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En storslået
forudsigelse om
de sidste dage
Hazrat Huzaifa(ra) beretter at den Hellige Profet (sa) sagde:

“Profetdømmet vil blive i blandt jer så længe Allah ønsker
det. Derefter vil Han lade det ophøre. Derefter vil kalifatet blive etableret på profetdømmets grundlag, og det vil
vedblive så længe Allah vil. Derefter vil dette også ophøre.
Regenter som vil krænke dets folk vil erstatte dette så længe
Allah vil. Denne periode vil også ophøre. Dette vil blive fulgt af monarkisk despoti, og det vil vedblive så længe Allah
vil. Han vil derefter lade det ophøre. Efter dette vil kalifatet
genopstå på profetdømmets grundlag.”
Herefter blev den Hellige Profet (sa) tavs.
(Musnad Ahmad bind 5, side 342, Hadith nummer 17939. Mishkat ul Masabih,
Kitabur-Riqaq, Bab Al-Anzar wal-Tabzir)

Note:

As. er en forkortelse for alihissalam, dvs. fred være over ham
Sa. er en forkortelse for sallallhu alihi wa sallam, dvs. Allahs fred og velsignelser være over ham
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I 2017 kunne Nusrat
Djahan Moskeen fejre sit
50-års jubilæum, og dermed
markere sit bidrag til det
danske samfund gennem
et halvt århundrede.
Begivenheden blev fejret
både gennem interne og
eksterne arrangementer og
initiativer i løbet af året.
Den formelle åbne reception blev
afholdt d. 29. september 2017, hvor
moskeen blev gæstet af folk fra nær
og fjern - fra naboer i Hvidovre til
folk fra Norge og Sverige, der var
mødt op for at markere jubilæet
for ikke bare Danmarks men også
Nordens første moske.

Yildiz Akdogan, MF (S)
4

Foruden velkomst ved imam
Mohammad Zakaria Khan, formand
for Ahmadiyya-menigheden i Danmark var flg. blandt talerne ved denne
særlige lejlighed:
Iftikhar Ayyaz, repræsentant for
Hans Hellighed Kalif Mirza Masroor
Ahmad, verdensoverhoved for Islams
Ahmadiyya Menighed,
Helle Adelborg, borgmester i
Hvidovre (S),
Yildiz Akdogan, MF (S),

Ulla Sandbæk, MF (Alt)

Jan Messmann, MF (DF)

Paneldebat - Moskeers rolle i Danmark

Pastor Niels Engelbrecht,
generalvikar Den Katolske Kirke

Ulla Sandbæk, MF (Alt),
Jan Messmann, MF (DF),
Ane Kirstine Brandt, teolog og repræsentant for Folkekirken og
Religionsmøde,Niels Engelbrecht, pastor og generalvikar for Den Katolske
Kirke i Danmark.
Aftenen bød også på paneldebat med:
Falah Malik, imam og teolog i Islams Ahmadiyya Menighed,
Brian Jacobsen, ph.d. og lektor i religionssociologi,
Stig Grenov, formand for kristendemokraterne.
Med til fejringen hørte også forfriskninger og middag.

Helle Adelborg (S)

Hvidovres borgmester

Muhammad Zakaria Khan

Formand, Islams Ahmadiyya Menighed DK

Ane Kirstine Brandt
Folkekirken og Religionsmøde
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Brian Jacobsen

Ph.d. og lektor i religionssociologi
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Stig Grenov

Formand kristendemokraterne

Sir Iftikhar Ahmad Ayyaz

Repræsentant for moskeens
verdensomspændende overhoved,
Hans Hellighed Kalif Mirza Masroor
Ahmad

10.000 dkr indsamlet fra velgørenhedsløb overrækkes af Sir Iftikhar Ahmad Ayyaz til Humanity First
Danmark, som modtages af formand for HF Danmark
Muhammad Akram Mehmood.

10.000 dkr indsamlet fra velgørenhedsløb
overrækkes af Sir Iftikhar Ahmad Ayyaz
til Red Barnet Ungdom, som modtages af
bestyrelsesmedlem i Red Barnet Ungdom
Benjamin Frimand-Meier.
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HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD
KHALIFATUL MASIH V

HANS HELLIGHED, ISLAMS KHALIFA
Hans Hellighed, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, ‘Khalifatul Masih V,
må Gud styrke ham med sin hjælp, er den øverste åndelige og administrative leder af den verdensomspændende Islams Ahmadiyya Menighed.
Han er den femte i rækken af efterfølgere (Khalifa) til grundlæggeren af
menigheden, den Lovede Messias og reformator Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad (as) fra Qadian i Indien (1835-1908). Han har derudover det
privilegium at være oldebarn til grundlæggeren.
Siden sit valg til khalifa, har Hans Hellighed ført en verdensomspændende kampagne for at formidle islams fredelige budskab via alle former
for trykte og digitale medier. Samtidig tøver han ikke med at fordømme
de mennesker og organisationer, der begår ugerninger i islams navn,
og han opfordrer vedholdende og regelmæssigt sin menighed og andre
muslimer til konstant selvransagelse og stræben efter at følge islams
sande lære.
Igennem de seneste år har Hans Hellighed gæstet og talt til flere ledende
forsamlinger i mange lande bl.a. Capitol Hill (Washington), Europaparlamentet (Bruxelles), Westminster (London), Hollands parlament
(Haag), Tysklands militærhovedkvarter (Koblenz). Til disse forsamlinger har han givet sit bud på tidens aktuelle emner. Hans taler har bl.a.
omfattet:
- Kan muslimer integreres i vestlige samfund?
- Et islamisk perspektiv på den globale krise

- Vejen til fred - retfærdige forhold mellem nationer

Hans Hellighed Hazrat Mirza Masroor
Ahmads tale til Reception i København
d. 09-05-2016
Ærede gæster,
Assalamo Alaikum wa Rehmatullah wa
Barakatohu,
(Allahs Fred og velsignelser være med
jer alle)
Først og fremmest vil jeg gerne benytte lejligheden til oprigtigt at takke
alle vores gæster, som venligt har accepteret vores invitation til dagens reception.
10 Januar-marts 2018
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Islams Ahmadiyya Menighed er en
sekt inden for Islam, hvis formål og
hensigt er ganske klare. Vi søger at
bringe menneskeheden mod deres Skaber - den Almægtige Gud. Vi søger
at henlede alle menneskers opmærksomheden imod deres ansvar over for
deres medmennesker og behovet for
at behandle hinanden med kærlighed,
medfølelse og respekt. Og vi ønsker og
søger at etablere ægte og varig fred i

Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmads
tale til reception i København d. 09-05-201

verden. Vi ahmadi muslimer mener at
grundlæggeren af Islams Ahmadiyya
Menighed var den Lovede Messias og
Imam Mahdi som forudsagt af i den
Hellige Koran og af Islams Profet (sa
(dvs. Allahs fred og velsignelser være
over ham)).
Både den Hellige Koran og den
Hellige Profet (sa) profeterede om
bestemte tegn, der ville vidne om den
Lovede Messias’ sandhed, og vi mener,
at de alle er blevet opfyldt til støtte for
grundlæggeren af vores menighed.
Nogle af disse tegn relaterede til udviklingen af verden på Messias’ og
Mahdis tid. For eksempel blev det
forudsagt, at han ville blive sendt når
moderne teknologi og kommunikationsmidler havde udviklet sig i en
sådan grad, at folk i forskellige dele af
verden ville blive bragt sammen, og på
et tidspunkt når pressen og medierne
var blevet etableret. Desuden profeterede den Hellige Profet (sa) om et
stort himmelsk tegn, som ville ledsage
den Forjættede Messias’ komme, og
det var formørkelse af solen og månen
under visse foreskrevne dage i ramadanen. Og efter Grundlæggerens kald
blev dette himmelske tegn på storslået
vis opfyldt til punkt og prikke i den

østlige halvkugle i 1894 og i den
vestlige halvkugle i 1895.
Således, havende observeret hvordan
Koranens og Profetens (sa) tegn og
profetier utvetydigt blev opfyldt i hans
favør, anser vi ahmadi muslimer vores
grundlægger, Hans Hellighed Mirza
Ghulam Ahmad fra Qadian (as (dvs.
fred være over ham)), for at være den
Lovede Messias og Imam Mahdi.
Vi mener, at han kom som et sandhedens fyrtårn for at formidle Islams
sande og strålende lære til hele verden. Han bad folk i verden om at leve
sammen i fred og indprentede i sine
tilhængere menneskelig sympati og
medfølelse. Faktisk sagde den Lovede
Messias (as) engang:
“At elske menneskeheden og vise medfølelse for andre, er en storslået form
for tilbedelse af Gud den Almægtige
og et fremragende middel til at opnå
Hans velbehag og belønning.”
Derfor lærer Islam, ifølge vores tro, at
indtil en muslim opfylder menneskehedens rettigheder, kan han eller hun
ikke opfylde de rettigheder som skyldes til Gud den Almægtige.
Januar-marts 2018
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Faktisk overgår og overprioriteres de
rettigheder man skylder sine medmennesker under visse lejligheder de
rettigheder man skylder Allah den
Almægtige.
Kort sagt foreskriver Islam, at kun
når en person opfylder andre menneskers rettigheder, uanset hvem de er
eller hvad de mener, kan han eller hun
blive klassificeret som en sand muslim.
Efter sin død i 1908, blev den Lovede
Messias (as) efterfulgt af institutionen
Khilafat (kalifatet), hvis formål var, og
fortsat er, at fremme den Lovede Messias’ (as) mission om at formidle Islams
sande lære til alle dele af verden.

den Hellige Koran:
“O I som tror, vær standhaftige for
Allah(s sag), (idet I er) vidner med
retfærdighed. Og lad ikke fjendskab
til et folk forlede jer til synd, så I ikke
handler retfærdigt. Vær retfærdige!
– Det er nærmere ved gudsfrygt. Og
frygt Allah, thi Allah er vel vidende
om, hvad I gør.”
I dette vers, har Allah befalet muslimer
at behandle alle mennesker, herunder
også deres fjender og modstandere,
med rimelighed og retfærdighed.

Jeg vil nu præsentere noget af Islams
sande lære og søge at afklare nogle
almindelige misforståelser om religionen.

Således tillader Islam ikke grusomhed
eller forseelser under nogen omstændigheder. Islams Hellige Profet (sa)
etablerede uden tvivl den allerhøjeste
standard for religionsfrihed og tolerance i verden.

Islam råder menneskeheden til at give
afkald på alle former for had, fjendskab og ondskab og i stedet forene
sig under kærlighedens og den gensidige respekts banner. Den går ind for
etablering af fred og retfærdighed på
alle niveauer i samfundet og mellem
alle mennesker. Derfor har Allah den
Almægtige sagt i kapitel 5, vers 9 af

Et godt eksempel på dette var den
måde som den Hellige Profet (sa), efter flere års forfølgelse i sin hjemby
Mekka, behandlede og respekterede
det jødiske samfund og andre ikkemuslimer efter hans migration til
Medina. De fleste af de lokale folk i
Medina accepterede Islam og derfor hilste de den Hellige Profet (sa)
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velkommen og accepterede ham ikke
blot som deres religiøse leder, men
også som leder af staten. Ikke desto
mindre forblev der en betydelig jødisk
menighed og andre ikke-muslimer i
Medina. Således, efter at være blevet
valgt som leder af staten, etablerede
den Hellige Profet (sa) en fredspagt
med jøderne og de andre grupper,
baseret på principperne for universel religiøs frihed og tolerance. Ifølge
pagten blev de religiøse rettigheder
for jøderne og andre ikke-muslimske
samfund beskyttet og sikret af Islams
Hellige Profet (sa). Historien viser,
at den Hellige Profet (sa) aldrig brød
vilkårene i denne traktat, og at ikkemuslimers religiøse rettigheder og
friheder under hans styre altid blev
opretholdt.
Dette er en klar gendrivelse af dem,
der hævder, at Islam tillader antisemitisme eller nogen form for religiøs diskrimination.
Et andet eksempel på den Hellige
Profets (sa) storslåede moralske karakter blev vist, da han fik besøg af en
delegation af kristne fra byen Najran.
Da han fandt ud af at de ønskede at
bede, tilbød han dem sin egen moské,

så de kunne bede i henhold til deres
kristne skikke og overbevisninger. En
anden beskyldning, der ofte rettes
mod religionen Islam er, at den blev
spredt voldsomt ved sværdet. Denne
påstand er fuldstændig ubegrundet
og faktisk kunne intet være længere
fra sandheden. Alle de krige der blev
udkæmpet i den Hellige Profets (sa)
liv og de fire retledede kaliffers liv, der
efterfulgte ham, var udelukkende af
defensiv art, hvor krig var blevet påtvunget dem. Og selv om krigen var
blevet påtvunget muslimerne, søgte
de stadigvæk at beskytte og respektere andre religioners hellige steder og
deres respekterede personligheder.
Men i dagens verden ser vi desværre,
at den Hellige Profets (sa) velsignede
person er blevet angrebet på sørgelig
vis. Selv her i Danmark, for nogle år
siden, blev nogle tegninger trykt, som
søgte at latterliggøre grundlæggeren af
Islam (sa), og at portrættere ham, Gud
forbyde det, som en imperialistisk leder og brutal krigsmager. Denne uretfærdige skildring af den Hellige Profet
(sa) trodser historien og sandheden.
Virkeligheden er, at den Hellige Profet (sa) altid var underkastet sin vilje
Januar-marts 2018
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til at skabe fred og skaffe menneskeheden deres ret. Faktisk, da Allah
den Almægtige først gav den Hellige
Profet (sa) tilladelse til at føre en defensiv krig mod mekkanerne, blev
den givet for at forsvare religionen
som institution, snarere end blot at
forsvare Islam. Det er derfor Allah, i
kapitel 22, vers 40-41 af den Hellige
Koran, proklamerede, at hvis aggressorerne ikke blev stoppet, så ville de
ikke begrænse sig til at angribe uskyldige muslimer, men deres endelige
mål ville være at ødelægge alle former
for religion. Allah siger meget klart,
at hvis mekkanerne ikke blev kraftigt
gendrevet ville ingen kirke, synagoge,
tempel, moské eller tilbedelsested for
nogen religion forblive i sikkerhed.
Disse vers gør det kategorisk klart, at
når muslimerne fik lov til at engagere
sig i en defensiv krig, var det for at
forsvare alle religioner og alle trosretninger, snarere end af hensyn til at
erobre landområder eller sprede grusomhed.
På denne baggrund er det en årsag til
ekstrem sorg for en sand muslim at
høre at Islams modstandere hævder,
at den Hellige Profet (sa) var moti14
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veret af en tørst efter magt og en lyst
til at bygge sit imperium. Den Hellige
Profet (sa) søgte ikke magt, og han
udøvede heller ikke nogen krig for
at udbrede Islam med magt eller for
at tvinge andre til at blive muslimer.
Hans eneste motivation var at etablere
fred og universel religionsfrihed. Derfor er det en sand muslims pligt for
evigt at beskytte og værdsætte alle religioner, uanset om det er kristendommen, jødedommen eller nogen anden
religion. Den Hellige Profet (sa) lærte
at kun de mennesker, der var direkte
involveret i krigen kunne bekæmpes
under krigsførelse. Han gav strenge
instrukser om at ingen uskyldig nogensinde skulle angribes. Ingen kvinder, børn eller ældre personer måtte
nogensinde være et mål. Han lærte, at
ingen religiøs leder eller præst kunne
blive angrebet, og ej heller kunne noget sted for tilbedelse.
Den Hellige Profet (sa) lærte yderligere, at ingen person kunne blive
tvunget til at konvertere til Islam. På
trods af denne ædle lære, er det en kilde til stor beklagelse, at vi i krigene der
udkæmpes i dag jævnligt ser episoder
af vilkårlige affyringer eller bombardementer, hvor uskyldige og forsvarsløse

civile - kvinder, børn og ældre - bliver
nådesløst dræbt.
Muslimerne der er involveret i sådan
barbarisk adfærd tjener kun til at
bagvaske deres religions navn og de
bør fordømmes i de stærkeste vendinger. Ikke desto mindre var en sådan
uvidenhed og ondskab blandt muslimerne bundet til at opstå, fordi den
Hellige Profet (sa) selv forudsagde
denne situation, hvor muslimerne helt
ville glemme deres religionslære.
Det skulle ske på sådan et tidspunkt
da Allah ville sende den Lovede Messias (as) for at genoplive Islams ånd
og etablere et retfærdigt samfund,
der ville handle på grundlag af Islams
sande lære.

Ikke desto mindre kan det ikke siges,
at den ikke-muslimske verden er fuldstændig uskyldig eller fri for bebrejdelse. Ganske vist er der også nogle
ikke-muslimske kræfter, der på trods
af at hævde at kæmpe for fred, også
har gjort sig skyldige i at dræbe eller
lemlæste uskyldige civile i forskellige
dele af verden gennem vilkårlig krigsførelse.
Under alle omstændigheder er sandheden, at de muslimske regeringer
i dag ikke følger de sande islamiske
principper, som ærlighed, integritet og
retfærdighed for alle.
Uanset hvor og hvornår Islams sande
lære rent faktisk er blevet praktiJanuar-marts 2018
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seret er dens skønhed og godgørenhed
blevet værdsat af alle. For eksempel,
under Hazrat Umars tid, den anden efterfølger til den Hellige Profet
(sa), spredte Islam sig til Syrien og
en muslimsk regering blev dannet.
Som en del af regeringsførelsen, blev
en borgerpligtig skat indsamlet fra de
kristne borgere i nationen, men senere returnerede den muslimske regering
skatten, fordi det romerske rige havde
taget kontrollen og de muslimske herskere ikke længere var i stand til at
beskytte folket eller opfylde deres rettigheder.
De muslimske ledere havde ingen anden mulighed end at forlade stedet og
det forårsagede stor angst hos de ikkemuslimer, der havde levet under deres
styre. De blev yderst følelsesladede
og tryglede muslimerne om at vende
tilbage og bad inderligt for dette. Uden
tøven proklamerede de deres ønske
om at muslimerne skulle regere dem
igen og beskytte dem mod uretfærdighederne i det romerske imperium.
Da muslimerne senere var i stand til at
vende tilbage, var de første til at fejre
det disse ikke-muslimer, der vidste, at
deres rettigheder nu ville oprettes igen.
De tidlige muslimer var bestemt fuldt
16
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retfærdige i alle forhold. For eksempel
blev en sag en gang indgivet for Hazrat Umar, den anden kalif i Islam, hvor
den ene part var muslim, og den anden
Jøde. Efter at have lyttet til deres respektive sager, dømte Hazrat Umar til
fordel for den jødiske person, og mod
den muslimske.
Islam lærer også, at det er yderst vigtigt
at tage højde for andres følelser. Én
gang under en samtale med en jødisk
person sagde Hazrat Abu Bakr, som
var den Hellige Profets (sa) nærmeste
fortrolige, at Islams Profets (sa) status
var højere end Profeten Moses’ (as)
status. Efter at have hørt dette, klagede
den jødiske mand til den Hellige Profet (sa). Som følge af dette irettesatte
den Hellige Profet (sa) Hazrat Abu
Bakr og sagde, at han burde have respekteret den jødiske mands følelser.
Selvom hvad Hazrat Abu Bakr havde
sagt var i overensstemmelse med islamisk tro, instruerede den Hellige Profet
(sa) at en muslim ikke bør hævde noget
foran en jødisk person, som kan forårsage dem smerte eller fornærmelse.
Denne lære af den Hellige Profet (sa)
var yderst omfattende og grundlaget
for at skabe fred mellem mennesker af

Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmads
tale til reception i København d. 09-05-2016

forskellige trosretninger og overbevisninger. Men i dag ser vi, at profeter og
hellige personer rutinemæssigt hånes
og latterliggøres i ytringsfrihedens
navn, selvom der er millioner af mennesker, der følger deres lære, og som
ikke kan tåle at se dem blive spottet på
denne måde
Hvis vi virkelig ønsker fred i verden, er vi nødt til at tænke på konsekvenserne af vores ord og handlinger.
Vi bør være respektfulde overfor andres overbevisninger og værdier. Dette
er måden hvor igennem vi kan nedbryde barrierer og nedlægge fjendskabens og vredens vægge, som er blevet
rejst i så mange dele af verden.
Sandelig, det at skabe fred er tidens
mest kritiske og presserende behov.
Dette bør være vores højeste ambition
og målsætning. Ingen kan benægte,
at visse muslimers hadefulde og onde
handlinger har bidraget betydeligt til
mange af de konflikter vi er vidne til
i dag.
Det bør dog være helt klart, at grunden
til at de er involveret i sådanne grusomheder er at de er gået langt væk fra
Islams sande lære.

Desuden er der visse ikke-muslimske
verdslige kræfter, der også puster til
konflikten gennem deres uretfærdige
handlinger og politik. Ligemeget
hvad, hvis nogen læser den Hellige
Koran og vurderer den Hellige Profets
(sa) liv gennem retfærdighedens briller, snarere end gennem fordommenes
briller, vil de snart indse, at Islam er en
fredens religion.
De vil indse, at den Hellige Profet
(sa) ønskede fred med hvert eneste
molekyle af sit væsen. De vil indse, at
Koranen lærer kærlighed til hele menneskeheden.
I dag lever vi i en tid med stigende
ustabilitet og usikkerhed og derfor
har hver person, i alle dele af verden,
brug for at tage et individuelt ansvar
i retning af fred. Konflikter fortsætter med at antændes og brænde i hele
verden. Så lad os ikke være i tvivl om,
at skyggen af en skæbnesvanger krig
væver foran os. Alliancer og blokke
dannes hurtigt for vore øjne, og det er
min dybe frygt, at vi uden tænkepause
løber som en gal mod en katastrofal
tredje verdenskrig. Faktisk ville det
ikke være forkert at sige, at rødderne
Januar-marts 2018
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af en sådan krig allerede har taget
fat. Hvis vi ønsker at redde os selv,
og endnu vigtigere, hvis vi ønsker at
beskytte vores børn og de kommende
generationer fra krigens pine og dens
ødelæggende konsekvenser, må vi opfylde vores Skabers og hinandens rettigheder.
Vi skal tage hensyn til og respektere
hinanden, uanset eventuelle forskelle i
kaste, tro eller farve. Og vi bør værdsætte og respektere hinandens religiøse og nationale følelser.
Der er ingen tvivl om, at de muslimske regeringer i dag har fejlet overfor
deres folk, og uretfærdigt beslaglagt
deres rettigheder, og dermed har ekstremistiske og terroristiske grupper taget fordel og forøget sig i styrke. Disse
grupper skaber nu kaos og ødelæggelse,
ikke blot i den muslimske verden, men
de har også spredt deres netværk af
terror til Vesten. Således har en frygt
for Islam og muslimer slået rod og
fortsætter med at stige.
Endnu en gang ønsker jeg at gøre
det klart, at sådanne såkaldte muslimers forfærdelige handlinger ikke
18
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repræsenterer selve religionens lære,
men snarere har de deres egne særinteresser. I lyset af det jeg har sagt
vil jeg også opfordre og anmode de
vestlige ledere og politikere til at forstå deres ansvar. I stedet for at holde
gode forbindelser med de muslimske
ledere for deres egne politiske eller
økonomiske gevinster, bør de udnytte
enhver indflydelse de har til upartisk
at vejlede og hjælpe de muslimske
regeringer for at skabe fred. Ellers vil
de blive holdt lige så ansvarlige for at
ødelægge verdensfreden.
I Disse dage er der stigende frygt og
bæven blandt befolkningen i Europa
på grund af det faktum, at så mange
flygtninge har intrådt i dette kontinent i det forløbne år. Det bør huskes,
at langt størstedelen af flygtningene
har søgt ly i Vesten på grund af de ekstreme grusomheder og ødelæggelser
de har stået over for i deres egne lande.
Men sandheden er, at intet enkelt
land, og faktisk intet kontinent, har
kapaciteten til at absorbere de millioner af mennesker, der flygter fra
deres krigshærgede lande. Den eneste løsning er således at formulere

Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmads
tale til reception i København d. 09-05-2016

en egentlig ramme for fred i deres
oprindelseslande og forsøge at bringe
en ende på grusomhederne i deres
hjemlande. Derfor beder jeg igen alle
gæsterne, og især politikerne og de
indflydelsesrige personer til stede, at
de ikke bør spilde nogen mulighed
for at arbejde for fred i verden, for
alternativet kræver ikke overvejelse.
Som jeg allerede har sagt, nærmer
en tredje verdenskrig sig hurtigt, og
hvis den ikke stoppes i sine spor vil
dens katastrofale virkninger sikkert
vare i generationer, fordi en verdenskrig i dag mere end sandsynligt vil
omfatte brugen af atomvåben. Effekterne af en sådan krig er utænkelige
og umulige at forestille sig.
Må Allah give fornuft og visdom
til verdens mennesker. Må Han,
gennem Sin uendelige nåde og barmhjertighed, beskytte os alle og gøre
det muligt for menneskeheden at
leve sammen i fred og harmoni og
opfylde hinandens rettigheder på alle
tidspunkter. Må vi snart komme ud
af dagens bitre konflikter til en bedre
og lysere fremtid, hvor alle nationer
og alle grupper er i stand til at leve
side om side, og hvor en ånd af kær-

lighed, medfølelse og menneskelighed
hersker.
Med disse ord vil jeg endnu en gang
gerne takke jer alle for at slutte jer til
os i dag. Mange tak.

(Talen er oversat til dansk af Falahuddin Malik.)
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Den

Lovede Messiasas
& imam mahdi
(Den retledte Imam)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas

Beviser på Guds eksistens
Alt der er kommet i eksistens alene ved udøvelsen af Guds
fuldkomne magt, hvad end det er en af skabningerne eller en
af Hans hellige bøger, der oprinder fra Ham, både i dens ord
og mening, skal nødvendigvis beside den kvalitet, at ingen
blandt skabningerne skal kunne producere dens lige. Dette
overordnede princip, der er gældende for alt, der oprinder fra
Allah, kan bevises på to måder.
Først via qiyas (analogi). Det er nødvendigt, at Gud er Èn og
ingen er Hans lige i Hans væsen, egenskaber og værker, og det
er umuligt for enhver af Hans skabninger, at have nogen del
i Hans skabning, ord eller handlinger. Hvis et sådant partnerskab var tilladt med hensyn til nogle af Hans skabninger,
ord eller handlinger, ville det være tilladt i alle egenskaber
og handlinger, der ville tillade at der kunne være en anden
Gud. For den, der besidder alle guddommelige egenskaber,
ville være Gud, og den, som besidder nogle af de guddommelige egenskaber, ville være en af Guds partnere med hensyn
til disse attributter, og det er i strid med fornuften. Det følger
heraf, at det er nødvendigt, at Gud skal være Èn uden lige i
alle Hans attributter, ord og handlinger, og Hans væsen burde
være fri for alle de uoverensstemmelser, der ville føre til, at
nogen er Hans lige.
For det andet bevises det ved observation af alle de ting, som
er skabt af Gud, at ingen af dem kunne skabes af mennesket,
ikke engang de mindste af dem som en flue, en myg eller en

edderkop. Ved at observere deres form og dannelse ser man
sådanne underværker, der giver et afgørende bevis på universets Skabers eksistens.
Ud over alle disse argumenter er det klart for enhver klog person, at var det tilladt at en anden end Gud kunne have magt
til at skabe det, som Gud har skabt med Sin magt, kunne intet
af skabelsen regnes som bevis for eksistensen af den Sande
Skaber, og Hans anerkendelse som værende Skaberen ville
være tvivlsom; For hvis nogle af de ting, der er skabt af Gud
den Almægtige, også kan skabes af en anden, er der heller
intet belæg for, at en anden ikke kan skabe alt det, som Gud
har skabt.
Nu, hvor det er fastslået, at det er nødvendigt, at det som Gud
har skabt, skal være enestående, samt at det er et afgørende
bevis for, at det er fra Gud, er dette et fuldkomment modbevis
på ideen om, at det ikke er nødvendigt for det guddommelige
ord at skulle være enestående, eller at der intet bevis er for, at
det er fra Gud...At være enestående er særent i Guds værk
og ord. Enhver vis person ved, at grundlaget for at fornuften
kan etablere Guds guddommelighed er, at alt, der oprinder
fra Gud, er så enestående, at det er et afgørende bevis på den
samme Ene Skaber. Hvis dette princip ikke havde været anvendt, ville vejen til at nå Gud via fornuften være blevet lukket. 1

1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) , The Essence of Islam, vol. 1 (Tilford, Surrey: Islam
International Publications, 1993), 359-361.

BESØG EN MOSKÈ
eller bestil FOREDRAG
ud af huset
Moskéen kan, foruden en kort rundvisning i dens arkitektur, tilrettelægge
et oplæg i generelle såvel som specifikke emner om islam og muslimer,
naturligvis med rig mulighed for spørgsmål uanset emne. Man kan også overvære en fredagsgudstjeneste.
Foredrag kan også arrangeres ud af huset i hele landet.
Moskéen baserer sig på frivilligt arbejde.
Disse tilbud er således GRATIS.

Kontakt:
Imad Uddin Malik (+45 42 66 42 67) / Mohammad Akram Mehmood (+45 60 21 33 35)
besoeg.moskeen@gmail.com
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Et nyt vindue åbner sig
Af Shahab Khokhar

Siden tidernes morgen, har vi været
fascineret af himlene. Synet af himmellegemerne – solen, månen og stjernerne,
har tændt en gnist i menneskers forestillinger. Først prøvede vi at forstå
himlene gennem myter og forestillinger, som vi udviklede gennem generationer. I himlens konstellationer, så
vi vogne, dyr, keramik, guder og helte.
Sammen med vores fabler og historier,
blev de videnskabelige blandt os, mere
opmærksomme på hvordan de himmelske legemer bevægede sig, og begyndte at benytte deres positioner til
at udregne dage, måneder og sæsoner.
Fra dette udviklede vi et af de mest
basale videnskaber af alle: Matematik,
som nævnes i Koranen:
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“Det var Ham, som skabte solen som
lyskilde og månen som lysgiver, og
Han bestemte dens etaper, for at I
kunne kende årenes inddeling og regnekunsten. Allah har kun skabt dette
i (fuldkommen) visdom. Han gør
tegnene tydelige for et folk, som har
viden.” (10:6)
Sammen med myterne, fortsatte forskere og filosoffer, at rationalisere
og forstå himlenes hvælvinger over
os. Græske filosoffer som Pythago-
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ras og Ptolemæus, blev fulgt af de
store islamiske forskere, så som
Ibn Al-Haytham, Al-Battani og
Al-Khwarizmi, som kritiserede og
yderligere udviklede området med
observationer og nøjagtige målinger.
Det næste vindue ind til himlene
åbnede sig relativt for nyligt, med
udviklingen af radioastronomi. Vi
begyndte at se på himlenes brug af
radio- og mikrobølger. Vi opdagede
hvad stjernerne var sammensat af,
gennem vores viden om det elektromagnetiske spektrum, hvilket
variererede fra synligt lys til ud over
infrarød og ultraviolet spektrum.
Det er i løbet af denne tid, at vores
forståelse af de himmelske legemer
udviklede sig, ligesom Den Hellige
Koran havde forudsagt ville ske i
Messias tid:

Vi er heldige, at vi oplever
et eksempel på dette i vor
levetid med den seneste
opdagelse af gravitationsbølger.

“Og når himmelen lægges blot”
(Koranen)
Hvad er gravitationsbølger?
Gravitationsbølger er ikke elektromagnetisk stråling. Det var Einstein,
der først forudsagde gravitationsbølger med sin teori om general relativitet i 1915. Imens Isaac Newton
forklarede tyngdekraften i det 17. århundrede, som en kraft der optræder
mellem to objekters masse, troede
Einstein, at gravitation var et resultat af forvrængning af tid og sted og
stoffet af disse objekter. Imens den
Newtonske teori om gravitation, er
grundlaget for de fleste almene observationer med bemærkelsesværdig præcision, mislykkedes den i at
forklare flere fænomener, forbundet
med meget tunge elementer som
neutronstjerne og sorte huller. Forvrængningen af tid og sted blandt
disse tunge legemer, som beskrevet af
Einstein, er mere svarende til hvordan
en trampolin, eller et strukket lagen,
deformerer sig, når man placerer et
tungt objekt på det. Det er interessant
at notere, at selvom Einstein var en
Januar-marts 2018
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af de første forskere til at teoretisere
eksistensen af tid og sted ”stof,” kan
der findes referencer til dette i den
Hellige Koran:

“Den dag, hvor Vi folder himlen sammen, ligesom bogruller rulles sammen.
Sådan som Vi begyndte den første
skabelse, vil Vi lade den vende tilbage
(Vil Vi gentage den). (Dette er) et
løfte (som er bindende) for Os. Vi skal
visselig gøre det.”

“Men de (vantro) bedømmer ikke
Allah efter Hans fortjeneste: hele
jorden vil være i hans greb på opstandelsens dag, og himlene vil
være rullet sammen i Hans højre
26 Aktiv Islam
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hånd. Han er fri for mangler og højt
ophøjet over (alt) det, de sætter ved
siden af (Ham).”
De ovenstående vers refererer til universet, som et deformerbart stof, eller
pergament, der kan rulles sammen,
meget lig Einsteins forestilling om tid
og sted.
En større forudsigelse af Einsteins generelle teori, var eksistensen af gravitationsbølgerne. Imens han forklarede
tyngdekraften, som en forvrængning i
skabelsen af tid og sted, blev gravitationsbølger beskrevet som ”krusninger”
i skabelse af tid og sted, forårsaget af de
massive accelererende objekter. Disse
krusninger er mere som vi ser, når vi
kaster en sten i vandet, eller som om
en tung bold hopper på en trampolin.
Gravitationsbølger har en effekt på
samme måde som elektromagnetiske
bølger. Ligesom elektromagnetiske
bølger bærer den elektromagnetiske
kraft, ”bærer” gravitationsbølgerne
den energi vi kender som ”gravitationsstråling.” Når elektromagnetiske
stråler rammer et objekt, udleder den
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elektricitet, eller magnetisme og på
samme måde, når gravitationsbølger
rammer et objekt, så forvrænger de
rummet omkring objektet, og på
denne måde ændrer den oprindelige
størrelse på objektet. Imens nogle af
os ville ønske at bebrejde vores evigt
forøgende vægt omkring de passerende gravitationsbølger, så er effekterne af disse gravitationsbølger uheldigvis (eller heldigvis), meget små.

“Han har skabt himlene og jorden
uden støtter, som I kan se, og Han
har kastet bjerge i jorden, så den ikke
skælver med jer. Og Han har udbredt
alle slags dyr på den. Og Vi sender
vand ned fra himlen og lader vokse på
den (planter) af enhver ædel art.”

Det ovenstående vers bliver nogle
gange forstået, som at Allah har skabt universet uden nogle søjler. Det er
midlertidig en mere korrekt oversættelse, at Allah skabte universet uden
Opdagelse af gravitationsbølger
nogle synlige søjler. Dette kan pege
Siden Einsteins forudsigelse om grav- på tyngdekraften generelt og gravitaitationsbølger, har det videnskabelige tionsbølger i særdeleshed.
fællesskab arbejdet på at udforske dem. Modsat elektromagnetiske Den første observation af gravitationsbølger, kan gravitationsbølger ikke bølger fandt sted i 1974, da et binær
”ses” med det blotte øje, teleskoper, pulsar system kaldt Hulse-Taylor
eller antenner. Vi kan kun ”observere” binær opdagede to ekstremt tætte og
dem indirekte igennem deres effekter. tunge stjerner i kredsløb om hinanden.
Interessant nok, kan vi finde reference Det blev opdaget af Rusell Alan Hulse
til sådanne usynlige kræfter, der hol- og Joseph Hooton Taylor Jr. fra Masder himlene sammen i Koranen:
sachusetts Universitet i Amherst.
Deres opdagelse af systemet og dets
analyse gjorde dem fortjent til fysikkens Nobel Pris i 1993. Systemet blev
observeret i 8 år og det blev bestemt,
at stjernerne rykkede tættere på hinanden med præcis den forudsagte sats
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af generel relativitet, hvis gravitationsbølgernes udledning fandt sted.
Den anden store observation kom i
september 2015. Det skete, på trods af
den store hurdle omkring opdagelsen
af gravitationsbølgernes ekstrem svage
effekt. At passere gravitationsbølger
kan hurtigt blive overset, da de har
minimal effekt på objekter. Opgaven i
at opdage den direkte effekt af gravitationsbølgerne på et objekt, blev dømt
umuligt inden LIGO blev bygget.
LIGO (Laser Interferometer Gravitational Observatory), endnu et fantasifuldt brug af akronymer af fysikere, er
et par observationer i USA, bygget til
at opdage gravitationsbølger. I modsætning til almindelige observatorier,
består LIGO ikke af teleskoper, eller
lignende enheder. Observatoriet har
to lange vinkelrette arme, der hver
måler fire kilometer i længden.
Laser interferometret består af laserestråler, som er splittede i to ”strålesplittere.” De to laserstråler er vinkelret på hinanden på hver arm. Nogen
forandring i afstanden mellem laserstrålerne, resulterer i at de to stråler
ikke længere er ”i trin” med hinanden
28
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og skaber derfor et mønster af interferens (deraf interferomter). Hele
ideen er at hvis gravitationsbølgerne
passerer igennem observatoriet, vil
observatoriets arme udvide sig og
trække sig sammen, hvilket resulterer
i en forskel på afstanden passeret af
de to laserstråler.
De forskelle der er målt er utroligt små. Gravitationsbølger forårsager at armene i observatoriet
ændrer sig i længden, kun med en
fraktion af størrelsen på en proton
(0.0000000000000000001 meter).
En anden måde at se på denne lille
observation og den bemærkelsesværdige præcision LIGO har, er at den
kan måle afstanden mellem solen og
den nærmeste stjerne Proxima Centauri, som er omkring 4,25 lysår væk,
til hvad der svarer til bredden på et
menneske hår.
LIGO er utvivlsomt det mest præcise
målingsinstrument bygget af mennesker nogensinde.
Den 14. september 2015 kl. 5.51,
fangede LIGO bevis på gravitationsbølgernes eksistens.
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Fysikere har konkluderet, at de observerede gravitationsbølger, var produceret i løbet af den sidste fraktion af
et sekund, i mens der opstod to sorte
huller, som producerede et enkelt,
men meget større roterende sort hul.
Kollisionen af de to sorte huller var
forudset, men aldrig sporet. Baseret på
signaler, estimerede LIGO forskere,
at det sorte hul i denne sammenhæng
var mellem 29 og 36 gange massen af
solen og at dette fandt sted 1,3 milliarder år siden.

Hvorfor er gravitationsbølger
vigtige?

Opdagelsen af gravitationsbølger er et
meget vigtigt skridt i vores forståelse
af universet. Det har åbnet et nyt vindue, som ellers var lukket indtil for
nyligt. Vi kan nu høre disse bølger og
deraf udvide vores forståelse af universet, og ligeledes opnå indsigt i hvordan
de massive objekter, som sorte huller
og neutron stjerner, opfører sig.
Det er interessant, at disse opdagelser
kommer i en tid, hvor det videnskabelige felt indser, hvor lidt de ved om
universet. Over de sidste hundrede år,
har vi taget store skridt i vores forståelse af universet, hvordan det fun-

gerer, hvad det er skabt af og hvordan
det blev skabt. Men det lader til at hver
ny opdagelse, medfører en forståelse
af hvor lidt vi egentlig ved, fremfor at
opnå en større forståelse.
Der står i Koranen:

“Som skabte syv himle i overenstemmelse med (hinanden): du
vil ikke i den Nådiges skaberværk
kunne se nogen mangel. Send derfor atter dit blik (ud over det) finder du nogen fejl? Send da dit
blik atter og atter (ud over det): dit
blik vil vende tilbage til dig, udmattet og svagsynet.”
Efter tusinder af års undren over himlene, trillioner af dollars brugt på forskning og missioner til det ydre rum,
har vi stadig en minimal forståelse
af universet; især da alle de observerbare objekter, så som stjerner, planeter,
Januar-marts 2018
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galakser osv., kun tæller 4% af hele
universet.
Resten bliver på en genial liste af
navne, refereret til, som ”sort masse,”
og ”sort energi!” Vi ved så godt som
intet om dette ”sorte univers,” som
består af størstedelen af det vi kalder
rummet. Det nye vindue åbnet op af
opdagelsen af gravitationsbølgerne,
kan give os flere oplysninger omkring,
hvordan universet arbejder og hvad
det er skabt af. Eller måske med disse
nye briller, indser vi blot at vi ved og
forstår endnu mindre.

“O forsamling af djinner og mennesker, hvis I formår at gå ud over
himlenes og jordens grænser, så gå.
I vil ikke kunne bevæge jer (ud over
dem) undtagen med (fuld) magt.”

I vores jagt på fuldstændig forståelse,
bliver vi fortsat mindet om vores begrænsninger. Alligevel kan vores jagt
på nye opdagelser, som endelig kan
befri os for vores verdslige rammer,
fortsætte. Kampen fortsætter. Endnu
mindre indser vi, at den sidste autoritet, der kan gå videre, er Skaberen
af hele universet.
Om forfatteren: Shahab Khokhar har en doktorgrad i fysik, med speciale i teoretisk fysik, der fokuserer på gravitationsbølger og kosmologi. Han beskæftiger sig nu med Product and Business Development med
solcelleenergi.
Artiklen er taget fra Review of Religions, august 2017, og er blevet oversat til dansk af Kashif Ahmad .
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Dansk oversættelse af
den Hellige Koran

Læs den først udgivede danske oversættelse af den Hellige Koran
med uddybende noter

Oversat af: A.S. Madsen
Læs online:
https://www.alislam.org/quran/tafseer/guide.htm?region=DA
Januar-marts 2018

Aktiv Islam

www.alislam.org
www.alislam.org
Ahmadiyya Menighedens officielle hjemmeside:

The official website of the Ahmadiyya
worldwide.
Du kan herMuslim
finde et Community
stort udvalg af
frit online materiale

inklusiv oversættelse og fortolkning af den Hellige Koran
can find
a huge collection
of free
online andet
samt fåYou
adgang
til menighedens
litteratur,
der blandt
indkluderer
af menighedens
grundlægger
Hazrat
material,bøger
including
translation and
commentary
Ghulam
Ahmad
(as). literature
of the HolyMirza
Qur’an
and you
can access
of the Community including the books written
by its founder, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas.

INTERVIEW WITH

SVEND NOH HANSEN

En af danskerne der
bragte islam til Danmark
gik bort i det forgangne år

Svend Hansen, som blev født d. 28 juni 1929 i København, og senere også
var kendt under navnet Nuh (Noah), gik bort i Malaysia d. 5. april 2017 i en
alder af 87 år.
Gennem sine forældre - som var af den danske Luthersk Evangeliske Kirke
og meget inspireret af Grundtvig - fik Hansen en kristen opdragelse. Det er
noget, han altid satte pris på, og han så det aldrig som nogen modsætning til,
at han senere blev muslim, men som det, der senere skulle forene ham med
islam.
I 1956 blev Svend Hansen muslim, og var dermed blandt de dengang meget
få tidlige etniske danske muslimer. Senere i 1969 blev han medlem af Islams
Ahmadiyya Menighed, som er Danmarks ældste muslimske organisation
siden 50’erne. Han gjorde i en årrække også tjeneste som formand for organisationen og var også med til at bidrage til dialog og sameksistens særligt
mellem danske muslimer og kristne.
Hansen, som var uddannet kemi-ingeniør (1951), var en stille men inspirerende person for mange unge som gamle. Han var kærlig overfor sine medmennesker, og var også meget vellidt.
Ved sin bortgang blev Hansen også særligt æret ved, at selveste den ahmadiyya-muslimske khalifa (øverste islamiske autoritet) mindedes ham ved sin
internationale fredagsgudstjeneste - en ære forbeholdt de meget få - og ledte
hans begravelsesbøn.
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Hvorfor kan vi ikke se Gud?
Af Ehsan Ahmad

Et af de mest hyppige spørgsmål, der
stilles er, at hvis der findes en Gud,
hvorfor kan vi så ikke se en sådan Gud
med vores fysiske øjne?
Denne artikel vil forsøge at besvare
dette spørgsmål med udgangspunkt i Koranen samt Ahmadiyya
Menighedens litteratur. Læserne bedes dog tage højde for, at argumenter
givet i denne artikel kun bør tages som
vejledende.
Spørgsmålet om at kunne se Gud
med det blotte øje er ikke noget nyt
i sig selv. Samme spørgsmål blev rent
34

Aktiv Islam

Januar-marts 2018

faktisk også stillet Moses (as) samt
Profeten Muhammad (sa). I Koranen
står der:
”...De har visselig allerede forlangt noget større af Moses, da de sagde: Vis os
Allah ansigt til ansigt!...”
Ligeledes sagde mekkanerne til Profeten Muhammad(sa), at vi kun vil tro
på dig hvis:
”…du bringer os Allah og englene ansigt til ansigt,”

Hvorfor kan vi ikke se Gud?

Dette beviser, at dette kritikpunkt ikke
er noget nyt, men derimod altid er
blevet fremsat som et argument mod
Guds eksistens.
Kigger vi nærmere på dette spørgsmål,
kan det måske godt siges at have været
gyldigt før i tiden, men i denne tidsalder er det blevet nemmere at besvare
dette spørgsmål. Vi ved i dag gennem
videnskaben, at hvis ikke vi kan se noget er det ikke ensbetydende med, at
det ikke eksisterer. Eksempelvis kan
elektricitet, tyngdekræften, magnetismen nævnes som eksempler på ting, vi
ved eksisterer, men som vi ikke fysisk
kan se med vores øjne. Disse ting kan
måles eller bevises på anden vis end at
se det med dem blotte øje.
Derudover er der de fem sanser, som
alle har hver deres funktion. Vi oplever
ting gennem disse sanser og en ting
kan kun opleves med en bestemt sans.
For eksempel kan vi ikke se dufte med
vores øjne, lytte om noget smager godt
eller føle en bestemt farve. Alle disse
ting kan kun oplevles med en specifik sans, som er knyttet til en bestemt
ting. På samme måde kan det ikke
forlanges at se Gud med det blotte øje

for at tro. Der er derimod andre sanser, som er bedre egnet til at opleve og
erfare åndelige fænomener. Hvis beviset for Guds eksistens kun skulle være
at se Gud med det blotte øje, ville et
sådant bevis i sin natur ikke være stærk
nok, da det ikke ville kunne tjene som
bevis for de mange mange mennesker,
der rundt omkring i verden ikke er i
stand til at se med øjet.
Ahmadiyya Menighedens anden kalif
Hazrat Mirza Bashirud-Din Mahmud Ahmad (ra) skriver angående de
ting, man ikke kan opleve gennem de
fem sanser:
”Derudover findes der ting, som ikke
kan opleves med de fem sanser. Disse
er yderligere opdelt i to kategorier. Et
er de ting, der opleves gennem analogi,
mens noget andet er de ting, som man
oplever gennem indre følelser. For eksempel kan vi kun få kendskab til en
anden persons vrede gennem analogi,
mens ens egen vrede ikke opleves med
analogi eller ved at dufte, smage, se,
høre eller føle, men det er derimod
kun menneskets indre følelser, som
kan føle vrede.”
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Vi kan derfor konstatere, at dette argument mod Guds eksistens, (at man
skal kunne se Gud), ikke er særlig
brugbart i sig selv.
I den Hellige Koran er dette kritikpunkt besvaret i følgende vers:
”Øjnene når Ham ikke, men Han når
øjnene og Han er den Ubegribelige,
den Velunderrettede”
Den Lovede Messias Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad (as) beskriver ud fra
dette vers, hvorfor det ikke er muligt
at se Gud med det blotte øje eller at
opnå sand viden om Ham via ens intelligens. Han siger:
”Guds væsen er yderst skjult i det
usete og hinsides det hinsidige. Ingen
intelligens kan nå Ham, for som Han
Selv siger:
Øjnene når Ham ikke, men Han når
øjnene. Altså kan hverken synet eller intelligensen nå Ham, hvorimod
Han kender til det yderste deraf og er
mægtig over dem. Det er derfor ikke
muligt at etablere Tauhid [Guds enhed] via intelligensen alene. Tauhid
[Guds enhed] betyder i sandhed, at
36
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ligesom man afholder sig fra at tilbede de ydre falske afguder, så som statuer, mennesker, solen og månen, afholder man sig ligeledes fra at tilbede
de indre falske afguder, som for eksempel ved at man skal beskytte sig
mod (alene) tiltro til sine åndelige og
fysiske kræfter og blive offer for hovmod på grund af dette. Man kan derfor ikke opnå [troen på] sand Tauhid
[Guds enhed], hvis ikke man afskærer sig selv fra sit ego samt tilslutter
sig profeterne. Hvorledes kan den
person, der sætter sine kræfter lige
med Gud, kaldes for monoteist.”
Det næste spørgsmål, der naturligt
rejser sig efter dette er, at hvis Gud
ikke kan ses med det blotte øje,
hvordan det så er muligt at opleve
eller erfare Gud? I dette henseende
præsenteres et citat fra den anden
kalif Hazrat Musleh-e-Mau´ud (ra),
som siger:
”Hvis nogen ønsker at se Gud, så
manifesterer Han Sig for verden
med Sin magt og styrke, og Han er
det mest åbenbare, selvom Han er
skjult. Dette emne er blevet beskrevet i den Hellige Koran ganske kort,

Hvorfor kan vi ikke se Gud?

men på en meget elegant måde, at
Guds væsen er sådan, at: ”Øjnene ikke
kan nå Ham, men Han når øjnene og
Han er den Subtile, den Alvidende.”
Her har Gud henledt menneskers opmærksomhed mod, at deres syn ikke
er i stand til at se Gud, fordi Gud er
subtil og de subtile ting kan ikke ses
med øjet, som for eksempel kræfter,
viden, ånd osv. Ingen kan se disse ting
med fysiske øjne, hvorledes skulle man
da kunne se Gud, Som er yderst subtil? Spørgsmålet er, hvordan man kan
´se´ Gud og opnå erkendelse af Ham?
Dette bliver besvaret ved at sige, at
Han Selv når øjnene. Og på trods af at
det menneskelige syn, på grund af dets
svaghed, ikke er i stand til at nå Ham,
viser Han Sig Selv for mennesket med
Sin magt og styrke og med manifestation af Sine fuldkomne attributter.
Selvom det menneskelige syn ikke er
i stand til at se dette, viser Han Selv
Sit Væsen på forskellig vis med Sin
uendelige magt og kraft. Til tider med
frygtindgydende tegn, andre gange
gennem Sine profeter (as,) somme
tider med Sine barmhjertighedstegn
og andre gange ved accept af de bedendes bøn.”

Konklusionen er, at ønsker man at
se Sin Skaber, er det muligt og kun
muligt gennem Hans utallige tegn,
der manifesterer Hans egenskaber.
Til dette formål bliver Profeter sendt
til verden, som først og fremmest har
til opgave at vise verden, at der findes
en Skaber, og hvordan man etablerer
et levende forhold til sin Skaber. Disse
tegn, som profeterne er blevet sendt
med, viser os, at selvom det ikke er
muligt, at se Gud med det blotte øje,
har Han manifesteret sig gang på gang
i alle tidsaldre og gør det ligeledes i
dag, ved at besvare de bedendes bønner og vise tegn på Sin hjælp.

Januar-marts 2018

Aktiv Islam

37

Profeten(sa) modtager sin første åbenbaring
Fra bogen “Life of Muhammad” af Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra)

Da Profeten(sa) havde passeret 30 år blev han stadig mere opslugt
af Guds kærlighed og Hans tilbedelse. I et oprør imod ugerningerne og de moralske mangler blandt folkene i Mekka, valgte
han sig et sted 2-3 mil væk for at meditere. Dette sted var på
toppen af et bjerg, en slags grotte udformet af sten. Hans kone
Khadija(ra) plejede at tilberede mad nok til flere dage, og med
dette begav han sig til Hira-grotten. Her tilbad han Gud dag og
38 Aktiv Islam

Januar-marts 2018

Profeten(sa) modtager sin første åbenbaring

nat. Da han var blevet 40 år gammel
så han et syn. Det var i denne grotte
at han så nogen, som befalede ham at
recitere.
Profeten(sa) svarede at han ikke vidste
hvad eller hvordan han skulle recitere.
Skikkelsen insisterede og til slut fik
den Profeten(sa) til at recitere følgende vers:
“Forelæs i din Herres navn, som skabte,
skabte mennesket af en klump blod –
Forelæs, thi din Herre er al æres herre,
som lærte ved pennens hjælp – Lærte
mennesket, hvad det ikke vidste.”
(Koranen 96:9)
Disse vers var de første som blev
åbenbaret til Profentens(sa). Disse
og andre skulle åbenbares senere udgjorde det som blev Koranen. Versene
har en storslået betydning. De befaler
Profeten(sa) at stille sig op og forkynde
den Ene Guds navn, den Ene Skaber
– af Profeten(sa) og alle andre – som
har skabt mennesket og sået frøet for
kærlighed til Ham og medmennesker
i dets natur. Profentens(sa) blev befalet at proklamere budskabet om den
Ene Gud, og han blev lovet hjælp og
beskyttelse af Ham under dette

arbejde.
Disse vers forudså en tid da verden ville
opnå alle former for kundskab, og med
pennen som redskab ville lære ting
som tidligere var helt ukendte. Versene
udgør dermed en sammenfatning af
Koranen. Hvad end Profentens(sa)
ville lære fra senere åbenbaringer
rummes i et fosterstadium i disse vers.
Grundlaget lå i dem for et stort og
hidtil ukendt åndeligt fremskridt for
mennesket. Betydningen og forklaringen af disse vers kan findes på sin
plads i denne bog . Vi referer til disse
vers her fordi åbenbaringen af disse
udgør en stor begivenhed i Profetens
(sa) liv.
Da Profenten(sa) modtog denne
åbenbaring var han fyldt med ærefrygt
for ansvaret som Gud havde bestemt
sig for at lægge på hans skuldre. En
hvilken som helst person i hans sted
ville fyldes af stolthed; han havde set
på sig selv som mægtig og storslået.
Profentens(sa) var anderledes. Han
kunne opnå store ting, men kunne
ikke være stolt over sin dåd.
Efter denne stærke oplevelse var
Profentens(sa) dybt urolig da han
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nåede hjem. På Khadija(ra) forespørgsel berettede han hele oplevelsen og
sammenfattede sin frygt med ordene:
”Svagt menneske som jeg er, hvordan
kan jeg bære byrden som Gud ønsker at placere på mine skuldre?”
Khadija(ra) svarede straks:
Gud er vidne, Han har ikke sendt
dig dette Ord så du skal mislykkes og
vise dig at være uværdig, og Han så
skal give afkald på dig. Hvordan kan
Gud gøre sådan når du er god og eftertænksom overfor andre; hjælper de
som er fattige og hjælpeløse, og bærer
deres byrder? Du genopretter dyder
som var forsvundet fra vores land. Du
ærer gæster og hjælper dem som er i
nød. Kan du blive udsat for en prøvelse af Gud? (Bukhari)
Efter at have sagt dette tog Khadija(ra)
Profeten til sin kristne fætter Waraqa
bin Naufal. Da han blev fortalt hvad
der var hændt sagde han:
Jeg er sikker på at englen som steg
ned for Moses (as), nu er steget ned
for dig. (Bukhari)

De første konvertitter

Waraqa refererede tydeligvis til profetien i Femte Mosebog 18:18. Da
2018
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nyheden nåede Zaid (ra), Profetens
frigivne slave som nu var blevet omkring 30 år og hans fætter Alira som var
11 år, erklærede begge sin tro på ham.
Abu Bakr(ra), hans barndomsven, var
ude af byen. Da han vendte tilbage
fik han besked om den nye oplevelse
som Profenten(sa) havde haft. Han
blev fortalt at hans ven havde mistet
forstanden, og var begyndt at hævde
at engle bragte ham beskeder fra
Gud. Men Abu Bakr(ra) havde fuldstændig tillid til Profentens(sa). Han
tvivlede ikke på at Profeten(ra) havde
ret. Han kendte til ham som værende
både mentalt stabil og oprigtig. Han
bankede på Profetens (sa) dør og da
han blev lukket ind spurgte han Profenten (sa) hvad der var hændt. Profenten (sa), som var bange for at Abu
Bakr (ra) skulle misforstå, begyndte på
en længere forklaring. Abu Bakr (ra)
stoppede Profenten (sa) og insisterede,
at alt han ville vide var om en engel fra
Gud virkelig var steget ned til ham og
havde givet ham et budskab. Profenten
(sa) ville igen forklare hele forløbet,
men Abu Bakr (ra) gentog at han ikke
ville høre nogen redegørelse. Han ville
blot have svar på spørgsmålet om han
havde modtaget et budskab fra Gud.
Profeten (sa) svarede: Ja, og Abu Bakr

Profeten(sa) modtager sin første åbenbaring

(ra) erklærede straks sin tro på ham.
Efter at have gjort dette sagde han at
argumenter ville have taget værdien af
hans tro væk. Han havde et langt og
indgående kendskab til Profenten (sa).
Han kunne ikke tvivle på ham; og han
ønskede ingen argumenter for at blive
overbevist om hans sandhed.
Denne lille gruppe af trofaste blev
således de første troende i Islam: En
voksen kvinde, en 11 årig dreng, en
frigivet slave som boede væk fra sin
familie, en ung ven af Profenten (sa).
Dette var dem der stille besluttede
at sprede Guds lys i hele verden. Da
deres folk og ledere hørte om dette, lo
de af det og erklærede at disse mennesker havde mistet forstanden. Der
var intet at frygte og intet at bekymre
sig over. Men, eftersom tiden gik, begyndte sandheden at gry frem, og som
Profeten Esajas (as) (28:13) sagde for
længe siden: Bud på bud, bud på bud;
regel på regel, regel på regel; lidt her
lidt der begyndte at stige ned på den
Hellige Profet (sa).
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ENGLE

Hadhrat Mirza Tahir Ahmad (ra)
Den fjerde kalif efter den Lovede Messias (as)
Udvalgte uddrag af bogen Islams grundlæggende lære, kapitlet ENGLE.

Eksistensen af engle er en universelt
accepteret lære i forskellige lande og
blandt forskellige religioner. De bliver dog sommetider diskuteret under
forskellige navne, men denne skelnen
er dog kun terminologisk. På samme
måde forstås engles natur forskelligt
blandt tilhængerne af de forskellige
religioner.
I Islam forstås engle som himmelske
væsner med en åndelig natur, som har
deres egen eksistens som personer.
Den største rolle de spiller er overbringelsen af budskaber fra Gud til
mennesker. Men der er en tanke som
deles af mange, også blandt muslimer,
at de har menneskelige former, eller
at de har andre former, der uadskil42
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leligt hænger sammen med en materiel eksistens. Men det åndelige ligger udenfor de fem dimensioner, som
den menneskelige forståelse er i stand
til at fatte. Mennesket kan kun tro
på det åndelige, hvis det er religiøst
orienteret, ellers ligger det åndelige
uden for menneskets forståelsesramme. Det er måske for at løse dette
problem, og for at gøre det nemmere
for mennesket at forstå engle, at de
i de hellige bøger er beskrevet som
værende af menneskelig form, når de
viser sig for hellige mennesker. Ikke
blot dette. De er også kendt for at
have vist sig for nogle sendebud som
fugle. Den Hellige Ånd viste sig for
Jesus (as) i skikkelse af en due:

Engle

“Men da Jesus var døbt, steg han
straks op af vandet, og se himlene åbnes, og han så Guds ånd
dale ned som en due over sig.”
(Mattæus 3:16 )
Lad os nu prøve at forstå englenes
natur kun med henvisning til den
Hellige Quran og Islams Hellige
Profets (saw) traditioner, og ikke med
henvisning til de almindelige forekommende synspunkter. Ifølge Den
Hellige Quran er hele det materielle
univers lige såvel som hele det religiøse univers styret af nogle åndelige
magter, som kaldes engle. Selvom enkelte engle er nævnt som selvstændige
personer – såsom Gabriel, Mikail og
Azrail – arbejder de i virkeligheden
ikke alene. På ethvert område er der
en ledende eller overordnet engel,
som styrer området, og under ham
arbejder en hær af engle, som i den
Hellige Quran er benævnt Herrens
Junood.
Hvad de end foretager sig, er det
fuldstændigt i overensstemmelse med
Guds vilje, og det mønster han har
skabt for alting. De kan ikke afvige
det mindste fra de funktioner, der

er tildelt dem, eller fra Guds overordnede plan.
Ifølge Quranen er der for hvert menneske udnævnt to engle, der har til
opgave at registrere menneskets eventuelle gode eller dårlige gerninger.
Det er således englenes opgave at
organisere en meget kompliceret
og grundig registrering. Dette betyder ikke, at enhver har en bog i
sine hænder og noterer, hvad end de
observere. I virkeligheden er englene
ansvarlige for et meget komplekst
system, der indprenter virkningerne
af ethvert menneskes gerninger i hans
sjæl og personlighed. På denne måde
udvikler et godt menneske en sund
sjæl, og et dårligt menneske en usund
sjæl.
Da ethvert menneskes sjæl udvikler
sig indtil døden indtræffer, har den
brug for en samvittighedsfuld forvalter, der overfører virkningerne af
de menneskellige tanker, handlinger
osv. til sjælen. Dette er en kompliceret
proces, der ikke fuldt ud kan forstås af
mennesket.
Englen Gabriels besøg i moskeen.
Det er blevet berettet, at en fremmed
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Engle

pludselig kom ind i den moske, hvor
Islams hellige Grundlægger befandt
sig sammen med sine tilhængere.
Denne mand nærmede sig forsamlingen, og satte sig respektfuldt på første
række, og begyndte at stille spørgsmål
vedrørende islam. De personer der var
tilstede var forbløffede, fordi for det
første var manden fuldstændig fremmede for dem, og han måtte derfor
havde rejst en vis vej for at komme
til moskeen. I en lille by er viden om
sådanne besøg ikke en hemmelighed,
og enhver ved tilsyneladende, hvem
der ankommer og med hvilket formål.
I dette tilfælde var ankomsten så pludselig, at den var mystisk. For det andet
var der ingen tegn på rejsestrabadser ved hans fremtræden eller tøj. En
frisk udseende mand, der var ulastelig
klædt. Derudover var måden som han
begyndte at stille spørgsmål på uden
en præsentation og hans pludselige
afrejse mildest talt usædvanlig.
Før den Hellige Profets (saw) tilhængere nåede at sige noget fortalte
den Hellige Profet (saw) dem, at den
fremmede i virkeligheden var englen Gabriel, som havde stillet disse
vigtige spørgsmål, så de kunne få gavn
af de svar, der blev givet. Nogle af dem
44
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løb ud af moskeen for at møde den
som de troede var den forklædte engel, men der var ingen spor af ham
nogen steder. Ingen i byen havde
tilsyneladende set denne mand.
Da denne episode er medtaget i en
meget autentisk traditionsbog, kan
vi roligt udlede, at engle sommetider
viser sig i menneskelige form med
det formål at udføre forskellige
ærinder. Engle nævnes i forskellige
andre traditioner især i forbindelse
med slagene ved Badr og Uhud, men
det vil måske ikke være stedet her at
komme ind på en længere diskussion
af dette emne.
Hvad vil det sige at engle har vinger?
I modsætning til det overnævnte
synspunkt fra Den Hellige Quran,
er det synspunkt, der i de fleste lande
almindeligvis forbindes med engle
et mønster af eventyr, i stedet for
en opfattelse af dem som værende
himmelske væsener De siges at have
vinger som fugle eller fjer, som de
bevæger, når de flyver fra sted til sted.
Denne misforståelse af måske opstået, fordi den religiøse terminologi,
som er kryptisk og ofte metaforisk,
er blevet taget for bogstaveligt. Vi
finder således også i den Hellige

Engle

Quran vinger nævnt i forbindelse
med engle, hvor det siges, at de har to,
tre og fire vinger:
“Al pris tilhører Allah, himlene og
jordens Skaber, Som bruger englene
som budbringere, der har vinger to,
tre og fire.” Surah Al-Fatir (35:2).
Den Hellige Quran har en meget speciel måde at belyse de afsnit, hvor der
er en fare for uklarhed – den gør det
ved hjælp af sammenligninger. Angående vinger finder vi dem for eksempel også nævnt i forbindelse med
en søns adfærd overfor sine forældre.
I dette råder den Hellige Quran sønnen til at sænke sin barmhjertigheds
-vinge over sine forældre, ligesom
forældrene gjorde det, da de opdrog
ham fra han var spæd. ’vinge’ betyder
blot egenskaber og mag, og vi mener,
at det er i den forstand vinger skal
forstås, når de tillægges engle eller
mennesker fra forskellige religioner,
der erklærer, at de har modtaget guddommelige manifestationer. I Gitaen
siges det for eksempel, at Krishna
havde fire arme i stedet for to. I dette
tilfælde tjener de ekstra arme det
samme formål som de vinger, der
findes i andre hellige bøger.
Englene har ansvaret for at kon-

trollere og opretholde naturens lovsmæssighed. Virus og bakterier styres,
organiseres og opretholdes af udvalgte
engle, som arbejder harmonisk sammen for at bibeholde den perfekte balance. Ligeledes er økosystemer ikke
tilfældige eller kaotiske, men reguleret
af usynlige åndelige væsner, som vi
kalder engle.
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Malaikatullah
(Allahs Engle)

Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra)Citater fra den anden Kalifs
bog Malaikatullah

Engle er ikke et emne, som er
beskrevet så detaljeret inden for Islam.
Men både den forjættede Messias (as)
og hans søn den anden Kalif (ra) har
beskrevet hvordan begrebet engle skal
forstås. Følgende er korte uddrag fra
den anden Kalif Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmads (ra) bog
Malaikatullah, som er det arabiske ord
for Allahs engle. Bogen er oprindeligt
på urdu, men uddragene er oversat til
dansk af redaktionen.
Engles arbejde:
1. Et af det vigtigste foretagende for
engle er, at viderebringe Allahs budskaber: “Allah udvælger (Sine) sendebud
blandt englene og menneskene: thi
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Allah er den Althørende. Altseende.”
(Sura 22, vers 76)

2. Tage de liv, som Allah beordrer
dem at tage:

“Sig: Dødsenglen, som er sat over jer,
skal bevirke jeres død. Og så skal I
sendes tilbage til jeres Herre.”
(Sura 32, vers 12.)

3. Bringe en straf (azaab) på de, der
tør sætte sig op imod Profeterne og
som tør at påstå at være så sande
som Allahs profeter:
“Venter de på andet end at englene
skal komme til dem, eller din Herre
skal komme, eller nogen af din Herres

Malaikatullah

tegn skal komme? På den dag, da nogle
af din Herres tegn skal komme, skal
troen ikke gavne noget menneske, som
ikke har troet før eller erhvervet sig
noget godt i sin tro. Sig: Vent (blot).
Vi venter sandelig også.” (Sura 6, vers 159)
4. Hjælpe de troende

“Sandelig over dem, som siger: Vor
Herre er Allah, og som så forbliver
retskafne, stiger englene ned (og siger):
Frygt ikke og sørg ikke, men modtag
glædeligt nyt om den have, som er forjættet jer. Vi er jeres venner og beskyttere i dette liv og i det kommende: deri
vil I have (alt) hvad jeres sjæle begærer,
og deri vil I få (alt), hvad I beder om.”
(Sura 41, vers 31-32)

5. Straffe de vantro og fjerne dem fra
jorden:
“Da du sagde til de troende: Er
det ikke nok for jer, at jeres Herre vil
styrke jer med tre tusinde nedsendte
engle?”
(Sura 3, vers 125)

6. Etablere gudsfrygt og Allahs ihukommelse på jorden

(tauheede ilahi): “Allah bevidner, at
der ingen gud er undtagen Ham, og
(det samme gør) englene og de, der

har viden, - idet Han opretholder
retfærdigheden. Der er ingen gud
undtagen Ham, den Almægtige,
den Alvise.”
(Sura 3, vers 19.)

7.Vise tegn på profeternes sandhed:

“Men Allah bevidner ved det, Han
har åbenbaret dig, at Han har åbenbaret det med Sin viden. Og englene bevidner (det også). Men Allah er tilstrækkelig som Vidne.”
(Sura 4, vers 167)

Beviset kan ske gennem drømme,
vor engle viser drømme til profeternes fjender og derved får omvendt
dem.
8. Udføre Allahs tasbih
(lovprisning):
“Og du vil se englene omringe
tronen, lovsyngende deres Herres
ære. Der vil blive truffet afgørelse
mellem dem med rette, og det skal
siges: Al Pris tilkommer Allah. Alverdens Herre.”
(Sura 39, vers 76).
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9. Bede som tilgivelse for de troende
(tauba):

“De, der bærer tronen, og de, som står
omkring den, lovsynger Herrens pris
og tror på Ham og beder om tilgivelse
for de troende: Vor Herre, Du omfatter alle ting i (Din) barmhjertighed
og viden. Tilgiv derfor dem, der angrer og følger Din vej og frels dem fra
helvedes straf.”
(Sura Al-Mumin vers 8.)

“Himlene spaltes næsten over dem
(på grund af menneskers overtrædelser). Englene lovsynger deres Herres
ære og beder om tilgivelse for dem på
jorden. Sandelig, Allah er visselig den
Tilgivende, den Barmhjertig.”
(Sura 26, vers 6)

10. Sørge for at det regner, vinden
blæser, solen skinner osv. Der findes
ingen naturlige aspekter, som englene
ikke sørger for bliver gjort som Allah
ønsker det.
11. Udover at bede om tilgivelse på
vegne af de troende, beder de også
til Allah om at Han må velsigne de
troende.
“Sandelig, Allah og Hans engle send48
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er velsignelser over Profeten. O I troende, send (også I) velsignelser over
ham og hils ham med fredshilsen.”
(Sura 33, vers 57).

12. Englene vil indtil Dommedagen
bede til Allah den Almægtige og
lovprise Ham.
I hadith berettes det, at der i alle syv
himler ikke findes det mindste ledige
sted. Alle steder står engle og lovpriser Allah. Når Dommedagen kommer,
vil alle englene sige: Al pris tilkommer alene Dig. Vi har ikke lovprist
Dig, som Du fortjener. Men vi forsikrer Dig, at vi ikke har lovprist andre end Dig.
13. Beskytte de troendes materielt
og spirituelt:
“Og dog er der (sat) vogtere over jer.
Ædle skrivere, Som ved, hvad I gør.”
(Sura 82, vers 11-13)

14. Sørge for at kærligheden til de,
der elsker Allah, spredes verden
over.
De sørger for at verden elsker og respekterer disse mennesker.

FAKTA
om
ENGLE (malaika)
Ordet Malak betyder budbringer eller
repræsentant som angiver hensigten
med englens skabelse. De overbringer
Guds budskaber og udfører Hans
vilje i universet. Engle er således betragtet som en del af det system, som
Gud har valgt til gennemførelse af
Sin vilje både i den fysiske og den åndelige sfære. I den åndelig verden er
englenes indflydelse direkte og fungerer uden mellemled. Fornægtelse
af engle vil derfor være ensbetydende
med at spærre adgangen til den kanal,
som Guds lys til mennesker ledes ad.
At tro på englene er det andet trosprincip i Islam.
Guds engle er åndelige væsener. De
er skabt for at adlyde og tilbede Allah.
Englene kan opfylde mange opgaver,
såsom at informere profeterne om det
usete. Der findes utallige engle, de fire
vigtigste engle er følgende:

Hadhrat Jibrail (Gabriel): Han bringer åbenbaringer til profeter. Han kom
med alle Koranens åbenbarringer til
den Hellige Profet Muhammad (fred
være med ham).
Hadhrat Mikail (Mikael): Han kommer med forsyning og fødevarer.
F.eks. regn, penge, mad og glæde.
Hadhrat Azrail (Sariel): Dødsenglen.
Det er den engel, der tager sjælen fra
kroppen, når man dør.
Hadhrat Israfil (Rafael): Ved slutning
af universet, vil han blæse i et horn,
hvorefter sjælene vil stå op og gøre
klar til Dommedagen.
Muslimer tror på, at ethvert menneske
har en engel ved hver side. Englen på
højre side noterer det gode som mennesket foretager gennem livet. Englen
på venstre side noterer alt det dårlige,
som mennesket foretager sig i livet.
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HVEM
eller
HVAD ER
satan/iblis/ as-shaitan
Uddrag af Question & Answer møde afholdt d. 18.juli 1995.

Den fjerde Kalif Hazrat Mirza Tahir
Ahmad (rh) sagde: “Som det første
vil jeg gerne minde jer om, at ordet
Shaitaan (Satan) er blevet brugt i to
klare sammenhænge. Ordet har to
betydninger. Den ene betydning er en
person, som har en fyrig natur eller
lignende, men dette er et individ; en
person. Den anden betydning ligger
i, at ethvert individ har et element af
Shaitaan i sig. Disse to elementer er
forstået ud fra Den Hellige Qurans
lære, men det vil jeg komme tilbage
til lidt senere.
Når man taler som Shaitaan som person, bliver et andet spørgsmål også rejst. Er det en person som er alle steder,
også i enhver mand og kvinde? Eller
50
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findes der et system af vildledende
mennesker, og er Shaitaan lederen
af dette system? Ligesom Gabriel er
lederen bag de åbenbarende engle, Azrael er lederen af systemet, som tager
livet af mennesker, dvs. bringer døden
til mennesket. På samme måde er der
et system, som sørger for at mennesket og dyr får mad. Dette system er
særdeles vel-organiseret og balanceret.
Lederen af dette system er Mikail.
Alle disse systemer har en leder. Denne
leder er et væsen, som vi ikke kan se,
men som har forskellige dimensioner.
Shaitaan er ikke en person. Hvis han
skal forstås som et væsen, minder han
om en engel. Men han består ikke
af det samme som en engel eller har

Hazrat Mirza Tahir Ahmad
KHALIFATUL MASIH IV

Hvem eller hvad er satan/iblis/ as-shaitan

de samme egenskaber. Den mest indlysende forskel mellem engle-agtige
væsner og sataniske væsner er, at engle
gør hvad de bliver bedt om at gøre. De
afviger ikke for den vej, som er forudbestemt dem. De følger vejen, fordi
det er de Guddommelig ord, og engle
kan ikke andet end at adlyde de Guddommelige ord.
Satan kan ikke adlyde de Guddommelige ord- dette er hans problem, (at
han vil være ulydig). Men han gør det
ikke direkte, fordi intet kan være ulydigt mod de guddommelige ord. Derfor har han fået Guds tilladelse ved at
sige, at han ikke kan lide at adlyde. Så
han har bedt om tilladelse fra Gud, så
han kan fortsætte med at være ulydig
mod Gud og mislede folk.
Så når jeg [den fjerde Khalif (rh)]
visualiserer godt og ondt, dyd og ondskab, er det et sammenspil mellem
disse to. Gud har givet os mulighed
for at vælge mellem sataniske insinuationer eller engel-agtig opførsel som
er den der tilfredsstiller Gud. Dette er
en prøve, som vi skal igennem dagligt.
Dette er den ene forståelse af Satan.
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For at opsummere, er det at Satan har
en hær af samme væsen, som følger
hans ordrer og spreder budskaber om
ondskab til folk af samme sind.
Den anden betydning er, at på samme
måde som engle er en del af vores natur, er Satan også en del af vores natur. Vores natur er af dobbelt karakter.
Den er tilbøjelig til at gøre godt, men
er også tilbøjelig til at gøre ondt. Men
når et menneske fødes, er det i starten
kun tilbøjeligt til at gøre godt : Ethvert barn er født ifølge Guds natur
og ethvert barn er født i en tilstand
af Islam (underkastelse overfor Gud).
Men når barnet vokser op gør dets
forældre det til en jøde eller kristen .
Dette er hvad man ville kalde en ren
start på livet. Men nogle gange kan
det onde tage over i et menneske,
men det gode kan tage over i andre
mennesker.
La’nah (forbandelse) er en distance
mellem Gud og Hans skabninger.
Når et menneske bevidst distancerer
sig fra Gud, er han under indflydelse
af Satan og han arbejder for den satan, som findes i mennesket. Så Satan
er ikke noget ondt i sig selv, men en

Hvem eller hvad er satan/iblis/ as-shaitan

tilbøjelighed, en tendens som det gode
kan overvinde. Det er derfor et menneske hører sin samvittigheds stemme,
når det har gjort noget ondt. Men hvis
han bliver ved med at udføre dårlige
gerninger, vil denne stemme langsomt
forsvinde.

vil. Et menneske, som bliver til et af
Satans værktøjer, kaldes Iblis.
Dette er min forståelse af hvem Satan
er.

I en hadith står der, at den Hellige
Profet (saw) sagde, at ethvert menneske har sin Satan i sit blod. Til dette
spurgte en person: Kære Profet (saw)
også Dem?. Til dette svarede den
Hellige Profet (saw): Ja, men min Satan er blevet muslim.
Med dette menes, at den Hellige Profet (saw) havde undertrykt ondskabens stemme med en så stor kraft, så
stemmen var blevet dræbt. Der var ingen Satan tilbage i den Hellige Profet
(saw).
Men de, der lytter til den onde stemme,
vil til gengæld undertrykke deres samvittighed. I deres blod er der kun ondt.
Et sådan menneske er en personificering af Satan, og sådan et menneske kaldes Iblis, en person som har
ofret sig selv til Satan og blevet til en
grobund for Satans indflydelse, et sted
hvor Satan kan gøre præcist som han
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Verden oplever nogle svære, turbulente tider. Næsten hver uge fortsætter den globle økonomiske krise med at manifestere nye og alvorligere
farer. Lighederne med perioden før Anden Verdenskrig bliver fortsat citeret, og det synes klart, at de politiske og økonomiske begivenheder
bevæger verden i retning af en rædselsvækkende tredje verdenskrig i et
hidtil uset tempo.
I denne bog advarer Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad, overhoved
for den verdensomspændende Islams Ahmadiyya Menighed, om de
nært forestående farer, og hvordan verden kan afværge katastrofen og i
stedet navigere mod fred.
Bogen kan læses online på www.aktivislam.dk

“En sand muslim kan aldrig hæve sin
stemme i had mod sine medborgere, eller
for den sags skyld mod den ledende myndighed eller tidens regering. Det er en sand
muslims ansvar, at han skal forblive loyal
og fuldt ud overholde lovgivningen i det
land, hvor han er en borger.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad
Ved åbningen af Vesteuropas største moske, London 2003
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