Shiamuslimsk Trossamfundgrundlag
Islam er baseret på disse trosartikler som er nødvendig for enhver muslim at tro på.
Det er obligatorisk (wajib) at sige: Jeg tror på Allah, Hans engle, Hans skrifter, Hans
profeter, Hans Imamer, Dommedagen, Allah’s retfærdighed, Paradis og Helvede.
Imam Jaafer Al-Sadiq (fvmh)

At tro på Allah:
Ingen Profet kom med det budskab at Allah eksisterer, men heller det at Allah er en. Det er
fordi selv hvis der ikke var kommet nogen profeter ned for at fortælle os om Allah, vil man
stadig med sin aqal (intellekt) kunne regne sig frem til at der findes en gud.

At tro på Hans engle:
Engle er væsner skabt af lys (nur). Der er forskellige engle der har forskellige opgaver og
forskellige rang, fx ærkeenglen Jibrail (fvmh) er englenes leder.

At tro på Hans skrifter:
Vi tror på at Koranen er nedsendt til profeten Mohammed (s) af Allah. Den er fejlfri og
beskyttet mod al ændring til enden af tiden. Yderligere har vi på beretninger fra profeterne
og imamerne.

At tro på Hans profeter:
Ligesom skrifterne, kender vi ca. til 124,000 profeter, men igen skal vi tro på dem alle om
vi kender til dem eller ej. Adam(fvmh) var den første profet, samt det første menneske der
blev skabt, og vores elskede profet Muhammad (s) er den sidste sendebud efter profeten
Issa (Jesus) (fvmh).

At tro på Hans 12 Imamer
Vores første Imam er Imam Ali (fvmh), og slutter med den sidste Imam som hedder Imam
Al-Mahdi (fvmh). Vi tror på at han stadig lever og vi venter på at Allah vil en dag tillade at
hans genkomst for at redde menneskeligheden. Alle Imamer stammer fra profeten

Moghammed (s), og vi tror på at profeten Mohammed videregav hans bud for at fuldende
Islam

At tro på Dommedagen
Som muslimer er det obligatorisk for os at tro på at vi vil blive genopstandet efter døden,
og at Allah vil med hans retfærdighed belønne de gode gerninger og straffe dem der begik
synder.

At tro på Paradis og Helvede:
Alle muslimer ved at der er liv efter døden. Efter at Allah har med hans retfærdighed
bedømme vores handlinger så ender man enten i Paradiset eller i Helvede.

