
 
“Guds nåd är 

nära dem som gör det 
goda och det rätta.”

(Koranen 7:56)

många andra välsignelser. Allah sände en hundradel av Sin 
nåd till jorden och från denna del “...är Hans skapelse nådig 
mot varandra, så pass att även häststoet lyfter upp sin 
hov bort från sitt föl, för att hon inte ska trampa på den 
av misstag.” Den nåderike Skaparen garanterar att varje 
skapelse vårdas – från fisken i havets djup, till insekterna i 
jorden och fåglarna i skyn – alla förses av Honom.

 

Till följd av Guds nåd, har Han lovat att förlåta och ha   
överseende med alla dem som vänder sig 

till Honom, såsom Han nämner i 
följande vers: “Men Jag ger förvisso 
den full förlåtelse som ångrar 
sig, antar tron och sedan lever 
ett rättskaffens liv och följer 

vägledningen.” (Koranen 20:82). Att 
ha den korrekta tron innebär också tron på 

och lydnad till det sista Sändebudet, Mohammad 
(frid vare över honom). 

I korthet erhåller de som bekräftar Allahs välsignelser och 
välgärningar och använder dem på ett sätt som Han är nöjd 
med, mer av Hans nåd. Detta genom att ex. spendera den 
förmögenhet som man har fått av Gud i välgörenhet och för att 
ta hand om dem i behov, ta hand om de faderlösa, använda 
talets gåva för att tala väl och andra nobla handlingar som Gud 
har föreskrivit. 

Profeten (frid vare över honom) sade: “Allah kommer att visa 
nåd mot dem som visar nåd mot människor. Visa nåd 
mot dem som är på jorden och Han som är i himlarna 
kommer att visa nåd mot dig.”

Här nedan följer några sätt att erhålla Guds nåd. 

• “Och lyd Gud och Sändebudet - kanske erfar ni [Hans] 
barmhärtighet.” (Koranen 3:132)

• Genom att följa de läror om nåd och rättvisa i Koranen: 
“Också detta är en välsignad Skrift som Vi har 

uppenbarat; följ den och frukta Gud! - Kanske får ni erfara 
[Hans] barmhärtighet.” (Koranen 6:155)

• “Förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd 
Sändebudet - kanske skall [Gud] visa er barmhärtighet!” 
(Koranen 24:56)

• Uppriktigt söka efter Guds Nåd: “[De ber:] “Herre! Låt inte 
våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och 
förbarma Dig i Din nåd över oss. - Du är Den som alltid ger!” 

(Koranen 3:8)

 

Tillsammans med Allahs egenskap av barmhärtighet finns Hans 
egenskap av rättvisa. “[Men] på de gudfruktiga väntar 
lycksalighetens lustgårdar hos deras Herre; eller skulle Vi 
behandla dem som har underkastat sig Vår vilja på samma 
sätt som de obotfärdiga syndarna Hur är det fatt med ert 
omdöme?” (Koranen 68:34-36)

Allah är den Barmhärtige, men Han är samtidigt snar att kalla till 
räkenskap. Man kan inte försöka lura Allah och utnyttja Hans nåd 
genom att kontinuerligt synda utan att återvända i sann ånger, eller 
att ge löfte om att inte återvända till synden. “Ångerns väg är 
inte öppen för den som [ständigt] begår dåliga handlingar 
och först då döden når honom säger: “Nu känner jag 
ånger”, och inte heller för dem som dör som förnekare av 
sanningen” (Koranen 4:18)

Muslimer uppmuntras till att ha hopp om belöning för goda 
handlingar, samtidigt som man ska vara bekymrad över sina 
synder. När de syndar, vänder de uppriktigt tillbaka i ånger, och 
hoppas på förlåtelse. Och avslutningsvis är de tillfredsställda med 
sin Skapares ord, och håller det kärt: “Gud, den Barmhärtige, 
ömmar för människorna.” (Koranen 22:65)
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“Vilket av er 

[allsmäktige] Herres verk 
vill ni båda då förneka?”

(Koranen 55:13)

De har fått mobilitet, nöjen, frihet att uttrycka sig och handla 
som de vill, trots deras öppna förnekelse av Honom. De skulle 
inte ens existera om det inte vore för Allahs nåd. 

Till slut har alla fått en fri vilja att erkänna sina välsignelser, 
använda dem på det sätt som Allah, människornas Herre, har 
föreskrivit och endast dyrka Honom. Här nedan har vi nämnt 
några av dessa välsignelser eftersom  “... om ni ville räkna 
Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras 
antal” (Koranen 16:18)

Från skapelsens början har 
människan aldrig lämnats 

ensam för att möta 
livets svårigheter. 

Genom Guds nåd 
har hon mottagit 

uppenbarelse 
genom Profeter 

som förmedlade 
och lärde ut den till 

sina folk för att vägleda 
och skydda dem. Den 

mest fullkomliga och nåderika 
uppenbarelsen var Koranen och den 

sista Profeten var Mohammad (frid vare över honom). 

Koranen – den sista uppenbarelsen – ersatte och upplöste de 
tidigare uppenbarelserna och är mänsklighetens ultimata nåd 
och vägledning. Såsom Gud tidigare har skickat Sändebud, 
skickade Han även människorna ett levande och perfekt 
exempel på hur Koranens läror av nåd 
och rättvisa praktiskt kan tillämpas 
i vårt dagliga liv. Detta exempel 
var Profeten Mohammad (frid 
vare över honom) – en nåd till 
mänskligheten. 
 
Följande är endast ett fåtal av 
Profetens uttalanden som visar 
på hans nåd, vänlighet, tolerans och 
vackra lära: 

Vägledning genom gudomliga 
skrifter och Profeter 

“Er Herres barmhärtighet når överallt…”
(Koranen 6:147)

Gud den Allsmäktige är full av kärlek och godhet gentemot Sin 
skapelse. Alla välsignelser och godhet som finns i denna värld 
och nästa är tydliga bevis på Hans nåd. Sannerligen lär Islam 
att Gud är mer nådig gentemot oss än våra egna mödrar. 
Detta märks tydligt när några av Guds namn och egenskaper 
inkluderar: 

• Den som accepterar ånger
• Den Barmhärtige
• Den Kärleksfulle
• Den Milde
• Den Nåderike
• Källan till allt gott
• Den Generöse
• Den Givmilde

Alla dessa namn visar att Gud karaktäriseras av nåd, 
godhet och generositet. De intygar till storheten och 
fullkomligheten av Hans nåd som Han välsignar hela Sin 
skapelse med. Samma skapelse som Allah vänder Sig till 
när Han säger: “Å Adams son, om du skulle komma till Mig 
med synder som fyller hela jorden, och du möter Mig utan 
att sätta någon vid Min sida, skulle Jag möta dig med lika 
mycket förlåtelse.”

TIgenom hela livet nås folk ständigt 
av Allahs välgärningar, det kan vara 
god hälsa, syn, hörsel, föda, ren 

luft, barn, rikedom och otaliga andra 
välsignelser. Somliga använder dessa 

gåvor från Gud såsom intelligens och 
förmågan att resonera till att erkänna dessa 

välsignelser, förstå meningen med detta liv, och därmed 
underkasta sig själva till Allah. Andra däremot uppskattar inte 
Allahs nåd gentemot dem själva, även om Han ger dem föda 
och försörjer dem trots deras olydnad till Honom. 

 
“Vi har sänt dig 

[Muhammad] enbart av 
nåd till alla folk.”

(Koranen 21:107)

 
“Steg för steg 

uppenbarar Han för dig denna 
Skrift och med den sanningen och 

bekräftelse av det som ännu består [av 
äldre tiders uppenbarelser]; det är Han 

som uppenbarade Tora och Evangeliet (de 
ursprungliga uppenbarelserna som gavs 

Profeten Moses och Jesus).”

(Koranen 3:3)

• ”Det finns ingen godhet i något förutom att det gör 
det vackrare, och det tas inte ifrån något förutom att 
det gör det bristfälligt.” 
• “Den som har mest fulländad tro är den som har bäst 
beteende.”
• “Han är ingen fulländad muslim som äter sig mätt 
medan hans granne går hungrig.”
• “Allah kommer inte att visa nåd mot den som inte 
visar nåd mot andra.”

I dagens samhälle är vi i desperat behov av sådana råd. 

Människans skapelse och alla hennes förmågor är en stor nåd 
i sig själv. Att vi ens kan resa oss ur sängen, arbeta, äta, leka 
och sova borde göra oss tacksamma. “I Sin nåd skapade 
Han för er natten och dagen, så att ni skall ha en tid 
för vila och en tid då ni skall kunna söka det som Han i 
Sin godhet [beviljar er]; kanske känner ni tacksamhet.”  
(Koranen 28:73)

En make/maka är en av de största välsignelserna, ett sätt att 
få stillhet och ömhet. “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.” (Koranen 30:21)

Ytterligare en barmhärtighet från Gud är att Han skapade oss 
utan synd och att Han inte kommer att hålla oss ansvariga 
för våra handlingar förrän vi nått mognadsålder och kan 
fatta egna beslut. Detta är i stark motsättning till idén om 
”arvssynd” som finns inom Kristendomen. 

Förlåtelse för synder är ett annat exempel på Allahs nåd, 
eftersom Allah vet att vi är bristfälliga människor och att vi 
begår synder. Att troende begår synder betyder inte att man 
ska förlora hoppet om Allahs nåd, eller att vi har uttömt Hans 
förlåtelse. “Om ni har gjort orätt mot er själva genom 
att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds 
nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt 
förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”
(Koranen 39:53)

Inte ens djur är undantagna Allahs nåd. De har sinnen 
liksom hörsel och syn, de ges föda och förökar sig samt fått 
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