Vad är

Islam?
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Vad är Islam?

“Islam” är ett ord på arabiska som
betyder “fred och underkastelse.” En
praktiserande muslim strävar efter att
underkasta sig helhjärtat till Gud och
därmed uppnå fred i detta liv såväl som
i livet efter detta. “Muhammedanism” är
en felaktig beteckning för Islam och är en
förolämpning för dess anda eftersom den
inte kommer från Muhammed utan från
Gud.
Islam är den sista av de tre Abrahamitiska
religionerna som föregås av Judendomen
och Kristendomen. Som sådan är det
en religion baserad på uppenbarelse
som tror på en Gud och vägledningen
som Gud uppenbarade till profeterna.
Profeterna av Islam inkluderar bland
annat Abraham, Moses, Salomo och
Jesus: därför är islam inte en ny religion
utan den slutliga kulminationen och
uppfyllelsen av samma grundläggande
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sanning som uppenbarats av Gud genom
alla Hans profeter till varje nation
(Koranen, 3:84).
Runt år 610 e.Kr. tillbringade en man
med namnet Muhammed med jämna
mellanrum, sin tid ensam i grottan Hira,
där han retirerade sig från den livliga
handelsstaden Mecka för att fundera
över livets mysterier. Muhammed var
känd som “den trovärdiga” bland sina
vänner och familj eftersom han alltid
var uppriktig och ärlig i sitt handlande
med andra. Det var mot slutet av
månmånaden Ramadan, under natten
som nu är känd och firas som Qadrnatten, (Allmaktensnatt) när Koranen
började uppenbaras genom ärkeängeln
Gabriel till profeten Muhammed. Han
fortsatte att ta emot dessa uppenbarelser
under tjugotre år. Verserna memorerades
och skrevs ned, vilket är samma Bok
(Koranen) som muslimer läser idag.
Förutom
Koranen
har
muslimer
registrerat profetens livstid och praxis
(Sunnah). Detta inkluderar sådant som
sättet att be och tvagningen, detaljerna
om hur man utför vallfärden och många
andra utföranden som illustrerar tron
på en Gud. Det är även yttranden och
gärningarna av profeten som bevittnats
av folket under den tiden som har
överförts och registrerats. Dessa är
kända som hadither och fungerar som en
vägledare för hur man ska leva tron.

Tron och trons sex pelare

1. En Gud: Muslimerna tror på den
Enda, Unika, Ojämförbara, Barmhärtiga,
Enda Skaparen, Världarnas Herre av
universum. Muslimer föredrar att
använda det arabiska namnet för Gud,
“Allah”, eftersom det inte har någon
plural, feminin eller diminutiv form som
kan förknippas med avgudadyrkan (dvs.
gudar, gudinnor eller halvgudar).
2. Änglarna: Muslimer tror på att Allah
skapade änglarna, som inte har något
kön, på så sätt att dem inte kan begå
synder.
3. Profeterna: Med tron på att Allah
skickade sina budbärare och profeter
till alla människor, accepterar muslimer
troget dem Bibliska profeterna, även
nämnda i Koranen, som Adam, Ismael,
Isak, Moses, David och Jesus (fred
vara över dem alla). Alla profeter var
människor som oss, som blev utvalda
föredömen för sitt folk eftersom de inte
begick någon allvarlig synd. Muslimer
accepterar Jesus som en profet, tror på
hans jungfrufödelse och respekterar
honom väldigt mycket. Hans namn
nämns i Koranen nästan hundra gånger.

4. Böckerna: Att tro på Allahs heliga
böcker som skickades före Koranen
och på Koranen, som dem slutgiltiga
orden från Allah är en av pelarna i den
muslimska tron. Koranen uppenbarades
för den sista profeten, Muhammed (fred
vare över honom), genom ärkeängeln
Gabriel. Det bekräftade och slutförde alla
tidigare uppenbarelser som skickades till
mänskligheten genom Allahs budbärare.
Koranen är ett mirakel i många meningar,
inkluderat att dess betydelse fortfarande
tillämpas i modern tid.
5. Den gudomliga förutbestämmelsen:
En muslim tror på det gudomliga
dekretet, som skildrar den ultimata
kraften hos Allah. Det betyder att Allah
är Allvetande, Allsmäktig och överallt
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Närvarande. Allah har kunskap och kraft
att utföra Sina planer. Allah är inte heller
likgiltig med den här världen. Allah är
den Kloka, Rättfärdiga och Kärleksfulla,
och vad Han än gör har Han visdom även
om vi ibland kanske inte lyckas förstå det
helt och hållet.
6. Uppståndelsen: Följande vers förklarar betydelsen av tron på principerna,
inklusive tron på den yttersta dagen:
“Fromheten består inte i att ni vänder
ansiktet mot öster eller väster. Sann
fromhet äger den som tror på Gud och
den Yttersta dagen och änglarna och
uppenbarelsen och profeterna och
som ger [av] det han äger - vilket pris
han än sätter på detta - till de anhöriga,
de faderlösa och de behövande, till

vandringsmannen och tiggarna och för
att friköpa människor ur fångenskap
och slaveri och som förrättar bönen och
erlägger allmoseskatten och som håller
sina löften och som med tålamod bär
lidande och motgång och som håller
stånd i farans stund. De har visat att deras
tro är sann; de fruktar Gud.” (Koranen,
2:177).

Vad är Islams fem pelare?

1. Shahadah (Vittnesbörden):
Det finns fem pelare inom Islam, varav
den första är vittnesbörden, shahadah, en
enkel formel som alla de troende uttalar:
“Det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är Hans tjänare och Sändebud.”
Dessa ord ska uttalas med uppriktig övertygelse och inte under någon tvång.
Betydelsen av vittnesbörden är tron på
att livets enda syfte är att tjäna och lyda
Gud, och detta uppnås genom att följa
profeten Muhammed som ett föredöme,
sändebudet till hela mänskligheten fram
till den yttersta dagen. Den som deklarerar shahadah (trosbekännelsen) är muslim även om han/hon inte ger akt på sina
förpliktelser.

2. Salah (Dem fem dagliga bönerna):
De dagliga bönerna utförs fem gånger
dagligen som en plikt gentemot Allah.
De stärker och livar upp tron på Allah
och inspirerar människan till en högre
moral. Dem (bönerna) renar hjärtat och
förhindrar frestelserna mot att göra fel
och ont. Manliga muslimer uppmuntras
starkt att utföra sina fem dagliga böner i
moské församlingen. Kvinnliga muslimer
är fria att be där det är mest bekvämt och
lämpligt.
3. Sawm (Fastan):
Muslimer fastar i månaden Ramadan,
inte bara genom att avstå från mat,
dryck och äktenskapligt umgänge från
gryning till solnedgång utan också från
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onda avsikter och begär. Ramadan lär
kärlek, uppriktighet och hängivenhet.
Det utvecklar ett sunt socialt samvete,
tålamod, osjälviskhet och viljestyrka.
Det hjälper också de rika att förstå
svårigheterna som dem hungriga lider
utav.
4. Zakah (Allmosan):
Islamisk dyrkan är inte begränsad till
den andliga världen ensam. Materiella
skyldigheter gäller endast för dem som
har råd. Zakah är den årliga betalningen
på 2,5% av ens allmänna sparande och
affärsmässiga tillgångar som innehas
under ett år som en religiös skyldighet
och renande av ens egendom. Summan
av allmosan spenderas till dem fattigaste
i samhället. Det krävs utav muslimer
att hjälpa de fattiga, de föräldrarlösa,
och de i nöd genom att förse dem med
en bestämd mängd pengar i order att
underlätta deras liv, i ett försök till att bli
av med ojämlikheten. Islam uppmuntrar
alltid muslimer till att dela med sig
av sina materiella möjligheter med de
mindre förmögna. Dock, är den minsta
möjliga i denna fördelning att ge zakah.
Detta är den obligatoriska delen. Förutom
detta kan man även ge mer i välgörenhet
som kallas sadakah.

5. Hajj (Vallfärden till Mecka):
Denna plikt ska utföras en gång i livet
om man har råd med det, ekonomiskt
som fysiskt. Under de senaste 1400
åren, har det Islamiska miraklet av äkta
brödraskap bestående av människor
från alla raser och nationer setts i
agerande som muslimer, vilka samlas
för pilgrimsfärden, Hajj, varje år i
den heliga staden Mecka, där “Allahs
Hus”, Ka’bah, ligger. Som den enda
pilgrimsfärdsplatsen och riktningen
för de fem dagliga bönerna, är Ka’bah,
en forntida kubikformad byggnad från
Abrahams tid, idag omringad av cirka
tre miljoner muslimer i vita klänningar
varje år under hajjsäsongen.
Dessa är de rituella förpliktelserna inom
Islam, som var och en har en inre andlig
påverkan på de uppriktiga: därför är tro
och uppriktighet väsentliga komponenter
i dessa handlingar. Dessutom utför
muslimer personliga böner kända som

dua .

Frälsning inom Islam

Inom Islam föds varje människa syndfri:
det finns ingen arvsynd. Varje person
är ansvarig för sina egna handlingar,
och ingen ska bära någon annans
börda (Koranen, 6: 164). Varje person
är gudabenådad med kunskapen om
Allah och naturligt benägen till Islam
före födseln. Det är därför vårat ansvar
att söka Allahs vägledning och hålla
våra hjärtan rena från korruption. Allah
är domaren över alla, och ingen har rätt
att bevilja frälsning eller diktera straff
förutom Han.
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Moské

En moské, i sin mest grundläggande form,
är helt enkelt ett rent område avsedd för
böner. Moskéer över hela världen har
antagit olika arkitektoniska former som
speglar lokala kulturer. De sträcker sig
från fristående paviljonger i Kina och
fulländade gårdar i Indien till massiva
ståtliga byggnader i Turkiet och glas- och
stålkonstruktioner i USA.
När du går in i en moské kan du bli häpnad
av arkitekturen och den kalligrafiska
dekorationen baserad på den arabiska
skriften eller av ljuset och rymligheten på

dessa platser där muslimer har samlats i
århundraden för de fem dagliga bönerna
och andra gudstjänster.
Fredagsbönen, den som är valfri för kvinnor och obligatorisk för män att genomföra i moskén, är en veckovis församlingsbön som inkluderar en predikan (khutbah) av imamen (den ledande) som lyfter fram sociala frågor samt uppmanar
muslimerna till ett dygdigt liv. Imamen,
till exempel, reciterar följande vers från
Koranen i slutet av varje predikan: “GUD
befaller att rätt och rättvisa skall råda
[människor emellan och befaller dem]
att göra gott och att vara givmilda mot de
närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot
rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga
det på hjärtat.” (Koranen 16: 90).
I Islam är det inte nödvändigt att befinna
sig i en moské för att be till Gud eftersom
Gud inte är begränsad till en byggnad, som
profeten Muhammed sa, “Hela jorden är
en moské.” Men den traditionella moskén
består av en kupolbyggnad och en
minaret där kallelsen till bönen utförs.
Det finns ingen altare bara den enkla
ytan att be tillsammans på, och ofta en
nisch (mihrab) för att indikera Meckas
riktning som de troende vänder sig till
under bönen.
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Bönen och böneutropet

De fem dagliga bönerna som utförs av
muslimer är centrala för praktiken av
Islam. Efter att ha genomfört tvagningen,
där en fysisk förberedning görs då delar
av kroppen som ansiktet, armarna och
fötterna tvättas, påbörjas bönen som
inkluderar rörelser och recitationer från
Koranen i dess ursprungliga form, på
arabiska. En böncykel kallas för rakah,
och varierande antal rakah utförs under
varje bön.

Bönen involverar kropp, sinne och
själ i en handling av hågkomst och
utesluter (under utförelsen) alla de
dagliga ärendena. Det är några fristående
minuter från dagliga bekymmer som
kan påverka de andra aktiviteterna med
en känsla av fred och ändamål. När det
gäller ordningen av församlingsbönerna,
står muslimer i linje axel mot axel som
symboliserar alla troendes jämlikhet.
Tidpunkten för bönerna beräknas enligt
solens rörelser: till exempel infaller
middagsbönen när solen just har passerat
sin zenit på en plats. Därför förändras
tiderna säsongsvis beroende på var på
jorden en person befinner sig. Således
finns det inte en enda stund utan att en
bön infaller över hela världen.
För att påminna människorna om
bönetiderna, utropas bönekallelsen,
såkallad (adhan) på arabiska från
minareten. Detta görs av en muazzin som
är utsedd för arbetsuppgiften, baserad på
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recitationsfärdigheter
och god karaktär. Den
allra första muazzin
var Bilal, en etiopisk
mörkhyad
muslim,
känd för sin vackra
röst.

Översättningen av
böneutropet

Allah är störst
Allah är störst
Allah är störst
Allah är störst
Jag vittnar att det inte finns någon
annan gudom än Gud
Jag vittnar att det inte finns någon
annan gudom än Gud
Jag vittnar att Muhammed är Guds
sändebud,
Jag vittnar att Muhammed är Guds
sändebud,
Kom till bön
Kom till bön
Kom till frälsning
Kom till frälsning
Allah är störst Allah är störst
Det finns ingen gudom än Allah
Cykeln med bönetiderna, som är
baserade på världens naturliga rytmer,
förser en ram för ett levnadssätt och ett
underlag för stunderna i livet som ibland
lyfter oss ur den här tiden/rumstiden och
tilllåter oss komma närmare Gud.
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