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Prolog: Jag sökte Allah
Förkrossad inför Gud låg jag knäböjd med ansiktet mot marken
i en stor muslimsk bönelokal. Hela min världsuppfattning, allt
jag någonsin känt till, hade de senaste åren långsamt tömts på sitt
innehåll. Den här dagen hade hela min värld rasat samman. Jag låg
i grus och aska och sökte Allah.
Fotstegen i moskélokalerna ekade bort medan den kvalmiga
sommarkvällen led mot sitt slut. De andra moskébesökarna var på
väg hem till sina familjer för att avsluta kvällen, men mina tankar
gick fortfarande för högtryck. Varje fiber i min kropp brottades
med sig själv. Med pannan tryckt mot marken och hjärtat bultande i bröstet rannsakade mitt medvetande varje ord som mina
läppar viskade ner i den unkna mattan.
Det var inga nya ord. Innan jag ens kunde säga mitt namn
hade jag fått lära mig att recitera denna arabiska ramsa 132 gånger
dagligen. Det var sadja, den del av de rituella bönerna där muslimer faller ner inför Allah för att ära hans upphöjdhet. Orden hade
alltid flutit lätt och ledigt, men den här dagen var annorlunda.
Samtidigt som mina läppar rörde sig av gammal vana, ifrågasatte
mitt medvetande allt jag visste om Gud.
Subhana Rabbi al-ala.
Ära till min Herre, den Högste.
”Ära till min Herre … Vem är min Herre? Vem är du, Herre? Är
du Allah, min fars och mina förfäders Gud? Är du den Gud som
jag alltid har tillbett? Den Gud som min familj alltid har tillbett?
Visst är väl du den som har sänt Muhammed ﷺ1 till att vara det
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sista sändebudet till mänskligheten och Koranen till att vara vårt
rättesnöre? Visst är du Allah, islams Gud? Eller är du…” Jag hejdade mig och kämpade emot den hädelse jag var på väg att uttala.
Men tänk om hädelsen var sann?
”Eller är du… Jesus?”
Mitt hjärta stelnade till som om det upprördes över att min själ
riskerade helvetet. ”Allah, jag skulle aldrig påstå att en människa
har blivit din jämlike! Förlåt mig och ha barmhärtighet med mig
om det är vad jag sade, för det är inte det som jag menar. Ingen
människa är din jämlike. Du är oändligt mycket större än hela din
skapelse. Allt böjer sig inför dig, Allah subhanahu wa’tala.2
”Nej, vad jag vill säga är att du, o Allah, är allsmäktig.Visst kan
väl du komma in i skapelsen om du vill? Har du kommit in i den
här världen? Blev du människa? Var den människan i så fall Jesus?
”O Allah, inte kan väl Bibeln ha rätt?”
Som om de löpte längs en parallell tidslinje fortsatte mina
läppar att be sadja, samtidigt som mitt medvetande obönhörligt
kämpade med sig själv. Den arabiska ramsan skulle reciteras två
gånger till innan sadjan var klar.
Subhana Rabbi al-ala.
Ära till min Herre, den Högste.
”Men hur skulle Allah, det högsta av alla väsen, kunna komma in
i den här världen? Den här världen är ju smutsig och syndig och
ingen plats för honom som är värd all ära och all lovprisning. Och
hur skulle jag ens kunna snudda vid tanken att Gud, den härlige
och glansfulle Skaparen, har kommit in i världen genom en kvinnas förlossningskanal? Audhu billah3 så avskyvärt! Att behöva äta,
bli trött, svettas och utgjuta blod och slutligen spikas upp på ett
kors. Det kan jag inte tro på. Gud förtjänar så oändligt mycket
mer. Hans upphöjdhet är mycket större än så.
”Men tänk om hans barn är viktigare för honom än hans storhet?”
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Subhana Rabbi al-ala.
Ära till min Herre, den Högste.
”Givetvis är vi viktiga för honom, men Allah behöver inte dö för
att förlåta oss. Allah är allsmäktig, och han kan mycket väl förlåta
oss om han vill. Han är al-Ghaffar och ar-Rahim!4 Hans förlåtelse
kommer ur hans väsen. Vad har hans ankomst till världen för att
dö på ett kors att göra med mina synder? Det strider mot allt förnuft att Allah skulle dö på korset. Om han dog, vem härskade då
över universum? Subhanallah,5 han kan inte dö! Det ingår i hans
härlighet. Det finns inget behov av dessa låtsaslekar. Han kan bara
förlåta från sin tron.
”Men hur kan Allah vara rättvis om han ’bara förlåter’ efter
behag? Han är ju absolut rättvis. Hur skulle han kunna vara rättvis
om han förlät efter behag? Nej, han kan inte ’bara förlåta oss om
han vill’. Straffet för mina synder måste betalas.”
Jag reste mig upp i sittande ställning och reciterade takbir.
Allahu akbar.
Gud är stor.
”Gud, jag vet att du i verkligheten är stor, men en del av vad
den heliga Koranen lär är allt annat än stort. Jag har väldigt svårt
att förstå den, Allah. Må du ha barmhärtighet med mig. Jag vill
inte alls tvivla på dig, och jag ber dig visa barmhärtighet för min
bristande kunskap och insikt. Gode Allah, låt inte allt detta tvivel
väcka din vrede. Jag måste ha missförstått något, men det finns
ingen möjlighet att du, som är god och kärleksfull, skulle ha gett
några av de bud som finns i Koranen. Jag har funnit så mycket
våld och missaktning i denna skrift, en skrift som jag har älskat
och läst varje dag därför att den är ditt ord.
”Men du kanske visar mig att Koranen trots allt inte är ditt
ord? Så mycket av det som jag har fått lära mig om Koranen har
ju visat sig felaktigt. Jag fick lära mig att den aldrig har ändrats,
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men haditherna och historien visar att det har den visst. Jag fick
lära mig att den rymmer övernaturlig kunskap om vetenskap och
om framtiden, men när jag bad dig att hjälpa mig att se denna
kunskap med egna ögon så fann jag ingen. Så mycket av vad
jag trodde mig veta om Koranen är helt enkelt inte sant. Är den
verkligen din bok? O Allah, ha barmhärtighet med mig.
”Vem är du?”
At-tahiyyatu lillahi, was-salawatu wat-tayyibatu. As salamu
‘alayka ayyuha n-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As
salamu ‘alayna wa-’ala ‘ibadi llahi salihin.
Alla hälsningar, böner och goda ting har sin grund i Allah.
Allahs frid vare med dig, o Profet, likaså hans barmhärtighet och välsignelser. Frid vare med oss och alla Allahs
rättfärdiga tjänare.
”Jag prisar dig, Allah. Alla hyllningar har sannerligen sin grund
i dig. Men det finns så mycket jag inte förstår. Varför riktar jag
min bön till Muhammed  ?ﷺHan kan ju inte höra mig. Han
är ju död! Jag borde inte be till någon människa, även om det är
Profeten. Och varför önskar jag att frid ska vara med honom?
Jag är inte hans förebedjare. Jag vet att orden reciterades första
gången medan han ännu levde, men varför behöver din störste
profet någon som ber att din frid ska vara med honom? Kunde
inte du ha gett honom visshet och frid? Om han som var Profeten inte kunde få frid och visshet, vilket hopp finns det då för
mig?”
I enlighet med profettraditionen och mina föräldrars instruktion, pekade jag upp mot himlen medan jag reciterade proklamationen:
Ashhadu alla ilaha illa llahu wa ashhadu anna Muhammadan
‘abduhu wa-rasuluh.
Jag vittnar om att det inte finns någon som är värd att till-
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bes förutom Allah, och jag vittnar om att Muhammed är
hans tjänare och sändebud.
”O Allah, ha barmhärtighet med mig. Hur kan jag vittna om att
Muhammed  ﷺär ditt sändebud? Det brukade ju vara så enkelt
och lätt! Ammi lärde mig att älska Muhammed ﷺ, därför att han
var den störste som någonsin levt och det fanns ingen som ens
kom i närheten av honom. Hon lärde mig att hans storsinthet
var överflödande rik, att hans barmhärtighet var ojämförligt stor
och att hans kärlek till mänskligheten var gränslös. Jag fick lära
mig att han aldrig skulle föra krig om det inte var för att försvara
ummah6 och att han kämpade för att höja kvinnans och de förtrycktas ställning. Han var den fullkomlige härföraren, han var
den störste statsmannen, och han var en exemplarisk efterföljare
av Allah. Han var al-Insan al-Kamil, den fullkomliga människan.
Han var Rahmatu-lil alameen, Guds barmhärtighet personifierad
för världens skull. Det var lätt att vittna om att denne man är
Rasul Allah, Guds sändebud.
”Men nu vet jag sanningen om honom, och det går inte att
sopa alltihop under mattan. Jag känner till hans första uppenbarelse, hans plundringar av karavaner, hans barnäktenskap, hans
giftermål med Zainab, den besvärjelse som uttalades över honom,
hans förgiftning, hans lönnmord, hans tortyrmetoder och… ”
Mina tankar hejdade sig inför den fråga jag helt enkelt inte
kunde bortse från. ”Och hur kunde Muhammed ﷺ, min älskade
profet, ha tillåtit… detta?”
Full av empati vandrade mina tankar bort från bönerna. Jag
brottades fortfarande med vad jag hade funnit under mina studier
av Koranen. Hur kunde han göra så? Jag såg framför mig skräcken
ur offrens perspektiv. Tänk om det varit min familj? Var fanns
Profetens berömda barmhärtighet?
Jag föreställde mig att jag var där, under den röda ökenhimlen,
just i den stunden. Vreden kokade inom mig när jag såg ut över
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kvarlevorna av mina närmaste. Blod och död. Några unga soldater banade sig väg mellan liken och gick fram till Muhammed. De
lade fram sina barbariska önskningar och bad Muhammed om
vägledning. Muhammeds blev röd i ansiktet och började svettas.
Han fick en uppenbarelse från Allah.7 När han förmedlade den
till sina soldater, sprack deras ansikten upp i ondskefull glädje. De
försvann in i sina tält, ivriga att få sätta i gång. Allah hade sanktionerat deras handlingar. För ett ögonblick var allt stilla.
Plötsligt skar ett outhärdligt oljud genom ökenhimlen och
min själ.
Det var min mor som skrek.
Ögonen spärrades upp och jag kastades tillbaka till verkligheten. Jag var kvar i moskén, jag bad fortfarande salaat. Min häftiga
avsky och motvilja mot Muhammed övergick genast i samvetskval. Jag hade varit oförskämd inför Allah. Muhammed  ﷺvar
fortfarande min profet. Jag svor honom fortfarande trohet. Jag
hade gått alldeles för långt.
Hur kunde jag fortsätta så här? Astaghfirullah.8
Jag avslutade snabbt resten av de rituella bönerna och slutade
med att vrida huvudet åt höger och åt vänster:
Assalaamo alaikum wa rahmutallah.
Allahs frid och barmhärtighet vare med er.
Efter ett kort uppehåll lade jag händerna för ansiktet. Mina ögon
grumlades av tårar. De rituella bönerna var avslutade, och det var
nu dags för mitt hjärtas bön.
”Gud, jag vill ha din frid. Ha barmhärtighet med mig och ge
mig den frid som kommer av att känna dig. Jag vet inte längre
vem du är, men jag vet att du är det enda som betyder något. Du
har skapat den här världen, det är du som ger den mening, och
antingen förklarar du vad syftet är med den eller också har den
inget syfte.
”Allsmäktige Gud, säg mig vem du är! Jag bönfaller dig och
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dig allena. Bara du kan rädda mig. Vid dina fötter lägger jag allt
vad jag har lärt mig, och jag överlåter hela mitt liv åt dig. Ta ifrån
mig vad du vill, det må vara mina vänner, min familj eller rent av
mitt liv. Men låt mig undfå dig, o Gud.
”Kasta ljus över den väg jag måste vandra. Jag bryr mig inte
om hur många hinder som står i vägen, hur många fallgropar jag
måste undvika eller klättra upp ur eller hur många törnbuskage
jag måste tränga mig igenom. Led mig på den rätta vägen. Om
det är islam, visa mig hur den kan vara sann! Om det är kristen
tro, ge mig ögon att se med! Visa mig bara vilken väg som är din,
gode Gud, så att jag kan vandra den.”
Jag visste det inte då, men den Guds frid och barmhärtighet
som jag så förtvivlat bad om skulle snart komma över mig. Han
var på väg att ge mig övernaturlig ledning genom drömmar och
syner, något som för alltid förvandlade mitt hjärta och mitt liv.

