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I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn. 
All lov och pris tillkommer Allah världarnas Herre. Frid och välsignelser vara över Hans 
sändebud Muhammad, hans familj och följeslagare. 

Ämne: Universum 

Allah är Skaparen och upprätthållaren av universum. Då människan inte kan lära känna sin 
Skapare genom sina fysiska sinnen, har Allah uppenbarat information om Sig Själv genom en 
rad sändebud och profeter. 

Vi känner igen några av dem från tidigare skrifter som Toran och Evangeliet. Alla folk på jorden 
har någon gång fått ett sändebud från Allah, men efter generationernas gång har människorna 
tenderat att avvika från den sanna religionen. 

Ofta har den ersatts med främmande idéer och traditioner. Varje profet sändes för att reformera 
sitt folk, och vända dem tillbaka till att tillbe endast Allah. Den siste av dessa profeter var 
Muhammad, genom vilken Allahs budskap fullbordades. 

Allah lovade att detta slutliga budskap skulle bevaras till hela mänskligheten. De ord som Allah 
uppenbarade för profeten Muhammad, via ängeln Gabriel, har verkligen sänts ner till oss i sin 
ursprungliga arabiska text, som är oförändrad sedan den uppenbarades. Den skriften kallas 
Koranen. 

Kärnan i Allahs budskap genom alla profeterna har alltid varit:  

“O människor, dyrka Allah; ni har ingen annan gud än Honom” 
Referenser ur koranen: (K 7:59, 7:65, 7:73, 7:85, 11:50, 11:61, 11:84, 23:23, och 23:32).  

Allah slår vidare fast att Han skapade det här livet för att pröva människan så att var och en kan 
bli kompenserad efter döden för vad han förtjänat: 

“[Han] som skapade döden och livet för att pröva er [och låta er visa] vem av er som är bäst i sitt 
handlande. Han är den Mäktige, Den Förlåtande.” 
Referenser ur koranen: (K 67:2)  

Allah ensam dömer mänsklig rättrådighet och det är Allah ensam som belönar och straffar i det 
här livet och i det kommande. 

Allah är en. Hans enhet är uppenbar i ordningen, arrangemanget och symmetrin i universum. 
Han är allvetande och allsmäktig. Han är fullständigt rättvis och barmhärtig. Allah har 
uppenbarat vissa namn och beskrivningar av sig själv så att vi kan få viss förståelse av Hans 
egenskaper och därför älska och samtidigt frukta Honom.

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص


