Korantolkning

Korantext 1
”Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige,
som allsmäktig 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!” (Koranen 1:1-7)

Frågor:
Vad handlar suran om?
Hur framställs Gud?
Hur ska människan förhålla sig till Gud enligt texten?
Diskutera predestinationstanken med utgångspunkt från denna text.

Korantext 2
”Om Gud hade velat, hade Han gjort er till ett enda samfund, men Han låter den gå vilse som
vill [gå vilse] och Han vägleder den som vill [vägledas]; ni kommer helt visst att få stå till
svars för era handlingar.” (Koranen 16:93)
”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel
och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit
ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.” (Koranen 2:256)

Frågor:
Vad handlar surorna om?
Vad säger dessa suror om religionsfrihet?
Hur framställs troende respektive icke-troende?

Korantext 3
”Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till
vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. Och döda dem då var ni än möter dem och
fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden.

Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men
kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. Men om de lägger ned vapnen
[skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Och kämpa mot dem till dess allt
förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter
upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare].” (Koranen 2:190-193)

Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud
eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud
har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de
erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. (Koranen 9:29)

Frågor:
Vad handlar surorna om?
Hur tolkar ni kampen? När ska man och när ska man inte kämpa? Och vilka ska man kämpa mot?
Tycker ni att surorna uppmanar till krig?

Korantext 4
Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och
hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla. (Koranen 30:22)

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för
att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud
vet allt, är underrättad om allt. (Koranen 49:13)

Frågor:
Vad handlar surorna om?
Finns det enligt texten bättre och sämre människor? Är alla lika mycket värda?
Ev Hur framställs människan?

Vilka likheter och skillnader hittar ni i språk, stil, innehåll osv när ni jämför bibeln och
koranen?
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