De sa: «Hvorfor skulle
ikke vi kjempe for Guds sak, når vi er blitt drevet bort fra våre
hjem og våre barn?» Men da de ble kalt til kamp, trakk de seg
unna, med unntak av noen få. Gud vet hvem som handler galt.

247) Profeten deres sa til dem: «Gud har sendt dere Saul til konge.»
De svarte: «Hvordan skulle han kunne herske over oss? Vi har stør-
re rett til makten, og dessuten mangler han rikdom.» Profeten sa:
«Gud har foretrukket ham for dere, og gitt ham kunnskap og styr-
ke. Gud gir av Sin makt til den Han vil! Han er storslagen, vis.» 248)

Profeten deres la til: «Det skal bli et tegn ved hans makt at dere vil
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få hjerter fylt av Herrens ro, og med arven etter Moses og Aron sin
ætt, understøttet av engler. I dette er veiledning for dere, om dere
virkelig tror.»

249) Da Saul brøt opp med hæren, sa han: «Gud skal sette dere på
prøve ved en elv! Den som drikker av vannet fra elven, skal ikke
følge meg. Men den som lar være å drikke, skal høre meg til. Den
unnskyldes som bare tar en munnfull.» Men alle drakk de av elven,
med unntak av noen få. Da Saul krysset elven med dem som trod-
de, sa de (som var blitt tilbake): «Vi har ikke styrke i dag til å kjem-
pe mot Goliat og hans hær!» Men de som visste at de skal møte
Gud, sa: «Hvor ofte har ikke en liten gruppe, med Guds hjelp, sei-
ret over en stor? Gud er med de besluttsomme!»

250) De sto vendt mot Goliats hær, og ba: «Herre, gi oss kraft til å
holde stand! Plant våre føtter fast! Gi oss seier over dem som ikke
vil tro!»

251) Med Guds hjelp drev de dem på flukt. Og David drepte Goliat.
Gud ga ham makt og visdom, og all den kunnskap han ønsket.
Om Gud ikke brukte noen for å drive andre tilbake, ville jorden så
visst bli fordervet. Men Gud viser verden godhet. 252) Dette er bud-
skap som Vi gir deg i sannhet, for du er et sendebud.

253) Noen sendebud ga Vi mer enn andre. Det gjelder han Gud
snakket til (Moses), og enkelte er satt enda høyere. Vi ga Jesus,
Marias sønn, klare tegn og styrket ham med hellig ånd. Om Gud
ville, skulle ikke de som fulgte profetene blitt uenige, etter å ha fått
klar beskjed. Men det oppsto uenighet blant dem. Noen tror, og
andre ikke. Om Gud ville, skulle de ikke blitt uenige. Men Gud
gjør som Han vil.
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254) Dere som tror, gi av det Vi har gitt dere før Den dag kommer
da ingen kan forhandle om sitt liv, og verken vennskap eller for-
bønn gjelder. De som fornekter det som er sant, gjør galt.

255) Gud, det fins ingen annen Gud enn Ham, Den levende, evige
opprettholder av alle ting! Verken tretthet eller søvn griper Ham.
Han eier alt, i himmel og på jord. Hvem kan påvirke Ham, uten at
Han vil? Han vet hva mennesker vet, og ikke vet. Alt mennesker
fatter, er gitt dem av Ham! Hans allmakt favner himmel og jord. Å
bevare dem koster Ham intet. Han er Den opphøyde, veldige.

256) Det skal ikke være tvang når det gjelder tro! Rett vei er skilt fra
den gale. Den som avviser falske guder og tror på Gud, har et feste
som ikke svikter! Gud hører og vet alt.

257) Gud er de troendes beskytter. Han leder dem fra mørke til lys.
Men de som fornekter sannheten, blir veiledet av falske guder.
Disse leder dem fra lys til mørke. De skal høre Ilden til, og i den
vil de være og bli.

258) Du husker vel han som diskuterte med Abraham, om Herren?
Gud hadde gitt ham kongelig makt. Abraham sa: «Min Herre
bestemmer over liv og død.» Han svarte: «Jeg bestemmer også over
liv og død.» Abraham sa: «Gud lar sola stå opp i øst. La nå du den
stå opp i vest!» Han som ikke ville tro ble forvirret. Gud hjelper
ikke de hovmodige.

259) Eller han som gikk forbi en ødelagt by, og sa: «Skal Gud kunne
gi dette liv, når alt er dødt?» Gud lot ham dø, og ligge slik i hun-
dre år. Så vekket Han ham til live, og sa: «Hvor lenge har du ligget
her?» Han sa: «Jeg har vel ligget her en dag eller så.» Gud sa: «Nei,
du har ligget her i hundre år! Men se på nisten, av mat og drikke,
den er ikke fordervet. Se nå på eselet (som er fordervet). Vi skal
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gjøre deg til et tegn for menneskene! Vi vil reise de døde bena, og
kle dem med kjøtt.» Da det var gjort, sa mannen: «Nå vet jeg at
Gud kan alt.»

260) Og Abraham, som sa til Herren: «Vis meg hvordan Du gir liv
til de døde.» Gud spurte: «Tror du da ikke?» Abraham svarte: «Jeg
tror, men vil gi hjertet mitt ro.» Gud sa: «Ta fire slag av fugler, og
la dem bli knyttet til deg. Sett dem (døde) på åsene omkring. Når
du kaller, skal de komme flyvende. Vit at Gud er mektig og vis.»

261) De som gir av det de eier for Guds sak, kan sammenliknes med
såkorn. Hvert korn gir sju aks, og hvert aks bringer hundre korn.
Gud gir mangedobbelt til den Han vil! Gud er storslagen, vis.

262) De som gir av det de eier for Guds sak, uten å snakke om det
og uten å såre andre ved det, skal få sin lønn hos Herren! De skal
ikke frykte eller sørge.

263) Vennlige ord og tilgivelse er bedre enn gaver fulgt av ydmykel-
se. Gud er Seg selv nok, og Han er tilgivende, mild.

264) Dere som tror, gjør ikke gaver verdiløse ved å snakke om dem,
eller såre andre med dem, som den som gir av det han eier for å
bli sett, men som ikke tror på Gud og på Dommens dag. Han kan
sammenliknes med en steingrunn, under et tynt lag med jord.
Kommer regn vaskes jorden bort, og steingrunnen blottlegges.
Ingen ting blir tilbake av hans for syns skyld gode handling. Gud
avviser dem som ikke vil tro.

265) Men de som gir av det de har for å oppnå anerkjennelse fra
Gud, og for å styrke seg selv, kan sammenliknes med en hage på
en høyde. Når det kommer regn, gir hagen dobbel høst. Og uten
regn, er det milde dugget nok. Gud vet hva dere gjør.



80



266) Skulle noen ønske at han hadde en hage, med palmer og druer,
sildrende bekker og alle slags frukter, for så, når han blir gammel
og barna enda er små, å få hagen rammet av en veldig storm, med
gnistrende lyn så den brenner opp? Slik klargjør Gud Sitt ord for
dere så dere må tenke etter.

267) Dere som tror, gi til andre av de gode tingene som dere har fått
og som Vi lar jorden frembringe. Velg ikke til gaver dårlige ting
som dere selv ville følt det nedlatende å få. Gud er Seg selv nok, og
til Ham hører all ære.

268) Satan skremmer dere med fattigdom, og oppmuntrer dere til
skjendig handling. Men Gud lover dere Sin tilgivelse og nåde. Gud
omfatter og vet alt.

269) Han gir visdom til den Han vil. Og den som har fått visdom,
har fått en storslått gave! Men bare de med innsikt forstår.

270) Gud vet hva dere gir til andre eller hva dere lover å gi. De urett-
ferdige har ingen hjelper.

271) Om dere gir og andre ser, så er det bra. Men bedre er å gi og
hjelpe fattige, i det skjulte! Det visker ut dårlig handling! Gud vet
hva dere gjør.

272) Det ligger ikke på deg (Muhammed) å lede dem. Men Gud
leder den Han vil. Alt godt dere gir er til deres eget beste, om dere
ønsker å gi for Guds sak. Hva dere gir skal dere få fullt igjen. Det
skal ikke bli gjort urett mot dere.

273) Gi til de trengende som er opptatt med Guds sak, og ikke kan
ta annet arbeid. Visste man ikke bedre kunne en tro at de klarer seg
godt, for de er tilbakeholdne. Du vil kjenne dem på væremåten
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deres, for de ber ikke brysomt om hjelp. Gud vet hva godt dere
gjør.

274) De som gir av det de har, både natt og dag, og i det skjulte og
åpent, vil få sin lønn hos Herren. De skal ikke frykte eller sørge.

275) De som livnærer seg på åger skal på Dommens dag stå fram
som forrykt og besatt av Satan. Dette fordi de sier: «Handel er som
åger.» Men handel er tillatt og åger er forbudt av Gud! Den som
slutter etter Herrens advarsel, kan beholde hva han alt har tjent.
Gud skal bli hans dommer. Men de som faller tilbake og fortsetter
med å ta åger, skal høre Ilden til og i den vil de være og bli. 276) Gud
fjerner gevinsten på utbytting, men mangedobler fortjenesten ved
gaver. Han liker ikke de utakknemlige som gjør det som er galt.

277) De som tror og lever rett, holder bønnen og gir velferdsgaver,
vil få sin lønn hos Herren! De skal ikke frykte eller sørge.

278) Dere som tror, vis ærefrykt for Gud! Og ettergi utestående åger-
renter, så sant dere virkelig tror. 279) Ellers er dere i strid med Gud
og Hans sendebud! Men vender dere om, kan dere beholde den
opprinnelige kapital. Dere skal ikke gjøre urett mot andre! Men
det skal heller ikke gjøres urett mot dere!

280) Om en skyldsatt er i vansker, så gi henstand til forholdene
bedres. Men å ettergi gjelden som gave er best, om dere bare vis-
ste.

281) Frykt Dagen dere vender tilbake til Gud og hver skal få som
fortjent! Ingen skal lide urett.

282) Dere som tror, når dere gjør avtale om et lån for en tid, så skriv
avtalen ned. La en kyndig person skrive avtalen for dere, på rett vis.
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Og ingen som kan det må avslå, når Gud har lært ham det. Så la
ham skrive, mens den som låner dikterer. Og må han frykte Gud,
sin Herre, så han verken skriver mer eller mindre. Hvis den som
låner er lite flink eller svak, eller ikke kan diktere (fagspråk), så la
en som ivaretar hans interesser diktere, så alt går rett for seg. Hent
to mannlige vitner eller en mann og to kvinner som dere har tiltro
til, slik at hvis en kvinne husker (fagspråket) feil (fordi hun ikke
har erfaring), så kan den andre hjelpe henne. Vitner skal ikke unn-
dra seg når de blir hentet. Ta bryet med å skrive ting ned enten det
er stort eller lite, og få med forfallstiden. Dette er det rette for Gud.
Det er tryggest som bevis, og best for å unngå tvil. Men skal varer
leveres direkte fra den ene til den andre, behøver ikke avtaler å skri-
ves. Bruk likevel vitner når dere handler. Verken den som skriver
eller vitner må lide overlast! Det vil være gudløs handling. Frykt
Gud, Som opplyser dere! Han har kunnskap om alt.

283) Hvis dere er på reise og ikke finner en kyndig til å skrive, kan
det tas pant som sikkerhet. Men velger dere å stole på hverandre
(og ikke kreve pant), må den som gis tillit vite å følge opp ansva-
ret sitt og frykte Gud, sin Herre. Ingen må holde vitnemål tilbake,
for den som gjør det har urett i sitt hjerte. Gud vet hva dere gjør.

284) Til Gud hører alt, i himmel og på jord. Om dere viser eller skju-
ler hva som er i hjertene deres, vil Gud stille dere til ansvar for det.
Han tilgir den Han vil, og straffer den Han vil. Gud har alt i Sin
makt.

285) Sendebudet tror på det Herren har gitt ham, og det gjør de tro-
ende også. De tror på Gud, Hans engler, Hans bøker og Hans sen-
debud. Og de gjør ikke forskjell på sendebudene. De sier: «Vi
hører og lyder, Herre! Og ber om Din forlatelse! Du, som er målet
for vår reise.»
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286) Gud forlanger ikke mer av noen enn det vedkommende kan
makte. Hver skal godskrives og belastes som fortjent. «Herre, døm
ikke om vi glemmer eller feiler, og tyng ikke oss som andre før!
Herre, gi oss ikke å bære hva vi ikke klarer, men forlat oss, unn-
skyld og tilgi! Du er vår Herre og Mester! Hjelp oss mot dem som
ikke vil tro!»








