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Vad är meningen med livet?  
Människan; ett mästerverk som vittnar för sig själv, hur 
uttrycksfull den är i gestalt och rörelse, hur ädel den är i 
förnuft, hur beundransvärd i tankekraft och gärning. 
Människan utvecklade och överlägsen gentemot andra 
varelser. Trots den överlägsna intelligensen, och i en värld full 
av materialistiskt tänkande, kulturella förhållanden och olika 
levnadsställningar, är det svårt att hitta människor som 
verkligen stannar upp, och tänker efter livets objektivitet och 
reflekterar över vad mening med livet är?   !
När vi frågar människorna vad meningen med livet är, en 
sådan fundamental och viktig fråga, berättar de olyckligtvis 
inte vad de själva har kommit fram till för slutsats genom 
observation eller förnufts analys. I det flesta fall berättar de, 
vad andra har övertygat dem om att det är. !

• Om jag frågar någon om varför vi äter, kommer denne 
att svara: 
”Det är närande och för att närande upprätthåller 
livet”. 

• Om jag frågar någon varför vi arbetar, kommer denne 
att svara: 
”Det är ett behov för att stödja sig själv och försörja 
familjen”. 

• Om jag frågar någon varför vi sover, varför vi klär och 
tvättar oss kommer denne att svara: 
”Detta är vanliga behov för alla människor”. !!
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Vi kan följa denna typ av frågor med hundra andra frågor, vi 
kommer att få samma eller liknande svar oavsett ras, kultur 
eller språk. Sedan när vi frågar vad är den verkliga meningen 
med livet, kan vi få många och olika svar. Detta för att 
människor är förvirrade. De vet verkligen inte. De stampar i 
det mörka, och istället för att säga att de inte vet, erbjuder de 
vilket svar som helst. Vad andra människor har övertygat dem 
om att säga. !!!!!
Är mening med livet i världen så enkel som att äta, arbeta, 
sova, skaffa några materiella saker och njuta av det i livet. !

• Är detta vårt syfte? 
• Varför är vi födda? 
• Vad är avsikten med vår existens? !

Vad är visheten bakom skapelsen av människan och det 
väldiga, och fantastiska universum? !
Tänk efter i dessa frågor! 
Några argumenterar att det inte finns ideologiska eller 
vetenskapliga bevis på att det finns en Gud eller något bevis 
på förutsägelse.  !
Det finns inget bevis att universum blivit till genom gudomlig 
tjänst utan av en ren tillfällighet "a Big bang" och efteråt satt 
hela världen samman. De argumenterar att livet inte har en 
definitiv mening - det kanske är absurt och meningslöst. Här 
ville jag ta upp några verser från Koranen som förklarar detta 
ämne. !!!
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Den Allsmäktige Gud säger: !
Ur koranen 
Al 'Imran ('Imrans ätt), Kapitel 3, Vers 189 – 191: 
[3:189] GUDS ÄR herraväldet över himlarna och jorden och 
Gud har allt i Sin makt. 
[3:190] I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen 
mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill 
använda sitt förstånd; 
[3:191] de som minns Gud när de står, när de sitter och när 
de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas 
och jordens skapelse [ber med dessa ord]: "Herre! Du har 
inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! 
Förskona oss från Eldens straff! !
Gud drar vår uppmärksamhet i dessa verser till att allting 
tillhör honom. Gud har makt över allt. I skapelse av himmel 
och jord, växling mellan dag och natt finns tecken för de som 
har förnuft, som alltid åkallar Gud och som tänker igenom 
skapelse grundligt. Han säger att Han inte har skapat allt 
detta obetänksamt eller för dumhetens mening. Därför, när vi 
ser konstruktionen och designen av allt omkring oss, vet vi att 
denna design är så mäktig och så precist. !
Vill ni veta om rymden, om jorden, om människan, om fysiologi, 
om embryologi, om biologi, om bergen, om djuren, om NO, om 
fysik. Här är några verser ur koranen i just det området. 
  
Astronomi, kosmologi = rymden 
Ur koranen 
Al-Anbiya' (Profeterna), Kapitel 21, Vers 30: 
[21:30] INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att 
himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen 
massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit 
allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?  !
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Det här pratar om Big bang som människor kom på för BARA 35 
år sedan, de fick nobelpriset för detta och de har sagt att det är 
en av människans största upptäckter genom tiderna. När era 
föräldrar var unga så hade inte människan på jorden kommit så 
långt att de visste att allt var samlat i en punkt….tänk dig vem får 
ens den tanken i huvudet att alla miljarder stjärnor, jorden solen, 
bergen, organismer allt exakt allt kom från en ursprungspunkt 
och att allt sedan skildes åt. !
Omöjligt så hur kunde man för inte 100 inte 500 inte 1000 men 
1400 år sedan säga det som är en av världens största upptäckter. 
Stewen Hawkins  och andra forskare fick nobelpriset för att de 
för bara 35 år sedan kom på Big Bang så vilket pris borde 
Profeten Mohammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med 
honom) få om han sade detta för 1400 år sedan? Eller räknas 
inte Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med 
honom) som en människa, har han en egen kategori? Kanske är 
han ur deras synvinkel omänsklig för att det är omöjligt att 
nämna Big Bang för 1400 år sedan? !
Ur koranen 
Fussilat (En fast och klar förkunnelse) , Kapitel 41, Vers 11: 
[41:11] Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och 
sade till den och till jorden: "Kom, villigt eller nödda och 
tvungna!" - och de svarade: "Vi kommer villigt!"  
  
Modern vetenskap säger att innan allt började d.v.s. Big Bang så 
fanns det bara rök i rymdens materia. Tidigare så sade 
vetenskapen GAS men sen så ändrade de sig och sa att RÖK var 
det rätta ordet, exakt samma ord som finns i koranen på arabiska 
DUKHAN.  Här är en känd källa som ni kan söka på (the space 
atlas, heather and henbest sid 50). En bok om astronomi och 
rymden det står: ”en ny stjärna bildas ur ett moln av gas och 
damm (nebulosa) vilken är en rest av den rök som var vårt 
universums ursprung”. Det här är det modernaste som du kan 
hitta i modern vetenskap. 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 !!
Om vi tar tio olikfärgade stenar, numrerar dem mellan ett till 
tio, sätter dem i en påse och sedan blundar och försöker att ta 
upp stenarna i tur och ordning. 
Hur stor är chansen att få dem i nummerordning? Chansen är 
en på miljonen. !
Om jag berättar för er att ett fartyg som fraktar gods, styrs till 
olika hamnplatser fram och tillbaka, lastas och lossas och att 
allt det sker alldeles av sig självt. !
Skulle ni tro att det var klokt? !
Vi måste ställa oss själva några ytterligare frågor. 
När vi ser en bro, en fin bil eller höga byggnader, då inser vi 
automatisk att det är en människa som har konstruerat det.  !
När vi ser ett jumboflygplan, en raket, en satellit eller de stora 
skeppen blir vi imponerade av hur otroligt mycket 
ingenjörskonst, dynamik och teknik som är involverat i dessa. 
Ja, dessa saker är tillverkade av människor. 
 !
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 !!
Vem har skapat människan, vilken är en massiv kontroll 
system! 

• Hur är det med hjärnan, hjärtat, ögonen, njurarna? 
• Hur fungerar de? 
• Vem har skapat dem? 
• Vem härskar över dem? 
• Vem inrättar dem efter ett bestämt mönster? 
• Vem reglerar, planerar, ändrar, förändrar?  !

Människan själv? Självklart inte! 

!
Livsviktiga processer pågår oavbrutet över allt i kroppen. 
Maten smälts och bryts ner i enklare beståndsdelar, i 
lungorna sker med varje andetag ett utbyte av gaser mellan 
blodet och den inandade luften, nya kroppsceller byggs upp 
och försörjs i organismens vävnader, kemiska styrmedel 
utsöndras i blodet från körtlar av olika slag. !

-   -8



Hjärtat 
Pumpen som aldrig tröttnar eller villar pumpar blod som 
når alla organ och vävnader i kroppen. Pumpen bevakas 
av ett stort antal regulatorer, vilka anpassar flödet i takt 
med organens behov. Hjärtats arbetsprestation är 
häpnadsväckande, den pumpar på dag efter dag, år efter 
år livet igenom utan uppehåll. Ingen pump som 
människan konstruerat kan uppvisa en sådan slitstyrka och 
driftsäkerhet!  
 
Ögonen 
Människans kamera som oavbrutet utforskar 
omvärlden i vår omgivning genom att granska, iaktta, 
justera, fokusera, identifiera, tolka, bedöma, fånga 
färger och anpassa sig till ljusets styrka och 
avståndet. Allt detta sker automatisk. Ögongloben 
som är knappt tre centimeter i diameter, har denna 
förmåga av sig själv. !
Vem har skapat det? 
 
Hjärnan 
Dess tolv miljarder eller, platsen för våra känslor, 
tolkare av sinnes-förnimmelser, källan till skratt och 
gråt, centrum för förnuft, förmåga, minne, inlärning och 
skaparkraft. Hur kan hjärnan som är ca: 15 x 20 
centimeter i storlek tänka, fungera, analysera, vilja, 
skilja, sortera och förvara och på bara mindre än en 
miljon sekundsdel, och den gör det ständigt. !
Vem har skapat den? !!!!!!
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 !!!!
Njurarna, tänk efter vilken funktion de har. I varje njure finns 
en miljon filtersystem som renar blodet, balanserar kroppens 
halt av vätska och salter. Allt detta sker automatiskt.   !!
Hur är det med universum? 
Jorden är en planet i solsystemen och solsystemet är ett 
system i vintergatan och vintergatan är en av 
konstellationerna. Det finns miljoner av galaxer som 
vintergatan. Alla har fått sig en plats tilldelad i detta system. 
Alla är i ordningsföljd, ingen konflikt. Var och en rör sig i den 
bana som är avsedd för den. I den meningen säger den 
Allsmäktige Gud:  !
Ur koranen 
Ya Sin, Kapitel 36, Vers 40: 
[36:40] Solen skall inte skynda ifatt månen, och natten hinner 
inte upp dagen; var och en rör sig nämligen i sin [fastställda] 
bana. !

• Vem som är ansvarig för omväxling mellan dag och 
natt och de olika årstiderna? 

• Vad är det som gör att jorden snurrar runt och vänder 
olika sidor mot solen? 

• Vad är det som gör att jorden snurrar runt sin egen 
axel? 

• Jordskorpan, som hela tiden är i rörelse; den skakar, 
spricker veckas höjs eller sänks, 
vem gör det? 

• Vem håller i en viktig förutsättning för allt liv på 
jorden? 
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Atmosfären, som är ett tunt lager, som inte är tjockare än 
skalet av ett äpple runt jordklotet, som innehåller syret vi 
behöver. Den skyddar oss från att brännas upp av dagens heta 
solstrålning och på nätterna hindrar den att värmen lämnar 
jordytan. !
Har människan satt allt detta i rörelse?  !
Kan människan upprätthålla denna process? Självklart inte! 
Var och en av dem har en lag att följa. Hur är det med 
plantorna, oceanerna, fiskarna, insekterna, djuren, fåglarna, 
de kemiska element som inte kan upptäckas eller undersökas 
med de mest sofistikerade instrument? 
Var och en av dem har också en lag att följa. All denna 
koncentration, balans, harmoni, design, rörelse, rytm och 
upprätt hållning, sker den också av tillfällighet? 
Fungerar dessa i fullkomlighet också av tillfällighet? Självklart 
inte! !
Det skulle vara ologiskt och dumt att tänka så. Till slut visas 
att vilken slutsats vi än kommer till så är det totalt utom 
räckvidd för hjärnans kapacitet att förstå. Allt detta kan inte 
sakna en skapare, en formgivare, en övervakare och en 
styrande, nej, Gud, den Allsmäktige, Skaparen som har 
kunskap och förmåga för sådan design och proportionen har 
skapat allt detta. !!
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Det är bara han som är ansvarig för att upprätthålla det och 
som är alltings Herre. Det är bara Han och ingen annan som 
besitter dessa gränslösa krafter och som är fri från varje brist 
och svaghet. Det är Guds lag, Skaparen och härskaren över 
universum som styr allting som universum består av, från det 
minsta dammkorn till de storartade galaxerna i världsrymden. !
För att bringa människan närmare och närmare den viktiga 
intellektuella realiteten angående existensen av den 
Barmhärtige, Dominante och Allsmäktige Skaparen, 
uppmanar i Koranen(den sista heliga skriften) oss att 
undersöka de naturliga underverken och att försöka uttyda de 
fasta regler och de oföränderliga mekanismer som styr och 
härskar över det utvidgade universum med en framstående 
precision och exakthet.  !
I de följande verserna hänvisar Koranen människan direkt till 
ett klart, följdriktigt och förnuftig tänkande: !!!
Ur koranen 
Al-Mu'minun (De troende), Kapitel 23, Vers 80: 
[23:80] Och det är Han som skänker liv och skänker död, 
och växlingen mellan natt och dag är Hans verk. Vill ni inte 
använda ert förstånd !
Ur koranen 
Al-Baqarah (Kon), Kapitel 2, Vers 22: 
[2:22] Han som har skapat jorden som en viloplats för er och 
rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn 
och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför 
inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]. !
Sådan är Han, som känner det fördolda och det uppenbara, 
den Väldige, Den Barmhärtige. !
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Ur koranen 
As-Sadjdah (De faller ned i tillbedjan), Kapitel 32, Vers 6: 
[32:6] Det är Han som känner allt det som är dolt för 
människor och det som de kan bevittna, den Allsmäktige, den 
Barmhärtige, 
[32:7] som åt allt vad Han skapar ger en fulländad [form]. 
Först skapar Han människan av lera; 
[32:8] därefter låter Han hennes avkomma avlas av en 
droppe av en oansenlig vätska; 
[32:9] därefter formar Han henne och andas in i henne något 
av Sin ande och skänker henne hörsel och syn samt förmågan 
att känna och förstå. Men ni visar sällan tacksamhet! !!
Ur koranen 
At-Tin (Fikonträdet), Kapitel 95, Vers 4: 
[95:4] Vi har sannerligen skapat människan i den bästa 
skepnad 
I ovanstående vers använder Gud ordet skepnad ”Taqwim” 
vilket är ett omfattande ord för gestalt, symmetri, figur, natur 
och konstitution. Det finns inga misstag i Guds Skapelse. Till 
människan gav Gud, den mest äkta, fullständigaste och bästa 
natur. Och det ligger i människans skyldighet att bevara den 
förebild till vilken Gud gjorde henne. Genom att göra 
människan till Guds ställföreträdare på jorden, upphöjde Gud 
henne till en ställning som till och med var högre än 
änglarnas, som hade att visa vördnad i djup bugning för 
människan !!
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Ur koranen 
Al-Baqarah (Kon), Kapitel 2, Vers 34: 
 [2:34] Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina 
ansikten inför Adam föll de ned utom Iblees som vägrade, full 
av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen. !
Människans ställning som ställföreträdare ger henne också 
vilja, beslutsamhet, omdöme och handlingsfrihet, och om 
hon använder det felaktigt, faller hon till och med lägre än 
djuret. Genom att göra uppror mot Allah och följa djävulen 
sänks människan till den lägsta ställningen.  !
Ur koranen 
Al-Anbiya' (Profeterna), Kapitel 21, Vers 30-33: 
[21:30] INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att 
himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, 
sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de 
inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen 
tro? 
[21:31] Och [ser de inte att] Vi har sänkt ned i jorden fast 
förankrade berg, så att den inte svajar under deras fot, och 
banat vägar över den för att de skall kunna komma fram 
[21:32] och byggt himlens [valv] som ett väl skyddat tak? 
Men de vänder ryggen åt [naturens alla] tecken! 
[21:33] Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen 
och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp. !
I dessa verser refereras för de ”som inte bekänner sig till den 
muslimska tron” så att de kan komma till insikt att Guds 
barmhärtighet och välordnade omtänksamhet är anslående, 
vilket borde vända människans tankar till den sanna 
vägledningen av Gud i detta liv. De underbara exempel som 
himmelns skapelse; att den inte bara formar tak som är 
skyddat från att falla ner, utom också formar en sublim syn, 
som präglas av andlig upphöjdhet och ett mysterium, vilket 
människan endast kan uppnå med blekaste aning. Om allt 
skapats av Gud och ingen annan vem tillhör det då? 
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!
Sannerligen, det är Gud och ingen annan. Han är den ende 
som förtjänar våra böner och tacksamhet. Om jag ger er 
tusen kronor, just för att lyssna eller läsa denna information, 
kommer ni åtminstone att säga tack. Hur är det med ögonen, 
hjärnan, hjärtat, njurarna, våra barn, andan, livet, vem gav 
oss det? Vem har ställt alla krafter och energier till 
människans förfogande? Är han inte värd vårt erkännande 
och vår dyrkan? Detta är meningen med det liv vi lever. !
I detta avseende säger den Allsmäktige Gud i Koranen:  !
Ur koranen 
Adh-Dhariyat (De som virvlar upp), Kapitel 51, Vers 56: 
[51:56] Jag har skapat de osynliga väsendena och 
människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka 
Mig. !
Ur koranen 
An-Nahl (Biet), Kapitel 16, Vers 36: 
[16:36] Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma 
[för att förkunna]: "Dyrka Gud och håll er borta från det 
onda!" Bland dessa [människor i äldre tider] fanns den som 
Gud vägledde, och det fanns den som dömde sig själv att gå 
vilse. Gå därför ut i världen och se [spåren som visar] vad 
slutet blev för dem som kallade sanningen för lögn! !
Ur koranen 
Al-Isra' (Den nattliga resan), Kapitel 17, Vers 23: 
[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon 
annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet 
mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög 
ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, 
tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till 
dem. !!
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Ur koranen 
Al-An'am (Boskap), Kapitel 6, Vers 151: 
[6:151] 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 om 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. !
Så vårt syfte i detta liv är att känna, erkänna Gud, Skaparen. 
Att vara tacksamma till Gud, att dyrka honom. Att vara 
undergivna, det vill säga att vara lydiga på ett sätt som tyder 
på fullständig underkastelse inför Guds lag som han har 
fastställt åt oss. Och allt vad vi gör i denna kurs, till exempel 
att äta, dricka, sova, klä oss, arbeta och njuta mellan liv och 
död är bara en följd av detta. Ja, människans existens i denna 
värld och skapelsen av den fullständiga universum är inte en 
olyckshändelse eller en produkt av naturens tillfällighet. Ja, 
detta universum, varje enstaka bit i det bevisar och utmärker 
för oss verkligheten av den Kärleksfulle, Barmhärtige och 
Allsmäktige skaparen.  !
Utan skaparen kan ingenting existera. Varje individ vet att 
hon existerar och att detta är beroende av skaparen. Hon vet 
säkerligen att hon inte kan ha skapat sig själv. Därför är det 
hennes skyldighet att känna till sin mästare och skapare Gud. 
Människan som känner Gud känner så väl verklighetens 
början som dess yttersta mål. Hon kan aldrig föras vilse, inget 
tvivel eller skepsis. Eftersom hennes väg lyses upp av 
gudomligt ljus kommer hon alltid att gå i rätt riktning. Hon 
kommer aldrig att tro sig själv vara herre över allt och aldrig 
skryta med att ha besegrat naturen. Hon är inte så arrogant.  !!
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Nyckeln, !!
  !!
Gud ger oss hela tiden tecken efter tecken i syfte att påminna 
om sin skapelse, trots att det är kristallklart för den som 
använder sitt förnuft och intellekt och sin vilja att nå 
sanningen. Den är runt omkring oss var vi än vänder oss. Vi 
är en del av den helheten. !!!!!
Vad kan den har för mening? 
Koranen ger i följande verser många exempel som uppmanar 
oss att använda förnuftet och uppfattningsförmågan för att 
komma fram till sanningen. Begrundan över en enda av dem, 
leder fram till sanning, så hur är det med att tänka på alla?  !
Ur koranen 
Ar-Rum (Bysantinerna), Kapitel 30, Vers 19-26: 
[30:19] Han låter livet spira ur det som är dött och Han låter 
döden stiga fram ur det levande, och den jord som varit död 
ger Han nytt liv; och så skall [också] ni kallas att stiga fram 
[ur döden till ett nytt liv]. 
[30:20] Till Hans under hör detta att Han har skapat er av jord 
och [nu] sprider ni er [över jorden som fullt utvecklade] 
människor. 
[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt 
er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har 
låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt 
visst budskap till människor som tänker. !
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[30:22] 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. 
[30:23] Och till Hans under hör sömnen, som ni får njuta om 
natten och [likaså] om dagen, och [den möjlighet ni då har] 
att söka det som Han i Sin godhet [beviljar er för er 
försörjning]. I detta ligger sannerligen budskap till dem som 
vill lyssna. 
[30:24] Och bland Sina under visar Han er blixten, som inger 
både fruktan och hopp, och Han låter regn falla från skyn och 
ger på så sätt nytt liv åt den jord som varit död. I detta ligger 
helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd. 
[30:25] Och till Hans under hör att himlarna hålls uppe på 
Hans befallning [i sina lägen]. Och till sist, när Han kallar er 
att stiga fram ur gravarna, skall ni [alla] stiga fram. 
[30:26] Honom tillhör allt och alla i himlarna och på jorden - 
alla böjer sig under Hans vilja. !!
I korthet, sunda förnuftet säger att det finns ett lagstyrt 
universum och allting i det följer den kurs som har bestämts. 
Det är Guds lag, Skaparen, Upprätthållaren och Härskaren 
över universum. Det finns inte någon annan som delar den 
Gudomliga kraften och makten med honom. Endast Han 
förtjänar att dyrkas. Det är den rätta vägen och den säkra 
riktningen för att uppnå målet med livets resa. Liksom allting 
annat i universum är människan Guds skapade varelse, som 
inte klarar sig utan Honom ens i sina andetag. !!
Tack för att ni tog er tid att läsa detta häfte. 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Vad är Islam? 
Det ord som väcker mest känslor hos människor, troende som 
icke troende är ordet Islam. !
Vad tänker och känner du när du hör ordet Islam? 
Ordet Islam kommer från det arabiska ordet Salam och det 
betyder underkastelse, överlämnande och lydnad. !
Som religion står Islam för fullständig underkastelse och lydnad 
inför Allah. En annan bokstavlig betydelse av ordet Islam är fred 
eller frid och detta betyder att det bara är genom underkastelse 
och lydnad inför Allah som man kan uppnå verklig frid i kropp 
och själ. Ett sådant liv i lydnad ger hjärtat frid och upprättar en 
verklig fred i samhället som helhet. !
Islam är inte någon ny religion. Dess budskap och vägledning är 
samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla 
sina Profeter, må Guds frid och välsignelser vare över dem. 

Just One Message 
 

!
Läs mer om islam 
Ladda ner gratis böcker och häften i PDF på vår hemsida: 
www.justonemessage.com !
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