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Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen 
apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa 
vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka 
Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka 
on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen 
palvelijansa ja lähettiläänsä. 

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja 
pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. 
(Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin 
tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen 
selitys) 

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta 
Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa 
hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, 
sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys) 

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä 
oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja 
Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet 
tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys) 

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin 
Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat 
uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on 
harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin. 
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Tämä kirjoitus on omistettu niille, jotka etsivät totuutta vilpittömästi, rehellisesti ja avoimin mielin! 

Kysymyksiä ennen lukemista: 

1. Mikä on tämä "Vain yksi viesti"?
2. Mitä Raamattu sanoo siitä?
3. Mitä Koraani sanoo siitä?
4. Mikä sinun mielipiteesi on siitä?

Suoraan asiaan 

Aadamin luomisen jälkeen vain yksi alkuperäinen viesti on toistuvasti annettu ihmiskunnalle 
kautta ihmiskunnan historian. 

Niinpä muistuttaakseen ihmisiä siitä ja tuodakseen heidät takaisin oikealle tielle ainoa todellinen 
Jumala lähetti useita profeettoja ja lähettiläitä, mukaan lukien Aadam, Nooa, Abraham, Mooses, 
Jeesus ja Muhammad, välittämään tämän viestin: 

Todellinen Jumala on YKSI. Palvokaa Häntä YKSIN ja pitäkää Hänen käskynsä. 

Todellinen Jumala, Luoja 

Aadamin  Jumala on Yksi 

lähetti: välittämään: 

Nooan   Jumala on Yksi 
Abrahamin  Jumala on Yksi 
Mooseksen  Jumala on Yksi 
Jeesuksen Jumala on Yksi 
Muhammadin  Jumala on Yksi 

Jumala lähetti nämä pääprofeetat samoin kuin useita muita profeettoja ja lähettiläitä toteuttamaan 
useita tehtäviä, joista joitakin ovat: 

1. Saada johdatusta Jumalalta ja välittää se ihmisille.
2. Välittää viesti, että Jumala on Yksi.
3. Olla esimerkkeinä kansoilleen.
4. Ohjata kansojaan pelkäämään Jumalaa ja pitämään Hänen käskynsä.
5. Opettaa seuraajilleen tärkeitä uskonnollisia ja moraalisia periaatteita sekä maallisia asioita.
6. Johdattaa niitä, jotka harhautuivat tai olivat tottelemattomia Jumalalle, tai jotka palvoivat

muita jumalia tai epäjumalankuvia.

3



7. Kertoa ihmisille, että heidät tullaan herättämään henkiin kuolemansa jälkeen ja että he tulevat
tekemään tiliä teoistaan Ylösnousemuksen päivänä. Jokainen, joka uskoo todelliseen
Jumalaan (Allahiin) yksin ja tekee oikeamielisiä tekoja, tullaan palkitsemaan Paratiisilla.
Jokainen, joka ei usko todelliseen Jumalaan (Allahiin) ja on tottelematon Hänelle, hänen
asuinpaikkansa tulee olemaan Tuli.

Sama Jumala loi ja lähetti nuo profeetat ja lähettiläät. Hän on kaikkien ihmisten, eläinten ja olentojen 
Luoja. Hän on tämä YKSI TODELLINEN JUMALA, joka loi koko maailmankaikkeuden ja kaiken, 
mitä se sisältää. Hän on elämän, kuoleman ja kuoleman jälkeisen elämän Luoja. 

Tämän todellisen Jumalan, Luojan, ykseys on ilmiselvä ja helposti löydettävissä muslimien 
Kirjoituksesta (Koraanista) ja Kirjan ihmisten (juutalaisten, nasaretilaisten ja kristittyjen) 
aikaisemmista Kirjoituksista. 

Tutkimalla Jumalan käsitettä Raamatusta ja Koraanista vilpittömästi ja puolueettomasti vilpitön 
totuuden etsijä pystyisi erottamaan ainoastaan todelliselle Jumalalle kuuluvat ainutlaatuiset 
ominaisuudet. 

Seuraavana on joitakin näistä ominaisuuksista, jotka erottavat ainoan todellisen Jumalan muista, jotka 
väittävät olevansa jumalia: 

Tämä todellinen Jumala on Luoja, ei luotu. 
Tämä todellinen Jumala on YKSI, ei kolme tai enemmän! Hänellä ei ole kumppaneita tai 
vertaisia. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. 
Tämä yksi todellinen Jumala on luotujensa havaintokyvyn ulkopuolella; kukaan ei voi nähdä 
Häntä tässä elämässä. 
Tämä yksi todellinen Jumala on ikuinen; Hän ei kuole tai muutu. Hän ei ole muuttunut lihaksi 
missään luotujensa muodoissa. 
Tämä yksi todellinen Jumala ei tarvitse ketään, kuten äitiä, vaimoa, tai poikaa; tai mitään, 
kuten ruokaa, juomaa tai apua. Mutta muut tarvitsevat Häntä. 
Tämä yksi todellinen Jumala on ainutlaatuinen loistokkaissa, täydellisissä ja kauniissa 
ominaisuuksissaan; kukaan ei ole Hänen kaltaisensa. Häneen ei voida liittää mitään ihmisten 
tai eläinten tunnusmerkkejä. 

Voimme käyttää näitä tunnusmerkkejä ja ominaisuuksia (samoin kuin muita, jotka kuuluvat Hänelle 
yksin) tutkiessamme ja hylätessämme mitä tahansa väitteitä jumalana olosta. 

Nyt käännyn keskustelemaan aikaisemmin mainitusta yhdestä viestistä ja aion siteerata joitakin 
jakeita Raamatusta ja Koraanista, jotka vahvistavat Jumalan ykseyttä. 

Mutta ennen sitä haluaisin jakaa kanssanne tämän ajatuksen. Jotkut kristityt saattavat ihmetellä: 

On päivänselvää, että Jumala on 
yksi. Me uskomme yhteen Jumalaan. 
Joten mitä itua tässä on? 
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Kuitenkin luettuani ja tutkittuani suuren määrän kristinuskoa koskevia materiaaleja ja keskusteltuani 
useiden kristittyjen kanssa olen tullut ymmärtämään, että kristityt ymmärtävät tämän yhden 
Jumalan sisältävän: 
 

1. Isän 
2. Pojan 

3. Pyhän hengen 
 
Joten perustuen terveeseen järkeen ja yksinkertaiseen logiikkaan, vilpitön ja rehellinen totuuden etsijä 
voisi päätellä: 
 

 Mitä te tarkoitatte sanomalla, että JUMALA on YKSI, samalla kun viittaatte 
KOLMEEN JUMALAAN? 

 Onko Jumala YKSI KOLMESSA vai KOLME YHDESSÄ?! 
 
Sen lisäksi ja kristittyjen uskonkappaleitten mukaan näillä kolmella "Jumalalla" on erilaiset 
identiteetit, kuvat, roolit ja tehtävät: 
 

1. Isä=Luoja 
2. Poika=Pelastaja 

3. Pyhä henki=Neuvonantaja 
 
Jos Jeesus, Poika (tai Jumalan poika) on todella Jumala tai osa yhdestä Jumalasta, eikö tämä ole 
ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamatussa kerrotaan: kukaan voi nähdä Jumalaa eikä kuulla Hänen 
ääntään? Raamatussa sanotaan: 
 

 "…Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet hänen kasvojaan." (Joh. 5:37) 
 "…Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä…" (1. Tim. 6:16) 
 "…Sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon." (2. Moos. 33:20) 

 
Perustuen näihin ja muihin raamatullisiin teksteihin, kysyn vilpittömästi ja rehellisesti: "Kuinka me 
voimme sovittaa yhteen opinkappaleen siitä, että Jeesus on Jumala ja raamatullisen todistuksen, ettei 
kukaan ole koskaan nähnyt Jumalaa tai kuullut Hänen ääntään?" 
 
Eivätkö juutalaiset hänen aikanaan, hänen perheensä ja seuraajansa NÄHNEET Jeesuksen (Jumalan 
pojan, kuten jotkut uskovat!) ja KUULLEET hänen äänensä? 
 

 Onko Jumalaa koskevassa totuudessa mitään salaista tai salattua tarkoitusta? 
 
Raamatussa painokkaasti todistetaan vastakkaista, kun se kertoo Jumalan sanovan: "…Minä olen 
Herra, eikä muuta jumalaa ole. En ole puhunut salassa … Minä olen Herra, minä puhun julki totuuden ja 
minun sanani ovat oikeat." (Jes. 45:18-19) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Joten mikä on totuus? 
Ole hyvä ja lue jae uudelleen 

ja ajattele sitä!
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Nyt lähtekäämme matkalle etsimään totuutta yhdestä todellisesta Jumalasta Raamatussa ja 
Koraanissa. 

Tämän matkan lopussa ja kun olet lukenut tämän kirjasen ja etenkin alla mainitut jakeet kriittisesti, 
vilpittömästi, rehellisesti ja ajatellen, haluaisin tietää reaktiosi tai näkemyksesi. 

Ollakseni niin puolueeton kuin mahdollista, siteeraan jakeet ilman minkäänlaista kommenttia. 
Ole hyvä ja lue seuraavat jakeet huolellisesti, kriittisesti ja ilman mitään ennakkomielipiteitä. 

Yksi todellinen Jumala Raamatussa (Vanha Testamentti) 

 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin." (5. Moos. 6:4) 
 "…Teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa 

syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta 
pelastajaa kuin minä." (Jes. 43:10-11) 

 "…Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä." (Jes. 44:6) 
 "…Ei ole muuta jumalaa kuin minä. Minä olen vanhurskas pelastaja, ei ole ketään muuta. Kääntykää 

minun puoleeni, maan kaikki ääret, antakaa pelastaa itsenne … Minun edessäni on notkistuva jokainen 
polvi…" (Jes. 45:21-23) 

Nämä ovat vain joitakin jakeita Vanhasta Testamentista. 

Muistatko muita samanlaisia jakeita? 

Yksi todellinen Jumala Raamatussa (Uudessa Testamentissa) 

 "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu." (Mark. 10:18) 
 "Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet 

lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." (Joh. 17:3) 
 "…Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella." (Matt. 4:10) 
 "…Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra." (Mark. 12:29) 
 "Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." (1. Tim. 2:5) 

Muistatko muita jakeita vahvistaen sen, että JUMALA ON VAIN YKSI? 
(EI KOLME!) 
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Yksi todellinen Jumala Koraanissa 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi. Allah, Muista
Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä
Hänellä ole ketään vertaista." (Koraani 112:1-4)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi
kuin Minulla (Allah), joten palvokaa Minua." (Koraani 21:25)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Varmastikin ne, jotka sanoivat: 'Allah on
kolmannes kolmesta (pyhässä kolminaisuudessa)', ovat uskottomia. Mutta ei ole jumalaa (ei
ketään, jolla on oikeus tulla palvotuksi) kuin Yksi Jumala (Allah). Jos he eivät lakkaa siitä,
mitä he sanovat, totisesti, tuskallinen kärsimys tulee kohtaamaan uskottomia heidän
joukostaan." (Koraani 5:73)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys):"…Onko Allahin kanssa mitään iläähiä
(jumalaa)? Ei, mutta useimmat heistä eivät tiedä!" (Koraani 27:61)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys):"…Onko Allahin kanssa mitään iläähiä
(jumalaa)? Allah on Ylhäinen korkealla kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät (Hänelle)
kumppaneiksi!" (Koraani 27:63)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys):"…Onko Allahin kanssa mitään iläähiä
(jumalaa)? Sano: 'Tuokaa todisteenne, jos olette totuudellisia.'" (Koraani 27:64)

Todellakin tämä viesti koskien Jumalan ykseyttä (arabiaksi täuhiid) on 
Koraanin keskeinen teema. 

Johtopäätökset 

Nämä jakeet kuten sadat muut todisteet Raamatusta ja Koraanista vahvistavat tämän yhden, ikuisen 
viestin, että todellinen Jumala on vain YKSI. "Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki ääret, antakaa 
pelastaa itsenne, sillä MINÄ OLEN JUMALA, EIKÄ MUUTA JUMALAA OLE." (Jes. 45:22) 

Raamattu ei ainoastaan vahvista, että Jumala on YKSI, vaan se myös paljastaa, että todellinen 
Jumala, Luoja, on ainoa Pelastaja. "…Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni 
tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä." (Jes. 43:10-11) 

Joten tämän vahvistuksen mukaan kaikki muut oletetut jumalat tai jumalolennot kuten Jeesus, 
Pyhä henki, Brahma, Višnu, Šiva, Krišna tai Buddha eivät ole jumalia tai YHDEN 
TODELLISEN JUMALAN ilmentymiä. 

Sellaisten valheellisten uskojen vuoksi sen jälkeen kun juutalaiset olivat palvoneet muita jumalia 
"…Herra vihastui heihin." (4. Moos. 25:3). Samoin Mooses tuhosi kultaisen vasikan. 

Toisaalta essealaiset, aikainen kristitty unitaarinen yhteisö, kestivät kidutusta ja vainoa, koska he 
kieltäytyivät vaihtamasta Jeesuksen yksijumalaisia oppeja Paavalin keksintöön kolminaisuudesta. 

Lyhyesti sanoen sama Jumala, Luoja, lähetti kaikki Jumalan profeetat, mukaan lukien Aadam, Nooa, 
Abraham, Mooses, Jeesus ja Muhammad, välittämään saman viestin: 

Todellinen Jumala on YKSI. Palvokaa Häntä YKSIN ja pitäkää Hänen käskynsä. 
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Koska nuo profeetat ja lähettiläät saarnasivat samaa yhtä viestiä, heidän uskontonsa tulee olla 
sama! Joten mikä on noiden profeettojen ja lähettiläiden uskonto? 

Noiden profeettojen viestin ydin oli alistuminen Jumalan tahtoon. Arabiankielinen sana "ISLAM" 
tarkoittaa "ALISTUMISTA". 

Koraani vahvistaa, että islam on kaikkien Jumalan profeettojen ja lähettiläiden todellinen 
uskonto. Tämä Koraanista löytyvä tosiasia voidaan löytää myös Raamatusta! 

Lopulta, saavuttaaksemme pelastuksen meidän tulee vastaanottaa ja uskoa yllämainittuun viestiin 
halukkaasti ja täydestä sydämestä. Kuitenkaan tämän tekeminen ei riitä! Meidän tulee myös uskoa 
kaikkiin Jumalan todellisiin profeettoihin (mukaan lukien profeetta Muhammadiin) ja seurata 
heidän todellista johdatustaan ja opetuksiaan. Tämä on portti onnelliseen ikuiseen elämään! 

Joten jos olet vilpitön totuuden etsijä ja pelastuksen rakastaja, sinä saattaisit harkita tätä NYT, ennen 
kuin se on liian myöhäistä! ENNEN KUOLEMAA! Se voi tapahtua pian! Kuka tietää? 

Yksi asia vielä... 

Viimeinen ajatus! 

Ne, jotka ovat vilpittömiä, rehellisiä, vakavia, puolueettomia ja 
avarakatseisia etsiessään totuutta, saattavat kysyä seuraavanlaisia 

kysymyksiä ajateltuaan tätä yhtä viestiä kriittisesti: 

Joten mikä on totuus? 
Mikä on valhetta? 
Mitä minä voin tehdä? 

Pohdittuasi ja tutkittuasi uudelleen tätä tärkeää ja ratkaisevaa asiaa avoimin mielin ja vilpittömin 
sydämin voit uskoa vilpittömästi ainoaan todelliseen Jumalaasi (Allahiin), jolla ei ole kumppania eikä 
poikaa. Voit uskoa Häneen ja palvoa Häntä yksin ja uskoa, että Muhammad on Hänen profeettansa ja 
lähettiläänsä, samoin kuin Nooa, Abraham, Mooses ja Jeesus. 

Nyt voit halutessasi lausua seuraavat sanat: 

Äsh-hädu ällää iläähä illä Allah 
wä äsh-hädu ännä Muhammadän rasuulu Allah. 
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Tämän arabialaisen lausuman suomenkielinen käännös on: Todistan, ettei ole mitään jumalaa, joka on 
palvonnan arvoinen, paitsi Allah, ja todistan, että Muhammad on Allahin lähettiläs. 

Tämä todistus on ensimmäinen askel tiellä iankaikkiseen elämään ja todellinen avain Paratiisin 
porttiin. 

Jos päätät seurata tätä tietä, voit ottaa yhteyttä muslimiystävääsi, lähimpään islamilaiseen keskukseen 
tai minuun (autan sinua mielelläni). 

Kyllä, sinä pystyt siihen! 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Oi 'ibäädii (Minun palvelijani), jotka ovat 
rikkoneet itseään vastaan (tekemällä pahoja tekoja ja syntejä)! Älkää luopuko Allahin armon 
toivosta: totisesti, Allah antaa anteeksi kaikki synnit. Todella Hän on Anteeksiantava, Armelias. 
Kääntykää katuvina ja kuuliaisina todellisessa uskossa (islamilainen yksijumalaisuus) Herranne 
puoleen ja alistukaa Hänelle (islamissa) ennen kuin rangaistus teitä kohtaa, (ja) silloin teitä ei 
tulla auttamaan.'" (Koraani 39:53-54) 

Pääasiallisten islamilaisten termien lyhyitä selityksiä 

Allah: Yhden todellisen Jumalan, Luojan, oikea nimi. Allah on koko ihmiskunnan todellinen Jumala 
(juutalaisten, kristittyjen, muslimien, hindujen ja niin edelleen). 

Muhammad: Yhden todellisen Jumalan (Allahin) viimeinen profeetta. 

Islam: Alistuminen Luojan, todellisen Jumalan (Allahin) tahtoon. Henkilö voi saavuttaa todellisen 
onnellisuuden ja mielenrauhan ainoastaan alistumalla ja tottelemalla todellista Jumalaa. 

Muslimi: Henkilö, joka alistuu todellisen Jumalan (Allahin), Luojan tahtoon. Jokainen arabi ei ole 
muslimi, eivätkä kaikki muslimit ole arabeja. 

Koraani: Jumalan sana, joka ilmoitettiin profeetta Muhammadille. 

Jos näissä artikkeleissa jokin uskonto on erehdyksessä esitetty väärässä valossa, ilmoittakaa 
missä olemme erehtyneet ja todistakaa näkökohtanne viitteisiin tukeutuen, niin tulemme 
tekemään parhaamme sen korjaamiseksi. Pitäkää kuitenkin mielessä, ettei eroavuus mielipiteessä 
ole pätevä syy 
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korjauksen tekemiseen. Mutta mikäli tosiasioissa, määritelmissä, päivämäärissä tai jonkun uskonnon 
opeissa on virheitä, me haluamme korjata ne. 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja 
hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita 
Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2) 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi 
ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen ja 
kärsivällisyyteen." (Koraani 103) 

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos joku kutsuu muita seuraamaan 
oikeaa johdatusta, hänen palkkionsa tulee olemaan sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä 
(oikeudenmukaisuudessa), ilman että heidän palkkionsa vähenee siitä millään tavoin. Jos joku kutsuu 
toisia seuraamaan virheitä, hänen syntinsä on sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä 
(synnillisyydessä), ilman että heidän syntinsä vähenee siitä millään tavoin." (Muslim) 

'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Välittäkää (opetukseni) ihmisille, 
vaikka se olisi yksi lause, ja kertokaa muille Israelin lasten tarinoita (jotka on opetettu teille), sillä 
sen tekeminen ei ole syntistä. Jokainen, joka kertoo valheen minusta tarkoituksellisesti, tulee varmasti 
ottamaan paikkansa (Helvetin) tulesta." (Al-Bukhari) 
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