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Förord
I Guds den Nåderike, den Barmhärtiges Namn.
Detta häfte är en översättning av ett tal som broder
Khalid Yasin höll i Saudi-Arabien 1994. Föredraget har
blivit mycket uppskattat bland såväl muslimer som ickemuslimer runtom i världen. Den tar upp viktiga
fundament i Islam och ger en överblick om Islams största
grund som är tron på en sann och Allsmäktig Gud.
Broder Khalid Yasin tar upp Islams viktigaste
grundpelare på ett sätt som ger läsaren (lyssnaren) ett
nöje i att få ta del av denna information, och ger många
exempel och paralleller som gör det enkelt för var och en
att förstå vad meningen med livet innebär och vad Islam
handlar om.
Det är härmed ett sant nöje att få presentera denna
föreläsning i skriver form och jag hoppas att var och en
som läser den skall finna klarhet och vägledning i den.
CIMS – Conveying the Islamic message society
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Vad är meningen med livet?
Mina kära respekterade muslimska bröder och gäster;
som min bror nämnde för er, är jag här ikväll och känner
mig väldigt hedrad över att ha fått möjligheten att tala
med er om detta ämne. Jag vill dock påpeka att detta inte
skall betraktas som en föreläsning, jag tror inte att jag är
rustad nog för att föreläsa. Men se det här snarare som ett
råd, till er och mig själv, för jag kan se mig själv sitta i
dessa stolar framför mig.
Bara för några dagar sedan, några år sedan, ett litet tag
sedan satt jag precis där ni är – en kristen, icke-muslim,
nationalitet har ingen betydelse, en människa som inte
var medveten om Islam, och vid det tillfället inte riktigt
förstod meningen med livet. Så med dessa ord skulle jag
vilja be er att endast betrakta det jag säger som
information och som ett råd, inte en föreläsning.
Informationen som jag skulle vilja tilldela er kan verka
ganska omfattande, men om ni reflekterar över hjärnans
kapacitet och mängden information som den kan lagra
och tolka, så är jag säker på att några sidors information
inte skall överbelasta er. Det är mitt ansvar att tala om
kvällens ämnen som är ”vad är meningen med livet?” och
”vad vet du om islam?” D v s vad du verkligen vet om
islam, inte vad du har hört om islam; inte vad du har sett i
form av handlingar utförda av en del muslimer, utan vad
vet du om islam?
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Jag vill börja med att säga att ni alla bär på ett lika stort
ansvar och det är att lyssna med ett öppet sinne och ett
öppet hjärta.
I en värld fylld av fördomar, där man anser sin egen
kultur vara överlägsen andras, är det svårt att hitta folk
som har möjlighet att tänka efter, att tänka på livet och
dess syfte, och att försöka ta reda på sanningen bakom
denna värld och den sanna meningen med våran existens.
När man ställer frågan ”vad är meningen med livet?”, en
sådan grundläggande och väsentlig fråga, så säger de
flesta människor olyckligtvis inte vad de kommit fram till
genom egna undersökningar eller observationer. Snarare
säger de flesta vad någon påstår är meningen med livet
eller vad som vanligtvis förstås av andra individer… Vad
min far säger är meningen med livet, vad prästen i min
kyrka säger är meningen med livet, vad min lärare i
skolan säger är meningen med livet och vad mina vänner
säger är meningen med livet, etc.
Om jag skulle fråga någon om varför man äter, skulle
denna person i sitt sunda förnuft säga, "för att tillföra
kroppen näring", eftersom näring upprätthåller livet. Om
jag frågar någon om varför man arbetar, så kommer man
svara: "jo, för att det är en nödvändighet och ett behov
för att försörja sig själv och tillgodose familjens behov".
Om jag frågar någon om varför man sover, tvättar sig,
klär sig etc. kommer de på ett eller annat sätt svara att
detta är ett gemensamt behov för hela mänskligheten.
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Vi kan fortsätta denna linje av frågor med hundratals
frågor och motta samma svar från vem som helst, på
vilket språk som helst, vart som helst i hela världen –
enkelt!
Här undrar jag, hur kommer det sig att när man ställer
frågan "vad är målet och syftet med våra liv?" att man får
så många olika svar?
Det är på grund av att folk är förvirrade, de vet inte
riktigt, de vacklar i mörkret, och istället för att helt enkelt
säga "jag vet inte", lägger de fram vadhelst som de blivit
inprogrammerade att svara.
Är vårat syfte i denna värld att helt enkelt äta, klä
sig, arbeta, tillskaffa sig någon materialistisk sak och roa
sig, är detta vårat syfte?
Varför föddes vi? Vad är målet med vår existens och vad
är visdomen bakom skapandet av mänskligheten och
detta kolossala universum? Tänk på den frågan.
Somliga hävdar att det inte finns något gudomligt
ursprung, det finns inget bevis på Guds existens, det finns
folk som argumenterar på detta sätt.
Och de säger att den här världen kanske kom till genom
en tillfällighet, ett "Big Bang" och denna ofantliga värld
med alla dess komplexa galaxer sattes ihop. Och de
hävdar att livet inte har något särskilt syfte och att det
inte finns någonting som kan bevisas, varken logiskt eller
vetenskapligt, att det finns någon Gud, något syfte eller
gudomlig orsak bakom denna värld.
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Här skulle jag vilja nämna några verser ur Koranen som
tar upp dessa frågor:
"Guds är herraväldet över himlarna och jorden och Gud
har allt i sin makt. Sannerligen, i skapelsen av himlarna
och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger
förvisso tecken till dem som vill använda sitt förstånd; de
som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger
sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och
jordens skapelse [ber med dessa ord]: 'Herre! Du har inte
skapat [allt] detta i blindo. Stor är du i Din härlighet!
Förskona oss från Eldens straff! [3:189-192]
I dessa verser har Gud tydligt nämnt för oss genom att
först dra vår uppmärksamhet till skapelsen av oss själva,
de olika beteendena som kroppen har, de olika attityderna
som människorna bär med sig. Han drar vår
uppmärksamhet till himlarna, växlingen mellan natt och
dag, stjärnorna, konstellationerna etc. för att sedan säga
att Han inte har skapat allt detta för ett tanklöst syfte.
För när man tittar på dess formgivning, så ser man att det
är oerhört kraftfullt och exakt. Och någonting som är
kraftfullt och exakt som ligger bortom våra egna
beräkningar och föreställningar kan omöjligt vara
tanklöst, det kan inte bara ha slungats ihop.
Om man exempelvis tar tio kulor och numrerar de från 110, lägger dem i en påse för att sedan skaka den och
därefter ombes att blunda och plocka fram kula nr: 1,
sedan kula nr: 2 och sedan kula nr: 3 etc. i
nummerordning. Vet ni hur stor chansen är att man tar ut
dessa tio kulor i rätt ordning? Chansen är 1 på 26
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miljoner. Så vad är då chansen att himlarna och jorden
skulle ha kastats ihop i ett "Big Bang" och bli
organiserade som de är? Hur stor är chansen för detta?
Mina kära respekterade bröder, vi skall ställa oss en fråga
till. När ni ser en bro, en byggnad eller ett fordon, så
tänker ni automatiskt på personen eller firman som
konstruerade den. När ni ser ett flygplan, en månraket, en
sattelit eller ett gigantiskt skepp, så tanker ni på vilket
otroligt fordon detta är. När ni ser ett kärnkraftverk, en
kretsande rymdstation, en internationell flygplats som
existerar i detta land, måste ni nog bli utomordentligt
imponerade över ingenjörsvetenskapen som är inblandad.
Ändå är detta bara föremål som tillverkats av människor.

Så hur är det då med den mänskliga kroppen med dess
massiva och avancerade kontrollsystem? Tänk på det.
Tänk på hjärnan, hur den tänker, hur den fungerar, hur
den analyserar, lagrar information, tar emot information,
separerar och kategoriserar information på en milliondels
sekund, och gör det oavbrutet. Detta är hjärnan, som
gjorde fordonen, raketerna, skeppen osv. Tänk på hjärnan
och vem som skapade den.
Tänk på hjärtat, hur den pumpar blod kontinuerligt i 60 70 år, hämtar in och tömmer blod genom kroppen och
upprätthåller denna stadiga process utigenom hela ens
liv. Tänk på det.
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Tänk på njurarna och vilka funktioner som de bär med
sig. Kroppens renande instrument som utför hundratals
kemiska analyser kontinuerligt och även kontrollerar
nivån av gifter som kroppen innehåller och de gör detta
automatiskt, utan att du behöver tänka på det.
Tänk på dina ögon, den mänskliga kameran som anpassar
sig, fokuserar, tolkar, utvärderar och framställer färger
helt självverkande. Tänk på det. Vem har skapat detta?
Vem kontrollerar detta? Vem planerar detta? Är det
människorna själva? Nej, självklart inte.
Tänk på detta universum. Tänk på följande: Jorden är en
planet i vårat solsystem och vårat solsystem är ett av
systemen i vintergatan och vintergatan är en av
konstellationerna i den galaxen och det finns miljontals
galaxer som vintergatan i universum. Och de är alla i
ordning, de är alla exakta, de kolliderar inte med
varandra och de flyter längst en bana som har fastställts
åt dem. Har människorna bestämt denna ordning och
detta kretslopp? Och är det människorna som
upprätthåller denna precision? Självklart inte.
Tänk på de olika djuren, bakterierna, alla de kemiska
elementen som inte har upptäckts och som inte kan
upptäckas även med dem mest sofistikerade
instrumenten, likväl har var och en av dessa en lag som
de följer.
Har allt detta hänt av en slump? Och fungerar alla dessa
saker perfekt och fullkomligt genom en slump? Och
fortsätter dem att reproducera och upprätthålla sig själva
också genom en slump? Nej, självklart inte.
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Detta vore totalt ologiskt och dumdristigt att tro på. Detta
indikerar åtminstone att hur det än kommit till, att det
ligger totalt utanför ramen av mänskliga krafter, detta är
vi alla eniga om.
Gud; Skaparen som har kunskapen att formgiva och
skapa, och som är ansvarig för att upprätthålla allt det
här, är Den Enda som är värd beröm och tacksamhet. Om
jag gav var och en av er hundra dollar utan någon som
helst anledning, så skulle ni åtminstone säga tack.
Hur är det då med dina ögon, dina njurar, din hjärna, ditt
liv, dina andetag, dina barn, vem har skapat dessa? Är
inte Han värdig beröm och tacksamhet? Är inte Han
värdig er dyrkan och erat erkännande? Mina bröder (och
systrar), detta i ett nötskal är meningen och målet med
vårat liv. Gud den Upphöjde och Ståtlige säger till oss i
Koranen:
"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna
enbart för att de skall dyrka Mig. [51:56]
Så vårat mål i detta liv är att erkänna vår Skapare, vara
tacksam till Skaparen, dyrka Skaparen, underkasta oss
Skaparen och att lyda lagarna som Han har fastställt åt
oss. I ett nötskal innebär det dyrkan, och detta system
som vi lever i; att äta, dricka, klä sig, arbeta, att leva och
att dö är bara konsekventa, men vi har blivit skapade för
dyrkan. Detta är meningen med vårat liv.
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Vad vet du om Islam?
Låt oss gå vidare till den andra delen av vårat
samtalsämne. Vad vet du om Islam? Inte vad du har hört
om Islam eller sett i form av handlingar utförda av
muslimer. För det är skillnad mellan Islam och muslimer.
Det är skillnad mellan en man och en far, en man som har
barn är en far, men fadersrollen innebär ansvar och om
han inte fullbordar detta ansvar så är han nödvändigtvis
inte en bra far.
Islam är ett rättesnöre och ett ordningssystem, om en
muslim inte följer dessa regler och detta ordningssystem
så är han/hon inte en bra muslim. Således kan man inte
jämföra Islam med muslimer.
Vi hör termerna Islam och muslimer ganska ofta och vi
läser ofta om Islam och muslimer i religionsböcker,
tidskrifter och nyhetsartiklar etc. Vi ser och hör mycket
vilseledande, inkorrekt och feltolkad information genom
media. Och jag måste erkänna att några av dessa
feltolkade och inkorrekta uppgifter har förorsakats av
muslimerna själva.
Trots detta faktum är var sjätte person i denna värld
muslim, det finns sex miljarder människor i världen, av
dessa är över en miljard muslimer. Detta är en statistik
som ni kan verifiera från vilken källa ni än vill vända er
till.
Hur kommer det sig att om var sjätte person i världen är
muslim, att vi inte vet någonting om Islam och Islams
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verklighet? Om jag skulle säga att var sjätte person i
denna värld är kines, vilket är ett faktum, det finns en
miljard kineser i världen, så var sjätte person i världen är
kines. Men vad kineserna beträffar känner vi till de
geografiska, sociala, ekonomiska, politiska, filosofiska
och historiska omständigheterna om Kina och kineserna!
Hur kommer det sig att vi inte vet någonting om Islam?
Vad är det som enar 29 nationer, och vissa säger 37
nationer, till en gemensam tillhörighet? Vad gör en bror i
Saudi-Arabien till min bror medan jag är från Amerika,
och gör den här mannen från Pakistan min bror, en annan
man från Indonesien min bror och en annan från
Ryssland min bror, vad gör dessa till mina bröder? Vi har
ju olika kulturella bakgrunder. Vad är det med Islam som
automatiskt omfamnar och enar oss tillsammans som ett
brödraskap?
Vad är den korrekta beteckningen av detta missförstådda
levnadssätt som följs av en stor del av mänskligheten?
Jag skall försöka förse er med några fakta i tillägg till det
som jag tidigare nämnde. Det är nödvändigt för er att ha
ett öppet sinne och ett öppet hjärta, för om jag vänder
glaset upp och ner och häller vatten på det så får jag
aldrig ett glas med vatten; den måste ha rätt sida upp.
Enbart faktum leder inte till förståelse, snarare uppnås det
genom en kombination av tolerans, ambition, och
förmågan att inse och acceptera sanningen när man når
den.
Ordet Islam betyder underkastelse, överlämnande och
lydnad. Underkastelse, överlämnande och lydnad till
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lagarna som den Allsmäktige Gud har fastställt åt oss.
Man kan säga Allah, man kan säga Skaparen, man kan
säga Den Högste, Den Vise, Den Allvetande etc. Detta är
betydelsen av några av Hans Namn.
Vi säger Allah eftersom detta uttryck i arabiska språket
aldrig kan användas till någon skapad varelse, andra ord
som vi använder till den Allsmäktige använder folk till
skapta saker. Men ordet Allah kan bara användas till den
som har skapat allt som jag tidigare talade om. Så från
och med nu tänker jag använda ordet Allah och då vet ni
Vem jag talar om.
Ordet Islam kommer från ordet "salama" som innebär att
vara i frid eller säkerhet. Därför är muslimen en person
som överlämnar sig, underkastar sig och lyder Allahs
lagar och genom denna underkastelse erhåller frid och
säkerhet åt sig själv. Vi kan genast, genom en sådan
definition, se att det arabiska ordet Islam beskriver
samma tillvägagångssätt som alla de välkända och
respekterade profeterna och sändebuden som Allah
tidigare sände hade. Allihop, inkluderat Adam, Noak,
Abraham, Isak, Ismael, Jakob, Salomon, Moses, Jesus,
Muhammad m fl, må Allahs frid och välsignelse vara
över honom och alla andra profeter. Alla dessa profeter
och sändebud sändes från samma Allsmäktige Gud, med
samma budskap, med samma berättarkedja och dem sade
en sak: Lyd Allah, tillbe Honom, fullborda meningen
med livet och gör goda handlingar, så kommer ni att bli
belönade med ett annat liv. Detta var vad de sade oavsett
vilket språk de hade, vilken tidsålder de befann sig i eller
vilka de kom till.
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Om ni läser skrifterna noggrant, utan er egen tolkning,
eller någon annans tillägg eller fabrikation, kommer ni se
att detta var det enkla budskapet hos alla dessa profeter
som bekräftade varandra. Ingen av dessa profeter sade –
jag är gud, dyrka mig. Du behöver inte tänka efter, för du
kommer inte hitta det i någon av dina böcker, inte bibeln,
inte toran, inte i det gamla eller nya testamentet, inte i
Davids psalmer, du kommer inte att hitta det i någon bok!
Du kommer inte att hitta det från talet av någon profet.
Gå hem ikväll och bläddra igenom alla sidorna av din
bibel, och jag garanterar er att ni inte kommer att hitta det
en enda gång!
Alla profeter och budbärare kallade folket till Allahs väg
och påbjöd folket att göra goda handlingar. De tio
budorden till Moses, vilka var de? Jesus gospel, vad var
det han sade? Vad sade Johannes döparen? Vad sade Isak
och Ismael? Vad sade Muhammad? Må Allahs frid och
välsignelse vara över honom och dem. Inget annat än
detta. Allah säger:
"Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allah och
Allah ensam med ren och uppriktig tro, och att förrätta
bönen och att ge allmosa. Och detta är den rätta
religionen" [98:5]
Utifrån detta är det också passande att här betrakta alla
dessa profeter som muslimer, därför att en muslim är
vad? Tänk inte på den arabiska terminologin, tänk inte på
hur vi är klädda, tänk inte på Mecka, Saudi-Arabien eller
Egypten, utan tänk på att ordet muslim innebär den som
underkastar sig Den Allsmäktige Gud och lyder Hans
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lagar, och på så vis är allt som underkastar sig Hans vilja
en muslim.
Så när ett barn kommer ut ur mammans mage vid
tidpunkten som Allah har fastställt, vad är det då? Det är
en muslim. När solen kretsar i sin bana, vad är det? Det
är en muslim. När månen kretsar runt solen, vad är det?
Det är en muslim. Gravitationslagen, vad är det? Det är
en muslimisk lag. Allt som underkastar sig Allah är en
muslim. Därför när vi frivilligt lyder Allahs påbud, så är
vi muslimer. Jesus var en muslim, hans välsignade mor
var en muslim, Abraham var en muslim, Moses var en
muslim, alla profeter var muslimer. Men de kom till sina
folk och talade olika språk.
Profeten Muhammad talade det arabiska språket och
således är ordet för underkastelse och överlämnande
muslim. Så den som underkastar och överlämnar sig till
Allah är en muslim.
Varje profet och sändebud från Allah kallade till samma
grundläggande budskap, "dyrka Allah och var uppriktig
gentemot Honom". Om vi undersöker alla profeters
budskap så kan vi med lätthet dra denna slutsats.
När jag var kristen så tänkte jag på en sak och jag kunde
inte förstå mig på det. Hur kommer det sig att Allah i det
gamla testamentet alltid beskrivs som En. Guden, Herren
och Kungen över Universum, och med detta i de första
befallningarna som tillgavs Moses, lät han inte någon
dyrka några avgudar, eller att buga sig inför något mellan
himlen och jorden. Alla profeter sade att Allah är En,
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Den Allsmäktige, och genom hela det gamla testamentet
upprepas detta åtskilliga gånger.
Därefter har vi helt plötsligt fyra evangelier som kallas
Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Matteus, vem?
Markus, vem? Lukas, vem? Johannes, vem? Fyra olika
evangelier som skrevs med 48 års mellanrum, och ingen
av dessa män träffade någonsin varandra och ingen av
dem skrev sina efternamn. Om jag gav er en check för
din månadslön, och jag skrev mitt förnamn på den så att
du kan gå och lösa ut den på banken, skulle du acceptera
denna check från mig? Om en polisman skulle stoppa dig
och fråga om ditt uppehållstillstånd och du bara har ett
förnamn, skulle polismannen acceptera detta? Kan du
skaffa ett pass med bara ditt förnamn? Gav din mamma
och pappa dig bara ett förnamn? Var i mänsklighetens
historia är ett namn accepterat som en dokumentation?
Ingenstans, förutom i bibeln. Hur kan du basera din tro
på fyra evangelier som skrevs av fyra män som inte
verkade känna till sina efternamn?
Utöver dessa fyra evangelier finns det dessutom femton
böcker till, som skrevs av en man som visade sig vara en
förrädare. Som dödade och torterade kristna och i tillägg
till detta påstod att han såg Jesus och att han blev
delegerad som Jesus sändebud.
Om jag sade till er att Hitler, efter att ha dödat alla
judarna, bestämde sig för att bli räddad och träffade
Moses på vägen och att han blev en jude och skrev
femton böcker och lade till dessa i Toran, skulle judarna
godta detta?
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Nej, självklart inte. Så hur kan då fyra böcker vars
författare saknar efternamn och femton andra böcker
skrivna av en annan man, accepteras? Och detta är första
gången som Allah blir kallad för en man, och första
gången som Allah blir kallad för tre, och första gången
som Allah har fått en son. Hur kan detta accepteras av de
kristna, hur? Tänk på det.
Profeten Muhammads ankomst tog inte fram en ny
religion och inte heller ett nytt levnadssätt som vissa
påstår, utan snarare tvärtom. Profeten bekräftade
budskapet som alla de tidigare profeterna och budbärarna
kom med, dels genom hans personliga karaktär och dels
genom den Gudomliga uppenbarelsen som han fick från
Allah. Den heliga skriften som Muhammad fick kallas
för Koranen, som betyder ”det som reciteras”.
Muhammad skrev inte Koranen, han författade inte
Koranen, ingen kom och hjälpte honom att skriva eller
författa den, utan ängeln Gabriel reciterade den för
honom, och Allah Den Allsmäktige gjorde hans hjärta till
en behållare av detta, liksom en sattelitskiva utgör en
behållare för vågor som sedan ger dig bilden på tv.
Profeten Muhammads hjärta var en behållare för
uppenbarelser och med det har vi denna Koran som har
blivit bevarad i över 1400 år utan en ändring av en
bokstav.
Känner du till någon bok i hela världen som blivit
bevarad som den är utan en ändring av till och med en
bokstav? Ingen bok, förutom Koranen. Gå till biblioteket
och läs vad det står i de olika encyklopediböckerna, eller
någon annan faktabok som inte är skriven av en muslim.
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Läs vad det står om Islam, Koranen och Muhammad. Läs
vad icke-muslimer säger om Islam, Koranen och
Muhammad. Så kommer du att acceptera att det jag säger
är universellt dokumenterat och klart. Att Muhammad är
den mest djupsinniga individen i mänsklighetens historia.
Läs vad de säger. Att Koranen är den mest otroliga och
den mest bevarade skriften i världshistorien. Läs vad de
säger.
Andra profeter mottog också skrifter och i Koranen
nämns dessa profeter, dessa skrifter, deras berättelser och
deras uppgifter i detalj. Träffade Muhammad dem och åt
med dem och pratade med dem för att skriva ned deras
biografi? Nej, självklart inte.
I Koranen refereras Muhammad som Allahs sändebud
och förseglaren av de tidigare profeterna och
sändebuden. Och detta var gränsen av hans roll som
människa. Muslimer dyrkar inte Muhammad. Vi är inte
muhammedaner, vi har inte rätt att ta efter hans namn och
säga att vi är muhammedaner, inte heller var folket som
följde Moses moseaner, de som följde Jakob var inte
jakobiter, de som följde Abraham var inte abrahamier
etc. Så hur kommer det sig att folk kallar sig kristna?
Jesus kallade sig inte för kristen, Jesus sade att allt som
han mottog från Allah var Hans beordringar, vad han
hörde var det han sade. Så varför kallas folk för kristna?
Om de skall kalla sig kristna så måste de vara lika
honom, och hur var han? Han var en tjänare till den
Allsmäktige Allah, så ni bör således också vara tjänare
till Allah. Som en slutgiltig skrift och Gudomlig
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uppenbarelse, klargör Koranen detta väldigt tydligt i
versen:
"Idag har jag fullbordat er religion för er och skänkt er
mina välsignelser i fullaste mått och valt Islam som er
religion." [5:3]
Detta visar att Islam är ett komplett sätt att leva. Så
genom Koranen kom ordet Islam, för när man byggt
färdigt en byggnad så kallar man det för ett hus, när en
bil byggts färdigt, certifierats och blivit testkörd så kallas
den för en automobil.
När Islam fullgjordes som en uppenbarelse, som en bok
och som en förebild för Muhammad, så fick den namnet
Islam.
Den blev ett komplett sätt att leva. Så det var bara ordet
och språket som var nytt, men inte praktiken och
befallningen från Gud. Det var ingen ny Gud eller en ny
religion. Men bara ordet Islam, och som jag nämnde
förut: Vad var alla profeter? Jo de var muslimer.
En annan åtskillnad som ni bör lägga på minnet är att
Muhammad till skillnad från sina föregångare inte enbart
kom till ett visst folk. Han kom inte bara till araberna.
Därför är inte Islam arabernas religion, den är inte bara
riktad till araberna. Men, ja visst! Muhammad, son till
Abdullah, föddes i Makkah, en stad i den arabiska halvön
och således var han arab från födseln.
I tillägg uppenbarades Koranen på arabiska språket, för
att på så sätt skydda den och bevara den ren, tydlig och
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exakt. Likaså förkastar Koranen alla former av
påståenden att Muhammad skulle ha skickats till enbart
araberna. Allah säger:
"Du har inte blivit sänd förutom som en givare av glada
budskap och som en varnare men dem flesta
människorna vet inte om detta".
Således är Muhammad den slutgiltiga Profeten och
förseglaren av de stora profeterna och sändebuden som
kom innan honom.
Eftersom vi tar referenser från Koranen för att stödja vår
presentation, skall vi ge lite bakgrundsinformation om
Koranen i sig.
Först och främst nämns det i Koranen att den är en
produkt av gudomlig uppenbarelse, den sändes ner från
Den Allsmäktige Allah till Muhammad genom
inspiration, Allah säger:
"Han talar inte från sina lustar och begär, men snarare är
det uppenbarelser som uppenbaras för honom". [53:3-4]
Om vi sålunda skulle övertyga er eller någon annan om
Koranens autenticitet (som gudomlig bok) så måste vi
bevisa följande:

1) Att det var omöjligt för Muhammad att producera
en sådan bok.
2) Vi måste bevisa att det var lika omöjligt för
någon annan människa överhuvudtaget att skapa
den. Låt oss tänka på det.
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Låt mig ställa er en fråga: Koranen säger:
"Och Vi skapade människan från en hängande klump
som hängde fast på fostrets vägg". [96:2]
Hur kunde Muhammad veta att embryot startade som en
klump som hänger fast vid kvinnans livmoder? Hade han
någon form av röntgenapparat? Hur fick han denna
kunskap när det upptäcktes för bara några år sedan? Hur
visste han att havet har en barriär mellan sig för att skilja
mellan salt- och sötvatten?
Hur visste han att solen, månen och planeterna följer ett
bestämt kretslopp, när dessa saker upptäcktes för bara 2530 år sedan? Teknologin och vetenskapen som vi idag
känner till har nyligen upptäckt dessa saker. Hur kunde
då Muhammad för över 1400 år sedan veta detta? En
outbildad fåraherde, en man uppväxt i öknen som varken
kunde läsa eller skriva. Hur kunde han säga något som
detta? Hur kunde han producera något som detta? Hur
kunde någon som levde med honom före eller efter
producera något som upptäcktes alldeles nyligen?
Omöjligt! Hur kunde en man som aldrig lämnade den
arabiska halvön, en man som aldrig seglade på ett skepp,
som levde för fjorton århundraden sedan, göra sådana
häpnadsväckande beskrivningar som nyligen upptäcktes
under denna halva av 1900-talet?
Och om detta inte är tillräckligt, låt mig säga en sak...
Koranen har 114 kapitel, över 6000 verser och det finns
hundratals människor som har memorerat hela denna
bok. Var Muhammad något sorts geni? Hur gick detta
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till? Finns det någon som har memorerat hela evangeliet,
någon utav dem? Var det någon som memorerade Toran,
psalmerna, det gamla eller det nya testamentet? Ingen!
Inte ens påven!
Men det finns miljontals muslimer idag, vi har en som
sitter här, som har memorerat hela denna bok! Detta är
varje muslims ambition, inte några, varje! Hur många
kristna har du träffat under din livstid som har memorerat
hela bibeln? Det har du inte! Eftersom du aldrig ens har
träffat en kristen som vetat vad hela bibeln egentligen är,
för de kristna har själva över sjuhundra olika böcker av
bibeln. Och det finns ungefär 39 olika versioner av bibeln
med olika antal verser och kapitel, och detta är de inte
ens eniga om.
Så hur kan de memorera något som de inte ens är överens
om?
Detta är bara en del fakta om Koranen, och jag talar inte
på ett nedlåtande sätt. Jag är en person som själv har varit
kristen och tog reda på dessa saker genom egna
undersökningar, en person som nu delar vidare denna
information till er, och vänder några stenar för er att titta
under. Och det är upp till er.
Som slutsats, vill jag säga att om jag sade till er att denna
bok har blivit universellt bevarad, utan någon som helst
ändring på över fjorton århundraden, om allt detta är sant,
skulle ni då inte hålla med om att den i sådana fall minst
sagt är utomordentligt välbevarad och unik? Skulle du
vara ärlig nog att säga detta? Så klart du skulle, om du är
ärlig och det är du. Inom dig måste du komma fram till
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denna slutsats, många andra icke-muslimer kom fram till
detta.
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon
Bonaparte, Winston Churchill, många, många människor,
jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. De kom
fram till samma slutsats vare sig de accepterade Islam
öppet eller inte, så kom de fram till samma slutsats. Att
det inte finns någon annan litteratur i världen som är så
välbevarad som Koranen som en källa till visdom,
sundhet och vägledning.
Låt oss gå till en annan punkt gällande Koranens
autenticitet.
Koranen innehåller bl a kunskapen om Allahs Högsta
Enhet som inkluderar Hans Namn, Attribut, förhållandet
mellan Allah och Hans skapelser och hur människan
skall upprätthålla detta förhållande, profeternas och
sändebudens kall, deras liv, deras budskap och deras
allmängiltiga uppdrag, och konstaterar tron på den sista
och universella profeten; Muhammad, förseglaren av
profeterna och sändebuden. Den påminner människan om
detta korta liv och kallar de till evigheten i nästa liv, dvs.
det nästkommande livet.
För efter att du lämnat denna plats så går du väl
någonstans? Och efter att du dött och lämnat detta liv så
kommer du att gå någonstans, vare sig du accepterar det
eller vet om det eller inte. Och du är ansvarig på grund av
att du fick veta sanningen, även om du skulle förneka
den. För syftet med detta liv är inte att ni skall sitta här
och fortsätta som om ingenting har hänt, utan att det
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medför någon effekt. Varje orsak har en effekt, och ni
kom till av en orsak och ett syfte och det måste ha en
effekt! Den måste begära någon form av effekt!
Du går inte till skolan för att stanna där, du går inte till
jobbet utan att få betalt, du bygger inte ett hus utan att
flytta in i det, du köper inte en kostym utan att klä dig i
den, du växer inte upp som ett barn utan att bli vuxen, du
arbetar inte utan att förvänta dig en lön, du kan inte leva
utan att förvänta dig att dö, du kan inte dö utan att
förvänta dig graven, och du kan inte förvänta dig att
graven är slutet, för det skulle innebära att Allah har
skapat er för ett tanklöst syfte, och ni har inte arbetat, valt
ut gemål, gått till skolan, eller ens kommit hit för ett
tanklöst syfte, så hur kan ni då tillskriva Allah något
lägre än er själva?
Koranen tar upp enorma mängder av skönhet med att
förklara skapandet av haven, floderna, träden, plantorna,
fåglarna, insekterna, de vilda djuren, bergen och dalarna.
Universums utvidgande, Universums himlakroppar,
fiskarna, livet i havet, och människans anatomi, biologi,
civilisation och historia. Beskrivningen av paradiset och
helvetet, utvecklingen i kvinnans embryo, alla profeter
och sändebuds uppdrag – meningen med livet på Jorden.
Hur kan en man född i öknen som varken kunde läsa eller
skriva, som vallade får, ta reda på saker som han aldrig
ens var i närheten av?
Den mest unika aspekten av Koranen är dock att den
bekräftar alla tidigare skrifter och om du skulle
bestämma dig för att bli muslim så behöver du inte
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betrakta dig själv som att byta religion, du byter inte din
religion. Om du gick upp lite i vikt och har en kostym
som du verkligen gillar så slänger du väl inte kostymen i
soporna, eller hur? Du går till skräddaren och säger till
honom att lägga till lite material på den för att du gillar
denna kostym – gör den lite större åt mig. Om du gick
ner lite i vikt och har en kostym som du verkligen gillar
så tar du den till skräddaren och minskar lite material på
den.
Så din tro, din fromhet, din kärlek till Jesus, din kontakt
med Gud, din dyrkan, din ärlighet och din hängivenhet
till Den Allsmäktige Gud ändrar du inte eller slänger
bort, utan du håller fast vid det, men gör vissa ändringar
då du vet att sanningen blivit tydlig för dig. Sedan
behöver du bara vara ärlig nog att erkänna att du har gått
upp lite i vikt och behöver göra vissa ändringar.
Islam är enkelt mina bröder, bär vittnesmål om att det
inte finns någon värd dyrkan förutom Allah. Om jag sade
till någon av er att vittna om att er far är er far, hur många
av er skulle svara ja? Ja visst min far är min far, min son
är min son, min fru är min fru, jag är den jag är. Hur
kommer det sig då att du tvekar i att Den Allsmäktige
Allah är En, att Han är er Herre och er Skapare? Varför?
Är du arrogant? Är du speciell? Har du någon hemlighet
som du vill dela med oss ikväll? Eller är du bara
förvirrad? Denna fråga får du ställa dig själv.
Om du tänker dig att du skulle dö ikväll, och framför dig
finns paradiset och bakom dig helvetet, och att du hade
chansen att sätta saker och ting till rätta mellan dig själv
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och Allah, och att fråga Allah om att acceptera det bästa
av dina handlingar. Om du hade chansen att gör detta
innan du dog, om du trodde att du skulle dö ikväll, så
skulle du inte tveka i att vittna om att det bara finns en
Gud. Du kommer inte att tveka i att vittna om att
Muhammad är Allahs sändebud och representanten av
alla profeter. Du skulle inte tveka i att vittna att du är en
av dem som vill bli nedtecknad i Allahs bok som en
bland dem som underkastar sig – du skulle inte tveka.
Bekymret här är att du tror att du kommer att leva ett tag,
så du vill roa dig lite mer, du vill dricka lite mer whisky,
lattja lite mer på fester, du vill dansa lite mer, sjunga lite
mer, du vill gå ut lite mer, och så klart, du är inte redo att
be varje dag! Detta är på grund av att du tror att du
kommer att leva ett tag, men hur länge är ett tag? Jag ser
att några av er har blivit som mig, flintskalliga. Hur lång
tid sedan var det då du hade hela huvudet fullt av hår?
Några av er har också börjat bli gråhåriga ser jag, hur
länge sedan var det då det var helfärgat? Du har smärtor
och värk i dina knän och axlar och på andra platser, hur
länge sedan var det då du bara var ett barn, springande
och lekande utan några som helst problem? Hur länge
sedan var det? Det var igår! Javisst! Och ni kommer att
dö i morgon. Så hur länge vill ni vänta?
Islam är att bära vittnesmål om att det inte finns någon
värd dyrkan utom Allah, Ensam, utan någon partner.
Islam är att erkänna änglarnas existens, som bl a sänds
ner med uppgiften att uppenbara uppenbarelserna till
profeterna. En del av de kontrollerar vindarna, bergen
och haven och några av de tar livet av de som Allah har
beordrat att dö. Att man medger att alla profeter och
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budbärare var rättfärdiga män, som Allah lät sända, att
medge att det kommer att finnas en slutgiltig dag då man
kommer att dömas. Att erkänna att vi utan tvekan
kommer att återuppväckas efter döden.
Skyldigheterna hos varje muslim är enkla, fem
saker; Islam är som ett stort hus och varje hus måste
byggas med pelare och på en grund, och man måste
bygga huset med regler, pelarna är dessa regler,
och dessa regler i Islam är:
1) Att upprätthålla strikt monoteism, och att inte
acceptera någon partner med Allah, att inte dyrka
någon vid sidan av Allah, att inte säga något om
Allah som du inte har rätt att säga, att inte säga att
Han har en far, en son, en dotter, en mor, en
farbror, en faster, eller att över huvudtaget säga
något alls om Allah som du inte har rätt att säga.
Att vittna om att Muhammad är Allahs sista
sändebud.
2) Att utföra bönen
3) Att ge allmosan
4) Att fasta under månaden Ramadan
5) Och att utföra pilgrimsfärden
En kanske ställer sig frågan, är inte detta svårt? Nej, mina
vänner det är det inte. Inte för den som öppnar sitt sinne
och sitt hjärta och accepterar sanningen.

Denna föreläsning hölls i Saudi-Arabien 1994 inför ickemuslimska åhörare, som bidrog till att 43 personer
konverterade till Islam på en och samma kväll.
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