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Fortsättning  - Surat Al-Baqarah (kon) 
 
Del 2- Andra avsnittet:  
 
Vi fortsätter med andra delen av Surat Al-Baqarah som poängterar hur vi bör ta lärdom 
av de olika samfundens misstag.  Efter att vi har tagit lärdom så innehåller steg två ett 
paket med regler och påbud - vad ni får göra och inte göra, just för att kunna förvalta 
och ansvara för Jorden. Syftet och målet är alltså sättande av ett regelverk för det 
samfund som nu ansvarar för Jorden. I samband med detta så testas alltså samfundets 
lydighet gentemot Gud. Första testet sker genom att böneriktningen ändras och blev 
alltså ett praktiskt test för muslimernas underkastelse till Allâh: 
”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla 
människor och Sändebudet vara vittne mot er. 
Den böneriktning som du [Muhammed] förut iakttog gav Vi dig enbart för att skilja dem 
som följer Sändebudet från dem som vänder honom ryggen 
Och vi har underkastat oss Hans vilja…” 
(2:143*) 
 
Denna vers avslöjar även en annan mycket viktig betydelse – den talar om att detta 
samfund skiljer sig helt från dem andra med sin unika egenskaper. Ni är unika! Ni måste 
känna er unika!  
 
Men vad är det denna vers försöker säga oss? 
”As-Safa och Al-Marwah hör till Guds symboler. Den som beger sig till Helgedomen för 
den större eller den mindre vallfärden och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem 
gör därför ingenting klandervärt…” 
(2:158*) 
 
Sahabas, Profetens följeslagare, var så noga med att följa Guds Ord om att anpassa sig 
efter den nya böneriktningen, de var verkligen unika, och de tog lärdom av de 
föregående samfundens misstag. Sahabas funderade så djupt över detta att man 
bestämde sig för att inte gå mellan As-Safa och Al-Marwah eftersom det skulle då vara 
en efterhärmning. Här förmedlar dock Gud att det måste finnas en balans. En troende 
ska inte förkasta allt som är icke-muslimskt! Bara det som är av dålig karaktär. 
 
”Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger 
den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och 
profeterna och som ger [av] det han äger – vilket pris han än sätter på detta – till de 
anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att 
friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger 
allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod 
och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.” 
(2:177*) 
 
Denna vers betonar att underkastelse och fruktan inte handlar om böneriktning utan det 
handlar om total reformering till det bättre - ”islah shamel. Resterande verser talar 
nästan uteslutande om vilka regler och förbud som gäller för denna omfattande 
reformering. 
 
 
 



www.islamguiden.com 2

Först upp på tapeten är brottslagen: 
I [stadgandet om] rättvis vedergällning har ni fått [ett skydd för ert] liv; [lägg märke till 
detta] ni som har förstånd! – kanske fruktar ni [och tackar] Gud. 
(2:179*) 
 
Därfter arvsrätt: 
NÄR NÅGON bland er känner döden nalkas och han efterlämnar förmögenhet, skall han 
upprätta testamente till förmån för föräldrar och anhöriga enligt god sed; detta är en 
plikt för alla som fruktar Gud. 
(2:180*) 
 
Sedan fasteregler: 
TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före 
er – kanske skall ni frukta Gud. 
(2:183*) 
 
Alla möjliga regler och aspekter tas upp och lägg märke till att varje vers avslutas med 
ordet taqwa - Gudsfruktan. Dvs om du inte har fromhet eller Gudsfruktan så kommer 
du inte kunna fullfölja någon av dessa regler! 
 
Vi ser nu hur den islamiska läran tar sin form genom att förbud går hand i hand med 
taqwa i Koranen. Har ni inte lagt märke till att varje vers i surat Al-Baqarah faktiskt 
avslutas med antingen LYDNAD, UNIKHET eller TAQWA. 
 
Ytterligare en fantastisk notering är att även Islams fem pelare nämns och förklaras i 
Surat Al-Baqarah, den enda suran som nämner alla pelare och dessutom förklarar 
trosbekännelsen, vallfärden, fasta, bön, allmosa (zakat) så ingående. Det Gud vill säga 
oss är att som troende måste man acceptera islam i sin helhet och inte delvis såsom 
israels folk gjorde:  
TROENDE! Ge er hän åt Gud i hel och full underkastelse [under Hans vilja] och följ inte 
Djävulens fotspår – han är er svurne fiende. 
(2:208*) 
 
Det jag vill poängtera är att omfamna och acceptera Islam i sin helhet. Plocka inte isär 
Islam genom att säga: ”jag gör det här men inte det där”... Det blir så ofantligt fel och 
vägvalen ter sig inte längre som rätta vägval. Inget lappande hit och dit. 
 
Härefter tas det upp ytterligare en gång om Talüt och Goliat. Berättelsen om ett folk som 
avvek sig helt från religionen och vände sig bort från israeliterna genom att anta ateism.  
 
Nu har vi kommit till av dem mäktigaste och viktigaste versen – ayat al-Kursi: 
GUD – det finns ingen Gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. 
Slummer överraskar Honom inte, och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som 
himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför 
Honom utan Hans tillstånd? 
Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap 
kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och 
jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den höge, den 
Härlige. 
(2:255*) 
 
Varför placerades ayat al-kursi just här?  
För att belysa och understryka att islams lära är ett tungt ansvar att bära och för detta 
krävs din medvetenhet om Guds Mäktighet och storhet.  
 
Följande vers är lika kraftfull: 
TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor... 
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(2:256*) 
 
Anledningen till varför denna vers placerades direkt efter ayat al-kursi är just att ingen 
får tvinga en icke-troende till att anta Islam ty det finns ingen Gud utom Han. En 
troendes uppgift är enbart att förmedla, skapa en rättvis värld för alla medmänniskor och 
föregå med gott exempel.  
 
Slutligen vill jag fråga alla lyssnare/läsare: 
Hur kan ni efter att lyssnat till/läst denna föreläsning förneka ansvaret för Jorden och 
inte acceptera att vara dess ställföreträdare?! Hur kan du förneka denna enorma roll som 
förvaltare och rättvis förebild?! 
 
Hur kan du min käre bror/syster läsa denna sura och inte säga: Ja Gud, jag lyder dig och 
ska rätta mig efter allt som står i surat al-Baqarah?! 
 
Vi är framme vid sammanfattningen som mycket enkelt kan beskrivas: 
Du är ansvarig. Du är fövaltaren. Du har skyldigheter lika mycket som rättigheter. Den 
största skyldigheten är att skapa ett rättvist samhälle och en bättre värld för alla dina 
medmänniskor. Islam är en helhet – plockar du isär den, så faller hela kontexten. Undvik 
att återupprepa dem föregående samfundens misstag. Var unik och omslut ditt hjärta 
med ständig Gudsfruktan och underkastelse. 
 
Wa assalaamo aleikom. 
 
 
 
* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. 


