ISLAMIN
PYHÄ

MONOTEISMI
”Jumala (Allâh), ole muuta jumalaa kuin Hän (kellään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä), Elävä,
Pysyvä. Häntä ei valtaa uni eikä torkahdus, ja Hänelle kuuluu kaikki, mitä taivaissa ja maassa on. Kuka voisi
Hänen luonaan puhua toisen puolesta ilman Hänen lupaansa? Hän tietää, mitä oli ennen heitä ja mitä tulee
heidän jälkeensä, mutta he eivät käsitä mitään Hänen tiedostaan, paitsi sen minkä Hän tahtoo. Hänen Kursi
(valtaistuimensa jalkajakkara) kattaa taivaat ja maan, eikä niiden varjeleminen Häntä väsytä. Hän on Korkea,
Mahtava.”
[Koraani 2: 255]

Ylistys maailmojen Herralle, taivaiden ja maan Luojalle. Ylistys Jumalalle (Allâhille) sillä ylistyksellä, jonka
Hän kunniassaan, suuruudessaan ja mahtavuudessaan ansaitsee.
Hän on Jumala, Korkein, Suurin ja Mahtavin. Hän on Ensimmäinen – ennen Häntä ei ollut mitään eikä ketään, ja
Hän on Viimeinen – Hänen jälkeensä ei ole mitään eikä ketään. Hän on Näkevä – mikään maan ja taivaiden
välillä ei jää Häneltä piilloon, ja Hän on Kuuleva – yhtäkään sanaa ei lausuta ilman, että Hän olisi siitä tietoinen.
”Hän on Allâh; ei ole muuta jumalaa kuin Hän: Kuningas, Pyhä, Rauha, Suojelija, Vartija, Mahtava,
Väkevä, Majesteettinen. Ylistys ja kunnia Jumalalle, Hän on niiden yläpuolella, joita he asettavat Hänen
rinnalleen. Hän on Jumala, Luoja, Laatija, Muovaaja. Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet, ja kaikki,
mikä on taivaassa ja maassa, ylistää Häntä, ja Hän on Mahtava, Viisas.” [Koraani 60: 23-24]

ELÄMÄN JA LUOMISEN TARKOITUS
Herramme ja Suojelijamme, Jumala, on luonut maan, taivaat, ihmisen, auringon, kuun, eläimet, puut, vuoret,
tähdet, planeetat ja kaiken maailmankaikkeudessa yhden ainoan asian vuoksi: Jotta luomakunta tuntisi Hänet ja
Hänen armonsa, ja jotta Häntä palvottaisiin yksin, asettamatta Hänelle kumppaneita. Jumala, Mahtavin, on
sanonut Viisaassa Koraanissaan:
”Ja Minä (Jumala, Allâh) en luonut ihmistä ja dzinniä (henkiolentoa), muuta kuin palvomaan Itseäni
(yksin).” [51: 56]
”Ja palvokaa Jumalaa älkääkä asettako Hänelle kumppaneita.” [4:36]
Jumala on lähettänyt maailman jokaiselle kansalle profeetan muistuttamaan ihmisiä Hänestä. Profeettojen
tehtävä oli opettaa ihmisille Jumalan käskyt, kehottaa heitä hyvyyteen ja kieltää heitä pahasta. He olivat Jumalan
valitsemia lähettiläitä, jotka olivat jaloimpia, hurskaimpia, kunniallisimpia ja totuudellisimpia ihmisiä, joita maa
on koskaan yllään kantanut. He toivat ilosanoman Paratiisista niille, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen
Päivään, ja varoituksen Helvetintulesta niille, jotka eivät usko Jumalaan ja Viimeiseen Päivään. Jumala on
sanonut:
”Ja totisesti olemme lähettäneet jokaiselle kansalle lähettilään (julistaen): Palvokaa Jumalaa (yksin) ja
välttäkää epäjumalia (kaikkia, joita palvotaan Yhden Jumalan sijasta tai rinnalla).” [16:36]
PARATIISI JA HELVETTI –ELÄMÄ JA KUOLEMA
Jumala on luonut elämän ja kuoleman koetellakseen ihmistä. Hän on siunannut ihmistä antamalla hänelle
kunniallisen elämän ja asettamalla hänet kaikkien luotujen yläpuolelle. Ihminen on järkensä ja ymmärryksensä
vuoksi siunattu ja kunnioitettu luomus, mutta hänellä on myös vastuu ja tehtävä, josta hänen tulee suoritutua
elämänsä aikana, jotta Hän saavuttaisi alkuperäisen kotinsa Paratiisin. Armelias Luojamme on ilmoittanut
Viisaassa Kirjassaan:
”Siunattu olkoon Hän, jonka kädessä on valtius, ja Hän on kaikkeen kykenevä. Hän on luonut kuoleman ja
elämän koetellakseen teitä ja nähdäkseen, kuka teistä tekee parhaita tekoja.” [67:1-2]
Jumala mainitsi edellämainitussa jakeessa kuoleman ennen elämää, koska oikea ja todellinen elämä, jonka Hän
haluaa meille on vasta kuolemanjälkeinen elämä Paratiisissa. Siellä uskovia odottaa autuas, suruista, pahuudesta
ja ikävästä vapaa, rauhan, levon ja unelmien täyttämä ikuinen elämä. Tämä on se elämä, johon ensimmäinen
ihminen – Aatami (Aadam) – luotiin. Paratiisista on lukuisia kuvauksia Koraanisssa, jossa Jumala kuvailee
meille kuinka ihmiset asuvat vihreiden puutarhojen, kultaisten palatsien ja vesi-, hunaja- ja viinivirtojen
ympäröiminä tarhoissa, joiden leveys kattaa taivaat ja maat.
”Heidän Herransa antaa heille (jotka uskovat Allâhin ykseyteen – islamilaiseen monoteismiin) ilosanoman
Hänen armostaan ja tyytyväisyydestään, ja puutarhoista (Paratiisi), joissa heille on luvassa pysyvä autuus. He
asuvat siellä ikuisuuden. Totisesti Jumalan luona on suuri palkkio.” [9:21-22]
”Eedenin Paratiisi (ikuisuuden puutarhat), johon he astuvat, ja jonka alla joet virtaavat, ja heille on siellä
kaikki mitä he toivovat. Näin Jumala palkitsee hurskaat.” [16:31]
Paratiisi on alkuperäinen kotimme, johon Jumala haluaa jokaisen meistä palaavan. Tämän vuoksi Hän on
lähettänyt jokaiselle kansalle profeettoja ja lähettiläitä, esimerkkinä: Nooa, Aabraham, Mooses, Daavid,
Salomon, Ismael, Iisak, Jeesus ja viimeisenä Muhammad (rauha ja Allâhin siunaus heille).

Jokainen näistä Jumalan jaloista profeetoista lähetettiin julistamaan yhtä asiaa: Jumalan ykseyttä eli
monoteismia. Tätä kutsutaan islamissa arabiankielisellä sanalla ”Tawhîd”. Tawhîd eli ykseys tai monoteismi on
islaminuskon tärkein asia. Jokainen ihminen, joka kuolee monoteistina, uskoen Yhteen Jumalaan ja kaikkiin
profeettoihin, pääsee Paratiisiin Jumalan armosta. Mutta ne, jotka kuolevat, eivätkä usko Jumalaan ja
profeettoihin tai asettavat kumppaneita Jumalalle, joutuvat ikuiseen kadotukseen ja Helvetin kärsimykseen.
Jumala on varoittanut meitä Hänen rangaistuksestaan ilmoittamalla Koraanissa:
”Äläkä aseta Jumalan rinnalle toista jumalaa, jotta et joutuisi moitteenalaisena ja hylättynä heitetyksi
Helvetintuleen.” [17:39]
Pyydämme Armeliaalta Herraltamme, pelastusta Helvetintulelta ja sen kärsimyksiltä.
TAWHÎD – ISLAMIN MONOTEISMI
Islamin monoteismi koostuu kolmesta osasta:
1.)Jumalan ykseys Herruudessa; Tawhîd ar-Rubûbiyah: Usko siihen, että on vain yksi maailmankaikkeuden
Herra, ja Hän yksin on Luoja, Suojelija, Laatija ja Muovaaja.
2.)Jumalan ykseys Palvonnassa; Tawhîd al Ulûhiyyah: Usko siihen, että kellään muulla ei ole oikeutta tulla
palvotuksi (esimerkki palvomisesta on rukoileminen, paastoaminen, uhraaminen, pyhiinvaellus yms.) kuin yksin
Jumalalla.
3.)Jumalan ykseys Hänen nimissään ja ominaisuuksissaan; Tawhîd al-Asmâ wa as-Sifât: usko siihen, että:
>Meidän ei ole sallittua antaa Jumalalle muita nimiä tai ominaisuuksia kuin mistä Hän tai Hänen viimeinen
Lähettiläänsä Muhammad on meille ilmoittanut.
>Ketään ei tulisi nimittää Jumalan nimillä eikä kellekään tulisi antaa ominaisuuksia, jotka kuuluvat yksinomaan
Jumalalle; esimerkiksi Al-Khâliq (Luoja).
>Jumalalla on ominaisuuksia, joista Hän on ilmoittanut Koraanissa tai Hänen Profeettansa (Muhammad) kautta,
joihin
meidän tulee uskoa ilman niiden merkityksien muuttamista tai vertaamalla ja pitämällä niitä samankaltaisina
luotujen asioiden kanssa.

MONOTEISMIN TÄRKEYS
Jumalan ykseys on totisesti tärkein ja merkittävin asia tässä maailmankaikkeudessa. Ihmisen tehtävä elämässä on
oppia tuntemaan Jumala ja uskoa Häneen Yksin, asettamatta Hänelle kumppaneita. Profeetta Muhammad (rauha
ja Allahin siunaus hänelle) on sanonut:
”Totisesti Allâh on kieltänyt Helvetintulen häneltä, joka todistaa: ’Ei ole ketään palvomisen arvoista totuudella,
kuin Allâh, etsien tällä (todistuksella) yksin Allâhin kasvoja.”
[Al-Bukhari, Muslim]
”Mooses (rauha hänelle) on sanonut: ’Herrani, opeta minulle jotain, jolla voin muistaa ja ylistää Sinua.’ Allâh
vastasi: ’Oi Mooses, sano: ’Lâ ilâha illa Allâh (ei ole ketään palvomisen arvoista totuudella kuin Allâh).’
Mooses sanoi: ’Oi Herrani, kaikki orjasi sanovat tämän’. Allâh sanoi: ’Oi Mooses, jos seitsemän taivasta ja
kaikki mitä ne sisältävät Minua lukuunottamatta, ja seitsemän maata, asetettaisiin yhteen vaakaan, ja Lâ ilâha illa
Allâh asetettaisiin toiseen vaakaan, niin Lâ ilâha illa Allâh painaisi enemmän.” [Hadîth Sahîh]

Maailmankaikkeuden Ylläpitäjä, Herramme Allâh, on totisesti Armelias palvelijoitaan ja luomakuntaansa
kohtaan. Hän on sanonut:
”Oi Aaatamin lapsi, jos tulisit luokseni maailmantäydeltä syntejä, ja kohtaisit Minut asettamatta Minulle
kumppaneita, niin Minä tulisin sinua vastaan samalla määrällä anteeksiantoa.” [Hadîth Sahîh]

