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Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen.

1. Luku

Kuka Allaah on?

Allaah on Ar-Rabb
(Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.)

Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa paitsi Allaah.
Ja todistan, että Muhammad on Allaahin todellinen palvelija ja lähettiläs.

Allaah on Rabbini.
Allaah on kaiken näkemämme Rabb ja kaiken sen Rabb, jota emme näe, kuten
enkelien ja muiden luotujen, jinnien.
Allaah loi enkelit valosta ja Allaah loi jinnit tulesta.
Kaikki enkelit palvovat Allaahia eivätkä he ole Hänelle missään asiassa
tottelemattomia.
Jinneistä kuitenkin on niitä, jotka uskovat Allaahiin ja he ovat muslimeja mutta
heidän joukostaan on myös sellaisia jotka eivät palvo Allaahia eivätkä usko
Häneen, he ovat Hänelle tottelemattomia, tekevät pahoja asioita ja kutsuvat
ihmisiä pahuuteen. Heidän johtajansa on sheitaan (paholainen).

Allaah loi minut ja Allaah loi sinut ja kaikki nämä mainitsemamme asiat.
Allaah antoi meille monia asioita ja antoi kaikille ihmisille kaiken mitä he
tarvitsevat.
Allaah antoi meille elannon. Allaah antoi meille elämän ja Hän voi myös ottaa
sen pois. Allaah antoi meille näön. Allaah antoi meille ilman, jota me
hengitämme. Allaah teki minusta elävän ja hän teki kaikista ihmisistä eläviä.
Hän on Se, joka antoi heille elämän, ja Allaah voi aiheuttaa sen, että kuolen.
Hän voi ottaa elämäni pois ja Hän pystyy ottamaan kaikkien ihmisten elämät
pois.

Kaikki mistä puhuimme viittaa Rububiijaan (Herruuteen).
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Pieni testi

1. Kuka on Rabbisi?
..................................................

2. Kuka on Hän, joka antoi sinulle kaiken jotta pystyisit pysymään elossa?
.................................................

3. Kuka on Hän, joka loi sinut?
..................................................

4. Kuka on Hän, joka antoi sinulle elämän?
..................................................

5. Kuka on Hän, joka voi ottaa sen pois?
..................................................

Yhteenveto

Jos vastaat oikein olet ymmärtänyt tämän asian, jota kutsutaan Herruudeksi.

Herruus on sitä, että Allaah on ainoa oikea Herra: Hän on Luoja. Hän pitää
kaikesta huolta ja kaikki kuuluu Hänelle. Tämä on tauhiidin merkitys, jota
kutsutaan Herruuden tauhiidiksi.

Kysymys: Mitä on Herruuden tauhiid?

Vastaus: Allaah on minun ja kaiken Rabb. Hän loi kaiken. Hän pitää kaikesta
huolen ja Hän on kaiken omistaja.
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2. Luku

Allaah on Luoja (Al-Khaaliq). Hän loi kaiken. Hän loi taivaat ja maan.
Allaah loi taivaan, jonka näet ylläsi. Hän loi seitsemän taivasta meidän yllämme,
yhden toisensa päälle. Hän loi myös seitsemän maata. Taivaista emme näe kuin
yhden, muut ovat sen yllä. Maista emme näe kuin yhden, jonka päällä olemme.

Kuvia erään muslimisisaren kotikaupungista

Joka hyväksyi Islamin hiljattain Englannissa.
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Allaah loi yön, jonka aikana nukumme.

Hän loi päivänvalon.

Hän loi auringon, kuun, tähdet, niitä on niin monta ja ne ovat niin kauniita.
Allaah loi vuoret, meret, valtameret, eläimet ja puut.

Kuka loi omenat? Kuka loi appelsiinit? Kuka loi banaanit?
Kuka loi kukat? “Allaah on kaiken Luoja.”
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Pieni testi

Varmista tietosi:

1. Kuka on kaiken Luoja?.................................................................
2. Kuka on Hän, joka loi auringon ja kuun?...................................
3. Kuka loi taivaat ja maat?...........................
4. Kuka on Hän, joka loi vuoret?................................................
5. Kuka on Hän, joka loi eläimet (elefantit, karhut, jänikset, lehmät, gasellit ja
linnut)?................................................................
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Kun näet auringon, mieti kuka loi sen. Se antaa meille lämpöä. Monet asiat
maan päällä tarvitsevat lämpöä.

Me kaikki tarvitsemme sen lämpöä. Tarvitsemme sen valoa.

Ajattele kun näet kuun kun se on täysinäinen. Kuinka kaunis se on. Sillä on
rata, mitä se seuraa ja auringolla on rata, mitä se seuraa.
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Mieti valtavia vuoria, joita näet, mieti valtamerten aaltoja, pilviä, sadetta,
vesiputouksia, kukkia, puutarhoja, autiomaata, merta, kuuta ja aurinkoa.
Allaah on kaikkien niiden Luoja.
Hän luo ja Hän antaa ylläpidon. Joten Allaah on Al-Khaaliq (Luoja) ja Ar-
Razzaaq (Elättäjä). Hän antoi meille sateen, joka tulee yläpuolelta. Hän antoi
meille ruokaa ja juomaa. Hän antoi meille kuulon ja näön. Hän antoi meille
ilman, jota hengitämme ja Hän antoi meille rahaa ja omaisuutta.
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Joten me kiitämme Häntä kaikesta tästä ja rakastamme Häntä kaiken tämän
takia. Rakastamme Häntä koska Hän loi meidät ja antoi meille monia asioita.
Rakastamme Häntä koska Hän teki meistä muslimeja.

Rakastamme Allaahia ja teemme mitä Hän pyytää meitä tekemään ja pysymme
poissa asioista joita Allaah pyysi meitä välttämään. Kutsumme Yksin Häneen.
Tämä on palvonnan merkitys. Tätä kutsutaan tauhiid al-Uluhiijaksi.
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Rakastamme Häntä koska Hän on Allaah, ja koska Hän on Armeliain ja
Oikeudenmukaisin. Rakastamme Häntä koska Hänellä on Kauneimmat Nimet.
Hän on Kaiken-Näkevä, Hän näkee kaiken. Hän on Kaiken-Kuuleva, Hän
kuulee kaiken. Hän on kaiken yllä, Valtaistumellaan, taivaitten yllä. Hän tietää
kaiken. Hänellä on kauneimmat Kasvot mutta kukaan ei ole Hänen kaltaisensa,
Korkein. Tämä on Nimien ja Ominaisuuksien tauhiid.
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Pieni testi

Varmista tietosi:

1. Miksi rakastamme Allaahia?
..........................................................................................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. Kuka on Hän, joka teki meistä
muslimeja?..............................................................

3. Kuka on Hän, jota meidän tulisi totella ja palvoa
yksin?...........................................

Kutsumme Häneen. Sanomme ”Oi Allaah” emmekä kutsu keneenkään muuhun
tai mihinkään muuhun kuin Häneen.

Teemme sujuudin (maahan kumarruksen) salaah:ssa (rukouksessa) kun
laitamme otsamme ja nenämme maahan. Tätä kutsutaan sujuudiksi (maahan
kumarrus). Teemme sujuudin (maahan kumarruksen) vain Allaahille.

Tottelemme Allaahia, emme saa olla Hänelle tottelemattomia, koska Allaah
rakastaa, että tottelemme Häntä eikä Hän pidä siitä, että olemme Hänelle
tottelemattomia. Hän palkitsee meidät kun tottelemme Häntä. Hän voi rankaista
meitä kun olemme Hänelle tottelemattomia tai Hän voi antaa meille anteeksi jos
pyydämme Hänen anteeksiantoaan. Hän rakastaa anteeksi antamista.
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Käy kaikki tämä läpi uudestaan. Pyydä äitiä ja isää insha’Allaah (jos Allaah
haluaa) käymään vastaukset läpi kanssasi.
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Me Islamin lapset rakastamme Allaahia.
Rakastamme kaikki Hänen profeettojaan ja lähettiläitään.
Rakastamme profeettojen vaimoja (uskovaisten äitejä).
Rakastamme seuralaisia, olkoon Allaah kaikkiin heihin tyytyväinen.

Pyydämme Allaahilta, että saamme kasvaa Islamissa.
Että elämme kuten Allaah haluaa meidän elävän.
Että kuolemme muslimeina ja että pääsemme paratiisiin ja
että näemme Allaahin Kasvot.

Aamen.




