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AL-FATIHA
(ATVERIANČIOJI KNYGĄ)

1. Vardan Allaho, Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo!

2. !lov"#– Allahui, pasauli$ Valdovui.

3. Maloningiausiam ir Gailestingiausiam,

4. Teismo dienos Valdovui!

5. I%ties, tik Tave mes garbiname ir tik Tav&s mes pra%om pagalbos!

6. I%vesk mus ' ties$ keli(,

7. ) keli( t$, kuriuos Tu apdovanojai g"ryb"mis, bet ne t$, kurie 
u*sitrauk" Tavo r+styb&, ir ne t$, kurie paklydo.
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KARVĖ

Vardan Allaho, Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo!

1. Alif. Liam. Mym.1

2. !ita knyga#– d"l kurios n"r abejon"s#– vadovas dievobaimingiems,
3. Tiems, kurie tiki sl"piniu, atlieka mald( ir i% to, kuo Mes juos ap-
dovanojome, eikvoja,
4. Ir tiems, kurie tiki tuo, kas apreik%ta tau, ir tuo, kas apreik%ta prie% 
tave, ir jie tikri Paskutiniu gyvenimu2.
5. Jie yra j$ Valdovo vedami, ir jie yra tie, kurie patyr& s"km&.
6. I% tikro tie, kurie nepatik"jo,#– tas pats, ar persp"jai juos, ar ne,#– jie 
netiki.
7. U*d"jo anspaud( Allahas ant j$ %ird*i$ ir ant aus$, o#ant aki$ j$#– 
%ydai. Jiems paruo%ta didel" bausm"!
8. Ir tarp *moni$ yra toki$, kur sako: „Mes patik"jom ' Allah( ir Pa-
skutin& dien(.“ Bet jie netiki.
9. Jie stengiasi apgaut Allah( ir tikin,iuosius, bet apgaudin"ja patys 
save, tik to nejausdami.
10. J$ %irdys ligotos. Tegul Allahas sustiprina j$ lig(! Jiems#– kankina-
ma bausm" u* tai, kad jie meluoja.
11. O#kada jiems sako: „Neskleiskit ne%varybi$ *em"j!“#– jie sako: 
„Mes tesam kuriantieji g"r'.“

1  !ios raid"s, tai Korano paslaptis, kuri( *ino tik Dievas. (Vert. past.)
2  Paskutinis#– Korane b+simasis, am*inas gyvenimas.
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12. Argi ne taip? B+tent jie#– skleid*ia ne%varyb&, bet jie ne*ino.

13. O#kai jiems sako: „Patik"kite, kaip patik"jo *mon"s!“#– atsako: 
„Nejaugi imsime tik"t, kaip tie kvailiai?“ I% tikro, jie#– kvailiai, bet 
jie ne*ino!

14. Ir kada sutinka tuos, kurie patik"jo, jie sako: „Mes patik"jome!“ 
O#kada lieka su savo %"tonais, sako: „Mes juk#– su jumis, mes tiktai 
%aipom"s.“

15. Allahas pasijuoks i% j$ ir paskleis j$ piktus k"slus, kuriose jie aklai 
klajoja!

16. Tai#– tie, kur pirko paklydim( vietoje tiesaus kelio. Nepelninga j$ 
prekyba, ir n"jo jie tikru keliu!

17. Pana%+s jie ' t(, kuris u*k+r" ugn', o#kada ji ap%viet" visk(, kas 
aplink j(, Allahas at"m" j$ %vies( ir paliko juos tamsoj, taigi jie ne-
mato.

18. Kurti, nebyl+s, akli,#– jie nesugr'% (' ties$ keli().

19. Arba jie yra pana%+s ' lietaus debes' i% dangaus. Jame tamsa, 
griaustinis ir *aibai, jie u*siki%a pir%tais ausis nuo griausmo kir,i$, 
bijodami mirties. I%ties, Allahas u*tiks netikin,ius.

20. -aibas pasiruo%&s juos apakinti; vos tik jis 'si*iebia, jie eina, jo 
lydimi. O#kai sutemsta, jie sustoja. O#jei Allahas panor"t$, atimt$ i% 
j$ klaus( bei reg"jim(: juk Allahas turi gali( kiekvienam daiktui!

21. O#*mon"s! Garbinkite savo Valdov(, kuris suk+r" jus ir tuos, kur 
buvo iki j+s$,#– galb+t j+s tapsit dievobaimingi! –

22. Kuris *em& padar" jums patalu, o#dang$#– statiniu, ir nuved" i% 
dangaus vanden', ir i%ved" juo vaisius j+s$ maistui. Tad neie%kokite 
Allahui lygi$, tada, kai visk( *inote!
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23. O#jeigu j+s abejojate tuo, k( Mes pasiunt"me M+s$ vergui, tai patei-
kite (sukurkite) sur!, pana%i( ' %it(, ir pakvieskite savo liudytojus, i%sky-
rus Allah(, jeigu j+s teisingi.
24. Jeigu j+s %ito nepadarysite,#– o#j+s niekados %ito nepadarysite!#– tad 
bijokite Ugnies, kuriai *mon"s ir akmenys t"ra pakuros, paruo%tos ne-
tikintiesiems.
25. Ir prad*iugink tuos, kurie patik"jo ir dar" gerus darbus, kad jiems 
paruo%ti Rojaus sodai, kur *emai sr+va up"s. Kiekvien( kart(, kai jie bus 
apdovanoti vaisiais, jie sakys: „Tai i% to, kas mums anks,iau buvo dova-
nota“,#– o jiems duodama tiktai ka*kas pana%aus. Jiems ten#– *monos 
skais,ios, ir jie tenai gyvens am*inai.
26. I% ties$ Allahas nesidrovi palyginimo apie uod( ir t(, kas j' pranoks-
ta. O# tie, kurie patik"jo, *ino, kad tai#– tiesa i% j$ Vie%paties. Tie gi, 
kur netiki, tars: „Ko nori Vie%pats tuo palyginimu?“ !itaip jis suklaidina 
daugel' ir veda tiesiu keliu daugel'. Bet suklaidina Jis %ituo tiktai nedo-
r"lius,
27. tuos, kurie pa*eid*ia Allaho nurodym( po jo sutvirtinimo ir skiria 
tai, k( Allahas 'sak" jungti, ir s"ja nedorum( *em"j. Tai tie, kurie patirs 
nuostol'.
28. Kaip j+s galite netik"ti Allahu? Juk j+s buvot negyvi, o#Jis jums su-
teik" gyvyb&. Paskui Jis numarins jus, paskui atgaivins, paskui J+s b+site 
pas J' sugr(*inti.
29. Jis# – Tas, Kuris suk+r" jums visk(, kas *em"je, paskui atsigr&*" ' 
dang$ ir pastat" j' i% septyni$ dangaus (lygi$). Jis apie kiekvien( daikt( 
i%mano!
30. Ir %tai tar" tavo Vie%pats angelams: „Paskirsiu vietinink( *em"je.“ Jie 
tar": „Negi Tu paskirsi joje t(, kuris ten skleis nedor( ir lies krauj(, o#mes 
garbinam Tave ir auk%tinam!“ Jis tar": „I% ties$ *inau tai, ko j+s ne*inot!“
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31. Ir i%mok" Jis Adom( vis$ vard$, o#paskui pasi+l" juos angelams ir 
tar": „Pasakykite man %it$ vardus, jeigu esat teisingi.“

32. Jie tar": „!lov" Tau! Mes *inome tik tai, ko mus i%mokei. I% ties$ 
Tu#– -inantysis, I%mintingasis!“

33. Jis tar": „O Adamai (Adomai), pasakyk jiems j$ vardus!“ Ir kai jis 
pasak" jiems j$ vardus, Jis tar": „Argi A% jums nesakiau, kad *inau tai, 
kas pasl"pta padang"se ir *em"je, ir *inau tai, k( j+s atliekate atvirai, ir 
tai, k( j+s darote paslap,ia?“

34. Ir %tai, Mes tar"me angelams: „Nusilenkite Adomui!“ Ir nusilenk" 
jie. Tik Iblisas atsisak" ir i%siauk%tino, ir pasirod" netikintis.“

35. Ir Mes pasak"me: „O Adamai (Adomai)! )sikurkite tu pats ir tavo 
*mona Rojuje ir maitinkit"s ten ' sveikat(, kur panor"sit, bet nesiar-
tinkit prie %io med*io, kad nepasirodytum"te neteisingaisiais.“

36. Ir privert" juos %"tonas suklupti ties juo ir i%ved" juos i% tenai, kur 
jie buvo. Ir Mes tar"m: „Kriskite (b+dami) prie%ai vienas kitam! Jums 
buvimo ir naudos vieta *em"je iki (tam tikro) laiko“.

37. Ir Adamas (Adomas) pri"m" savo Vie%paties *od*ius, ir Jis pri"m" 
jo atgail(. Juk Jis#– Priimantis atgail(, Gailestingasis!

38. Mes tar"me: „Nusileiskite i% ten sykiu! O#jeigu ateis i% Man&s koks 
vedimas, tai tiems, kurie laikysis vedimo, nebus baim"s jiems, ir nebus 
jie nusimin&.“

39. O#tie, kurie netik"jo ir laik" melu M+s$ aprei%kimus, jie#– ugnia-
buviai, jie joje am*inai b+va.

40. O#s+n+s Israilo (Izraelio)! Atminkite Mano malon&, kuria jus ap-
dovanojau, ir i%tikimai laikykit"s pasi*ad"jimo Man, tad ir A% laiky-
siuosi sutarties su jumis. Ir tik Man&s Vieno bijokite.
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41. Ir tik"kite tuo, k( A% aprei%kiau, patvirtindamas teisingum( to, 
kas su jumis. Ir neb+kite pirmi i% netikin,i$ %ituo. Ir neparduokite u* 
menk( sum( Mano aprei%kim$ ir Man&s Vieno baiminkit"s.
42. Ir neapvilkite tiesos melu tam, kad nusl"ptum"te ties(, j( *ino-
dami!
43. Atlikin"kite mald( ir mok"kite apsivalymo mokest' (zakiat!), ir 
lenkit"s su tais, kurie lenkiasi.
44. Nejaugi mokysite *mones g"rio, o#u*mir%ite patys save, Juk j+s 
skaitote Ra%t(? Nejaugi neateisite ' prot(?
45. Pasitelkite pagalbos kantryb"je ir maldoje; juk ji#– didelis sunkis, 
i%skyrus tuos, kurie ram+s maldoje,
46. kurie 'sitikin&, jog sutiks savo Vie%pat' ir kad jie pas J' sugr'%.
47. O#Israilo (Izraelio) s+n+s! Atminkite mano malon&, kuria A% jus 
apdovanojau, ir kad i%k"liau jus vir% pasauli$.
48. Ir bijokit dienos, kada siela niekuo neatsilygins u* kit( siel(, ir 
nebus i%klausytas joks tarpininkavimas, ir nebus jokio i%lygio, ir nebus 
jai jokios pagalbos!
49. Ir %tai, Mes i%gelb"jom jus i% Faraono *moni$, kurie u*d"jo jums 
pikt( bausm&, *udydami j+s$ s+nus ir palikdami gyvas j+s$ moteris. 
.ia jums i%bandymas didis J+s$ Vie%paties!
50. Ir %tai Mes perskyr"m prie% jus j+r( ir i%gelb"jom jus, ir nuskandi-
nom Faraono gimin&, o#j+s ' tai *i+r"jote.
51. Ir %tai, Mes nustat"m M"sai (Mozei) keturiasde%imties nakt$ lai-
kotarp', o#po jo pasitraukimo j+s prad"jot garbint aukso ver%', ir bu-
vote neteisingieji.
52. Paskui mes atleidome jums#– galb+t b+site d"kingi!
53. Ir %tai Mes dovanojome M"sai (Mozei) ra%t( ir atpa*inim( (geb"-
jim( atskirti)#– galb+t eisite tiesiu keliu!
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53. Ir %tai tar" M"sa (Moz") savo tautai: „O tauta mano! J+s patys sau 
padar"te skriaud(, prad"j& garbinti ver%'. Tad kreipkit"s ' savo K+r"-
j( ir u*mu%kite patys save (tegul teisingieji u*mu%a nusid"j"lius): tai 
jums i%eis ' ger( j+s$ K+r"jo akivaizdoje.“ Ir Jis pri"m" j$ atgailavim(: 
juk Jis#– Priimantis atgailavim(, Gailestingasis!
55. Ir %tai j+s tar"te: „O M"sa (Moze)! Mes nepatik"sime tavimi, kol 
nepamatysime Allaho savo akim.“ Ir jus perv"r" *aibas, kol j+s *i+r"-
jote.
56. Tada Mes prik"l"me jus po j+s$ mirties#– galb+t j+s b+site d"-
kingi!
57. Ir Mes apsiaut"me jus debesiu ir nuleidome jums man$ ir put-
peles. Maitinkit"s g"ryb"mis, kurias jums paskyr"me! Ne Mums jie 
padar" skriaud(, o#patys save nuskriaud".
58. Ir %tai Mes pasak"me: „Eikite ' %it( gyvenviet& ir maitinkit"s ten, 
kur 'sigeisite, ' sveikat(! Ir *enkite pro vartus, nusilenkdami, ir sa-
kykit: „Atleisk mums!“# – Mes atleisime jums j+s$ prasikaltimus ir 
prid"sime darantiems gera.“
59. Ir pakeit" neteisingieji *od' kitu *od*iu, nei buvo jiems sakyta. Ir 
pasiunt"me neteisingiesiems bausm& i% dangaus u* tai, kad jie nedorai 
elg"si.
60. Ir %tai papra%" M"sa (Moz") g"ralo savo tautai, ir Mes tar"me: 
„Trenk savo lazda ' uol(!“ Ir i%try%ko i% jos dvylika %altini$, kad visi 
*mon"s *inot$ sav(j( versm&. „Valgykite ir gerkite i% Allaho aruodo! Ir 
nedarykite blogio *em"je, platindami nedor(.“
61. Ir %tai j+s pasak"te: „O M"sa (Moze)! Mes negalim pak&sti vie-
nodo maisto. Melsk vardan m+s$ savo Vie%pat', te Jis i%veda mums 
tai, k( augina *em" i% savo dar*ovi$, aguro,i$, ,esnako, l&%i$ ir svo-
g+no. Tar" jis: „Nejaugi j+s pra%ote pakeisti tuo, kas niekingiau, tai, 
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kas geriau? Keliaukite ' bet kur' miest( ir rasite ten, ko pra%ote.“ Ir 
i%skleista vir%um j$ buvo panieka ir skurdas. Ir pakliuvo jie ' Allaho 
r+styb&. Tatai#– d"l to, kad jie netik"jo Allaho *enklais ir u*mu%in"jo 
prana%us be jokio teisingumo! Tatai#– d"l to, kad jie neklaus" ir per-
*engin"jo teis"tas ribas!

62. I% ties$ tie, kurie patik"jo, ir tie, kurie atsivert" ' judaizm(, ir krik%-
,ionys, ir sabie#iai, kurie patik"jo Allah( ir Paskutini(j( dien( ir dar" 
gera,#– jiems j$ atlygis pas j$ Vie%pat', niekas jiems negresia, ir nebus 
jie nusimin&!“

63. Ir %tai, Mes pri"m"me i% j+s$ pasi*ad"jim( ir i%k"l"m vir% j+s$ 
kaln(: „Imkite tai, k( jums dovanojom, ir tvirtai min"kite tai, kas 
ten,#– gal b+site dievobaimingi!“

64. Po to j+s nusigr&*"te, ir, jeigu ne Allaho palaima ir Jo malon" 
jums, tai b+tum"t tarp patyrusi$ nuostol'.

65. -inote i% savi%ki$ tuos, kurie pa*eid" %e%tadienio %ventim(, ir Mes 
pasak"me jiems: „Pavirskite niekingomis be*d*ion"mis!“

66. Mes padar"me tai pavyzdine bausme jiems patiems ir ateinan-
,ioms kartoms, ir pamokymu dievobaimingiesiems.

67. Ir %tai tar" M"sa (Moz") savo tautai: „Allahas liepia jums paskersti 
karv&.“ Jie atsak": „Ar tu tik nesity,ioji i% m+s$?“ Jis tar": „Tesaugo 
mane Allahas, kad nepasirody,iau kvailys!“

68. Jie pasak": „Pa%auk mums savo Vie%pat', kad Jis mums i%ai%kint$, 
kokia ji.“ Jis tar": „!tai, Jis sako: „Ji#– karv", nesena, bet ne tely,ia, tarp 
kitko, vidutinio am*iaus. Darykit tai, kas liepta!“

69. Jie tar": „Pa%auk mums savo Vie%pat', kad mums paai%kint$, ko-
kios ji spalvos.“ Jis tar": „!tai, sako: „Ji#– *ala, %viesus jos plaukas d*iu-
gina regin,iuosius.“
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70. Jie tar": „Pa%auk savo Vie%pat', kad Jis i%ai%kint$ mums: juk karv"s 
pana%ios viena ' kit(, ir mes b+sim, jei Allahas pageidaus, tiesiame 
kelyje.“
71. Jis tar": „!tai, Jis kalba: „Ji#– karv" nesutramdyta, kokia aria *em&, 
ir nepalaisto arimo, ji sveika ir neturi pa*eidim$. Tada jie tar": „Dabar 
tu sakai ties(.“ Po to jie paskerd" j(, nors nedaug tr+ko, kad jos visai 
neskerst$.
72. Kai u*mu%"te *mog$, susigin,ijote d"l to. Bet Allahas atskleid*ia 
tai, k( j+s steng"t"s pasl"pti.
73. Mes pasak"me: „Trenkite jam (numir"liui) jos (paskerstos karv"s) 
dalimi“. Taip Allahas prikelia i% numirusi$j$ ir parodo jums Savo *en-
klus,#– gal b+site protingi! 
74. Po to sukiet"jo j+s$ %irdys ir pasidar" kietos kaip akmenys ar netgi 
dar kietesn"s. I%ties tarp akmen$ yra toki$, i% kuri$ liejasi %altiniai. 
Taip pat yra ir toki$, kurie suskyla ir tryk%ta i% j$ vanduo. O#yra ir 
toki$, kurie krenta i% baim"s prie% Allah(. Allahas tikrai *ino tai, k( 
j+s darote.
75. Negi j+s tikit"s, kad jumis patik"s. Taigi buvo grup" t$, kurie 
gird"jo Allaho -od' ir s(moningai i%kraip" j' po to, kai jie j' suprato.
76. Ir kai jie sutikdavo patik"jusius, sakydavo: „Mes patik"jome.“ Bet 
kai jie pasilikdavo vieni su kitais u*daram rate, tai sakydavo: „Negi 
j+s pasakosite jiems apie tai, k( jums atskleid" Allahas, kad su tuo jie 
gal"t$ su jumis diskutuoti prie% j+s$ Vie%pat'? Argi j+s to nesuvokia-
te?“
77. Argi jie ne*ino, kad Allahas *ino visk(, k( jie slepia ir k( jie at-
skleid*ia?
78. Tarp J$ yra bera%,i$ *moni$, kurie nepa*'sta Ra%to, tiki tu%,iomis 
svajon"mis ir sp"liojimais.
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79. Baisi nelaim" tiems, kurie ra%o Ra%t( savo rankomis, o#po to sako: 
„Tai#– nuo Allaho“,#– kad 'gyt$ u* tai menk( kain(. Baisi nelaim" 
jiems u* tai, k( j$ rankos para%"! Baisi nelaim" jiems u* tai, k( jie tokiu 
b+du 'sigyja!
80. Jie sako: „Ugnis mus pasieks tik kelias suskai,iuotas dienas.“ Sa-
kyk: „Nejaugi j+s sudar"te su Allahu sutart'? O#juk Allahas niekada ne-
pakeis Savo pa*ado. Ar jus tik sakote prie% Allah( tai, ko j+s ne*inote?“
81. O#ne! Tie, kurie u*sidirbo blog' ir j$ nuod"m"s apsupo juos, tai 
jie yra Ugnies gyventojai ir jie ten bus am*inai.
82. O#tie, kurie patik"jo ir dar" gerus darbus, tai jie yra Rojaus gyven-
tojai ir jie ten bus am*inai.
83. Ir (prisiminkite) kai Mes sudar"me su Israilo (Izraelio) s+numis 
susitarim(, kad j+s negarbinsite nieko, i%skyrus Allah(; gra*iai elgsi-
t"s su t"vais, taip pat su artimaisiais, na%lai,iais ir varg%ais; kalb"site 
*mon"ms tik gerus dalykus, atlikin"site mald( ir mok"site zakiat!. 
Bet v"liau j+s nusisukote kaip atskal+nai, i%skyrus nedaugel' i% j+s$.
84. Ir (prisiminkite) kai Mes sudar"me su jumis sutart' apie tai, kad 
j+s nepraliesite savo kraujo ir nevarysite vienas kito i% savo b+sto. Po 
to j+s tai pripa*inote ir tai paliudijote.
85. Paskui b+tent j+s *ud"te vienas kit( ir var"te atitinkam( grup& 
jusi%ki$ i% j$ nam$, gelb"dami vieni kitiems nuod"m"je ir neteisyb"-
je. Na, o#jeigu jie pas jus gr'*ta kaip kaliniai, j+s juos i%perkate. Betgi 
jums buvo u*drausta juos i%varyti. Negi j+s tikite viena Ra%to dalimi, 
bet atmetate kit(? Atlygis u* tai, kas taip elgiasi,#– g"da *emi%kajame 
gyvenime, o#Prisik"limo dien( jiems bus skirta dar didesn" bausm". 
Allahas tikrai n"ra ne*inantis to, k( j+s darote.
86. Jie nusipirko Paskutiniuoju gyvenimu *emi%k(j' gyvenim(. J$ 
kan,ios nebus suma*intos ir nesulauks jie pagalbos.
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87. Mes dovanojome M"sai (Mozei) Knyg( ir paskui j' pasiunt"me 
daug prana%$. Ir dovanojome  Isai (J"zui), Marjamos (Marijos) s+nui, 
ai%kius *enklus ir sustiprinome j' !vent(ja Dvasia. Nejaugi kiekvien( 
kart(, kai prana%as atne%davo jums tai, kas jums ne prie %irdies, i%puik-
davote, vienus i%vadindavote melagiais, o#kitus nu*udydavote?
88. Jie pasak": „M+s$ %irdys u*dengtos u*uolaida“. O#ne, Allahas pra-
keik" juos u* j$ netik"jim(. Koks ma*as yra j$ tik"jimas!
89. O#kai pas juos atsirado Knyga nuo Allaho, patvirtinanti teisingu-
m( to, k( jie tur"jo, o#prie% tai jie meld"si ir pra%" pergal"s prie% neti-
kin,iuosius. Bet kai gi pas juos atsirado tai, k( jie pa*ino, tai atsisak" 
patik"ti t(. Teb+nie Allaho prakeiksmas netikintiesiems.
90. Bloga tai, k( jie pirko u* savo sielas, paneigdami tai, k( atsiunt" 
Allahas, i% pavydo, kad Allahas siun,ia i% Savo malon"s kam panor"j&s 
i% verg$ Savo! Ir u*trauk" jie sau r+st' ant r+s,io. I% tikr$j$ netikintie-
siems#– *eminanti kan,ia!
91. O#kai tars jiems: „Patik"kite tuo, k( siunt" Allahas!“, kalba: „Mes 
tikime tuo, kas mums atsi$sta“, o#netikime tuo, kas paskui, nors ta-
tai#– tiesa, patvirtinanti teisingum( to, kas su jais. Sakyk: „Kod"l gi 
tada j+s anks,iau *ud"te Allaho prana%us, jei esat tikintieji?“
92. Pas jus at"jo M"sa (Moz") su ai%kiais *enklais, paskui j+s prisi"m"t 
ver%' po jo, b+dami neteis+s.
93. Ir %tai Mes sudar"me sutart' su jumis ir i%k"l"me vir% j+s$ kaln(: 
„Stipriai laikykit"s to, k( Mes jums dovanojome, ir klausykit"s!“ Jie 
tar": „Mes klausom ir nepakl+stam.“ J$ %irdys persisunk& meile savo 
jau,iui, per savo netik"jim(. Sakyk: „!lyk%tu tai, k( liepia jums j+s$ 
tik"jimas, jeigu i%vis j+s esate tikintys!“
94. Sakyk: „Jeigu b+simieji namai pas Allah( tiktai jums, o#ne kitiems 
*mon"ms, tai link"kite sau mirties, jeigu sakote ties(!“
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95. Ta,iau niekuomet jie nenor"s jos d"l to, k( pareng" j$ rankos. I% 
ties$ Allahas *ino apie neteisuolius!
96. Ir i% tikro 'sitikinsi, kad jie#– patys god*iausi i% *moni$ gyvenimo, 
netgi tarp t$, kurie prid+r" Allahui s"br$; kiekvienas i% j$ geidaut$, 
kad jam b+t$ skirtas gyvenimas t+kstan,iui met$. Bet ir tai neatito-
lins jo nuo bausm"s. Juk Allahas mato, k( jie i%dirbin"ja!
97. Sakyk: „Kas buvo D$ibrilo (Gabrielio) prie%as?“ Juk jis nuleido j' 
' tavo %ird' Allahui leidus, patvirtindamas tikrum( to, kas buvo jam 
si$sta, kaip teisingas vedimas ir d*iaugsminga *inia tikintiesiems.
98. Kas tampa prie%u Allaho ir Jo angel$, ir Jo pasiuntini$, ir D$ibrilo 
(Gabrielio), ir Mikailo... tai juk ir Allahas#– prie%as netikintiesiems!
99. Mes jau pasiunt"me tau ai%kius *enklus, ir jais netiki tik nedor"-
liai.
100. Ir juk kiekvien(kart, vos tik jie sudaro sutart', dalis j$ atmeta j(. 
Taip, did*iuma j$ netiki!
101. Ir kai at"jo pas juos Allaho pasiuntinys, patvirtindamas teisin-
gum( to, kas su jais, dalis t$, kuriems buvo dovanotas Ra%tas, nuki%o 
Allaho Ra%t( sau u* nugar$, tarsi jie nieko ne*ino,
102. ir jie pasek" tuo, k( skait" %"tonai Suleimano (Saliamono) kara-
lyst"je. Suleimanas (Saliamonas) nebuvo netikintis. Netikintys buvo 
%"tonai. Jie mok" *mones burt$ ir to, kas buvo atsi$sta (i% auk%tybi$) 
dviem angelams Babilone, Char"tui ir Mar"tui. Bet jiedu nieko ne-
mok", prie% tai nesakydami: „Mes#– suved*iojimas, tad neb+k neti-
kintis!“ Ir jie mok"si i% j$, kaip i%skirti vyr( su *mona,#– ta,iau jie 
negal"jo niekaip pakenkti %ituo be Allaho leidimo. Ir mok"si jie to, 
kas jiems kenk" ir nedav" naudos, ir jie *inojo, jog tas, kuris tai 'gyda-
vo,#– n"r jam dalios B+simajam gyvenime. Blogai tas, kad jie pirko u* 
savo sielas,#– jeigu jie tai b+t$ *inoj&!
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103. O#jeigu jie b+t$ patik"j& ir b+t$ buv& dievobaimingi, tai Allaho 
apdovanojimas geriau,#– jeigu b+t$ *inoj&!

104. O#tie, kurie patik"jote! Nesakykite prana%ui: „R+pinkis mumis!“, 
o#sakykite: „Pri*i+r"k mus!“#– ir klausykite. O#netikintiesiems#– baus-
m" nei%pasakyta!

105. Netikintieji i% Ra%to *moni$ ir daugiadieviai nenor"t$, kad jums 
b+t$ aprei%kiamas g"ris i% j+s$ Valdovo, o#Allahas savo gailestingumu 
apdovanoja tuos, kuriuos panori: juk Allahas#– didel"s malon"s Val-
dytojas!

106. Kiekvien( syk', kai mes pakei,iame posm( arba raginame j' u*-
mir%ti, mes pateikiame geresn', nei buvo, arba pana%$ ' j'. Nejaugi 
ne*inai, kad Allahas turi gali( kiekvienam daiktui?

107. Nejaugi ne*inai, kad Allahui priklauso galia padang"se ir *em"je 
ir neturite j+s, i%skyrus Allah(, nei artimojo, nei pagalbininko?

108. O#gal j+s geidaujate paklausti sav(j' pasiuntin', kaip anks,iau 
klausdavote M"s! (Moz&)? Bet jeigu kas pakeis tik"jim( netik"jimu, 
tas i%klydo i% tiesaus kelio.

109. Daugelis i% Ra%to *moni$ nor"t$ atversti jus po to, kai patik"jo-
te, ' netikin,iuosius i% pavydo savo viduj, po to, kai jiems patiems pa-
ai%k"jo tiesa. Atleiskite jiems ir b+kite nuolank+s, kol apreik% Allahas 
Savo 'sakym(. I% tikr$j$ Allahas turi gali( kiekvienam daiktui!

110. Ir atlikin"kite mald( ir atna%aukite apsivalymo mokest' (zakia-
t!); k( gero ruo%iate patys sau, rasite tai pas Allah(: juk Allahas mato, 
k( j+s darote!

111. Ir jie sako: „Niekada niekas nepaklius ' Roj$, i%skyrus jud"jus 
arba krik%,ionis.“ Tai#– j$ svajon". Sakyk: „Pateikite savo 'rodymus, 
jeigu esate teis+s!“
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112. Taip! Kas patik"jo savo veid( Allahui, be to daro lab(, tai jam#– jo 
atlygis pas jo Vie%pat', ir nekybo baim" vir%um j$ galvos ir nebus jie 
nusimin&.
113. Ir sako jud"jai: „Krik%,ionys neina teisingu keliu!“ Ir sako krik%-
,ionys: „Jud"jai neina teisingu keliu!“ O#visi jie skaito Ra%t(. Taip kal-
ba ir tie, kurie nei%mano, pana%+s j$ *od*iai. Allahas i%spr&s j$ gin,( 
Prisik"limo dien(, kuo jie tarpusavy skyr"si.
114. Kas gi neteisingesnis u* t(, kas kliudo me,et"se garbinti Allah(, 
kad b+t$ minimas Jo vardas, ir stengiasi jas sugriauti? !itiems der"t$ 
'*engti ten tik su baimingu virpuliu. Jiems %iame pasaulyje#– g"da, ir 
jiems ateinan,iame gyvenime#– didel"s bausm"s!
115. Allahui priklauso ir rytai, ir vakarai; ir kur tik j+s besigr&*tum"t, 
visur Allaho veidas. I% ties$ Allahas yra visk( Apimantis, visk( -inan-
tis!
116. Ir tar" jie: „Prisi"m" Allahas Sau k+dik'!“ !lov" Jam! Taigi Jam 
priklauso viskas, kas padang"se ir *em"j! Visi Jam atsiduoda!
117. Jis#– dangaus ir *em"s K+r"jas, o#kai Jis k( nors nusprend*ia, tai 
u*tenka tik tarti: „B+k!“#– ir tai b+na.
118. Tie, kurie ne*ino, sako: „Kod"l Allahas m+s nekalbina? Kod"l 
mums *enklo neparodo?“ Taip kalb"jo ir tie, kurie gyveno anks,iau, 
pana%ius tar" *od*ius: pana%ios j$ %irdys. Mes jau i%ai%kinome *enklus 
*mon"ms, kurie 'sitikin&.
119. !tai mes pasiunt"me tave geruoju *inios ne%"ju su tiesa ir persp"-
jan,iu ragintoju, ir tav&s niekas neklaus apie ugniabuvius.
120. Ir niekados nebus patenkinti tavimi nei jud"jai, nei krik%,ionys, 
kol nepriimsi j$ mokymo. Sakyk: „I% ties$ Allaho vedimas yra tikrasis 
vedimas!“,#– o#jeigu paseksi j$ norais po to, kai tau buvo apreik%tas ti-
krasis *inojimas, tai nebus tau Allahas nei Glob"ju, nei Pagalbininku.
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121. Tie, kuriems Mes dovanojome Ra%t(, ir skaito j', kaip priklauso 
j' skaityti,#– jie juo tiki. O#jeigu kas netiki juo#– tie tur"s nuostoli$.
122. O#Israilo (Izraelio) s+n+s! Atminkite Mano malon&, kuri( jums 
parod*iau, ir kad pagerbiau jus prie% pasaulius.
123. Ir bijokit dienos, kai n" vienas *mogus nebus naudingas kitam 
*mogui, ir nebus galima i%sipirkti, nebus u*tarimo, ir nebus jam pa-
galbos!
124. Ir %tai, Vie%pats i%band" Ibrahim! (Abraom() savo *od*iais ir jis 
tai 'vykd". Jis tar": „I% tikr$j$ A% padarysiu tave vedliu *mon"ms.“ 
Jis tar": „Ir i% mano palikuoni$?“ Jis tar": „Negalios Mano 'statymas 
netikintiems.“
125. Ir %tai, pavert"me Mes %iuos Namus *moni$ samb+riu ir saugia 
vieta. „Ir padarykite Abraomo viet( mald$ vieta.“ Ir Mes prisaikdi-
nom Ibrahim! (Abraom() ir Ismail! (Izmael'): „I%valykite Namus at-
liekantiems apeigas ir dalyvaujantiems, ir besilenkiantiems, ir puolan-
tiems kni+bs,iomis!“
126. Ir %tai tar" Ibrahimas (Abraomas): „Vie%patie! Paversk %it( %al' 
saugia ir skirk jos gyventojams vaisi$,#– tiems i% t$, kurie patik"jo ' 
Allah( ir Paskutini(j( dien(.“ Jis tar": „O tiems, kurie nepatik"jo, A% 
leisiu g"ryb"mis naudotis neilgai, o#paskui j"ga atvesiu juos ' Ugnies 
bausm&.“ !lyk%tus toksai sugr(*inimas!
127. Ir %tai Ibrahimas (Abraomas) ir Ismailas (Izmaelis) i%kelia Nam$ 
pamatus: „Vie%patie m+s! Priimk i% m+s$, juk Tu i%ties#– Girdintis, 
-inantis!
128. Vie%patie m+s! Ir padaryk mus Tau atsidavusius ir i% m+s$ pali-
kuoni$#– bendruomen&, atsidavusi( Tau, ir parodyk mums vietas, kur 
atliksim garbinimo ritualus, ir priimk m+s$ atgail(, juk Tu#– Priiman-
tis atgail(, Gailestingas!
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129. Vie%patie m+s! Ir Pasi$sk i% j$ pasiuntin', kuris perskaitys jiems 
Tavo *enklus ir i%mokys juos Ra%to ir i%minties, ir apvalys juos, juk Tu 
i% tikro#– Galingas, I%mintingas!“

130. O#kas nusisuks nuo Ibrahimo (Abraomo) tvarkos, i%skyrus t(, 
kuris apkvailino savo siel(? Mes i%rinkome j' artimiausiame pasauly, 
o#ateity jis, akivaizdu, tarp teisuoli$.

131. !tai tar" jam jo Vie%pats: „Atsiduok!“ Jis tar": „A% atsidaviau pa-
sauli$ Vie%pa,iui!“

132. Ir paliko priesaik( %i( Ibrahimas (Abraomas) ir Jak"bas (Jok+bas) 
savo s+nums: „O s+n+s mano! I% ties$ Allahas parinko jums tik"jim(; 
tad nemirkit kaip tik b+dami atsidavusiais (musulmonais)!“

133. Negi j+s buvot liudininkai, kai stojo prie%ais Jak"b! (Jok+b() 
mirtis? !tai jis tar" savo s+nums: „K( j+s garbinsite po man&s?“ Jie pa-
sak": „Mes garbinsime tavo Diev( ir tavo t"v$#– Ibrahimo (Abraomo), 
ir Ismailo (Izmaelio), ir Ishako (Izaoko)#– Diev(, Vienatin' Diev(, ir 
Jam mes atsiduodam.“

134. Tai#– tauta, kuri jau pra"jo: jai#– tas, k( ji 'gijo, ir jums#– k( j+s 
'gijote, ir j+s$ nepaklaus, k( jie dar".

135. Jie sako: „B+kite jud"jais arba krik%,ionimis#– surasit ties$ keli(.“ 
Sakyk: „Ne,#– (mes paseksim) Ibrahimo (Abraomo) tik"jimu, hanifa 
(monoteistiniu tik"jimu), juk jis nebuvo daugiadievis.“

136. Sakykite: „Mes patik"jome Allah( ir tuo, kas Jo mums buvo si$s-
ta, ir kas si$sta Ibrahimui (Abraomui), Ismailui (Izmaeliui), Ishakui 
(Izaokui), Jak"bui (Jok+bui) ir gentainiams, ir kas buvo dovanota 
M"sai (Mozei) ir Isai (J"zui), ir kas buvo j$ Vie%paties dovanota prana-
%ams. Mes nei%skiriam kurio nors vieno i% j$, ir Jam mes atsiduodam.“
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137. O# jeigu jie patik"t$ t(, k( j+s patik"jote, tai jie jau suras ties$ 
keli(; o# jeigu jie nusisuks, tai jie i%siskirs su tiesa. Allahas tave i% j$ 
i%vaduos: Jis juk#– Girdintis, -inantis.
138. Sakyk: „Toks Allaho tik"jimas! O#kieno religija geriau, nei Alla-
ho tik"jimas? Ir mes j' garbiname.“
139. Tark: „Negi j+s prad"site kivir,ytis su mumis d"l Allaho, jeigu 
Jis#– m+s$ Vie%pats, ir j+s$ Vie%pats? Mums#– m+s$ reikalai, o#jums#– 
j+s$ reikalai, ir mes Jam atsiduodam.“
140. O#gal j+s tarsite, kad Ibrahimas (Abraomas), ir Ismailas (Izma-
elis), ir Ishakas (Izaokas), ir Jak"bas (Jok+bas), ir gentys buvo jud"jai 
arba krik%,ionys? Sakyk: „Ar j+s *inote daugiau, ar Allahas? Kas gi yra 
ne%varesnis u* t(, kuris nusl"p" jam duot( Allaho paliudijim(? Allahas 
tikrai n"ra ne*inantis to, k( j+s darote!“
141. Tai#– tauta, kuri jau pra"jo: jai#– tai, k( ji 'gijo, o#jums#– tai, k( 
j+s 'gijote, ir j+s$ neklaus apie tai, k( jie veik".
142. !tai tars kvailiai i% *moni$: „Kas atst+m" juos nuo kiblos (maldos 
krypties), kurios jie laik"si? Sakyk: „Allahui priklauso ir rytai, ir vaka-
rai. Jis veda, kuriuos nori, ' ties$ keli(!“
143. Ir taip Mes padar"me jus prisilaikan,i( vidurio bendruomene, 
kad j+s b+tum"te liudininkai apie *mones ir kad pasiuntinys b+t$ 
liudininkas apie jus. Ir mes paskyr"me kibl! (maldos krypt'), kurios tu 
laikeisi, tiktai tam, kad Mes *inotume, kas seka paskui pasiuntin' nuo 
t$, kurie nusigr&*ia. Ir tai#– sunku daugumai, i%skyrus tuos, kuriuos 
nuved" Allahas tiesiu keliu; juk Allahas neleis, kad *+t$ j+s$ tik"jimas! 
I% tikr$j$ Allahas su *mon"mis Romus, Pilnas Gailes,io!
144. Mes mat"me, kaip tavo veidas atsigr&*davo ' dang$, o#mes nu-
kreipsime tave ' kibl!, kuria tu b+si patenkintas. Tad pasuk savo veid( 
U*draustos me,et"s pus"n. Ir kur tik j+s beb+tum"t, pasukite savo 
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veidus jos pus"n. Juk tie, kuriems dovanotas Ra%tas, *ino, ai%ku, jog 
tai# – tiesa i% j$ Vie%paties. Allahas tikrai n"ra ne*inantis to, k( j+s 
darote!
145. Ir jeigu tu pateiksi tiems, kuriems dovanotas Ra%tas, visus *en-
klus, vis vien jie neseks tavo kibla, ir tu neseksi j$ kibla. Ir niekas i% j$ 
neseks kit$ kibla. O#jeigu tu seksi j$ norais po to, kai tau buvo duotas 
*inojimas, tuomet tu, i% tikro, i% neteising$j$.
146. Tie, kuriems Mes dovanojome Ra%t(, pa*'sta j' taip, kaip savo 
s+nus, betgi dalis j$ slepia ties(, nors ir *ino.
147. Tiesa#– i% tavojo Vie%paties, neb+k tarp abejojan,i$!
148. Kiekvienas turi krypt', kur jis suka veid(. Tad stenkit"s aplenkti 
vienas kit( gerais darbais! Kad ir kur b+tum"t, Allahas atves jus vi-
sus,#– i%ties, Allahas turi gali( kiekvienam daiktui!
149. Ir nesvarbu, i% kur b+tum i%"j&s, suk savo veid( U*draustos me-
,et"s pus"n; nes tai#– tiesa i% tavo Vie%paties. Allahas tikrai n"ra ne*i-
nantis to, k( j+s darote!
150. Ir i% kur bei%eitum, suk savo veid( u*draustos me,et"s pus"n, ir, 
kad ir kur b+tum"t, gr&*kite savo veidus jos pus"n, kad neb+t$ *mo-
n"ms prie% jus 'rodymo, i%skyrus tuos i% j+s$, kurie nedori. Nebijokit 
j$, o#bijokit Man&s, kad A% gal",iau iki galo i%lieti Sav(j' gailestingu-
m( jums,#– galgi j+s b+site tiesiam kely! –
151. Kaip kad Mes siunt"m jums pasiuntin' i% j+s$ tarpo; jis skaito 
jums M+s$ *enklus, ir apvalo jus, ir moko jus Ra%to bei i%minties, ir 
moko jus to, ko j+s anks,iau ne*inojote.
152. Tad min"kit Mane, A% atminsiu jus; b+kite d"kingi Man ir ne-
b+kit neigian,iais Mane!
153. O#tie, kur patik"jote! Ie%kokite pagalbos kantryb"je ir maldoje. 
I% ties$ Allahas#– su kantruoliais!
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154. Nesakykite apie tuos, kurie *uvo Allaho kelyje: „Mirusieji!“ Ne,#– 
gyvi! Bet j+s to nejau,iate.

155. Mes b+tinai jus i%bandysime truput"liu baim"s, badu, turto, *mo-
ni$ ir vaisi$ stygiumi,#– prad*iugink gi kantruolius, –

156. tuos, kurie, i%tikti negandos, sako: „I% ties$ mes priklausom Alla-
hui, ir pas j' sugr'*tame!“

157. Tai#– tie, kuriems palaima i% j$ Vie%paties ir malon", ir jie#– einan-
tieji tiesiu keliu.

158. As-Safa ir Al-Marva#– i% Allaho ritualo *enkl$; ir kas atlieka piligri-
myst& prie Namo (Kabos) ar ma*(j( piligrimyst& (omr!),#– n"r nuod"-
m"s jam, kad apeis ratu jas abi. O#jeigu kas savanori%kai pasirinks g"r'... 
juk Allahas D"kingas, Supratingas!

159. I% tikr$j$ tie, kurie slepia tai, k( Mes pasiunt"m kaip tiesioginio 
vadovavimo %viesius *enklus, po to, kai Mes paai%kinome tai *mon"ms 
Ra%te,#– %ituos prakeiks Allahas ir prakeiks prakeik+nai,

160. i%skyrus tuos, kurie atgailavo, i%tais" tai, kas buvo padaryta bloga, 
ir prad"jo ai%kinti ties(. I% j$ A% priimsiu atgail(: juk A%#– Priimantis 
atgail(, Maloningas!

161. I% tikr$j$ tie, kurie netik"jo ir numir", b+dami netikintys,#– vir-
%um j$ Allaho prakeiksmas ir angel$, ir *moni$#– vis$!

162. Am*inai gyvenan,iais jame jie liks,#– nebus palengvinta bausm" 
jiems ir nebus jokio atid"jimo.

163. Ir Dievas j+s$#– Dievas Vienatinis, n"r dievyb"s, i%skyrus J', Ma-
loning(j', Gailesting(j'!

164. I% ties$ dangaus ir *em"s suk+rime, nakties ir dienos kaitoje, laivuo-
se, plaukiojan,iuose j+rose su tuo, kas naudinga *mon"ms, vandenyje, 
kur' Allahas nuleido i% dangaus ir atgaivino juo *em& po jos mirties ir 


