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Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut
tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä,
jotka tunnustavat Hänen lahjansa, jotka pysyvät lujana koettelemusten kohdatessa, ja jotka
katuvat ja pyytävät Hänen anteeksiantoaan jos he ovat tottelemattomia tai tekevät syntiä.
Nämä kolme ominaisuutta ovat onnellisuuden ja autuuden merkit.

Tiedä, että puhdas palvonta ja monoteismi, joka on Abrahamin uskonto, käsittää yksin
Jumalan palvonnan, vilpittömän omistautumisen Hänen palvelemiseensa. Jumala sanoi:
”Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni.” [1]
Sitten kun tiedät, että Jumala loi sinut jotta palvelisit Häntä, tulet huomaamaan, ettei voi
olla mitään palvontaa paitsi puhtaalla monoteismilla (arabiaksi: tauhiid). Aivan kuten ei ole
mitään virallista rukousta ilman puhtautta, eikä ole puhtautta lian kanssa, joten ei ole
Jumalan palvontaa samalla kun palvotaan muita Hänen rinnallaan (arabiaksi: shirk). Se,
että liitetään muita Kaikkivaltiaan Jumalan rinnalle, ihmisen palvonta pilaantuu, hänen
tekonsa ovat turhia ja hänet on tuomittu ikuiseen helvetintuleen. Jos havaitset kaiken
tämän, tulet huomaamaan, että kaikkein tärkein huolesi olisi se, että sinulla on kaikki
asiaankuuluva tieto, jotta Jumala voisi pelastaa sinut Helvetin kamalalta syvyydeltä.
Kaikkivaltias Jumala sanoi:
" Totisesti Jumala ei anna anteeksi, että palvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan. Hän
saattaa antaa anteeksi, kenelle tahtoo, muun kaiken paitsi tämän ". [2]
Tämän tyyppinen asiaankuuluva tieto sisältää neljä perussääntöä, joita käsitellään
laajemmin Kaikkivaltiaan Jumalan Pyhässä Kirjassa.
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Ensimmäinen Sääntö:
Ensimmäinen sääntö on tieto siitä, että epäuskovat pakanat, joita Profeetta Muhammad,
salla Allaahu äleihi wa sallam, vastusti, tunnustivat sen, että Kaikkivaltias Jumala- olkoon
Hän ylistetty- on todellakin Luoja, Ylläpitäjä ja tämän mailman Tekijä. Kuitenkaan tämä ei
tehnyt heistä muslimeja. Todiste löytyy tästä jakeesta:
" Sano: «Kuka hankkii teille ravinnon taivaasta ja maan päältä? Tai kellä on kuulo ja
näkö vallassaan? Ja kuka tekee kuolleista eläviä ja elävistä kuolleita? Kuka
harjoittaa käskyvaltaansa?» He vastaavat silloin: «Jumala.» Sano sinä: «Miksi ette siis
palvelisi Häntä?» [3]
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Toinen sääntö:
Toinen sääntö on sen tietäminen, että epäuskovaiset väittävät, etteivät he rukoile
palvontansa kohteita eivätkä pyydä niiltä paitsi sitä varten, että nämä puhuisivat heidän
puolestaan Jumalalle, kuten seuraava jae sanoi:
“Mitä taasen niihin tulee, jotka pitävät itsellään Jumalan vertaisia suojelijoita
sanoen: «Me palvelemme vain niitä, jotta ne lähentäisivät meitä Jumalaan», Jumala
kyllä totisesti heidän riitansa ratkaisee; varma on, ettei Jumala johdata oikeaan
valehtelijoita eikä kiittämättömiä.” [4] Todiste koskien puolesta puhumista löytyy
jakeesta:
"Jumalan sijasta he palvelevat sellaista, mikä ei heitä vahingoita eikä hyödytä, ja he
sanovat: «Nämä ovat meidän välittäjiämme Jumalan luona.»” [5]
On olemassa kahden tyyppistä puolesta puhumista, yksi oikea ja toinen väärä. Toinen on se,
jota haetaan muista lähteistä kuin Jumala koskien asioita, joissa kaikki valta on yksin
Jumalalla. Tämän todiste löytyy seuraavasta jakeesta:
"Te, jotka uskotte, uhratkaa siitä, mitä olemme teille suonut, ennenkuin tulee päivä,
jolloin ei kaupanteko, ystävyys eikä välitys ole mahdollinen. Uskottomat ovat
väärintekijöitä.” [6]
Laillinen puoltolause on se, jota pyydetään Kaikkivaltiaalta Jumalalta, jossa puolestapuhuja
saa voimansa Häneltä, ja se, jonka puolesta puhutaan niin Jumala on hyväksynyt mielellään
hänen sanansa ja tekonsa. Kaikkivaltias Jumala sanoi: "Kuka on se, joka astuisi
välittäjäksi Hänen edessään Hänen sallimattaan?". [7]
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Kolmas sääntö:
Kolmas sääntö on olla tietoinen siitä, että Profeetta Muhammad (salla Allaahu äleihi wa
sallam) ilmestyi kansoille, joilla oli useita uskonnollisia perinteitä. Jotkut palvoivat
enkeleitä, jotkut profeettoja ja Jumalan pyhimyksiä; toiset palvoivat puita ja kiviä, aurinkoa
ja kuuta. Hän kamppaili kaikki näitä kansoja vastaan, kuten pitää, sitkeästi ilman erottelua.
Todiste löytyy seuraavista koraanin jakeista:
" Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme
vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen.” [8]
" Hänen tunnusmerkkejään ovat yö ja päivä, aurinko ja kuu. Älkää kumartako
aurinkoa ja kuuta, vaan kumartakaa Jumalaa, joka ne loi, jos etsitte totuutta!” [9]
" Eikä hän käske teitä ottamaan enkeleitä tai profeettoja herroiksenne". [10]
" Ja kun Jumala sanoo: «Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: «Ottakaa
minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa:
«Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta; jos
olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti sen tietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun
mielessäni, mutta minä en tiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi: totisesti olet Sinä
suuri näkymättömien asioiden tuntija. En minä sanonut heille muuta, kuin minkä
Sinä minulle uskoit: «Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän - Herraanne! ja
minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta
kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken
tapahtuvan todistaja. Jos Sinä suvaitset kurittaa heitä, niin ovathan he totisesti Sinun
palvelijoitasi, ja jos Sinä suvaitset heille anteeksi antaa, niin olethan Sinä mahtava ja
viisas.” [11]
"Ne, joita he kutsuvat avukseen, koettavat itse lähestyä Herraansa, nähdäkseen,
kuka heistä olisi Häntä lähinnä. He halajavat Hänen armoansa ja pelkäävät Hänen
tuomiotansa. Totisesti, Herrasi tuomio on kammottava.” [12]
" Oletteko sitten ajatelleet al-Latia ja al~Uzzaa ja Manatia [13], kolmatta ja viimeistä?
Kuuluvatko pojat teille ja Hänelle tyttäret? Mikä nurja jako! Nämä eivät ole muuta
kuin nimiä, joita te olette antaneet heille, te ja esi~isänne, eikä Jumala ole lähettänyt
heille mitään valtuutta. He noudattavat vain arveluja ja viettiensä oikkuja, vaikka
Jumala totisesti on lähettänyt heille johdatuksen. ” [14]
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Neljäs sääntö:
Ihmiset, jotka liittävät kumppaneita Kaikkivaltiaalle Jumalalle sekä uskossaan että
palvonnassaan meidän aikanamme ovat pahempia joten syyllisempiä kuin ne, jotka tulivat
ennen Islamia. Koska entisten aikojen ihmisillä oli tapana palvoa muita Jumalan lisäksi
menestyessään ja palata todelliseen uskoon kohdatessaan koettelemuksia kun taas
nykyiset polyteistit ovat pysyviä epäuskossaan riippumatta siitä menestyvätkö he vai
kokevatko he koettelemuksia. Tämän todiste on Koraanin jakeessa:
" Kun he astuvat laivaan, he rukoilevat Jumalaa, Häneen täydellisesti uskoen, mutta
kun Hän pelastaa heidät maihin, niin katso, he asettavat epäjumalia Jumalan
rinnalle". [15]
Olkoon Kaikkivaltiaan Jumalan rauha ja siunaukset Muhammadin, hänen seuralaisten ja
kaikkien niiden yllä, jotka seuraavat häntä Viimeiseen Päivään asti.
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6 Koraani 2:254.
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