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Trosbekendelsen/Shahada
Den første af troens handlinger eller søjler som de også kaldes, er trosbekendelsen. Det er
her det hele starter. Ordene i den islamiske trosbekendelse, sagt med oprigtighed og fuld
overbevisning, er forskellen mellem muslim og ikke-muslim. Ordene er: La ilaha ill Allah,
Muhammadun Rasulu Allah, der betyder: Der er ingen anden sand gud end Allah (Gud),
og Muhammad er Guds sendebud. Denne trosbekendelse kaldes Shahada.
Trosbekendelsen er Islams vigtigste søjle og en muslim bør opføre sig i overensstemmelse
hermed, således at man udfører alle sine handlinger med oprigtig tro.
Shahada formulerer den sandhed, at der ikke er nogen gud som må tilbedes foruden Allah.
Han, er Den Eneste Sande Gud, som alene fortjener tilbedelse, eftersom Han er den som
giver liv, og som opretholder, og giver næring til, menneskeheden med Sine ubegrænsede
gaver.
Denne bekræftelse indeholder tre aspekter:
●

En bekendelse i dit hjerte om, at Gud er altings Skaber. Du skal bevidne, at
Skaberen af hele universet inklusiv stjernerne, planeterne, solen, månen, himlene
og jorden med alle dens former for liv, både dem vi kender og dem vi ikke kender til,
er Gud. Det er Ham der forårsager liv og død, og Han alene er Opretholderen, og
Den der giver tryghed. Dette hedder: Guds Ene-Herredømme.

●

En bekendelse i dit hjerte, hvor du bevidner, at ingen har ret til at blive tilbedt
undtagen Gud alene. Begrebet tilbedelse indeholder mange betydninger i det
arabiske sprog: Det tilkendegiver, at al form for tilbedelse er ment for Gud (og ingen
andre, hvad enten det er en engel, et sendebud, profeten Jesu, profeten
Muhammad, en helgen, et idol, solen, månen og alle andre former for falske
guddomme). Dette hedder: Guds eneret for tilbedelse.

●

En bekendelse i dit hjerte, hvor du bevidner, at alle de bedste navne og de mest
fuldkomne egenskaber, tilkommer Gud. Han ser og hører alt, hvad vi laver og siger.
Han har 99 navne (dette er blot de af menneskene kendte), der hver især beskriver
en egenskab hos Ham. Han er Den Alt Hørende, den Alt Seende. Den Mest
Retfærdige. Den Mest Barmhjertige. Den Nådigste, Den Evige.
Og dette hedder: Guds Eneret for Sine Navne og Egenskaber.

Dette er den sande tro, dén tro der blev fulgt af Guds Sendebude fra Noah, Abraham,
Moses og Jesu til Muhammad (Guds velsignelser og fred være med dem) og deres
rettroende følgere.
Ved den anden del af shahada bekræfter man at profeten Muhammad (fred være med
ham) er Guds tjener og udvalgte budbringer. Det er derfor en muslims pligt at adlyde
Profetens påbud, at tro på hans ord og at praktisere hans lære. Man efterkommer
Profetens praksis ved at undgå hvad han har forbudt og udføre hvad han har påbudt, og
forsøge at udføre hvad han har tilskyndet til. Heri ligger også det meget vigtige forhold, at
det er vores pligt at tilbede Gud, kun - og vitterlig kun - på den måde Profeten har vist os
ved sit eksempel og sine ord; for hele Profetens lære var åbenbaringer og inspiration givet
til ham af Gud. Som Gud sagde:
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”Muhammad er ikke fader til nogen af jeres mænd, men han er Guds Sendebud og profeternes
segl og Gud ved alle ting.”
(Koranen 33:41)

”Og hvad Sendebudet giver jer, skal I tage imod og hvad han forbyder jer, skal I afholde jer fra..”
(Koranen 59:8)

”Sig (oh Muhammad til menneskeheden): Hvis I elsker Gud så følg mig..”
(Koranen 3:32)

Hvad angår andre end Muhammad, skal deres udtalelser godtages eller afvises alt efter om
de er i overensstemmelse med Guds Bog Koranen og Sunnah (Profeten Muhammads
levevis, befalinger, handlinger i tilbedelse, udtalelser osv.) eller ej, idet den guddommelige
Åbenbaring stoppede efter Profeten Muhammads død og den vil ikke blive genoptaget før
tiden for Jesu’ nedstigning og han (Jesu) vil regere med retfærdighed i overensstemmelse
med de islamiske love igennem de sidste dage på jorden.
Det er absolut nødvendigt at ytre: La ilaha ill Allah, Muhammadun Rasulu Allah, der
betyder: Der er ingen anden sand gud end Allah (Gud), og Muhammad er Guds sendebud
(enten på arabisk eller evt. dansk). Som det fremgår af Profeten Muhammads udtalelse til
hans onkel Abu Talib ved den sidstnævntes død:

”Oh onkel, hvis du siger det (laa ilaha illa Gud, Muhammadar-Rasuul Gud), så vil jeg være i
stand til at argumentere på dine vegne overfor Gud på Opstandelsens Dag.”
Profetens onkel tog dog ikke imod opfordringen, og døde i stedet på sine forfædres
afgudsdyrkende tro. Abu Talib vil selvom han støttede Profeten (fred være med ham), blive
oprejst blandt taberne på Opstandelsens Dag.
Gud Den Mest Retfærdige siger:

”Og den som modsætter sig budbringeren efter, at den rette vej er blevet
vist for ham, og følger (en) anden end de troendes vej, ham lader Vi følge,
det han selv har fulgt, og udsætter ham for helvede – hvilken ond slutning.”
(Koranen 4:115)
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