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Universet med Jorden, er skapt.









  













 



 

    

       












 
     
      
      





       




 









      





 




 




 


      



 

      
    






Har dette skapt seg selv eller blitt til ved en

tilfeldighet?





 
 


      

     













 
      







      
 





       
      



       


Toleranse











  









Respekt for andres tro

      









      
        









      






Rasjonell og humanistisk


      

















       


       
   

    


























      
    



    


       



    
       






      
        



 
       














        









      
     

      


      






    















       


      


 


       


    


 
  





     
    


 

     


 






     
       






      






      



       

     


 




      


Koranen - veiledende og pålitelig  bok.









     
       


   




      


       
     


     





      


 



      








      
      

           
     


 
    
      
     



      










       
       




     
   






      





Skapelsen av Universet


 







      
         


       




   








Skapelsen av stjerner og planeter



 


 




 



Natt og dag

      




Universet i forandring


 








Jordens egenskaper




       


 




Liv





      


Mennesket


       





       
        









 
 
       


 

       




 










      





      











Noen ble litt lysere, og andre

ble litt litt mørkere, i huden.



Barn fikk rødt, sort

eller lyst hår.

Skapt av jord.

















       








       





























         





        






       

















       
















       





   






     



     


 






















 


        















































     

    


 

 











     


    




     






    





































       






     
      









      












        



       


    


        
























       

      



      



        








       








 







    










    








       



      



















         
       





       



       


     







 




      






       










 






















 


     






 
   


        









       
       
     








 



 






       











      

























      
       





      

      







        






         





























       

Bilde til høyre: Hulen der Muhammed fikk

åpenbaringen fra engelen Gabriel.

Bilde over: Muslimer samlet for hadj i Mekka.




















         








 



   
        


 










      



 





 



 



     




Bilder fra

pilegrimsreisen -

i den store

moskeen med

Kaba (til

venstre), og hvor

pilegrimene

kaster stener og

avviser det onde

(nede til høyre).











       












    


















  















        


       







       


     











        



       







       




 







        
       









     
   









       







Bilde over: Profetens moske i Medina. Den er det vanlig å besøke enten man er på

hadj eller umra. Under: Fra den store moskeen i Mekka.













    


 










        








Mat og drikke

       















Klær











Arbeid







       


Samliv






 






     





      










Dagligliv






        
        

























 
       




   





       
      



 



 
        



 
       
     







       



       
     


       

       

        





 


 



Også folk - som palestinerne - har rettigheter.

Bilde: Jerusalem er okkupert av “Israel”.Islam gir de beste rettigheter.





 
       
     
      



 



      




 



     


 




 



 


         




 





       





 


Menn og

kvinner har

rett til frihet.

Menn og

kvinner har

samme verd.

Islam gir

trosfrihet til

alle.

Menneskerettigheter - for palestinerne (over)?






        




       








     

        





      
        



   




      





      













      



      



Alle rus-

midler er

forbudt i

islam.






     


   



 
      



       






      
        



      
     



      














       
      



      




















 
  





Sunni og shia ber sammen.












      
       



      
      




   




      
   


       



       



     






     


       








     



         







Islam er i vekst i hele verden. Muslimer

vil gjøre troen sin kjent.  Også i Norge er

dette utfordringen: Reflekter over islam!

Islam er ikke “fienden”.





Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra kunnskap som ikke er til nytte,
fra et hjerte som ikke er ydmykt,
fra en sjel som aldri blir fornøyd
og fra en bønn som ikke blir besvart.

Å Gud, jeg søker beskyttelse hos Deg
fra å gjøre feil og bli urettferdig behandlet,
fra å misunne og bli misunt
og fra å undertrykke og bli undertrykt.

Å Gud, gi meg veiledning
og fri meg fra det onde,
som kommer fra min selviskhet.

Å Gud, jeg søker beskyttelse hos Deg
fra Ildens prøvelse og Ildens pine
og fra det onde i fattigdom og rikdom.

Å Gud, gi meg bevissthet om Deg
og rens bevisstheten min,
Du Som er den beste til å rense.
Du er sjelens Vokter og Herre.

Å Gud, jeg søker beskyttelse hos Deg
mot udugelighet, dovenskap og feighet
og mot gjerrighet og lediggang.

Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra gravens pine.
Og jeg søker beskyttelse hos Deg
fra påkjenninger i liv og død,
fra skyldens byrder og
menneskers maktbegjær.


Å Gud, jeg søker beskyttelse hos Deg
fra prøvelsens smerte og fortapelsens dyp,
fra fordervelsens elendighet
og fra fiendens ondskapsfulle tanke.

Å Gud, jeg søker beskyttelse hos Deg
fra all avhengighet utenom av Deg,
fra all ydmykhet utenom for Deg
og all frykt utenom til Deg.

Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra noen sinne å måtte si en løgn,
begå umoral og bli hovmodig
eller selvtilfreds på grunn av Deg.

Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra fiendens sammensvergelser,
uhelbredelige sykdommer,
håpløshet, tilbakedratt hjelp
og fra hevnens plutselige
og drepende slag.

Å Gud, jeg søker beskyttelse hos Deg
fra lengsel etter det bortenfor
lengselen.

Å Gud, la mitt liv bli for Deg,
og la meg alltid tenke på Deg,
være takknemlig mot Deg,
lyde Deg og være ydmyk for Deg,
sukkende og angerfull.

Min Herre, ta imot min anger,
rens meg fra mine misgjerninger,
besvar mine bønner,
veiled hjertet mitt,
la tungen min tale rettferdig
og bannlys all ondskap
fra mitt hjerte.





Lær mer om islam!

Les dette heftet med

tekster om islam


