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Johdanto

Ihmistä lähin asia on hän itse. Kuinka moni meistä todella tietää itsestämme
ennen kuin edes ajattelemme ympäröivää ympäristöämme? Meissä itsessämme
on monta upeaa asiaa joiden mahtavuudesta olemme joko piittaamattomia tai
pidämme niitä itsestään selvänä. Ottakaamme seuraava matka takaisin niihin
päiviin, jolloin jokainen meistä oli ”alkio” äitinsä kohdussa.

[Kuka huolehti minusta äärimmäisellä huolella ja armolla kun olin kohdun
seinään asettunut pieni siemen kolmen pimeän kerroksen ympäröimänä? Kuka
antoi äitini veren tuoda minulle ruokaa kunnes kasvoin siihen vaiheeseen jolloin
kehoni pystyi kestämään ilmaa, valoa ja ihmisten käsiä, jotka käänsivät minua
ympäri? Sitten kun supistukset työnsivät minua, ja minut ”puristettiin” ulos ja
tulin ulos testien ja koetusten maailmaan!

Kuka suojeli sinua sisällä ”hedelmöittyneenä munasoluna”? Kuka sitten aiheutti
asumuksesi laajentumisen kun kasvoit? Kuka avasi sinulle tien kun tulit ulos
alastomana ilman omaisuutta tai varallisuutta?

Siinä tulit niin köyhänä ja tarvitsevana. Kaksi ”maitoastiaa” riippumassa äitisi
rinnassa tulivat pelastukseksi! Kuka määräsi maitoa kehittymään ja sitten
olemaan valmiina jotta huulesi imisivät sen ulos? Maito, joka oli niin
miellyttävää sinulle, ei kylmää eikä kuumaa, ei suolaista eikä kitkerää. Olit niin
janoinen ja olit niin nälkäinen.
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Kuka täytti äitisi kuulon armolla, rakkaudella ja kiintymyksellä? Heti kun hän
kuulee sinun itkevän hän tulee paikalle armostaan ja rakkaudestaan. Hän
haluaisi mielummin nähdä itsensä tuskaisena kuin sinut! Sinä valaiset hänen
elämänsä. Kuka laittoi kaiken tämän hänen sydämeensä?

Kun kehostasi tuli vahvempi ja vatsan koostasi tuli suurempi, tarvitsit
toisenlaista ruokaa. Kuka laittoi suuhusi leikkaamisen ja jauhamisen ”työkalut”?
Kuka pidätti hampaittesi kasvua rintaruokintasi vaiheen aikana? Se oli siunaus
äidillesi, että niitä pidätettiin ja siunaus sinulle kun ne tulivat ulos! Ja mitä
suurempi sinusta tuli sitä enemmän sait irti näistä suussasi olevista
”työkaluista”! Sen jälkeen käytit uutta ”työkalusarjaa”: poskihampaat työstäen
lihaa, leipää ja kaikenlaista kiinteää ruokaa. Kuka antoi sinulle nämä ”välineet” ja
teki helpoksi niiden käytön?

Kun tulimme ulos emme tienneet mitään. Mikä taakka se olisikaan ollut jos
olisimme syntyneet tilassa jossa meillä olisi ollut aikuisen äly vaippoihin
sidottuina? Millainen elämä se olisi?

Saisimmeko osaksemme sen huolen ja ystävällisyyden jonka kehittyvät
vastasyntyneet normaalisti saavat? Älykkyytemme kehittyi vähitellen ja
pystyimme hitaasti mutta varmasti totuttautumaan ympäristöömme. Kuka on
se, joka on viisas ja armollisin, Hän joka aina valvoo meitä ja antaa meille
tarpeemme sopivassa suhteessa ja tarkoissa mitoissa?
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Kuka sitten on se, joka muokkasi päämme hiuksilla kaunistettuna ja suojattuna
kylmältä ja kuumalta?

Kuka koristeli kasvavan miehen parran erikoislaatuisella kauneudella ja piti
naisen kasvot pehmeinä, kirkkaina ja karvattomina?

Monet kääntyvät pois hänestä joka loi meidät ja heistä tulee yhä
piittaamattomampia koskien olemassaolomme todellista päämäärää. Yksi
konsepti ja ”teoria” johtaa heidät harhaan. Näin on! Yksi ”teoria”, joka oikeastaan
kieltää todellisen Jumalan (Allaahin) olemassaolon.

Darwin (1) esitteli ”teorian”, joka kieltää ihmisen luomisen sekä luomisen
itsessään. Tämä teoria julistettiin 1800-luvun toisella puoliskolla. Vaikka se
onkin ”olettamus”, on ihmisiä, jotka pitävät sitä tieteellisenä todisteena
tukeakseen väitteitään luomisen todellisuutta vastaan. Tämä teoria väittää, että
elämän alkuperä on yhdessä pienessä eläimessä joka ”kehittyi” itsestään
vedestä. ”Ympäristö”, teorian mukaan, sääti erityisiä rakenteellisia muutoksia
tälle organismille, joka tuotti siinä uusia ominaisuuksia. Nämä muutokset sitten
periytyivät jälkikasvulle ja muokkautuivat lisää ajan kanssa tuottaakseen
kehittyneempiä luontokappaleita, joista ihminen on korkein muoto. Tämä on
Darwinin teoria.

(1) Charles Robert Darwin (1809-1882).
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Jotkut Darwinin teorian peruselementit vaikuttavat edelleen monien ihmisten
elämään, tietoisesti tai tietämättä, pääasiassa “kehityksen” idea ja sen yhteys
“ympäristöön”. Tämän kirjan päämääränä on:

A) Teorian perusteiden ja niitä tukevien todisteiden tarkastelu
B) Keskeisten tosiasioiden antaminen, jotka osoittavat teorian olettamusten
oikeellisuuden vääräksi.
C) Keskustelu teorian vaikutuksista tämän maailman elämään
D) Ihmisen yhdistäminen Luojaansa ja näin ollen luomisemme päämäärään.

Pyydän Allaahia (Jumalaa) valaisemaan niiden miesten ja naisten sydämet, jotka
lukevat tätä kirjaa, ja johdattamaan heidät palvomaan yksin Allaahia luovuttaen
tahtonsa Hänen tahtoonsa.

Alistuminen ja tottelevaisuus Allaahin tahtoon ja määräyksiin kuten
yksityiskohtaisesti selitetty viimeisessä ilmoituksessa ihmiskunnalle,
koraanissa, on islamin tarkoitus.

Saleh As-Saleh
Hän, joka tarvitsee Allaahin armoa.
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Pienestä eläimestä ihmiseksi: teoria
rikkoutuneella ketjulla

Teorian tausta ja perusteet:

(1)Teoria riippuu siitä, mitä arkeologisissa havainnoissa huomattiin Darwinin
aikana: vanhat ja uudet geologiset kerrostumat sisälsivät eri jäännöksiä
luomakunnan eri muodoista. ”Vanhat” kerrostumat sisälsivät luomakunnan
”alkeellisia” muotoja kun taas tuoreemmat kerrostumat sisälsivät
”kehittyneempiä” muotoja. Darwin päätteli, että ”kehittyneemmät”
luontokappaleet saivat alkunsa “alhaisemmista alkeellisista” luontokappaleista.

(2)Teoria riippuu myös eräästä ideasta, joka oli vallitseva Darwinin aikana,
jonka mukaan kaikki eläinalkiot olivat samanlaisia kehityksensä alkuvaiheissa.
Tämä toi lopputuloksen, että ”kaikkien olentojen alkuperä on yksi” ja, että maan
päällä oleva ”evoluutio” tapahtui samalla tavoin kuin elävien olentojen
kohduissa.

(3) Tämän lisäksi teoriassa mainitaan “erilaisuudet tehtävissä” ihmisen
umpilisäkettä verratessa apinan umpilisäkkeeseen. Koska oletetaan, että sillä ”ei
ole tehtävää” ihmisruumiin toiminnassa kun taas apinoissa se pystyy
sulattamaan kasveja, teoria ehdotti, että ihmisen umpilisäke on alikehittynyt
muoto joka jäi jäljelle apinoista.
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(4) Teoria olettaa, että on olemassa “luonnollisen valinnan” tapahtumasarja,
jossa on “karsiutumistekijöitä”, jotka voivat poistaa heikot elävät olennot kun
taas vahvat pidetään, ja, että niiden ominaisuudet periytyvät niiden
jälkikasvussa. Ajan kanssa nämä ominaisuudet lisääntyvät uusissa olennoissa,
tuottaen uusia ominaisuuksia. Darwinin mukaan tämä edustaa ”evoluution”tapahtumasarjaa, joka tekee näistä uusista ominaisuuksista ”korkeampia”
elämän muotoja.

(5) Teoria esittää “seksuaaliseen valinta-prosessin” jossa mies- ja
naispuolisella on taipumus paritella kummankin sukupuolen vahvojen ja
parhaiden jäsenten kanssa. ”Parhaiden” ominaisuudet ”periytyvät” ja ne, jotka
liitetään heikkoihin eläimiin ”karsiutuvat” johtuen taipumuksen ja
kiinnostuksen puutoksesta paritella heikkojen kanssa.

(6) Aina kun uusi ominaisuus kehittyy se periytyy jälkikasvulle.
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TODELLISUUS VASTAAN TEORIA

(1) Arkeologiaa koskevat seikat

Arkeologian tiede on kaukana täydellisestä ja kukaan ei voi väittää, että
tutkimus on saatu loppuun maan tai meren kerrosten alla. Ovi on edelleen auki
uusille löydöksille, jotka voivat sotia teoriaa vastaan. Olettaen kuitenkin, että
tämän tieteen löydöt ovat saatettu loppuun, tämä ei vahvista, että ”ylemmät”
elämän muodot ovat kehittyneet ”alemmista”. Tämä on pelkkää näyttöä näiden
olentojen (missä tahansa muodossa) organisoidusta olemassaolosta aikoina
jolloin ympäristö on sille sopiva. Toisaalta Darwinin ajan arkeologisissa
tutkimuksissa arvoitiin, että ihmisen elämä maan päällä oli 600 000 vuotta kun
taas uudet arkeologiset löydökset antavat 10 miljoonan vuoden arvion. Tämä on
heijastus näiden tutkimusten keskeneräisyydestä ja, että tämä tiede on edelleen
muuttuva.

On myös tärkeätä panna merkille, että Darwinin teorian ns. “evoluutio ketjussa”
on paljon “puuttuvia renkaita”. Esimerkiksi ei ole olemassa mitään arkeologista
tietoa liittämään ”yksisoluisia” eläimiä “monisoluisiin” tai selkärangattomia
eläimiä kaloihin tai sammakkoeläimiin. Sama on totta sammakkoeläinten ja
matelijoiden sekä sammakkoeläinten ja lintujen välillä.

10
(2) Alkioita koskeva seikka

Tämä on joidenkin tiedemiesten tekemä väärä johtopäätös johtuen vähemmän
kehittyneestä mikroskopiasta Darwinin aikana. Tämän päivän teknologia
osoittaa, että on olemassa hienoja eroja eläinten alkioiden rakenteessa ja
organisaatiossa.

(3) Umpilisäkettä koskeva seikka

Tämän elimen läsnäolo ihmisessä ei edusta konkreettista näyttöä ihmisen
kehittymiselle “apinasta”. Pikemminkin sen läsnäolo on periytynyt iso-ihmiseltä,
joka riippui kasveista ruoan lähteenä auttamaan häntä sen sulattamisessa. Sen
lisäksi umpilisäkkeellä voi olla muita tärkeitä tehtäviä joita ei ole vielä löydetty.
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(4) Luonnollista selektiivisyyttä koskeva seikka

(a) Karsiutumisen “tekijät” & elämän “tekijät”

Varmasti on olemassa laki ja kuri jotka aiheuttavat elävien olennon
karsiutumisen, sekä heikkojen että vahvojen. Allaah sääti kuoleman jokaiselle
elävälle olennolle. Karsiutumistekijät eivät ole ainoita tekijöitä jotka vaikuttavat
elämään tällä planeetalla. On olemassa myös ”elämän tekijöitä” ja yhtenäisen
riippuvuuden kuri sekä suhde elävän olennon ja sen ympäristön välillä. Nämä
”tekijät” edustavat todellisia keinoja, joita Allaah on antanut: auringon, meret,
tuulen, sateen, kasvit, painovoiman jne. Kaikki nämä keinot on järjestetty
tarjoamaan selviytymisen ihmiselle, eläimille ja kasveille. Ottaen huomioon vain
”karsiutumisen tekijät” ja sivuuttaen ”elämän tekijät” Darwinin teoriassa on
hämmennystä. Kun tiedemiehet yrittävät laatia teorioita selittämään tiettyjä
asioita ulkomaailmassa, he ottavat huomioon kaikki vaikuttavat tekijät.

(b) Luonnollinen selektiivisuus tai “luontoäiti”

Varmasti ne, jotka tukevat evoluutioteoriaa tykkäävät viitata “luontoäitiin”
“lähteenä”, joka antaa ja tukee “luonnollista selektiivisuutta.” “Luontoäidillä” ei
kuitenkaan ole viisautta, valtaa, itse-koordinaatiota, tahtoa ja tietoa.
Luonnolliset asiat kuten tuuli, salama, vesi, myrskyt, lämpö, ankara kylmyys, jne.
pystyvät aiheuttamaan tuhoa tai epämuodostumista. Miten nämä
olosuhteet pystyisivät selittämään luomakunnan kauneuden ja sen
luomisen ja koordinaation hienon suunnan? Miten linnun munassa olevat
pienet osat ”tietävät”, että munan tulee ilmestyä linnun muodossa ja näin ollen
sen täytyy rikkoa oma kuorensa selviytyäkseen? Hän, joka loi luonnon antoi
kaikki keinot sen olemassaolon ja toiminnan suuntaa varten.
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Nyt näemme, että monet jotka ylimielisesti kieltävät Allaahin olemassaolon
yrittävät kääntää ihmisten huomion palvomaan tätä ”uutta” jumaluutta jota
kutsutaan “luontoäidiksi”! Monissa keskusteluissa jotkut ihmiset ovat
haluttomia mainitsemaan ”Jumalaa” halutessaan viitata ”yliluonnollisiin”
ilmiöihin. Sen sijaan he sanovat: ”luontoäiti” teki sitä ja tätä. He haluavat näyttää
”normaalilta ja edistyneiltä” eikä ”kummallisilta ja kehittymättömiltä” muiden
edessä. Ajatus siitä ”Miten ihmiset katsovat minua” varjostaa sitä, että Jumala
(Allaah) on ihmisiä tärkeämpi. Se heijastaa psyykkistä häviötä maallistumisen
edessä, joka itsessään on Darwinin teorian päähedelmä. Se on todellisen uskon
puute todelliseen Jumalaan, Allaahiin. Henkilö, joka uskoo Allaahiin ei pelkäisi
sanoa Luojansa, Armeliaimman Armahtajan Nimeä. Hän tietää, että hänen
ympärillään olevat kuolevat jonain päivänä mutta Allaah elää ikuisesti. Joten
kenen pitäisi olla tärkeämpi? Hän tietää, että Allaah on elättäjä ja ylläpitäjä eikä
”johtokunnan puheenjohtaja” tai ”pääjohtaja”, johtajat tai mikään muukaan
pomo! Tämä on Allaahin palvonnan hyöty, vapautus orjuudesta millekään eikä
(tai) kellekään paitsi Allaahille.

(c) "Luontoäiti" ei ole “Luoja”

Yksinkertainen vertailu ihmisen ja luonnon välillä kuvaa, että ihminen pystyy
näkemään, kuulemaan, tietämään, oppimaan, päättelemään jne. kun taas
luonnolla ei ole mitään näistä ominaisuuksista. Miten ihminen sitten voisi
olla ”edistyneempi” kuin ”luoja” jota kutsutaan ”luontoäidiksi”?

Tämä osoittaa jumala-luontoäidin idean valheellisuuden. Allaah sanoo:

“Sano (Muhammad, salla Allaahu ’aleihi wa sallam (2), ihmiskunnalle): Miten
palvotte Allaahin lisäksi jotain millä ei ole mitään valtaa vahingoittaa tai

13
hyödyttää teitä? Mutta se on Allaah, joka on kaikki-kuuleva, kaikkitietävä.” (koraani 5:76, tarkoituksen tulkinta).

Monesta näkökulmasta luonto on ihmisen palveluksessa ja sen resurssit ovat
hänen käytettävissään, kuten Allaah on määrännyt viimeisessä ilmoituksessa
ihmiskunnalle, koraanissa:

“Ettekö näe (ihmiset), että Allaah on alistanut teille minkä tahansa on
taivaissa ja minkä tahansa on maassa, ja kehittänyt näkyvät (3) ja
näkymättömät (4) siunauksensa teille? Silti ihmiskunta on se, joka
kiistelee Allaahista ilman tietoa tai johdatusta tai valaisevaa Kirjaa.”
(koraani 31:20, tarkoituksen tulkinta).

Teknologian edistyessä joistain ihmisistä on tullut vieläkin ylimielisempiä. He
eivät ainoastaan viittaa ”luontoäitiin” ”luojana tai perustajana” mutta yrittävät
hallita luontoa itse. Tämä on kummallinen johtopäätös! Allaah on tehnyt hyvin
selväksi, että tämän tyyppisiä ihmisiä on olemassa:

2 Arabiankielinen ilmaisu transliteroituna ”salla Allaahu ’aleihi wa sallam” on rukouspyyntö joka lausutaan profeetta Muhammadin nimen
sanomisen jälkeen. Se tarkoittaa: Ylistäköön Allaah hänen mainintansa ja varjelkoon häntä kaikelta puutteellisuudelta ja kaiken tyyppiseltä
pahalta.”

3 Eli islamilainen yksijumalaisuus, tämän maailman sallitut nautinnot mukaan lukien terveys, hyvä ulkomuoto jne.

4 Eli henkilön usko Allaahiin, tieto, viisaus, johdatus hurskaiden tekojen tekemiseen, ja myös tuonpuoleisen nautinnot ja ilot paratiisissa jne.
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“(Tämä) maallinen elämä on kuten Meidän taivaasta lähettämämme sade,
joten sen avulla nousee maan sekoittunut tuotanto josta ihmiset ja karja
syövät kunnes maa on sen koristusten peitossa ja kaunistettuna, ja sen
ihmiset luulevat, että heillä on kaikki käyttövalta siihen. Määräyksemme
saavuttaa sen öisin ja päivisin ja teemme siitä puhtaasti niitetyn sadon,
aivan kuin se ei olisi kukoistanut eilen! Näin selitämme merkit (todisteet,
näytön, jakeet, oppitunnit, merkit, ilmoitukset, lait, jne.) yksityiskohtaisesti
ihmisille jotka ajattelevat.” (koraani 10: 24, tarkoituksen tulkinta).

(d) Luonnon ”lait”

Jotkut ajattelevat, että “luonto” edustaa “lakeja”, jotka hallitsevat
maailmankaikkeutta. He yrittävät selittää miten asiat tapahtuvat, mutta eivät
vastaa kysymyksiin, kuten: Kuka loi tämän maailmankaikkeuden? Kuka
toteutti ”lait”? Tämä jakaa heidät keinotekoisesti kahteen “persoonallisuuteen”:
yksi, joka on “sopivin” yhteiskuntaan (eli ulkopuolelle) ja yrittää antaa
”tulkintoja” siitä mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu, ja toinen joka pysyy
itsessään ja myöntää, että Jumala (Allaah) on se, joka määrää näitä
”yliluonnollisia” ilmiöitä. Mutta vaarallisissa olosuhteissa kuulet heidän
kutsuvan: ”Oi Jumalani!” tai ”Jumala auta minua!”.

Menneinä aikoina ihminen tiesi, että sade tuli alas taivaasta. Tänä päivänä
tiedämme paljon tästä tapahtumasarjasta, veden haihtumisesta sadepisaroiden
muodostumiseen tämä heijastaa todellisia toimintoja. Viitteissään tiedemiehet
eivät kerro meille miten näistä tosiasioista tuli lakeja. Esim. Miksi nämä lait ovat
yhdistyneet tavoilla, jotka antavat lintujen lentää ilmassa, kalojen elää vedessä ja
ihmisen elää maan päällä? ”Luonnon” ominaisuudet eivät ole sen omia. Sille
on annettu kaikki ne ominaisuudet, jotka tunnemme ja näemme ympärillämme.
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Todellisella luomisen vallalla on kaikki täydelliset ominaisuudet ja täysin
täydelliset teot. Kyse on Allaahista:

Sano (Muhammad (olkoon rauha hänen yllään)): Kuka on taivaitten ja maan
Herra? Sano: ”(Se on) Allaah.” Sano: “Oletteko sitten ottaneet (palvottavaksi)
auliyaa’ (suojelijoita) muita kuin Hän, joilla ei ole valtaa hyödyttää tai
vahingoittaa itsessään?” Sano: ”Onko sokea kuten hän, joka näkee? Tai
pimeys kuten valo? Vai nimeävätkö he Allaahille kumppaneita, jotka loivat
Hänen luomakuntansa kaltaisia, jotta luomakunta (minkä he tekivät ja
Hänen luomakuntansa) näyttäisivät heille samanlaiselta.” Sano: Allaah on
kaikkien asioiden Luoja, Hän on Yksi, Vastustamaton.”

Joka on luonut (kaiken), ja muokannut sen sopivaan määrään ja
suhteeseen. Joka on mitannut ja antanut johdatuksen. (koraani 87: 2-3,
tarkoituksen tulkinta).

Joka on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa ylle; ette voi nähdä
mitään virhettä Hänen (Allaahin) luomisessaan, jonka armo käsittää
kaiken. Katsokaa uudelleen: ”Näettekö mitään halkeamia?”

Sitten katsokaa uudestaan ja vielä uudestaan: näkönne palaa teille
nöyryyden ja uupumuksen tilassa. (koraani 67: 3-4, tarkoituksen tulkinta)
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“Allaah on Hän, joka nosti taivaat ilman mitään näkyviä pilareita. Sitten
Hän nousi ’arshille (valtaistuimelle tavalla joka sopii Hänen majesteetilleen).
Hän on alistanut auringon ja kuun (jatkamaan kiertämistä)! Jokainen
kiertäen (kulkuaan) määräajan. Hän säätelee kaikkia asioita, selittäen
ayaat (todisteet, näytön, jakeet, oppitunnit, merkit, ilmoitukset, jne.)
yksityiskohtaisesti jotta voitte uskoa varmuudella tapaamiseen Herranne
kanssa. (koraani 13: 2, tarkoituksen tulkinta).

Hän on luonut taivaat ilman mitään näkyviä pilareita, ja on asettanut maan
päälle lujia vuoria, etteivät ne järkkyisi teidän kanssanne. Ja Hän on
levittänyt sinne kaiken tyyppisiä eläimiä. Ja lähetämme alas vettä (sadetta)
taivaasta ja annamme kaikkien hyvälaatuisten (kasvien) kasvaa siinä.
(koraani 31: 10, tarkoituksen tulkinta).

“Ja todellakin loimme (5) taivaat ja maan ja kaiken niiden välissä kuudessa
päivässä eikä mikään väsymys meitä koskettanut” (6). (Koraani 50: 38,
tarkoituksen tulkinta).

(5) “Loimme” viittaa Allaahiin itseensä. Seemiläisille kielille on yleistä, että jokainen hallitsija käyttää “me” ja “meitä” –sanaa itseensä
viitatessaan. Ja Allaahille kuuluu parhain esimerkki. Hän ylistää itseään kuten sopii Hänen majesteetilleen. Kun Allaah sanoo: ”me” tai
”meitä”, kukaan joka on tottunut arabialaiseen sanasto-oppiin ei luule tämän tarkoittavan ”usempaa kuin yhtä Jumalaa yhdistyneenä yhteen!”

Allaah on Yksi ja Ainutlaatuinen ja kaikki Hänen ominaisuutensa kuvaavat Hänen ydintään, ei erillisten “jumalien” ominaisuuksia! Hän on
Armeliain, Elättäjä, Luoja, kaiken Anteeksi-antava, Alkuunpanija, jne.

(6) Minkä tahansa kirjan sisällön aitous, joka kuvaa Allaahia vajavaisilla ominaisuuksilla, on kyseenalainen. Allaah toimii, panee alkuun, luo,
ja tekee mitä Hän haluaa siten, että väsymys tai uneliaisuus tai uni ei valtaa Häntä: Eikä uneliaisuus, tai uni valtaa Häntä. (koraani 2: 255,
tarkoituksen tulkinta)
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(a) Muu Jumala kuin Allaah!?

Puheenvuorossa ihmiselle Allaah lähettää selviä ja värikkäitä varmistuksia sekä
haasteita ihmiselle ja näille “jumalille”, joita jotkut kutsuvat ja palvovat:

“Eikö Hän ole (parempi kuin jumalanne), joka on tehnyt maasta kiinteän
asuinpaikan, ja on asettanut joet sen keskelle, ja asettanut lujia vuoria sen
päälle, ja asettanut rajan kahden meren välille (suolaisen ja makean veden).
Onko mitään jumalaa Allaahin lisäksi? Ei, mutta suurin osa heistä ei tiedä.”
(koraani 27: 61, tarkoituksen tulkinta).

“Eikö Hän ole (parempi kuin jumalanne), joka loi taivaat ja maat, ja lähettää
alas teille vettä (sadetta) taivaasta minkä avulla annamme kauneutta ja iloa
täynnä olevien puutarhojen kasvaa. Teidän vallassanne ei ole puiden
kasvamisen aikaansaaminen. Onko Allaahin lisäksi mitään jumalaa? Ei,
mutta he ovat ihmisiä, jotka nimeävät (Hänelle) vertaisia!” (koraani 27: 60,
tarkoituksen tulkinta)

“Eikö Hän ole (parempi kuin jumalanne), joka johdattaa teidät maan ja
meren pimeydessä, ja joka lähettää tuulet hyvien uutisten enteinä tullen
ennen Hänen armoaan (sadetta)? Onko mitään jumalaa Allaahin lisäksi?
Olkoon Allaah kaiken sen yllä mitä he nimeävät Hänen kumppanikseen!”
(koraani 27: 63, tarkoituksen tulkinta).
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“Eikö Hän ole (parempi kuin teidän jumalanne), joka panee alkuun
luomakunnan, sitten toistaa sen, ja, joka antaa teille elannon taivaasta ja
maasta? Onko Allaahin lisäksi mitään jumalaa? Sano, ”Esittäkää
todisteenne, jos olette rehellisiä.” (koraani 27: 64, tarkoituksen tulkinta).

“Sano (epäuskoville): “Kertokaa minulle, jos Allaah ottaisi pois teidän
kuulonne ja teidän näkönne, ja sulkisi sydämenne, kuka on se “ilah”
(jumala) muu kuin Allaah joka pystyisi palauttamaan ne teille? Katsokaa
miten eri tavoin selitämme merkit, ja silti he kääntyvät pois.” (koraani 6:
46, tarkoituksen tulkinta).
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(b) Mitä ovat nämä muut “jumalat”?

Monet tässä maailmassa ovat ruvenneet palvomaan monia luotuja asioita tai
olentoja. Buddalle, ‘Iisalle (Jeesukselle), pyhimyksille, munkeille, Moosalle
(Moosekselle), profeetoille, paikoille, joille, lehmille, temppeleille, jne. on
annettu jumalallisia ominaisuuksia. Hyödyttävätkö tai vahingoittavatko nämä
”jumalat”?

“Ja he palvovat Allaahin lisäksi asioita, jotka eivät vahingoita heitä eivätkä
hyödytä heitä ja he sanovat: ”Nämä ovat puolestapuhujamme Allaahin
kanssa.” Sano: “Tiedotatteko tosiaan Allaahia siitä mistä Hän ei tiedä
taivaassa tai maalla? Kaukana on Hän kaikesta vajavaisuudesta! Ja Hän on
kaiken sen yläpuolella mitä he liittävät Hänen kumppanikseen!” (koraani
10: 18, tarkoituksen tulkinta).

Mistä he löysivät niille “nimiä”?

“Ette palvo Hänen lisäkseen kuin nimiä joita olette kehittäneet, te ja
isänne, joita varten Allaah ei ole lähettänyt alas mitään lupaa. Määräys ei
kuulu kenellekään paitsi Allaahille. Hän on määrännyt teitä palvomaan
vain Häntä, se on (oikea) vilpitön uskonto, mutta suurin osa ihmisistä ei
tiedä.” (koraani 12: 40, tarkoituksen tulkinta).
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Missä ovat heidän luomansa asiat?

“Tämä on Allaahin luomakuntaa. Joten näyttäkää minulle mitä ne (joita
palvotte) Allaahin lisäksi ovat luoneet. Ei, mutta väärintekijät (ja ne jotka
eivät alistu Allaahille) ovat selvästi väärässä.” (koraani 31 :11, tarkoituksen
tulkinta).

“Sano (Muhammad, salla Allaahu ’aleihi wa sallam): Kertokaa minulle tai
tiedottakaa minua mitä ajattelette (ns.) kumppani-jumalistanne joita
kutsutte Allaahin rinnalla, näyttäkää mitä he ovat luoneet maasta? Tai
onko heillä mitään osaa taivaissa? Tai olemmeko antaneet heille kirjan,
jotta he toimisivat selvin todistein?’ Ei, väärintekijät (ja ne, jotka eivät usko
Allaahiin) lupaavat toinen toisilleen pelkkiä harhakuvitelmia.” (koraani 35:
40, tarkoituksen tulkinta).

Itse asiassa he ovat kykenemättömiä luomaan edes kärpästä:

“Varmasti! Ne joita kutsutte Allaahin rinnalla eivät pysty luomaan (edes)
kärpästä vaikka he yhdistyisivät sitä päämäärää varten. Ja jos kärpänen
varastaisi heiltä jonkun asian, heillä ei olisi mitään kykyä sen
vapauttamiseen kärpäseltä. Joten heikkoja ovat (sekä) tavoittelija että
tavoiteltu.” (koraani 22: 73, tarkoituksen tulkinta).
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Heidät itsensä on luotu, eikö olekin?

“He nimeävät Allaahille kumppaneiksi niitä, jotka eivät luoneet mitään?
Mutta heidät itsensä on luotu.” (koraani 7: 191, tarkoituksen tulkinta).

He eivät pysty auttamaan edes itseään!

“He eivät pysty antamaan heille mitään apua, eivätkä he pysty auttamaan
itseään.” (koraani 7: 192, tarkoituksen tulkinta).

“Sano (Muhammad, salla Allaahu ‘aleihi wa sallam): Oletteko sitten ottaneet
(palvottavaksi) suojelijoita muita kuin Hänet, joilla ei ole mitään valtaa
hyödyttää tai vahingoittaa itseään?’ Sano: ‘Onko sokea kuten näkevä?’ Tai
pimeä kuten valo? Vai nimeävätkä he Allaahille kumppaniksi, jotka loivat
samanlaisen luomakunnan kuin Hän, jotta (heidän tekemänsä ja Hänen
luomakuntansa) näyttivät heille samankaltaiselta.’ Sano: Allaah on kaikkien
asioiden Luoja, Hän on Yksi, Vastustamaton.” (koraani 13: 16, tarkoituksen
tulkinta).

He eivät pysty vastaamaan niille jotka kutsuvat heitä!
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“Joten kutsukaa niitä ja antakaa niiden vastata teille jos olette rehellisiä.”
(koraani 7: 194, tarkoituksen tulkinta).

Allaah on lähettänyt alas ylläolevat jakeet saamaan ihmiset takaisin järkiinsä.
Tämä on Allaahin armo ja ystävällisyys ihmiskuntaa kohtaan. Hän sanoi:

“Allaah on Hän, joka lähettää alas ilmeiset ayaat (todisteet, näytön, jakeet,
oppitunnit, merkit, ilmoitukset jne.) palvelijalleen (Muhammadille, salla
Allaahu ‘aleihi wa sallam) jotta Hän voisi tuoda teidät ulos pimeydestä
valoon. Ja varmasti Allaah on teitä kohtaan täynnä ystävällisyyttä,
armeliain.” (koraani 57: 9, tarkoituksen tulkinta).

(5) ”Seksuaalista valintaa” koskeva seikka

Vahvimman selviytyminen ei ole selektiivisen kehittymisevoluution todiste.
Ainoa ymmärrettävissä oleva asia pariutumistaipumuksista on, että ne pitävät
yllä jatkuvuutta samassa vahvassa lajissa ja heikko laji häviää. Näin ollen:

(i)
(ii)

Vahvan atleetin lihakset eivät periydy hänen jälkikasvulleen.
Korkealaatuisen oppineen mieli ei siirry hänen lapsilleen perintönä.
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Nykyaikaiset genetiikan tutkimukset sekä tunnetut tosiasiat torjuvat sen
lausunnon, jonka mukaan hiljattain saadut ominaisuudet voidaan periä. Mikä
tahansa ominaisuus joka ei ole genomin luontainen osa on “väliaikainen” eikä se
siirry jälkikasvuun perintönä. Muslimit ympärileikkaavat vauvansa. Heidän
lapsensa eivät synny ympärileikattuna!

(6) “Alikehittynyt teoria”

Emme ole nähneet (tai kuulleet) tietyn tyyppisten eläinten syntyvän
kehityksellisen muodonmuutosprosessin kautta. Yksikään apina ei muuttunut
ihmiseksi jopa
n. 100 vuoden jälkeen!
Koiran nenä on herkempi
haistamistoiminnaltaan kuin ihmisen. Onko koiran nenä ”edistyneempi” kuin
ihmisen? Vai ovatko linnut (lentämiskyvyillään) ja sammakot (amfibisilla
kyvyillään, tarkoittaa vedessä ja maalla elävää) ”edistyneempiä” kuin ihminen?
Kamelin, hevosen tai aasin silmä pystyy näkemään päivällä ja yöllä, onko sitten
totta, että nämä eläimet edustavat ihmistä ”edistyneempiä” muotoja?

Miespuolisella ihmisellä, kuten urosnorsulla on rinnan jälkiä kun taas hevosilla
ja urosaaseille ei ole (paitsi jotain yhdennäköisyyttä sitä kohtaan minkälaisia
heidän äitinsä olivat). Joten miksi miespuolisella ihmisellä on edelleen tämä
ominaisuus vaikka sitä ei ollut joissakin ”alhaisemmissa” olennoissa?

Tiedemiehet ovat kutsuneen Darwinin tutkimusta ”teoriaksi” ja selvästi teorian
ja todellisuuden välillä on aina ero. Teoria itsessään on kumottavissa.
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VAARALLISET SEURAUKSET

“Vahvojen valinnan” idealla oli valtava vaikutus ihmiskuntaan. Se teki helpoksi
joillekin voimakkaille miehille ja vahvoille kansoille ajatella ja tuntea olevansa
vahvoja ja parempia johtuen ”evoluution valintaprosessista”. He luulevat, että
heillä on lupa harjoittaa tiettyä ylivaltaa ”selviytyminen on parhaille” idean
mukaisesti. Tämä on selvästi havainnollistettu monien ns. ”demokraattisten
valtioiden siirtomaalevittäytymisessä, rasismissa ja monissa toiminnoissa, jotka
harjoittavat valta-aseman periaatetta: ”Mahti on oikein.” ”Kehityksen” idea
tulkitsee elämää ”jatkuvana elävien olentojen välisenä taistona ja, että
selviytyminen on vain sille, joka parhaiten sopii sitä ympäröivään ympäristöön.”
Todellisuudessa tämä ympäristö on materialistinen ja se sanelee kehityksen, sen
koon, ja sen suunnan tyypin pakotetulla tavalla jättämättä mitään roolia elävälle
olennolle. Tätä ideaa on erittäin hyvin käytetty meidän aikanamme tukemaan
materialistista elämää nykyaikaisessa maailmassa. Materialismi on oikeastaan
pakotettu erottamattomana osana ”kehitystä”. ”Kehityksen” nimissä tämän
päivän ”toissijaisista” asioista kotiasi varten tulee huomisen ”välttämättömiä”
esineitä ja jos et osta niitä, ”näytät erilaiselta”, ”sinut torjutaan”, ja olet
”yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyjä” koska et ”sovi” sinua ympäröivään
ympäristöön.

Katso vain ympärillesi ja näet tuhansia asioita, jotka olivat ”toissijaisia” vuosi
sitten ja niistä tuli ”elintärkeitä” vuosi sen jälkeen! Avaa naisen kaappi tänään ja
näet viimeisimmät ”muotivaatteet” ja kengät. Tule ensi kuussa ja huomaat
”uusia”. Hänen täytyy “sopia” häntä ympäröivään “ympäristöön”. Tämä
“ympäristöön sopimisen” idea vaikuttaa myös miehiin. Kuka tekee tämän
maailmalle? Monia ovat ne, jotka myötävaikuttavat tähän ongelmaan. He tulevat
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“suurista bisneksistä”, median alalta, poliitiikasta, armeijan laitoksista,
yliopistosta, “muodin maailmasta”, jne.

Edistyksen nimissä, materiaalinen ympäristö vaikuttaa moniin ihmisiin ja heidät
ajetaan pois Allaahista, heidän Luojastaan. Toisaalta, monet löytävät totuuden
koskien olemassaolon päämäärän ydintä. He löytävät todellisen, tyydyttävän ja
hyödyllisen elämän elämän säännöissä, jonka heidän Luojansa on kuvannut
viimeisessä ilmoituksessa ihmiselle: jalossa koraanissa. He saivat tietää
seuraavan jakeen kauneuden ja todellisuuden:

“Sano: (Muhammad, salla Allaahu ‘aleihi wa sallam): “Totisesti rukoukseni,
uhraukseni, elämäni ja kuolemani ovat Allahille, ‘aalamiinin [kaiken
olemassaolevan] Rabbille [Luojalle, Omistajalle, Sille, joka määrää ja hallitsee
kaikkea].” (koraani 6: 162, tarkoituksen tulkinta)
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Miksi tämä “teoria” levisi?

Tämä teoria tuli kriittisellä hetkellä 1800-luvun Euroopassa kirkon ja sen
monien turmeltuneiden oppien sekä maallisen sektorin (erityisesti
tiedemiesten) välisessä riidassa. Tämän riidan aikana monia tiedemiehiä
tapettiin ja/tai vainottiin. Tämä teoria oli yksi tiedemiesten nostamista aseista
riidassaan uskonnollisten auktoriteettien kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Se esitettiin ”tieteellisenä” mielen viitteenä. Se esiteltiin suurimmassa osassa
valloitettujen maiden koulutusohjelmia ”tieteellisenä tietona” tukemaan sen
hyväksyntää. Monet valloitetut muslimimaat olivat tähtäimessä ja tämä aiheutti
paljon kielteistä vaikutusta moneen sukupolveen, erityisesti maallis-tieteellisten
ajatusten voiton kanssa Euroopassa kirkon tekemien lakien yli. Tällä oli
vaikutusta maallisten ajatusten leviämisessä monissa osissa maailmaa. Monille
se auttoi edistämään vastarintaa kirkon sorrolle, ja kun se täytti tehtävänsä se
muuttui ja rupesi palvelemaan vaikutuksen ja sekularismin (maallistumisen)
päämäärää.

Suurimmalla osalla ihmisistä ei ollut mitään hajua teoriasta itsestään ja/tai sen
”selektiivisuuden” konseptista jota pidettiin valloituksen ”oikeutuksen
tekosyynä”, heijastaen ennakkoluuloa joka oli: ”olemme parempia” kuin nuo
”heikot muista” maailman yhteisöistä.
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KORAANI JA TÄMÄ ”TEORIA”

Kun Allaah, Korkein, kertoo meille mistä tahansa asiasta, se tulee Häneltä, joka
on Kaikki-tietävä. Mitä tahansa ihminen tietää, ei ole mitään verrattuna siihen
mitä Allaah, Ylevin, tietää:

“Allaah tietää ja te ette tiedä.” (Koraani 2: 216, tarkoituksen tulkinta).

“Eikö Hänen pitäisi tietää mitä Hän loi? Ja Hän on (palvelijoilleen)
Ystävällisin, Kohteliain, (kaikesta) Kaikki-tietoinen.” (koraani 67: 14,
tarkoituksen tulkinta).

Miksi ihmiset kyseenalaistavat alkuperäänsä kun he eivät olleet todistamassa
sen luomista? Tämä on maallisen päättelyn lopputulosta. Ilman luomisen
todellisuutta, ihmisen olemassaololle ei ole mitään päämäärää.

“En kutsunut heitä todistamaan (enkä vastaanottanut heidän apuaan)
taivaiden ja maan luomista, enkä (edes) heidän omaa luomistaan.” (koraani
18: 51, tarkoituksen tulkinta).
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Mitä tahansa Allaah säätää koskien ihmisen luomista on erilaista kuin “teoriat”!
Allaah, Kaikki-tietävä, kertoo meille informoineensa enkeleitä Aatamin
luomisesta ennen kuin se tapahtui:

“Ja (muista) kun Rabbisi sanoi enkeleille: Todellakin asetan (ihmiskunnan)
sukupolven sukupolven jälkeen maan päälle.” (koraani 2: 30, tarkoituksen
tulkinta).
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Ja Hän, Korkein, kertoi meille aineesta, josta Aatami luotiin: pölystä ja vedestä, ja
Aatamin jälkipolvi spermasta:

“Ihmiskunta! Jos olette epävarmoja ylösnousun suhteen, niin varmasti!
Olemme luoneet teidät pölystä (eli Aatamin) sitten nutfasta (miehen ja
naisen seksuaalisen eritteen sekoituksesta eli Aatamin jälkikasvu) sitten
hyytymästä (isosta palasta paksua hyytynyttä verta) sitten pienestä
lihakokkareesta, josta osa on muodostunutta ja osa epämuodostunutta
(keskenmeno) jotta voimme tehdä teille selväksi (osoittaaksemme valtamme
ja kykymme tehdä mitä haluamme). Ja annamme kenen haluamme pysyä
kohduissa määräajan, sitten tuomme teidät ulos lapsina (7), sitten
(annamme teidän kasvaa) jotta voitte saavuttaa täyden voimanne iän. Ja
parissanne on hän, joka kuolee (nuorena) ja parissanne on hän, joka
palautetaan kurjaan vanhaan ikään, jotta hän ei tiedä mitään sen jälkeen
kun hän tiesi.” (koraani 22: 5, tarkoituksen tulkinta).

(7) Profeetta Muhammad, ylistäköön Allaah hänen mainintansa ja varjelkoon Hän häntä kaikilta puutteilta, sanoi: “(Mitä tulee
luomiseenne), jokainen teistä on kerätty äitinsä kohtuun ensimmäisen 40 päivän aikana, ja sitten hänestä tulee hyytymä toisen 40
päivän aikana, ja sitten lihapala toisen 40 päivän aikana. Sitten Allaah lähettää enkelin kirjoittamaan neljä sanaa: Hän kirjoittaa
hänen tekonsa, hänen kuolinaikansa, hänen toimeentulokeinonsa, ja onko hän kirottu tai siunattu (tuonpuoleisessa). Sitten sielu
puhalletaan hänen kehoonsa…” (Kerätty Sahih al-Bukhaari-teokseen, joka sisältää profeetta Muhammadin, salla Allaahu ‘aleihi wa sallam,
aidoimmat perinteet. 4. volyymi hadeeth nro 549, tarkoituksen tulkinta). Dar-Arabia (Beirut, Libanon) on julkaissut tekstit englanniksi ja
arabiaksi. Tämä kertomus tuli profeetta Muhammadilta, salla Allaahu ’aleihi wa sallam, joka oli lukutaidoton. Näitä ihmiskehon aikaisia
vaiheita ei tunnettu kuin vasta n. 1400 vuotta profeetan selityksen jälkeen. Nämä lausunnot muiden profeetta Muhammadin, salla Allaahu
’aleihi wa sallam, ennustusten kanssa on todistus, että a) hän oli Allaahin todellinen lähettiläs ja b) että koraani, joka hänelle luotettiin, on
ilmoitus Allaahilta. Ne, jotka etsivät totuutta voivat löytää koraanista päämääränsä jos he ovat vilpittömiä haussaan.
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Hän on se, joka loi teidät savesta ja sitten sääti määräajan (jolloin
kuolette).” (koraani 6: 2, tarkoituksen tulkinta).

Allaah muotoili Aatamin omilla Käsillään (8) “Allaah sanoi: “Ibliis
(paholainen), mikä estää sinua kumartamasta sille, jonka olen luonut
kummallakin Kädelläni.” (koraani 38: 75, tarkoituksen tulkinta).

Profeetta (Muhammad, salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) kertoi meille myös,
että: “Kun Allaah loi Aatamin kourallisesta maan kaikkia aineksia,
Aatamin lapsista tuli aivan kuten maasta: heidän parissaan punaisia,
valkoisia ja mustia ja niitä, jotka ovat niiden välistä: helppoja ja
surullisia, pahoja ja hyviä.” (9)

(8) Allaahin kaikki ominaisuudet ovat todellisia ja oikeita. Hän tiedotti meitä Itsestään ja Ominaisuuksistaan. Hän puhuu vain totta.
Kaikissa Ominaisuuksissaan Hän on täydellinen ja erilainen kuin luomakuntansa:

“Ja mikään ei ole Hänen kaltaisensa. Hän on Kaiken-kuuleva, Kaiken-näkevä.” (koraani 42: 11, tarkoituksen tulkinta)

(9) Hadeeth-oppineiden kertoma: at-Tirmidhee ja Al-Hakim. Related by the scholars of Hadeeth: Al-Tirmithee and Abu Dawood and AlHakim.
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Allaah muutti sitten tämän saven “soivaksi saveksi”:

Hän loi ihmisen (Aatamin) soivasta savesta kuin keramiikkasavesta.”
(koraani 55: 14, tarkoituksen tulkinta)

Allaah, Ylevä ja Mahtava, puhalsi tähän saveen luodun ja kunnioitetun sielun
ja elämä tuli Aatamiin ja hänestä tuli Aatami, joka pystyy kuulemaan,
näkemään, puhumaan ja ajattelemaan:

“Joten kun olen muokannut hänet täysin ja puhaltanut häneen (Aatamiin)
häntä varten luomani sielun, niin laskeutukaa te (enkelit) kumartamaan
hänelle.” (koraani 15: 29, tarkoituksen tulkinta).
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“Ja Hän opetti Aatamille (kaikkien asioiden) nimet, sitten Hän näytti ne
enkeleille ja sanoi ‘Kertokaa Minulle näiden nimet jos olette rehellisiä.’
He (enkelit) sanoivat: ’Ylistetty olet Sinä, meillä ei ole mitään tietoa paitsi
minkä olet meille opettanut. Varmasti Sinä olet Kaikki-tietävä, Viisas.
Hän sanoi: Aatami, kerro heille heidän nimensä…” (koraani 2: 31-33,
tarkoituksen tulkinta).

Ensimmäinen nainenkin luotiin ensimmäisestä miehestä, Aatamista.

“Ihmiskunta! Olkaa kuuliaisia Herrallenne, joka loi teidät yhdestä
henkilöstä (Aatamista) ja hänestä Hän loi hänen vaimonsa ja heistä
kummastakin Hän loi monia miehiä ja naisia... (koraani 4: 1, tarkoituksen
tulkinta).

Aatamin luomisen jälkeen Allaah määräsi enkeleitä kumartamaan Aatamille.
He kaikki tottelivat. Tämä on suuri kunnia Aatamille. Ibliis (paholainen)
kieltäytyi johtuen ylimielisyydestä:
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Ja (muistakaa) kun sanoimme enkeleille: ”Kumartakaa Aatamille.” Joten
he kumarsivat paitsi Ibliis (paholainen). Hän oli yksi djinneistä (10). Hän
ei totellut Herransa määräystä. (koraani 18: 50, tarkoituksen tulkinta).

Allaah karkotti hänet armostaan ja varoitti Aatamia hänestä:

Otatteko sitten hänet (Ibliisin) ja hänen jälkikasvunsa suojelijoiksi ja
auttajiksi pikemminkin kuin Minut, vaikka he ovat teidän vihollisianne?
Miten paha onkaan vaihto zaalimuuneihin (monijumalaisiin, ja
väärintekijöihin). (koraani 18: 50, tarkoituksen tulkinta).

(10) Djinnit ovat olentoja, jotka on luotu vapaalla tahdolla, ja ne elävät maan päällä ihmisen maailman kanssa rinnakkaisessa
maailmassa, ja normaalitilassaan ne ovat näkymättömiä ihmissilmälle. Djinnii –termi vastaa jinn –sanaa ja jaann -sanaa voidaan käyttää
siitä monikossa tai toisena yksikön muotona. Islamilaisessa kirjallisuudessa sheitaan (eli saatana, paholainen) on nimi joka on annettu
epäuskoville djinneille. Niiden parista on uskovia ja epäuskovia. Katso lisää tietoa Ibn Taymiyyah’n “Essay on the djinn” kirjasta, jonka on
kääntänyt englannin kielelle Abu-Ameenah Bilal Philips.
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KOETUS

Sekä Aatamia että hänen vaimoaan koeteltiin paratiisissa. Heidän sallittiin
syödä kaikista paratiisin hedelmistä. Heitä määrättiin kuitenkin pysymään
poissa erään tietyn puun luota.

”Ja sanoimme: ”Aatami! Asukaa sinä ja vaimosi paratiisissa ja syökää
kummatkin vapaasti nauttinnolla ja ilolla siellä olevia asioita missä
tahansa haluattekaan, mutta älkää tulko lähelle tätä puuta tai muuten
teistä tulee zaalimuuneja (väärintekijöitä).” (koraani 2: 35, tarkoituksen
tulkinta).

He olivat tottelemattomia Allaahille syömällä siitä ja Allaah lähetti heidät alas
maan päälle elämään jälkeläistensä kanssa, jotta Hän voisi koetella heidän
tottelevaisuuttaan ja alistuneisuuttaan Hänelle. Varmasti he katuivat ja Allaah,
Anteeksi-antava, hyväksyi heidän katumuksensa. Aatamin lasten asema on
apinoiden ja liskojen aseman yläpuolella:

Ja tosiaan olemme osoittaneet kunniaa Aatamin lapsille ja vieneet heitä
maan päällä ja merellä, ja antaneet heille at-tayyibaat (sallittuja hyviä
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asioita), ja suosineet heitä monien muiden luomiemme yli, jotka loimme
merkityllä suosionosoituksella. (17: 70, tarkoituksen tulkinta).

Tämä on ihmisen todellinen alkuperä: torakan tai hiiren yllä oleva
kunnioitettu olento! Ihmisen vastaus pitää olla kiitos Luojalleen, Allaahille,
joka näkyy todellisessa alistumisessa ja tottelevaisuudessa Hänelle. Tämä on
islamin tarkoitus. Se on ihmisen uskonto Aatamista, olkoon rauha hänen
yllään, lähtien ja se on sama Nooan, Ibraahimin (Aabrahamin), Moosan
(Mooseksen), ’Iisan (Jeesuksen), rauha olkoon heidän kaikkien yllä, uskonto.
Se näkyy viimeisessä, parannetussa, ja suojellussa muodossa, koraanissa, joka
paljastettiin Muhammadille, salla Allaahu ’aleihi wa sallam. Se kutsuu ihmistä
pysymään erossa mistä tahansa palvonnan muodosta muulle kuin Luojalleen,
Allaahille.
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