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FORMÁLI

Í nafni Guðs hins náðarsama, og miskunnarsama.
Þetta hefti er þýðing á fyrirlestri sem bróðir okkar í Íslam,
Khalid Yasin hélt í Saudi Arabíu árið 1994. Þessi fyrirlestur er í
miklu uppáhaldi hjá mörgum Múslímum og þeirra sem ekki eru
trúaðir um heim allan. Fyrirlesturinn er um grundvallar
kenningar Íslam og getur yfirsýn yfir grundvallarsýn Íslam sem
er trúin á hinn eina sanna og alsmáttuga Guð.
Í þessum fyrirlestri tekur bróðir Khalid Yasin upp mikilvægustu
grunnkenningar Íslam á sama sett og lesarinn (hlustandinn), er
ánægður að fá hluta af þessum upplýsingum, þar sem Yasin
gefur mikið af dæmum og hliðstæðum dæmum sem gerir það
einfalt fyrir hvern og einn að skilja hver raunveruleg merking
lífsins er og hvað Íslam snýst um.
Það er því mikil ánægja að geta komið þessum fyrirlestri á
framfæri í bók formi, og það er okkar von að sá sem les
fyrirlesturinn sjá skýrleika rökanna sem framfærð eru og finni
leiðbeiningu í þessum fyrirlestri.
C.I.M.S – Conveying the Islamic Message Society
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HVER ER TILANGUR LÍFSINS?
Mínir kæru og virtu múslímsku bræður og gestir; eins og
bróðir minn nefndi ykkur, er ég hér í kvöld og er heiðraður og
hræður yfir því að hafa fengið möguleikann að tala um þetta
efni sem við ætlum að ræða hér í kvöld. Ég vill þess vegna
benda á að þessi kvöldstund á ekki að túlkast sem fyrirlestur,
þar sem ég er ekki væddur til að fyrirlesa. Heldur vil ég að þið
sjáið þetta meira sem góð ráð, til ykkar og mín sjálfs, vegna
þess að ég get séð sjálfan mig sitja í þessum stólum hér fyrir
framan mig.
Bara fyrir nokkrum dögum síðan, og aðeins fyrir nokkrum árum
síðan, og stuttri stund síðan var ég einmitt í ykkar sporum – ég
var Kristinn og ekki Múslími, þjóðerni hefur hér enga merkinu,
ég var manneskja sem ekki var meðvituð og vissi ekki af tilvist
Íslam, og við það tilfelli skildi ég ekki alveg meininguna með
þessu lífi. Svo að með þessum sögðum myndi ég vilja byrja
með að biðja ykkur að sjá þessa kvöldstund ekki sem fyrirlestur
heldur sem góð ráð og ykkur til glöggvunar.
Upplýsingarnar sem ég vill deila með ykkur getur virkað á
ykkur sem mjög yfirgripsmiklar, en ef þið íhugið möguleika
heilans í að vinna úr upplýsingum og það magn af upplýsingum
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sem heilinn hefur bugi til að túlka og geyma, þá er það öruggt
að nokkrar síður með upplýsingum sé ekki of mikið til að
yfirbuga vinnslu geta huga ykkar. Það er ábyrgð mín að ræða
um efni kvöldsins sem er: „Hver er meiningin með lífinu?” og
„Hvað veist þú um Íslam?”. Þar að segja hvað veistu í raun um
Íslam, ekki hvað þú hefur heyrt um Íslam, ekki það sem þú
hefur séð í gjörum fárra múslíma, heldur hvað veist þú virkilega
um Íslam?
Ég vill byrja með því að segja að þið öll berið með ykkur mikla
ábyrgð og sú ábyrgð er að hlusta af athygli með skilningsvit
ykkar opin og með opnu hjarta.
Í heim sem er fullur af fordómum, þar sem maðurinn sér sína
eigin menningu sem æðri yfir öllum öðrum menningum og
menningarheimum, er erfitt að finna fólk sem hefur
möguleikann til að hugsa eftir á, og hugsa um lífið og tilgang
þess og að reyna að fá niðurstöðu sannleikan bak við þennan
heim og merkingu tilveru okkar. Þegar maður spyr sjálfan sig
spurningarinnar „Hver er merking lífsins?”, sem er
grundleggjandi og eðlislæg spurning sem liggur í loftinu, þá
segja flestir aðspurðir að þeir hafi ekki fundið ennþá svarið við
þessari spurningu þó að þessir aðilar hafi verið umlstalsverðum

5

HVER

ER

TILGANGUR

LÍFS

ÞÍNS?

tíma í sjálf rannsóknir við að svara þessari stóru spurningu.
Flestir þegar þeir eru spurðir að þessu að styðjast við skoðun
einhvers annars í stað þess að í rauninni beita sjálfsskoðun og
finna svarið við henni innra með sér, sem dæmi segir faðir minn
að meiningin með lífinu sé hvað presturinn í heima sókn minni
segir er meiningin með lífinu, hvað kennarinn minn segir er
meiningin með lífinu, og það sem vinir mínir segja er meiningin
með lífinu og þar fram eftir götunum. Ef maður er hinsvegar
spurður af hverju stundar þú atvinnu? Þá svarar maður blátt
áfram, „Jú það er vegna það er nauðsynlegt og það er
nauðsynlegt að sjá sjálfum sér fyrir farborða og að sjá fyrir
þörfum fjölskyldunnar”. Ef ég spyr einhvern um af hverju hann
sefur, af hverju hann þvær sér, klæðir sig og svo framvegis, þá
mun svarið frá öllum vera á einn eða annan veg að það sé hluti
af þörfum mannfólksins. Það væri hægt að spyrja svona
spurninga með hundraði líkra spurninga og fá sama svar frá
hverjum sem er, á hvaða máli sem er, og hvar sem er í
heiminum, það er það einfalt!
Hér velti ég mér fyrir því hvernig er það þegar maður setur
fram spurninguna “hvað er markmiðið og hlutverk lífs okkar?”
Að maður fær mismunandi svör við þeirri spurningu?
Það er vegna þess að fólk er oft ráðvillt, og veit oft ekki sitt
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rjúkandi ráð og þreifar fram fyrir sér í algeru myrkri, og í stað
þess að svara spurningunni heiðarlega og segja “ég veit það
ekki”, þá leggur þetta fólk fram sem svar hvað sem aðrir hafa
sagt þeim að segja að eða því sem því hefur verið kennt.
Er hlutverk þessa heims eins einfalt eins og að borða, klæða sig,
að útvega sér lífsnauðsynjar og hafa gaman af lífinu er það vel
varðveitt hlutverk?
Af hverju fæddumst við? Hvað er takmarkið með tilveru okkar
og hver er viskan bak við alla sköpun mannfólksins og
feiknarlegrar stærðar alheimsins? Íhugaðu þessa spurningu.
Margir halda því fram að það finnst ekki nokkurt guðdómlegur
uppruni alls þessa, og að það séu ekki til neinar sannanir fyrir
tilveru Guðs, og það eru til guðleysingar sem beita þessari
röksemdarfræði fyrir sér.
Og þeir gefa til kynna kenningar að alheimurinn hafi komið
kannski í gegnum stóran hvell („Big Bang"), og að öll sólkerfi
alheimsins höfðu við þann hvell verið samsett. Og þeir halda
því fram að lífið hafi enga merkingu og það sé í rauninni ekki
hægt að rökstyðjast eða byggja líf sitt á nokkurri sannari
kenningu sem ekki sé hægt að afsanna, og ekki sé hægt að
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sanna eða sanna á rökfræðilegan hátt að það sé til Guð, eða
nokkuð Guðdómlegt hlutverk sem liggi að baki undraverðar
náttúru þessa heims. Hérna vill ég nefna nokkru vers úr
Kóraninum sem taka upp þessar spurningar:
...Guð og herraveldi hans yfir himnunum og jörðinni og Guð er
allmáttugur. Sannarlega, í sköpun himnanna og jarðarinnar og í
ljósaskiptunum á milli nætur og dags eru sannarlega tákn til
þess sem vill nota skilningsvit sýn; þeir sem minnast Guð þegar
þeir standa, þegar þeir sitja, og þegar þeir liggja og hvíla sig, og
sem, þegar þeir íhuga sköpun himins og jarðar [og leggst á bæn
með þessum orðum]: ‘Herra! Þú hefur ekki skapað allt þetta í
blindni. Þú endurspeglast í heiðarleika þínum! Þyrmdu oss frá
refsingu eldsins!” [3:189-192]
Í þessum versi hefur Guð læsilega og skýrlega nefnt fyrir okkur
að fyrst draga athygli okkar að sköpun okkar sjálfs, ólíka
hegðun líkamans, og sú afstaða og viðhorf sem mannfólkið ber
með sér. Hann dregur athygli okkur að himnunum, skiptingunni
milli nótt og dags, stjarnanna, stjörnukerfanna og svo
framvegis, til að segja okkur að hann skapaði ekki allt þetta
hugsunar og kærulausum tilgangi.
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Mínir kæru og virtu bræður, við skulum spyrja okkur annarrar
spurningar. Þegar þið sjáið brú, byggingu eða farartæki, þá
haldið þið um leið að annaðhvort manneskja eða fyrirtæki hafi
smíðað, byggt og hannað viðkomandi hlut. Þegar þið sjáið
flugvél, geimskip, gervitungl, eða risavaxið skip, þá hugsið þið
ykkur hve ótrúleg þessi farartæki eru. Þegar þið sjáið
kjarnorkuver, umsnúandi geimstöð, alþjóðlegan flugvöll eins og
sá sem er til í þessu landi þá hljótið þið að vekja hrifningu og
vekja aðdáun vegna verkfræðistarfsseminnar sem liggur að baki
hönnun, byggingu og smíð þessara hluta. Eigi að síður eru þetta
bara hlutir sem eru hannaðir af mannfólkinu.
Svo að hvernig er það með líkaman og stórfenglega og
fullkoma líkamsbygginguna sem stýrir kerfum líkamans?
Hugsaðu um heilan, hvernig hugsanir verða til, hvernig heilinn
virkar, hvernig heilinn greinir úr upplýsingum, hvernig heilinn
geymir og flokkar upplýsingar, hvernig heilinn tekur á móti
upplýsingum, hvernig heillin greinir og flokkar upplýsingar á
þúsundar broti úr sekúndu, og gerir það án hvíldar og truflunar.
En það er vegna heilans sem manneskjan hefur getað skapað
farartækin, eldflaugarnar, skipin og svo framvegis. Hugsaðu um
heilan og það sem heilinn getur framkvæmt, gert og komið í
verk.
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Hugsaðu um hjartað, sem dælir blóði án hvíldar í 60-120 ár,
sem sækir og tæmir blóð sem flæðir í gegnum líkaman og
heldur þessari framkvæmd og ferli í gegnum lífskeið þitt.
Hugsaðu um þetta.
Hugsaðu um nýrun og það hlutverk sem nýrun hafa og það sem
nýrun bera með sér. Nýrun sem hreinsandi verkfæri líkamans
sem gerir óteljandi efnafræðilegar sundurliðannir og leysir
efnasamband blóðsins upp í einstaka efnisþætti, og rannsakar
jafnfremur þau eiturefni sem eru í blóðinu og gerir þetta
sjálfkrafa án þess að þú þurfir að íhuga eða stjórna starfsemi
þeirra meðvitað.
Hugsaðu um augun, manngerðu myndavélina sem aðlagar sig,
skerpir, einbeitir sér, túlkar, greinir og framkallar liti, form og
víddir að sjálfu sér. Hugsaðu um það. Hver hefur skapað þetta?
Er það manneskjan sjálf? Nei að sjálfsögðu ekki.
Hugsaðu um alheiminn. Og íhugaðu eftirfarandi:
Jörðin er pláneta í sólkerfinu okkar, og sólkerfi okkar er sólkerfi
í vetrarbrautinni. Og vetrarbautinn er ein af stjörnukerfunum í
alheiminum og það eru til miljónir af sólkerfum sem eru alveg
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eins og lík vetrarbrautinni. Að öll þessi sólkerfi eru í röð, þau
eru öll nákvæmlega staðsett, vetrarbrautir rekast ekki á hvora
aðra, og vetrarbrautirnar ferðast á ákveðnum föstum brautum
sem breytast ekki. Hefur manneskjan ákveðið þessa röð og
þessa hringi sem vetrarbrautirnar ferðast á? Hefur mannfólkið
einkvað komið nálægt hringrás vetrabrautanna þegar þær
ferðast á brautum sínum? Og er það mannfólkið sem viðheldur
þessari nákvæmni? Nei að sjálfsögu ekki.
Hugsaðu um dýrin, sem eru mismunandi, bakteríunnar, öll þau
frumefni sem ekki er ennþá búið að uppgötva jafnvel meðfram
hraðri framþróun hátækni og rannsóknaraðferða. Sem hafa
aðeins snert yfirborðið á skilningi á undrum spilverki
náttúrunnar.
Er þetta allt í kring um okkar komið af heppni? Og virkar allir
þessir hlutir fullkomlega og af kostgæfni aðeins með heppni?
Og heldur lífið áfram að fjölga sér og viðhalda sjálfu sér og
brauðfæða sér aðeins af heppni? Nei, að sjálfsögðu ekki.
Það er óraunhæf og fáránleg trú að halda því fram að allt í kring
um okkur sé af okkur sjálfum komið, því að þorri þess sem er í
kring um okkur er fyrir utan getu og rúmtaks mannfólksins og
gæti aldrei verið komið frá því, og þetta er allir sannfærðir um.
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Guð; skaparinn sem hefur vitneskju um allt, og hefur ábyrgð á
því að móta og skapa og ber ábyrgð á sköpun sinni, er sá eini
sem á skilið að fá hrós og þakkir. Ef ég gef hver og einum af
ykkur hundrað dollara, án þess að hafa nokkurra ástæðu til þess,
mynduð þið þá ekki að því minnsta þakka fyrir ykkur?
Hvernig er það á það augu þín, nýrun, heilan og líf þitt,
andatakt, börn þín hver hefur skapað allt þetta? Hefur hann ekki
áunnið sér hrós þitt og þakkir? Hefur hann ekki áunnið sér það
að vera tilbeiddur og viðurkenndur? Bræður mínir og systur,
þetta er kjarni þess sem er takmark okkar lífs. Guð er
allmáttugur og stórfenglegur og segir til okkar í Kóraninum.
“...Ég hef skapað það ósýnilegar verur og mannfólkið aðeins til
að dýrka Mig” [Kóran, 51:56]
Svo að takmark lífs okkar að er viðurkenna skapara okkar, og
vera þakklát skaparanum, að í þakklæti okkar tilbiðja skapaðan,
vísa skaparanum auðmýkt og undirgefni, og hlýða þeim lögum,
boðum og bönnum sem Hann hefur sent mannfólkinu. Kjarni
þessa er tilbeiðsla, og þetta kerfi sem við lifum í, að borða,
drekka og klæða sig, vinna og lifa og að deyja eru bara hluti af
orsök og verkan, en innst inni vitum við að við vorum sköpuð
til að tilbiðja Guð. Þetta er meining lífs okkar.
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HVAÐ VEIST ÞÚ RAUNVERULEGA UM ÍSLAM?

Leyfum okkur að halda áfram að næsta hluta umræðisefni
okkar. Sem er hvað veist þú í rauninni um Íslam? Ekki hvað þú
hefur heyrt um Íslam eða hvað þú hefur séð til dæmis með
aðgerðum múslíma. Því að greina mun verður að gera á milli
Íslam og múslíma.
Íslam er leiðarljós og réttarkerfi, og ef að múslími fylgir ekki
þessu leiðarljósi og réttarkerfi þá er hann/hún ekki góður
múslími. Þannig að skilja verður Íslam frá múslímum.
Við heyrum orðtökin Íslam og Múslímar frekar oft og við
lesum ekki oft um Íslam og múslíma í bókum um trúmál,
tímaritum eða fréttum og svo framvegis. Það sem við heyrum er
oft mjög afvegleiðandi , óréttlátur og mistúlkandi upplýsingar í
gegnum fjölmiðla. Og ég verð að viðurkenna að mikið af
þessum mistúlkandi og rangar upplýsingar koma jú frá
múslímunum sjálfum. Þó að þetta sé staðreyndin þá er sjöundi
hver maður múslími í heiminum í dag, og fólksfjöldi heimsins
er sex milljarðar og þar af er milljarðaur Múslímar. Þetta er
tölfræði sem hægt er að sanna frá mörgum heimildum.
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Hvernig kemur það til að sjötti hver maður í heiminum sé
múslími, að sá maður viti ekkert um Íslam og veruleika Íslam?
Ef ég myndi segja að sjötti hver maður í heiminum væri
Kínverji, sem er staðreynd þar sem það er til meira en
milljarður af Kínverjum í heiminum. En Kínverjarnir eru
allkunnir og geta svarað til um landafræðileg, samfélagslegu,
efnahagslegu, pólitíska, heimspekilega og sögulega þætti Kína
og Kínverja án þess að hika! Hvernig stendur þá á að Múslímar
vita ekkert um Íslam?
Hvað er það sem sameinar 29 þjóðir, sumir segja 37 þjóðir,
hvað er það sem sameinar þessar þjóðir undir einu sama
einkenni? Hér eru bræður mínir frá Saudi-Arabíu, Patkistan,
Indónesíu Rússlandi og hvaðanæva úr heiminum en hvað er það
sem gerir þessa menn að bræðrum mínum? Við erum jú úr
mismunandi menningarheimum. Hvað er þetta með Íslam sem
gerir það að verkum að við finnum fyrir samkennd? Og hvað er
það sem sameinar okkur undir samar bræðralagi?
Hvað er rétta auðkennið af þessum misskilda lífstíl, sem stór
hluti mannfólksins fylgir? Að því gefnu þá mun ég reyna eftir
besta megni að lýsa þeim lífsstíl, í ljósi þeirra staðreynda sem
ég nefndi fyrr. Það er nauðsynlegt fyrir þann sem hlýðir á þetta
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að hlusta af opnum hug og með opnu hjarta, því að ef ég sný
glasinu sem stendur á ræðustólnum hér fyrir framan mig er það
ekki lengur glas fullt af vatni, því að til að vera kallað fullt glas
af vatni verður glasið að snúa rétt upp og sama er með skoðun
okkar að hún verður að vera byggð á yfirveguðum grunni því
annars mun hún aldrei vera byggð á rökum og traustum grunni
heldur tilfinningum.
Staðreyndir einar leiða ekki að skilningi, skilningur er byggður
á samsetningi af umburðarlyndi, metnaði og möguleikann að
geta viðurkennt sannleikan þegar maður heyrir sannleikan.
Orðið Íslam þýðir undirgefni, afhendingu og hlýðni.
Undirgefni, yfirgefningu og hlýðni til laganna sem Guð
allmáttugur hefur ákveðið yfir okkur. Hægt er að segja Allah,
skaparinn, hinn hæsti, sá alvitri og svo framvegis. En það eru
allt nöfn Hans.
Við segjum Allah þar sem, orðið Allah á arabísku er ekki hægt
að nota til nokkurs hlut sem skapaður hefur verið, önnur orð
sem við notum fyrir Hann er almáttugur er notað að öðrum til
að lýsa hlutum sem hafa verið skapaðir. En orðið Allah er
aðeins hægt að nota til að lýsa Honum sem hefur skapað allt
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það sem ég hef talað um. Og framvegis mun ég nota orðið
Allah og þá vitið þið Hvern ég tala um.
Orðið Íslam kemur frá orðinu “Salama” sem merkir að vera í
frið og öryggi. Þess vegna er múslimi manneskja sem yfirgefur
sjálfan sig, og er undirgefinn lögum Allah og með þessari
undirgefni viðheldur sá einstaklingur frið og öryggi í sínu
persónulega og opinbera lífi. Hægt er klárlega í gegnum þessa
skilgreiningu eða hugtaki séð að arabíska orðið Íslam lýsir sama
boðskap sem allir spámenn og sendiboð sem Allah hefur sent
áður niður. Allir þessir Spámenn eins og Adam, Nóa, Abraham,
Ísak, Ísamel, Jakob, Salómon, Móses, Jesús og Múhameð og
fleiri má friður Allah og blessun vera yfir Honum og öllum
öðrum spámönnum sem á undan honum komu. Öll þessi
sendiboð og spámenn voru send frá sama Alsmáttuga Guði,
með sama boðskap, með sama takmark og sögðu allir það sama:
Hlýðið Allah, tilbiðjið Hann og Hann einan, framfyllið
hlutverki lífs ykkar og gerið góðar gjörðir, því að þá munuð þið
verða verðlaunuð í næsta lífi með eilífu lífi. Þetta var
boðskapurinn sem þeir allir komu með á mismunandi
tungumálum, á mismunandi tímum og til mismunandi fólks.
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Ef að þið lesið hinar heilögu bækur nákvæmlega og ítarlega, án
þess að byggja lesturinn aðeins á ykkar eigin túlkun, og með að
horfa fram hjá texta sem er búið er að breyta og rengja þá
munuð þið sjá að þetta var sá einfaldi búðskapur sem allir
spámenn staðfestu hver á eftir öðrum. Enginn af þessum
spámönnum sagði, ég er guð, dýrkið mig. Þú þarft ekki að leita
lengi, að því að spámaður hafi sagt að hann sé Guð því að það
finnst hvergi ekki í biblíunni, ekki í Tora, ekki í gamla né nýja
testamentinu, ekki í Sálmum Davíðs þú munt ekki finna þessa
staðhæfingu að Spámaður hafi sagt að hann sé guð í nokkurri
bók. Þú munt ekki finna þess staðhæfingu í orðum nokkurs af
þeim Spámönnum sem Guð hefur sent niður. Ég skora á ykkur
að þegar þið komið heim í kvöld að blaðra í gegnum allar
síðurnar í biblíunni þinni, og ég sver að þú munt hvergi finna
þessa staðhæfingu þó að þú leiti lengi!
Allir Spámenn og boðberar kölluðu fólkið til veg Allah og buðu
fólki til að gera góðar gjörðir. Hver voru boðorðin tíu sem
Móses tók á móti? Hvað var guðspjall Jesús? Hvað var það sem
Jesús sagði? Hvað sagði Jóhannes Skírari? Hvað sögðu Ísak og
Ísamel? Hvað sagði Múhameð? Má friður og blessanir Allah
vera yfir honum og þeim. Allah segir:
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“En enginn önnur boð og bönn voru gefin þeim en að dýrka
Allah og Allah einan. Með hreinni og hreinskilni trú, og að
biðja og gefa almús. Og þetta er rétta trúin [98:5]
Að þessu gefnu er það líka passandi að skilgreina alla þessa
spámenn sem múslíma. Vegna þess að múslimi er hvað?
Hugsaðu ekki um Arabísku myndlíkinguna, eða stöðluð ímynd
af því hvernig dæmigerður múslími lítur út, hugsaðu ekki um
hugtök, hvernig múslímar í dag eru klæddir, hugsaðu ekki um
Mekka, Saudi Arabíu eða Egyptaland, heldur hugsaðu um
merkingu orðsins Múslími. Þar sem merking orðsins Múslími er
sá sem er undirgefinn vilja hins Allmáttuga Guðs og hlýðir
lögum Hans, og er þess vegna allt það sem er undirgefið og
hlýðir lögum Guðs múslími. Þegar nýtt ungabarn er fætt, og
kemur inní þennan heim, hvað er þetta barn á þeim tímapunkti?
Ungabarnið er múslími þegar það fæðist og alveg þangað til að
foreldrar barnsins kenna því einkvað annað. Þegar sólin færist
um á braut sinni? Hvað er sólin þá? Sólin er múslími.
Þyngdarlögmálið, hvað er það? Þyngdarlögmálið er lög
múslíma. Allt sem er undirgefið Allah er múslími. Þess vegna
þegar við af fúsum og frjálsum vilja dýrkum Allah, þá erum við
múslímar. Abraham var múslími, Móses var múslími, allir
spámenn voru múslímar. Og þeir voru sendir til sýns fólks og
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töluðu mismunandi tungumál.
Spámaðurinn Múhameð talaði Arabíska tungumálið og þaðan er
orðið Múslími komið og merkir undirgefni og yfirgefningu. Sá
sem er undirgefinn og yfirgefur sýnar eigin þarfir fyrir Allah
Múslími.
Hver einasti Spámaður og Boðberi frá Allah kallaði til sama
grundleggjandi boðskap, “dýrkið Allah og verið heiðarleg og
trú í tilbeiðslu ykkar til Hans”. Ef við rannsökum boðskap allra
Spámannanna þá getum við auðveldlega komið að sömu
niðurstöðu og ég að þetta sé rauð þráðurinn í gegnum boðskap
allra spámannanna.
Þegar ég var kristinn maður þá hugsaði ég oft um einn hlut sem
veltist fyrir mér oft. Hvernig er það að Allah í gamla
testamentinu er alltaf lýst sem að Hann sé einn. Guð, Herra og
Kóngur yfir alheiminum, og þetta var fyrsta skipunin sem var
gefinn Móses, að dýrka ekki neina afguði, eða að beygja sig á
móti nokkrum hlut sem er á milli himins og jarðar. Allir
spámenn sögðu að Allah er sá allsmáttugi, og í gegnum allt
gamla testamentið er þetta endurtekið aftur og aftur.
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Einnig höfum við fjögur guðspjöll sem nefnast Mattheus,
Markús, Lúkas og Jóhannes. Hvað Mattheus? Hvaða Markús?
Hvaða Lúkas? Hvaða Jóhannes? Fjögur Guðspjöll voru skrifuð
fjörtíu og átta ára tímabili, og enginn af þessum mönnum hitti
nokkurn tíman hvorn annan og enginn af þeim skrifuðu
eftirnafn sitt á guðspjallið. Ef ég gæfi ykkur ávísun fyrir
mánaðar launum ykkar og ég skrifaði fyrir nafn mitt á þess
ávísun, hvaða banki myndu þá leysa út þessa ávísun fyrir
ykkur? Ef lögreglumaður myndi stoppa þig og spyrja þig hvort
þú hefðir dvalarleyfi og þú aðspurður myndi gefa
lögreglumanninum aðeins fyrir nafn þitt, heldur þú að
lögreglumaðurinn myndi taka þetta gott og gilt? Er hægt að
sækja um vegabréf aðeins með að gefa fyrir nafn? Gáfu móður
þinn og faðir þinn þér aðeins fyrirnafn? Hvar í sögu mannkyns
er eitt nafn tekið gott og gilt sem ekta og traustverðug söguleg
heimild? Hvergi, nema í Biblíunni. Hvernig getur þú byggt trú
þína á fjórum guðspjöllum sem voru skrifuð af mönnum sem
ekki vildu einu sinni gefa upp eftirnöfn sín, eru þeir áreiðanlegir
sem gefa ekki upp eftirnöfn sín?
Fyrir utan þessi fjögur guðspjöll eru til fimmtán bækur að auki,
sem var skrifaðar af manni sem var síðar eftir að hann skrifaði
þær var sami maður sakaður um svikráð og landráð. Og var
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dæmdur fyrir að hafa pyntað fjölmarga Kristna menn og þar að
auki laug hann um að hann sæi Jesús sjálfur að hann hafi verið
útvallin af Jesús eftir dauða Jesús að vera Sendiboði Jesús.
Ef ég segði ykkur að Hitler, eftir að hafa framið fjöldamorð á
gyðingum, ákvað síðar eftir að hafa hitt Móses að taka
gyðingatrú og þar að auki skrifa fimmtán bækur sem hann
myndi síðan bæta við Tora sem er hin helga bók gyðinga,
haldið þið að gyðingarnir og þjóð þeirra myndi samþykkja
svona lagað?
Nei að sjálfsögðu ekki. Þannig að spurningin er hvernig geta
fjórar bækur, þar sem eftirnafn höfundanna er ekki einu sinni
tekið fram, og fimmtán bækur sem voru skrifaðar af manni sem
pyntaði og myrti kristna menn verið tekin góð og gild af
kristnum mönnum sem sannur vitnisburður Krists? Og að eftir
að þessar bækur komu úr, þá er fyrst í þeim af öllum öðrum
helgum ritum farið að skrifa um að Allah sé í raun maður, og í
fyrsta skipti sem skrifað er um að Allah sé skipt um í þrjá hlut
og í fyrsta sinn sem skrifað er um að Allah hafi gotið son.
Hvernig er hægt að þetta villuleiðandi rit fölsun sé samþykkt af
sönnum Kristnum mönnum? Hvernig er það mögulega hægt?
Hvernig er hægt að samþykkja boðskap sem er búið að breyta
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vísvitandi til að villuleiða Kristna menn frá sannri trú á einn
Guð? Hugsaðu um það?
Þegar Spámaðurinn Múhameð kom fram í sjónarljósið kom
hann ekki með nýja trú og kom ekki með nýjan lífstíl heldur
skeði hið gagnstæða. Eina hlutverk Spámannsins var að
endurtaka og staðfesta sama boðskap og allir aðrir Spámenn á
eftir honum komu með, og það gerði hann í gegnum skapgerð
sína og manngerð, og einnig með því að taka á móti
guðdómlegum opinberunum sem hann fékk frá Allah. En þessar
guðdómlegu opinberannir voru skráðar niður í rit sem kallað er
Kóraninn og þýðir á Íslensku, það sem lesið er.
Múhameð skrifaði ekki Kóraninn, Múhameð er ekki höfundum
Kóransins, og það er var enginn sem kom Múhameð til hjálpar
við að semja eða skrifa Kóraninn, heldur var það erkiengilinn
Gabríel sem las upp Kóraninn fyrir Múhameð, og Allah hinn
allmáttugi gerði hjarta Boðberans að stað sem útvarpaði
Kóraninn fyrir mannfólkið, alveg eins og gervihnöttur gefur þér
mynd á sjónvarp skjá. Hjarta Spámannsins var fyrsti
geymslustaður Kóransins og það var þessi Kóran sem hefur
verið varveittur nú í 1400 ár án þess að nokkrum staf hafi verið
breytt.
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Þekkir þú til nokkurrar bókar í öllum heiminum sem hefur verið
varðveitt án þess að nokkrar breytingar hafa komið til á að
minnsta kosti einum bókstaf? Enginn bók, fyrir utan Kóraninn.
Farðu á bókasafn og lestu það sem stendur í alfræðiorðabókum,
eða í nokkrum örðum bókum sem ekki eru skrifaðar af
Múslímum. Lestu hvað þar stendur um Íslam, Kóraninn og
Múhameð. Lestu hvað þeir sem ekki eru múslímar skrifa um
Íslam, Kóraninn og Múhameð. Svo munt þú samþykja að það
sem ég segi sé rétt. Að Múhameð er áhrifamesti og
umsvifamesti einstaklingurinn í sögu mannkyns, og hefur
enginn annar haft önnur eins áhrif á mann fólkið og hann. Lestu
hver segir hvað. Margir skrifa að Kóraninn sé ótrúlegasta og ein
mest varðveittasta bók í sögu bókmenntanna. Lestu hvað þeir
segja.
Aðrir Spámenn tóku líka á móti helgum ritum og í Kóraninum
eru þessir spámenn nefndir, ævisaga þeirra, rit þeirra, sögur
þeirra og verkefnin sem þeim var gefin er þeir voru sendir til
mannfólksins. Hitti Múhameð alla þá, og náði hann tali af þeim
til að skrifa ævisögu þeirra? Nei, að sjálfsögðu ekki.
Í Kóraninum er Múhameð oft kallaður Sendiboð Guðs og
innsiglið Spámannanna sem komu á undan tíð hans. Og þetta

23

HVER

ER

TILGANGUR

LÍFS

ÞÍNS?

var afmörkun hlutverks hans sem manneskju. Múslímar tilbiðja
ekki Múhameð. Múslímar eru ekki Múhameðstrúarmenn, við
höfum engan rétt að taka hans nafn og kalla okkur
Búhammeðtrúarmenn, ekki er heldur fólkið sem fylgdi Móses
Mósestrúarmenn, fólkið sem fylgdi Jakob var ekki
Jakobstrúarmenn, og þeir sem fylgdu Abraham voru ekki
Abrahamstrúarmenn og svo framvegis. Hvernig kemur þá það
til að fólk kallar sig Kristið? Jesús kallaði sig aldrei Kristinn,
Jesús tók á móti opinberunum frá Guði og það sem hann heyrði
frá Guði sagði hann og fylgdi bæði í orðum og verki. Af hverju
kallar fólk sig kristið? Ef fólk vill virkilega fylgja boðorði
Jesús verður það ekki að fylgja boðskap og boðorði hans?
Hvernig var Jesús? Jesús var þjónn Allah hins allsmáttuga, og
hann var líka þjónn og þræll Allah og var undirgefinn honum
og kom aðeins með það sem Allah opinberaði fyrir honum.
Kóraninn skýrir þetta á eftirfarandi hátt:
“Í dag hef ég fullgert trú ykkar fyrir ykkur og sent niður
blessanir mínir og ég hef valið fyrir ykkur Íslam sem trú
ykkar”. [5:3]
Þetta sýnir að Íslam er fullkomið lífsháttur. Og í gegnum
Kóraninn er orðið Íslam komið, því að þegar búið er að ljúka
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við byggingu þá er sú bygging kölluð hús, og þegar bíll er
byggður, þá er hann prufu keyrður og vottaður og er síðan
settur á götuna og kallaður bíll.
Þegar Íslam var fullgert sem opinberun og var skrifuð niður í
bók og í manndæmi Múhameðs þá fékk trúin nafnið Íslam.
Íslam var fullkomið lífsminnstur og lífsstíll, og þess vegna var
þetta boðorð ekki frábrugðið hinum og var áframhald og
lokakafli á boðorði Allah til mannfólksins. Boðorðið boðaði
ekki nýja trú á nýjan Guð. Heldur var boðorðið aðeins orðið
Íslam, og eins og ég nefndi áður: Hvað eru spámenn? Jú þeir
eru múslímar?
Það sem frábrugðið Múhameð og öðrum Spámönnum er að þeir
voru ekki sendir bara til ákveðins þjóðflokks. Hann var ekki
aðeins sendur til að predika yfir Aröbunum. Og þess vegna er
Íslam ekki bara trú arabanna, og voru ekki aðeins arabar
kallaðir til trúarinnar og heldur allir þeir þjóðflokkar sem
komust í tæri við Spámanninn voru kallaðir til Íslam. En margir
segja að þetta sé ekki satt! Og að Múhameð sé aðeins spámaður
Arabanna, en Múhameð var sonur Abdullah og var fæddur í
Mekka, sem er borg á Arabíuskaganum og var hann Arabi frá
fæðingu.
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Þar að auki var Kóraninn opinberaður á Arabísku, til að verja
hann frá þeim sem vildu breyta orðum hans og er varðveittur í
sinni upprunalegu mynd. Einnig hafnar Kóraninn öllum
staðhæfingum að Múhameð hafi verið sendur aðeins til
þjóðflokks Araba. Allah segir.
“Þú hefur ekki verið sendur nema að vera flytjandi góðra frétta
og boðskaps sem varar þá við, en flestir af þeim vita ekki hvað
bíður þeirra.” [16:43]
Sannarlega er Múhameð seinasti Spámaðurinn og innsigli þeirra
spámanna sem komu á undan tíð hans.
Þar sem notum heimildir úr Kóraninum til að styðja okkar mál
og kynningu okkar á Íslam, er mikilvægt fyrir okkur að gefa
bakgrunns upplýsingar um sjálfan Kóraninn og hvað í honum er
sagt.
Fyrst og fremst er það nefnt í Kóraninum að hann sé guðdómleg
opinberun, sem var sendur niður frá Allah Almáttugum og var
opinberaður af Múhameð í gegnum sýnir, Allah segir:
“Félagi ykkar Múhammeð hefur ekki gengið í villu og hefur
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ekki rangt fyrir sér. Hann talar ekki af eigin hagsmunum og
löngunum, ferkar eru það opinberannir sem eru opinberaðar
fyrir honum”. [53:2-4]
Ef við myndum sannfæra ykkur eða nokkurn annan um
trúverðugleika Kóransins (sem guðdómleg bók) þá verðum við
að sanna eftirfarandi:
Að það hafi verið ómögulegt fyrir Múhammeð að sjálfsdáðum
að hafa framkallað bók af þessum tagi.
Við verðum líka að sanna að það er ómögulegt fyrir nokkurra
aðra manneskju yfir höfuð takið að skapa eins fallega bók.
Hugsum um það.
Mér langar að spyrja einnar spurningar: í Kóran stendur:
“Vér skópum manninn af leir. Settum hann síðan sem lifandi
dropa á tryggan stað. Því næst breyttum vér dropanum í alaqah
(hlaupið blóð) og alaqah í mughdah (tuggið efni)...” [23: 12-14]
Hvernig vissi Múhammeð að fósturvísirinn byrjaði sem hlaupið
blóð sem hangir við móðurlíf konunnar? Hafði hann aðgang að
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einhverskonar röntgen tæki? Hvernig fékk hann þekkingu um
þetta á þessum tíma þegar vísindin hafa bara komist að þessu
fyrir um áratug? Hvernig vissi hann að hafið hafi skil á milli
salts og fersk vatns?
Hvernig vissi hann að sólin, máninn og pláneturnar hreyfast
eftir föstum brautum, þegar vísindin uppgötvuðu þetta aðeins
fyrir 25-30 árum. Sem var hægt að gera með þeim framförum
sem hafa átt sér stað í vísindunum og tækni. Hvernig gat
Múhammeð sjálfur mögulega vitað þetta fyrir 1400 árum síðan?
Hvernig gat ómenntaður fjárhirðir sem hvorki kunni að lesa eða
skrifa. Hvernig gat hann staðhæft nokkuð um þetta ómenntaður
maðurinn? Hvernig gat hann framkallað svo fallega bók eins og
þessa? Hvernig gat einhver sem lifði á hans tímum framkallað
þetta stórkostlega verk einsamall? Hvernig gátu þeir sem lifðu á
hans tímum og árunum eftir dauða hans gert vísindalega
uppgötvun sem var uppgötvuð fyrir 25-30 árum síðan? Það er
ómögulegt! Hvernig gat maður sem ferðaðist aldrei úr fyrir
Arabíuskagann, sem sigldi aldrei bát á lífskeiði sínu, sem lifði
fyrir fjórtánhundruð árum síðan gera svo byltingarkenndar
nákvæmar lýsingar á fyrirbrygði sem var bara nýlega
uppgötvað af vísindunum á nítjándu öld.
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Og ef þetta er ekki nóg, látið mig segja þá eitt... Í Kóraninum
finnst hundrað og fjórtán kaflar, sex þúsund vers og það eru
hundruðin manna og kvenna sem hefur lagt alla þessa bók á
minnið. En var Múhammeð einhverskonar snillingur? Hvernig
var þetta hægt? Er það til einhver sem hefur lagt öll guðspjöllin
á minnið? Var einhver sem lagði alla Toru á minnið, sálma
Davíðs, og gamla eða nýja testamentið? Nei, enginn ekki einu
sinni Páfinn!
En það eru til milljónir múslima í dag, og hér í kvöld er einn
maður sem hefur lagt alla þessa bók á minnið. Það er þrá hvers
múslíma að leggja allan Kóraninn á minnið! Hve marga kristna
hefur þú hitt sem hafa lagt alla biblíuna á minnið? Þú hefur
aldrei hitt svona einstakling, því hann er ekki til. Þar sem þú
hefur aldrei hitt kristinn mann, sem veit hvaða boðskap Biblían
kom með í upphafi, vegna þess að Kristnir menn hafa
sjöhundruð ólíkar bækur af Biblíunni. Og það eru í dag til 39
mismunandi útgáfur af Biblíunni með mismunandi fjölda af
versum og köflum, og Kristnir menn eru ekki sammála um hvað
upprunalega Biblían var í rauninni löng.
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Hversu margir hér leggja einhvað á minnið sem þeir í raun eru
ekki sammála um eða finnst enginn sátt um hvernig það eigi í
rauninni að vera?
Þetta eru bara staðreyndir sem styrkja Kóraninn, og ég er ekki
að reyna að vera niðrandi ég tala bara um hvernig ástandið er í
Kristi dómnum í dag. Ég er manneskja og var sjálfur Kristinn
og ég komst að þessum staðreyndum með eigin rannsóknum, og
því finnst mér skilda mín að deila þessum upplýsingum með
ykkur hér í kvöld, og það eina sem ég geri er að snúa við
nokkrum steinum. Og í áframhaldinu þegar þið farið héðan þá
er það sem þið komið að gera við þessar upplýsingar sem þið
fáið hér í kvöld upp til ykkur komið.
Að lokum, vill ég segja að það sem ég sagði hér á undan að
þessi bók Kóraninn hefur verið varðveitt óbreytt í
fjórtánhundruð ár, og ef ykkur finnst að það sem ég segi er satt
mynduð þið þá ekki vera sammála því að þessi bók sé einstök í
bókmenntasögunni þar sem hún hefur verið varveitt óbreytt í
fjórtánhundruð ár? Myndirðu ekki vera það heiðarlegur að
viðurkenna þetta? Sannarlega munt þú gera það ef þú er
heiðarlegur maður eða kona eftir að þú hefur séð
sönnunargögnin sem styðja mál mitt. Sannarlega muntu gera
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það eins og margir aðrir einstaklingar sem ekki eru múslímar
hafa komið fram til, sömu niðurstöðu.
Benjamín Franklins, Thomas Jefferson, Napóleon Bonaparté,
Winston Chuchill og fullt af öðru fólki, ég gæti haldið áfram
lengi. Hafa komið til sömu niðurstöðu og hafa tekið Íslam
opinberlega eða óopinberlega. Þeir komust að þeirri niðurstöðu
að enginn bók er eins vel varðveitt og Kóraninn og enginn
önnur bók kallar fólk til visku, þekkingar og vegleiðslu af sömu
visku og Kóraninn.
Ef við höldum áfram að næsta punkti, sem er spurningin um
áreiðanleika Kóransins. Í Kóraninum eru skrifað um meðal
annars þekkingu um hæðstu eiginleika Allah svo sem nafn
Hans, einkenni, tengsl Allah við sköpun sína, og hvernig
mannfólkið á að uppfylla skildu sínar gagnvart Allah, boðorð
spámannanna og sendiboðanna, líf þeirra, boðskapur þeirra og
verkefnið sem þeim var falið í hendur, og sem er boðskapur
sem sameinast trúna á síðasta, altækan og algildan spámanninn
Múhammeð, sem er innsigli spámannanna og sendiboðanna
sem komu á undan tíð hans. Þetta minnir manneskjuna um
hversu stutt andartak lífið er og hversu mikilvægt er að nota
þann tíma sem við höfum við í að uppfylla skildu okkar gegn
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skapara okkar með loforð að í næsta lífi verður lífið eilíft, og án
þjáningar og sársauka.
Eftir að við yfirgefum þennan sal í kvöld þá munum við fara
einhverft annað ekki satt? Og þegar við yfirgefum þetta líf þá
munum við fara einhverft, hvort sem þú viðurkennir það nú eða
ekki. Og þú berð ábyrgð á því sem þú gerir vegna þess að nú
ertu búinn/búin að heyra sannleikan, og þú bergð ábyrgð á því
sem þú gerir jafnvel ef þú hafnar þessum sannleika. Því að
meiningin með þessu lífi er ekki bara að sitja hér og halda
áfram eftir þennan fyrirlestur eins og ekkert hafi á sig skorið,
heldur mun þessi fyrirlestur hafa einhver áhrif á ykkur og þær
ákvarðanir sem þið takið núna í áframhaldinu. Hver orsök hefur
verkan, og ef þið eruð kominn af orsök og að ákveðnum
tilgangi þá hlýtur að vera til verkan! Því öll orsök mun hafa
einhverft form af verkan!
Þú ferð ekki í skólann til að bíða þar, þú ferð ekki í vinunna án
þess að fá þín laun, þú byggir ekki hús án þess að einn dag flytji
ekki einhver inn í það, þú kaupir þér ekki jakkaföt án þess að
klæða þig í þau, þú þroskast ekki sem barn til þess að verða
ekki fullorðin, þú vinnur ekki án þess að búast við því að þú
munt í lok mánaðarins fá borgun fyrir, þú lifir ekki án þess að
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búast við því að einn daginn muntu deyja, þú getur dáið án þess
að búast við því að enda í gröfinni að lokum, vegna þess að
þessi vitneskja innan með okkur um orsök og verkan sannar
fyrir okkur sjálfum að skaparinn þinn Allah hefur ekki skapað
þig að ástæðulausu, og að þið hafið ekki unnið, leitað ykkur
menntunnar, valið ykkur maka eða komið hingað að
ástæðulausu. Svo að hvernig getið þið lýst Allah sem einhvað
sem er óæðra ykkur sjálfum?
Í Kóraninum er skrifað mikið um dýrðir og mikilfengleika
náttúrunnar, svo sem sköpun hafsins, ánum, trjánna, planatanna,
skordýranna og villtra dýra. Sköpun fjallanna, dalanna. Skrifað
er um stöðuga útvíkkun alheimsins, stjörnukerfin, fiskanna,
lífið í hafinu, líffærafræði, líffræði, samfélagið og sögu þess.
Nákvæm lýsing á mismun paradís og helvítis, nákvæm lýsing á
þróun fósturvísa, tekið er fyrir verkefni allra spámanna sem
hafa verið sendir niður, og meiningu lífsins á jörðinni.
Hvernig gat einn maður sem var fæddur í miðri stærstu
eyðimörk jarðarinnar, sem hvorki kunni að lesa né skrifa, sem
var fjárhirðir, hvernig gat hann mögulega hafa ímyndunaraflið
eða getað komist að hlutum sem ekki voru í hans nánasta
umhverfi og hann hafði aldrei á lífi sínu komist í tæri við. Það
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er sem hinsvegar einstakt við Kóraninn er að Kóraninn
staðfestir sannleiksgildi helgra skrifta sem á undan honum
komu þó að mörg þeirra séu ekki til í dag í sinni upprunalegu
mynd, þannig að ef þú ert hræddur eða hrædd um að þú munir
skipta um trú, þá getum við sagt sem svo að þú ert ekki að
skipta um trú ef þú viðurkennir þessa. Ef þú þyngist um nokkur
kíló og verður of stór til að uppáhalds jakkafötin þín passa ekki
lengur á þig, þá hendir þú þeim ekki í ruslið er það? Nei
vonandi ferðu til klæðskera, og lætur hann sníða fötin aftur og
bæta við smá efni og breytingum svo að þú getir aftur komist í
uppáhalds jakkafötin þín. Þú biður klæðskerann í öðrum orðum
að stækka fötin fyrir þig. Og það á líka við um að ef þú léttist
og passar ekki lengur í sömu föt, þá læturðu klæðskerann
minnka þau fyrir þig, því að þú ómögulega vilt ekki henda
uppáhalds jakkafötunum þínum beint í ruslið.
Og svo á það líka við um trú þína, ást þína til spámannsins
Jesús, samband þitt við Guð, illbeiðsla þín, heiðarleiki þinn,
áreiðanleiki þinn og sönn trú þín á allmáttugan Guð þessari trú
breytir þú ekki né hendir burt beint í ruslið, heldur er mikilvægt
að þú haldir fast í þessa trú , en gerir ákveðnar breytingar ef
sannleikurinn er skýr fyrir þér. Síðan þarft þú bara að vera
heiðarlegur við sjálfan þig, og viðurkenna fyrir sjálfum þér að
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þú hafir þyngst um nokkur kíló og verðir að gera nokkrar
breytingar.
Íslam er einföld trú bræður mínir og systur, berið vitni um að
það sé ekkert sem er þess vert að vera tilliðið en Allah. Ef ég
myndi biðja ykkur að viðurkenna að faðir ykkar sé í raun og
veru faðir ykkar? Þá mynduð þið eflaust svara að sjálfsögðu
faðir minn er faðir minn, konan mín er konan mín, sonur minn
er sonur minn og ég er ég sjálfur. Hvernig er það þá svo ill
tilkomið að þú neitar að Allah hinn almáttugi sé einn og að
hann er Herra og Skaparinn þinn? Af hverju?
Ertu of hrokafullur? Telur þú þig vera yfir sannleikan hafinn?
Er einhvað leyndarmál sem við vitum ekki um sem þú vilt deila
með okkur hér í kvöld? Eða ertu bara of örvinglaður? Þessa
spurningu verður þú að spyrja þig sjálfur.
Ef þú vissir að þú gætir kannski dáið í kvöld, og fram fyrir þér
er paradís og bak við þig er helvítið, og þú hafðir tækifærið að
setja tækifæri til að lagfæra þau vandamál sem hafa komið upp
á milli þín og Allah og hefðir tækifærið til að fá allar syndir
þínar fyrirgefnar og gerðar af góðum gjörðum. Ef þú myndir
gera þetta áður en þú myndir deyja í kvöld, og ef að þú myndir
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vita að þú gætir dáið í kvöld þá myndir þú ekki vefjast um að
vitna að það sé aðeins einn skapari sem standi þér til boða. Og
þú myndir ekki hika við að vitna um að Múhammeð sé
Sendiboði Hans og fulltrúi allra þeirra Spámanna sem á undan
honum komu. Þú myndir ekki hika við að bera vitni um að þú
sért einn af þeim sem vill verða skráður niður í bók Allah og
sem er meðal þeirra sem vilja vera undirgefnir vilja Allah, þú
myndir ekki hika við gera þetta ef þú bara vissir hvað bíður þín
ef þú myndir ekki samþykkja þetta.
Þar sem þú ert óttasleginn yfir er að þú heldur að þú munt lifa
að eilífu, og þess vegna viltu hafa gaman af lífinu eins lengi og
þú getur. Þú vilt drekka aðeins meira viskísjússa, daðra meira,
dansa meira, syngja meira, þú vilt fara út á lífið meira og að
sjálfsögðu ert þú ekki reiðubúinn undir það stóra átak að fara að
biðja til Guðs daglega! Þetta byggir þú allt á þeirri óvissu að þú
heldur að þú munir lifa að eilífu, en hversu lengi varir þessi
eilífð? Hversu lengi er hægt að blekkja og ljúga að sjálfum sér?
Ég sé hér marga sem hafa orðið eins og ég sköllóttir? Hvað var
það langt síðan að þessir menn höfðu mikið og þykkt hár á
höfði sér? Nokkur af ykkur hafa byrjað að verða gráhærð, hvað
er það langt síðan að þið höfðu ekki grátt hár á höfði ykkar? Þú
hefur kannski sársauka í öxlunum og hnjánum og á öðrum
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stöðum jafnvel gikt, hvað er það langt síðan að þú varst ungur
krakki sem hljóp um lék sér og hreyfði sig án þess að finna til
nokkurs sársauka? Hvað er langt síðan þetta var? Það var í gær!
Að sjálfsögðu! Svo að ef þið mynduð kannski deyja í morgun,
hversu lengi mynduð þið vilja bíða eftir að viðurkenna þetta
fyrir sjálfum ykkur?
Íslam er að vitna um það að það finnst enginn sem hefur rétt að
vera illbiðin fyrir utan Allah einn og einsamall án þess að
tilbiðja nokkuð við hlið Hans. Íslam er að sýna undirgefnin
gangvart Allah og fylgja því hlutverki sem hann skapaði þig til
að fullgera. Íslam er að viðurkenna að það séu til englar, sem
voru sendir niður til jarðar til að miðla boðskap til
spámannanna sem þeir komu síðan áfram til mannfólksins.
Hluti af þessum englum stjórnaði vindunum, fjölunum og
höfunum og engill dauðans tekur sál þeirra sem Allah hefur
skrifað að sé kominn á loka stig lífs síns. Að maður viðurkennir
að allir Spámenn og boðberar voru réttlátir menn, sem Allah
sendi, og að viðurkenna að allir spámenn og boðberar hins eina
og sama Guðs hafi verið réttlátir menn, að viðurkenna að
dómsdagur muni upprenna og að mannfólkið verði þá reist frá
dauðum og dæmt fyrir gjörðir sínar. Að viðurkenna að við
munum vera reist upp frá dauðum.
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Skyldur hvers múslíma eru einfaldar, og samanstanda þessa
skyldur af fimm hlutum: Íslam er eins og stórt hús, og hvert hús
verður að byggja með máttarstólpum og sterkum grunni, húsið
verður að vera byggt eftir ákveðnum reglum, og
máttarstólparnir halda þessum reglum uppi, þessa reglur í Íslam
eru eftirfarandi.
Að viðhalda algjörri eingyðistrú, og að taka sér engan annan
félaga til að tilbiðja við hlið Allah, að dýrka engan við hlið
Allah, að segja ekki neitt um Allah sem þú hefur ekki rétt á að
segja, að segja ekki að hann hefur föður, son, dóttur, móður,
föður bróðir, frænku eða annað svipað. Og að bera vitni um að
Múhammeð er síðasti sendiboði Hans.
Að gera bænina.
Að gefa almús.
Að fasta á meðan Ramadan mánuði stendur.
Að fara í pílagrímaferðina til Mekka og Medína.
Og kannski kemur upp þessi spurning, er þetta ekki erfitt? Og
svarið er Nei, vinir mínir þetta er alls ekki erfitt. Ekki fyrir þann
sem opnar skilningsvit sýn og hjarta sitt og tekur á móti
sannleikanum með opnum örmum.
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Þessi fyrirlestur var haldinn í Saudi Arabíu árið 1994, fyrir
áhorfendur sem ekki voru Múslímar, eftir að fyrirlestrinum var
lokið og þetta sama kvöld tókum 43 af þessu sömu áhorfendum
Íslam sem trú sína.
Til að fá meiri upplýsingar um Íslam, getið þið heimsótt
heimasíðuna: http://www.islam.is
FRÍR BÓKHALDSBÆKUR
Icelandic
STUTT MYNDSKREYTT KYNNINGARHANDBÓK UM ÍSLAM

English
A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam
Women in Islam
( Qur’an & Modern Science) Compatible or incompatible?
Stories of New Muslims.
Priests Embracing Islam.
Is the Trinity Doctrine Divinely Inspired?
The Life of Prophet Muhammad (S.A.W.)
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Series of Prophecies in the Bible for the Advent of Muhammad
(Pbuh).
Is the Bible God's word
The true religion of God
How to become a Muslim
Human rights in Islam
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