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Surat Al-Imraan  
Syftet med denna sura är mycket enkelt och tydligt; att förbli solid i tron och förvalta det på 
rätt sätt. 
 
Suran understryker Koranens och Sunnas betydelse för att kunna uppfylla rollen 
ställföreträdare som nämns i suran Al-Baqarah. Här adresseras samtliga troende; De som 
har varit troende en bra tid samt revertiter och konvertiter. En tröst till alla som räds falla 
tillbaks i mörkret eller räds för att inte kunna stå emot frestelser som leder mot odygd. 
 
Det intessanta med denna sura är dess uppdelning i 2 delar; 
De 120 första verserna koncenterar sig på hur du ska förbli stadig teoretiskt och hur du 
kämpar emot motvindarna från alla olika håll. De resterande 80 verserna talar om hur du 
ska förbli stadig inombords, dvs praktiskt. 
 
I början nämns tidernas första historiska och religiösa dialog – som skedde på Profetens tid! 
Vi får följa hur den kristna delegationen med Nagran som delegationsledare söker Profeten 
för en dialog. En dialog som i dess bemärkelse var storartad. Här tar vi lärdom av denna 
dialog som var av högsta moral. Profeten Mohammed tillät t.o.m delegationen att övernatta 
och bosätta sig i moskén under den tid dem vistades i Medina! 
 
Men för att kunna uppnå förståelse för dialogen måste du känna till dogmatiken, dvs aqidah; 
Underkastelsen av Allahs vilja: 
GUD [SJÄLV] vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en 
annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finns än Han, 
den Allsmäktige, den Vise. 
 
För Gud är [den sanna] religionen underkastelse under Hans vilja; de som [tidigare] tog 
emot uppenbarelsen kom att omfatta skilda meningar först efter att ha fått [all] kunskap av 
ovilja och avund mot varandra... 
 
Om de vill tvista med dig [Muhammad], säg då: ”Jag har helt och fullt underkastat mig Guds 
vilja och även de som följer mig [har underkastat sig Hans vilja].”... 
(3:18-20*) 
 
Betoning av underkastelsen finner vi även längre fram, i verserna (3:81-85). 
 
Först steget i dialogen mellan Profeten Muhammad och den kristna delegationen var att 
finna likheterna. Därefter lade Profeten fram logiska bevis för sitt budskap: 
Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam... 
(3:59*) 
VARFÖR tvistar ni efterföljare av äldre tiders uppenbarelser om Abraham? Tora 
uppenbarades ju inte – och inte heller Evangeliet – förrän efter hans tid. Vill ni inte använda 
ert förstånd? 
 
Här tvistar ni [med varandra] om det som ni känner till; varför vill ni tvista om det som ni är 
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helt okunniga om? Gud vet, men ni vet inte. 
Abraham var [till sin tro] varken jude eller kristen – han sökte och fann den rena, 
ursprungliga tron och underkastade sig Guds vilja; och han vägrade att ge avgudarna sin 
dyrkan. 
(3:65-67*) 
 
Steg två i dialogen är att ställa en funderare till icke-muslimer, dvs i det här fallet den 
kristna delegationen: 
Ni, efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Varför avvisar ni Guds budskap fastän er eget 
vittnesbörd [bekräftar deras sanning]? 
Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Varför klär ni över det sanna med lögn och 
gömmer mot bättre vetande undan sanningen? 
(3:70-71*) 
 
Tredje steget ställs ett ultimatum: 
Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit 
dig till del, säg då: ”Låt oss kalla våra söner och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, ja, 
låt oss alla samlas och ödmjukt be Gud att Han avkunnar Sin dom... 
(3:61*) 
 
Dialogens fjärde steg är överenskommelsen som verkligen är av högsta klass: 
Säg: ”Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam 
för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida 
och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe.”... 
(3:64*) 
 
Trots vad som kan upplevas en hård upptoningen så avslutas hela dialogen väldigt ödmjukt 
och av mycket storartad karaktär. Här understryks en rättvis behandling och ett respektfullt 
bemötande gentemot judar samt kristna: 
OCH BLAND efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns de som, om du anförtror dem 
en skatt av guld, [villigt] återlämnar den... 
(3:75*) 
 
Alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns även 
redbara människor, som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ned på 
sina ansikten [i tillbedjan]. 
(3:113*) 
 
Slutligen avslutas dialogen med ampla lovord över samtliga profeter, från historiens början. 
Detta var ett sätt att visa respekt för den kristna delegationen: 
Gud har utvalt Adam och Noa och Abrahams ätt och ’Imrans ätt [och upphöjt dem] över 
världens alla människor; de stammar alla från varandra... 
(3:33-34*) 
[MINNS] änglarnas ord till Maria: ”Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över 
alla världens kvinnor!” 
(3:42*) 
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Dem återstående 80 verserna återberättar slaget vid Uhud. Kan kännas som en bitter 
återblick men för samfundets hela fortsatta utveckling en hälsosam sådan. Mer än en 
tredjedel av suran ägnas denna erfarenhet och de många lärdomar som kan dras av den. Att 
förbli solid praktiskt är en av lärdomarna. 
 
OCH NÄR ni nu har drabbats av ett hårt slag, efter att ha tillfogat [era fiender] ett två 
gånger hårdare slag, frågar ni kanske: ”Hur har detta kunnat ske?” Säg: ”Det som har skett 
har sin rot inom er själva.” Gud har allt i sin makt. 
(3:165*) 
Dvs det versen vill belysa är att pga tidigare synder så kunde dem inte klara denna 
prövning. Versen adresserar alltså även oss eftersom den belyser att tidigare synder är en 
av orsakerna till varför man vacklar i tron. 
 
Bland dessa verser kan vi notera att dem adresserar alla, religiösa som ny-religiösa samt 
betydelsen att förbli solid i sin tro: 
Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, 
innan döden överraskar er! 
(3:102*) 
 
Vad hjälper en att förbli solid i tron? Rätt umgänge: 
Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds 
välgärningar mot er...Och med Hans välsignelse blev ni bröder... 
Och bli till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller 
det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer. 
(3:103-104*) 
 
Vilka är fallgroparna? Dåliga frestelser och synder: 
Kvinnors kärlek, söner [i mängd], skatter av guld och silver, hästar av ädel ras, boskap och 
åkerjordar har utmålats för människorna [som det mest åtråvärda i livet]... 
(3:14*) 
 
 
Hur vi kan förbli solida och vilken riktlinje är det som gäller? I denna riktlinje nämns 5 
nyckelvärden: 
 

• Att kunna tilltro Allah: 
[De ber:] ”Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss”... 
(3:08*) 

• Rätt umgänge: 
...Och med Hans välsignelse blev ni bröder ... 
(3:103*) 

• Dyrkan: 
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 ...(3:191*) 

• Jobbar med Da’wa 
• Ger andra hjälpande hand – vägleder andra: 

NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna; ni 
anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud. 
(3:110*) 

• Vara målmedveten. Fastställ ett mål med livet. Det finns en mening med allt.  
 
Lägg märke till att denna sura är den som innehåller flest dua’as, dvs böner/åkallelser. Detta 
eftersom dua’a är ett starkt verktyg för att förbli solid i tron. 
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...Herre! Förlåt oss våra synder och utplåna våra dåliga handlingar och låt oss dö med de 
fromma, de som gör det goda och det rätta! 
(3:193*) 
 
 
Lägg märke till att första versen och sista versen börjar och avslutas med samma budskap: 
Alif lam mim.  
Gud – det finns ingen annan gud än Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. 
(3:01-02*) 
Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid 
beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer.  
(3:200*) 
 
 
Avslutningsvis vill jag avslöja varför suran namngavs ’Imrans ätt: 
Detta eftersom Imrans fru och Maria är symboler för stadighet och trofasthet! Suran ärar 
dessa kvinnor för deras trofasthet och kärlek till religionen. Kvinnan äras för detta ytterligare 
i och med att efterföljande suran heter just An-Nisaa, Kvinnor! 
 
 
 
 
* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. 


