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Noen av universets tegn
Lovpriset være Allah, Kongen, som åpenbarer den fulle og hele sannhet. Han åpenbarte til Sine
tjenere tegn som de kan dra lærdom og veiledning av. Jeg bevitner at det ikke finnes annen guddom
enn Allah, uten partner, den første og den siste Herren. Jeg bevitner at Mohammed er Hans tjener og
sendebud, som ble sendt som en barmhjertighet for Jinn og mennesker. Måtte Allah velsigne ham,
hans familie, ledsagere og de som følger dem til Dommedag.
Godtfolk! Frykt Allah og lovpris Ham for tegnene han har vist dere, som indikerer Hans enhet og
Hans ultimate herredømme. Vi finner bevis for at Allah er Den eneste Gud i alt rundt oss. Allah har
perfekt kunnskap, makt og barmhjertighet. Blant Hans tegn er himlene og jordens skapelse. Enhver
som ser på himmelen med all dets storhet, perfeksjon, høyde og fasthet, blir klar over Allahs
ubegrensede makt.
Allah, Den mest lovpriste, sa: Er dere mer krevende å skape, eller himmelen Han har bygget?
Han hevet opp dens tak og gav den form… [79:27-28] Han sier også: Vi bygget himmelen med
kraft, og Vi gjør det stort! [51:47] Og: Han er det som skapte syv himler lagvis. Du ser ikke i den
Barmhjertiges skapning noen mangler. Blunk med øynene, ser du vel noen revner? Om du
blunker med øynene to ganger, så vender ditt blikk tilbake til deg, svakt og trett. [67:3-4] Og Han
sa: Har de ikke sett på himmelen over seg, hvordan Vi har laget den og prydet den, og den er uten
en sprekk? [50:6]
Enhver som ser på jorden, kan se hvordan Allah har spredt den utover som et teppe, og muliggjorde
at vi kan forflytte oss langs veier og kanaler. Han har satt fjell på jorden, som står fast og høyt over
den, og skjenker velsignelser over dem. Alle ting deri har Han tatt mål av for å gi Sin skapelse den
næring de trenger. Han har gjort det mulig for menneskeheten å dra gjennom jordens områder, og å
nyte godt av Hans underhold. På denne måten kan man dyrke og plante jorden. Man kan også
utvinne vann fra den til å vanne jorden og til å drikke. Allah har gjort jorden til en hvileplass for
skapninger, slik at det ikke ryster med dem, unntatt ved Hans tillatelse. Allah sier: På jorden er
jærtegn for dem som har troens visshet… [51:20] og: Og her finnes jordstykker ved siden av
hverandre, vingårder, kornåkrer, palmetrær parvis og enkeltvis, alt vannet med samme vann.
Noe foretrekker vi fremfor annet som frukt. Sannelig, i dette er jærtegn for folk som forstår.
[13:4]
Disse skapelsene er ulike av natur, karakter og fordelene som folk oppnår fra dem. Det er vinhager
og åkrer sådd med korn og palmetrær, som gror ut av enslige røtter. De vannes med det samme
vannet, likevel er noen av dem laget bedre enn andre til å spises. Enhver som tenker over dette, vil
innse omfanget av Allahs perfekte makt og barmhjertighet, som Han viser Sine tjenere.
Blant Allahs tegn er levende skapninger som Han har spredt gjennom himlene og jorden. Om det er
en plass som rommer fire fingre, så er den opptatt av en engel, om man står, bøyer seg eller er i
knefall til Allah. Det er 70 000 engler som går rundt Al-Bait Al-Ma’moor (det mest hyppige huset),
som befinner seg i den syvende himmelen. Når de først levner det så kommer de ikke tilbake før
Gjenoppstandelsens dag.
Det er utallige ulike skapninger på jorden. Noen av disse er gunstige for mennesket, slik at de kan
erkjenne Allahs nåde som man har fått, og noen er så skadelige at mennesket innser sin rette status
og hvor svak man er sammenlignet med andre skapninger.

Alle skapninger er spredt gjennom jorden og havet, de feirer Allahs lovprisning, æret være Hans
hellige navn og bevitner Hans enhet og Herredømme. Allah sa: De syv himler og jorden og alle
som i dem er, priser Ham. Det finnes intet som ikke lovpriser Ham, men dere oppfatter ikke deres
lovprisning. Han er mild, tilgivende. [17:44]
Alle skapninger er avhengig av Allah, deres Skaper, for underhold. Allah sier: Det er intet krek på
jorden unntatt at dets underhold påligger Allah. Han vet hvor det er og hvor det bor. Alt er klart
foreskrevet. [11:6]
Blant Allahs tegn er natt og dag. Natten er for at Allahs tjenere skal få hvile og ro. Dagen er for å
søke etter næring og til livsopphold av Allahs gavmildhet. Allah sa: Si: «Hva mener dere? Om
Allah skulle gjøre natten varig over dere til oppstandelsens dag, hvilken gud utenom Allah kunne
gi dere lys? Vil dere da ikke høre?» Si: «Hva mener dere? Om Allah skulle gjøre dagen varig
over dere til oppstandelsens dag, hvilken gud utenom Allah kunne gi dere natt til å hvile i? Vil
dere da ikke se?» I Sin nåde har Han gitt dere både natt og dag, så dere kan hvile, og søke Hans
gode gaver, så dere måtte vise takknemlighet. [28:71-73]
Blant Allahs tegn er solen og månen. De har beveget seg i sine baner helt siden Allah skapte dem,
helt til verdens undergang. De beveger seg i en fast bane som aldri er forandret. Allah sa: Og solen,
den vandrer til sitt hvilested. Dette er bestemmelsen til den Mektige, den Allvitende. Og månen,
for den har Vi bestemt etapper, til den kommer igjen som en krokete palmegren. Det er ikke solen
gitt å innhente månen, og heller ikke kan natten løpe fra dagen. Enhver av dem svever i sin
sfære. [36:38-40]
Blant Allahs tegn er utallige store himmellegemer, noen roterer, andre er stillestående, noen er
sammensatt i grupper, mens andre er for seg selv. De beveger seg ved Allahs befaling som den
nedre himmelens pryd, og som raketter for å drive vekk de onde (Shayatin), så vel som markør og
veiviser som folk kan lede seg selv.
Hele universet er fullt av Allahs tegn. Han er Skaperen, som styrer og regulerer det. Universet kan
ikke fungere av seg selv, eller reguleres av andre enn Allah. Allah sa: Er de skapt av intet? Eller er
de skaperne? Har de skapt himlene og jorden? Nei, de er ikke overbeviste. [52:35-36]
Universet skapte ikke seg selv. Det er ulogisk at det skulle ha blitt opprettet uten en skaper. Det er
en Skaper som har skapt det og tar seg av alt, og det er Allah, Den allmektige, som ikke har noen
skaper ved sin side, og det er ingen herre unntatt Ham.
Godtfolk! Hvis jeg sa at et majestetisk slott bygde seg selv, så ville dere sagt at det var umulig. Hvis
jeg sa at det startet å eksistere ved et uhell, så ville dere ha avvist min påstand.
Det uendelige universet, med dets øvre nivå og nedre nivå, kan ikke eksistere av seg selv, det kan
heller ikke fortsette å eksistere ved et uhell. Skaperen er Den all-vitende og Den enerådende, og det
er Allah.
Allah sa: Det er visselig i himlene og på jorden jærtegn for de troende. Og i deres egen skapelse,
og i det Han har spredt ut av all slags dyr, er jærtegn for folk som har troens visshet. Og i
vekslingen av natt og dag, og i det underhold Han sender ved regnet fra oven, hvorved Han gir
liv til jorden etter dens dvale, og i de vekslende vinder, i dette er jærtegn for folk som forstår.
Dette er Allahs tegn, som Vi meddeler deg ved sannheten. Hvilket budskap, etter Allah og Hans
tegn, vil de da tro? [45:3-6]
Måtte Allah velsigne Den hellige Koranen for dere og for meg!

