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1) Кой е Създателят?
[40:64] „Аллах е, Който стори за вас от земята обиталище и от небето свод, и ви
даде образ, и направи образа ви превъзходен, и ви дава препитание от благата.
Това е Аллах, вашият Господ. Благословен е Аллах, Господът на световете!“
[39:6] „Той ви сътвори от един човек. После от него създаде съпругата му. И ви
даде осем чифта от добитъка. И ви сътворява Той в утробите на майките ви
творение подир творение в три тъмнини. Това е Аллах, вашият Господ! Негово е
владението. Няма друг Бог освен Него! Как тогава бивате отклонявани?“
[7:54] „Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена,
после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Покрива Той с нощта деня, който я
следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата
повеля... Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, Господът на
световете!“
[10:32] „Това е Аллах, вашият истински Господ. И какво друго има извън
истината освен заблудата? Как сте отклонявани!“

2) Кой е Аллах?

[59:23] „Той е Аллах, няма друг Бог освен Него Владетеля, Пресветия,
Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия,
Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!“
[59:24] „Той е Аллах Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Найпрекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е
Всемогъщия, Премъдрия.“
[20:14] „Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен Мен. Затова на Мен служи и

извършвай молитвата, за да Ме споменаваш!“
[2:255] „Аллах! Няма друг Бог освен Него Вечноживия, Неизменния! Не Го
обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на
земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае
какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат
само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята,
и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия.“
[35:13] „Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и Той подчини
слънцето и луната всяко да се движи до определен срок. Това е Аллах, вашият
Господ. Негово е владението. А онези, които зовете освен Него, не владеят дори
ципица от фурма.“
[3:18] „Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и найиздигнатите в знанието свидетелстват същото Той отстоява справедливостта.
Няма друг бог освен Него Всемогъщия, Премъдрия.“
[3:51] „Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. На Него служете! Това
е правият път.”“

3) Нима смятате, че Аллах ви е сътворил напразно и че
няма да се върнете при Него?

[23:115] „Нима смятахте, че ви сътворихме напразно и че при Нас не ще бъдете
върнати?”“

4) Защо Аллах е сътворил човека?

[51:56] „Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.“

5) Какво ни заповядва Аллах да правим?

[4:58] „Аллах ви повелява да връщате поверените имущества на техните
собственици и когато съдите между хората, да съдите със справедливост. Как
прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Аллах е всечуващ, всезрящ.“
[6:151] „Кажи: “Елате аз да прочета какво ви възбранява вашият Господ! Нищо
с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не
убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не
доближавайте скверностите и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек
това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да
проумеете!“

6) Къде да търсим напътствие?

[1:1] В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
[1:2] Хвала на Аллах Господа на световете,
[1:3] Всемилостивия, Милосърдния,
[1:4] Владетеля на Съдния ден!
[1:5] Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.

[1:6] Насочи ни по правия път,
[1:7] пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне
гняв, нито на заблудените!

7) Към кого трябва да се обърнем в трудни моменти?

[29:65] „И когато се качат на кораб, те зоват Аллах, предани Нему в религията.
А щом Той ги спаси към сушата, ето ги пак съдружават,“
[10:12] „И ако беда засегне човек, той Ни зове на хълбок или седнал, или прав.
А щом снемем от него бедата му, отминава, сякаш не Ни е зовял заради бедата,
която го е засегнала. Така бе разкрасено за престъпващите онова, което вършат.“

8) Какво се е случло с предишните народи, като не са се
покорявали на Аллах?

[29:40] „И всекиго сграбчихме заради неговия грях. Срещу някои пратихме
ураган, а някои обзе Викът, а някои сторихме земята да ги погълне, а някои
удавихме. Не Аллах ги угнетява, а те сами себе си угнетяват.“

9) Пази и закриля ли Аллах Корана от фалшификации?

[15:9] „Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го
пазим.“

10) На кого трябва да се молим?

[20:14] „Аз съм Аллах. Няма друг Бог освен Мен. Затова на Мен служи и
извършвай молитвата, за да Ме споменаваш!“

11) Коя е религията на Аллах?

[3:19] „Ислямът е религията при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в
разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойде при тях.
А за невярващите в знаменията на Аллах Аллах бързо прави равносметка.“

12) Коя е религията, която ще бъде приета от Аллах?

[3:85] „А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в
отвъдния живот той е от губещите.“

13) Откъде произлиза Коранът?

[42:3] „Така Аллах, Всемогъщия, Премъдрия разкрива на теб и на онези преди
теб [о, Мухаммад].“
[6:114] [Кажи, о, Мухаммад:] “Нима друг, а не Аллах ще потърся за съдник? Той
е Онзи, Който ви низпосла Книгата, подробно разяснена. “Онези, на които
дадохме Писанието, знаят, че то е низпослано с правдата от твоя Господ. И

никога не бъди от съмняващите се!“

14) Защо Аллах е пращал пророците?

[4:64] „Всеки пратеник изпращахме само да му се покоряват с позволението на
Аллах.“

15) Трябва ли да вярваме във всички пророци?

[2:285] „

Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия

Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите
ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не
правим между никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се
подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.”“

16) Какво се е случило с предишните писания?

[4:46] „Някои от юдеите променят местата на думите и казват: “Чухме и не се
подчинихме!” и “Чуй, глух да си!”, и: “Зачети ни!”, като кривят език и хулят
религията. А ако кажеха: “Чухме и се покорихме!” и “Чуй”, и “Погледни ни!”,
щеше да е по-добре за тях и по-право. Но Аллах ги прокле за тяхното неверие и
не вярват освен малцина.“
[5:13] „И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им
да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от

онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен
у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.“

17) Кой е последният пратеник?

[3:144] „Мухаммад е само един Пратеник, преди когото преминаха пратениците.
Нима, ако бе умрял или бе убит, щяхте да се отвърнете? А който се отвърне, той
не ще навреди на Аллах с нищо. Аллах ще въздаде на признателните.“

18) До кого е изпратил Аллах последния пратеник
Мухаммад?

[34:28] „И те изпратихме Ние [о, Мухаммад] за всички хора само като
благовестител и предупредител, ала повечето хора не знаят.“

19) Какво е приготвил Аллах за тези измежду евреите и
християните, които повярват?

[57:28] „О, вярващи, бойте се от Аллах и вярвайте в Неговия Пратеник! Той ще
ви даде двоен дял от Своята милост. И ще стори за вас светлина, с която ще
вървите. И ще ви опрости. Аллах е опрощаващ, милосърден.“

20) На кого е подобен Исус пред Аллах?

[3:59] „Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от
пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.“

21) Какво е казал Аллах за Мариам (Мария)?

[3:42] „И когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и
те избра над жените от народите!
[3:43] О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд, и
се кланяй с покланящите се!”
[3:44] Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме. Не бе ти при тях,
когато хвърляха калемите си кой от тях да се грижи за Мариам. Не бе там и
когато се караха.
[3:45] Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от
Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в
отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
[3:46] И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от
праведниците.”
[3:47] рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал?”
Рече: “Така! Аллах сътворява каквото пожелае. Щом реши нещо, казва му само:
“Бъди!” И то става.“

22) Бил ли е разпнат Иса (Исус) и умрял ли е на кръста?

[4:157] „и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на
Аллах.” но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха
в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да
следват предположението. Със сигурност не го убиха те.“
[4:158] „Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър.“

23) Иса (Исус) бил ли е син на Бог (Аллах)?

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
[112:1] Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах Единствения,
[112:2] Аллах, Целта [на всички въжделения]!
[112:3] Нито е раждал, нито е роден,
[112:4] и няма равен Нему.”

24) Как можеш да бъдеш сигурен?

[6:82] „За онези, които вярват и не смесват своята вяра с гнет за тях е
сигурността и те са напътени.“

25) Какво е животът на този свят?

[57:20] „Знайте, че земният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба
между вас, и умножаване на имотите и децата, подобно на растения след дъжд
възхищават сеячите, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на
съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и
благоволение. А земният живот е само измамна наслада.“

26) От Аллах ли са всички благословени и добри неща,
които имаш?

[16:53] „И каквато и благодат да имате, тя е от Аллах. После, щом ви засегне
беда, Него умолявате.“

27) Как можеш да си сигурен в благодатта на Аллах?

[14:7] „И прогласи вашият Господ: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви
надбавя. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.”“

28) Как можеш сам да се предпазиш от едно болезнено
наказание?

[61:10] „О, вярващи, да ви посоча ли търговия, която ще ви спаси от болезнено

мъчение?
[61:11] „Да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да се борите по пътя на
Аллах чрез своите имоти и души. Това е най-доброто за вас, ако знаете.“

29) Какво се случва с този, който се доверява на Аллах?

[65:3] „и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се
уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля.
Аллах направи мярка за всяко нещо.“

30) Каква е съдбата на неверниците?

[57:15] „Днес не ще бъде взет откуп нито от вас, нито от онези, които не
повярваха. Вашето обиталище е Огънят. Той най-добре ви подхожда. И колко
лоша е тази участ!“

31) Каква е съдбата на вярващите?

[4:57] „А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще въведем в Градините,
сред които реки текат и там ще пребивават вечно и завинаги. Ще имат там
пречисти съпруги. И ще ги настаним под дебела сянка.“

32) Как можеш да бъдеш щастлив?

[16:97] „На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние
ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова,
което са вършили.“

