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Kapittel

1
Hva er meningen med livet?
Informasjonen i dette heftet kan virke litt omfattende, men tatt i betraktning av

kapasiteten til menneskets hjerne og mengden av informasjon som kan lagres og
tydes, vil nok ikke noen få sider med informasjon tynge deg.
Alle har et likt ansvar og det ansvaret er å lese med et åpent hjerte og et åpent sinn.
I en kulturelt betinget verden full av fordommer, er det veldig vanskelig å finne folk
som tar seg tid til å tenke objektivt på livet, som søker sannheten om denne verden og
den virkelige meningen med livet.
De færreste klarer å komme til en konklusjon når det spørres om meningen med livet,
hverken gjennom observasjon eller analytisk begrunnelse, selv om dette er et
fundamentalt og viktig spørsmål. I de fleste tilfeller vil man ganske enkelt fortelle hva
noen andre har sagt, eller hva som vanligvis antas av andre; hva ens far sier om
meningen med livet, hva presten i kirken sier, hva læreren, og venner sier, osv. Hvis
det spørres om meningen med å spise, vil man på en eller annen måte si at det er for å
få næring, da det holder en i live. Om det spørres hvorfor man jobber, er svaret at det
er nødvendig for å forsørge seg selv og familien. Hvis man spør noen om hvorfor de
sover, vasker seg osv. vil de svare at det er en vanlig nødvendighet. Man kan fortsette
å spørre 100 spørsmål og få samme eller lignende svar på ulike språk og fra alle
landsdeler. Enkelt!
Hva skyldes så mange ulike svar på spørsmålet om meningen med livet? Er det fordi
at mennesket fort blir forvirret, er godtroende og snubler i mørket? I stedet for å si at
de ikke vet, lar mange seg lede av oppfatninger som de har blitt opplært til å ta for
gitt, uten å vurdere om disse meninger representerer sannheten. Tenk på det!
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Er menneskets oppgave i denne verden kun å spise, sove, kle på seg, jobbe, anskaffe
materielle ting og hygge seg? Er dette meningen med livet? Hvorfor ble vi født? Hva
er hensikten med vår eksistens? Hva er visdommen bak menneskenes skapelse og
dette enorme universet? Tenk på disse spørsmålene.
Noen argumenterer med at det ikke finnes bevis for noen guddommelig makt, at det
ikke finnes noen bevis for Allahs eksistens, og at det ikke finnes noen bevis for at
dette universet ble skapt med et guddommelig formål. De tror i stedet at denne
verden ble til ved en tilfeldighet. At det var et big bang og hele denne flotte verden,
med all sin organisering bare kom sammen. De hevder at livet ikke har noen bestemt
mening, at det ikke er noen logiske eller vitenskapelige bevis for Allahs eksistens, og
de benekter at denne verden har noen guddommelig grunn.
Det står i Koranen:
Herredømmet over himlene og jorden tilhører Gud1. Gud har makt over
alle ting. I himlenes og jordens skapelse, i nattens og dagens veksling,
sannelig, her er jærtegn for dem som har hjertets forstand, som kommer
Gud i hu når de er stående, sittende eller liggende, som mediterer over
himlenes og jordens skapelse: «Herre, Du har ikke skapt dette for intet!
Priset være Du! Bevar oss for Ildens straff!» [Koranen, 3:189-191]2
I disse versene viser Allah til skapelsen, menneskekroppens forskjellige holdninger,
og forskjellige innstillinger til menneskets psykologi. Han retter leserens
oppmerksomhet til himmelen, vekslingen mellom natt og dag, himmelhvelvingen,
stjernene, stjernebildet og deretter tilføyde Han at stjernebildet vil si: «Han har ikke
skapt alt dette for noe tåpelig formål». Når man ser dets design, vil man innse at det
er svært kraftfullt og presist designet. Noe svært kraftfullt og presist som er hinsides
ens beregning og fantasi kan ikke være tåpelig. Det kan ikke bare ha blitt kastet
sammen slik.
Dersom man tar 10 klinkekuler og nummerer dem fra 1 til 10, putter dem i en pose og
rister posen, for så å lukke øynene og ta hånden inn i posen; hva er sjansen for at man
klarer å ta ut alle ti i riktig rekkefølge? Sannsynligheten for dette er 1 av 26 millioner.
Hva er sjansen for at himlene og jorden ble til ved big bang, og organisert slik det
er?!
Kjære, respekterte lesere, vi må spørre oss selv ett spørsmål til. Når man ser en bru,
en bygning, eller en bil, tenker man automatisk på personen eller firmaet som
konstruerte den. Når man ser et fly eller en rakett, en satellitt eller et stort skip,
tenker man også på hvor utrolig disse ser ut. Når man ser et atomanlegg, kretsende
romstasjoner eller en flott internasjonal flyplass, blir man grundig imponert over
ingeniørdynamikken som er involvert.

1

Standard arabisk ord for Gud er Allah, roten til ordet er elah, og alt som tilbes kalles det. Den sanne Gud som
vi tilber kalles Allah. Muslimer foretrekker å si Allah, slik det er åpenbart i Den Hellige Koranen. Det arabiske
ordet Allah er rent og unikt. Det norske ordet Gud kan til sammenligning lekes med på mange måter. For
eksempel: A. Gud+er=Guder: Det finnes ikke flertall av Allah. B: Gud+inne=gudinne. Allah har ingen kjønn: C.
Gud+far=gudfar: Det finnes ikke noe lik «gudfar» i islam. D. Gud+mor=gudmor. Det finnes ikke noe lik
«gudmor» i islam. E. Tinn+Gud=Tinngud: Det finnes ikke noe lik «tinngud» i islam. Noen ganger må muslimer
bruke det mindre konkrete ordet Gud, når de snakker med ikke-muslimer, istedenfor Allah.
2
Einar Bergs oversettelse av Koranen.
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Disse er likevel kun ting som er laget av mennesker. Hva da med menneskekroppen;
med dets omfattende og innviklede styresystem? Tenk på det!
Tenk på hjernen; hvordan den tenker, fungerer, analyserer, sorterer informasjon,
gjenoppretter informasjon, skjelner og kategoriserer informasjon på et milliondels
sekund! Og dette gjøres konstant. Tenk et øyeblikk på hjernen. Dette er hjernen som
lagde bilen og raketten. Tenk på hjernen, hvem lagde den? Tenk på hjertet, hvordan
det pumper kontinuerlig i 60-70 år, fører blodet til et menneske gjennom kroppen, og
opprettholder slik jevn presisjon gjennom hele livet. Tenk på det!
Tenk på nyrene og hva slags funksjon de har, kroppens rensende instrument. De
utfører hundrevis av kjemiske analyser samtidig, og som også automatisk
kontrollerer giftnivået i kroppen.
Tenk på øynene, det menneskelige kamera som justerer, fokuserer, tyder, evaluerer,
og påfører farge automatisk; som naturlig arrangerer og justerer lys og avstand. Tenk
på at dette gjøres automatisk!
Hvem skapte det? Hvem har maktet det? Hvem planla det? Og hvem ordnet det?
Menneskene selv? Nei, selvfølgelig ikke.
Hva med universet? Tenk på dette. Denne jorden er ÉN planet i vårt solsystem, og er
ett av systemene i Melkeveien. Melkeveien er en galakse med mange stjernebilder, og
det finnes millioner av galakser lik den. Tenk på dette. Alle er stilt opp i ordnet
rekkefølge og alle er presise. De kolliderer ikke med hverandre og de kommer ikke i
konflikt med hverandre, de flyter alle i en bane som er BESTEMT for dem. Har
mennesker bestemt alle disse bevegelsene? Og opprettholder disse menneskene
denne nøyaktige presisjonen? Nei, selvfølgelig IKKE!
Tenk på havet, fiskene, insektene, fuglene, plantene, bakteriene, og det kjemiske
elementet som ikke er oppdaget enda, og som ikke kan oppdages selv med de mest
avanserte instrumenter. Likevel har hver og en av dem en lov som de følger.
Er rekkefølgen, balansen, harmonien, variasjonen, konstruksjonen, opprettholdelsen,
driften, og det uendelige antallet, en tilfeldig hendelse? Fungerer dette bestandig og
perfekt som ved en tilfeldighet? Reproduserer og opprettholder de seg selv også ved
en tilfeldighet? Nei, selvfølgelig ikke.
Det vil være totalt ulogisk og tåpelig å tenke slik! Den eneste grunnen er, og vil i det
minste indikere, at dette er helt utenfor menneskets kapasitet. Vi er nok alle enige om
det!
Det er Skaperen, Allah, Den Høyeste, Den Allmektige, som har kunnskapen til å
designe og etablere balanse, og har ansvaret med å opprettholde dette. Han er Den
Eneste som fortjener all lovprisning og takknemlighet.
Hvis man uten videre ga en person 600 kr, ville man i det minste få takk i retur, men
hva med øynene, nyrene, hjernen, livet, fødselen, barna, hva med disse? Hvem ga
disse? Er ikke Han verdig lovprising og takk, vår tilbedelse og anerkjennelse?
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Denne setningen som Allah, Den Allmektige, har sagt til oss i Koranen, er i et
nøtteskall meningen og målet med dette livet:
«Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at de skal tjene Meg.»
[Koranen, 51:56].
Det har Den Allmektige sagt. Meningen med livet er å anerkjenne, være takknemlig,
og å tilbe Skaperen. Man skal overgi seg selv til Ham, og adlyde lovene som Han har
bestemt.
Dette er meningen med livet. De dagligdagse gjøremålene som å spise, drikke, kle på
seg, og jobbe er altså mindre viktig enn tilbedelse til Ham.
Ingen kan med vitenskap eller analyse si dette formålets gyldighet imot. Man kan ha
noen andre formål inni seg, men det er noe mellom en selv og Den Allmektige Allah.

Introduksjon til islam
Har leser noen kunnskap om islam? Ikke det man har HØRT om islam, ikke
handlingene til noen muslimer, fordi det kan være forskjell mellom islam og en
muslim. Det er forskjell mellom en mann og en far. En mann som har barn er en far,
og å være en far er et ansvar. En mann som ikke oppfyller sitt ansvar, er ikke en god
far. Islam har regler og påbud, og en muslim som ikke følger disse er ikke en god
muslim. Man kan derfor ikke sammenligne islam med muslimer.
Man hører ofte betegnelsen islam og muslim, og leser om islam og muslimer i
tidsskrifter og lærebøker. Gjennom media kan det være en del uriktig og misvisende
informasjon. Noe av dette kan være underbygget av muslimene selv. Likevel er hver
femte person i denne verden muslim. Dette er statistikken man kan få bekreftet i
leksikon. Hvordan har det seg da at kunnskapen om islam er så lav, når hver femte
person i verden er muslim?
Man kjenner til geografiske, sosiale, økonomiske, politiske, filosofiske, og historiske
fakta om Kina og kineserne. Det finnes 1 milliard kinesere i verden, det vil si at hver
femte person er kineser. Hvordan kan det da ha seg at en ikke kjenner islam?
Hva er det som gjør at en muslim i Saudi Arabia er bror til en amerikaner, en muslim
fra Kina er bror til en egypter, en muslim fra Australia er bror til en pakistaner, en
afrikaner er ens bror, en fra Thailand er ens bror, en fra Bosnia er ens bror, en annen
fra Canada er også ens bror, og fra Spania, Russland, India, Tyskland osv. Hva er det
som forener alle disse nasjonene og utgjør dette universelle brorskapet?
Vi stammer fra ulike kulturer og oppvekstvilkår. Hva er det som gjør at islam
automatisk omslutter og forener folk i brorskap?
Hva er det nøyaktige særpreget til denne misforståtte livsstilen, som en stor del av
menneskeheten følger?
For å forstå dette er det viktig å ha en fordomsfri og åpen innstilling, for hvis man
snur et glass opp ned og heller vann i det, vil en aldri få et glass med vann. Det må
være riktig side opp.
Kun fakta leder ikke til forståelse, men snarere en kombinasjon av toleranse, evnen til
å sette pris på, akseptere og et ønske om å finne sannheten.
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Ordet islam betyr overgivelse, underkastelse, og lydighet til Allah, Den Allmektiges
lover. Du kan si Allah, Skaperen, Den Høyeste Allah, Den Høyeste Kraft, og Den
Allvitende (alle disse er Hans navn). Uttalelsen Allah kan ikke brukes på noe skapt
vesen. Andre ord man bruker for Den Allmektige kan brukes på skapte ting som «den
allmektige dollaren» eller han er den «største» osv. Ordet Allah kan kun brukes til
Den Ene som har skapt alt som eksisterer i universet.

Ordet islam
Ordet islam stammer fra roten salama, det betyr å ha fred eller å ha trygghet. En
muslim er en person som underkaster seg og adlyder Allah Den Allmektiges lover, og
som gjennom underkastelse oppnår fred og sikkerhet for seg selv.
Det arabiske ordet islam beskriver manerene og oppførselen til alle de velkjente og
respekterte profetene og sendebudene til Allah, Den Allmektige; Adam, Noah,
Abraham, Moses, David, Salomo, Isak, Ismail, Jakob, døperen Johannes, Jesus, og
Mohammad (fred og velsignelse være med dem alle). Alle disse profetene og
sendebudene kom fra Den Allmektige Allah med samme budskap; adlyd Allah. Tilbe
Den Allmektige Allah, oppfyll meningen med livet ditt, gjør gode gjerninger og du vil
bli belønnet med et perfekt liv (i Paradiset). Det var budskapet. Ikke gjør det til mer
enn det. Likegyldig hvilket språk, til hvilken tid og til hvem de kom. Om man leser
den bibelske skriften grundig, uten egen tolkning eller noen annens tilføyinger eller
fabrikasjoner, vil en se at dette var det enkle budskapet til alle de profetene, og at de
bekreftet hverandre. Ingen av profetene sa noen gang «jeg er Gud, tilbe meg». Man
vil ikke finne det i noen av bøkene. Ikke i Bibelen, Torah (Mosebøkene), det gamle og
det nye testamentet, eller i Davids salmer. Det finnes ikke i noen bok eller i noen av
profetenes taler.
Man kan umiddelbart se at det arabiske ordet islam beskriver det som alle profetene
gjorde. De underkastet seg da kallet kom, de henga seg og kalte folk til Gud, og de
både spurte og insisterte på at folk skulle utføre rettferdige gjerninger. Hva handler
Moses sine ti bud om? Hva handler Abrahams skrifter om? Hva handler Davids
salmer om? Hva står det i Salomos ordspråk? Hva sa Jesus Kristus i evangeliet? Hva
3? Alle sa: «Tilbe
sa døperen Johannes? Hva sa Isak og Ismail? Hva sa Mohammad
én Gud».
Allah sier i Koranen: De ble kun pålagt å tjene Gud i religiøs oppriktighet
overfor ham, som Gud-søkere, og å forrette bønnen og gi det rituelle
bidrag. Dette er rett religion. [Koranen, 98:5]. Dette var det opprinnelige
budskapet. Av samme grunn, vil det også være passende å betrakte disse profetene og
sendebudene som muslimer.
Ikke tenk på den arabiske terminologien, på hvordan vi er kledd, på Mekka, på Saudi
Arabia, eller på Egypt osv. eller på misforståelsene en har hørt om muslimene.

3

Disse arabiske ordene betyr: Må Allah opphøye hans omtale og beskytte han mot ufullkommenhet.
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Ordet muslim
Tenk på ordet muslim. Det betyr en som hengir seg til Den Allmektige Allah, og
adlyder Hans lover. Alt som hengir seg til Den Allmektige Allahs lover er en muslim.
Alle barn fødes som muslimer. Når solen går rundt i sin bane er den en muslim. Når
månen går rundt solen er den en muslim. Tyngdekraftloven er en muslims lov. Alt
som underkaster seg loven til Den Allmektige Allah, er en muslim. Når vi adlyder Den
Allmektige Allah er vi muslimer.
Jesus Kristus var muslim. Hans velsignede mor var muslim. Abraham var muslim.
Moses var muslim. Alle profetene var muslimer.
Alle profetene som kom til sitt folk snakket forskjellige språk. Profeten Mohammad
snakket arabisk. Den som underkaster og hengir seg kalles på det arabiske språket
en muslim. Alle profetene og sendebudene som Allah Den Allmektige har sendt, kom
med det samme fundamentale budskapet; tilbe Den Allmektige Allah og vær
oppriktig mot Ham.
Man kan lett trekke denne slutningen om man undersøker budskapet til hver av de
velkjente profetene. Hvorfor er det konflikt i deres tro? Dette er et resultat av falsk
beskrivelse, oppspinn, overdrivelse eller personlige tolkninger av påståtte forfattere,
historikere, lærde og andre individer.
Hvorfor henvises alltid Allah som Den Ene, Mesteren, Herren og Kongen over
universet, gjennom hele det gamle testamentet? Hva kommer det av at i det første
budet som ble gitt til Moses, tillot han ingen å tilbe noen utskårede bilder? Alle
profetene sa at Han var Én og at Han var Den Allmektige Allah. Det repeteres
gjennom hele det gamle testamentet. Deretter får vi plutselig fire vitnesbyrd. De fire
evangeliene; Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Hvem er disse? Fire forskjellige
evangelier som ble skrevet 48 år fra hverandre av disse mennene som samarbeidet
med hverandre, og ingen av dem skrev deres etternavn. Ville man godkjent månedens
lønningssjekk om den kun var signert med fornavn? Vil en politimann som stopper
noen for å se førerkort, godta førerkortet om kun ens fornavn er skrevet på det? Kan
du få pass med kun fornavnet ditt? Blir man gitt kun ett navn? Hvor i menneskets
historie er kun ett navn godtatt som dokumentasjon? Ingensteds, unntatt i Bibelen.
Hvordan kan man basere ens tro på fire evangelier som er skrevet av fire menn som
later til og ikke vite etternavnene sine?
Etter disse fire evangelier er det femten andre bøker som er skrevet av en frafallen
mann. Han drepte og torturerte kristne, deretter påsto han at han så Jesus i en visjon
og at Jesus utnevnte ham som sin apostel.
Dersom man ble fortalt at Hitler hadde bestemt seg for å bli en helgen etter at han
hadde drept alle jødene, at han hadde møtt Kristus og Moses på sin sti, at han hadde
blitt en jøde og deretter hadde skrevet femten bøker og lagt dem til Toraen, ville
jødene ha akseptert det? Nei, det ville de ikke ha akseptert. Hvordan kan da fire bøker
uten etternavn, og femten andre bøker som ble skrevet av en mann, som drepte og
torturerte Kristne, bli akseptert? Dette er første gang at Allah blir kalt en mann, at
Allah blir tre, og at Allah blir gitt en sønn. Hvordan kan dette blir akseptert av
kristne? Tenk på det!
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Merknad: Det nevnes ikke i disse fire evangeliene at Jesus sa at de skulle tilbe ham,
eller betrakte han som en gud, eller at han delte noen guddom med Allah, Skaperen.
Faktisk er det skrevet motsatt; for eksempel når noen kalte ham god, svarte Jesus:
«Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode.» [Matteus 19:17]. Den
eneste ideen til treenigheten er antydet i en av bøkene som er skrevet av en som var
kjent for å undertrykke de kristne.

Mohammads

ankomst

Mohammads
ankomst brakte ikke en ny religion eller en ny livsstil, som noen
hevder. Tvert imot så bekreftet Profeten
livet og budskapet til alle de tidligere
profetene og sendebudene, både gjennom sin personlige oppførsel og gjennom den
guddommelige åpenbaringen som han fikk fra Den Allmektige. De hellige skriftene
som ble åpenbart til Mohammad
heter Koranen, og betyr; det som er resitert,
fordi Mohammad
ikke skrev Koranen og han har heller ikke forfattet den. Det var
ingen som hjalp han eller samarbeidet med ham for å skrive den. Engelen Gabriel
resiterte den til han og Den Allmektige Allah hjalp Mohammad
med å huske
Koranen. Akkurat som en parabolantenne er en beholder som mottar signaler og gir
oss TV bilder. Profeten Mohammads
hjerte var en beholder for åpenbaringene og
Koranen er bevart i fjorten hundre år, uten at det er gjort noen som helst
forandringer i den.
Finnes det andre bøker i verden som er bevart slik den ble åpenbart, uten noen som
helst forandringer? Ingen! Kun Koranen. Gå til biblioteket og les i norske leksikon,
eller andre universelle verdensleksikon som ikke er skrevet av en muslim; les hva som
står der om islam, Koranen, og Mohammad
. Les hva ikke-muslimer har sagt om
Koranen, islam og Mohammad
. Dette faktum er universelt dokumentert og det er
helt klart at Mohammad
er det mest innsiktsfulle individet i menneskets historie.
Hvorfor innsiktsfull? Les hva de sier:
«Koranen er den mest utrolige, og den mest intelligente litteraturen i historiske
nedtegninger.»
«Den islamske livsstilen er ordnet så nøyaktig og dynamisk at den aldri har forandret
seg.»
Den hellige skriften som Mohammad
mottok heter Koranen. Andre profeter og
sendebud mottok også hellige skrifter og disse hellige skriftene, deres historier og
prinsippene i deres misjon er grundig og detaljert omtalt i Koranen. Møtte
Mohammad
dem? Spiste han med dem? Snakket han med dem? Samarbeidet han
med dem for å skrive deres biografi? Nei, det gjorde han selvfølgelig ikke.
Mohammad
refereres i Koranen som sendebudet til Den Allmektige Allah, og
seglet til alle de tidligere profetene, som er grensen for hans rolle, rollen som et
menneske. Muslimer tilber ikke Mohammad
. Vi er ikke Mohammadanere. Vi har
ikke rett til å ta navnet Mohammad
for å si at vi er Mohammadanere. Folk som
fulgte Moses kalte seg ikke «Mosere». Folk som fulgte Jakob var ikke «Jakobitter».
Folk som fulgte Abraham var ikke «Abrahamere». Folk som fulgte David var ikke
«Davidere».
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Hvordan kan folk kalle seg for kristne? Kristus kalte ikke seg selv for en kristen.
Kristus sa hva han mottok fra Den Allmektige Allah og Allahs ordrer, dette er det han
hørte, sa, og gjorde. Hvordan kan man oppriktig kalle seg kristne? For å gjøre det må
man være Kristus-lignende, og hvordan var Kristus? Han var Den Allmektige Allahs
tjener. Derfor bør alle være Den Allmektige Allahs tjener.
Som Den siste Hellige Skrift og guddommelige åpenbaring, sier Koranen helt klart og
konsist: «I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde
mot dere, og valgt islam som religion for dere.» [Koranen, 5:3]. Ordet islam
kom til gjennom Koranen. Hvorfor fremstår ordet islam i Koranen? Når en bygning
gjøres ferdig, kalles det et hus. Når en bil er på produksjonsbåndet, er det ikke en bil,
den er i ferd med å bli satt sammen. Når den er ferdig sammensatt, godkjent, og
prøvekjørt, er det en bil.
Da islam var ferdig som åpenbaring, som bok, og som eksempel gjennom profeten
Mohammad
, ble det islam. Det ble en komplett livsstil. Ordene var nye, men ikke
handlingene, profetene, eller Allahs påbud. Det er ikke en ny Gud, eller en ny
åpenbaring, det er kun navnet islam som er nytt.
En annen forskjell man må huske på er at Mohammad
kom ikke kun til arabere
eller utelukkende til sitt eget folk, i motsetning til sine forgjengere. Derfor er ikke
islam arabernes religion; den er ikke kun for araberne. Mohammad
, Abdullahs
sønn, ble født i Mekka, en by på den arabiske halvøy, og han var virkelig en araber,
men han ble ikke sendt kun til araberne.
Konsekvensene ved hans fødsel var Den Allmektiges valg. I tillegg ble Koranen
åpenbart på det arabiske språket for å beskytte den, for å gjøre den ren, klar og
nøyaktig. Likevel fordrev Koranen all informasjon om at Mohammads
budskap
var begrenset eller ment utelukkende for araberne. Allah sier: « Vi har sendt deg
til alle mennesker med godt budskap og som advarer. Men folk flest vet
det ikke.» [Koranen, 34:28]. Mohammad
er derfor den siste i linjen av store
profeter og sendebud som var før ham.

Hva er Koranen?
Vi skal nå se på bakgrunnsinformasjon angående Koranen. For det første hevder
Koranen å være en guddommelig åpenbaring; at Den Allmektige Allah sendte den
gjennom åpenbaringer til Mohammad
. Allah sier: «Ei heller taler han av eget
påfunn! Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!»
[Koranen, 53:3-4].
For å overbevise noen om Koranens ekthet, må man skaffe bevis:
1) At det var umulig for Mohammad

å forfatte en slik Bok

2) Man må bevise at dette er hevet over menneskets evne og kreativitet.
Tenk på dette. Koranen sier: «Senere la Vi han som en sæddråpe i sikker
forvaring (kvinnes livmor).» [Koranen, 23:13]. Hvordan kunne Mohammad
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vite at et embryo startet som en klump, suspendert fra livmorveggen til moren?
Hadde han et teleskop? Hadde han et mikroskop? Hadde han et slags røntgensyn?
Hvordan fikk han denne kunnskapen, når dette først ble oppdaget i nyere tid?
Hvordan visste han at havet og elvene har barrierer mellom seg for å atskille saltvann
og ferskvann? Hvordan visste han det? Hvordan kunne han vite at solen, månen og
planetene går i bane, slik de er påbudt? Hvordan visste han disse fakta da de ble
oppdaget i nyere tid?
Alle vet godt hvor bra teknologien og forskningen er i dag, og disse fakta er nettopp
oppdaget. Hvordan kunne Mohammad
vite om dem for over fjorten hundre år
siden? En sauegjeter uten utdannelse og som ikke kunne lese eller skrive, en mann
som vokste opp i ørkenen, hvordan kunne han komme på noe slikt? Hvordan kunne
han produsere noe som dette? Hvordan kunne noen som levde med ham, før eller
siden, produsere noe som først nå har blitt oppdaget? Umulig! Hvordan kunne en
mann som aldri hadde forlatt den arabiske halvøy, og som aldri hadde seilt med et
skip, gi slike klare og forbløffende beskrivelser av noe som nylig ble oppdaget, i den
siste halvdelen av det tjuende århundret? Hvis dette ikke er nok, kan det nevnes at
Koranen har 114 kapitler, over 6000 vers, og i Mohammads
tid var det hundrevis
av mennesker som lærte hele Boken utenat.
Var de genier? Hvordan skjedde det? Lærte noen i Jesu tid evangeliene utenat, eller
etterpå? I Moses sin tid eller etterpå, lærte noen Toraen utenat? Salmenes bok? Det
gamle eller det nye testamentet? Ingen, ikke en gang paven selv. Det er millioner av
muslimer i dag som har lært seg hele Koranen utenat. Dette er enhver muslims
ambisjon. Hvor mange kristne har du møtt som har lært seg hele Bibelen utenat? Du
har aldri møtt noen kristne som kan Bibelen utenat, fordi du aldri har møtt noen
kristne som vet hvilke ord som utgjør hele Bibelen. Dette er fordi de kristne har over
700 forskjellige trosretninger, og det finnes rundt 39 forskjellige versjoner av Bibelen.
Hver med forskjellige bøker og forskjellige versjoner, med forskjellig antall vers og
kapitler, og de er ikke enig om hvilken Bibel som er den riktige. Hvordan kan de lære
utenat noe som de ikke er enige om?
Beviset på det er enkelt; hvis alle verdens kristne, alle kirkene, alle menighetene, og
alle menneskene blir enig om at de en dag skal ta alle bøkene deres å kaste dem på
havet, og muslimene gjør det samme og kaster Koranen på havet. Da ville de kristne
ikke være i stand til å produsere en annen Bibel, fordi de ikke engang er enige om én
unik og ekte versjon av Bibelen. Det er derimot millioner av muslimer som kan hele
Koranen utenat. Hvis vi kastet alle Koranene, så kan vi skaffe ti muslimer fra ti
forskjellige land som ikke kjenner hverandre, og de kan stå i lag å resitere fra første til
siste kapittel. De ville alle vært enig om samme mengde ord, fraser og avsnitt, og
Koranen vill igjen bli like unik og ekte som den originale.
Koranen er bevart uten den minste forandring av noe slag i over fjorten århundrer.
Merknad: hver av de millioner muslimer som har lært nøyaktig de samme ordene
utenat, er et bevitnet faktum. Når noen har lært å memorere hele Koranen utenat, får
man en attest fra en Sheikh. Det er skrevet på attesten at denne personen memorerte
fra denne Sheikh, som memorerte fra en annen Sheikh, som memorerte fra den og
den, helt til kjeden av overføringen når tilbake til profeten Mohammad
selv. Det
de har lært utenat stemmer overens med det som er skrevet i all verdens Koraner.
Hvem kan nekte for at denne Boken er ekte, dyp og unik?
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Grunnleggende tema i Koranen
Grunnleggende tema som Koranen tar opp er Den Høyeste Allmektige Allahs Enhet.
Det inkluderer Hans navn, attributter, forholdet mellom Den Allmektige og Hans
skapelse, og hvordan mennesket skal opprettholde dette forholdet. Koranen tar også
opp tilknytningen til profetene og deres liv, budskap og misjon. Den insisterer på å
følge det siste og universelle eksempelet Mohammad
, seglet til profetene og
sendebudene (fred og velsignelse være med dem alle).
Menneskene påminnes om hvor kort livet er, og kalles mot livet etter dette, der de
skal være for evig. Når man dør, drar man en annen plass, enten man aksepterer det
eller ikke, og en er selv ansvarlig. Hensikten med dette livet er ikke å sitte her og ikke
gjøre noe uten at det får følger. Alle årsaker har en innvirkning. Det er en grunn og et
formål til at en kom til denne verden, derfor må det ha en innvirkning. Man går ikke
på skole for å bo der eller på jobb uten å få betalt. Man bygger ikke et hus uten å flytte
inn i det, eller får en skreddersydd dress uten å ta den på. Man vokser ikke opp uten å
bli en voksen arbeider uten å forvente belønning. Man kan ikke leve uten å forvente å
dø. Man kan ikke dø uten forventning om graven, og man kan ikke forvente at graven
er slutten. Noe annet ville bety at Allah skapte mennesket for et tåpelig formål og
man går ikke på skole, arbeid, eller velger ektefelle for et tåpelig formål. Hvordan
tilskrive Allah noe mindre enn hva man forventer av seg selv?
I et forsøk på å fange og overbevise fantasien og resonneringssansene, tolker Koranen
inngående og vakkert hav og elver, trær og planter, fugler og insekter, ville og tamme
dyr, fjellene og dalene, ekspansjon av himlene, himmelske legemer og universet, dyr
og vekster som lever i vannet, den menneskelige anatomien og biologien, den
menneskelige sivilisasjon og historie, beskrivelser av Paradiset og Helvete,
utviklingen av det menneskelige embryo, alle profetenes misjon og formålet med livet
på jorden.
Hvordan kunne en mann som ble født i ørkenen og som ikke kunne lese, forklare ting
som aldri ble fremvist ham? Det mest unike aspektet ved Koranen er at den bekrefter
de tidligere åpenbarte hellige skriftene. Derfor trenger man ikke se på seg selv som en
som skifter religion om man velger å bli muslim.
For å ta et eksempel: Hvis man går noe ned i vekt og har en dress til 2500 kr som
man liker veldig godt, ville man kastet den? Antagelig tar man den til en skredder
som får den sydd inn. Da er man ærlig overfor seg selv, at man har mistet litt vekt og
gjør justeringer deretter.
Man kaster ikke bort eller forandrer sin tro, ære, dyd, kjærlighet til Jesus Kristus,
forbindelse til Allah, tilbedelse, sannferdighet og hengivenhet til Den Allmektige
Allah. Man holder fast ved det, men gjør bare noen forandringer etter å ha lært
sannheten om det som ble åpenbart.
Mine kjære brødre og søstre, islam er ukomplisert. Vær vitner om at ingen har rett til
å bli tilbedt unntatt Den Allmektige Allah. Hvis man blir bedt om å vitne om at ens far
er ens far, hvor mange av oss hadde sagt ja, min far er min far; eller min sønn er min
sønn, min kone er min kone? Hvordan kan det ha seg at man nøler med å vitne om at
Den Allmektige Allah er Én, kun Én, og at Den Allmektige Allah er vår Herre og vår
Skaper? Er ikke dette en form for arroganse? Har man virkelig studert Gudskonseptet
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og søkt etter sannheten? Dette er spørsmål som en må spørre seg selv. Dersom en
person vet at døden kommer til å inntreffe førstkommende natt, vil man automatisk
se for seg Paradiset og Helvetesilden. Har man da en sjanse til å ordne opp med Allah
og be Han om å akseptere ens gode gjerninger, da hadde man ikke nølt med å vitne
om at det kun finnes Én Gud, vitne om at Mohammad
er Allahs sendebud, ønsket
å være blant de som underkaster seg Ham.
Man tror at man kommer til å leve en stund lenger. Man ønsker å more seg litt mer,
drikke litt mer alkohol, ha det morsomt med noen flere jenter, ha på seg noen flere
stilige dresser foran beundrere, danse litt mer, synge litt mer og selvfølgelig er en ikke
klar til å be hver dag. Alt dette fordi man tror man kommer til å leve en stund lenger.
Hvor lenge er «en stund»? Noen er skallet. Hvor lenge er det siden de hadde masse
hår på hodet? Hvor lenge er det siden håret deres hadde sin naturlige farge? Noen har
smerter i knærne, albuene og andre plasser. Hvor lenge er det siden de var barn? Det
er som om det var i går, og kanskje kommer døden i morgen. Så hvor lenge ønsker
man å vente?
Islam er å tro på én unik og usammenlignbar Gud uten noen partner. Islam er å tro
på englenes eksistens; at de ble sendt for å bringe budskapet og åpenbaringene til
profetene, at de fører vinden, havet, fjellene, og de frakter sjelen ut av kroppen når
mennesket dør. Islam er å tro på at alle profetene og sendebudene var rettskafne
menn, og at alle ble sendt av Den Allmektige Allah. Det er å tro på fakta om at den
siste dommedagen vil komme for alle levende vesener, at alle anliggender i denne
verden (og den neste) er proporsjonert og bestemt i samsvar med Den Allmektige
Allahs visdom, og at det absolutt vil være gjenoppstandelse etter døden.

Muslimers fundamentale plikter
De fundamentale pliktene som er pålagt alle muslimer er fem enkle hovedplikter.
Islam er som et stort hus og hvert hus må bygges med søyler og fundament. Et hus
må bygges etter noen regler. Søylene er reglene og når du bygger et hus, må du følge
alle reglene. Islams fem regler er:
1) Vitne om at ingen har rett til å tilbes unntatt Allah, og at Mohammad
sendebud.

er Hans

2) Be 5 ganger om dagen, som Den Allmektige Allah har befalt menneskene. Noen vil
spørre om hvorfor man må be 5 ganger om dagen. Svaret kan være: «Vi vil gjerne gi
deg en jobb og betale deg 5 ganger om dagen. Du må vaske deg, stille deg på linje,
deretter får du lønn.» Er dette problematisk å forstå? Nei. Man vil være den første til
å vaske seg, stille opp på linje og få lønnen når klokken ringer, fordi en vet hva
godene er. Profeten Mohammad
fortalte oss at dersom man hadde et hus med en
bekk foran, og man gikk i bekken og vasket seg 5 ganger om dagen, ville man vært
skitten? Selvfølgelig ikke. Det samme gjelder en som utfører bønn fem ganger om
dagen.
Hensikten med bønn er å holde seg kysk, ren, og minnes Allah. En bønn varer i
mindre enn 10 minutter. Det tar lenger tid å røyke en sigarett, å ringe kona, å drikke
juice, og det tar lenger tid å snakke tull med noen på gaten.
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Er man ikke villig til å stoppe med det en gjør fem ganger om dagen, for Den Ene som
skapte himlene og jorden, som en tilber og tror på, og be Ham om tilgivelse? Lovprise
Ham? Tilbe Ham? Være takknemlig mot Ham i ti minutter? Dette er hva bønn er for;
en påminnelse om kyskhet, renhet, ærlighet, at man er muslim, og at Allah er ens
Gud.
Foreldre ønsker å venne sine barn til å respektere husreglene og komme hjem til
bestemt tid. Det samme gjelder bønn. Allah vil venne Sine tjenere til å huske på Ham.
Allah trenger ikke bønnene dine, menneskene trenger dem. Han befalte mennesket til
å be fordi det er en velsignelse. Derfor får en muslim så stor velsignelse, for disse fem
bønnene om dagen har en positiv effekt på sinnet, psykologien, fysiologien, og den
sosiale holdningen. Alt i en muslims liv dreier seg om disse bønnene.
3) Zakat (veldedighet). Ordet Zakat betyr å vokse, ha fremgang og gevinst. Allah vil
rense ens formue når en gir av oppsparte midler (dvs. penger som du ikke bruker til
daglig og som du sparer i banken) til fattige.
Fortjener ikke mennesker som er dårligere stilt en del av din rikdom? Hvis ikke Allah
hadde påbudt alle å gi av sin rikdom, hadde folk gitt noe? Nei, antagelig ikke. Zakat
er for de fattige og trengende og renser vår rikdom, siden rikdom har en tendens til å
gjøre oss grådige og egoistiske.
4) Faste: Å faste i måneden Ramadan lærer mennesket disiplin og selvkontroll. Hva
slags person er man om man ikke kan faste fra daggry til solnedgang, kontrollere
tungen, holde begjæret i tømme, stoppe lystfulle tanker, kontrollere ens sinne, og
holde seg unna mat, i 12-14 timer? Hvor stor viljestyrke har en da?
Etter fasteperioden kan man gjøre alt som normalt er tillatt, resten av året. Når man
faster disse få timene, får man en ide om hvordan folk i Somalia, Etiopia, India og
andre deler av verden føler, som faster hver dag ufrivillig!
Man får medfølelse med dem ved å faste. Man blir ydmyk, gjør flere rettskafne
gjerninger, blir mer oppmerksom på ansvaret man har som muslim, tenker mer på
Den Allmektige Allah, og som et resultat, øker gudsfrykten.
5) Hadj (Pilegrimsreisen): Det er reisen til Kaba (En bygning som ligger i Mekka).
Den ble bygd av Abraham og hans sønn Ismael for å minnes tilbedelse til Den Ene
Gud). Som muslim kan man dra til Mekka å besøke Kaba, og gjøre en mindre
pilegrimsreise som heter Umrah. Når tiden for Hadj kommer, kan man utføre den
store pilegrimsreisen og en vil oppleve, se, og føle kraften i det islamske brorskap.
Malcolm X sa i et av sine brev: «I dette hellige landet som var hjemmet til Abraham,
Mohammad
og alle de andre profetene fra de hellige skriftene, var jeg vitne til slik
oppriktig gjestfrihet og overveldende ekte brorskap som jeg aldri har opplevd før,
praktisert av mennesker med alle farger og raser. Den siste uken har jeg vært aldeles
målløs og fortryllet over den elskverdigheten jeg ser over alt rundt meg, av
mennesker med alle slags farger.»
Tenk på meningen med livet! Tenk på Den Ene Gud! Tenk på essensen i alle
hovedreligionene! Tenk på hvor ren den siste religionen er, og hvordan den renser
mennesket! Tenk på islam!
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En spør kanskje om det ikke er vanskelig?
Nei, det er det ikke. Ikke for de som aksepterer sannheten med åpent sinn og åpent
hjerte.
Saken er lagt fram, men det er ens eget valg. Det står mellom fred og Paradiset, eller
forvirring, frustrasjon, Helvetesilden og straff.
Nyt belønningene som Allah har skjenket oss.
Må Allah veilede oss, og må Allah hjelpe oss.
Amen.45

4

What is the purpose of life, med noen forandringer. Sheikh Khalid Yasin ga dette foredraget i Saudi Arabia i
1994, og det resulterte i at 43 personer konverterte til islam den kvelden.
5
Kilde: www.missionislam.com.
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Kapittel

2
Islam fra A til Å
Hensikten med dette kapitlet er å legge frem islams autentiske lære.

Ingen
spesifikke eller unike tolkninger av islam, men islam slik som den er. Det finnes kun
én islam og kun ett eksempel på hvordan vi skal leve, og det var slik profeten
Mohammad
levde. Det følgende vil være en grunnleggende oversikt over islams
hovedprinsipper slik de er gitt i Koranen og vist med eksempler av Profeten:6

1-Trosartiklene
• Troen på Allah
De seks trosartiklene må være basert på et veldig sterkt fundament av kunnskap. Hva
er et mer solid fundament enn de siste guddommelige åpenbaringene: Koranen og
profeten Mohammads
inspirerte uttalelser?

6

Islam Is… Pete Seda.
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Den første blant troens 6 hovedelementer i den ortodokse islam, er troen på Allah,
Den Eneste sanne Gud.
Det er nødvendig å stadfeste alt som er funnet i Koranen og autentiske uttalelser fra
Allahs sendebud Mohammad
om Allahs navn og attributter. Noen av Hans
attributter er handlinger som Han skapte, og noen av dem er særpreg som Han er
Stor, andre er beskrivelser som Hans Ansikt, osv. Alle disse skal bekreftes uten
følgende fire fallgruver:
• Vrangbilde – Det er å forvrenge den åpenbare meningen, og antyde at troen om at
attributter eller navn mener noe annet enn det som er fortalt.
• Fornektelse – Det er å fornekte dets mening, enten direkte eller som tolkning.
• Kvalifikasjoner – Det er å påstå at man vet hvordan det er.
• Sammenligning – Det er å påstå at noe tilsvarer noe annet, eller å påstå at noe
ligner eller er det samme som en beskrivelse av noe fra skapelsen.
Allah har åpenbart til Sitt sendebud : Si: «Han er Gud, den Ene. Gud, som
alle skapninger vender seg til for sine behov. Ikke har Han avlet noen, ei
heller er Han selv blitt avlet, og ingen er Hans like.» [Koranen, 112:1-4].
(Ingen er Hans like, innbefatter et tilbedt objekt; ingen er verdig tilbedelse unntatt
Ham, selv om mange mennesker tilber andre.) Han lever evig; Han opprettholder og
beskytter alt som eksisterer; Han blir ikke trett eller sliten; Han er Eier og Hersker
over alt.
Hans kunnskap omslutter alt, og Han vet alt om en sak selv før Han skaper den. Han
vet hvordan det virker og alle dets betingelser, inkludert dets varighet og eksistens.
Han har full kontroll over alt, og ingenting skjer uten Hans tillatelse. Hans
fotskammel strekker seg over himlene og jorden; Hans Trone er over Hans
fotskammel; og Han er over Sin Trone. Han er Den Høye og Den Mektige.
Han er Den Første, Den Siste, Den Høyeste, Den Nærmeste, og Den som Kjenner alle
ting. Han lever evig, uten slutt. Han er Den Kloke, Den Velkjente. Hos Ham er
nøklene til all kunnskap som er utenfor menneskenes rekkevidde, og det er kun Han
som kjenner dem. Ingenting skjer unntatt det som Han har skrevet i en klar bok. Han
er i stand til alt. Han har styrke, Den Uknuselige. Ingen er lik Ham. Han er for alltid
Den seende og Den Hørende. Han elsker den som gjør godt, er rettferdig, redelig, og
gudfryktig. Han elsker de som angrer og renser seg, de som kjemper for Hans sak og
de som følger Hans sendebud Mohammad . Han er Den Tilgivende, Den Kjærlige
og Den Elskede.
Han er Den Barmhjertige, som gir av Sin Barmhjertighet. Han har omsluttet alt med
Sin Barmhjertighet, og Han er for alltid barmhjertig med de troende. Han har fastsatt
barmhjertighet for Seg selv; Han er Den som dekker synder, Den Beste Beskytter, og
Den Mest Barmhjertige mot de som viser barmhjertighet.
Han er fornøyd med de troende, og de vil være beboere av Hans Paradis. Han er sint
og forbanner de som med vilje dreper en troverdig troende, og Han straffer dem for

23 Hva er meningen med livet?

det de har gjort. Han misliker og betrakter visse ting som avskyelig, som å pålegge
noen en handling som blir ignorert.
Han vil komme, og Han vil ankomme Dommedagen på en måte som sømmer seg for
Hans Majestet. Han stiger ned til den laveste himmelen i den siste tredjedelen av
natten, og svarer Sine ansøkere. Han er innehaveren av Majestet og Sjenerøsitet, og
Hans Ansikt lever evig. Han er Herren. Han har hevdet at Han skapte Adam (fred
være med ham) med Sine to hender. Begge hendene Hans er spredt ut og Han gjør
som Han vil. Han er vår Herre som oppfostrer Sine tjenere under Hans Øyne. Allah
hører alt hele tiden; Han følger med hele tiden.
Han er Den Beste Planlegger. Andre kan planlegge, men det blir som Han vil. Han er
Barmhjertig og Dyktig. Han er Den Mektigste, Den Unike, Den som besitter Majestet
og Ærbarhet. Han er uten navnebror, likemann, partner, sønn, datter, og avkom. Han
er Skaperen av alt og Han har målt opp alt.
Vi sier det samme som Han har sagt: at Han er over Sin Trone. Han er hevet fremfor
alt. Troen på at Han er hevet fremfor alt innebærer ikke at Han er overskygget av,
eller inni, eller del av noe som helst.
Det er Han som sender tornado, orkan, jordskjelv og alle andre katastrofer. Han er
med mennesket overalt. Han hører og ser, og troen på at Han er med oss uansett hvor
vi er, betyr ikke at Han er overalt. Det innebærer at Han vet, hører og ser alt, og Han
har full kontroll over alt som eksisterer.
Han snakker og forteller, og Han snakket direkte til Moses (fred være med ham). Han
har sendt Koranen med Sine ord. Han er glad for den trofaste troendes anger, og på
Oppstandelsens Dag og i det hinsidige, kommer Han til å snakke direkte til Sine
tjenere. De troende som Han gir denne velsignelsen, vil få se Ham.
Å tro på Allah innebærer også at man kun retter sin tilbedelse til Allah, og at man tror
på alle de andre beskrivelser som er nevnt i denne boken. Det motsatte er å assosiere
noe annet ved Allah. Assosiering (shirk) er den største synd, en synd som Allah har
sagt at Han ikke vil tilgi. Å nekte for noen av Allahs attributter er en kjettersk
handling som kan lede mot å bli en frafallen. Troen på Allah gjør det nødvendig å tro
på alt Han har hevdet om Seg Selv, Priset være Ham.

• Tro på Englene
Mennesker kan vanligvis ikke se englene, men noen ganger er de synlige. Deres
eksistens er gjenkjennelig gjennom forklaringer, og er bevist i guddommelige
Åpenbaringer. Følgende er noen av englenes mange særpreg:
Engler er blyge og beskjedne: De blir irritert akkurat som mennesker når det er noe
de misliker (som dårlig lukt). De samler seg rundt de som husker Allah og tilber Ham
alene. Engler er skapt av lys. De har ikke svakhetene som menneskekroppen har; som
sult, sykdom, trøtthet, og utmattelse.
De priser Ham natt og dag, uten opphold. [Koranen, 21:20].
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Selv englene vil dø til slutt:
Det støtes i basunen, og alle som er i himlene og på jorden faller som
rammet av lynet, unntatt den Gud bestemmer. Så støtes det annen gang,
og se, de er stående og ser seg om. [Koranen, 39:68].
Englene har ærefrykt for sin Herre, som Allah sier i Koranen:
Alt som er i himlene og alle krek på jord faller ned for Gud – og englene.
De føler seg ikke for store. De frykter Herren som er over dem, og
utfører det de er pålagt. [Koranen, 16:49-50]
Han vet hva de har foran seg og etter seg, og de legger ikke inn ord for
noen, unntatt for dem som har Hans velbehag, og de skjelver av
ærefrykt for Ham. [Koranen, 21:28].
Strenge og harde engler forestår dem som ikke er ulydige mot Gud i det
Han befaler dem, og gjør det de er pålagt. [Koranen, 66:6].
De er tvert imot beærede tjenere – englene! De griper ikke ordet før
Ham, og de utfører Hans ordrer. [Koranen, 21:26-27].
Englene innehar evnen til å elske og til å vise kjærlighet. De bønnfaller sin Herre:
De engler som bærer tronen og de som er rundt den, lovpriser Herren og
tror på Ham, og ber om tilgivelse for de troende: «Herre, Du omfatter
alt i nåde og visdom. Så tilgi dem som har omvendt seg og følger Din vei,
og bevar dem for helvetes straff!» [Koranen, 40:7].
De forbanner enhver som deres Herre forbanner, Han sa:
«Men over dem som viser vantro og dør i sin vantro, over dem hviler
Guds, englers og menneskers forbannelse.» [Koranen, 2:161].
Englene er høye og noen er større enn andre:
Lovet være Gud, himlenes og jordens skaper, Han som har gjort englene
til budbringere, med vinger, to, tre, eller fire. Han øker på i skapningen
som Han vil! Gud evner alle ting. [Koranen, 35:1].
Enkelte engler har fått bestemte plikter; for eksempel er Gabriel (Jibril) betrodd
leveringen av Allahs åpenbaringer til profeter og sendebud (fred være med dem).
Mikael (Mikail) har ansvaret for regn og beplantning, Rafael (Israfil) har ansvaret for
å blåse med trompeten ved gjenoppstandelsens tid, og Malik er vokteren til Helvete.
Noen av englene har bestemte oppgaver, men navnene deres kan være ukjente, som
den som henter sjelen i dødstidspunktet. Noen har ansvaret for embryoet i mors
livmor, noen har ansvaret for å beskytte menneskene, og andre skriver ned
gjerningene deres:
Når de to noterende engler noterer, sittende på høyre og venstre side,
kan han ikke si et ord uten at en overvåker er klar hos han. [Koranen,
50:17-18].
To engler vil komme til hver enkelt persons grav og spørre om hvem som var hans
Herre, hans religion, og hans profet.
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• Tro på guddommelige åpenbaringer
Allah har veiledet og hjulpet menneskene på mange måter. En av måtene var å
åpenbare en Bok som inneholder lover for et bestemt folk gjennom deres profeter.
Hver av de profetene som fikk en guddommelig åpenbart Bok, fikk også visdom som
gjorde dem i stand til å forklare og lære folket sitt hvordan de best skulle sette de
guddommelige åpenbarte Bøkene ut i live.
Disse bøkene forklarte folk at den eneste verdt tilbedelse er Allah, og at sann suksess i
dette livet og i det hinsidige kun oppnås ved å tilbe Ham alene, uten noen partner.
Bøkene forklarte lover og regler som folk skulle følge; de informerte om livet i det
hinsidige, ga gode nyheter til de som adlydte sendebudene, og advarte mot en stor
straff for de som avviste deres veiledning.
Vi vet at Abraham (fred være med han) mottok visdom og en guddommelig bok: Og
dog gav Vi Abrahams folk skriften og visdommen, og Vi gav dem et stort
rike. [Koranen, 4:54]. I dag er de mest kjente profetene, de som Allah sendte til
israelerne. Så gav Vi ham Isak og Jakob, og la profetiens gave og skriften
blant hans etterkommere… [Koranen, 29:27].
Fra denne avstamningen av profeter, vet vi om følgende bøker:
• Bladene (Suhuf) som ble åpenbart til profeten Abraham (Ibrahim)
• Salmene (Zaboor) som ble åpenbart til profeten David (Dawud)
• Toraen (Tawrah) som ble åpenbart til profeten Moses (Mosa)
• Evangeliet (Injil) som ble åpenbart til profeten Jesus (Isa)
• Koranen som ble åpenbart til profeten Mohammad, hvis stamtavle kan spores
gjennom Ismael, tilbake til Abraham, (fred være med dem alle).
Vi må tro på alle disse profetene og Bøkene deres, selv om menneskene i dag ikke har
de opprinnelige Bøkene som profetene mottok fra Allah, heller ikke rådene som
profetene ga til sine følgesvenner.
Vi vet for eksempel at Toraen har blitt forandret gjennom tidene. Et faktum som lett
kan sjekkes for de som tør finne ut av det:
Vi har åpenbart loven, med ledelse og lys, hvorved profetene som hadde
stilt seg i Guds tjeneste dømte for jødene. Likeledes rabbinerne og de
skriftlærde, ved det de var gitt å bevare av Guds bok, og som de kunne
bevitne. Frykt ikke menneskene, men frykt Meg! Tusk ikke bort Mitt ord
for en billig penge! De som ikke dømmer etter det som Gud har
åpenbart, de er i sannhet vantro! [Koranen, 5:44].
Så ve dem som skriver skriften med egne hender og sier: «Dette er fra
Gud,» for å selge det for en billig penge. Ve dem for det deres hender har
skrevet! Ve dem for det de har pådratt seg! [Koranen, 2:79].
Men de urettferdige byttet og forvred disse ord til noe annet enn det som
var foresagt dem. Så sendte Vi over de urettferdige en straffedom fra
himmelen for deres ugudelighet. [Koranen, 2:59].
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Selv om vi tror på Evangeliet som ble åpenbart til Jesus (fred være med ham), vet vi
at Evangeliet og noe av visdommen som Allah åpenbarte er endret og borte, med det
resultat at folk i dag tilber Jesus:
En gang sier Gud: «Jesus, Marias sønn, har du sagt til menneskene: ‘Ta
meg og min mor til guder utenom Gud?’» Og han svarte: «Deg alene all
ære! Jeg ville ikke si noe som jeg ikke har rett til. Om jeg hadde sagt det,
ville Du visst det! Du kjenner det som er i meg, men jeg kjenner ikke det
som er i Deg. Du alene kjenner det skjulte. Jeg har bare sagt dem det Du
har pålagt meg: ‘Tilbe Gud, min Herre og deres Herre.’ Jeg var vitne
overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at Du har kalt meg til
Deg, har Du selv vært oppsynsmann over dem. Du er vitne til alle ting!»
[Koranen, 5:116-117].
Koranen er den siste av de åpenbarte Bøkene. Den er bevart i sin originale form slik
7 ytret den, noe de fleste lærde og historikere attesterte.
som profeten Mohammad
Følgende er viktige fakta om Koranen:
Allahs sendebud Mohammad
kunne ikke lese eller skrive. Han mottok Koranens
første åpenbaring i hulen Hira, i år 610.
• Koranen ble åpenbart til Mohammad
i deler, noen større enn andre, og de ble
levert av engelen Gabriel (Jibril, fred være med ham) over en periode på 23 år.
• Den åpenbarte delen ble under Profetens
skrevet ned på pergament og stein.

oppsyn umiddelbart lært utenat og

• Koranen ble samlet til en bok etter at Allahs sendebud
døde. Den første kalifen,
Abu Bakr, som kun levde 2 år etter at Allahs sendebud Mohammad
døde, samlet
Koranen i bokform mens han levde.
• Tradisjonen med å lære Koranen utenat på original språket, og beskytte det man har
lært utenat har fortsatt helt til den dag i dag, og det er mange mennesker som har lært
utenat Koranens 114 kapitler, og 6236 vers.
Oppsummert kan vi si at muslimer tror på alle de guddommelige åpenbaringene som
ble gitt til alle de tidligere profetene. Derimot slutter vi oss ikke til dem, fordi Allah
har befalt oss å tro på, og følge Hans siste sendebud Mohammad , og visdommen
som ble åpenbart til ham.

• Tro på sendebudene
Dere skriftens folk! Vårt sendebud er nå kommet til dere for å klargjøre
meget av det dere har skjult av skriften, og stryke over meget. Et lys er
kommet til dere fra Gud og skriftens klare ord. [Koranen, 5:15].

7

Salla Allahu wa-alehi wa-sallam. Noen oversetter det som «fred være med ham», men den mest riktige
oversettelsen er: «Må Gud opphøye hans omtale og beskytte ham mot ufullkommenhet».
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De er vantro som sier: «Gud er Kristus, Marias sønn.» Si: «Hvem kan vel
utrette det ringeste mot Gud, om Han ønsket å tilintetgjøre Kristus,
Marias sønn, hans mor, og alle som er på jorden?» Guds er
herredømmet over himlene og på jord og alt som mellom dem er. Han
skaper det Han vil! Gud evner alle ting!» [Koranen, 5:17].
Allah har valgt sendebud fra Sin egen skapelse. Han sendte alle sendebudene med
samme beskjed; å levere dette budskapet til alle menneskene: Vi har sendt et
sendebud til hvert folk: «Tjen Gud og hold dere unna avguder!…»
[Koranen 16:36]. Disse sendebudene ble sendt for å invitere folket sitt til å tilbe kun
Allah, og forlate alle falske guddommer. Sendebudene advarte også folk mot straffen i
det neste livet for de som ikke tilber Allah alene, og de leverer gode nyheter til de som
tilber Allah. Menneskeheten vil derfor ikke ha noen unnskyldning på Oppstandelsens
Dag. Allah Den Mektige og Majestetiske sa:
Vi har sendt et sendebud til hvert folk: «Tjen Gud og hold dere unna
avguder! ...» [Koranen, 16:36].
… Og vi ilegger ingen straff før Vi har sendt et sendebud. [Koranen, 17:15].
Sendebudene tilba Allah og Han æret dem med profetvirke og sendebudverdighet. De
var virkelig de edleste mennene som noensinne har levd, og de beste eksempler. Allah
sier om:
Noah (fred være med ham): « … Han var en takknemlig tjener!» [Koranen,
17:3].
Abraham, Isak, og Jakob (Ibrahim, Ishaq, Yacob, fred være med dem): «Omtal
også Våre tjenere Abraham, Isak og Jakob, mektige og effektive, og med
innsikt.» [Koranen, 38:45].
Josef (fred være med ham): «… Han var av Våre oppriktige tjenere.»
[Koranen, 12:24].
David (fred være med ham): «… og kom i hu Vår tjener David…» [Koranen,
38:17].
Salomo (fred være med ham): «… Hvilken utmerket tjener! Han var visselig
botferdig.» [Koranen, 38:30].
Job (fred være med ham): «… Hvilken utmerket tjener! Han var botferdig.»
[Koranen, 38:44].
Mohammad : «… Full av velsignelse er Han som har åpenbart kriteriet
(Koranen) for Sin tjener.» [Koranen, 25:1].
Jesus (fred være med ham): «Han er bare en tjener som Vi har vist nåde, og
Vi gjorde ham til et eksempel for Israels barn.» [Koranen, 43:59].
Den siste av alle profetene og sendebudene var Mohammad . Han ble faktisk sendt
til hele menneskeheten: Si: «Hør folk, jeg er Guds sendebud til dere alle fra
Ham…» [Koranen, 7:158].
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Loven som ble åpenbart til Mohammad
er religionen islam. Dette er religionen
Allah liker for Sine tilbedere. Han godtar kun Sin religion fra dem, Allah sier: I dag
har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og
godtatt islam som religion for dere… [Koranen, 5:3].
Hvis noen ønsker annet enn islam som religion, vil dette ikke godtas fra
ham, og i det hinsidige liv vil han være blant taperne. [Koranen, 3:85].
Dem som fornekter sin Herre, venter helvetes straff. En sørgelig
skjebne! Når de kastes inn der, hører de et brøl, idet det koker opp og er
nær ved å sprekke av raseri. Hver gang en flokk kastes inn i det, spør
dets voktere dem: «Kom det ingen advarer til dere?» Og de svarer: «Jo,
det kom en advarer til oss, men vi holdt det for løgn, og sa: ‘Gud har ikke
åpenbart noe! Dere er helt på villspor.’» Og de tilføyer: «Om vi hadde
hørt, eller forstått, ville vi ikke vært Ildens folk.» [Koranen, 67:6-11].
Det første sendebudet var Noah og det siste var Mohammad
. De beste
sendebudene var Noah, Abraham, Moses, Jesus og Mohammad. Muslimer tror også
at loven som ble åpenbart til Mohammad kompletterer og tilsidesetter loven tidligere
profeter fikk.
Men sannelig, ved Herren, de er ikke troende før de lar deg dømme i sine
stridigheter, og ikke finner det vanskelig å akseptere din avgjørelse, og
overgir seg fullt ut! [Koranen, 4:65].
Sendebudene var menn, etterkommere av Adam (fred være med ham). Ingen av dem
hadde guddommelige kvaliteter som berettiget noen til å tilbe dem, (fordi ingen er
verdt tilbedelse unntatt Allah): Sendebudene svarte: «Vi er bare vanlige
mennesker som dere…» [Koranen, 14:11].
Allah fortalte Mohammad: Si: «Jeg er bare et vanlig menneske som dere.
Meg er åpenbart at deres Gud er én Gud…» [Koranen, 41:6].
Si: «Ære være Herren! Er jeg noe annet enn et menneske, et sendebud?»
[Koranen, 17:93].
Et viktig element i den islamske troen er å tro på alle sendebudene. Den som
fornekter Mohammad har fornektet alle Allahs sendebud (fred være med dem), og
har derfor ingen Gudstro: Deg har Vi sendt til menneskene som sendebud.
[Koranen, 4:79].
Og Noas folk, da de forkastet Våre sendebud… [Koranen, 25:37].
Allah informerer oss om at Noah (fred være med ham), som var den første av
sendebudene, ble avvist av sitt folk. Fordi de avviste sendebudenes fundament, har de
avvist alle sendebudene.
Det kommer ingen profeter etter Mohammad
profetenes segl. [Koranen, 33:40].

: … men Guds sendebud og
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• Tro på livet etter dette
I islam er troen på livet etter dette blant de seks store troselementene. Følgende
redegjørelse er basert på informasjon fra Koranen, den siste guddommelige
åpenbaringen, som ble åpenbart til Mohammad
, og hans tradisjoner der han
forklarer og utdyper Koranen.
Den siste timen og tegnene: I Koranen, og i Mohammads
tradisjoner fortelles
det om mange fremtidige begivenheter for jorden. Blant de store begivenhetene er
Dajjals ankomst, eller den store løgneren, som kommer til å utføre mirakler så
fantastiske at de fleste menneskene kommer til å tro at han er Gud. En stor
rettskaffen leder som heter Mahdi, og nedstammer fra Mohammad
, vil føre krig
mot den store løgnerens hær. Den store løgneren vil derimot ikke bli beseiret før
Jesus, Marias sønn, kommer til jorden for å drepe han. Noen av de andre tegnene på
den siste timen er; beistet fra jorden, Gog og Magog dukker opp igjen, og soloppgang
fra vest. Etter dette vil ikke tro bli akseptert lenger fra de som ikke hadde tro før disse
tegnene.
Livet i graven: Etter døden vil alle lide en virkelig test i graven sin. Allah Den
Allmektige sier om de som har dødd: Ilden, som de utsettes for sent og tidlig…
[Koranen, 40:46]. Allahs sendebud Mohammad
sa: «Graven er enten en hage
fra Paradisets hager, eller den er en grop fra Helvetes groper.»
Trompetens første blås: Etter at prøvelsen fra jordens eksistens er slutt, vil Allah
befale engelen Israfil om å blåse i trompeten. Ved første blås vil alle innbyggerne i
hagene og jorden falle bevisstløse ned, unntatt de som Allah vil noe annet for.
Deretter vil jorden bli flat og fjellene blir som flytende sanddyner. Allah vil befale
skyene om å øse ned regn i en periode på 40 dager. Dette regnet vil ligne mannens
sæd. Alle menneskene som noensinne har levd vil gjenoppstå fra gravene sine.
Gjenoppstandelsesprosessen begynner med forbedringen av hver persons ryggrad og
forbedringen fortsetter helt til alle er komplett i sin originale jordlige form.
Trompetens andre blås: Allah vil befale Israfil til å blåse i trompeten for andre
gang, og da vil alle menneskene som noen gang har levd reise seg fra gravene sine. De
som har sann tro på Den Allmektige Ene vil si: «… Dette er det den
Barmhjertige lovet, sendebudene har talt sant!» [Koranen, 36:52].
Samlingen: Englene vil vokte alle, barføtte, nakne og uomskårne til
samlingsplassen. Abraham (fred være med ham) vil være den første person som blir
påkledd den dagen. På samlingsplassen dras solen nær hodene til menneskene og
svetten deres vil overvelde dem. Noen kommer til å stå til anklene i svette, noen opp
til knærne eller brystet, og noen blir nedsunket til nakken i sin egen svette. Svettens
dybde vil være et resultat av gjerningene man utførte i løpet av sitt jordlige liv.
Tronens skygge: Noen mennesker vil bli spart for mange lidelser under skyggen av
Allahs Trone på Gjenoppstandelsesdagen.
Dommens begynnelse: Når tilstanden blir utålelig for menneskene og deres frykt
øker, vil de spørre Allah om å tillate sendebud og profeter om å gå i forbønn for dem,
for å spare dem for deres elendighet. Hver av profetene eller sendebudene kommer til
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å anvise folket til den profeten som kom etter dem, helt til de kommer til Mohammad
. Han vil få tillatelse til å gå i forbønn og etter det vil Allah begynne dommen.
Vekten som gjerningene veies på: Vekten blir stilt opp og alles gjerninger blir
veid. Disse vektene er ekte med virkelige vektskåler. Allah, Den Opphøyde og
Lovpriste, vil gi hver skapelses gjerninger en materiell eksistens. Gode gjerninger blir
plassert i den ene vektskålen og onde gjerninger i den andre. Allah har sagt: Vi skal
sette opp riktige vektskåler til oppstandelsens dag, så ingen skal lide
den minste urett. Og selv om det har et sennepskorns vekt, skal Vi trekke
det frem… [Koranen, 21:47].
Boken med hver persons nedskrevne gjerninger: Hver persons bok avsluttes
med at gjerningene blir veid. Den som får sin bok levert i høyre hånd, får en lett
avregning og vender glad om til sine. Den som får levert sin bok fra bak ryggen, han
vil rope på tilintetgjørelse, og han havner i helvetes ild.8
Dom: Allah vil da dømme Sin skapelse. Han vil minne dem på deres gode og onde
gjerninger. Alt de har gjort skrives ned, selv om de har glemt det: Men så vil de
vende hjem til Herren, og Han vil fortelle dem hva de bedrev. [Koranen
6:108]. Allahs sendebud Mohammad
sa: Allah vil bringe Sine troende
tjenere nærmere Ham; legge et slør over han, presentere gjerningene til
han privat, og få han til å erkjenne sine synder. Allah vil si til han, «Har
du ikke gjort dette på denne bestemte dagen?» Tjeneren vil erkjenne sin
synd og føle sikker undergang. Deretter vil Allah si, «Jeg har dekket dine
synder i løpet av ditt liv, og i dag tilgir Jeg deg.»
Vi tar for oss de gjerninger de har gjort, og gjør dem til en sky av støv.
[Koranen, 25:23].
Slik forholder det seg med dem som fornekter Herren. Deres gjerninger
er som aske for vinden en stormfull dag. De oppnår intet ved det de har
prestert. [Koranen, 14:18]. En vantro får gevinsten i dette livet, og når han
gjenoppstår på Dommedagen, vil hans bok med gode gjerninger være blank.
Kulpen til Allahs sendebud: Kulpen til Allahs sendebud vil være den største
vannmassen; vannet vil være søtere enn honning og hvitere enn melk; den vil være
utstyrt med like mange drikkekar som det er stjerner, for å imøtekomme det store
antallet besøkende. Kulpens lengde og bredde er samme avstand som en måneds
reise hver vei, og enhver som drikker av denne kulpen en gang vil aldri mer tørste.
Broen som strekker seg over Helvete: Broen vil være strukket over
Helvetesilden til den når Paradiset. Allahs sendebud Mohammad
har beskrevet
broen som tynnere enn et hårstrå og skarpere enn et sverd. Folk vil passere over
broen i forskjellig hastighet alt etter deres gjerninger; noen på et øyeblikk, noen som
farten til en springende hest, andre som springende kameler, mens andre vil krysse
over i normal gangfart. Det vil også være noen som nesten ikke kan krype over den.
De vil bli grepet av jernkroker og dyttet i Helvetesilden. Den som krysser broen skal
være på terskelen til Paradiset.

8
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Platået mellom Paradiset og Helvete: De som krysser broen blir samlet på en
plass mellom Paradiset og Helvete. Her blir deres gjensidige gjeld avgjort helt til alt
er oppgjort. Deretter blir de tillatt adgang til Paradisets Haver.
Forbønnen som er bevilget profetene og de rettferdige: Døren til Paradiset
åpnes først for profeten Mohammad
: «På Dommedag er jeg lederen til Adams
barn, og jeg er den første som blir vekket opp fra de døde, selv om jeg ikke skryter av
det. Jeg er den første til å vri om dørhåndtaket til Paradiset, og entre sammen med de
fattige fra min nasjon.» Allah tillater kun forbønn fra de som Han gir tillatelse til. Den
første til å gå i forbønn er Allahs siste sendebud Mohammad
. Hans første forbønn
skal ta plass ved Samlingsplassen, der han ber om at Dommen begynner. Dette er den
store forbønnen som Allah har spart for han. Den andre formen for forbønn Allah har
gitt sendebudet Mohammad
er å få Allahs tillatelse til at Paradisets folk kan entre
Paradiset. De vil ikke entre Paradiset før han har gått i forbønn for det. Blant former
for forbønn som andre profeter deler med sendebudet Mohammad
er å redde
noen mennesker som er på tur til Helvete, og ta ut noen mennesker som allerede er
der. Til slutt vil Allah, Den Barmhjertigste, ta noen mennesker ut av Helvete i kraft av
Sin nåde og gavmildhet. Etter at alle som skal entre Paradiset har entret det, vil det
fortsatt være plass der. Allah vil da skape en spesiell gruppe beboere til å bo i
Paradiset.
Den evige Helvetesilden: Det eksisterer akkurat nå uendelig tortur i Helvete,
forberedt for de arrogante som nektet å tro på Den Allmektige, likedan for synderne
som ikke angret. Dersom en fikk føle Helvetesilden kun et øyeblikk, ville man oppleve
mer smerte, lidelse og tortur enn man noen gang kunne forestille seg. Allah advarer
Sine skapninger: Så advarer Jeg dere da mot en flammende Ild. [Koranen,
92:14]. Det er en ild som ikke kan sammenlignes med ild i dette livet. Allah refererer
til Helvete som: I het, kvelende vind og skåldende vann, i skygge av
kullsvart røyk, som ikke svaler, og ikke er til behag. [Koranen, 56:42-44].
Helvetesilden er en bunnløs, altoppslukende, uopphørlig brennende dyp grop, med
voldsom dyp avgrunn, der kropper og sjeler er smeltet. Som kaster gnister store
som vedkubber. [Koranen, 77:32]. Helvetes beboere får: … kokende vann å
drikke, som sliter deres innvoller i stykker [Koranen, 47:15]. … Når de
roper om vann, skal de få vann som smeltet kobber, som skålder deres
ansikter… [Koranen, 18:29].
Det evige Paradiset: Paradiset eksisterer nå og forberedes for de angrende, og de
som tjener Allah alene. Der finnes ting som ingen øyne har sett, ingen ører har hørt,
og som aldri har falt menneskers hjerter inn: Der vil de tre inn, og de rettskafne
av deres fedre, og deres hustruer og barn. Englene kommer inn til dem
gjennom alle dører. [Koranen, 13:23].
De gudfryktige har et godt sted å komme til, Edens haver med vidåpne
porter. [Koranen, 38:49-50].
Det er bekker med uforurenset vann, bekker med melk av uforanderlig
smak, bekker med vin som er en nytelse for dem som drikker den, og
bekker med ren honning. Der har de all slags frukt, og Herrens
tilgivelse. [Koranen, 47:15]. Det viktigste Allah forteller om Paradiset er at det varer
evig, og det er til dem som Allah sier: Jeg skal sørge for at Min gunst senker
seg over dere, og etterpå blir Jeg aldri misfornøyd med dere. [al-Bukhari,
Muslim og at-Tirmidhi]. Det er den største bragd.
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• Tro på guddommelig vilje
Den siste av de seks fundamentene i islam er guddommelig vilje. Guddommelig vilje
omslutter alle ting og alt som hender, uansett om det er godt eller ondt. Troen på
guddommelig vilje er ikke komplett hvis den ikke innehar følgende elementer:
Tro på at Allahs kunnskap inkluderer alt og er komplett. Han er den som kjenner til
alle levende veseners kvaliteter og innerste følelser. Han kjenner til resultatet av
deres handlinger, så vel som hvilke handlinger de gjør før de utfører dem, og hvilke
handlinger de kunne ha gjort om Han hadde ønsket at de skulle utføre dem
annerledes. Han er klar over alt dette uten å bebyrde, og det er ingen motsigelse
mellom Hans omsluttende vilje og skapningenes frie valg og vilje.
Han kjenner dere godt, da Han laget dere av jord og da dere var fostre i
mors liv… [Koranen, 53:32].
… så dere må vite at Gud evner alt, og at Gud omfatter alle ting i visdom!
[Koranen, 65:12].
Allah har skrevet ned alle hendelser som kommer til å hende. Han har referert til Den
Bevarte Tavlen, der hendelsene til alt som er skapt er innskrevet.
Du vet vel at Gud kjenner til alt som er i himlene og på jord? Dette står i
en Bok. [Koranen, 22:70].
Viktig i troen er at Allah har forutbestemt alle levende veseners resultater. Følgende
er Allahs sendebud Mohammads
tradisjon:
Allah skapte Pennen. Deretter befalte Han den om å skrive. Pennen
spurte: «Min Herre! Hva skal jeg skrive?» Han sa: «Skriv ned mengden av
alt inntil den siste Timen.»
Allahs sendebud Mohammad
sa: Hva som enn hender deg, kunne ikke ha
passert deg, og hva du enn går glipp av, kunne aldri hendt deg. Pennen er
løftet og skriftrullen har tørket.
Alt som hender er ifølge den guddommelige plan. Du vet vel at Gud kjenner til
alt som er i himmel og på jord? Dette står i en Bok. Dette er lett for Gud.
[Koranen 22:70].
Ingen hjemsøkelse inntreffer på jorden eller overfor dere selv, uten at
det finnes i en Bok, før Vi skaper den. Dette er lett for Gud. [Koranen,
57:22].
Den guddommelige vilje er både detaljert og generell. Angående detaljene beskrev
Allahs sendebud Mohammad
detaljene om et foster i livmoren slik:
Han (Allah) sender en engel til den og befaler den til å skrive fire ord:
hans underhold, levetid, handlinger, og om han vil bli velsignet eller
ulykkelig.
Alt hva Allah vil, det blir.
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Hans bud, når Han ønsker noe, er at Han sier til det: «Bli!» – og det blir.
[Koranen, 36:82].
Alle handlinger, om de er gode eller dårlige, skjer i overensstemmelse med å adlyde
Ham, og Han har forbydd dem å oppføre seg ulydig. Han elsker de rettferdige og
fromme, og Han er fornøyd med deres gode gjerninger. Han er misfornøyd med de
som ikke tror og med de som gjør onde handlinger. Han ønsker ikke vantro for Sine
skapninger; Han advarer dem fra det, men likevel tillater Han dem å gå på avveie hvis
de vil.
Hans visdom er unik, og det kan virke uforståelig for menneskets forstand. Vi tror at
Han tillater onde handlinger og ulydighet, selv om Han oppmuntrer oss til å gjøre det
gode. Det er kun på grunn av Hans visdom, og ikke en frustrasjon av Hans vilje, at en
kommer til å være ulydig, og utføre onde handlinger.
Allah har skapt alle ting, om de er ting eller begivenheter:
… skjønt det er Gud som har skapt dere og alt dere lager? [Koranen, 37:96].
Lovet være Gud, som har skapt himlene og jord, og laget mørke og lys…
[Koranen, 6:1].
Dere mennesker, frykt Herren, Han som har skapt dere av et enkelt
individ (Adam). Av dette skapte Han dets make (Eva). Fra disse to har
Han spredt utover menn og kvinner i hopetall... [Koranen, 4:1].
Menneskene har noe kontroll over sine handlinger, og de har en slags begrenset vilje.
Allahs vilje er ikke frustrert over det faktum at Han ga menneskene frihet til å velge.
For den av dere som vil holde rett kurs. Men dere vil ikke, med mindre
Gud, all verdens Herre vil. [Koranen, 81:28-29].
Allahs sendebud Mohammad

sa:

Gjerningene til den som er fra de vellykkede blir gjort lett for han.
Oldtidens greske filosofer hevdet at det gode kommer fra Allah, mens det onde
kommer fra andre utenom Ham. I deres lære er det dette som er vanlig og som ledet
dem til å erklære:
a) Alt fra Allah er godt og ondt, i relativ sunn fornuft, eller,
b) Alt ondt eksisterer på grunn av en annen faktor (enten mennesket selv, eller andre
guddommer.) Dette konseptet fikk filosofene til å debattere uendelig over saken.
En bør derimot anerkjenne sannheten i det vi har nevnt, for troen på én Gud
inkluderer det sanne konseptet om at det kun finnes én Skaper, og Han alene har
skapt alt, om det er godt eller ondt.
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2-Renhet i islam
Islam legger stor vekt på renhet, både fysisk og spirituelt. På den fysiske siden krever
islam at muslimer holder sin kropp, sine klær, sitt hus, og hele samfunnet rent. Allah
belønner de som gjør det. Profeten Mohammad
sa, for eksempel:
Å fjerne noe skadelig fra veien er nestekjærlighet (som blir belønnet fra
Allah). [Bukhari].
Mens folk generelt anser renslighet som en tiltrekkende egenskap, insisterer islam på
det. Dermed er det et uunnværlig fundament i troen. En muslim anbefales å være
moralsk og spirituelt ren, så vel som i fysisk henseende. Gjennom Koranen og
Sunnah, krever islam at den oppriktige troende skal holde ren og rense hele sin
livsstil.
I Koranen berømmer Allah de som er vant til renhet: Gud elsker de botferdige og
dem som holder seg rene! [Koranen, 2:222].
I islam er den arabiske betegnelsen for renhet, Tahara. Bøker med islamsk
rettsvitenskap inneholder ofte hele kapitler med Tahara som overskrift.
Allah befaler de troende til å være velstelt: Hold dine klær rene! [Koranen, 74.4].
Koranen insisterer på at den troende opprettholder en konstant renhetstilstand:
Dere som tror, når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene
opp til albuen. Tørk over hodet, og vask føttene opp til anklene. Hvis
dere er urene, så foreta renselse… [Koranen, 5:6].
Rituell urenhet refererer til seksuell utløsning, menstruasjon og de første 40 dagene
etter en fødsel. Muslimer vasker seg med vann etter toalettbesøk, og vasker hendene
godt etterpå.
Profeten Mohammad
rådet muslimene til å være rene og ordentlige både privat og
offentlig. En gang han returnerte hjem fra et slag, rådet han sin hær:
Dere møter snart deres brødre, stell salene og klærne deres. Utmerk dere
i folks øyne. [Abu Dawud].
En annen gang sa han: Kom aldri med uflidd hår og skjegg, som en djevel.
[Al-Tirmidhi].
Han sa også: Hvis jeg ikke hadde vært redd for å overbelaste min nasjon,
hadde jeg beordret dem til å pusse tennene før hver bønn. [Bukhari].
Moralsk hygiene ble heller ikke ignorert, for Profeten
oppmuntret muslimene til å
lage en spesiell bønn der de så seg selv i speilet: Allah, Du har gitt meg god
kondisjon, likeså velsign meg med ren karakter og forby Helvetesilden
fra å røre mitt ansikt. [Ahmad].
Menn og kvinner, kle dere anstendig, og hjelp hverandre med å opprettholde rene
tanker.
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Å være barmhjertig er en måte å rense sin formue. En muslim som ikke gir til
veldedighet (Sadaqah) og ikke betaler årlig den obligatoriske almisseskatten(Zakah)
på 2.5 %, har forurenset sin formue ved å hamstre det som rettmessig tilhører andre:
Ta almisse fra deres formue slik at de kan rense og lutre dem.
[Koranen, 9:103].
Alle lovene og påleggene Allah og Hans profet
ga, er uforfalsket; derimot lider
menneskelagde lover fra menneskenes forutinntatte meninger og andre
ufullkommenheter. Enhver formell lov kan kun være virkelig rettferdig når den er
renset med guddommelig veiledning, som forklart i Koranen og Sunnah, eller hvis
den fra begynnelsen av er guddommelig forordnet, som Shariah.9

3-Menneskerettigheter i islam
Fra begynnelsen har saker angående menneskerettigheter vært viktig i islam. Islam
garanterer privatliv, frihet, verdighet og likestilling. Det er ingen tvang i
religionen. [Koranen, 2:256].
Det er ingen pålitelige kilder som bekrefter de gamle beskyldningene om at
menneskene som nektet å konvertere til islam ble drept da den muslimske hæren ble
utvidet inn i Asia, Afrika, og Europa. Det beste beviset mot dette er at kristne, jøder,
zoroaster, og hinduer i disse områdene verken omkom eller forsvant. De var en
beskyttet minoritet som blomstret, og mange individer avanserte til fremstående
posisjoner i kunst, vitenskap og til og med statsråd.
Livene, eiendommene, og privatlivet til alle innbyggerne i en islamsk stat blir
betraktet som hellig, uansett om personen er muslim eller ikke. Ikke-muslimer har
frihet til å tilbe og praktisere sine religioner, inkludert deres egen familielov og
religiøs domstol. De er forpliktet til å betale en annen skatt (Jizyah) istedenfor
Zakah, og staten er forpliktet til å sørge for både beskyttelse og statstjenester. Før
den moderne perioden var det veldig sjelden at man kunne finne en stat eller en
regjering noen steder som tok så godt vare på minoriteten og deres borgerrettigheter,
som den islamske staten.
Ingen annen religion ga kvinner samme grad i rettslig og moralsk likestilling, og
personlig respekt. Rasisme og stammekultur er dessuten uforenelig med islam.
Koranen sier om menneskets likestilling: Dere mennesker, Vi har skapt dere
som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må
kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest
gudfryktige… [Koranen, 49:13].10
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4-Islamsk lov
Islamsk lov kommer fra Koranen og profeten Mohammads
Sunnah. Akkurat som
Koranen, er Sunnah inspirert fra Allah. Islamsk lov dekker alle aspekter i livet. Den
tar for seg hvordan tilbe Allah, og hvordan behandle andre. Allah befaler troende å
gjøre noen ting og forbyr dem fra å gjøre andre. Allah, Den Allvitende, og Den
Rettferdige, har alene retten til å gjøre visse ting lovlige og andre ting syndige og
forbudte. Et islamsk samfunn kan gi lover for å forbedre livet (for eksempel
trafikklover) så lenge de ikke går imot den islamske loven. Allah oppmuntrer visse
ting uten å befale dem, og fraråder en del oppførsler uten direkte å forby dem. Alle
disse påleggene tatt under ett former den islamske loven. Når vi legger til det faktum
at det finnes saker som den islamske loven simpelthen betrakter som tillatt, danner
det fem grunnleggende avgjørelser for alle menneskelige handlinger:
1. Obligatorisk, 2. Oppmuntret, 3. Tillat, 4. Frarådes, 5. Forbudt.
Islamsk lov er av guddommelig opprinnelse. Vi adlyder disse lovene fordi Allah
befaler oss å gjøre det. Vi oppmuntres til å forstå visdommen bak loven, likevel
forventes det at vi skal følge loven selv om vi ikke forstår hvorfor. Det er ekstra bonus
å forstå den. For eksempel er det forbudt å spise svinekjøtt, fordi Allah sa det. Det er
grunnen til at vi lar være å spise det, og ikke fordi vi også vet vitenskapelig at
svinekjøttet inneholder unike sykdommer og er det minst sunne kjøttet. Det vil
fortsatt være forbudt å spise svinekjøtt, selv om forskere skulle være i stand til å ale
opp de mest næringsrike grisene, frie for genetiske sykdommer. Dersom noen spiser
svinekjøtt som siste utvei for å berge sitt liv, er det ingen synd.
Koranen og Sunnah er kildene til den islamske loven. Allah anser det som polyteisme
å tillate en religiøs leder å forandre Allahs bud ved å tillate noe Allah har forbudt,
eller ved å forby noe som Allah har tillatt. Det er Allah alene som kan bestemme hva
som er bra og hva som er syndig i denne verden. I det hinsidige er det Allah alene
som har kraft og visdom til å belønne de som gjør godt og straffe de som gjør ondt. 11

5-Jesus
Islam ærer alle profetene som ble sendt til menneskeheten. Muslimer respekterer alle
profetene, spesielt Jesus, fordi han var en av profetene som forutsa Mohammads
komme. Muslimer venter også på at Jesus skal komme for andre gang, og anser han
som en av de største profetene Allah sendte menneskeheten. En muslim refererer
ikke til han som bare «Jesus», men legger normalt til frasen «fred være med ham»
som et tegn på respekt.
Ingen annen religion i hele verden respekterer og opphøyer Jesus på samme måte
som islam gjør. Koranen bekrefter hans jomfrufødsel, og Maria anses for å ha vært en
av de reneste kvinnene som er skapt. Et kapittel i Koranen heter Maria (Maryam).
Koranen beskriver Jesus’ fødsel slik:
11

Islam er… Pete Seda.
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En gang sa englene: «Maria, Gud har utvalgt deg og gjort deg ren,
utvalgt deg fremfor all verdens kvinner. Maria, vær ydmyk overfor din
Herre, kast deg ned og bøy deg i bønn med de bedende!»
Dette er av fortellingene fra det skjulte som vi åpenbarer for deg, for du
var ikke hos dem da de kastet lodd om hvem som skulle ha omsorg for
Maria, og du var heller ikke der da de kranglet med hverandre. En gang
sa englene: «Maria, Gud bebuder deg et ord fra Ham selv. Hans navn
skal være Kristus, – Jesus, Marias sønn, og høyt æret skal han bli, i
denne verden og den hinsidige, av dem som får komme Gud nær. Han
skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være en
rettferdig.» Og hun sa: «Herre, hvordan skal jeg kunne få en sønn, når
ingen mann har rørt meg?» Gud sa: «Det blir så, Gud skaper det Han vil.
Når Han bestemmer en ting, sier Han bare ‘Bli’, og den er.»
[Koranen, 3:42-47].
Muslimer tror at Jesus ble født ren. Samme kraft brakte liv i Adam og Eva, uten far
eller mor.
Forholdet med Jesus er overfor Gud det samme som med Adam. Han
skapte ham av støv og sa til ham: «Bli!» Og dermed var han.
[Koranen, 3:59].
Jesus utførte mange mirakler i løpet av sin profetiske misjon. Koranen forteller oss at
han sa:
«… Jeg er kommet til dere med et jærtegn fra deres Herre. Jeg vil forme
for dere fugl av leire og blåse på den, og den vil med Guds samtykke bli
levende fugl. Jeg vil med Guds samtykke helbrede blinde og spedalske,
og jeg vil oppvekke døde…» [Koranen, 3:49].
Mohammad, Jesus og andre profeter (fred og velsignelse være med dem alle), ble
sendt for å bekrefte troen på én Gud. Det refereres til dette i Koranen, der Jesus
forteller at han kom:
«Likeledes for å stadfeste loven som foreligger før meg, og tillate dere
noe av det som har vært dere forbudt. Jeg er kommet med et jærtegn fra
deres Herre, så frykt Gud og adlyd meg.» [Koranen, 3:50].
Profeten Mohammad

la stor vekt på hvor viktig Jesus var. Han sa:

Enhver som tror at det ikke finnes noen annen Gud enn Allah, alene uten
noen partner, at Mohammad
er Hans sendebud, at Jesus er Allahs
tjener og sendebud, Hans ord ble blåst inn i Maria og en ånd utgikk fra
Ham, og at Paradiset og Helvete finnes, blir mottatt av Allah i Himlene.
[Bukhari].12
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6-Kunnskap
Islam anbefaler folk til å lese og lære ved enhver anledning. Koranens vers befaler,
råder, advarer og oppmuntrer folk til å observere naturen, vekslingen mellom dag og
natt, stjernenes bevegelse, solen, månen, og andre himmellegemer.
Muslimer anbefales å undersøke universet nærmere, reise og utforske for å forstå alt
bedre, for å sette pris på og være takknemlig for alle underverker og alt det vakre som
Allah har skapt. Mohammads
første åpenbaring viste hvor mye islam bryr seg om
kunnskap:
Les, i din Herres navn! Han som skaper. [Koranen, 96:1].
Lærdom er obligatorisk både for menn og kvinner. Utdanning er ikke bare begrenset
til religiøse saker, men inkluderer alle kunnskapsfelt, inkludert biologi, fysikk, og
teknologi. Lærde har den høyeste status i islam etter profetene (fred og velsignelse
være med dem alle).
Nesten helt fra begynnelsen av den islamske staten begynte muslimer å studere og
mestre flere felt i såkalte langvarige studier. De begynte med språk og arkitektur, men
utvidet hurtig til matematikk, fysikk, astronomi, geografi, medisin, kjemi og filosofi.
De oversatte og satte sammen kjente verk fra den antikke verden, fra Hellas, Persia,
India, og til og med Kina. Det tok ikke lang tid før de bedømte, forbedret og utvidet
den kunnskapen med ny vitenskap. Århundrer før den Europeiske renessansen fantes
det muslimske renessanse menn; menn som samtidig var oppdagelsesreisende,
forskere, filosofer, leger og poeter, som Ibn Sina (Avicenna), Omar Khayyam og
andre. 13

7-Maria
Ingen annen tro eller hellig bok har æret jomfru Maria og opphøyet henne slik som
islam og Den Hellige Koranen, ikke engang Bibelen. Et helt kapittel i Koranen heter
Maryam (arabisk for Maria). Mange muslimer liker å kalle sine døtre Maryam av
kjærlighet og respekt for henne.
Den Hellige Koranen viser jomfru Marias karakter og verdi, fra hun ble født til
hennes mirakuløse graviditet og Jesus Kristus sin fødsel (fred være med ham).
Koranen er en guddommelig åpenbart bok og legger ikke mye vekt på begivenhetens
detaljer. Dette er typisk for menneskelige forfattere, ettersom det kartlegger
viktigheten, og visdommen, ved det de har lært.
Jomfru Marias ærbarhet, høye status og moralske kvaliteter fremstilles slik: en ærbar
og from kvinne som gjennom Allahs befaling ble valgt, renset, og foretrukket fremfor
alle skapte kvinner, for å føde sendebudet Jesus (fred være med dem begge), uten
noen som helst far.
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Følgende er noen vers fra den norske oversettelsen av Koranen, som forteller
historien om jomfru Maria. Dersom versene med sin unike guddommelige elegante
og flotte retorikk, leses med original arabisk tekst, er det så rørende at arabiske
lyttere, både muslimer og kristne får tårer i øynene.
Og Maria, Imrans datter, som bevarte sitt legemes kyskhet, og Vi blåste
inn i det av Vår ånd, og hun bekreftet Herrens ord og skrifter. Hun var
av de ydmyke. [Koranen, 66:12].
En gang sa englene: «Maria, Gud har utvalgt deg og gjort deg ren,
utvalgt deg fremfor all verdens kvinner. Maria, vær ydmyk overfor din
Herre, kast deg ned og bøy deg i bønn med de bedende!» [Koranen, 3:4243].
Kom i hu Maria i skriften. Hun trakk seg tilbake fra sin familie til et sted
i øst, og anla slør fremfor dem. Vi sendte Vår ånd til henne, og den
fremstod for henne som en vakker mann. Hun sa: «Jeg ber Den
Barmhjertige bevare meg mot deg, om du har gudsfrykt.» Han svarte:
«Jeg er bare en Herrens utsending for å gi deg en sønn, ren av hjertet.»
Da sa hun: «Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har rørt
meg? Jeg er ikke løsaktig!» Han svarte: «Slik blir det! Herren sier: ‘Dette
er lett for meg! For Vi vil gjøre ham til et tegn for menneskene og en
nåde fra Oss. Dette er en avgjort sak.’»
Så ble hun svanger med barnet, og trakk seg tilbake til et avsides sted.
Fødselsveene kom over henne ved et palmetre, og hun sa: «Å, hadde jeg
bare vært død før dette, og gjemt og glemt!» Da ropte det til henne fra
under henne: «Vær ikke lei deg! Herren har latt en bekk strømme ved
dine føtter! Og ryst palmestammen, så faller friske og modne dadler
over deg! Spis og drikk, og tørk tårene! Og får du se et menneske, så si:
‘Jeg har lovet den Barmhjertige en faste, og vil ikke snakke med noen i
dag.’»
Så kom hun hjem til sitt folk med barnet i sine armer, og de sa: «Maria,
du har gjort noe uhørt! Du Arons søster, din far var ingen dårlig mann,
og din mor ingen løsaktig!» Maria gjorde tegn henimot barnet, og de sa:
«Hvordan vil du vi skal snakke til den som er et barn i vuggen?» Da sa
barnet: «Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften, og gjort meg til
profet! Han har velsignet meg hvor jeg enn ferdes, og Han har pålagt
meg bønn og godgjørenhet så lenge jeg lever…» [Koranen 19:16-31].
Profeten Mohammad
sier om jomfru Marias status i islam: Den beste av
verdens kvinner er Maria.
Han sa også: Blant kvinner var det kun Maria, Imrans datter, og Asiya,
Faraos kone, som oppnådde fullkommenhet.
I Bibelen ble jomfru Maria hovedsakelig nevnt i Matteus 1:15-25 og Lukas 1:26-57.
Dette var bakgrunnen for å fortelle historien om Jesus Kristus sin fødsel (fred være
med ham). Dette kan gi en komparativ forståelse, når man tenker på en tidligere
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bemerkning om den originale arabiske Koranen, og om jomfru Marias status i islam
og kristendommen.14

8-Islams moralske system
Blant Profetens

autentiske bønner er:

O Allah, hjelp meg å oppnå god karakter, ingen kan veilede bedre enn
Deg. [Muslim].
O Allah, jeg søker tilflukt hos Deg fra dårlig karakter, gjerninger, og
ønsker. [Tirmidhi].
O Allah, Du skapte meg perfekt, hjelp meg å oppnå perfekt karakter.
[Ahmad].
O Allah, Jeg søker tilflukt hos Deg fra svakhet og lathet; fra tarvelighet og
feighet; fra alderdomssvakhet og hardhet; fra forsømmelse og svekkelse;
fra lavhet og ydmykelse. Jeg søker tilflukt hos Deg fra fattigdom og
vantro; fra syndighet, uenighet og hykleri, fra forfengelighet og
arroganse. [Hakim].

Perfeksjonering av moralsk integritet
Moral er veldig viktig i islam. Profeten
sa: «Jeg er kun sendt for å
perfeksjonere den moralske integriteten.» [Ahmad, Malik, Abu Hurairah].
Dersom vi ser på moral som en transaksjon mellom Allah og tjeneren, og mellom
folk, blir saken klar. Dette er hele religionen. Hvordan oppføre seg mot Skaperen?
Hvordan tilbe Ham, erklære troen på Hans enhet, og unngå Hans vrede? Hvordan
oppføre seg mot skapte vesener, inkludert englene, profetene, de rettskafne, og nære
slektninger som har rett til kjærlighet og ømhet? Det inkluderer også alle de
forskjellige kategoriene av demoner, de som skjuler sannheten, syndere, og hyklere.
Om man bare forstår meningen med moral og hvor viktig det er mellom mennesker,
vil hadither (Profetens tradisjon) vise betydningen av ekte moral, og hvor viktig det er
i religionen. Slik som denne hadithen: Religionen er oppriktig anbefaling.
[Muslim]. Det betyr at hele religionen er begrenset til oppriktig anbefaling, men at
den har en høy status i religionen. Denne hadithen viser derfor at det ikke er noen
usikkerhet i disse to betydningene, og begge viser hvor viktig moral er i islam.15
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9-Muslimers bidrag til vitenskapen
Astronomi
Muslimer har alltid vært veldig interessert i astronomi. Månen og solen er av
avgjørende betydning for dagliglivet til alle muslimer og månen bestemmer
begynnelsen og slutten på lunarkalenderens måneder. Muslimer kalkulerer
bønnetider og fastetider etter solen. Muslimer bruker også astronomi for å fastsette
nøyaktig retning mot Qibla, slik at bønneretningen er mot kabaen i Mekka. Den mest
nøyaktige sol-kalenderen, som er bedre enn juliansk, er jilali som ble oppfunnet
under Omar Khayyams tilsyn.
Koranen inneholder mange referanser i forhold til astronomi:
Og himmelen har Vi gjort til et vel bevart tak. Men de vender seg bort
fra Våre jærtegn. Han er det, som har skapt natt og dag og sol og måne
som begge svømmer i sin bane. [Koranen, 21:32.33].
Disse referansene og påbudet om å lære, inspirerte tidligere muslimske lærde til å
studere himmelen. De integrerte de tidligere arbeidene til inderne, perserne og
grekerne inn i en ny syntese. Ptolemaios Almagest (tittelen er arabisk) ble oversatt,
studert og bedømt. Det ble oppdaget mange nye stjerner, som vi kan se på deres
arabiske navn: Algol, Deneb, Betelgeuse, Rigel og Aldebaran.
Astronomiske tabeller ble satt sammen, blant dem Toledan tabeller, som ble brukt av
Copernicus, Tycho Brahe og Kepler. Almanakk16, en annen arabisk betegnelse, ble
også satt sammen. Andre betegnelser fra arabisk er zenith, nadir, albedo og azimuth.
Muslimske astronomer var de første til å etablere observatorier. Hulaga, sønnen til
Genghis Khan, bygde ett ved Mugharah i Persia. De fant opp instrumenter som
kvadrant og astrolab som ledet til fremskritt i både astronomi og havnavigering, og
bidro slik til den europeiske forskningsalderen.

Geografi
Muslimske lærde var veldig opptatt av geografi. Muslimenes store interesse for
geografi oppsto faktisk med deres religion. Koranen oppmuntrer mennesker til å reise
over hele verden for å se Allahs tegn og eksempler overalt. Islam krever også at
muslimer i det minste har nok geografiske kunnskaper til å vite retningen til qibla
(retningen til Kabaen i Mekka) for å be fem ganger om dagen. Muslimer var også
vant til å reise langt for å drive handel, så vel som å utføre pilegrimsreisen (hadj) og å
spre religionen. Det vidstrakte islamske riket muliggjorde at lærde kunne dra på
oppdagelsesreiser for å samle sammen store mengder geografisk og klimatisk
informasjon, fra Atlanterhavet til Stillehavet.
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Blant de mest kjente navnene i geografifeltet, til og med i vesten, er Ibn Khaldun og
Ibn Batuta. De ble berømt for sine skriftlige fremstillinger av sine omfattende
forskninger.
Den velkjente muslimske lærde Al-Idrisi som tjente den sicilianske retten i 1166,
produserte veldig nøyaktige kart. Det inkluderte et verdenskart med alle
kontinentene og dets fjell, elver og kjente byer. Al-Muqdishi var den første geografen
som produserte nøyaktige kart i farger.
Det var dessuten med muslimske navigatørers hjelp og deres oppfinnelser, at
Magellan var i stand til å krysse Kapp det gode håp, da Gama og Columbus hadde
muslimske navigatører om bord på skipene deres.

Menneskelighet
Å søke kunnskap er obligatorisk i islam for alle muslimer, både menn og kvinner.
Islams hovedkilder er Koranen og sunnah (Profetens tradisjoner), som oppmuntrer
muslimer til å søke kunnskap og bli lærde. Det er den beste måten for folk å vite hvem
Allah er, å verdsette Hans makeløse skapelse, og å være takknemlig for den. Muslimer
var derfor ivrige etter å søke både religiøs og verdslig kunnskap. Innen få år av
Mohammads
misjon, vokste og blomstret en stor sivilisasjon. Resultatet kan man
se i spredningen av islamske universiteter. Al-Zaytunah i Tunis og Al-Azhar i Kairo er
mer en 1000 år gamle, og er de eldste universitetene som eksisterer i verden. De var
modeller for de første europeiske universitetene, slik som Bologna, Heidelberg og
Sorbonne. Selv den velkjente akademiske drakten oppsto ved Al-Azhar universitetet.
Muslimer gjorde store fremskritt i mange forskjellige felt, som geografi, fysikk, kjemi,
matematikk, medisin, farmakologi, arkitektur, språkvitenskap, og astronomi. Algebra
og arabiske tall ble introdusert verden av muslimske lærde. Astrolab, kvadrant, andre
navigeringsredskap, og kart ble utviklet av muslimske lærde, og spilte en viktig rolle i
verdensutviklingen, særlig i Europa under utforskningsperioden.
Muslimske lærde studerte oldtidens sivilisasjoner fra Hellas og Roma, til Kina og
India. Verkene til Aristoteles, Ptolemaios, Euklid og andre, ble oversatt til arabisk.
Muslimske lærde og vitenskapsmenn tilføyde da sine egne kreative ideer,
oppdagelser, og oppfinnelser. Til slutt sendte de denne nye kunnskapen til Europa
som ledet direkte til renessansen. Mange vitenskapelige og medisinske avhandlinger
som ble oversatt til latin, var standard lære- og referansebøker så sent som det
syttende og attende århundre.

Matematikk
Det er interessant å legge merke til at islam så sterkt anbefaler menneskene å studere
og utforske universet. For eksempel sier Koranen:
Vi skal vise dem Våre tegn på alle horisonter, og i dem selv, til det blir
klart for dem at det er sannhetens realitet. Er det ikke nok at Herren er
vitne til alle ting? [Koranen, 41:53].
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Anbefalingen om å lete og utforske, gjorde muslimer interessert i astronomi,
matematikk, kjemi, og andre vitenskaper. De hadde en veldig klar og urokkelig
forståelse for samsvaret mellom geometri, matematikk, og astronomi.
Muslimer oppfant symbolet for null (ordet «siffer» kommer fra arabiske sifr), og de
organiserte tallene i et desimalsystem – grunntall 10. I tillegg oppfant de symbolet for
å angi en ukjent mengde, dvs. variabler lik x.
Al-Khawarizmi var den første store muslimske matematikeren som oppfant
algebraemnet (al-Jabr), og Omar Khayyam var blant annet en av de som utviklet det
videre. Arbeidene til Al-Khawarizmi som var oversatt til latin, brakte de arabiske
tallene sammen med matematikken gjennom Spania til Europa. Ordet algoritme
kommer fra navnet hans.
Muslimske matematikere utmerket seg også i geometri, som kan sees i deres grafiske
kunst. Det var den store Al-Biruni (som også utmerket seg i naturhistoriefeltet, til og
med geologi og mineralogi) som etablerte trigonometri som en adskilt gren av
matematikken. Det var også andre muslimske matematikere som gjorde betydelig
fremskritt i tallteorien.

Medisin
I islam er menneskekroppen en takknemlighetskilde, siden den er skapt av Den
Allmektige Allah. Det er viktig for muslimer å vite hvordan kroppen fungerer,
hvordan holde den ren og trygg, hvordan forebygge angrep av sykdommer, og kurere
de sykdommene.
Profeten Mohammad
anbefalte folk til å ta medisin for deres sykdommer,
siden folk på den tiden motvillig gjorde det. Han sa også:
Allah skapte ingen sykdommer, uten å skape en kur for den, unntatt
alderdom. Hvis Allah vil, blir pasienten frisk når motgiften er gitt.
Dette var en sterk motivasjon til å oppmuntre muslimske vitenskapsmenn til å
utforske, utvikle seg, og pålegge empiriske lover. Det ble gitt mye oppmerksomhet til
medisin og offentlig helseomsorg. Det første sykehuset ble bygd i Bagdad i år 706
e.Kr. Muslimer brukte også kamelkaravaner som mobile sykehus, som dro fra plass til
plass.
Muslimske lærde brukte menneskelik for å studere anatomi og fysiologi, siden
religionen ikke forbød det. Det hjalp studentene med å forstå hvordan kroppen
fungerte. Den empiriske studien muliggjorde kirurgiens hurtige utvikling.
Al-Razi er kjent i vesten som Rhazes (død 932), en kjent lege og vitenskapsmann.
Han var en av verdens største medisiner i middelalderen. Han la vekt på empiriske
observasjoner og klinisk medisin, og var en enestående diagnostiker. Han skrev også
en avhandling om hygiene ved sykehus. Khalaf Abul-Qasim Al-Zahrawi var en svært
kjent kirurg i det ellevte århundre, og han er kjent i Europa for sitt verk, Concessio.
(Kitab al-Tasrif).
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Ibn Sina (død 1037), bedre kjent i vesten som Avicenna, er en verdenskjent muslimsk
vitenskapsmann, medisiner og filosof. Hans kjente bok Al-Qanun fi al-Tibb forble en
standard lærebok selv i Europa i over 700 år. Ibn Sinas verk blir fortsatt lest og
referert til.
Andre viktige bidrag ble gjort i farmakologi, som Ibn Sinas bok om healing (Kitab alShifa), og i folkehelse. Alle store byer i den islamske verden hadde flere fremragende
sykehus. Noen var undervisningssykehus og flere var spesialisert for bestemte
sykdommer, inkludert mentale og emosjonelle. Ottomanene var spesielt kjent for
sykehusbygging og det høye hygienenivået som ble praktisert i dem.17

10-Andre religioner
Islam er religionen til alle profetene (fred og velsignelse være med dem alle).
Muslimer tror at Allah sendte alle profetene til hvert sitt folk med samme misjon og
samme beskjed; å lede folk på den rette vei. De tre åpenbarte monoteistiske
religionene, islam, kristendommen, og jødedommen, kan spores tilbake til Abraham,
og profetene til disse religionene nedstammer direkte fra ham. Moses, Jesus og andre
nedstammer fra Isak, og Mohammad
fra Ismael. Det var profeten Abraham som
etablerte samfunnet som i dag er byen Mekka. Det var sammen med sin sønn Ismael
at Kabaen ble bygget, som er bønneretningen til muslimer over hele verden.
Kristne og jøder har en spesiell plass i islam. De kalles Bokens folk (Ahl al-Kitab),
siden den originale Toraen og det originale Evangeliet også ble guddommelig
åpenbart og derfor har felles den profetiske tradisjon. Islamske stater har nesten
alltid vist sine religiøse minoriteter toleranse og respekt, og som fikk blomstre under
islamsk styre. Allah sier:
De som tror, og jøder, sabeere og kristne, de som tror på Gud og på
dommens dag og gjør det som er rett og godt, over dem skal ingen frykt
hvile, ei heller sorg. [Koranen, 5:69].
Profeten Mohammad
Medina:

advarte videre ved opprettelsen av den islamske staten i

Enhver som undertrykker noen Dhimmi (ikke-muslimske borgere i en
islamsk stat), blir straffeforfulgt av meg på Dommedag. [Mukhtasr
Almaqasid].
Ved opprettelsen av den islamske staten inkluderte profeten Mohammad
arabiske
jøder og kristne. Deres person, eiendommer, kirker og synagoger ble beskyttet, det
ble garantert tilbedelsesfrihet, og de hadde kontroll over egne samfunnsanliggender
med sine egne sivile og religiøse lover og rettsapparat. Nesten hele det første
århundret var de kristne majoriteten av innbyggerne i den islamske staten. De nøt
fred og frihet som de ikke hadde hatt under det kristne Roma eller Bysants.
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Jødene ble fra selve begynnelsen i Medina og ellers overalt senere, hevet fra byrden
med å være undersått i enkelte arabiske stammer, til å være innbyggere av staten. På
denne måten fikk de frihet til å fokusere på det å være jøde. Da den islamske staten
vokste utfor Arabia, ble jøder fra andre land for første gang behandlet som frie
borgere. Jødedommen blomstret som aldri før, og jøder tjente i muslimske hærer og
administrasjoner mens kulturen deres blomstret i kunst, vitenskap, medisin og
filosofi. Denne kunnskapen overførte de til sine kolleger i det kristne Europas
fiendtlige miljø. Selv jødisk mystikk oppsto under innflytelse av sufismen og spredte
seg til nord Europa.
Da islam nådde Persia ble konseptet om Bokens folk også utvidet til zoroastrisme.
Senere da muslimene hadde erobret deler av India, møtte de buddhister og
hinduister som så ut til å tilbe idoler. De rådspurte lærde i rådsforsamlingen (ulema),
som ga dom om at selv de skulle ha samme beskyttelsesstatus som jøder og kristne,
såfremt de ikke kjempet mot islam, og at de betalte samfunnsskatt (Jizyah skatt).18

11-Fred
Ordet fred er det vanligste ordet fra en muslims munn. Når to personer møtes, hilser
de på hverandre med å ønske hverandre fred: fred være med deg. Fred kan kun seire
gjennom rettferdighet. Siden rettferdighetskonseptet kan avvike fra en person til en
annen eller fra et samfunn til et annet, tror muslimer at virkelig rettferdighet kun er
det som Allah har fastsatt.
Islam tillater kamphandlinger ved selvforsvar, for å forsvare religionen, eller av de
som med tvang har blitt fordrevet fra sine hjem. På den annen side krever islam at en
skal behandle ens fiende med barmhjertighet. Det er strenge kampregler som
inkluderer forbud mot å skade sivile og mot å ødelegge avlinger, trær, og buskap.
Islam anbefaler også at fienden erklærer sitt ønske om å stoppe fiendtligheten og å
søke fred. Muslimene må gjøre det samme.
Jihad-konseptet (kjempe for Allahs sak) er fastlagt i Koranen. Allah sier:
Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke
skyldige i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive. [Koranen, 2:190].
Jihad skal ikke føres for å tvinge noen til å velge en bestemt religion. Derimot er det
for å beskytte sin rett til å velge fritt. Hvis det er en kraft i verden som prøver å hindre
en person fra å praktisere sin rett, kan Jihad lede til kamp mot den kraften som
prøver å hindre han fra å utøve sin frie vilje.19
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12-Relevans
Siden islam er den siste religionen åpenbart av Allah, innehar den noen elementer
som gjør den unik. En av disse er hvor viktig mennesker er, uavhengig av sted og tid.
Dette betyr at islam (underkastelse til Allah) er en omfattende institusjon som
inkluderer alle de nødvendige retningslinjene, i alle livets aspekter. For å forstå
islam, må man se på den som en komplett livsstil, for islam er mer enn en religion.
Med andre ord er det et system som regulerer alle livets aspekter og håndterer alle
saker; sosiale, økonomiske, utdanning, rettslige, helse, og til og med militæret. Siden
det er den siste religionen, passer den derfor alle mennesker, til alle tider. Islamsk lov
har som formål å oppnå fem mål for menneskers liv; beskytte religionen, beskytte en
selv, beskytte sine eiendeler, beskytte sitt sinn, og beskytte sitt avkom.
Allah har derfor bestemt at lovens to hovedfelt er:
1. Hvis feltet alltid krever forandring og fremskritt, ga Allah omfattende og likevel
fleksible lover. Folk ble gitt sjansen til å lage og utvikle nødvendige lover for å
tilfredsstille spesifikke behov for en bestemt tidsperiode. Allah bestemte for eksempel
at rådslagning (Shura) skulle være den generelle regelen for enhver regjering. Form
og stil levnes derimot åpen slik at folk kan velge, og bestemme, alt etter sine behov.
2. Hvis feltet ikke krever, eller er velegnet for forandring eller utvikling, ga Allah
bestemte og detaljerte lover som styrer alle saker relatert til et spesifikt område.
Mennesker kan likevel ikke forandre eller utvikle de lovene som ble laget for hele
menneskehetens beste. Området som angår tilbedelse til Allah, inneholder for
eksempel bestemte detaljer som ikke kan forandres i det hele tatt. Disse angår bønn,
faste, utføre pilegrimsreisen osv. Et annet eksempel er i familiesaker som
ekteskapslover, skilsmisse, og arv. For å vise hvordan islam tar vare på miljøet, kan
en henvise til mange lover som beskytter miljøet. For ca 1400 år siden sa profeten
Mohammad
:
Verden er grønn og vakker, og Allah har oppnevnt deg som Sin forvalter
over den. Han ser hvordan du fører deg selv. [Muslim].
Mohammad
forklarte hvor viktig planter og trær er ved å si:
Enhver som planter et tre, og passer kjærlig på det til det modnes og blir
produktivt, vil bli belønnet i livet etter dette. [Bukhari & Muslim].
Selv i fienders område, tar islam grundig vare på planter, dyr, og trær.
Abu Bakr, den første kalifen, eller etterfølgeren til Mohammad
, informerte sine
tropper som skulle sendes ut i kamp, om ikke å hugge ned noen trær eller drepe noen
dyr, unntatt det de trengte til næring. Dette er kun noen få eksempler på hvordan
islam fortsetter å være relevant i den moderne verden.20
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13-Synd og anger
Synd er egenrådig og bevisst ulydighet mot Allah. Enhver krenkelse som med vilje
blir gjort mot Allahs påbud er en syndig handling, men den største av alle syndene er
polyteisme. Allah, Forebyggeren, har forbudt flere ting som er skadelig for individer
og samfunnet, som: mord, overfall, tyveri, bedrageri, renter, utukt, utroskap,
trolldom, drikke alkohol, spise svinekjøtt, og bruk av ulovlig narkotika.
Islam avviser doktrinen om arvesynd. Ingen sjel skal bære byrden av en annens synd,
siden dette er en stor urett, og Allah, Den Barmhjertigste, er Den Rettferdige. Hver
enkelt må stå til ansvar foran Allah, Den Altseende, for sine egne handlinger. Dersom
en person oppmuntrer en annen til å synde, straffes begge to. Den ene av dem
fortjener straff for å ha utført synden, og den andre for å ha oppmuntret til den.
Når en person har syndet, fortjener han eller hun Allahs straff. Heldigvis er Allah Den
Mest Medlidende, og Den Mest Tilgivende, og Han handler ut fra uendelig kunnskap
og rettferdighet. Muslimer tror ikke at Jesus, Marias sønn, fred være med dem begge,
måtte dø for menneskehetens synder. Allah, Den Mest Tilgivende, tilgir de Han vil. Å
tro på at det var nødvendig for Jesus, fred være med ham, å lide og dø for å få våre
synder tilgitt, er en fornektelse av Allahs uendelige kraft og rettferdighet. Allah er
ubegrenset i Sin Barmhjertighet.
Allah, Svareren, lover oss at Han vil tilgi oss hvis vi vender oss til Ham i oppriktig
anger, og anger er en seriøs sak som vi ikke skal ta for lett på. På den måten kan en
person oppnå frelse ved Allahs Barmhjertighet. Oppriktig anger har følgende
betingelser:
1. Personen må gjenkjenne og innrømme at han eller hun har syndet og virkelig angre
på det de har gjort.
2. Personen må ydmykt be Allah om tilgivelse.
3. Personen må oppriktig ha bestemt seg for ikke å gjøre den synden igjen.
4. Hvis synden medførte skade for noen andre, må personen gjøre alle mulige forsøk
på å rette skaden.
Dette betyr ikke at hans eller hennes tidligere anger annulleres dersom personen gjør
samme synden igjen i fremtiden. Det som trengs er et seriøst løfte fra hjertet om ikke
å synde igjen. Vi vet ikke hva fremtiden bringer og døren for anger er alltid åpen.
Allah, Den Tilgivende, er fornøyd når Adams barn vender seg til Ham for Hans
rikelige tilgivelse. Anger er en form for tilbedelse.
Det er kun Allah som kan tilgi synder. Det er forbudt for muslimer å be om
guddommelig tilgivelse for synder gjennom, eller ved å vende seg til noen annen, for
muslimer betrakter dette som polyteisme.21
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14-Toleranse
Islam garanterer trosfrihet. Det bør være helt klart at islam tolererer både andre
trosretninger og dets fiender. Dette er helt klart erklært i Koranen: Gud forbyr
dere ikke å vise respekt og rimelighet mot dem som ikke bekjemper dere
for religionens sak, og ikke drev dere bort fra deres hjem. Gud liker dem
som viser rimelighet. [Koranen, 60:8].
Den islamske loven beskytter minoriteter, og derfor har ikke-muslimers
tilbedelsesplasser blomstret over hele den islamske verden. Islamsk lov tillater også
ikke-muslimske minoriteter å opprette sine egne tinghus for å innføre familielover
satt opp av minoritetene selv, og å styre sine egne saker.
Historien gir oss mange eksempler på muslimenes toleranse mot andre trosretninger.
Omar var en stor leder og den andre kalifen. Da han entret Jerusalem i år 634,
garanterte islam trosfrihet for alle religiøse samfunn i byen. Omar var så omhyggelig
med å være et godt eksempel for sitt folk, at han ikke bare dro til en kirke for å be,
men han faktisk også ba på gårdsplassen utenfor slik at ledsagerne hans ikke skulle
bli fristet til å gjøre kirken om til en moské etter hans død.
Islam lærer at de som er nærmest Allah og mest elsket av Ham, er de som er best i
fromhet. Alle mennesker, menn og kvinner, og uansett rase, farge, nasjonalitet eller
etnisitet, regnes og behandles som likeverdige foran Allah og loven. Teoretisk sett
nådde ikke dette toleransekonseptet vesten før det attende århundret, og i praksis
ikke før det tjuende århundret.22

15-Universalitet
Allah sier i Koranen: Vi har sendt deg som en nådesbevisning til all verden.
[Koranen, 21:107].
Islam er universell og ikke begrenset til en bestemt rase eller nasjon, som mange
andre religioner. Det betyr at islams budskap henvender seg til hele menneskeheten
til alle tider og steder.
Mohammad
var den siste profeten og sendebudet, derfor henvender budskapet
hans seg til alle fremtidige generasjoner. Alle de tidligere profetene, fra Adam, Noah
og Abraham til Moses og Jesus, fred være med dem alle, var også muslimer: Vi
sendte aldri noe sendebud før deg uten at Vi gav ham denne åpenbaring:
«Det er ingen gud unntatt Meg! Så tjen meg!» [Koranen, 21:25].
Koranen er det siste testamentet. Hvert eneste ord og hver eneste bokstav er
uforandret og uforfalsket. Allah beskytter Koranen fra enhver forandring eller forsøk
på forandring og det er den siste åpenbaringen, ingen annen lov vil noensinne
erstatte den.
22
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Dessuten kan den anvendes i alle dagliglivets aspekter, inkludert privat, sosialt,
rettslig, økonomisk, politisk, og militært. Islam påvirker dessuten individene fysisk,
mentalt, følelsesmessig og spirituelt.23

16-Kvinner i islam
Islam erkjente kvinners likestilling med menn i mange henseender i en tid da resten
av verden, fra Hellas og Roma, til India og Kina, anså kvinner på samme nivå som
barn, og til og med slaver. Koranen sier: Blant Hans tegn er også at Han
skapte for dere hustruer av deres egen sort, for at dere kan finne ro hos
dem. Og Han har lagt kjærlighet og godhet mellom dere. I dette er
jærtegn for mennesker som tenker etter. [Koranen, 30:21].
Profeten Mohammad
sa: Den med mest perfekt tro blant de troende, er
han som har de beste manerer og er snillest mot sin kone. [Abu Dawud].
Muslimer tror at Adam og Eva ble skapt fra samme sjel. Begge to var like skyldig for
at de falt i unåde for deres synd, og Allah tilga begge to. Mange kvinner har hatt høy
status i islam; ta i betraktning det faktum at Mohammads
kone Khadijah, som
han både elsket og respekterte, var den første personen som konverterte til islam.
Hans favorittkone etter Khadijahs død var Aisha, og hun ble en kjent lærd, og en av
de største kildene til Hadith24 litteratur. Mange av de kvinnelige ledsagerne
oppnådde berømmelse og store gjerninger, og gjennom islams historie har de vært
kjente og innflytelsesrike lærde, jurister og mystikere.
Kvinner og menn har samme rettigheter og plikter angående utdanning. Dette
kommer tydelig frem i profeten Mohammads
utsagn: Det er obligatorisk for
alle troende å søke kunnskap. [Ibn Majah].
En kvinne skal behandles med rettigheter slik Allah har utrustet henne. Hun skal
behandles som et individ med rett til å eie, selv disponere sin eiendom og sin
fortjeneste, inngå kontrakter, selv etter inngått ekteskap. Hun har rett til å utdanne
seg og arbeide utfor hjemmet hvis hun ønsker det. Hun har rett til å arve fra sin far,
mor og ektemann. Et veldig interessant poeng er at i forhold til andre religioner, kan
en kvinne i islam være imam (leder for fellesbønn) for en gruppe kvinner.
En muslimsk kvinne har også forpliktelser, og alle lover og regler angående bønn,
faste, veldedighet, pilegrimsreise, utføre gode gjerninger osv., gjelder også dem,
skjønt med mindre forskjeller på grunn av kvinnens fysiologi.
En kvinne har rett til å velge ektemann selv. Den islamske loven er veldig streng med
hensyn til at kvinnen må gi sitt samtykke før ekteskap. Brudgommen må gi bruden
medgift(mahr) som hun kan gjøre hva hun vil med. Hun beholder sitt eget etternavn
istedenfor å ta ektemannens. En gift kvinne har rett til å bli forsørget av ektemannen
23
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selv om hun allerede er velstående. Hun har også rett til å søke skilsmisse og
foreldreretten over små barn. Det er kun i noen få uvanlige situasjoner at hun
returnerer medgiften.
På tross av det faktum at muslimske samfunn ikke alltid har holdt fast ved alle, eller
mange av de foregående praksiser, har det ideelle vært der i 1400 år. Alle de andre
store sivilisasjonene begynte praktisk talt ikke å ta tak i disse sakene, eller forandre
de negative holdningene før nittende og tyvende århundret, og den dag i dag er det
fortsatt mange sivilisasjoner som enda ikke har gjort det.25

HVA SIER DE OM ISLAM?
I moderne tid har store og anerkjente ikke-muslimer uttalt seg om islam. Sannheten
trenger ingen advokat for å forsvare seg, men den langvarige og ondskapsfulle
propagandaen mot islam har skapt stor forvirring selv i tankene til frie og objektive
tenkere.
Forhåpentlig vil følgende ytringer bidra til en objektiv evaluering av islam.
(1) Jean L’heureux
«Islam hadde kraften til å erobre sjeler fredfullt ved teologiens enkelthet, klarhet i
dets lære og prinsipper, og det bestemte antall praksiser som kreves. I kontrast til
kristendommen som siden dens opprinnelse har gjennomgått kontinuerlige
forandringer, har islam forblitt identisk med seg selv.»
Etude sur L’Islamisme s. 35.
(2) Duncan Greenless
«Denne troens edle og store toleranse, som aksepterer alle verdens religioner som
guddommelig inspirert, vil alltid være en praktfull arv for menneskeheten. En perfekt
religion kan virkelig bygges av den.»
M.A. (Oxon.), The Gospel of Islam, Adyar 1948, s. 27.
(3) Sir William Muir
«Det kan ikke være noen tvil om at dets rene monoteisme, og en lovsamling
grunnlagt hovedsakelig på rettferdighet og menneskelighet, har lykkes islam i å heve
seg til et høyere nivå, over menneskerasers avgudsdyrking og fetisjdyrking, som de
fra Sentral Afrika. Moralen til slike mennesker forbedret seg i vesentlig grad, spesielt
hva angår edruelighet.»
25
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Mohamed and Islam, London 1895, s. 246.
(4) W. Montgomery Watt
«Jeg er ikke en muslim i vanlig forstand, selv om jeg håper at jeg er som en ‘muslim’
som ‘en som overgir seg til Gud’, men jeg tror på det som er skrevet i Koranen, og at
andre uttalelser om den islamske visjonen er vidstrakte historier med guddommelig
sannhet, som både jeg og andre vestlige har mye å lære fra. Islam er unektelig en
sterk utfordrer i fremtiden til å levere grunnleggende struktur om den ene
religionen..»
Islam and Christianity Today, London 1983, s. IX.
(5) G.B. Shaw
«Jeg har alltid verdsatt religionen til Mohammad på grunn av dets vidunderlige
livskraft. Det er den eneste religionen som ser ut til å være universell og som passer
til alle samfunn gjennom alle tidsepokene…»
The Genuine Islam, Vol. 1, nr. 81936.
(6) Serojini Naidu
«Rettferdighetsprinsippet er et av de vidunderligste idealene i islam, for når jeg leser
i Koranen finner jeg de dynamiske livsprinsippene, ikke noe mystisk, men praktisk
etikk for livets daglige atferd som er tilpasset hele verden.»
Foredrag om The Ideal of Islam se taler og verk av Sarojini Naidus, Madras 1918, s.
167.
«Det var den første religionen som preket og praktiserte demokrati; for i moskeen
når det kalles til bønn og tilbederne samles fem ganger om dagen, innbefatter islams
demokrati at bøndene og kongen kneler side ved side og erklærer: ‘Gud Alene er Stor’.
Denne usynlige enheten i islam som instinktivt gjør en mann til en bror, har gang på
gang slått meg.»
Ideals of Islam, videotaler og verk, Madras 1918, s. 169.
(7) T.W. Arnold
«Noe av det viktige i islams misjonærhistorie er at det forordnes en årlig samling av
troende mennesker fra alle nasjoner som snakker alle slags språk. De er samlet
sammen fra alle verdensdeler, for å be på den hellige plassen. I deres fjerne hjem var
ansiktene deres rettet mot denne plassen hver time av sin private tilbedelse. Ingen
religiøse geni kunne ha kommet på et bedre middel for å imponere de troendes
forstand, og i troens bånd gi dem en følelse av deres vanlige liv og brorskap. En
mørkhudet fra Vestkysten i Afrika møter her en kineser fra det fjerne Østen, og de er
samlet i enestående tilbedelse. Den kultiverte og forfinete ottoman anerkjenner sin
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muslimske bror som er en usivilisert øyboer fra den fjerneste enden av det Malayiske
hav.
På samme tid løftes de troendes hjerter i hele den Muhammedanske verden i sympati
med deres mer heldigstilte brødre, de er samlet sammen i den hellige byen, og som i
deres egne hjem feirer de høytiden Id al-Adha eller (som den kalles i Tyrkia og Egypt)
Bayram-festen.
I tillegg til opprettelsen av Pilegrimsreise, er betaling av den lovbestemte almissen en
annen plikt som kontinuerlig påminner muslimen om at de troende er brødre.
[Koranen, 49:10]. En religiøs teori som er veldig påfallende realisert i det
Muhammedanske samfunnet, og som sjelden feiler med å uttrykke seg selv i
godhetshandlinger mot nye konvertitter. Uansett hva slags rase, farge eller fortid han
har, så blir han mottatt i de troendes brorskap, som en likemann blant likemenn.»
The Preaching of Islam, London 1956, s. 415-416.
(8) Edmund Bruke
«Den Muhammedanske loven er en lov flettet inn i den klokestes system, den mest
lærde og den mest opplyste rettsvitenskaper som noensinne har eksistert i verden.
Loven er bindende for alle, fra et kronet hode til den simpleste undersått.»
Impeachment of Warren Hasting.
(9) Markisen av Dufferin og Ava
«Europa står i stor gjeld til den muhammedanske vitenskapen, den muhammedanske
kunsten og den muhammedanske litteraturen, for frigjøringen fra den mørke
middelalderen.»
Speeches Delivered in India, London 1890, s. 24.
(10) Charles R. Watson
«Det kan være dristig å påstå at ingen mennesker i verden gir inntrykk av å være så
religiøst innstilt som muslimene. Hele livet deres er fylt med Gudsbevissthet.»
What is this Moslem World? London 1937, s. 38-39.
(11) De Lacy O’Leary
«Historien gjør det klart at legenden om fanatiske muslimer som feide gjennom
verden og tvang folk til å godta islam med sverdspissen, er en av de mest absurde
mytene historikere noensinne har gjentatt.»
Islam at the Crossroads, London 1923, s. 8.
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(12) A. M. L. Stoddard
«Islams fremgang er kanskje det mest forbløffende i menneskets historie. Utsprunget
fra et land og et folk som tidligere var ubetydelig. Islam spredte seg innen ett
århundre over halve jorden, knuste store imperium, kullkastet godt etablerte
religioner, omformet folks sjeler, og bygde opp en helt ny verden, islams verden. Jo
nærmere vi undersøker denne utviklingen, jo mer usedvanlig virker den. De andre
store religionene hadde en pinefull kamp før de sakte vant frem. Til slutt seiret de
med hjelp av mektige monarker som konverterte til den nye troen.
Kristendommen hadde sin Konstantin, Buddhismen sin Asoka, og Zarathustra sin
Cyrus, hver av dem lånte den mektige kraft av verdslig autoritet til sin utvalgte sekt,
men ikke islam. Islam oppsto i ørkenland tynt befolket av nomader som tidligere var
ukjent i historiske nedtegnelser. Islam trådte frem på sitt store eventyr med spinkel
støtte fra mennesker, og mot de tyngste materielle odds. Likevel seiret islam med
tilsynelatende mirakuløs letthet, og et par generasjoner kunne se at de seirende bar
den glødende halvmånesigden fra Pyreneene til Himalaya, og fra Sentra Asias ørken
til Sentral Afrikas ørken.»
Sitert i Islam – The Religion of All Prophets, Begum Bawani Waqf, Karachi, Pakistan,
s. 56.
(13) O. Houdes
«Jihad var kun obligatorisk mot mennesker som ikke hadde en åpenbart religion
eller som var en trussel mot islam… Jihad måtte føres for å forsvare islam mot
angrep… Med en gang striden var avsluttet, viste bestandig muslimene stor toleranse
mot de erobrede menneskene og levnet dem med deres lovgivning og religiøse tro.»
La Grade Encyclopaedia, 1894, bind 20, s.1006.
(14) E. Alexander Powell
«Ingen annen religion har gjennom historien blitt så utbredt som islam. Vesten har
viden om trodd at denne religionsbølgen ble gjort mulig med sverdet. Det er ingen
lærde i nyere tid som godtar den ideen, og Koranen er klar i forsvaret av trosfrihet.
Det er sterke beviser for at islam ønsket mennesker fra mange forskjellige religioner
velkommen, så lenge de oppførte seg og betalte ekstra skatt. Mohammad lærte
bestandig muslimene at de skulle samarbeide med ‘Bokens folk’ (jøder og kristne).
Riktignok var det ofte strider mellom muslimer og enten kristne eller jøder (noen
ganger fordi de eldre religionene insisterte på kamp), og Koranen inneholder avsnitt
om primitive voldshandlinger vedrørende de stridene. Bevisene for at ‘Bokens folk’
vanligvis fikk skikkelig behandling, valg av helligdom og trosfrihet slik de ønsket, er
overveldende.
Mange vestlige som er vant til sine historiebøker og tror at muslimene var barbariske
vantro, har vanskelig for å forstå hvor grundig våre intellektuelle liv har blitt påvirket
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av muslimske lærde i vitenskap, medisin, matematikk, geografi, og filosofi. Korsfarere
som invaderte det hellige landet returnerte til Europa med nye ideer om kjærlighet,
poesi, ridderlighet, krigføring og ledelse. Vårt konsept om hvordan et universitet
skulle være ble svært forandret av muslimske lærde som perfeksjonerte
historieteksten, og brakte mye gresk lærdom til Europa.
Selv om islam oppsto i Arabia så er i dag kun en liten prosent (7 %) av verdens
muslimer arabere, og mindre enn en fjerdedel (20 %) snakker arabisk som morsmål.
Islam preker mer om brorskap mellom alle raser, hudfarger og nasjoner enn de fleste
religioner innen sin menighet. Muhammad hadde antagelig en blek solbrun hudfarge
akkurat som Jesus. I dag omfavner tilhengerne all slags hudfarge: svarte menn fra
Afrika, gule menn fra Kina, brune menn fra Malay og hvite menn fra Tyrkia.
Islam tillater ikke presteembete, og siden Muhammad måtte kjempe så bittert mot
avguder, bekjemper hans religion portretter. Moskeer dekoreres kun med
geometriske mønstre.»
James A. Michener, Islam – The Misunerstood Religion, tidsskrift (Amerikansk
utgave, mai 1955).
«I deres stridserobringer derimot viste muslimene en toleransegrad som bringer
skam over mange kristne nasjoner.»
The Struggle for Power in Muslim Asia, New York 1923, s. 48.

ISLAM ER DEN RELIGIONEN SOM
VOKSER RASKEST I VERDEN

USA TODAY:
«Muslimer er den gruppen som vokser raskest i hele verden…»
The population reference bureau, 17 februar 1989, s. 4A.
Mike Wallace:
«Islams religion vokser fortere enn noen annen religion i verden.»
60 Minutes.
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CNN:
«Islam er den nest største religionen i verden etter kristendommen, og den religionen
som vokser raskest. I USA har nesten 80 % av de mer enn 1200 moskeene blitt bygd i
løpet av de siste 12 årene.»
14 april 1997.
Hillary Rodham Clinton:
«Islam er den religionen som vokser raskest i Amerika, en veiviser og pilar av
stabilitet for mange av vårt folk…»
Los Angeles Times, 31. Mai 1996, s. 3.
Rajeev Syal og Christopher Morgan:
«Nasjonens påstand om å være et kristent land er i ferd med å møte dets første
utfordring: antall praktiserende muslimer tar fatt på å nå igjen anglikanske kristne.
Det er også flere høyprofilerte konvertitter, fra kristendommen til islam. Disse
inkluderer Mike Tyson, den tidligere verdensmesteren i boksing; Cris Eubank, den
britiske vinneren i middelvekt boksing, som har byttet sitt navn til Hamdan; og Cat
Stevens, popmusikeren som kaller seg Yusuf Islam; Prins Charles uttalte seg
kontroversielt tidligere dette året da han igjen gjentok sin påstand om at når han
overtar tronen, ønsker han ikke kun å forsvare den kristne troen.»
Sunday Times, London U.K.
Stephen Magagnini:
«I Amerika er det nå bortimot 7 millioner muslimer, og halvparten er født der. I
nyere tid har afrikanske amerikanere, europeere, sørøstasiatene, latinamerikanere, og
indianere, forlot sine foreldres religiøse vei for å følge islam, en religion som
inkluderer mer enn en milliard troende fra nesten alle land.»
Bee Staff Writer, (publisert 1. Juli 2001.
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Kapittel

3
Er Koranen Guds ord?
HVORDAN KAN MUSLIMER VÆRE SIKKER PÅ AT
KORANEN ER GUDS ORD?

Det er flere grunner til at muslimer er sikker på at Koranen virkelig er Guds ord.
Her er åtte grunner:

1. Manglende evner:
Profeten var fysisk ikke i stand til å skrive Koranen. Han var en analfabet og kunne
ikke skrive noe. Hvordan skulle han da kunne skrive en bok som Koranen?
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Allah sier:
Før dette fremleste du ingen skrift, og skrev ingen med din hånd. I så fall
kunne de som hevder falskhet, sannelig tvilt. [Koranen, 29:48].

2. Oppriktighet:
Profeten var moralsk tvunget til å fortelle sannheten om Koranens opphav. Han var
kjent for å være så ærlig og troverdig at selv hans fiender kalte han al-Amin (den
pålitelige). Dessuten ble han forfulgt, avviste kompromissforslag, og fastholdt sitt
budskap over en periode på 23 år. Religionshistorikere må konkludere med at han
var oppriktig.

3. Psykologi:
Koranen henvender seg til Profeten, befaler han, og til og med kritiserer ham. Et slikt
innhold peker ikke på Profeten som en selvbevisst forfatter. På den andre siden
erklærer forfatteren seg som Skaperen av himlene og jorden.
For eksempel sier Allah:
Du profet, hvorfor forbyr du det Gud har tillatt deg idet du søker å
tekkes dine hustruer? Gud er tilgivende, nåderik. [Koranen, 66:1].
Noen av Profetens
koner hadde oppført seg dårlig og da avsto han fra å spise
honning. Da ble han formanet av Allah, fordi han forbød noe for seg selv som Allah
har tillat.
Han rynket pannen og vendte seg bort fordi den blinde kom til ham.
Men hva vet du, kanskje vil han rense seg, eller komme til ettertanke, så
formaningen kan være til gagn for ham? [Koranen, 80:1-4].
Abdullah b. Umm Maktoom var en blind mann som kom til Profeten
mens han
preket til en eller flere Quraish ledere. Profeten
rynket på pannen og snudde seg
vekk, og Allah formanet ham på grunn av det.
Disse versene ville ikke ha vært i Koranen hvis Profeten

var en bedrager.26

Hvordan kan det ha seg at en fornuftig person kan dømme seg selv, og nevne sine
egne feil i en bok som han gir til sine tilhengere?
Det er også et kapittel i Koranen som heter Maria (Surah Maryam). Navngitt etter
Maria, Jesus Kristus’ mor. Det står faktisk i et av versene i Koranen:
En gang sa englene: «Maria, Gud har utvalgt deg og gjort deg ren,
utvalgt deg fremfor all verdens kvinner.» [Koranen, 3:42].

26

Mohammad, the messenger of Allah, av Abdurrahman al-Sheba.
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Ingen av de kristne biblene har æret Maria slik. Hvis Mohammad
var Koranens
forfatter, så hadde han ikke mislyktes med å inkludere sin egen mor Aminah, sin
elskede kone Khadijah, og sin elskede datter Fatimah sammen med Maria. NEI! Dette
kan aldri skje. Hvorfor? Fordi Koranen ikke er hans verk.

4. Historie:
Profeten
var ikke i stand til å skrive Koranen. Koranen inneholder historiske
elementer som var ukjent for Profeten og de som levde da. Uavhengige studier
bekrefter at det som er skrevet i Koranen er riktig.
For eksempel:
Den bibelske versjonen av Faraos historie sier at han ble druknet under forfølgelsen
av profeten Moses (andre mosebok, 14:28-29). Den Hellige Koranen har forutsagt
oppbevaringen av kroppen til den samme Farao fra Moses tid:
I dag skal Vi redde deg og din kropp, så du kan være et jærtegn for dem
som kommer etter deg… [Koranen, 10:90-92]. Kroppen ble oppdaget i graven til
Amenhotep II i 1898.27,28

5. Uforanderlig:
Koranen utfordrer skeptikerne til å finne feil i den, og hvis de finner noen så vil det
motbevise dets guddommelige påstand. Til nå har ingen vært i stand til å peke på en
virkelig feil i Koranen.
Allah sier:
Reflekterer de ikke over Koranen? Hvis den stammet fra en annen enn
Gud, så ville de nok funnet mange motsigelser i den! [Koranen, 4:82].
Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige.
[Koranen, 2:2].

6. Unik:
Et av Koranens unike kjennetegn er at ingen er i stand til å produsere en bok
tilsvarende dets skjønnhet, eleganse og visdom. Koranen utfordrer menneskeheten til
å produsere bare ett lignende kapittel, men ingen har vært i stand til å gjøre det.
Allah sier:
Om dere huser tvil om det Vi har åpenbart for Vår tjener, så bring en
sure like godt, og kall frem de vitner dere har, som ikke er Gud, om dere
snakker sant! Men greier dere det ikke, og dere vil aldri greie det, så
pass dere for Ilden, hvis brensel er mennesker og steiner, gjort klar for
de vantro! Men bebud for dem som tror og lever rettskaffent, at det
27
28

The Bible, the Quran & Science, av Dr. Maurice Bucaille, American Trust Publications.
Moses and Pharaoh: The Hebrews in Egypt, Dr. Maurice Bucaille, NTT Mediascope Inc., Japan 1994.
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venter dem haver, hvor bekker sildrer. Når frukt derfra blir gitt dem å
spise, sier de: «Dette er jo som det vi før fikk å spise,» og det de får,
ligner på det. Og det venter dem rene hustruer. Der skal de være og bli!
[Koranen, 2:23-25].
Si: «Om mennesker og dsjinner slo seg sammen for å legge frem noe
tilsvarende denne Koran, kunne de aldri lage dens like, selv om de hjalp
hverandre.» [Koranen, 17:88].

7. Profeti:
Koranen uttaler seg profetisk om hva fremtiden bringer, og fremtiden viser akkurat
det som er forutsagt. Hvem kan forfatte en slik bok?
Et eksempel på begivenheter som er forutsagt i Koranen, og som senere har hendt, er
romernes seier over perserne som fant sted i løpet av tre til ni år etter at romerne ble
beseiret av perserne.
Allah sier i Koranen:
Østromerne har lidd nederlag i nabolandet, men etter sitt nederlag vil
de seire om få år, saken er i Guds hånd, før og etter, og på den dag vil de
troende glede seg, seire ved Guds hjelp. Han gir hjelp til den Han vil.
Han er Den Mektige, den Nåderike. [Koranen, 30:2-4].
La oss se på hva historien sier om disse krigene. Boken History of the Byzantine
State sier at den romerske hæren led et stort nederlag i Antiokia i år 613, og som et
resultat av dette stormet perserne raskt frem på alle fronter.29
På denne tiden var det vanskelig å forestille seg at romerne skulle seire over perserne,
men Koranen forutsa at romerne ville seire i løpet av tre til ni år. I år 622, ni år etter
at romerne ble beseiret, møttes de to styrkene (romerne og perserne) på armensk
jord. Resultatet ble en avgjørende seier til romerne over perserne, for første gang
siden romernes nederlag i år 613.30 Profetien ble fullført akkurat som Allah hadde
sagt i Koranen.31
En annen profeti fra Koranen:
I undergangen med Abu Lahabs verk, i undergangen med ham32! Hans
rikdom og det han har tjent, hjelper ham ikke. Han skal havne i
flammende ild, mens hans hustru, som bærer brennefang33, har en snor
av palmefibre rundt halsen! [Koranen, 111:1-5].
29

History of the Byzantine State, Ostrogorsky, s. 95.
History of the Byzantine State, Ostrogorsky, s. 100-101, og History of Persia, Sykes, vol. 1, s. 483-484. Se også
The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia vol. 4, s. 1036.
31
En kort illustrert guide for å forstå islam.
32
Abu Lahab (profetens onkel), som var en av islams fiender.
30

33

Hun brukte å legge torner på profetens vei og ærekrenke han
for å hentyde til ærekrenking og baksnakking.

. Ordet «brennfang» ble brukt av araberne

60 Hva er meningen med livet?

Dette kapitlet erklærer at en bestemt mann og hans kone vil gå til grunne som vantro.
Denne uttalelsen kom i en tid da ingen annen enn Allah kunne si hvem som senere
ville bli troende eller ikke. Mange av begynnelsens hardeste motstandere ble senere
lojale tilhengere, men ikke disse to. De gjorde alt de kunne for å motsette seg,
latterliggjøre, og motbevise Koranen. Man kunne forvente at de skulle late som at de
ble troende bare for å så tvil om Koranens nøyaktighet, men de anvendte ikke denne
åpenbare strategien. Hva hindret dem, hvis det ikke var Allahs Kraft og sannheten i
Hans Ord?
Det er også mange vers i Koranen og Hadith som nevner fremtidige hendelser som
senere hendte.

8. Vitenskap
Koranen ble åpenbart for fjorten hundre år siden, og nevner fakta som kun i nyere tid
har blitt oppdaget eller bevist av vitenskapsmenn. Dette beviser uten tvil at Koranen
må være de ordrette ord fra Gud, åpenbart av Ham til profeten Mohammad
, og at
Koranen ikke ble forfattet av Mohammad
eller av noe annet menneske. Dette
beviser også at Mohammad
sannelig er en profet sendt av Gud. Det er helt
urealistisk at noen for fjorten hundre år siden skulle ha kjent til disse fakta, som er
oppdaget eller bevist i nyere tid med avansert utstyr og kompliserte
vitenskapsmetoder. Noen eksempler følger. 34,35
A) Koranen om menneskets embryonalutvikling
I Den Hellige Koranen snakker Allah om stadiene i menneskets embryonalutvikling:
Vi skapte mennesket av et ekstrakt av leire. Så la Vi ham som en dråpe i
sikker forvaring. Senere omgjorde Vi dråpen til en alaqah (igle,
suspendert ting og blodklump), så omgjorde Vi alaqah til en mudghah
(tygd substans)... [Koranen, 23:12-14].
Det arabiske ordet alaqah har bokstavelig talt tre betydninger: (1) igle, (2) suspendert
ting og (3) blodklump.
Dersom man sammenligner en igle med et embryo i alaqah-stadiet, finner man
likheter mellom de to36, som vi kan se i figur 1. På dette stadiet får embryoet ernæring
fra morens blod på en lignende måte som iglen livnærer seg av andres blod.37
Den andre betydningen av ordet alaqah, er «suspendert/opphengt ting.» Dette er
nettopp hva vi ser i figur 2 og 3, hvor embryoet er «suspendert» i morens livmor.

34

En kort illustrert guide for å forstå islam.
For flere vitenskapelige bevis i Koranen: www.thisistruth.org.
36
The Developing Human, Moore og Persaud, femte utgave, s. 8.
37
Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore og andre, s. 36.
35
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Figur 1: Tegningen illustrerer likhetene i utseendet mellom en igle og det
menneskelige embryo i alaqah-stadiet.
A) Tegning av det menneskelige embryo, fra The Developing Human [Menneskets
utvikling], Moore og Persaud, 5. utgave s. 73.
B) Tegning av en igle, fra Human Development as Described in the Qur’an and
Sunnah [Menneskets utvikling som beskrevet i Koranen og sunnah], Moore mfl., s.
37, modifisert fra Integrated Principles of Zoology [Integrerte prinsipp i zoologi],
Hickman mfl.

Figur 2: Denne figuren av embryoet i alaqah-stadiet, viser at embryoet er
suspendert i morens livmor. (The Developing Human, [Menneskets utvikling],
Moore og Persaud, 5. utgave, s. 66).
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Figur 3: På dette mikrofotografiet kan vi se det suspenderte embryoet (merket B) i
alaqah-stadiet (omtrent 15 dager gammel) i morens livmor. Den faktiske størrelsen
på embryoet er omtrent 0,6 mm. (The Developing Human [Menneskets utvikling],
Moore, 3. utgave, s. 66, fra Histology [Histologi], Leeson og Leeson).
Den tredje betydningen av ordet alaqah, er «blodklump». Det ytre utseendet av
embryoet i embryosekken i alaqah–stadiet, ligner på en blodklump – dette fordi det
er en relativt stor andel blod i embryoet på dette stadiet38 (se figur 4). Blodet
sirkulerer ikke i embryoet før i slutten av tredje uke.39 Man kan derfor si at fosteret
på dette stadiet ligner en blodklump.

Figur 4: Tegning av det primitive hjerte- og karsystem i et embryo under alaqahstadiet. Det utvendige utseendet av embryoet i embryosekken ligner på en blodklump
på grunn av den relativt store andel blod i embryoet. (The Developing Human
[Menneskets utvikling], Moore, 5. utgave, s. 65)

38
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Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore og andre, s. 36.
The Developing Human, Moore og Persaud, femte utgave, s. 65.
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De tre betydningene av ordet alaqah stemmer nøyaktig overens med beskrivelsen av
embryoet i alaqah-stadiet.
Det neste stadiet som er nevnt i samme vers, er mudghah-stadiet. Det arabiske ordet
mudghah betyr «tygd substans». Hvis man tar en bit tyggegummi og tygger på den,
og så sammenligner den med et embryo i mudghah–stadiet, så kan vi konkludere
med at embryoet i mudghah-stadiet har likhet med utseendet til en tygd substans.
Likheten består i at somittene langs ryggen av embryoet ligner tannmerker i en tygd
substans40 (se figur 5 og 6).
Hvordan er det mulig at Mohammad
kunne ha kjent til alt dette for fjorten
hundre år siden, når vitenskapsmenn har oppdaget dette først i nyere tid med
avansert utstyr og kraftige mikroskoper, som ikke eksisterte på den tiden? Hamm og
Leeuwenhoek var de første vitenskapsmenn som observerte menneskelige sædceller
(spermatozoa) ved å bruke et forbedret mikroskop i 1677 (mer enn 1000 år etter
Mohammad
). Feilaktig trodde de at sædcellen var et ferdigformet menneske i
miniatyrutgave, som vokste når det var innsatt i det kvinnelige kjønnsorgan. 41
Figur 5: Fotografi av et 28-dagers
embryo i mudghah-stadiet. Embryoet
har på dette stadiet likhet med tygd
substans, fordi somittene langs ryggen
av embryoet ligner tannmerker i en
tygd substans. Den faktiske størrelsen
på embryoet er 4 mm. (The Developing
Human [Menneskets utvikling], Moore
og Persaud, 5. utgave, s. 82, fra
professor
Hideo
Nishimura,
Universitetet i Kyoto i Japan).

40
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The Developing Human, Moore og Persaud, femte utgave, s. 8.
The Developing Human, Moore og Persaud, femte utgave, s. 9.
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Figur 6: Når man sammenligner
utseendet til et embryo i mudghah–
stadiet med en bit tyggegummi som er
tygd på, ser vi likheter mellom de to.
A) Tegning av et embryo i mudghahstadiet. Vi ser her at somittene langs
ryggen
av
embryoet
ligner
på
tannmerker. (The Developing Human
[Menneskets utvikling], Moore og
Persaud, 5. utgave, s. 79)
B) Fotografi av en tygd tyggegummi
med tannmerker.

Professor emeritus Keith L. Moore er en av verdens mest fremstående
vitenskapsmenn på områdene anatomi og embryologi, og han er forfatter av boken
The Developing Human [Menneskets utvikling], som er oversatt til åtte språk. Denne
boken er en vitenskapelig oppslagbok, og en spesialkomité i USA har utpekt boken til
å være den beste boken forfattet av ett menneske. Dr. Keith L. Moore er professor
emeritus i anatomi og cellebiologi ved universitetet i Toronto i Canada. Der var han
meddekan i grunnvitenskap ved det medisinske fakultet, og i 8 år var han leder for
anatomisk avdeling. I 1984 mottok han den mest anerkjente prisen innen fagområdet
anatomi i Canada; J.C.B. Grant Award, fra den kanadiske foreningen Canadian
Association of Anatomists [Kanadisk forening for anatomer]. Han har ledet mange
internasjonale foreninger, som for eksempel The Canadian and American
Association of Anatomists [Kanadisk og amerikansk forening for anatomer] og
Council of the Union of Biological Sciences [Rådet for unionen av biologiske
vitenskapsgrener].
I 1981 under konferansen The Seventh Medical Conference [Den syvende medisinske
konferansen] i Dammam i Saudi-Arabia, sa professor Moore: «Det har vært en stor
glede for meg å hjelpe til med å belyse utsagn i Koranen om menneskets utvikling.
Jeg er overbevist om at disse utsagn må ha kommet til Mohammad fra Gud, fordi
nesten all denne kunnskapen ikke ble oppdaget før mange århundrer senere. Dette
beviser for meg at Mohammad må ha vært et sendebud fra Gud.»42

42

Referansen til denne kommentaren er This is the Truth (video). Besøk www.islam-guide.com/truth for en
kopi eller for å se klippet med professor Keith Moore.
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Professor Moore ble dermed spurt følgende spørsmål: «Betyr det at du tror at
Koranen er Guds ord?» Han svarte: «Jeg ser ingen problemer med å akseptere
det.»43
Under en konferanse uttalte professor Moore: «… Stadieinndelingen av det
menneskelige embryoets utvikling er kompleks på grunn av de kontinuerlige
forandringer som foregår, og det har derfor blitt foreslått at et nytt
klassifikasjonssystem kunne utvikles ved å bruke terminologi nevnt i Koranen og
sunnah (hva Mohammad
sa, gjorde eller godkjente). Systemet som er foreslått er
enkelt, omfattende og samsvarer med nåværende embryologisk kunnskap. De
intensive studiene av Koranen og hadith (pålitelig formidlede rapporter fra profeten
Mohammads
følgesvenner om hva han sa, gjorde og godkjente) de siste fire årene,
har åpenbart et system for klassifisering av det menneskelige embryo, noe som er
forbløffende i og med at det ble skrevet ned i det syvende århundre etter Kristus.
Aristoteles blir regnet for å være grunnleggeren av den embryologiske vitenskap. Selv
om han under sine studier av hønseegg i det fjerde århundre før Kristus, forsto at
kyllingembryo utviklet seg i stadier, så har han ikke gitt noen detaljer om disse
stadiene. Så vidt vi vet fra embryologiens historie, var det lite kunnskap om
stadieinndelingen og klassifiseringen av det menneskelige embryo før det tjuende
århundre. På grunn av dette kan ikke beskrivelsene fra Koranen om det menneskelige
embryo være basert på vitenskapelig kunnskap fra det syvende århundre. Den eneste
fornuftige konklusjon er at disse beskrivelser var åpenbart til Mohammad
fra Gud.
Han kunne umulig ha kjent til slike detaljer da han var analfabet og helt uten
vitenskapelig trening.»44
B) Koranen om fjell
Boken Earth [Jorden] er en generell oppslagsbok som benyttes på mange
universiteter rundt om i verden. Den ene av bokens to forfattere er professor
emeritus Frank Press. Han var vitenskapelig rådgiver for den tidligere amerikanske
president Jimmy Carter, og i 12 år var han president for National Academy of
Sciences [Nasjonalakademiet for vitenskap] i Washington DC. Han skriver i boken at
fjellene har underliggende røtter.45 Disse røttene er dypt fundamentert i jorden, og
dette gir fjellene en fasong som ligner på plugger (se figur 7, 8 og 9).
Slik er fjellene beskrevet i Koranen, Allah sier:
Har Vi ikke gjort jorden som et leie, og fjellene som plugger? [Koranen,
78:6-7].

43

This is the Truth (video).
This is the Truth (video).
45
Earth [Jorden] Press og Siever, s. 435. Se også Earth Science Tarbuck og Lutgens, s. 157.
44
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Figur 7: Fjellene har dype røtter under jordens overflate. (Earth [Jorden], Press og
Siever, s. 413).

Figur 8: Skjematisk tverrsnitt. Fjellene har dype plugglignende røtter fundamentert
i jorden. (Anatomy of the Earth [Jordens anatomi], Cailleux, s. 220).

Figur 9: Denne illustrasjonen viser hvordan fjellene på grunn av de dype røttene, har
plugglignende form. (Earth Science [Vitenskapen om jorden], Tarbuck og Lutgens, s.
158).
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Moderne vitenskap om jorden har bevist at fjellene har dype røtter under
jordoverflaten (se figur 9), og at disse røttene kan være flere ganger dypere enn
fjellenes høyde over jordoverflaten. 46 Det mest passende ordet for å beskrive fjellene
på grunnlag av denne informasjonen, er ordet «plugg», siden mesteparten av en
korrekt innsatt plugg er skjult under bakken. Vitenskapshistorien forteller oss at
teorien om at fjellene har dype røtter, ble introdusert først i siste halvdel av det
nittende århundre.47
Fjellene har også en viktig rolle i stabiliseringen av jordskorpen. 48 De hindrer at
jorden rister. Gud har sagt i Koranen:
Og Han har satt faste fjell i jorden så den ikke skal riste med dere…
[Koranen, 16:15].
Likeså hevder den moderne platetektonikk-teorien at fjellene fungerer som
stabilisatorer for jorden. Denne kunnskapen om fjellenes rolle som stabilisatorer for
jorden, har først begynt å bli forstått innenfor rammen av platetektonikk siden
slutten av 1960-årene.49
Er det mulig at noen på profeten Mohammads
tid kunne ha kjent til fjellenes
sanne form? Er det mulig at noen kunne forestille
seg at det enorme fjellet som man ser framfor seg,
faktisk går dypt ned i jorden og har en rot, slik som
vitenskapsmenn har kommet fram til? Et stort antall
bøker innen geologi beskriver kun den delen av
fjellet som er over jordoverflaten. Dette fordi disse
bøkene ikke er skrevet av spesialister innen geologi.
Moderne geologi har bekreftet sannheten i versene
fra Koranen.

C) Koranen om dype hav og undervannsbølger
Allah har sagt i Koranen:
Eller det (de vantros tilstand) er som mørket i et dypt hav. Det er dekket
av bølger, ovenpå der er igjen bølger og ovenpå der er igjen skyer.
Mørke, det ene ovenpå det andre. Om en mann strekker ut sin hånd, så
kan han ikke se den…
[Koranen, 24:40].
Dette verset nevner mørket som finnes i dype sjøer og verdenshav. Så mørkt er det at
om man strekker ut hånden, så kan man ikke se den. Mørket i dype sjøer og hav
finner vi fra en dybde på ca. 200 meter og dypere. Ved denne dybden er det nesten
46

The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, El-Naggar, s. 5.
The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, El-Naggar, s. 5.
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The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, El-Naggar, s. 44-45.
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The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, El-Naggar, s. 5.
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ikke noe lys (se figur 15). Nedenfor en dybde på 1000 meter finnes det ikke noe lys i
det hele tatt.50 Mennesker kan ikke dykke dypere enn førti meter uten bruk av ubåter
eller spesialutstyr. Mennesker kan ikke overleve ved egen hjelp i den dype, mørke
delen av havene, slik som ved en dybde på 200 meter.

Figur 15: Mellom 3 og 30 prosent av sollyset reflekteres ved havoverflaten. I løpet av
de første 200 meterne blir så alle de syv fargene i lysspekteret absorbert en etter en –
alle unntatt blått lys. (Oceans [Hav], Elder og Pernetta, s. 27).
Vitenskapsmenn har nylig oppdaget dette mørket ved hjelp av spesialutstyr og ubåter
som har gjort det mulig å dykke ned i havdypene.
Fra de følgende setninger i forrige vers, «… i et dypt hav. Det er dekket av bølger,
ovenpå der er igjen bølger og ovenpå der er igjen skyer…», gjør vi oss forstått med at
de dype vann i sjøer og hav er dekket av bølger, og over disse bølgene er det igjen
andre bølger. Det er klart at det andre laget med bølger er overflatebølger som vi kan
se, fordi verset forklarer at vi over det andre laget med bølger finner skyene. Men hva
med de første bølgene? Vitenskapsmenn har nylig oppdaget at det finnes
undervannsbølger som «forekommer på grenseflater mellom lag av forskjellig
tetthet.»51 (se figur 16).
Undervannsbølgene dekker de dypere lag av vann i sjøer og hav, fordi vann dypt nede
har en høyere tetthet enn vann som ligger over disse lagene. Undervannsbølger
oppfører seg som overflatebølger. De kan også bryte på samme måte som
overflatebølgene. Undervannsbølger kan ikke ses med det blotte øye, men de kan

50
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Oceans, Elder og Pernetta, s. 27.
Oceanography, Gross, s. 205.
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påvises ved å studere temperatur- eller saltholdighetsforandringer på bestemte
steder.52

Figur 16: Undervannsbølger på grenseflaten mellom to lag av vann med forskjellig
tetthet. Det nedre laget har høyere tetthet, og det øvre laget har lavere tetthet.
(Oceanography [Oseanografi], Gross, s. 204).
D) Koranen om universets opprinnelse
Den moderne kosmologiske vitenskap indikerer klart, både gjennom observasjoner
og teori, at hele universet på et tidspunkt ikke var noe mer enn en sky av «røyk» (en
ugjennomsiktig, svært tett og varm gasslignende sammensetning).53 Dette er et av de
ubestridte prinsippene i standard moderne kosmologi. Vitenskapsmenn i dag kan
observere nye stjerner som blir formet i restene av denne «røyken» (se figur 10 og 11).
De lysende stjernene som vi kan se om natten, var på samme måte som hele universet
en gang i denne skyen av «røyk». Allah har sagt i Koranen:
Så vendte Han seg mot himmelen mens den var røyk… [Koranen, 41:11].
Fordi jorden og himlene over (solen, månen, stjernene, planetene, galaksene, osv.) er
blitt formet fra den samme «røyken», kan vi konkludere med at jorden og himlene
har vært en sammenhengende enhet. Ut fra denne homogene «røyken» ble de formet
og skilt fra hverandre. Gud har sagt i Koranen:
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Kjenner ikke de vantro til at himlene og jorden var en sammenhengende
enhet før Vi separerte dem?… [Koranen, 21:30].
Dr. Alfred Kroner er en av verdens mest kjente geologer. Han er professor i geologi og
leder av geologiavdelingen ved Instituttet for geovitenskap på Johannes Gutenberguniversitetet i Mainz i Tyskland. Han har uttalt: «Med tanke på hvor Mohammad
kom fra... jeg tror det er nesten umulig at han kunne ha kjent til forhold som
universets felles opprinnelse, fordi vitenskapsmenn har funnet ut av dette først i løpet
av de senere årene, og da ved hjelp av meget kompliserte og avanserte teknologiske
metoder.»54
Han har også uttalt følgende: «For en person som ikke kjente til noe om kjernefysikk
for fjorten hundre år siden, tror jeg ikke at vedkommende av eget intellekt ville kunne
være i stand til å finne ut for eksempel at jorden og himlene har felles opphav.»55

Figur 10: En ny stjerne formes fra en sky av gass og støv (stjernetåke), som er noe av
restene av «røyken» som var opprinnelsen til hele universet. (The Space Atlas [Atlas
over verdensrommet], Heather og Henbest, s. 50).
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Figur 11: Stjernetåken Lagune er en sky av gass og støv, cirka 60 lysår i diameter.
Den blir eksitert av ultrafiolett stråling fra varme stjerner som nylig er dannet inne i
stjernetåken. (Horizons, Exploring the Universe [Horisonter, utforskningen av
universet], Seeds, illustrasjon 9, fra Association of Universities for Research in
Astronomy, Inc [Foreningen av universiteter for forskning innen astronomi]).56
De vitenskapelige bevisene i Koranen beviser helt klart dets guddommelige
opprinnelse. Intet menneske kunne for fjorten hundre år siden ha produsert en bok
som ville inneholde grundige vitenskapelige fakta, som menneskeheten oppdaget
flere århundrer senere. Koranen er likevel ikke en vitenskapsbok, men en bok med
tegn. Disse tegnene inviterer mennesker til å bli klar over meningen med sin
eksistens på jorden, og å leve i harmoni med naturen. Koranen er virkelig et budskap
fra Allah, Skaperen og Opprettholderen av universet. Den inneholder samme
budskap om Allahs enhet som ble preket av alle profetene, helt fra Adam, Moses,
Jesus og til Mohammad (fred være med dem alle). 57
Disse åtte grunnene (manglende evner, oppriktighet, psykologi, historie,
uforanderlig, unik, profeti og vitenskap) samlet, danner sterke beviser for at Koranen
har guddommelig opprinnelse. Derfor kan muslimer være trygg på at islams tro som
er basert på Koranen er sann.
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HVA SIER DE OM KORANEN?
Uten at vi nødvendigvis er helt enig i deres uttalelser, ønsker vi å sitere noen av
meningene til viktige ikke-muslimer som har studert Koranen. Slike kommentarer
viser at den ikke-muslimske verden ser mer seriøst på Koranen og begynner å sette
pris på dets sannhet. Vi ber alle som søker åndelig sannhet om å studere Koranen i
lys av de tidligere nevnte poengene. Kast deres forutfattede meninger til side og lytt
til hva disse menneskene har å si:
(1) Goethe:
«Uansett hvor ofte vi leser den (Koranen), og hvor frastøtende den er hver eneste
gang, så går det likevel ikke lenge før den tiltrekker, overrasker og til slutt
framtvinger vår ærefrykt…, i overensstemmelse med innhold og intensjon, er dens stil
streng, storslagen og forferdelig, og rett som det er virkelig enestående. Derfor vil
denne boken fortsette å utøve sterk innflytelse.»
Sitat fra T.P. Hughes' Dictionary of Islam, s. 526.
(2) G. Margoliouth, M. Rodwell
«Koranen innehar uten tvil en viktig plass blant verdens store religiøse skrifter.
Selv om Koranen er den yngste av de betydningsfulle verkene som hører til denne
typen litteratur, svekker det ikke den forunderlige virkningen den har fremkalt hos
mange mennesker. Den skapte en helt ny fase i menneskehetens tenkeevne og en ny
karakter. Først forvandlet den mange uensartete ørkenstammer på den arabiske
halvøy til en nasjon av helter, og fortsatte deretter med å skape den vidstrakte
politisk-religiøse organiseringen i den muhammedanske verden, og som er en av de
mektigste kreftene i dag, som Europa og Østen må regne med.»
G.Margoliouth i forordet til J.M.Rodwell's The Koran, New York every man's
Library, 1977, s.7.
(3) Dr. Steingass:
«Et verk som fremkaller så kraftige og tilsynelatende uforenlige følelser hos selv en
fjern leser i både tid og rom, og enda mer når det gjelder den åndelige utviklingen. Et
verk som både overvinner den motviljen som leseren kanskje føler når han begynner
å lese den, og som også forandrer denne fiendtlige holdningen til forbauselse og
beundring. Et slikt verk må virkelig betraktes som et praktfullt produkt av
menneskesinnet, og som et problem av største interesse for ethvert tenkende
menneske som er opptatt av menneskehetens skjebne.»
Sitert i T.P.Hughes' Dictionary of Islam, s. 526-527.
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(4) Maunce Bucaille:
«Hypotesen som framsettes av de som anser Muhammad som Koranens forfatter,
blir ved iakttakelsen ovenfor, uholdbar. Hvordan skulle en analfabet person kunne bli
den viktigste forfatteren, hva angår litterær kvalitet, i hele den arabiske litteraturen?
Hvordan kunne han da uttale seg om sannheter av vitenskapelig natur, som ingen
mennesker kunne ha funnet fram til på denne tiden, og uten den minste feil i sine
uttalelser om emnet?»
The Bible, the Qur'an and Science, 1978, s.125.
(5) Dr. Steingass:
«Dets krav som et litterært verk bør kanskje ikke måles etter noen forutfattede regler
om subjektiv og estetisk smak, men hvilken virkning den hadde på de som levde
sammen med Muhammad og felles landsmenn. Hvis den talte så kraftfullt og
overbevisende til lytternes hjerter med hensyn til å sveise sammen hittil separate og
motvirkende elementer til en kompakt og velorganisert helhet, drevet av ideer som
var betydelig overlegne de som til da hadde styrt arabernes tankegang; da var dens
veltalenhet fullendt, ganske enkelt fordi den av noen ukultiverte stammer skapte en
sivilisert nasjon og et frisk pust i den gamle forvrengte historien.»
Sitert i T.P.Hughes' Dictionary of Islam, s. 528.
(6) Arthur J. Arberry:
«Ved å forsøke å forbedre mine forgjengeres prestasjoner, og presentere noe som i
det minste kan aksepteres som svak gjenspeiling av den arabiske Koranens store
retorikk, har jeg anstrengt meg for å studere de innviklede og svært varierende
rytmene, som bortsett fra budskapet i seg selv utgjør Koranens ubestridelige krav om
å rangere blant menneskehetens største litterære mesterverk. Denne svært
karakteristiske egenskapen, ‘den uforlignelige symfonien’, som den troende Pickthall
beskriver sin hellige bok, ‘bare klangen som beveger mennesker til tårer og
henrykkelse’, har nesten vært fullstendig ignorert av tidligere oversettere. Det er
derfor ikke overraskende, at det de har utformet virkelig lyder kjedelig og flatt
sammenlignet med den svært vakre originalen.»
The Koran Interpreted, Oxford University Press, London 1964.58
(7) Dr. Yoshihide Kozai:
Dr. Yoshihide Kozai er professor emeritus ved Universitetet i Tokyo, Hongo (Japan),
og han var direktør ved National Astronomical Observatory [Det nasjonale
astronomiske observatorium] i Mitaka, i Tokyo (Japan). Han har uttalt:
«Jeg er meget imponert over å finne sanne astronomiske fakta i Koranen. Moderne
58
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astronomer har studert veldig små deler av universet. Vi har konsentrert vårt arbeid
og våre anstrengelser for å forstå en meget liten del. Når vi bruker teleskop, kan vi
bare se små deler av himmelen uten å tenke på hele universet. Ved å lese Koranen, og
ved å svare på spørsmålene, så tror jeg at jeg kan finne min fremtidige metode for
forskning på universet.»59
(8) Professor Tejatat Tejasen:
Professor Tejatat Tejasen er leder for anatomisk avdeling ved Universitetet i Chian
Mai i Thailand. Han var tidligere dekan ved det medisinske fakultet ved samme
universitet. Under The Eighth Saudi Medical Conference [Den åttende saudiske
medisinske konferansen] i Riyadh i Saudi-Arabia, stod professor Tejasen fram og
fortalte:
«I løpet av de tre siste årene har jeg blitt interessert i Koranen... Fra mine studier og
fra hva jeg har lært på denne konferansen, tror jeg at alt som ble nedskrevet i
Koranen for fjorten hundre år siden må være sannheten, og at dette kan vitenskapelig
bevises. Siden profeten Mohammad verken kunne lese eller skrive, må Mohammad
ha vært en budbringer som overbrakte denne sannheten, åpenbart for ham som en
opplysning fra Skaperen. Denne Skaperen må være Gud. Derfor tror jeg det er tid for
å si La ilaha illa Allah, det finnes ingen annen guddom foruten Allah (Gud),
Mohammador rasoolo Allah, og Mohammad er Allahs (Guds) budbringer (profet). Til
slutt må jeg gratulere med en utmerket og svært vellykket konferanse... Jeg har fått
nye vitenskapelige og religiøse synspunkter, anledningen til å møte mange kjente
vitenskapsmenn, og jeg har fått mange nye venner blant deltakerne. Det mest
verdifulle av alt jeg har oppnådd ved å komme hit er La ilaha illa Allah, Mohammador
rasoolo Allah, og at jeg har blitt muslim.»60
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Kapittel

4
Mohammad
(Må Allah opphøye hans omtale og beskytte ham mot
ufullkommenhet)

EN KORT BIOGRAFI AV PROFETEN
MOHAMMAD

Mohammad

ble født i Mekka i år 570, i en tid da kristendommen enda ikke var
helt etablert i Europa. Han vokste opp som analfabet, ute av stand til å lese eller
skrive, noe som vedvarte helt til hans død. Hans far døde før han ble født, og moren
døde kort tid etter. Han ble derfor oppdratt av sin onkel som var fra den respektable
Quraysh-stammen.
Før Mohammads kall som profet, var hans folk uvitende om vitenskap, og de fleste
var analfabeter. Under oppveksten ble han kjent for å være både ærlig, sjenerøs og
oppriktig. Han ble ansett som så pålitelig at han var etterspurt i megling av tvister.
Hans gode rykte og personlige kvaliteter ledet han i en alder av 25 år til sitt ekteskap
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med Khadija, en enke som han hadde hjulpet i forretninger. Fra og med da ble han en
viktig og betrodd innbygger i Mekka. Historikere beskriver han som både rolig og
ettertenksom.
Mohammad
følte seg aldri helt tilfreds med å være en del av et samfunn hvis
verdier han anså var blottet for religiøs betydning. Han hadde som vane å trekke seg
tilbake fra tid til annen til en grotte ved navn Hira, for å meditere nær toppen av
Jabal al-Nur, «lysets fjell», nær Mekka. Da han var førti år gammel, mottok
Mohammad
sin første åpenbaring fra Allah gjennom engelen Gabriel.
Åpenbaringene fortsatte i tjuetre år, og samlet er de kjent som Koranen, hele den
pålitelige nedtegnelsen av Allahs åpenbaring. Den første åpenbaringen var:
Forkynn i din Herres navn! Han som skaper, skaper mennesket av en
liten seig klump. Forkynn! Se, Herren er den store velgjører, som ved
pennen har undervist, undervist mennesket om ting det ikke kjente…
[Koranen, 96:1-5].
Det var denne virkeligheten han gradvis lærte og trodde fast på helt til han fullt ut ble
klar over at det var sannheten.
Den første som konverterte til islam var Khadija, og hennes støtte og vennskap ga han
nødvendig oppmuntring og styrke. Han vant også støtte i sin familie og vennekrets.
Tre grunnleggende tema i budskapet var: Storhet til Den Ene Unike Gud, at
idoltilbedelse er verdiløst, advarsel om dom og troens nødvendighet, og medlidenhet
og moral i alt som har med mennesker å gjøre. Alle disse temaene representerte et
angrep på den usmakelige materialismen og idoltilbedelsen som var rådende i Mekka
på den tiden. Folk fra Mekka avviste ham da han begynte å bekjentgjøre budskapet.
Han og en liten gruppe tilhengere led en bitter forfølgelse som ble så ille at Allah
beordret dem om å emigrere i år 622.
Utvandringen (Hijrah) fra Mekka til Medina markerte begynnelsen av en ny periode
og derfor begynnelsen på den muslimske kalenderen. I løpet av sine lidelser fikk
Mohammad
trøst i kunnskapen som ble åpenbart til han om andre profeter, som
Abraham, Josef, og Moses, for hver av dem ble også forfulgt og testet.
Etter mange år og noen betydningsfulle slag, kunne Profeten og hans tilhengere
returnere til Mekka der de tilga sine fiender, og islam ble endelig etablert. Innen
Profeten døde i en alder av 63 år, hadde mesteparten av Arabia akseptert islam, og i
løpet av ett århundre etter hans død, hadde islam spredt seg så langt vest som Spania
og så langt øst som Kina. Det var helt klart at budskapet ikke var begrenset til
arabere, men for hele menneskeheten.
Muslimer tror at Profetens tradisjoner (Hadith) også er åpenbaringer. Antall
uttalelser som er samlet av hans tilhengere og lærde er omtrent 10 000. Noen typiske
eksempler på hans uttalelser er som følger:
Å søke kunnskap er obligatorisk for alle troende (menn og kvinner).
[Ibn Majah].
Å fjerne noe skadelig fra veien er nestekjærlighet. [Bukhari, Muslim].
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De som ikke viser ømhet og kjærlighet mot andre kan ikke forvente å
motta det. [Bukhari].
Tilbe Allah som om du ser Han; for selv om du ikke ser Han, kan Han se
deg. [Bukhari, Muslim].
Mohammad
er dypt elsket, høyt aktet og etterlignet av muslimer, som Allahs siste
sendebud, men han er ikke et objekt for tilbedelse.61

MOHAMMAD

I BIBELEN

For dem som følger Sendebudet, profeten fra folkene, som de finner
omtalt hos seg i loven og evangeliet… [Koranen, 7:157].

Bibelske profetier om Mohammads

komme

Abraham er meget aktet som monoteismens patriark og felles forfar til jøder, kristne
og muslimer. Gjennom hans andre sønn Isak, kom alle israelittiske profeter inkludert
mektige skikkelser som Jakob, Josef, Moses, David, Salomo og Jesus (Fred og
velsignelse være med dem alle). Disse store profetenes komme var delvis en
oppfyllelse av Allahs løfte om å velsigne jordens nasjoner gjennom Abrahams
nedstamming [Første Mosebok, 12:2-3]. En slik oppfyllelse blir fullhjertet godtatt av
muslimer, siden en av trosartiklene er å tro på, og respektere alle profetene.

Ismael og Isaks velsignelser
Var Abrahams førstefødte sønn Ismael og hans etterkommere inkludert i Allahs pakt
og løfte? Noen få vers fra Bibelen kan kaste lys på dette spørsmålet:
1) Første Mosebok 12:2-3 snakker om Allahs løfte til Abraham og hans etterkommere
før han fikk noen barn.
2) Første Mosebok 17:4 forteller om Allahs løfte etter fødselen til Ismael og før Isaks
fødsel.
3) I Første Mosebok kapittel 21, velsignes spesielt Isak, men Ismael ble også spesielt
velsignet og som Allah lovet å bli «en stor nasjon» spesielt i Første Mosebok 21:13, 18.
4) I følge Femte Mosebok 21:15-17 skal ikke de tradisjonelle rettigheter og privilegier
til den førstefødte sønnen bli påvirket av sin mors sosiale status (være en «fri» kvinne
slik som Sara, Isaks mor, eller en «slavinne» som Hagar, Ismaels mor). Dette er kun
forenlig med moralske og humanitære prinsipper fra alle åpenbarte religioner.
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5) Det erklæres i Første Mosebok 21:13 og 16:3, at Ismael er ektefødt sønn og
«avkom» av Abraham og Hagar, som var Abrahams kone. Etter Jesus, det siste
israelittiske sendebud og profet var det tid for at Allahs løfte om å velsigne Ismael og
hans etterkommere ble oppfylt. Mindre enn 600 år etter Jesus kom det siste
sendebudet Mohammad
, etterkommer fra Abraham gjennom Ismael. Allahs
velsignelse til begge hovedgrenene av Abrahams familietre var nå oppfylt. Finnes det
ytterligere bevis som bekrefter at Bibelen faktisk forutsa profeten Mohammads
komme?

Mohammad

: En profet lik Moses

Allah lovte lenge etter Abraham, å sende det etterlengtede sendebudet, og denne
gangen ble det repetert fra Moses’ ord:
En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, likesom deg, og
jeg vil legge mine ord i hans munn. [Femte Mosebok 18:18].
Moses sa at den profeten som Allah skulle sende er:
1) Fra israelittenes brødre, en referanse til deres søskenbarn fra ismaelittene siden
Ismael var den andre sønnen til Abraham som tydelig var lovet å bli en «stor nasjon».
2) En profet lik Moses. Det har knapt vært to profeter som var så like som Moses og
Mohammad
. Begge ble gitt en omfattende lov, og formaninger om levesett. Begge
hadde sammenstøt med sine fiender, og seiret på mirakuløse måter. Begge var
akseptert som profeter og statsmenn. Begge emigrerte i etterkant på grunn av
sammensvergelser for å myrde dem. Analogier (sammenligninger) mellom Moses og
Jesus ignorerer ikke bare de likhetene som er nevnt over, men de ignorerer også
andre viktige likheter. Disse inkluderer likheten mellom Moses og Mohammad
angående naturlig fødsel, familieliv og død, som skiller seg fra Jesus på alle disse
punktene. I tillegg ble Jesus av sine tilhengere ansett for å være Allahs sønn, og ikke
bare en profet fra Allah, som Moses og Mohammad
var – og som muslimer tror at
også Jesus var. Denne profetien henviser derfor til Mohammad
og ikke til Jesus,
fordi Mohammad
er mer lik Moses enn Jesus.
Tabellen nedenfor viser helt klart at profeten som Allah lovte å sende de kristne, og
den profeten som de skulle akseptere og anse som deres leder, er profeten
Mohammad
. Den viser at Moses og Mohammad
på mange måter var like, og
den viser også at profeten Jesus ikke passer den bestemte profetien.62
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sammenligningsområde

Moses

Mohammad

Jesus

Fødsel:

Vanlig

Vanlig

Uvanlig

Gift, barn

Gift, barn

Enslig, ingen barn

Vanlig

Vanlig

Uvanlig

Profet/statsmann

Profet/statsmann

Profet

Til Median

Til Medina

Ingen

Kraftig forfølgelse

Kraftig
forfølgelse/kamper

Ingen lignende
sammenstøt

Moralsk/fysisk seier

Moralsk/fysisk seier

Moralsk seier

I hans levetid (Torah)

I hans levetid
(Koranen)

Etter han

Åndelig/rettslig

Åndelig/rettslig

Hovedsakelig åndelig

Familieliv:
Død:
Karriere:
Tvungen
emigrasjon(i
voksen alder)
Sammenstøt med
fiender:
Resultat av
sammenstøt:
Nedskrevne
åpenbaringer:
Læremåte:

Godkjennelse av
hans lederskap (av Avvist/deretter godtatt Avvist/deretter godtatt
hans folk)

Avvist (av de fleste
israelittene)

Den forestående profeten skulle komme fra Arabia
Femte mosebok 33:1-2 kombinerer henvisninger til Moses, Jesus og Mohammad
.
Den uttaler seg om at Gud (Guds åpenbaring) kom fra Sinai, stiger opp fra Seir
(antagelig landsbyen Sa’ir nær Jerusalem) og skinner i sin fulle glans fra Paran. I
følge Første Mosebok 21:21, bosatte Ismael seg i Parans ørken (Arabia, mer bestemt
Mekka).
King James versjon av Bibelen nevner i Salmenes bok 84:4-6, at pilegrimene passerer
gjennom Ba’ca-dalen (et annet navn for Mekka).
Jesaja 42:1-13 taler om den som Allah elsker. Hans utvalgte og sendebud som skal
bringe ned en lov som er ventet på øyene, og som «ikke skal bli utmattet og ikke bryte
sammen, før han har utbredt retten på jorden.» Vers 11 kobler den ventede med
Kedars etterkommere. Hvem er Kedar? I følge Første Mosebok 25:13 var Kedar
Ismaels andre sønn, og profeten Mohammads
stamfar.
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Mohammads utvandring fra Mekka til Medina:
Profetert i Bibelen?
Habakkuk 3:3 taler om at Gud (Guds hjelp) kommer fra Teman (en oase nord for
Medina, i følge J. Hastings bibelske ordbok), og den hellige som kom fra Paran. Den
hellige som ble forfulgt og utvandret fra Paran (Mekka) for å bli entusiastisk mottatt i
Medina, var ingen annen enn profeten Mohammad
.
Begivenheten om Profetens utvandring og hans forfulgte tilhengere blir virkelig livlig
beskrevet i Jesaja 21:13-17. Det avsnittet forutsa også slaget ved Badr. De troende var
få i antall, lite bevæpnet, og de seiret mirakuløst over Kedars «mektige»
etterkommere, som ønsket å ødelegge, og skremme sitt folk fra islam.

Koranen forutsagt i Bibelen?
Allahs ord (Koranen) ble virkelig puttet i Mohammads
munn over en periode på
23 år. Han var ikke Koranens «forfatter». Koranen ble diktert av engelen Gabriel som
ba Mohammad
om å repetere Koranens ord slik han hørte dem. Disse ordene ble
memorert og skrevet ned av de som hørte dem i løpet av Mohammads levetid, og
under hans oppsyn.
Var det en tilfeldighet at profeten «lik Moses» fra Israelittenes «brødre» (fra
Ismaelittene) også ble beskrevet som en hvis ord Gud legger Sine ord og at han vil
snakke i Guds navn, [Femte Mosebok 18:18-20]. Var det også en tilfeldighet at
«talsmannen» som Jesus forutsa skulle komme etter ham, og at «han skal ikke
snakke av seg selv, han snakker om alt han hører.» [Joh. 16:13].
Var Jesajas bånd mellom sendebudet som var beslektet med Kedar, og en ny sang (en
ny skrift på et nytt språk) som skal synges til Herren [Jesaja 42:10-11] også en
tilfeldighet? Mer bestemt profeterer Jesaja «for med stotrende lepper, og et annet
språk, vil han snakke til dette folket» [Jesaja 28:11]. Det siste verset beskriver
nøyaktig profeten Mohammads «stotrende lepper» og reflekterer spenningen og
konsentrasjon han gjennomgikk i åpenbaringens tid. Et annet poeng er at Koranen
ble åpenbart i deler, over en tidsperiode på 23 år. Det er interessant å sammenligne
dette med Jesaja 28:10, som taler om samme sak.

Profeten – Talsmannen – Mohammad
Frem til Jesus’ (fred være med ham) tid ventet fremdeles israelittene på profeten lik
Moses, som var forutsagt i Femte Mosebok 18:18. Da Johannes døperen kom, spurte
de ham om han var Kristus, han svarte «nei». De spurte om han var Elias og han
svarte «nei». Deretter spurte de ham: «Er du den profeten» og han svarte «nei.»
[Joh. 1:19-21].
I Evangeliet står det i følge Johannes [kapitlene 14-16] at Jesus snakket om
«talsmannen» eller trøsteren som ville komme etter han, som blir sendt av Faderen
som en annen talsmann som vil lære nye ting som Jesus’ samtidige ikke klarte å bære.
Mens talsmannen beskrives som sannhetens ånd (hvis betydning likner Mohammads
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kjente tittel Al-Amin, den pålitelige), identifiseres han i et vers som den hellige ånd
[Joh. 14:26]. En slik betegnelse er derimot i uoverensstemmelse med profilen av den
talsmannen. I den bibelske ordboken (Ed. J. Mackenzie) står det, «Jeg må medgi at
disse momentene ikke gir et helt sammenhengende bilde.»
Historien forteller oss at mange av de tidligere kristne innså at talsmannen var en
mann og ikke en ånd. Dette kan forklare at tilhengere ble påvirket av noen som
hevdet å være den ventede «talsmannen», uten å overholde kriteriene som Jesus
fastsatte.
Det var profeten Mohammad
som var talsmannen, trøsteren, hjelperen og
advareren som Allah sendte etter Jesus. Han bevitnet Jesus, lærte nye ting som ikke
ble tålt på Jesus’ tid, han talte det han hørte (åpenbaring), og han er hos de troende
(gjennom sin godt bevarte lære). Slik lærdom vil for alltid bestå, da han var Allahs
siste sendebud, det eneste universale sendebudet for å samle hele menneskeheten
under Allah, og på sannhetens fredede vei. Han fortalte i detalj om mange hendelser
som skulle komme og som «hendte». Han oppfylte kriteriene som ble gitt av Moses
for å skjelne mellom en sann og falsk profet [Femte Mosebok 18:22]. Han viste
verden hva synd, rettferdighet, og dom var [Joh. 16:8-16].

Ble skifte av religiøst lederskap profetert?
Etter israelittenes avvisning av profeten Jesus var det på tide at Allahs løfte om å
gjøre Ismael til en stor nasjon, ble oppfylt [Femte Mosebok 21:13,18]. I Matteus
21:19-21 snakket Jesus om det fruktesløse fikentreet (et bibelsk symbol på profetisk
arv) som skulle svinne, siden det hadde hatt 3 år på seg til å gi frukt (varigheten på
Jesus’ profetvirke). I et annet vers i samme kapittel sa Jesus: «Derfor sier jeg dere:
Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter.» [Matteus
21:43]. Nasjonen til Ismaels etterkommere (den avviste steinen i Matteus 21:42) som
seiret over alle supermakter i sin tid slik Jesus profeterte: «Og den som faller mot
denne steinen, skal bli knust. Men den som steinen faller på, skal bli
smadret.»[Matteus 21:44].

Sammentreff tatt ut av sammenheng?
Er det mulig at flere av profetiene som er nevnt her, er alle individuelle og
kombinerte feiltolkninger tatt ut av sammenheng? Eller er det slik at vers som sjelden
studeres passer konsekvent sammen og helt klart peker på profeten Mohammad
,
og hvordan han forandret menneskenes historie? Er det fornuftig å beslutte at alle
disse profetiene som finnes i forskjellige bibelske bøker og som forskjellige profeter
fortalte i forskjellige tidsperioder er alle tilfeldigheter? Hvis det er slik: her er en
annen merkelig «tilfeldighet»:
Et av tegnene på at Profeten skulle komme fra Paran (Mekka) var at han skulle
komme med «ti tusener av hellige» (Femte Mosebok 33:2). Det var antall troende
som fredelig ledsaget profeten Mohammad
tilbake til sitt fødested Paran (Mekka)
etter at de hadde seiret, for å ødelegge de gjenværende tilbedelsessymbolene inni
Kabaen.
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Sier Gud, som sitert av Moses
Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, ham vil jeg kreve til
regnskap. (Femte Mosebok 18:19).63

HVA SIER DE OM PROFETEN
MOHAMMAD ?
1) I britisk leksikon står det:
«… mange detaljer i tidligere kilder viser at han var en ærlig og redelig mann. Like
ærlige og lojale menn, respekterte ham.»
Encyclopedia Britannica, (bind 12).
2) John Austin sa:
«På litt mer enn ett år ble han faktisk i navnet den åndelige, og tidsmessige lederen av
Medina, med sine hender på spaken som skulle ryste verden.»
Muhammad the prophet of Allah, T.P.’s og Cassel’s weekly, 24. September 1927.
3) John William Draper sa:
«Fire år etter at Justinianus døde i år 569, ble Mohammad født, i Mekka, Arabia.
Denne mannen hadde større innflytelse over menneskene enn noe annet menneske.»
A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, bind 1, s. 329330.
4) Mahatma Gandhi, uttaler seg om Mohammads
India):

karakter i (Young

«Jeg ønsket å vite det beste om én, som i dag har den uomstridte innflytelsen på
millioner av menneskehetens hjerter. Jeg ble mer enn overbevist om at det ikke var
sverdet som vant plass for islam i de dagers livssystem. Det var den ubøyelige
enkeltheten, Profetens absolutte selvutslettelse, de samvittighetsfulle hensyn for sine
løfter, hans intense hengivenhet overfor sine venner og følgesvenner, hans
fryktløshet, hans rettferdighet, hans absolutte tillit til Gud og sin egen misjon. Disse
og intet sverd bar alt frem og overvant ethvert hinder. Da jeg hadde lest andre bind
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Mohammad in the Bible (Mohammad I Bibelen), Dr. Jamal Badawi.
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(av Profetens biografi) ble jeg bedrøvet over at det ikke var mer å lese om hans
storslåtte liv.»
5) Thomas Carlyle var i sin bok (Heroes and Hero worship) simpelthen
forbløffet over:
«Hvordan en enkel mann egenhendig kunne forene krigende stammer og
omvandrende beduiner til en meget mektig og sivilisert nasjon på mindre enn to
tiår.»
6) Diwan Chand Sharma skrev:
«Mohammad var godhetens sjel, og hans innflytelse føltes og ble aldri glemt av dem
som omgav ham.»
D.C. Sharma, The Prophets of the East, Calcutta, 1935, s.12.
7) Professor C. Snouck Hurgronje sa:
«Folkeforbundet som ble grunnlagt av islams profet, fastlegger prinsipper for et
internasjonalt samhold og menneskelig brorskap på slike universelle fundamenter,
som å vise andre nasjoner lyset.» Han fortsetter: «Faktum er, at ingen nasjon i hele
verden kan vise en parallell til hva islam har gjort for realiseringen av ideen om
Folkeforbundet.»
8) Professor Ramakrishna Rao sa:
«Det er ytterst vanskelig å få vite hele sannheten om Mohammads personlighet. Jeg
klarer kun å fange et glimt av den. Hvilken dramatisk rekke med naturskjønne
scener! Der er Mohammad profeten, krigeren, foretningsmannen, statsmannen,
taleren og reformatoren; Mohammad, som beskytter slaver og foreldreløse.
Mohammad, dommeren, kvinners frigjører og helgen. I alle disse storartede rollene,
og i alle disse områdene med menneskelige aktiviteter, er han lik en helt.»
9) Lamartine sa:
«Hvis storhet i formål, lite midler, og forbausende resultater er de tre kriteriene til et
menneskelig geni, hvem vil da våge å sammenligne enhver stor mann i historien med
Mohammad? De mest berømte menn lagde kun våpen, lover og imperium. De
grunnla ikke annet enn materiell makt som ofte skrumpet bort fremfor øynene deres.
Denne mannen beveget ikke bare hærer, lovgivning, imperier, folk og fyrstehus, men
millioner av mennesker i en tredjedel av den bebodde verden og mer enn det; han
beveget alter, guder, religioner, ideer, tro og sjeler. Hans overbærenhet i seier, og
hans ambisjoner var fullstendig hengiven en ide, ikke et imperium, hans endeløse
bønner, hans mystiske samtaler med Gud, hans død og hans triumf etter døden; alt
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dette bevitner om solid overbevisning som ga han kraft til å gjeninnføre en
trosretning.
Denne trosretningen var dobbel: Guds enhet og en immateriell Gud; den første
forteller hva Gud er, og den siste hva Gud ikke er. Den ene velter falske guder med
sverdet, og det andre starter en idé med ord. Filosof, taler, apostel, lovgiver, erobrer
av ideer, gjenoppretter av logisk tro. Mohammad er grunnleggeren av tjue jordiske
imperium og et åndelig. Etter alle målestokker som menneskelig storhet kan måles
etter; hvilket menneske var større enn ham?»
Histoire de la Turquie, Paris 1845, bind 2, s. 276-277.
10) Annie Besant sa:
«Det er umulig for enhver som studerer livet og karakteren til den store Profeten fra
Arabia, som visste hvordan han tenkte og levde, å føle noe annet enn ærbødighet for
den mektige Profeten, en av de store sendebudene fra Den Høyeste. Det er mye jeg
skriver som kan være velkjent for mange. Hver gang jeg leser dem om igjen, så føler
jeg fremdeles en slags ny beundring, en følelse av ærbødighet for den mektige læreren
fra Arabia.»
The life and teachings of Muhammad, Madras 1932, s. 4.
11) Annie Besant om profeten Mohammads

ekteskap:

«Prøver du å fortelle meg at denne mannen giftet seg av lyst og seksuell lidenskap da
han var 50 år gammel, den alderen da lidenskapen begynner å dabbe av? Denne
mannen giftet seg med en kvinne mye eldre enn seg selv da han var 24 år og i sin
beste alder. Han giftet seg da det seksuelle instinktet var på det høyeste, og han forble
trofast mot henne i 26 år. Menns liv skal ikke dømmes på denne måten, og hvis du ser
på de kvinnene som han giftet seg med, vil du se at av alle kom det i stand en allianse
for hans folk, eller gevinst for hans tilhengere, eller at kvinnen sårt trengte
beskyttelse.»
The Life and Teachings of Muhammad, Madras 1932.
12) Bosworth Smith sa:
«Han var keiser og pave i ett; men han var pave uten en paves fordringer, og keiser
uten en keisers legioner: uten noen stående hær, uten livvakt, uten palass. Uten noen
fast inntekt; hvis noen mann noen gang hadde rett til å si at han styrte med
guddommelig rett, var det Muhammad, for han hadde hele makten uten dens
instrumenter, og uten dens underhold.»
Muhammad and Muhammadanism, London 1874, s. 92.
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13) Michael H. Hart sa:
«Mitt valg av Mohammed til å toppe listen over verdens mest innflytelsesrike
personer vil kanskje overraske noen lesere og bli trukket i tvil av andre, men han var
den eneste mannen i historien som var overlegent vellykket både på det religiøse og
verdslige nivået.»
The 100: A ranking of the most influential persons in history, New York: Hart
Publishing Company, Inc. 1978, s. 33.
14) En bekjent britisk forfatter har sagt:
«Ingen stor religiøs leder har blitt behandlet så ondskapsfullt som profeten
Mohammad. Han ble angrepet som en kjetter, en bedrager, eller en vellysting, og det
er fortsatt mulig å finne referanser om han som ‘den falske profet’. En nåtidens tysk
forfatter beskyldte profeten Mohammad for å være vellystig, og at han omga seg med
unge kvinner. Denne mannen ble ikke gift før han var 25 år gammel, da levde han og
hans kone lykkelig og trofast mot hverandre i 24 år, helt til hennes død da han var 49
år gammel. Det var kun da han var mellom 50 år og til sin død da han var 63 år, at
profeten Mohammad giftet seg med flere, og det var kun en av dem som var jomfru.
Han giftet seg med de fleste av dynastisk og politiske årsaker. Profetens rulleblad var
helt opplagt bedre enn Henry VIII, som var overhode i den Engelske kirken.»
Geoffrey Parrinder, Mysticism in the World’s Religions, New York: Oxford University
Press, 1976, s. 121.
15) W. Montgomery Watt sa:
«Hans villighet til å tåle forfølgelse for sin tro, den høye moralske karakteren til de
mennene som trodde på ham og så opp til han som en leder, og storheten av hans
endelige bragd; alt vitner om hans grunnleggende rettferdighet. Å gå ut fra at
Mohammad er en bedrager, skaper flere problemer enn det løser. Ingen av historiens
store skikkelser er så dårlig verdsatt i vesten, som Mohammad.»
Mohammad at Mecca, Oxford 1953, s. 52.
16) James A. Michener sa:
«Mohammad, den inspirerte mannen som grunnla islam ble født i ca år 570, inn i en
arabisk stamme som tilba avguder. Han ble foreldreløs ved fødselen, og han var alltid
veldig omsorgsfull overfor de fattige og nødlidende, enken og den foreldreløse, slaven
og den underkuede. Da han var 20 år var han allerede en fremgangsrik
forretningsmann, og ble snart leder for en kamelkaravane som ble eid av en
velhavende enke. Da han fylte 25 år fridde hans arbeidsgiver til ham, fordi hun
erkjente hans dyd og mange fortrinn. Selv om hun var 15 år eldre enn ham, giftet han
seg med henne og forble en hengiven ektemann til hun døde.
Likesom nesten alle de andre profetene før ham, prøvde Mohammad å unngå å tjene
som formidler av Guds ord fordi han følte seg utilstrekkelig, men engelen befalte ham
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om å lese. Så vidt vi vet var ikke Mohammad i stand til å lese eller skrive, men han
begynte å diktere de inspirerte ordene som snart skulle revulosjonere en stor del av
verden; ‘Det finnes kun én Gud’.
Mohammad var i alle henseender en rasjonell mann. Da hans elskede sønn Ibrahim
døde inntraff en solformørkelse, og snart gikk det rykter om Guds personlige
kondolanse. Deretter skal Mohammad ha sagt følgende: ‘En eklipse er et
naturfenomen. Det er dumt å tilskrive et menneskes død eller fødsel med slike
fenomener.’ Ved Mohammads død ble det gjort et forsøk på å guddommeliggjøre
ham, men mannen som skulle bli hans administrative etterfølger kvalte hysteriet med
en av de mektigste taler i religionens historie: ‘Hvis det er noen blandt dere som tilber
Mohammad, så er han død, men hvis det er Gud dere tilber, så lever Han for evig’.»
Islam, the misunderstood religion, Reader's Digest, mai 1955, s 68-70.
17) George Bernard Shaw sa om han:
«Han må kalles humanitetens frelser. Jeg tror at dersom en mann som ham påtok seg
den moderne verdens diktatorstilling, så ville han lyktes med å løse problemene på en
måte som ville brakt verden den meget nødvendige fred og lykke.»
The Genuine Islam, Singapore 1936, bind 1, nr. 8.
18) Edward Gibbon og Simon Ocklay sa:
«Det er ikke spredningen som får oss til å undre, men at religionen er permanent. Det
samme rene og perfekte inntrykket som han har innpreget i Mekka og Medina er
bevart, etter tolv århundrers revolusjoner av indere, afrikanere og den tyrkiske
omvendelsen til Koranen. Islam har enhetlig motstått fristelsen til å redusere
hensikten med troen og gudsfrykten til et nivå med følelser og menneskers fantasi.
Islams enkle og uforanderlige erklæring er ‘Jeg tror på én Gud og Mohammad er
Guds sendebud’. Det intellektuelle bildet av Gud har aldri blitt degradert til synlige
idoler. Profetens ære har aldri brutt omfanget av menneskelig ærbarhet, og
forskriftene i hans kall har begrenset disiplenes takknemlighet innenfor fornuftens og
religionens grenser.»
History of the Saracen Empire, London 1870, s. 54.
Det minste man kan gjøre som et tenkende og bekymret menneske, er å stoppe et
øyeblikk og stille spørsmålet: Kan disse usedvanlige og revolusjonerende uttalelsene
virkelig være riktige? Dersom de virkelig er riktige og en ikke visste hvem
Mohammad
er, eller har hørt om ham, er det ikke på tide å reagere på denne store
utfordringen å lære han og kjenne?
Det koster en ingenting, men kan vise seg å være begynnelsen til en helt ny periode i
ens liv.
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Kapittel

5
De vanligste misoppfatningene om islam
Hvorfor kan nonner dekke seg fra hode til tå og bli respektert for å vie sitt liv til
Gud, mens muslimske kvinner som gjør det samme blir sett på som «undertrykt»?
Hvorfor kan en jøde la skjegget sitt gro og bli sett på som en praktiserende troende,
mens muslimer som gjør det samme blir sett på som «ekstremister»?

Det virker som om at det er mange misoppfatninger om muslimer og islam blant folk
i Vesten. Mange tror at Vesten er langt fremskredet, opplyst og liberal mens islam er
det motsatte; primitiv, uvitende og undertrykt. En av grunnene til at folk tror dette, er
at media gang etter gang fremstiller muslimer på en måte som er motsatt av islams
lære. Nøkkelen for å forstå islam og muslimer er å motstå stereotyper og undersøke
hver eneste situasjon ifølge islams lære, IKKE etter enkelte muslimers handlinger. Av
denne grunn følger de vanligste misoppfatningene om islam og muslimer:

Misoppfatning 1
Kvinner er underordnet menn i islam, fordi:
A) En mann kan gifte seg med opptil fire koner, mens en kvinne kun kan
gifte seg med én mann.
B) En manns del av arv er større enn kvinners.
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C) Er to kvinnelige vitner likestilt med ett mannlig vitne?
D) Kvinner må være tildekket.
a) En mann kan gifte seg med opptil fire koner, mens en kvinne kun kan
gifte seg med én mann.
Koranen er muslimenes Hellige Bok og den eneste religiøse Boken som sier: … gift
dere da med én… [Koranen 4:3]. Dette påbudet finnes ikke i bibelen, i hinduistiske
skrifter eller i den jødiske boken osv. Det finnes mange referanser til forskjellige
profeter og konger i bibelen som hadde flere koner. Abraham hadde tre koner, mens
kong Salomo hadde syv hundre koner osv. I hinduismens litteratur har de
forskjellige gudene hundrevis av koner. Krishna hadde tusen kvinner og konkubiner.
Jødene brukte å gifte seg mer enn én gang helt frem til 1950 årene. Av alle disse
religionene er det kun islam som regulerer antall koner en mann kan ha samtidig, og
begrenser antallet til fire stykker.
Monogamiet som kristne, hinduer og jøder praktiserer i dag, er ikke fra religionen
men fra regjeringen. Monogamiet har ingen religiøs betydning, det er en
menneskelagd regel. Monogami hørte ikke til deres tro, men var resultat av en
parlamentshandling.
Det indiske parlamentet vedtok for eksempel i 1954 den hinduistiske ekteskapsloven
som forbyr en hinduistisk mann å gifte seg med mer enn én kone. De jødiske
rabbinerne satte sammen en monogamiregel i det tiende århundret, selv om det ikke
trådte i kraft før seint på 1950 tallet. Likeledes godkjente de europeiske landene og
den amerikanske regjeringen lover som gjorde monogami som regel i deres land for
en tid tilbake. Mormonene gifter seg fremdeles med flere enn én.
I Surah Nisah [Koranen, kapittel 4, Kvinnene] tillater Allah menn å gifte seg med én,
to, tre, eller fire kvinner, såfremt han er rettferdig mellom dem. Hvis han ikke klarer å
være rettferdig, oppfordres han til kun å gifte seg med én.
Det er ikke obligatorisk å gifte seg med flere koner, men kun et valg for å holde ut
unike omstendigheter som samfunn møter fra tid til annen. I mange av dagens
samfunn er det ikke like mange menn som kvinner. Det er flere kvinner enn menn i
Europa, USA, og andre steder. I India er det derimot nedgang i antall kvinner på
grunn av mange aborter av kvinnelige fostre. Siden det ikke vil være nok kvinner for
hinduistiske menn å gifte seg med om noen år fra nå av, har krisen allerede startet.
I land der den kvinnelige andelen er større enn menn, er kvinners valg å dele mann
med en annen kvinne, å forbli enslig, eller å bli allemannseie. Spør enhver kvinne
som ikke kan finne seg en ugift mann å gifte seg med, om det er et bedre valg å dele
ektemann med en annen kvinne, å forbli enslig, eller kun være en elskerinne? Som
lovlig gift kvinne får hun samme rettigheter som den første konen, hun får lovlig
status og arverettigheter for seg selv og sine barn, og det viktigste; hun får respekt og
ærbarhet. Det er ikke noe valg å bli elskerinne. I Vesten er det ingen problemer med å
være elskerinne eller kjæreste, men å bli kone nummer to er fullstendig uakseptabelt.
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Polyandri
Islam tillater ikke polyandri, det vil si at en kvinne gifter seg med flere menn. Det er
mannens barn kvinnen bærer, og hvis en kvinne har flere ektemenn, er det ikke lett å
vite hvem som er barnets biologiske far. Når et barn unnfanges, fyller Allah
foreldrenes hjerter med kjærlighet og ømhet slik at de kan oppfostre barnet. Uten
denne kjærligheten kan ikke livet opprettholdes. Hvis det oppstår diskusjon om hvem
som er far til barnet, vil det ikke være noen kjærlighet i fedrenes hjerter. Psykologer
bekrefter at barn som vokser opp uten å vite hvem deres far er, mangler stabilitet og
modenhet. På grunn av den vitenskapelige fremgangen i DNA testing kan man i disse
dager si hvem faren er; men disse testene ble kun nylig tilgjengelig for
menneskeheten. Islam har gjennom historien sørget for fred og stabilitet i familien,
fremfor splid.64
b) En manns andel av arv er større enn kvinners.

1. Arv i Koranen
Den Hellige Koranen inneholder en spesifikk og detaljert veiledning angående
fordeling av arv mellom rettmessige arvinger. Koranvers som inneholder veiledning
angående arv er:
* Surah Baqarah (kapittel 2), vers 180 og 240.
* Surah Nisah (kapittel 4), vers 7-9, 19, og 33.
* Surah Maidah (kapittel 5), vers 106-108.

2. Slektningers spesifikke andel av arv
Det er tre vers i Koranen som gir en bred beskrivelse av nære slektningers andel:
Surah Nisah (kapittel 4), vers 11-12, og 176.

3. Noen ganger arver kvinner det samme, eller mer enn menn:
I de fleste tilfellene arver en kvinne halvparten av det den mannlige motparten arver.
Dette er derimot ikke bestandig tilfelle. I saker der den avdøde ikke har levnet
forfedre eller avkom, men har en halvbror og en halvsøster, arver hver av dem en
sjettedel.
Hvis avdøde har gjenlevende barn, arver foreldrene en like stor del hver, som er en
sjettedel. En kvinne kan også i enkelte tilfeller arve dobbelt så mye som en mann.
Dersom den avdøde er en kvinne uten barn, eller søsken, og gjenlevende er
ektemannen og hennes foreldre. Da arver ektemannen halvparten av hennes formue,
mens moren arver en tredjedel og faren den gjenstående sjettedelen. I denne
bestemte saken er morens del av arven dobbelt så mye som farens.
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4. Kvinner arver vanligvis halvparten enn menn:
Vanligvis er kvinners del av arv halvparten av menns, som for eksempel i følgende
saker:
1. En datter arver halvparten av det sønnen arver.
2. Hvis avdøde ikke har barn, arver konen en åttendedel og ektemannen en fjerdedel.
3. Hvis avdøde har barn, arver konen en fjerdedel og ektemannen halvparten.
4. Hvis avdøde ikke har forfedre eller avkom, så arver søsteren halvparten så mye
som broren.

5. Menn arver dobbelt så mye som kvinner fordi de er
økonomisk ansvarlige for familien.
Kvinner har ingen økonomiske forpliktelser i islam, og det økonomiske ansvaret
ligger på mannens skuldre. Før en kvinne gifter seg, er det faren eller brorens plikt å
sørge for husrom, mat, klær og andre finansielle behov. Etter ekteskapet er det
ektemannen eller sønnens plikt. Islam holder mannen økonomisk ansvarlig for
familiens behov. Menn får dobbel del av arven for å klare dette ansvaret.
Hvis for eksempel en mann dør, og etterlater 150 000 kroner for barna (en sønn og
en datter), så arver sønnen 100 000 kroner og datteren 50 000 kroner. På grunn av
sønnens ansvar overfor familien, bruker han antagelig store deler av beløpet på
familien. Derfor har han i realiteten mindre prosent av arven igjen til seg selv. På den
andre siden er ikke datteren pliktig til å bruke en eneste krone på andre enn seg selv.
Vil man foretrekke å arve 100 000 kroner og bruke nesten alt på familien, eller arve
50 000 kroner og beholde hele beløpet for seg selv?65
c) Er to kvinnelige vitner likestilt ett mannlig vitne?
Det er ikke riktig at to kvinnelige vitner alltid anses som likestilt ett mannlig vitne,
kun i enkelte tilfeller. Det er fem vers i Koranen som nevner vitner uten å spesifisere
om det er mann eller kvinne, og ett vers som sier at to kvinnelige vitner er likestilt ett
mannlig vitne. Dette verset er i Surah Baqarah. Dette er det lengste verset i Koranen
og tar for seg finansielle transaksjoner. Koranen sier:
Dere som tror, når dere avtaler et lån for en viss periode, så skriv det
ned. La en skriver skrive det for dere på rett vis. Ingen skriver må
unnslå seg for å skrive, noe Gud har latt ham lære. Så la ham skrive,
mens debitor dikterer, og må han frykte Gud sin Herre, så han skriver
verken mer eller mindre. Hvis debitor er mentalt eller fysisk svak eller
ikke kan diktere, så la en som varetar hans interesser diktere på rett vis.
Og tilkall to mannlige vitner, eller en mann og to kvinner, av slike som
dere kan godta som vitner, slik at hvis en av kvinnene skulle huske feil,
så kan den andre påminne henne… [Koranen, 2:282].
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I saker angående finansielle transaksjoner, anbefales det å sette opp skriftlige
kontrakter mellom partene, og ha to vitner som bør være menn. Hvis du ikke kan
finne to menn, er det nok med en mann og to kvinner.
Hvis for eksempel en person ønsker å operere en bestemt sykdom, vil han foretrekke
å få behandlingen bekreftet av to kvalifiserte kirurger. Dersom han ikke finner to
kirurger, er hans andre valg en kirurg og to praktiserende allmennleger.
På samme måte foretrekkes to menn i økonomiske transaksjoner. Islam forventer at
menn forsørger sin familie og gjør det bra i økonomiske transaksjoner da det
økonomiske ansvaret hviler på deres skuldre. Det kan også være en mann og to
kvinner som vitner, og hvis en av kvinnene gjør en feil, kan den andre påminne
henne. Det arabiske ordet som brukes i Koranen er Tazil, som betyr «forvirret» eller
«å feile». Mange har feilaktig oversatt dette ordet til «å glemme». Det er kun i
finansielle transaksjoner at to kvinnelige vitner er likestilt med ett mannlig vitne.
Noen lærde er derimot av den mening at kvinners holdning også kan ha en effekt på
vitnet i en drapssak. I slike omstendigheter kan en kvinne bli mer forskrekket
sammenlignet med en mann. På grunn av hennes følelsesmessige tilstand kan hun bli
forvirret. Derfor mener noen jurister at selv i drapssaker er to kvinnelige vitner
likestilt med en mann. I alle andre saker er ett kvinnelig vitne likestilt med ett
mannlig. Det er omtrent fem vers i Koranen som nevner vitner, uten å spesifisere
mann eller kvinne.
Når det settes opp et testamente for arv anbefales to rettferdige personer som vitner.
I Koranens Surah Maidah står det:
Dere som tror når noen av dere ligger for døden, og tiden for
testamentariske disposisjoner er kommet, da skal det sørges for vitner,
to rettsindige menn blant dere, eller to andre utenfra hvis dere er på
reise, og dødens begivenhet rammer dere. [Koranen, 5:106].
To rettferdige personer i skilsmissesaker. Fire vitner kreves i saker der ærbare
kvinner anklages. [Koranen 24:4].
Noen lærde mener at regelen om at to kvinnelige vitner er likestilt med ett mannlig
vitne bør brukes i alle saker. Dette kan vi ikke være enig i, fordi Surah Noor i Koranen
nevner helt klart ett kvinnelig vitne og ett mannlig:
Den som kaster tvil over sin hustru, og ikke har andre vitner enn seg
selv, la hans vitnesbyrd være at han sverger en firfoldig ed ved Gud, at
han taler sant…
… om hun sverger en firfoldig ed ved Gud at han lyver… [Koranen 24:6,8].
Hazrat Aishas (må Allah være fornøyd med henne) Hadith berettet også om ett vitne.
Mange jurister er enige i at bare ett kvinnelig vitne er nok for å bevitne at nymånen
har kommet til syne. Det betyr at ett kvinnelig vitne er tilstrekkelig for en av islams
fem grunnpilarer, dvs. fasten, og hele det muslimske fellesskapet av menn og kvinner
er enige og aksepterer hennes vitnesbyrd! Noen jurister sier at ett vitne er nødvendig
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i begynnelsen av Ramadan og to i slutten, og det er ingen forskjell om vitnene er
menn eller kvinner!
Noen tilfeller krever kun kvinnelige vitner, da mannlige vitner ikke aksepteres. For
eksempel i forbindelse med kvinnelige problemer, når det gis ghusl bad før
begravelsen til en avdød kvinne, må den som vitner være av samme kjønn.
Den tilsynelatende forskjellen på kvinnelige og mannlige vitner i finansielle
transaksjoner, er ikke grunnet forskjellsbehandling av kjønnene. Det er kun på grunn
av forskjellig karakter, og rollene menn og kvinner oppnår i samfunnet ved å følge
islam.
d) Kvinner må dekke seg til
Dersom man ser på den tidligere sivilisasjonens historie, vil en se at det var kvinnene
som var de undertrykte. De hadde ingen individuelle fordeler. Babylonierne straffet
kvinnen for ektemannens feiler, og de antikke egypterne gjorde det samme. Tidligere
arabere begravde sine nyfødte døtre.
Det var islam som hevet kvinnenes status og ga kvinnene rettigheter som de aldri før
hadde hatt, som rett til å eie, arve eiendom, og å selge den hvis hun ønsker. Surah
Nisah (kapittel 4) formaner mennene til å senke blikket hvis en kvinne passerer.
Likeledes formanes kvinnene til å senke blikket dersom fremmede menn er i
nærheten. Koranen taler om hijab for menn og kvinner for å beskytte sin ærbarhet.
Hijab for menn er å dekke kroppen fra navlen til knærne, og for kvinnene å dekke
hele kroppen unntatt ansiktet og hendene nedenfor håndleddet. Det finnes
beskrivelser for en kvinnes hijab, og den skal dekke kroppen inkludert hodet, ikke
være tettsittende, ikke være gjennomsiktig, ikke ligne klærne til ikke-troende, og ikke
ligne klærne til motsatt kjønn osv.
Tenk over følgende: Sett at to identiske tvillingsøstre går nedover en gate og en av
dem er ikledd avslørende klær, mens den andre er tildekket. Hvem tror du guttene i
gaten kommer til å plystre etter og sjikanere; den som er kledd i et miniskjørt eller
den som er anstendig kledd? Svaret er åpenbart. Hijaben har til hensikt å forhindre at
kvinner blir plaget. Den bringer fred til samfunnet og forhindrer skade.66

Misoppfatning 2
Islam er ingen fredelig religion, fordi:
A) Islam ble spredt med sverdet
B) De fleste muslimer er fundamentalister og terrorister
a) Når mange ikke-muslimer tenker på islam, ser de for seg religiøse
fanatikere på kamel med et sverd i den ene hånden og Koranen i den
andre.
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Denne myten som ble gjort populær i Europa i løpet av korstoget er fullstendig
grunnløs.
For det første så sier Koranen helt klart: Det er ingen tvang i religionen. Rett
vei er tydelig skilt fra villfarelse. Den som avviser avguder og tror på
Gud, han har grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter. Gud
hører og vet. [Koranen, 2:256].
I tillegg lærer islam at en persons tro må være ren og oppriktig, det er virkelig ikke
noe som kan bli påtvunget noen. For å avsløre myten om at islam ble «spredt med
sverdet», skrev den ikke-muslimske historikeren De Lacy O’Leary: «Historien gjør
det klart at legenden om fanatiske muslimer som feide gjennom verden og tvang folk
til å godta islam med tuppen av sverdet, er en av de mest absurde myter historikere
noensinne har gjentatt.» (Islam at the cross road, side 8).
Den kristne aktivisten Mark Glenn sa: «Kristne og muslimer ble ikke ‘konvertert med
sverdet’ som folk vanligvis tror og blir lært. Kristne og jøder fikk beholde og
praktisere sin egen religion innenfor områdene som muslimene vant herredømme
over.»
Det bør også gjøres kjent at muslimer regjerte i Spania i omtrent 800 år. I løpet av
denne tiden og frem til de tilslutt ble tvunget ut, levde ikke–muslimer i beste
velgående. I tilegg har kristne og jødiske minoriteter overlevd i Midtøstens
muslimske land i århundrer. Land som Egypt, Marokko, Palestina, Libanon, Syria og
Jordan, har alle kristen og/eller jødisk befolkning. Hvis islam lærte at alle mennesker
skulle drepes eller tvinges til å bli muslimer, hvordan kunne alle disse ikke-muslimer
overleve så lenge midt i det islamske herredømmet?
Hvis man i tillegg tar i betraktning det lille antallet muslimer som til å begynne med
spredte islam fra Spania til Marokko i vest, og til India og Kina i øst, vil en skjønne at
de var for få til å tvinge folk til å konvertere til islam mot deres vilje. Det store
imperiet og sivilisasjonen som ble etablert av muslimer hadde stor utholdenhet, og
innbyggerne var stolt over å være en del av det.
Islams spredning står i kontrast til de kristne tilhengernes handlinger, som siden
keiser Konstantins tid har brukt sverdet raust, og ofte basert sin oppførsel på bibelske
vers. Dette var spesielt riktig i kolonisasjon av Sør Amerika og Afrika der de innfødte
systematisk ble utslettet og tvunget til å konvertere. Det er også interessant å legge
merke til at da mongolene invaderte og erobret store deler av det islamske imperiet,
sluttet de seg til religionen istedenfor å ødelegge den. Det at erobrerne sluttet seg til
de beseiredes religion, er en unik historisk hendelse. De kunne virkelig ikke ha blitt
tvunget til å bli muslimer, siden de var seierherrene. Spør hver eneste en av de over
en milliard muslimer som lever i dag, om noen har tvunget dem! Det største
muslimske landet i verden i dag er Indonesia, og det ble aldri kjempet noen kamper
der! Hvor var da sverdet? Hvordan kan noen tvinges til å holde fast ved en spirituelt
belønnende og krevende religion som islam?67
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Sannheten om Jihad
Siden islam er allment misforstått i den vestlige verden, er det vel kanskje ikke noen
annen islamsk betegnelse som vekker så sterke reaksjoner som ordet Jihad.
Betegnelsen «Jihad» har blitt mye feilaktig brukt for å mane frem bisarre bilder av
voldelige muslimer som tvinger folk med sverdspissen til å underkaste seg. Denne
myten ble videreført gjennom århundrer med mistro, i løpet av, og etter korstoget.
Dessverre har den overlevd til den dag i dag.
Ordet Jihad kommer fra roten til ordet Jahada, som betyr å anstrenge seg. Jihad er
bokstavelig en anstrengelseshandling. Profeten Mohammad
fortalte at den største
jihad er å anstrenge seg mot sin egen sjels lumske forslag. Jihad refererer primært til
den indre kampen med å være en ærbar person, og underkaste seg Allah i alle livets
aspekter.
Jihad henviser i tillegg til å anstrenge seg mot urettferdighet. Som mange andre
religioner tillater islam bevæpnet selvforsvar, eller gjengjeldelse mot tyranni,
utnyttelse og undertrykkelse. Den Hellige Koranen sier: Hva er det med dere? At
dere ikke vil kjempe for Guds sak, og for de svake, menn, kvinner og
barn, som sier: «Herre, før oss ut fra denne by av illgjerningsmenn,
send oss fra Deg en som kan ta seg av oss, en hjelper!» [Koranen, 4:75].
På denne måten påbyr islam de troende om å anstrenge seg til det ytterste for å rense
seg selv, så vel som å etablere fred og rettferdighet i samfunnet. En muslim kan aldri
få ro i seg når de ser urettferdighet og undertrykkelse rundt seg. Martin Luther King
Jr. sa: «I denne generasjonen må vi angre oss både for de hatefulle ordene og
handlingene til dårlige mennesker, og for gode menneskers grusomme stillhet.»
Islam påbyr alle muslimer å arbeide aktivt med å opprettholde balansen i alt som
Allah har skapt. Den Hellige Koranen tolererer ikke drap av uskyldige mennesker,
uansett hvor rettmessig en sak er. Terrorisering av en sivilbefolkning kan aldri
betegnes som jihad, og kan aldri forenes med islams lære.68
b) De fleste muslimer er fundamentalister og terrorister.
Definisjon på en fundamentalist er enhver som har grunnleggende kunnskap. Kan
man kalle seg en matematiker om man ikke forstår grunnprinsippene i matematikk?
Nei! På samme måte må man forstå grunnprinsippene i vitenskap for å kunne kalles
en vitenskapsmann. Det kan være en positiv eller negativ fundamentalist. En tyv som
er ekspert på grunnprinsippene innen tyveri er dårlig, mens en doktor som kjenner til
grunnprinsippene ved behandling er bra. Ingen av islams grunnprinsipper er mot
menneskelighet. Hvordan være god muslim, om man ikke forstår islams
grunnprinsipper? Hvordan kan man da praktisere islam? Ifølge Websters ordbok, ble
ordet fundamentalist først brukt om kristne; Oxfords nye ordbok derimot, lister
muslimer som fundamentalister.
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Ordet fundamentalist er åpen for en bred tolkning på samme måte som ordet
«frihetskjemper». Britene brukte i gamle dager å stemple inderne som kjempet for
Indias frihet som terrorister, mens dem for inderne var frihetskjempere.69

Misoppfatning 3
Islam passer kun til araberne, fordi:
A) De fleste muslimer er arabere.
B) Koranen er skrevet på arabisk.
a) De fleste muslimene er arabere
Den første grunnen til denne misoppfatningen er langt fra sannheten. Av de mer enn
én milliard muslimer rundt omkring i verden, er kun 18 % arabere. Verdens mest
folkerike muslimske land er Indonesia, og det nest største er Bangladesh. Ingen av
disse landene er arabiske.
Av de store religionene i verden, er islam den som vokser raskest (Britisk leksikon).
Islam har tilhengere fra alle befolkede verdensdeler, og er tilgjengelig for både
arabere og ikke–arabere. I USA forventes det at muslimene overgår jødene og blir
den største religiøse minoriteten rundt århundreskiftet.
Selv om Koranen er på arabisk, har den universell tiltrekning på både arabere og
ikke–arabere. Allah sier i Koranen at islams vei er for alle mennesker:
Vi (Allah) har sendt deg (Mohammad) som en nådesbevisning til all
verden. [Koranen, 21:107].
Vi har sendt deg til alle mennesker med godt budskap og som advarer.
Men folk flest vet det ikke. [Koranen, 34:28].
Skaperen bruker ikke menneskers hudfarge eller morsmål, om de er arabere eller
ikke, for å dømme dem. Kriteriet er deres bevissthetsnivå til Allah:
Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til
folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av
dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.
[Koranen, 49:13].70
b) Koranen er på arabisk
For det første er ikke mennesker utstyrt med ett eneste universalspråk, et
forståelsesmiddel som alle sammen deler. Det er derfor helt naturlig at Koranen må
være på et språk som mennesker kommuniserer med. Det er også passende at
69
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Koranen ble åpenbart på samme språk som til dem den henvendte seg til, og Profeten
som mottok den. Allah sier:
Vi har ikke sendt et sendebud uten i sitt folks språk, så han kan gjøre alt
klart for dem… [Koranen, 14:4].
Koranen ble åpenbart på arabisk, fordi:
(1) Det arabiske språket har etablerte prinsipper og systematiske regler som har vært
uforandret i tusenvis av år.
(2) Gjennom det arabiske språkets rike ordforråd, er det den mest omfattende,
presise og effektive kommunikasjonsmetoden. På grunn av dette kan det være
nødvendig å bruke en hel side på et annet språk for å oversette to linjer fra arabisk.
Koranen inneholder et budskap som er kjent for alle som har lest den. Det er et
budskap som rører sjelen, og tar det inn i horisontens åndelighet. Det eneste
individene blir bedt om, er å løsrive seg fra materialismen og tidligere tillærte
holdninger, og å lese eller høre på Koranen. Når det gjøres med en interessert og
objektiv tilnærming, vil han/hun umiddelbart påvirkes av Koranens språk og
eleganse. Allah sier:
Hvis noen av avgudsdyrkerne ber deg om beskyttelse, så gi ham det, så
han kan få høre Guds ord. [Koranen, 9:6].
Du blir kun bedt om å lytte og fundere over Allahs ord, spesielt siden Allah har
forenklet dets resitasjon. Allah sier:
Nå har Vi gjort Koranen lettfattelig ved ditt eget språk… [Koranen,
19:97].71

Misoppfatning 4
Islam er ikke den beste religionen, fordi:
A) Mange muslimer er uærlige, upålitelige, og involverte i aktiviteter som
bedrageri, bestikkelser, narkotikasalg osv.
B) Islams tro er ansvarlig for at noen muslimske nasjoner har stagnert.
a) Mange muslimer er uærlige, upålitelige, og involvert i aktiviteter som
bedrageri, bestikkelser, narkotikasalg osv.

1. Media sverter islam:
Islam er uten tvil den beste religionen. Media eies av vestlige som frykter islam, og
derfor skriver og sender kontinuerlig informasjon mot islam. De sørger enten for
feilinformasjon, feilsiteringer, eller blåser en sak helt ut av proporsjon.
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Når en bombe sprenges et eller annet sted, får med en gang muslimer skylden, uten
bevis. Det er store overskrifter om saken i nyhetene, og når det oppdages at de
skyldige ikke er muslimer, nevnes det nesten ikke.
Dersom en 50 år gammel mann gifter seg med en 15 år gammel jente med hennes
tillatelse, står det skrevet om det på avisens forside. Hvis en 50 år gammel ikkemuslim voldtar en 6 års gammel jente, så står det et lite nyhetssammendrag inni
avisen. Hver dag er det gjennomsnittlig 2713 voldtektssaker, men det kommer ikke i
nyhetene, siden det har blitt en livsstil for amerikanerne.72

2. Alle samfunn har sorte får:
Noen muslimer er uærlig, upålitelig, og de bedrar, men media fremstiller det som om
kun muslimer er involvert i slike aktiviteter. Alle samfunn har sorte får, og noen
muslimer er alkoholikere som kan drikke mer enn de fleste ikke-muslimer.

3. Under ett er muslimer best:
I det store og hele former likevel muslimer det beste samfunnet i verden, til tross for
alle de sorte fårene. Under ett er muslimer det største samfunnet som er totalt
avholden mot alkohol. De er et samfunn som samlet gir mest i hele verden til
veldedighet. Det finnes ikke en eneste person i verden som kan måle seg med
muslimer angående blyghet, edruelighet, menneskelige verdier og etikk.

4. Bedøm ikke en bil ut fra sjåføren:
Hvis du ønsker å bedømme hvor bra den siste Mercedesen er, og ved rattet sitter en
person som ikke kan kjøre og vraker bilen. Hvem legger du skylden på? Bilen eller
sjåføren? Selvfølgelig sjåføren. For å finne ut hvor bra en bil er, bør en ikke se på
sjåføren, men bilens evne, særpreg, fart, bensinforbruk og sikkerhet. Uansett om
muslimer er bra eller dårlig, så kan ikke islam bedømmes ut fra tilhengerne. Dersom
du ønsker å bedømme islam, døm i henhold til autentiske kilder, som Koranen og
Sahih Hadith.

5. Bedøm islam
Mohammad :

etter

den

beste

tilhengeren;

profeten

Dersom du i praksis ønsker å sjekke bilens tilstand, la en profesjonell sjåfør sjekke
den. Profeten Mohammad
er islams beste og mest eksemplariske tilhenger. Se på
Profetens
handlinger for å finne ut hvor bra islam er. Foruten muslimer så er det
flere ærlige og objektive ikke-muslimske historikere som har anerkjent profeten
Mohammad
som det beste mennesket. I følge Michael H. Hart som skrev boken
The Hundred Most Influential Men in History (De hundre mest innflytelsesrike
menn i historien), gikk førsteplassen til den elskede profeten Mohammad
. Det
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finnes flere eksempler der ikke-muslimer gir sin hyllest til Profeten
Carlyle og La Martine.

, som Thomas

b) Islams tro er ansvarlig for at noen muslimske nasjoner har
stagnert?
1. Historien bekrefter det faktum at islam var i stand til å etablere en stor sivilisasjon
veldig kort tid etter dets komme. Denne sivilisasjonen var en av historiens mest
varige. Man kan fortsatt se bevisene på dette i de forskjellige områdene av den
islamske arven, som den dag i dag er manifestert i kunst og litteratur. Bibliotek over
hele verden har utstilt tusenvis av islamske manuskripter skrevet på arabisk, som
illustrerer omfanget av den store sivilisasjonen som ble inspirert av islams tro, og
som strekker seg fra Persias østlige grenser, grensen ved India i øst til Andalucía, som
i dag er kjent som Spania i vest.
Den islamske sivilisasjonens storslagne innflytelse kan unektelig fortsatt sees i
Spania. I tolvte og trettende århundret innledet Europa en organisert bevegelse for å
oversette islamske verk i alle emner. Disse verkene var et resultat av den islamske
sivilisasjonen, og den formet fundamentet som Europas moderne sivilisasjon ble
etablert på.
2. Koranen inneholder mange vers som uttrykker den største respekt for kunnskap,
og de som tilegner seg kunnskap. Koranvers oppfordrer muslimer til å se på
universet, gruble over skapelsen og hvordan jorden ble forberedt for beboelse. De
aller første åpenbarte versene fremhever viktigheten av kunnskap, og å lese og
reflektere over det man leser. Muslimer oppfattet denne saken som veldig viktig og
følgelig ble de guddommelige bud fulgt.
3. Man kan ikke skylde på islam for stagnasjonen og mangelen på fremgang som
preger store deler av den muslimske verden, siden islamsk styresett fordømmer
stagnasjon og baklengs utvikling i samfunnet. Når muslimer ikke forstår essensen i
det islamske budskap og avstår fra å praktisere sin religion, så faller de etter
verdensamfunnets fremgang og siviliserte utvikling. En berømt intellektuell fra
Algerie ved navn Malik Ibn Nabi uttalte at muslimers baklengs utvikling i moderne
tid heller er en velfortjent bivirkning grunnet muslimers forsømmelse av sin religion,
enn at islam kan klandres for det. Mange påstander om det motsatte er basert på
ignoranse og uvitenhet. Den muslimske nasjonens stagnasjon er et resultat av at et
stort antall muslimer avstår fra å praktisere sin religion, og ikke har noen forbindelse
med islam.
4. Islam holder tritt med alle aspekter i sivilisasjonsutvikling og kommer til å
fortsette å gjøre det til fordel for menneskeheten. Når muslimer søker etter den
virkelige grunnen til at de har stagnert, vil de innse at islam overhodet ikke kan
klandres. Det er mange andre faktorer som kan dateres tilbake etter kolonisasjonen,
som hindret den islamske verdens utvikling og fremgang. Denne faktoren, i tillegg til
de indre problemene til disse landene, gjorde at muslimer forsømte og glemte de
konstruktive elementene vesentlige for utvikling og fremgang, og som islam
anbefaler.
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5. Islam kan overhodet ikke holdes ansvarlig for at noen av dagens muslimske land
har stagnert. Dette kan sees på som en fase i disse nasjonenes historie, og som vil
fortsette for bestandig. Islam kan likeledes ikke beskyldes for å være ansvarlig for
stagnasjonen i Latin Amerika.
Akademisk objektivitet i å bedømme islams holdning mot sivilisasjonen bør være
basert på en ærlig og fordomsfri studie av islams prinsipper, og ikke rykter, falske
beskyldninger, og forutfattede meninger som ikke har noen som helst sammenheng
med den virkelige sannheten.73
Mange usannheter har blitt rettet mot islam, der det prøves å få islam til å ligne noe
rart og fremmed for europeerne. Før du gjør deg opp en mening om islam, tenk på
dette: Hadde du valgt den raskest voksende religionen hvis den var frastøtende og har
en umenneskelig livsstil?

Misoppfatning 5
Hvorfor giftet profeten Mohammad
seg med elleve
koner, når det kun er lov for muslimer å gifte seg med
maksimum fire?
I Surah Nisa (kapittel 4), sier Koranen at en muslimsk mann kan gifte seg med
maksimum fire koner. Samtidig inneholder det visse strenge kriterier som må følges
dersom han ønsker å gifte seg med flere. Følgende vers i Koranen viser at profeten
Mohammad
er unntatt denne regelen:
Heretter er ikke kvinner tillatt for deg, og heller ikke å bytte dem ut med
andre, selv om deres skjønnhet behager deg. Dette gjelder ikke
slavinner. Gud vokter over alt. [Koranen, 33:52].
Dette verset gir helt klart profeten Mohammad
tillatelse til å beholde sine koner
som er de troendes mødre ummul-Muminin, men forbyr han å gifte seg med flere,
unntatt de som hans høyre hånd eier. Fordi Profeten
hadde elleve koner, blir han
feilaktig beskyldt for å være hyperseksuell. Ved å studere Profetens
livshistorie,
ser man at kun to av hans ekteskap hadde normalt forløp; ekteskapet med Khadija og
ekteskapet med Aisha (Må Allah være fornøyd med dem begge). Alle de andre
ekteskapene ble inngått av nødvendighet og basert på forskjellige hensyn.
Profetens
første ekteskap var med Khadija (må Allah være fornøyd med henne) da
han var 25 år gammel og hun 40 år. Khadija ble to ganger enke før ekteskapet med
Profeten
. Dersom Profeten
var hyperseksuell, hvorfor giftet (hans første
ekteskap) han seg da med en kvinne som var 15 år eldre enn seg selv, og allerede enke
to ganger? Han var kun gift med Khadija (må Allah være fornøyd med henne) så
lenge hun levde. Khadija (må Allah være fornøyd med henne) døde da Profeten
73
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var rundt 51 år, og det var etter det at han giftet seg på nytt. Hvis det var seksuelle
grunner til at han giftet seg med elleve koner, kunne han hatt mange koner i løpet av
sin ungdom. Hans historiske opptegnelser viser derimot at alle hans gjenstående ti
ekteskap fant sted da han var mellom 53 og 59 år. Han døde da han var 63 år
gammel.
Ni av hans koner var mellom 36 til 50 år. Han ble kjent som Den Allmektige Allahs
sendebud og det spredte seg i hele Arabia og nabolandene. Herskerne i de landene og
lederne i de forskjellige stammene fridde74 til Profeten på vegne av deres døtre eller
søstre. Profeten
aksepterte frieriet fordi det var nødvendig å fremme tettere bånd
med de andre landene og stammene. Hvis disse ondskapsfulle ryktene hadde vært
sanne, så hadde han lett kunnet gifte seg med yngre og mer vidunderlige jenter. Han
styrte hele den arabiske halvøy og likevel var livet hans så enkelt at da utenlandske
konger og keiseres utsendinger kom for å gi sin hyllest og lydighet, ble de sjokkert
over hvor enkelt han og alle hans koner levde.
I løpet av den tidsperioden i Arabia kunne ingen utføre eller oppmuntre til reform,
om man ikke tilhørte eller var beslektet med en eller annen bestemt stamme. Derfor
var det i misjonens interesse å styrke forbindelsen mellom stammene. Han måtte
sammensveise stridslystne stammer og styrke samholdet mellom disse gruppene, slik
at de ble en muslimsk nasjon og brødre i troen (Ikhwan fi’d-din). Derfor aksepterte
han frieriene.
Hans kone Juwayriyya (må Allah være fornøyd med henne) tilhørte den mektige
klanen Banu Mustaliq. Hele klanen var islams bitre fiende helt fra begynnelsen og
frem til de ble beseiret i kamp. Da Profeten
giftet seg med Juwayriyya (må Allah
være fornøyd med henne) løslot muslimene alle sine fanger, fordi de ikke kunne
holde Profetens slektninger i fangenskap. Det var på grunn av dette ekteskapet at hele
Banu Mustaliq klanen aksepterte islam, og ble fredelig og lydig til den nye islamske
statens lover.
Maymonah (må Allah være fornøyd med henne) kom også fra en meget mektig og
gjenstridig klan fra Najd, og søsteren hennes var gift med klanens leder. Det var
denne klanen som brutalt hadde drept sytti medlemmer av en islamsk
misjonsdelegasjon. Profetens
ekteskap med Maymonah (må Allah være fornøyd
med henne) forandret hele atmosfæren og Najd aksepterte Madinah Munawwarahs
autoritet under Profetens
lederskap.
Omm Habibah (må Allah være fornøyd med henne) var Quraishlederen Abu
Sufyans datter. Abu Sufyan kjempet aldri mot Profeten
etter hans ekteskap med
Omm Habibah. Dette ekteskapet var overveiende ansvarlig for erobringen av Mekka.
Omm Habibah var først gift med Ubaydullah, og emigrerte med han til Abessinia. Der
ble Ubaydullah en kristen dranker og hans overdrevne bruk av alkohol tok livet av
han. Profeten
giftet seg med henne for å bringe fred mellom klanene.
Safiyyah (må Allah være fornøyd med henne) var datteren til den meget
fremstående jødiske lederen, Huyyah ibn Aktab. Med hensyn til hennes familiestatus
kunne hun ikke forenes med en vanlig familie, så Profeten
giftet seg selv med
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henne. Etter dette ekteskapet ga ikke jødene nytt liv i sin opposisjon mot Profeten
og hans misjon.
Det var også Profetens
ønske å bli knyttet sammen i slektskap med de av hans
store ledsagere (sahabah) som var opplært til fremtidig lederskap. Han giftet seg med
Abu Bakr’s datter Aisha. Den ene av Profetens døtre giftet seg med Othman og den
andre med Ali. Omar kunne ikke holdes utenfor den store slektskapssirkelen så ved å
gifte seg med Omars datter Hafsah, ble det skapt sterke slektskapsbånd innen den
islamske bevegelsen, og på denne måten ble ummaens pilarer styrket.
Profeten hadde arrangert ekteskap mellom sin kusine Zaynab og Zayd ibn Haritha
som var hans frigitte slave og adoptivsønn. Ekteskapet mellom Zaynab og Zayd hadde
til hensikt å bryte sosiale og familiære barrierer, men ekteskapet var ikke vellykket og
endte med skilsmisse. Da Profeten ble klar over at Zaynab ble forlatt, følte han seg
ansvarlig. Han måtte også bryte en annen før-islamsk sedvane i henhold til at en
adoptert sønn ble en ekte sønn. Dette vanskelige problemet ble løst ved at Profeten
giftet seg med Zaynab (som nevnt i Koranen, 33:37) for å annullere den før-islamske
sedvanen, og å kunngjøre en islamsk lov istedenfor.
Enn annen kvinne som også het Zaynab75 var Khuzayma ibn Al-Haiths datter, som
tilhørte Hawazin klanen. Ektemannen hennes ble drept i slaget ved Uhud, og for å
hjelpe henne fra hennes triste og finansielt vanskelige situasjon, giftet Profeten seg
med henne.
Etter åpenbaringen av vers 53 i Koranens kapittel 33, giftet Profeten seg kun med
Maria, en koptisk kristen, som ble sendt som en gave fra Egypts keiser Muqauqas.
Siden den egyptiske keiseren (en kristen) hadde sendt en slavejente som gave til
profeten Mohammad
, kunne han ikke avslå, fordi det kunne ha forstyrret den
politiske alliansen. Profeten kunne heller ikke beholde henne som en slavejente,
siden han kunngjorde at slaver76 skulle befris. Den eneste løsningen for han var å
gifte seg med henne siden Koranen ga ham tillatelse til å gjøre det, og for å statuere et
eksempel om at islam forbyr slaveri for alltid.
Det finnes hundrevis av fordomsfrie kristne vitenskapsmenn og
historikere som gjennom århundrer har skrevet bøker der de roser
islams profet.

Misoppfatning 6
Hvorfor giftet Profeten seg med Aisha da hun var 6 år?
Selve saken om Aisha bint Abu Bakr har kun oppstått på grunn av at hun giftet seg så
ung med profeten Mohammad
. Vet vi hvor gammel hun egentlig var? Problemet
er at vi er avhengig av informasjon, og selv med korrekte fortellinger, er det vanskelig
å opprettholde 100 % nøyaktighet hele tiden.
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Denne Zaynab var kjent som Omm al Masakin, som betyr de fattige og hjelpeløses mor.
Profeten hadde befridd Zayd som også ble gitt til han som slave.
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De sanne nedtegnelsene som muslimer henviser til for veiledning er Koranen og
profeten Mohammads
Hadith (tradisjoner). Religionen islam er essensen av
begge disse. De er ikke sosiologiske tekstbøker selv om islam dekker alle livets
aspekter. En av de mest troverdige nedtegnelsene er hadithsamlingen om profeten
Mohammad
i Sahih Al-Bukhari. I oversettelsen til dr. Amin Al-Masri fra
Cambridge universitet i England, og leder for Shariah ved universitetet for Shariah og
islamske studier i Mekka informerer oss om at:
Aisha fortalte at Profeten skrev ekteskapskontrakt med henne da hun var seks år
gammel, og han fullbyrdet ekteskapet da hun var ni år. Hisham sa: «jeg har blitt
informert om at Aisha forble med Profeten i ni år (dvs. til hans død).» [Al-Bukhari,
7:65].
Profeten skrev ekteskapskontrakten med Aisha da hun var seks år gammel, og
fullbyrdet ekteskapet da hun var ni år, og hun forble med ham i ni år (dvs. til hans
død). [Al-Bukhari, 7:88].
Maulana Mohammad Ali, en islamsk lærd, var den første til å protestere mot Aishas
alder. I boken Mohammad, the Prophet and Living Thoughts of the Prophet
Muhammad sa han:
«Det hersker en stor misoppfatning angående Aishas alder da Profeten giftet seg med
henne. Ibn Sad har sagt i Tabaqat at da Abu Bakr (Aishas far) ble kontaktet på vegne
av Profeten, svarte han at hun allerede var forlovet med Jubair, og at han måtte
avgjøre saken med ham først. Dette viser at Aisha på den tiden måtte ha nærmet seg
kjønnsmoden alder.»
Dessuten sier Isaba at Profetens datter Fatima ble født fem år før kallet, og hun var
ca fem år eldre enn Aisha. Dette viser at Aisha må ha vært omtrent ti år da hun ble
forlovet med Profeten, ikke seks år.
Dette bekreftes videre av det faktum at Aisha selv har erklært at da kapittel 54 (AlQamar/Månen) i Koranen ble åpenbart, var hun en lekende jente og hun husket visse
vers som ble åpenbart. Kapittel 54 ble utvilsomt åpenbart før kallets sjette år. Disse
faktorene viser kun til én konklusjon, at Aisha ikke kunne ha vært yngre enn ti år i
tiden for hennes nikah, som faktisk kun var en forlovelse. Det fortelles også i Tabaqat
at Aisha var ni år gammel i tiden for nikah. Et allment godkjent faktum er at Aishas
nikah var i Shawwal måned, og kallets tiende år.
Derfor er det også overvekt av bevis om at fullbyrdelsen av hennes ekteskap var i det
andre året av Hijrah i samme måned, og det viser at fem år hadde gått mellom nikah
og fullbyrdelsen. Derfor er det ikke den minste tvil om at Aisha var minst ni eller ti år
da hun ble forlovet, og fjorten eller femten år i tiden for ekteskapet. Hvis vi graver
dypere finner vi at den store islamske historikeren Ibn Jarir At-Tabari gjentar i sin
«Historie».
I tiden før islam giftet Abu Bakr seg med to kvinner. Den første var Fatila, Abdul
Uzzas datter, og de fikk barna Abdullah og Asma. Deretter giftet han seg med Omm
Ruman, og de fikk barna Abdur-Rahman og Aisha. Disse fire barna ble født før islam.
Om man ser på Aishas uttalelser om sitt unge liv, er det klart at hun ble født før
kallet:
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«Helt siden jeg nådde den alderen da jeg kunne huske ting, har jeg sett mine foreldre
tilbe ifølge islam, den riktige tro. Det gikk ikke en eneste dag uten at Allahs sendebud
besøkte oss, både morgen og kveld.»
Da muslimene ble forfulgt utvandret Abu Bakr til Etiopia. Da han kom til en plass
som heter Bark Al-Ghimad, møtte han Ibn Ad-Daghna, lederen for Qara-stammen.
Han spurte Abu Bakr: «Hvor skal du?» Abu Bakr svarte: «Folket mitt har jaget meg
ut av mitt land, og jeg ønsker å reise i verden for å tilbe min Herre.» Ibn Ad-Daghna
sa: «En mann som deg skal ikke dra eller bli jaget, siden du hjelper de fattige å tjene
til livets opphold, har god kontakt med slekt og venner, du hjelper handikappede eller
trengende, du sørger for mat og husly til gjester, og du hjelper mennesker i nød. Jeg
er din beskytter. Dra tilbake til ditt hjem og tilbe din Herre.»
Ibn Ad-Daghna dro sammen med Abu Bakr til Quraish-lederne og sa til dem: «En
mann som Abu Bakr skal ikke dra, eller bli jaget. Jager dere en mann som hjelper de
fattige med å tjene til livets opphold, har god kontakt med slekt og venner, hjelper
handikappede, sørger for mat og husly til gjester, og hjelper mennesker når de har det
vanskelig?»[Al-Bukhari, 3:37 # 494].
570 CE: Profeten Mohammad ble født.
595 CE: Giftet seg med sin første kone Khadija.
610 CE: Mottok åpenbaringen som ledet til hans islamske kall.
613 CE: Startet å preke offentlig.
615 CE: Hans datter Fatima ble født.
622 CE: Dro fra Mekka til Medina.
623 CE: Aisha entret profeten Mohammads husstand.
625 CE: Slaget ved Uhud.
Ibn Kathir, en kjent klassisk Korantolker, skrev i Al-Bidayya wan-Nihaya: «Asma
døde i år 73 AH, da hun var ett hundre år. Hun var ti år eldre enn sin søster Aisha.»
Det er verdt å legge merke til at pubertetsalderen hos jenter er preget av
kjønnscellespredning som begynner ved første menstruasjon. Forskning viser at
gjennomsnittlig alder for første menstruasjon har blitt lavere blant vesteuropeiske, og
tilsynelatende også blant jenter fra Amerika og Canada, siden helt tilbake til 1976.
Det betyr at man bør prøve å unngå generalisering om når menstruasjonen starter;
det er forskjellig fra kultur til kultur, så vel som epoke til epoke. Om man ønsker å gå
nærmere inn på saken så kommer ordet pubertet fra det latinske pubertas, som betyr
«voksen». Koranen forklarer hva det betyr: Når barna deres når puberteten, la
dem be om tillatelse, slik det ble gjort før dem. Slik klargjør Gud sitt ord
for dere. Gud vet, er vis. [Koranen, 24:59].
Det kommer an på hva en ønsker å anerkjenne, naturlovene eller de sosiale lovene
som er konstruert av mennesker. Aisha giftet seg frivillig under omstendigheter som
støttet giftemålet, uansett hvilket argument en ønsker å følge.
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Misoppfatning 7
Hvorfor er alkohol forbudt i islam?
I disse dager lider land som tillater alkohol fra alkoholforbruket, og antall
alkoholikere øker hurtig. I USA har antall alkoholikere økt fra fire millioner siden
1960 tallet, til ti millioner på 1970 tallet. I England har antall alkoholikere økt fra en
halv million til en million. I noen europeiske land er prosentdelen av alkoholikere 8 %
av befolkningen!
Alkoholholdige drikkevarer er den eneste giften som er autorisert i de landene. For
mer enn 1400 år siden tok islam et tydelig standpunkt mot alkoholholdige drikker.
Islam forbyr alkohol. Enhver drikk som fører til beruselse er forbudt i islam, uansett
mengde og hva det er laget av, fordi alle alkoholikere starter med små mengder som
øker, og de ender som alkoholens slaver.
I tillegg til å forby alkoholdrikking, er det i islam også forbudt å lage dem. Hvis noe er
forbudt i islam, er alt som brukes til det også forbudt. Det er ingen vits i å forby noe
og så samtidig tillate midlene som leder til det. Islam forbyr å lage, transportere,
importere, eksportere, kjøpe, og selge slike drikkevarer.
Mange har falske forestillinger angående alkohol. Følgende er visdommen i islams
alkoholforbud, og beviset på at islam ikke forbyr noe dersom det ikke er skadelig og
farlig.

Illusjoner og fakta:
1. Alkohol og appetitt: Det ble trodd at alkoholholdig drikk fungerte som
appetittvekker, men dette er imot bekreftede vitenskapelige fakta. Alkoholholdige
drikker fungerer som appetittvekker kun den første uken eller måneden. Magen og
andre deler av fordøyelsessystemet blir etter hvert betent. Infeksjoner og magesår
begynner å vise seg, man begynner å kaste opp og appetitten forsvinner.
2. Alkohol og falsk varme: Det ble også trodd at alkoholholdige drikker gjorde
menneskekroppen varm, men fakta beviser at det kun er falsk varme, forårsaket av at
de ytre blodkarene utvider seg. Hvis en som drikker utsettes for kaldt vær, mister han
all varme og energi, og kan dø av kulden siden han tror han er varm.
3. Alkohol og seksualdrift: Alkoholholdige drikker øker seksualdriften og kan lede
den som drikker til å begå kriminelle handlinger i alkoholrus, fordi hjernen hans ikke
fungerer normalt, som fører til overskridelse av de sosiale verdiene. Kontinuerlig
drikking av alkoholholdige drikker ender med at man blir seksuelt impotent. Dette
viser oss islams visdom med å forby alkohol.

Alkohol og helse:
Alkoholholdige drikker har en ødeleggende effekt på nervesystemet grunnet
giftinnholdet. Dessuten kan alkohol lede til alkoholisme med psykologiske og mentale
problemer som krampetrekninger og hallusinasjoner. Videre leder alkohol til
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feilernæring forårsaket av betennelser i fordøyelsessystemet, gjentatt oppkasting,
appetittap og dårlig oppsuging i fordøyelsessystemet. Siden alkohol er så giftig, kan
den forårsake fullstendig blindhet og sviktende kroppstemperatur.
En alkoholiker blir uforsiktig, egoistisk, lett provosert, mistenksom og kan lide av
paranoia. Han blir seksuelt impotent. Hans kone og barn hater han. Han lider av
melankoli og kan ende opp med å begå selvmord. En alkoholiker kan lide av
hallusinasjoner, og tro han ser uvirkelige spøkelser, hører uvirkelige stemmer eller
lukter uvirkelige dufter.
Alkohol forårsaker nedbrytning av hjerneceller og hjernebarken, og kan fremkalle
alkoholpsykose og hukommelsestap. På dette stadiet mister en alkoholiker evnen til å
skille det konkrete fra det abstrakte og det virkelige fra det uvirkelige. Han vet ikke
hvor han er eller hvilken dag det er. En alkoholiker mister evnen til å beregne, addere
eller subtrahere de letteste tall, og klarer ikke å huske nyere hendelser i sitt liv.
En alkoholiker kan bli ute av stand til å stå opp uten å miste balansen. Han sjangler
når han går, snakker utydelig, og kan lide av opphovnede fingre. En alkoholisert
mann utvikler kvinnelige kvaliteter og en alkoholisert kvinne utvikler mannlige
kvaliteter, som at menstruasjon stopper og seksualdriften forsvinner.
En alkoholiker lider av konstante mareritt der han ser og hører forferdelige ting. Hele
livet blir en serie av illusjoner og hallusinasjoner, og han kan når som helst besvime
og miste bevisstheten.
Kroppen til en alkoholiker mister fort immunforsvaret og blir derfor et lett bytte for
bakterier. Han har problemer med nyrene, eggehvite i urinen, og dødelig syreinnhold
i blodet, som kan ende tragisk med hjertesvikt.
En alkoholiker bryr seg vanligvis ikke om å kjøpe mat, og hvis han handler mat, har
han ingen appetitt til å spise. Hvis han spiser, kaster han opp maten, og hvis han ikke
kaster opp, vil ikke fordøyelsessystemet fungere eller absorbere skikkelig. En
alkoholiker blir fort feilernært og mangler vitaminer, spesielt vitamin B. Vitaminet
fortæres av alkoholen i oksideringsprosessen.
Som følge av feilernæring og vitamin B mangel kan alkoholikeren lide av lammelse i
hender, føtter og lår. Han kan ha infeksjoner i hjernen, cellene i hjernebarken brytes
ned og kan føre til galskap. Han kan ha infeksjon i øyenervene, og miste synet.
Alkohol er simpelthen gift.
En som drikker kan ramle når han er beruset. Fallet kan forårsake hjernerystelse og
hjernetrykk, brekking av ryggrad og bein, og blødninger.77
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Misoppfatning 8
Hvorfor er svinekjøtt forbudt i islam?
Det er et velkjent faktum at svinekjøttforbruk er forbudt i islam. Følgende punkter
forklarer de ulike aspektene ved dette forbudet:

1. Koranen forbyr svinekjøtt
Koranen forbyr fortæring av svinekjøtt på fire forskjellige plasser: 2:173, 5:3, 6:145,
16:115.
Forbudt som føde for dere er det selvdøde, blod, svinekjøtt, alt som er
helliget en annen enn Gud… [Koranen, 5:3].
Koranverset ovenfor er tilstrekkelig for å tilfredsstille en muslim om hvorfor
svinekjøtt er forbudt.

2. Bibelen forbyr svinekjøtt
Er ikke kristne klar over at også bibelen forbyr svinekjøtt? Det står skrevet i Tredje
Mosebok:
Og svinet, for det har klover, klover som er kløvd helt igjennom, men
tygger ikke drøv; det skal dere holde for urent. Kjøttet av disse dyrene må
dere ikke spise, og deres døde kropper må dere ikke røre. Dem skal dere
holde for urene. [Tredje Mosebok, 11:7-8].
Svinekjøtt forbys også i Femte Mosebok:
Likedan svinet, for det har klover, men tygger ikke drøv; det skal dere
holde for urent. Kjøttet av disse dyr skal dere ikke spise, og når de er
døde, må dere ikke røre ved dem. [Femte Mosebok, 14:8].
Et liknende forbud repeteres i Jesaja, 65:4: De spiser svinekjøtt, har urent sodd
i skålene sine.

3. Inntak av svinekjøtt forårsaker mange sykdommer:
Ikke-muslimer og ateister blir kun enige hvis de overbevises gjennom sunn fornuft,
logikk og vitenskap. Inntak av svinekjøtt kan forårsake mer enn sytti ulike typer
sykdommer. En person kan ha flere innvollsormer som rundorm, barneorm,
hakeorm osv. En av de mest farlige er Taenia Solium som også kalles bendelorm. Den
skjuler seg i tarmene og blir veldig lang. Dens egg havner i blodomløpet og kan nå
nesten alle kroppens organer. Hvis den havner i hjernen kan den forårsake
hukommelsestap, i hjertet kan den forårsake hjerteanfall, i øyet kan man bli blind, og

107 Hva er meningen med livet?

hvis den havner i leveren kan den forårsake leverskader. Den kan skade nesten alle
organene i kroppen.
En annen farlig innvollsorm er Trichura Tichurasis. En vanlig misoppfatning om
svinekjøtt er at disse eggene dør om kjøttet kokes godt. I et forskningsprosjekt i
Amerika fant de ut at 24 personer led fra Trichura Tichurasis der 22 av dem hadde
kokt svinekjøttet godt. Dette indikerer at eggene i svinekjøttet ikke dør under normal
koketemperatur.

4. Svinekjøtt har over 90 % fettstoffer
Dette fettet havner i blodkarene og forårsaker høyt blodtrykk og hjerteanfall. Det er
ikke overraskende at over 50 % av Amerikanerne lider av høyt blodtrykk.

5. Grisen er ett av de mest skitne dyrene på jorden

Den lever og trives i møkk, avføring og skitt. Den er det beste åtseldyret på jorden. I
landsbyer der de ikke har moderne toalett og innbyggerne gjør fra seg i friluft, pleier
ofte grisene å fjerne ekskrementene. Noen kan argumentere med at i moderne land
som Australia, blir grisene avlet i rene og hygieniske kår. Selv under disse hygieniske
kår blir grisene holdt sammen i svinestier. Uansett hvor hardt du prøver å holde dem
rene, så er de skitne av natur. De spiser og nyter sin egen så vel som deres naboers
ekskrementer.78

Misoppfatning 9
Hvorfor er den islamske straffeloven så brutal?
1. Islam er ikke en religion som forsvarer brutalitet. Islam kaller til barmhjertighet,
mildhet, og toleranse. Ikke desto mindre insisterer islam på å etablere lov og orden i
samfunnet, for å sikre innbyggernes frihet og rettigheter, og beskytte deres liv, tro,
velstand, og familie. Da islam påla en bestemt straff for en bestemt synd, ble to
faktorer tatt i betraktning:
a) Menneskeheten er ikke ufeilbar, men blir bestandig utsatt for fristelser. Angerens
dør er alltid åpen for de som angrer på synden de har gjort, og ønsker forsoning.
b) Alle innbyggerne i samfunnet har krav på å leve trygt og å føle at han, hans familie,
og eiendom ikke er utsatt for fare. Korrupte og fordervede kriminelle bør tas hånd
om, slik at fredelige innbyggere ikke trenger å leve i frykt og engstelse.
2. Selv om islam har laget lover for å straffe kriminalitet, så kreves det avgjørende
bevis om at den anklagede er skyldig før domfellelse, og ingen straff blir håndhevet
dersom det er tvil om skyldspørsmålet. Hvis en skyldig person virkelig angrer over sin
synd, kan straffen bli utsatt, hvis dommeren er overbevist om anklagedes
oppriktighet. Profeten
sa:
78

Misforståelser om islam, av Dr. Zakir Naik.
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Prøv å unngå håndheving av straff for muslimer når det er mulig, og er
det den minste tvil om anklagedes skyld, slipp han fri. Det er mye bedre
at en dommer tar feil og ettergir straff enn å ta feil og håndheve den.
Slike pålitelige uttalelser fra Profetens
og toleranse.

tradisjoner, er essensen av barmhjertighet

3. Straffen for utroskap i islam kommer an på en bestemt betingelse som gjør den
nesten umulig å håndheve. Denne betingelsen er at utroskapshandlingen må bevitnes
av fire personer som må sverge på at de så selve handlingen. De to hendelsene i
islams historie der straffen ble håndhevet, var resultat av at de skyldige partene tilsto,
og ikke bevis fra vitner. Profeten
prøvde sitt beste for å overtale skyldige personer
til å forandre sin forklaring der de tilsto sin skyld, men de bekreftet dem og Profeten
var følgelig tvunget til å beordre håndheving av straffen, til tross for hans dype
sorg. Når vi ser på de fastsatte betingelsene og hvor vanskelig det var å håndheve den,
oppstod aldri igjen en slik straff i islams historie.
4. Islam kutter ikke hånden av en skrubbsulten person som stjeler for å mate seg selv
eller sine skrubbsultne barn. Islam straffer en tyv som stjeler pengene eller
eiendelene til hardt arbeidende mennesker som tjener til livsoppholdet på ærlig vis.
Slike tyver sprer ondskap i samfunnet og fortjener ingen sympati og barmhjertighet
fra noen, for tyven har selv ingen barmhjertighet eller sympati for menneskene han
raner. Offeret kunne faktisk ha hatt tvingende behov for pengene som ble stjålet. Alle
samfunn har krav på lover som håndheves for å sikre dets sikkerhet og stabilitet.
Da straffen ble pålagt i islamske samfunn, inntraff tyveriforbrytelser så sjeldent at
kjøpmenn forlot sine varer ubevoktet og folk lot dørene til sine hjem stå ulåste. På
den andre siden er tyveri utbredt og øker i samfunn der dette problemet har milde
forhåndsregler, tyveri har blitt et alvorlig problem.79
5. For å sikre sosial rettferdighet, avskaffe fattigdom og forhindre at folk tyr til tyveri,
må tyveri straffes. Det er viktig å merke seg at den andre rettledede kalifen, Omar ibn
Al-Khattab, utsatte straff for tyveri i året som den islamske staten ble rammet av
matmangel.
I løpet av det siste året som Omar ibn Al-Khattab regjerte, ble straffen for tyveri
rettferdig håndhevet og resulterte i at tyveri og landeveisrøveri ble en sjelden
hendelse. Folk kunne reise trygt fra Mekka til Syria. Det eneste de fryktet var Allah,
Den Allmektige, og muligheten for at ulver kunne angripe sauene deres.
Stabilitetstilstanden eksisterte fordi enhver tyv visste at de ville bli straffet, og de
tenkte seg om tusen ganger før de stjal noe eller utførte andre forbrytelser. Resultatet
ble at straff for tyveri sjeldent ble håndhevet.
Hva foretrekker du, et lovlydig samfunn som lever i fred uten frykt selv om noen få
kriminelle straffes, eller et samfunn som lever i frykt mens fengslene er overfylt av
kriminelle? Hvem bør vi ha sympati for? De kriminelle eller samfunnets
innbyggere?80
79
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One Hundred Questions about Islam, Mohammad Al-Ghazali. Bind 2, s. 41.
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Misoppfatning 10
Når islam er imot idoltilbedelse, hvorfor tilber og
bøyer muslimer seg i bønn til Kabaen?
Ingen religion er mer tydelig med å forby idoltilbedelse enn islam. Muslimer tilber
kun Allah (Gud), ikke Kabaen. Når muslimer går rundt Kabaen, sier de La ilaha illa
Allah (Det er ingen annen guddom verdt tilbedelse enn Allah (Gud).
Kabaen er for å samle muslimer i bønn. Det vil bli kaotisk hvis muslimer ber i den
retningen de ønsker. Kabaen gir en mulighet til å stå samlet i bønn siden alle
muslimene snur seg mot et punkt, Kabaen. Over hele jordkloden vender folk fra
forskjellige land seg mot nord, sør, øst, og vest kun for å vende seg mot Kaba. Da
araberne tegnet kartet over jordkloden satte de Mekka i sentrum, men da vestens folk
fikk makt, satte de Greenwich i sentrum. Hvis du ser på kartet, fortsetter Mekka å
være jordklodens sentrum selv i dag. Alhamdulillah!
Noen beskylder muslimer for å være idoltilbedere fordi de kysser den svarte steinen
ved Kabaen. Den eneste grunnen til at de kysser steinen er fordi de så Profeten gjøre
det. Den svarte steinen har ingen kraft til fordel for deg, og den kan ikke skade deg. I
gamle dager ble bønnekallet utført ved å stå oppe på toppen av Kabaen. Hvis
muslimer var idoltilbedere, ville de ha stått oppå sitt «idol» og kalle folk til bønn?
Står hinduer eller kristne på toppen av sine idoler og kaller andre til å delta i
tilbedelse?81

81

Sammendrag fra Dr. Zakir Naiks foredrag i Bombay, India, 26. November 1999.
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Kapittel

6
Fra mørket til lyset
Hvordan jeg kom til islam:
Av tidligere popsanger
Cat Stevens
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Cat Stevens var en av de mest suksessfulle sangere/låtskrivere i den første halvdelen
av syttitallet, og flere av hans myke, romantiske, og noen ganger mystiske sanger var
på topp 10-listen.
The Rolling Stone Encyclopedia of Rock & Roll (Simon & Schuster, 2001)
«… Under navnet ‘Cat Stevens’, har han solgt over 60 millioner album rundt om i
verden siden slutten av 1960 tallet…» Wikipedia.com
Før

Etter

Mine ord er en bekreftelse på noe du sikkert allerede vet; Profetens

budskap

fra Gud er den sanne religion. Vi mennesker er velsignet med kunnskap og plikter
som plasserer oss på toppen av skapelsen.
Menneskeheten er skapt for å være Guds stedsfortredere på jorden, og det er viktig å
innse forpliktelsen med å fri oss fra alle illusjoner, og å forberede oss for det neste
livet. Den som ikke griper denne sjansen får sannsynligvis ikke en ny, fordi det står i
Koranen at når menneskeheten bringes til regnskap, vil de si: «O Herre, send oss
tilbake og gi oss en ny sjanse.» Herren vil svare: «Hvis Jeg sender deg tilbake, vil du
gjøre det samme.»
Min tidlige religiøse oppdragelse
Jeg ble født i et kristent hjem, vokste opp i den moderne verden med all dens luksus
og et overklasseliv i underholdnings-bransjen. Alle barn er født i en naturlig tilstand,
det er foreldrene som former barna til en religion og den religionen som jeg ble
opplært i var kristendommen. Jeg lærte at Gud eksisterer, men det var ingen direkte
kontakt med Gud, slik at vi måtte ta kontakt med Jesus; han var ansett å være døren
til Gud. Dette aksepterte jeg i hovedsak, selv om jeg ikke klarte å godta alt.
Jeg så på noen av statuene av Jesus; de var bare livløse steiner. Da de fortalte meg om
treenigheten ble jeg forvirret, men kunne ikke si dem imot. Av respekt for mine
foreldres tro følte jeg meg presset til å følge i deres fotspor. Fordi jeg måtte respektere
mine foreldres tro så trodde jeg mer eller mindre på det.
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Popstjerne
Gradvis fjernet jeg meg fra denne religiøse oppdragelsen og begynte å lage musikk.
Jeg ønsket å bli en stor stjerne og ble grepet av alt jeg så i filmer og i media. Kanskje
trodde jeg at dette var min Gud, og det store målet var å tjene penger. Min onkel
hadde en nydelig bil og jeg sa: «Bra, han har klart det. Han har mye penger.»
Menneskene rundt meg påvirket meg til å tro at dette var alt; denne verden var deres
Gud.
Jeg bestemte meg da for at dette var livet for meg; å tjene masse penger, og ha et
«flott liv». Mine forbilder var popstjerner. Jeg begynte å lage sanger, men innerst
inne følte jeg for menneskeheten, at jeg ville hjelpe de trengende hvis jeg ble rik. (Det
står i Koranen at vi lover, men når vi tjener noe så vil vi holde fast på det og bli
grådige.)
Det som hendte var at jeg ble veldig berømt allerede som tenåring, og verdenspressen
publiserte bilder og artikler om meg. Berømmelsen gjorde at jeg ønsket å leve større
enn livet, og den eneste måten å gjøre det på var å være beruset (med brennevin og
narkotika).
På sykehus
Etter ett år med finansiell suksess og en «høy» livsstil, ble jeg veldig syk med
tuberkulose og innlagt på sykehus. Det var da jeg begynte å tenke: Hva har hendt med
meg? Var jeg kun en kropp, og var målet med livet mitt kun å tilfredsstille denne
kroppen? Jeg innså nå at denne ulykken var en velsignelse gitt meg av Gud, en sjanse
til å åpne mine øyne og tenke over hvorfor jeg er her, og hvorfor jeg er sengeliggende.
Jeg bestemte meg for å søke etter noen av svarene. På den tiden var det stor interesse
for orientalsk mystikk. Jeg begynte å lese, og det første som fanget min oppmerksom
var døden, og at sjelen går videre, uten stopp. Jeg følte at jeg var på vei til lykksalighet
og høy prestasjon, begynte å meditere, ble vegetarianer og trodde nå på peace and
flower power, og dette var den alminnelige trenden. På sykehuset ble jeg spesielt klar
over at jeg var mer enn bare en kropp.
En dag jeg var ute og spaserte ble jeg overrasket av regnet. Jeg begynte å løpe for å
komme i ly for regnet, og det gikk opp for meg: «Vent litt, kroppen min blir våt,
kroppen min forteller meg at jeg blir våt.» Dette fikk meg til å tenke på et ordtak om
at kroppen er som et esel, som må trenes til hvor den skal gå. Ellers leder eselet deg
dit den ønsker å gå.
Jeg innså at jeg hadde en vilje, en gudgitt gave; å følge Guds vilje. Jeg var fasinert
over den nye terminologien som jeg lærte i den orientalske religionen og var nå lei av
kristendommen. Jeg begynte å lage musikk igjen og denne gangen reflektere jeg over
mine egne tanker. Teksten til en av mine sanger lyder slik: «Jeg skulle ønske jeg
visste, jeg skulle ønske jeg visste hva som skaper himmelen, og hva som skaper
helvete. Vil jeg kjenne Deg i min seng eller i en støvete celle mens andre når det store
hotellet?» Jeg følte at jeg var på rett vei.
Etter at jeg skrev låten: «Måten å finne ut om Gud», oppnådde jeg enda mer
berømmelse i musikkens verden. Jeg opplevde det som en vanskelig tid fordi jeg ble
rik og berømt, og på samme tid søkte jeg oppriktig etter sannheten. Da kom jeg til et
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stadium der jeg bestemte meg for at buddhismen var riktig og edel, men jeg var for
knyttet til verden og var ikke innstilt på å bli en munk og isolere meg fra samfunnet.
Jeg prøvde Zen og Ching, numerologi, tarot kort og astrologi. Jeg prøvde å se tilbake
på bibelen, men fant ingenting. På denne tiden visste jeg ingenting om islam, og da
hendte noe som jeg anser som et mirakel. Min bror hadde vært på besøk i en moské i
Jerusalem, og han var veldig imponert over den fredelige og rolige atmosfæren,
samtidig som det andre ganger pulserte av liv.
Koranen
Da han kom til London hadde han tatt med seg en oversettelse av Koranen i gave til
meg. Han ble ikke muslim, men han følte noe med denne religionen og tenkte at jeg
også kunne finne noe i den.
Boken jeg fikk var en veiledning som forklarte meg alt; hvem jeg er; meningen med
livet; hva er virkeligheten, hvordan vil fremtiden bli og hvor kom jeg fra. Jeg innså at
dette var den sanne religion; ikke en religion slik Vesten forstår den, ikke bare for
alderdommen. De som ønsker å slutte seg til en religion i Vesten og gjør den til sin
eneste livsstil, blir dømt som fanatisk. Jeg var ikke fanatisk, jeg var til å begynne med
forvirret mellom kropp og sjel. Dermed innså jeg at kroppen og sjelen ikke er adskilt,
og at man ikke trenger å gå til fjellet for å bli religiøs. Vi må følge Guds vilje. Da kan vi
stige høyere enn englene. Det første jeg da ønsket å gjøre, var å bli muslim.
Jeg innså at alt tilhører Gud, Han griper verken tretthet eller søvn. Han skapte alt. Til
nå hadde jeg tenkt at jeg var her på grunn av min egen storhet; denne stoltheten
begynte nå å slippe taket. Jeg innså at jeg ikke hadde skapt meg selv, og hele
meningen med min eksistens var å underkaste meg læren som ble fullkommen av
religionen vi kjenner til som Islam. På dette punktet begynte jeg å oppdage min tro og
følte meg som en muslim. Når jeg leste Koranen innså jeg at alle profetene ble sendt
av Gud med samme budskap. Hvorfor var da jøder og kristne forskjellige? Nå vet jeg
hvordan jødene ikke aksepterte Jesus som Messias, og at de hadde forandret Guds
ord. Selv kristne misforstår Guds ord og kaller Jesus for Guds sønn. Alt ga mening.
Dette er Koranens skjønnhet; den ber deg om å reflektere og resonnere, ikke tilbe
solen eller månen, men kun Den Ene som har skapt alt. Koranen ber menneskeheten
om å reflektere over solen, månen, og Guds skapelse generelt. Er du klar over hvor
ulik solen er fra månen? De har forskjellig avstand fra jorden, og likevel fremstår de
for oss som samme størrelse, noen ganger ser det ut som om den ene overlapper den
andre.
Når astronauter reiser til verdensrommet så ser de jordens ubetydelige størrelse, og
det enorme verdensrommet. De blir veldig religiøse på grunn av at de har sett Allahs
tegn.
Da jeg leste videre i Koranen, stod det om bønn, godhet og veldedighet. Jeg hadde
ikke blitt muslim enda, men jeg følte at Koranen var det eneste svaret for meg, og at
Gud hadde sendt den til meg. Jeg beholdt den i hemmelighet. Koranen taler også på
ulike nivå. Jeg begynte å forstå den på et annet nivå, der Koranen sier: «Dere som
tror, ta ikke vantro som venner, og de troende er brødre.» På dette tidspunktet ønsket
jeg å møte mine muslimske brødre.
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Konvertering
Jeg bestemte meg for å reise til Jerusalem (slik mine brødre hadde gjort). Da jeg
ankom moskeen i Jerusalem og hadde satt meg ned, kom en mann bort til meg og
spurte: «Hva vil du?» Jeg svarte at jeg var muslim. Han spurte om hva mitt navn var.
Jeg svarte, «Stevens». Han var forvirret. Jeg sluttet meg til bønnen, selv om det ikke
var så vellykket. Da jeg kom tilbake til London møtte jeg en søster som heter Nafisa.
Jeg fortalte henne at jeg ønsket å omfavne islam, og hun viste meg veien til New
Regent moské. Dette var i 1977, omtrent ett og ett halvt år etter at jeg fikk Koranen.
Jeg innså at jeg måtte kvitte meg med stoltheten min, kvitte meg med Iblis (djevelen),
og vende meg mot en retning. På en fredag etter jumah (fredagsbønn) gikk jeg til
imamen og erklærte min tro (trosbekjennelsen) til han.
Fremfor deg har du en som har oppnådd berømmelse og formue, men uansett hvor
hardt jeg prøvde, var veiledning noe som unngikk meg, til jeg leste Koranen. Jeg
forstod at jeg kunne få direkte kontakt med Gud, ulikt kristendommen og andre
religioner. En hinduistisk kvinne fortalte meg: «Du forstår ikke hinduistene. Vi tror
på en Gud; vi bruker kun disse objektene (idoler) for konsentrasjon.» Det hun sa var
at for å nå Gud, må man skape en medarbeider som er idol for dette formålet. Islam
fjerner disse sperrene. Det eneste som fjerner troende fra ikke-troende er salah
(bønn). Dette er renselses-prosessen.
Til slutt vil jeg si at alt jeg gjør er for å behage Allah. Be om at du får inspirasjon fra
min opplevelse. Videre ønsker jeg å fremheve at jeg ikke fikk kontakt med noen
muslimer før jeg omfavnet islam. Jeg leste først Koranen og innså at ingen personer
er perfekt. Islam er perfekt, og hvis vi imiterer profeten Mohammads
oppførsel,
blir vi vellykket.
Må Allah veilede oss til å følge veien til Mohammads
Yusuf Islam (tidligere Cat Stevens)82
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ummah (nasjon). Amen.
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Konklusjon
Det er ingen tvang for en person å akseptere SANNHETEN, men det er virkelig en
skam for menneskets forstand når en mann eller kvinne ikke engang er interessert i å
fastslå SANNHETEN.83
Denne boken tar for seg saker som er viktigere enn noe annet i ditt liv. Kanskje har du
til nå mislyktes med å gi tilbørlig hensyn til hvor viktig dette emnet er, eller kanskje
du aldri har tenkt på det før. Vær sikker på at å anerkjenne Allah, som har skapt deg,
haster, og er viktigere enn noe annet du kan gjøre.
Tenk over hva Han har gitt deg: du lever i en verden som er hårfint planlagt helt ned
til den minste detalj, og skapt spesielt for deg. Du hadde ingen del av denne
prosessen. Du åpnet dine øyne en dag og fant deg selv midt blant utallige velsignelser.
Du kan se, høre og du kan føle…
Det er slik fordi Han ønsket en slik skapelse. I et vers står det:
Gud har brakt dere frem fra mors liv, mens dere intet visste. Og Han har
gitt dere hørsel, syn og forstand, slik at dere måtte vise takknemlighet.
[Koranen, 16:78].
Som fastlagt i dette verset, er det ingen annen enn Allah som har gitt deg alt du eier,
og som har skapt universet du lever i. Underkast hele deg til Allah og vær takknemlig
for alle velsignelser Han har skjenket deg, og gjør deg fortjent til evig belønning.84
Vi vet alle at døden er alle levende vesens siste skjebne, det kritiske spørsmålet er:
hva skjer etter døden? Muslimer og alle de som tror på de hellige skriftene tror på
gjenoppstandelse etter døden, der alle kommer til å møte rettferdig belønning og
straff for bestandig, enten i lykksalighet i Paradisets hager, eller i Helvetes
flammende ild. For de som oppriktig aksepterer islam som livsstil, tar virkelig den
sikre vei som leder til glede og lykke etter døden. For de som utførte onde handlinger
i denne verden mot uskyldige mennesker, og uten noen som helst berettiget grunnlag,
de blir straffet for det de har gjort. Hvis man derimot utfører ulydighetshandlinger
mot Den Allmektiges bud, så er det helt opp til Allahs Vilje og Barmhjertighet. Hvis
Han ønsker å pine ugjerningsmannen med Sin rettferdighet, er det ingen som kan be
på hans vegne, unntatt hvis Allah tillater det. Hvis Allah ønsker å tilgi en slik
ugjerningsmann, vil han gjøre det ut av Sin barmhjertighet og sjenerøsitet.
Vi tror at de som forlater islam og dør som ikke-muslimer, blir i Helvetesflammene
for bestandig.
Vi oppfordrer derfor alle fornuftige og hensynsfulle mennesker om å søke sann frelse
for sin sjel, ved riktige handlinger og søke Allah Den Barmhjertiges barmhjertighet.
Vi oppfordrer alle til å lete etter den rette veien som leder til Paradiset; det er Allahs
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vei, islams vei, total underkastelse til Allah. Dette er veien som leder mot evig lykke.
Allah, Den Allmektige, sier om de fiendene som sprer falsk propaganda mot islam:
De ønsker å blåse ut Guds lys, men Gud fullbyrder Sitt lys, selv om de
vantro misliker det. [Koranen, 61:8].
Allahs sendebud

sa:

Ved Han som har Mohammads sjel i Sin Hånd! Medlemmer av denne
nasjonen, jøder eller kristne som hører om meg, og ikke tror på det jeg
ble sendt med, vil være av Flammens folk. [Muslim]85
Denne boken avsluttes med uttalelser fra to mennesker som omfavnet islam.
F. Filweas86 hevder:
«Vesten lider av et stort åndelig tomrom som ingen prinsipp eller tro kan fylle, eller
bringe lykke. Til tross for velstanden, den såkalte økonomiske velstanden, og
tilfredsstillelsen av folks fysiske behov, har den vestlige mannen fortsatt en følelse av
at hans liv er verdiløst. Han lurer på: Hvorfor lever jeg? Hvor skal jeg? Hvorfor?
Ingen har til nå gitt han tilfredsstillende svar. Dessverre har han ingen anelse om at
hans botemiddel finnes i den rette religionen, som han ikke vet noe mer om enn tvil
og misoppfatninger. Lysstrålen har startet å skinne og daggry har begynt å komme til
syne etter at grupper av vestlige, selv om de var få, har begynt å omfavne islam, og
den vestlige mannen begynner å se med sine egne øyne at både menn og kvinner
implementerer islam og lever opp til dets lære. Hver dag omfavner folk den sanne
religionen, og det er bare begynnelsen…»
Deborah Potter87 hevder:
«Islam, er Guds Lov, og den er åpenbar i naturen rundt oss. Fjell, hav, planter og
stjerner beveger seg i bane ved Allahs befaling. De er i en tilstand av underkastelse til
deres Skaper, til Allahs befalinger, som rollefigurer i en historie, og Allah er det beste
eksemplet. De verken snakker eller handler unntatt med det som forfatteren
bestemmer for dem. Hvert atom i dette universet, selv i livløse objekter, er også i en
tilstand av underkastelse.
Mennesker er derimot et unntak fra denne regelen, for Allah har gitt dem frihet til å
velge. De har valget om å underkaste seg Allahs befalinger, eller å lage sine egne lover
og religion som de ønsker. Dessverre har de for det meste valgt det andre valget. Folk
i Europa og Amerika omfavnet islam i store antall, fordi de tørstet etter fred i sinnet
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og åndelig sikkerhet. Flere kristne orientalister og predikanter, som opprinnelig
påbegynte sitt arbeid med å ødelegge islam og bringe frem dets påståtte mangler, har
selv blitt muslimer. Dette er fordi bevisene for sannheten er avgjørende; det går ikke
an å motbevise det.»88
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