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Troen på Guds åbenbarede Bøger

Den tredje trosartikel som muslimer tror på , er troen på Guds åbenbarede bøger.
Gud har åbenbaret Sine bøger til profeterne før Muhammad (Guds velsignelser og fred
være med dem), og disse bøger er blevet nedsendt til menneskene, på samme måde som
Han nedsendte Koranen til profeten Muhammad.
Enhver af de eksisterende hellige bøger som findes blandt alverdens nationer, er blevet
adresseret til bestemte folk eller nationer. Hver af dem indeholder befalinger der synes at
være bestemt for en særlig periode i historien, og som alene synes at skulle være
behjælpelig i en bestemt tidsalder. Det er ganske klart, at disse bøger var for et bestemt
folk, og ikke for verden som helhed. Desuden blev de ikke sendt for at skulle følges
permanent af det folks efterkommere, men de var tiltænkt for en kortere periode. Vi er
blevet informeret om nogle af navnene på disse bøger: Abrahams bog, Moses bog: Toraen,
Davids bog: Zabur/Salmerne, Jesus bog : Indjil/Evangelium. Vi er ikke blevet informeret
om andre bøger end de nævnte profeters, derfor er vi ikke i stand til at sige med sikkerhed,
om andre end disse bøger er åbenbarede eller ej.
Af de bøger vi har nævnt, er Abrahams bøger ikke tilstede mere, og de er ikke til at spore i
verden i dag. Davids Zabur/Salmer, Toraen og Indjil/Evangelium fra Moses og Jesus,
eksisterer i dag hos deres respektive folk, men igennem Koranen ved vi, at disse bøger ikke
er korrekte i alle henseender, da teksterne er blevet sammenblandet med ting fra folkenes
egne forestillinger. Guds ord og menneskers ord er blandet sammen i dem, og vi har ingen
mulighed for at finde frem til hvad af det, der er fra Gud, og hvad der er fra mennesker.
Denne korruption og sammenblanding af tingene i disse bøger er så velkendt, at selv
jøderne og de kristne indrømmer, at de ikke i dag har den originale tekst, men kun dens
oversættelse, der er blevet ændret igennem årene, og som stadig bliver revideret. På grund
af menneskenes manipulationer, er mange ting blevet tilføjet i disse bøger, som i
virkeligheden strider mod de faktiske forhold, ting der strider mod sund fornuft og strider
mod ethvert retfærdighedsinstinkt. Der er ting i dem, der er både onde og uretfærdige, og
som vil fordærve menneskets tro og handlinger. Desuden er der desværre blevet tilføjet
ting, der er perverterede, uanstændige og højst umoralske. Det er dog vores principielle
tro, at alle bøger der er blevet åbenbaret fra Gud, er sande bøger, i deres oprindelige form,
hele vejen igennem.
At Koranen er blevet sendt til os, er altså ikke nogen besynderlig begivenhed, fordi det er
en fortsat begivenhed, der bekræfter de guddommelige instruktioner til folkene, som var
gået tabt igennem historisk tid. Koranen er den sidste af de guddommelige bøger sendt fra
Gud. Den indeholder intet, der strider mod fornuften, og intet der kan bevises at være
forkert. Ingen ting i Koranen kan siges at være uretfærdige, og intet er misvisende. Intet
spor af noget der er umoralsk eller uanstændigt, findes der i den. Fra begyndelsen til enden
er det en bog fuld af visdom og sandhed. Den indeholder den mest passende lov for den
menneskelige civilisation. Den peger på den rette vej og leder mennesket til succes og
frelse. Det hævet over enhver tvivl, at Koranen er åbenbaret til Muhammad (Guds
velsignelser og fred være med ham). Bevisførelsen er så omfattende og så overbevisende og
stærk, at selv de største modstandere af Islam ikke kan betvivle den. Beviserne er så
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detaljerede, at selv situation og sted for åbenbaringen for mange vers, vedkommende er
kendt med sikkerhed.
Det er på grundlag af disse særlige kendetegn i Koranen, at alverdens folk er blevet påbudt
at tro på den, og at opgive alle andre bøger og at følge den alene. Studiet af Koranen i
forhold til de andre guddommelige bøger vil tydeligt vise, at troens natur, som den fremgår
af Koranen, ikke er identisk med troen beskrevet i de tidligere bøger som vi har dem i dag,
men kun identisk med dem i deres oprindelige form.
Troen på de tidligere bøger bør begrænses til en bekræftelse på, at de alle var fra Gud, at de
var sande, og at de blev nedsendt for i deres tid, at opfylde de samme formål som Koranen i
dag gør det. Troen på Koranen skal være sådan, at det for os er Guds eget og absolutte ord,
at det er helt sandfærdigt, og at hvert ord i den er blevet bevaret, at alt nævnt deri er
korrekt, og at det er ethvert menneskes pligt at bringe befalingerne til i Koranen udførelse i
sit livsforløb, og alt hvad der strider mod dette, må vi fornægte.
De tidligere åbenbarede bøger blev nedsendt, i et sprog der forlængst er uddødt. Ingen
nationer eller samfund taler i dag de sprog, og der er kun få personer, der hævder, at de
har kendskab til dem. Så selv om disse bøger eksisterede i dag i deres uændrede form, ville
det være umuligt på vores tid at forstå, tolke og efterleve dem. Modsat er Koranen på et
sprog, der lever, og som millioner af mennesker taler, og endnu flere millioner kender det
og forstår det, og der bliver undervist i det på næsten ethvert universitet verden over.
Ethvert menneske kan lære det, og for dem der ikke har tid til at lære det, er der mulighed
for, at finde mennesker der kan det hvor som helst, og som kan forklare hvad det er der
står i Koranen.
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