
 
Vem förtjänar att Ensam Dyrkas? 

 
Människans underkastelse och lydnad till sin Skapare är det väsentliga i Islam. 
Namnet ”Islam” är valt av Gud (Allaah) och inte av människan. Det är samma 
budskap som uppenbarades till alla profeter och sändebud av Allaah, och som de 
spred till sina respektive nationer. I dess slutgiltiga och universella form uppenbarades 
den till Muhammad : Må Allah upplyfta hans nämnelse och rädda honom och hans 
budskap från alla typer av ondska. 
 
Allaah är det namn eller den titel som identifierar den Högste, Ende och Sanne 
Guden. Detta substantiv, vilket är namnet på Allah, används till ingen annan än 
Honom. Han, Den Majestätiske och Den Högste, har andra namn som alla härleder 
ifrån Hans namn Allaah. Betydelsen av namnet Allaah är det som är ma’looh ( d.v.s 
det som är dyrkat utav kärlek, upphöjelse, upphöjande till gud, och längtan). Han är 
Skaparen: till Honom tillhör befallningen. Ingen dyrkan är värd att ges till en sten, 
staty, kors, triangel, Khomeini, Farakhan, Elijas, Malcoms X eller Y, Ghandi, 
Krishna, guruer, Buddha, Mahatma, Kejsaren, Joseph Smith, solen, månen, Diana, 
ljus, eld, floder, kor, Rama, tempel, profeter, sändebud (ja! muslimer dyrkar inte 
Muhammad ), helgon, präster, munkar, Haile Selassie, filmstjärnor, shejker osv.!! 
Alla är skapade varelser eller ting. 
 
Namnet Allaah är inte valt av människan och inte heller uppkallat efter en profet, 
helgon eller någon känd man. Namnet ”Allaah” åberopades av alla profeter, vilket 
inkluderar Adam, Jesus, Moses och den sista och slutgiltiga profeten, Muhammad , 
som den Ende, Sanne Guden som förtjänar att bli dyrkad ensam. 
 
Den inneboende naturen hos människan (fitrah) känner av det som är gott och ont, 
sant och falskt. Den känner att Allahs attribut måste vara sanna, unika, och alltigenom 
perfekta. Den känner sig inte väl till mods mot någon sorts degradering av Hans 
Attribut, inte heller känner den sig tillfreds med att mänskliga egenskaper förbinds 
med Skaparen. Många som inte var ”nöjda med Gud” blev så på grund av Kyrkans 
handlande i det medeltida Europa, och för hävdandet att ”Gud har tagit sin boning i en 
son” och att ”alla är födda med en arvsynd”. De lyckades “undkomma” genom att 
dyrka en ny teori vid namn ”Moder Natur” likväl som den ”materiella världen”. 
Genom framskridningen av materialistisk teknologi började andra från olika 
religioner att anamma föreställningar som ”Glöm bort Gud” och ”Låt oss leva detta 
liv och njuta av det!” utan att inse att de valt en ny dyrkan, dyrkandet av Roms 
”ursprungsgud”: Lustarnas Gud! 
 
Idag ser vi att all denna materialistiska framgång har skapat ett andligt tomrum vilket 
har lett till invecklade sociala, ekonomiska, politiska, och psykologiska problem. 
Många av de som ”flydde” från sina ”religioner” är återigen i sökandet. En del 
försöker att ”fly” ifrån det komplexa i deras dagliga liv genom olika utvägar. De som 
fick chansen att utforska Qur'ānen och Islam, har fortsatt med en komplett kod för 
livet vilket kräver av människan att fullfölja syftet för hennes närvaro på jorden. 
Allaah vill inte att människan ska vara slav till någon falsk gudom, om det så må 
vara naturen, droger, lusta, pengar, andra människor, begär, eller sex. Han 



tillhandahåller bevisen att Han är den Ende som kan befria människan från slaveriet 
av vilken som helst form av skapelse och att vända sig till sin Skapare ensam. 
 
Skaparen har perfekta attribut. Han är den Förste, ingenting är före Honom. Han är 
den Siste, allting har ett slut, förutom Honom själv; Den Högste, ingenting är ovanför 
Honom; Den Närmste, ingenting är bortom Hans räckhåll och Hans omfattning, och 
Han är den Högste i Sin närhet. Han är den Levande, till Honom skall vi alla 
återvända, där alla kommer att behandlas i enlighet med deras handlingar på det mest 
perfekta och rättvisaste sätt. Han föder inte, inte heller är Han född. De som sätter 
gudomlighet som ett attribut till Jesus glömmer eller ignorerar faktumet att Jesus själv 
var i en moders livmoder. Han var i behov av näring; han föddes och växte upp till att 
bli en man. Han blev anförtrodd med Evangeliet (Injil ) som ett budskap till Israels 
barn. En mänsklig budbärare som kallade sin nation till att inte dyrka honom. En 
människa som är i behov av att äta, gå, sova, vila, m.m kan inte ha gudomliga attribut 
eftersom han är i behov, men Allaah, Jesus Gud, står långt över denna ofullkomlighet.  
 
Vad beträffar buddhism, hinduism, zoroastrianism, rastafarianism, etc., så är alla olika 
former av dyrkan till skapade varelser/ting på ett eller ett annat sätt. Judarna hade 
tillskrivit Allaah ett nationalistiskt attribut som Israels “stam-Gud”. Män och kvinnor 
som följer dessa religioner föds med en naturlig böjelse att dyrka deras Skapare, 
Allaah.  Det är deras föräldrar som leder dem in i deras respektive traditioner. Men så 
fort de blir exponerade för Allaahs tecken runt omkring dem, eller i Qur'ānen, eller till 
någon som väcker deras fitrah (den naturliga böjelsen att dyrka Allaah ensam), börjar 
den reverterande processen, och det är därför vi ser en universell spridning av islam.  
Det finns många förvrängningar av islam i media världen över. Trots det felaktiga 
handlandet av en del muslimer (regenter och undersåtar) i vissa länder, dömer de som 
söker sanningen Islam i enlighet med dess lära. Det är därför som vi fortsätter att 
bevittna en global ökning i antalet människor som accepterar denna sanna religion av 
Allaah. Motståndet till Islam kommer att öka med spridningen av denna sanning i 
världen. Detta är ingen konflikt av ”civilisationer”, utan snarare den sanna kampen 
mellan sanningarna presenterade i trosläran och grunderna i Islam och falska läror och 
sätt av dyrkan. Detta är en riktig utmaning för dem som söker sanningen. Människan 
är skapad för en mening: att leva ett liv i enlighet med Allaahs väg. Varför inte? Äger 
vi luften som vi andas? Skapade vi oss själva eller andra? Eller var vi själva 
Skaparna? Är det då vår rätt att ignorera vår Skapare när vi alla är i behov av Honom? 
Allaah är alltigenom Rättvis och Allvis. Hans avsikt är inte att förvirra Hans skapelse. 
Religionen som är accepterad av Honom är den som är skapad av Honom. Kontentan 
av den måste vara En, för att Han är En och endast den Ende Sanne Guden. Det är 
religionen av underkastelse till Viljan och Befallningen av Den som gav oss liv, Den 
Levande, som aldrig kommer att dö. Det är den kompletta livsstilen för hela 
mänskligheten. Alla dessa egenskaper är valda utav Allaah i Hans enda religion: 
islam. 
Jag hoppas att du kommer med ett öppet hjärta läsa den nobla Qur'ānen, för att inget 
kan blottställa sanningen bättre än Allaahs ord. Qur'ānen uppenbarades till profeten 
Muhammed  på arabiska, den är alltså inte författad av honom för han kunde 
varken läsa eller skriva. Översättningarna av dess betydelse finns tillgängliga på 
många olika språk i bokaffärer eller i ett islamiskt center nära dig.  
Du kanske vill veta hur man blir muslim. För att bli muslim måste man öppet 
recitera ash-shahaadah (trosbekännelsen): La ilaaha illallaah, Muhammad 
Rasoolullaah, vilket betyder att det inte finns någon sann gud förutom Allaah och att 



Muhammad är Allahs sändebud. Detta betyder att ingen gud är värd att dyrkas 
förutom Allaah, och att Han måste dyrkas i enlighet med Hans sändebud, profeten 
Muhammads  lära. De lärorna förstods bäst av Profetens följeslagare, och de som 
rättmätigt följer deras väg tills Uppståndelsens dag. De kallas för as-salaf as-saalih 
(“De rättfärdiga företrädarna”). Må Allaah, Den Högste, vägleda oss alla till denna 
väg. 
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