
Religion uppfattas väldigt negativt i Europa. Det är på 

modet att förneka skaparens existens. Det har lett till 

att människor inte är självständiga tänkare och följer 

idéer blint. Grunden till denna förnekelse av Gud är 

först och främst det motbjudande förtrycket av 

människorna i det medeltida Europa. Däri förbudet 

att tro på det man ville. Folket revolterade emot det 

och det resulterade i att man gjorde sig av med 

religion i samhället. Med tiden har ateismen spritt sig 

i Europa. Religion och troende betraktas som 

dogmatiker som tror på saker som inte finns. 

Skaparens existens 

Den islamiska tron grundar sig på en rationell 

undersökning som resulterar i en otvetydig 

intellektuell övertygelse om att Allah هلالج لج har skapat 

allting här i livet, sänt profeten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص och 

uppenbarat Koranen till honom som en vägledning 

för hur människan ska leva sitt liv. Denna övertygelse 

innefattar att det endast är skaparen som har rätt att 

bestämma vad som är rätt och fel eftersom det är 

skaparen som skapat allting och det är Han هلالج لج som vet 

vad människan behöver och hur människan ska leva 

för att leva lyckligt. Koranen riktar uppmärksamheten 

mot vår omgivning vid flertalet tillfällen. 

ُْوِِل ﴿ ْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت ألأ ََمَواِت َواألَْرِض َواْختاَِلِف اللَّ إِنَّ ِِف َخْلِق السَّ

﴾األْلَباِب   

”Sannerligen, i himlarnas och jordens skapelse och i 

nattens och dagens växling finns tecken för de 

förståndiga.” [’alj-Imran: 190] 

بِِل َكْيَف ﴿ َباِل  ُخلَِقْت َوإََِل َأَفاَل َينُظُروَن إََِل اْْلِ ََمء َكْيَف ُرفَِعْت َوإََِل اْْلِ السَّ

﴾َكْيَف ُنِصَبْت َوإََِل اأْلَْرِض َكْيَف ُسطَِحْت   

”Begrundar de inte hur kameler blev skapade? Och 

hur himlen blev rest? Och hur bergen blev fast 

förankrade? Och hur jordytan blev utbredd?” 

[al-Ghashiya: 17–20] 

Skaparens existens är uppenbart om människan 

reflekterar över sin omgivning och dess uppkomst. 

Människan, livet och universum existerar utan 

tvekan och det är fullständigt ofattbart att påstå att 

dessa uppstod ur intet. Människan, livet och 

universum är alla begränsade och kan följaktligen 

omöjligen vara eviga. Människan är begränsad 

eftersom hon växer, på alla plan, till en viss gräns som 

hon inte kan överskrida. Människan är även i behov 

av syre och näring för att överleva. Livet är begränsat, 

eftersom det manifesterar sig individuellt, och det är 

ett faktum att det slutar hos individen. Livet börjar 

vid en viss tidpunkt och slutar när människan dör. 

Universum är också begränsat, för det består av 

himlakroppar, och var och en av dessa är begränsad. 

Eftersom summan av allt som är begränsat självklart 

är begränsad, är universum begränsat utan att 

behöva räkna dem. Himlakropparna har en bestämd 

begränsad massa som börjar vid en ände och slutar 

vid ett annat. Himlakropparna är även underkastade 

naturlagar och banor som de inte kan bryta sig loss 

ifrån. Människan, livet och universum är således 

begränsade och det innebär att de börjat existerar 

vid något tillfälle. 

Det finns ingenting som uppstår av sig själv eller utan 

anledning. Någon eller något måste ha gett upphov 

till det och det måste vara allsmäktigt för att kunna 

skapa något ur ingenting. Det är skaparen, Gud, Allah 

 den Allsmäktige och den Evige. Eftersom saker ,هلالج لج

existerar och inget uppstår av sig självt är det 

otänkbart att det existerar en tid där ingenting 

existerat. Det måste alltid ha funnits något som alltid 

existerat. Med tanke på att människan, livet och 

universum är begränsade kan materia inte ha varit 

det som alltid existerat. Det innebär att skaparen, 

Allah هلالج لج, är evig. 

Koranens mirakel 

Allah هلالج لج uppenbarade Koranen till Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص som 

levde i Arabien när arabiskan var som viktigast och 

araberna var språkkunnigast. Koranen uppenbarades 

på en så pass hög språknivå som ingen någonsin hade 

sett maken till. Språknivån gjorde det omöjligt för 

araberna att framställa dess like. 

Koranens vältalighet, uttrycksfullhet och retorik hade 

araberna aldrig skådat tidigare. Ordvalen i Koranen 

och de precisa beskrivningarna gör det omöjligt för 

alla människor att hitta något fel eller ett mer 

passande ordval. Koranens språkstil var inte likt 

någon annan språkstil inom arabiskan. Det var varken 

poesi eller prosa. Koranen kom som en blandning 

mellan dem som gav prov på att Koranen omöjligen 

kan vara ett människoverk. Allah هلالج لج utmanade 

mänskligheten, och araberna i synnerhet, att 

framställa ett kapitel, 10 ord, på samma språkliga 

nivå som Koranens för att bevisa att Koranen inte är 

ett människoverk, utan ett mirakel. Araberna var 

oförmögna att framställa dess like och utmaningen 

kvarstår för resten av mänskligheten tills 

Domedagen. 

ْثلِهِ ﴾ ْ بُِسوَرٍة مأ  ﴿ُقْل َفْأتُوا

”Säg: ’ Framställ en sura lik den.” [Yunus: 38] 

Koranen kan inte heller vara Muhammads ملسو هيلع هللا ىلص verk 

eftersom Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص är en av araberna. Ett geni, 



oavsett genialitet, är en människa och en del av sitt 

samhälle och sitt samfund. Eftersom araberna inte 

lyckades framställa något liknande, är araben 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص lika oförmögen att göra det. Koranen 

kan därför inte vara Muhammads ملسو هيلع هللا ىلص verk. Vi har 

dessutom flera definitivt autentiska hadither från 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. När någon av dessa hadither jämförs 

med vilken vers som helst, ser man att det inte finns 

någon stilistisk likhet. Trots att han ibland reciterade 

uppenbarade verser och uttalade hadither vid ett och 

samma tillfälle, är de stilistiskt olika. Alla kända 

författare eller skribenter började skriva i tidig ålder. 

Talang visar sig tidigt. Profeten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, 

däremot, började plötsligt vid 40 år åldern. Han var 

dessutom analfabet. En författares verk och 

skriverier utvecklas med tiden. Nivån på det första 

verket är inte som på det sista. Koranen, däremot, 

håller samma språkliga nivå från början till slut. Det 

tog ungefär 23 år för Koranen att uppenbaras helt 

och hållet. Om det var Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص som skrev den 

så skulle den språkliga nivån utvecklas med tiden. Det 

visar att Koranen inte kan vara analfabeten 

Muhammads ملسو هيلع هللا ىلص verk. Det är även naturligt att en 

människa begår misstag eller glömmer. Koranen 

berättade samma berättelser vid flera tillfällen med 

flera års mellanrum. Det förekom inget fel eller 

motsägelse. Hade Koranen varit Muhammads ملسو هيلع هللا ىلص verk 

hade det varit naturligt att Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص blandade 

siffror, glömde eller begick ett misstag. Dessutom 

kom Koranen med information som ingen annan 

människa kunde veta. Koranen fastställde att 

profetens ملسو هيلع هللا ىلص farbror, Abu Lahab, kommer att hamna i 

helvetet 10 år innan Abu Lahab dog. Det skulle räcka 

att Abu Lahab offentliggjorde att han blivit muslim 

för att vederlägga Koranen och profetens ملسو هيلع هللا ىلص kall. Det 

hände dock inte och Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص kunde inte veta 

det. Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص var heller inte i position att 

chansa med tanke på att Koranen utmanat araberna 

och mänskligheten att finna fel i den. Koranen är 

därför uppenbarad av Allah هلالج لج den Allvetande. 

 ﴿َتبَّْت َيَدا َأِِب ََلٍَب َوَتبَّ ﴾

”Måtte Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och 

hållen] förgås!” [al-Masad: 1] 

Gudomlig uppenbarelse 

Denna intellektuella övertygelse genererar en livssyn 

om att livet är ett test och att det eviga livet kommer 

efter döden. Den islamiska livsåskådningen 

genererar även ett system för hur människan ska leva 

livet på ett korrekt sätt och uppnå lycka.  

َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َوََل َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض ﴿ نأي ُهًدى َفَمِن اتَّ ا َيْأتَِينَُّكم مأ َفِإمَّ

﴾َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا

”Men när ni nås av Min vägledning skall den som 

följer Min vägledning inte gå vilse och han skall 

besparas lidande i livet. Men den som vänder ryggen 

åt Mig [och Mina budskap] kommer att ha ett 

eländigt liv.” [Taha: 123–124] 

Tron på Islam är en rationell övertygelse som grundar 

sig på en intellektuell undersökning av verkligheten. 

Islam människans vägledning från hennes skapare 

som vet vad människan behöver för att leva lyckligt i 

sitt liv. Uppfattningar om vad som är gott och ont 

eller värderingar om vad som är rätt och fel ska därför 

komma från skaparen. Precis som bilen behandlas av 

bilmekanikern och tanden av tandläkaren ska 

människan få sin vägledning av sin skapare, nämligen 

Allah هلالج لج. 


