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NYCKLAR:
Bön
Den Helige Ande
Genuin kärlek
Relationsbaserad evangelisation

KONFRONTATION

KONTEXTUALISERING

Presentationer av evangeliet



Gemensammma beröringspunkter - OFFER

Abraham och hans son

Q37: 102. Och då sonen hade blivit gammal nog att arbeta

tillsammans med fadern och delta i hans strävanden, sade denne: 

”Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig (athbahuka) åt

Gud. Vad anser du om detta?“ (Ismael) svarade: “Fader gör som du blir

befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar allt.”

Q37:107. Som lösen för (sonen) tog Vi ett präktigt offerdjur. (wa

fadaynaho bi-thibhin aziimin)

Id al Adha – Id al qurban (offerhögtiden)

Q2:196 “Och fullgör vallfärden, såväl den större som den mindre, till 

Guds ära…”



OFFER

Kain och Abel
Q5:27. Låt dem höra berättelsen om om Adams två söner, så
som allt verkligen gick till – de bar fram varsit offer (qarraba
qurbanan) till Gud och den enes (offer) togs nådigt emot men 
inte den andres. (Denne) sade: Jag svär att jag ska döda dig.” 
(Och brodern) svarade: “Gud tar inte emot offer av andra än
dem som fruktar honom.
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Offer för andra orsaker – Ett nyfött barn

Muslim, Volym 7, Bok 66, Nummer 380: 
Salman bin 'Amir Ad-Dabbi berrättade : 
Jag hörde Allahs apostel säga: "Aqiqa ska offras för en
(nyfödd) pojke. Slakta (ett djur) för honom, och befria
honom från hans lidande." (Det citerades från Fateh-AL-Bari 
att en majoritet av religiösa forskare var överens om att denna
hadith stämmer med hadithen hos TlRMlZY där profeten
tillfrågades om Aqiqa och att han då gav order om att två får
skulle offras för en pojke och ett får för en flicka och att detta
är tradition “Sunna”)
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Offer för andra orsaker – Löss

Muslim, Bok 007, Nummer 2735: 
Ka'b ben 'Ujra (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs
apostel (må frid vara över honom) stod bredvid honom och att löss föll
från hans huvud. Då sa han (den heliga profeten): “Har du problem med 
denna ohyra?” Jag svarade: “Ja.”  Då sa han: “Raka ditt huvud.” 
Det var i detta sammanhang som denna vers uppenbarades: “…men för
den som är sjuk eller har en huvudskada, får offret bestå i fasta, allmosor
eller annan religiös handling (ett offer)… (Q2:196). Han, (den heliga
profeten) sa till mig: “Fasta i tre dagar, eller ge en summa som räcker till 
mat för sex behövande personer, eller bär fram ett offer (av ett djur) 
som finns till hands.“ 
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Offer för andra orsaker – Onda ögat (hasada)

Om man ser på någon eller något med avund eller begär så kommer
något ont att drabba den personen eller saken
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GUDS LAMM
Vill du förstå varför Messias kom hit till världen?

• Först bör du förstå betydelsen av ett offer.
• Vi förstår betydelsen genom ”offerhögtiden”.
• Vad skulle ha hänt Abrahams son utan ett offer?
• Då skulle Ismael ha offrats.
• Jag är i samma situation som Abrahams son. Jag är under dödens makt 

för jag är en syndare inför Gud.
• Lönen för min synd är döden (Rom 6:23).
• Har inte Gud försett med ett offer för mig?
• Johannes döparen (Yahya) pekade på Guds lamm (Joh 1:29)
• Guds Ande täckte över jungfru Maria 
• Messias gav sitt liv (död, uppståndelse, himmelsfärd, återkomst)
• Messias är Guds offer för oss.
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GUDS OFFER - Vad tror du om islam eller Muhammed?

� Muhammed gjorde många bra saker t.ex. läran om en Gud, men det är 
något fattas i islam.

� Den djupa betydelsen av ett offer fattas.

� Hur många människor fanns det när Kain och Abel levde? 

� Varför måste de komma till Gud genom ett offer?

� För att människan är en syndare.

� Alla profeter tillbad Gud genom ett offer.

� Jag tillber Gud genom Messias (1 Tim  2:5-6).

� Guds undervisning om offer (Hebr 9:22).

� Profeternas undervisning om offer (Jes 53:4-6).

� Messias var själv offret (Mark 10:45).



Syndens problem – (Dhanb,  Ithm, Khati’ah)

Q4:28. Gud vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag.

Bukhari, Volym 6, Bok 60, Nummer 4: 
'Abdullah berättade: 
Jag frågade profeten: “Vilken är den största synden i Allahs ögon? ” 
Han sa: “Att ni upphöjer en rival bedvid Allah fastän endast Han har 
skapat er.” Jag svarade: Ja, det är verkligen en stor synd.“ Sedan 
frågade jag: “Vilken kommer därefter?” Han sa: “Att döda din son så att
han inte tar av din mat.” Jag frågade: “Vilken kommer därefter?“ Han sa: 
“Att ha olaglig sex med din nästas hustru.”
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Syndens problem – (Dhanb,  Ithm, Khati’ah)

Q4:106. Men bed Gud förlåta (dem). Gud är ständigt förlåtande, 
barmhärtig. 107. Och tala inte till förmån för dem som bedrar sig själva . 
Gud är inte bedragares och förhärdade syndares vän.
108. De försöker gömma sig för människorna, men de kan inte
gömma sig för Gud: Han är med dem när de överlägger i nattens
mörker om lögnaktiga utsagor, som han inte godkänner. Ja, Gud har full 
uppsikt över vad de företar sig. 
109. Här är det ni som försvarar dem i frågor som gäller det jordiska, 
men vem skall försvara dem på Uppståndelsens dag inför Gud? Vem 
skall vara deras talesman? 
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Gemensammma beröringspunkter

SYNDENS ALLVAR

� Vad menar du med att alla är syndare?

� Tänk på Adam och Eva i Paradiset.

� De var utan synd och hade en fullkomlig gemenskap med Gud

� Hur många bud hade de i Paradiset? – Ett bud.

� Hur många synder begick de i Paradiset? – En synd.

� De måste lämna Paradiset för en synds skull.

� Hur många bud och synder har vi?

� Antag att vi bara syndar 3 gånger/dag. Det blir c:a 1000 på ett år

� Vi vill alla komma till Paradiset. Hur?

� Bara genom Guds nåd och barmhärtighet.



Död - Straff

Q78:21-25 “Och helvetet som (ständigt) lurar på (offer) skall välkomna de 
trotsiga syndarna. Där skall de förbli under oöverskådlig tid utan att känna
svalka och utan att få dricka annat än skållhett vatten och den 
motbjudande (vätska som sipprar ur ett sår).“

Q44:43-46 “Det träd vars frukt är död skall låta den hårdnackade
förnekaren smaka sin frukt; och den skall sjuda som smält koppar I hans
inälvor, sjuda som skållhett vatten.“ 

Q33:66 “Den dag då deras ansikten skall vändas på alla sidor i Elden, 
kommer de att ropa: “Ack om vi ändå hade lytt Gud och lytt (Hans) 
sändebud!”
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Död – Straff i graven

Q14:27 “Gud stärker de troende med det ord vars sanning står fast i
denna värld och i evigheten; men de orättfärdiga låter han gå vilse. – Gud 
gör vad han vill.”

Bukhari, Volym 2, Bok 23, Nummer 451
Samma som föregående och han tillade: “Allah kommer att bevara de 
troende i fasthet… (Q14:27) uppenbarades i relation till straffet i
graven.”
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Död – Straff i graven

Bukhari, Volym 2, Bok 23, nummer 455: Asma' bint Abi Bakr berättade:
Allahs Apostle ställde sig en gång upp och predikade och nämnde då 
prövningarna som människor ska möta i graven. När han berörde detta 
började muslimerna att ropa högt.
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Tirmidhiالترمذي (d 892), Hadith Nummer 44 – Abu Hurayrah berättade:

Allahs apostel (frid över honom) sade: När en död (muslims) kropp begravs så visar
sig två änglar. Båda har svarta ansikten och blå ögon. Den ene heter Munkar
och den andre Nakir och de säger: “Säg vad du har att säga om denna person”. Och
han kommer att svara: “Han är Allahs tjänare och hans apostel. Jag vittnar att det inte
finns någon Gud utom Allah och att Muhammed är Hans apostel.” Då kommer båda
att säga: “Vi visste redan att du skulle svara detta.” Hans grav kommer då att vidgas
till 4900 kvadratfot och den kommer att lysas upp. Därefter sägs det till honom: 
“Somna in.” Han ska då svara: “Jag önskar att få besöka min familj och informera
dem.” De kommer att säga: “Somna som en nygift brud somnar som ingen väcker
utom den som står närmast henne i makens familj.” Endast Allah kommer att väcka
upp honom från hans vila. Men om  den döde var en hycklare kommer han att svara: 
“Jag hörde människor som gjorde ett uttalande (angående Guds enhet och att
Muhammed var apostel) och jag sa samma som de, men jag vet inte.” Och de 
kommer då att säga: “Vi visste redan att du skulle svara detta.” Och marken kommer
att bli tillsagd att pressa honom tills hans revben trycks ihop. Han kommer inte
att få någon lättnad förrän Allah väcker upp honom från hans viloplats.  



Död – Straff i graven

Bukhari, Voltm 2, Bok 23, nummer 443: 
Ibn Abbas berättade:
En gång passerade profeten två gravar och personerna i gravarna
torterades. Han sa: “De torteras inte för någon stor orsak. Den ene
aktade sig aldrig för att smutsas ner av sin egen urin, medan den andra
gick runt med rycktesspridning (för att orsaka osämja mellan vänner).” 
Därefter tog han en färsk palmkvist, delade den itu och satte var och en
på gravarna. Folket sa: “Allahs apostel, varför gjorde du detta?” Han 
svarade: “Jag hoppas att deras straff minskar ända tills grenarna
har torkat.”
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Död – Straff i graven

Från Hebron
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DOMAREN SOM BETALADE SKULDEN

� Varför behöver Gud ett offer för att förlåta?

� Antag att jag lånar 100 miljoner kr av en person och spenderar allt.

� Han fick senare skulder på 100 miljoner.

� Han är desperat, så han tar mig till domstol. 

� Jag ångrar mig inför domaren. 

� Domaren är både barmhärtig och rättvis,

barmhärtig - han vill förlåta;     rättvis - han måste följa lagen.

� Domaren kommer ner och betalar min skuld, så jag blir frikänd. 

� Detta är vad Gud har gjort i Jesus Kristus.

� Gud är samtidigt både rättvis och barmhärtig.

� Någon måste betala skulden

� Säg inte nej till Jesus Kristus

DOMARE

Barmhärtig Rättvis



Gud är en - Jesus Guds son

Q112:1-4 Säg: “Han är Gud – En, Gud den evige, den av skapelsen
oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, 
och ingen finns som kan liknas vid Honom.” 

Q5:72. De som säger: “Gud är Kristus, Marias son” förnekar sanningen; 
Kristus sa (själv): “Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre.” Gud 
utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och
Elden ska bli hans sista hemvist. För (dessa) syndare finns ingen
hjälpare. 73. De som säger: “Gud är den tredje av ett tretal” förnekar
sanningen – ingen annan gud finns än Gud, den Ende. Och om de inte
upphör med sina påståenden, kommer de bland dem som yttrar dessa 
hädelser förvisso att drabbas av ett plågsamt straff.
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Gud är en - Jesus Guds son

Q9:30. De judiska (trosbekännarna) säger: “Esra, Guds son”, medan de 
kristna säger: “Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och
då säger de efter vad (andra) förnekare av sanningen har sagt före dem. 
Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp! 31. De 
har tagit sina rabiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Guds
ställe, och (desamma har de gjort med) Kristus, Marias son, trots att de 
har förmanats att inte dyrka någon annan än den Ende Guden – det finns
ingen Gud utom Han; stor är Han i Sin härlighet, fjärran från allt vad de vill
sätta vid Hans sida. 
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Gemensammma beröringspunkter

GUD ÄR EN

� Tror du att Gud är en eller tre?

� Bibeln lär att Gud är en (Mar12:28-30).

� Gud kan inte vara en och tre samtidigt.
1+1+1=3 och inte 1.

� Hur många personer är du, en eller två?

� Din kropp, är det du? Din ande, är det du?

� Varför kan inte Gud vara 3 i en när han skapat oss som 2 i en? 

� Antag att Gud är en komplex enhet. 
Hur mycket blir 1x1x1? - Det blir 1.

� Gud är en!
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EN UPPENBARAR SIG SOM TRE

� Tänk dig världen som ett plan

� Man ser sig runt och ser tre saker med samma egenskaper

� Men det är bara en som uppenbarar sig som tre



� JESUS GUDS SON
� Tror du att Jesus är Guds son? - Vad tror du att jag tror?  

� Jag tror att du tror att Gud och jungfru Maria fick en son tillsammans.

� Så tror jag absolut inte! Jag tror att Gud är evig. 

� Vad fanns innan Gud skapade? – Då fanns bara Gud.

� Evangeliet börjar i evigheten innan skapelsen (Joh.1:1-4).

� Men vad betyder uttrycket: ”och Ordet var Gud?”

� Tror inte du att Guds ord är evigt?

� När Gud skapade var Ordet ett med honom

- som ett vittnesmål i rätten  - som vårt samtal just nu.

� Ordet blev människa. (Joh.1:14). 

� Guds egenskaper uppenbarades i Kristus. 

� Men hur kan Gud begränsas till en människa?

� Illustration: Glaset och havet

� Messias namn: "Guds ord" och "Guds Ande". Guds Ande kom över Maria

� Min ande är jag. Guds Ande är ett med Gud.

� Varifrån kom han? Han kom från Gud! Vems son är han?
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GUDS VERK 

� Anden överbevisar om synd, rättfärdighet, dom (Joh 16:8-11)

� Anden vittnar om Jesus (Joh 15:26)

� Anden förhärligar Jesus (Joh 16:12-15)

� Gud vill att alla ska bli frälsta (1Tim 2:3-4)

� Vi får vara med i Guds verk


