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Kiitokset
KuKa tahansa, jokayrittääkirjoittaakirjasenni-
meltä”Islaminpääpiirteet”,onryhtynyterittäin
suureentyöhön.Kuinkatäysmittaisenelämäntavan
kaikkipääpiirteetvoitaisinkaanvangitavain10.000
sanalla?Joskirjoittajaopiskeleeislamia,mutta
eiitseolemuslimi,onhänentehtävänsäerittäin
haastava.Ennenkirjoittamistakirjoittajaon”riisu-
nutkenkänsä”astuakseentoisenuskonperinteen
pyhällemaalle.Tämälyhytkirjaontällaisenaske-
leentulos.

Työnionomistettuetenkinbirminghamilai-
sillemuslimiystävillenijakollegoilleni,jotkaovat
omallaesimerkilläänopettaneetminulleislamis-
taniinpaljonsellaista,mitäenolisikoskaanvoi-
nutoppiakirjoista.

ErItyIsEstI haluaIsIn kiittääpanostuksestaseu-
raaviamuslimioppineita,jotkaovatkriittisestilu-
keneetteoksenijajoidenviisauttaolensaanut
käyttäähyödykseni:ShaykhMohammadAmin,
professoriHasanAskari,al-HajjiAbdullahBaw-
hab,YahyaBirt,tohtoriJabalM.Bauben,Maulana
M.TariqKamal,professoriYahyaMichotjatohtori
M.YusufQamar.Lisäksiolenkiitollisuudenvelassa
seuraavillekolmellekristityllepapille,jotkaovateri
tavoinomistautuneeteriuskontojenvälisenyhteis-
ymmärryksenedistämiseenjajotkaystävällises-
tilukivatjakommentoivatteostani:MichaelBar-
nesSJ,MatthewJoyjaPatMcCaffreySSC.Vastuu
lopullisestatekstistäonminun.Muslimiperinteen
mukaisestipyydänyhteisöäkorjaamaanvirheenija
Jumalananteeksiantoamistätahansavirheistä,joi-
tatekstisaattaasisältää.

Chris Hewer
Birmingham
Maaliskuussa
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Esipuhe
KIrjoItan erittäinmielelläniesipuheentällehie-
nolleteokselle,jonkaystävänijakolleganitohtori
ChrisHeweronkirjoittanut.Maailmassa,jokaon
täynnäuskonnollistajarotuperäistävihaa,onjo-
kainenyrityskirjoittaatietynuskonnonpääpiir-
teistäerittäintervetullut.Vuoden2001syyskuun
11.päivänjälkeenmonionkysellyt,mitäislamoi-
keastaanon.Se,ettäihmisethaluavatymmärtää,
ontoivoaantavamerkki,sillänimenomaantietä-
mättömyysruokkiiennakkoluuloja.

NykyisessätehtävässäänBirminghaminpiispan
neuvonantajanaChrisontoiminutansiokkaas-
tiyhteistyönedistämiseksikaupunginmuslimiyh-
teisönkanssajasenpuolesta.Tämäkokemusjate-
räväakateeminenymmärrystekeväthänestäsopi-
vanhenkilöntämänkirjankirjoittamiseen.

Nykytilastojenvalossaarvioidaan,ettäyli25
prosenttiamaailmanväestöstäonislaminuskoisia
jakutenChristuleelyhyestiselittämään,sanais-
lamtarkoittaa’rauhaa’.Chrisonollutherkkäjato-
tuudenmukainenmuslimienperususkonkappalei-
takohtaanjaonkertonuttarinan’niinkuinseon’.
Erityisestihaluanylistäähäntäsiitä,ettähänon
onnistunutkirjoittamaanhelppolukuistatekstiä
ilman,ettäyksityiskohdatolisivatkärsineet.

ProfEEtta MuhaMMadeliharmoniassamui-
denuskontojenkanssa.Jostämäkirjaeiainoastaan
kouluta,semyösauttaarakentamaanhyviäväle-
jäeriuskontojaedustavienyhteisöjenvälilläjatu-
leeolemaansuuripalvelusihmiskunnalle.Toivon
jarukoilen,ettäChrisintyöpalkitaantälläperus-
teella.

Tohtori Jabal M. Bauben
Johtaja, Islamin sekä kristinuskon ja
islamin välisten suhteiden keskus
Teologinen tiedekunta, Birminghamin yliopisto,
Iso- Britannia
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Kääntäjän sanat:
juMalan nIMEEn, Globalisoituvassamaailmassa
onentistätärkeämpääoppiaerilaisuudesta.Homo-
geenisetyhteisötovatmuuttumassahiljalleenmo-
nikulttuurisiksi,javalitettavanuseintämäerilaisuus
herättäävihamielisyydentunteita.Tämävihamieli-
syysjohtuukuitenkinmonestitietämättömyydestä
taijopaväärästämielikuvasta.Onhelppoatuomita
pahaksituntematonjakasvotonryhmä.

Co-ExIstFoundationinkirjojentarkoitusonkaa-
taatämätietämättömyydenmuurijapoistaatunte-
mattomuudennaamio.Oppimallatoisistauskon-
noistajaelämäntavoistavoimmetuodavihamieli-
syydentilallemyötätunnonjaennakkoluulojenti-
lalleymmärtäväisyyden.KutenKoraanissaonsa-
nottu”Ihmiset,loimmeteidätmiehestäjanaisesta,
jateimmeteistäkansojajaheimoja,jottaoppisitte
tuntemaantoinentoisenne.”(49:13)

ChrIs hEwErInkirjaonjuurioikeateosajamaan
tätäjaloaagendaa.Hänonkristittyteologijahyvin
perehtynytislamiinjatätenerinomaisessaasemas-
satutustuttamaankristitytlukijatislamiin.Tohto-
riHewerononnistunuttiivistämäänislamintär-
keimmätperiaatteet,opetuksetjaelämäntavattä-
hänlyhyeenkirjaseen,jonkakiireinenkinnykyih-
minenehtiilukemaanmuutamassatuokiossa.Täs-
täsyystäpäätinosallistuatähänkirjaprojektiinja
kääntääsensuomenkielelle.Näintarpeenhelpolle
tekstille,jokatutustuttaisisuomalaislukijantähän
vaikuttavaanjatärkeäänuskontoomme.

loPuKsI haluan kiittäätohtoriHeweriähänen
yhteistyöhalukkuudestaan,ShaykhBahmanpouria
hänenohjauksestaan,äitiäniPaulaKemelliäjaKir-
siKokoitatekstinoikolukemisestasekävaimoani
antamastaantuesta.

Helsingissä 29 heinäkuuta 2013 
Abbas Bahmanpour
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Mistä onkaan kyse?
“jos vaInvoisinpäästäpääsisisällejakatsoamaa-
ilmaasieltäkäsin,ehkäsittenymmärtäisinsinua
paremmin.”Juuritätäajatustayritämmekintoteut-
taatässälyhyessäkirjassa-katsoamaailmaamus-
liminsilmin.Muslimionhenkilö,jokaseuraais-
lamiaelämäntapanaan,jotentulemmekatsomaan
elämääislamintarjoamannäkemyksenkautta.

Aloittakaammehaasteella.Kuinkaislaminelä-
mäntavanvoisitiivistäävainyhteenlauseeseen?
”Islamtarkoittaainhimillisenjatasapainoisenelä-
mänelämistätäydessäharmoniassaJumalan,mui-
denihmistenjakokoluomakunnankanssa.”Sii-
näseonpähkinänkuoressa.Loputkirjastaontuon
lauseenpurkamista.

Aloittakaamme Jumalalla
juMala onolemassa.Tämäontäysinselvääisla-
milaisessamaailmankatsomuksessa.Luonnollisesti
muslimifilosofitovatkäyneetsyvällisiäkeskustelu-
jaJumalanolemassaolontodistamiseksi,muttasii-
täaiheestariittäisiainestatoiseenkirjaan.Meläh-
demmesiitä,ettäJumalaonolemassa.Mitävoim-
mesanoaJumalasta?Islaminydinon,ettäJuma-
laonyksieikäluomakunnassaolemitäänJuma-
lankaltaista.Jumalaontäysinainutlaatuinen.Ju-
malaaeivoijakaaosiin.Jumalaeijaajumaluuttaan
minkäänihmisentailuodunolennonkanssa.Tätä
osoittaaarabiankielinenJumalaatarkoittavasana,
Allah.KirjaimellisestisetarkoittaaJumala.Seon
sana,jollaeiolemonikkoja.Allahonyksieikävoi
ollaenempääkuinyksi.

arabIaa Puhuvatjuutalaiset,kristitytjamusli-
mitkäyttävätsanaaAllahpuhuessaanJumalasta.
AllahtarkoittaasitäyhtäjatodellistaJumalaa,jota
Mooses,JeesusjaMuhammad,nuokolmenerius-
konnonsuurhenkilöt,palvoivat.Kaikki,jotkaseu-
raavatnäidenkolmenesimerkkiäelämässään,eli
juutalaiset,kristitytjamuslimit,kutsuvatJumalaa
Allahiksi-puhuessaanarabiaatietenkin.

TätäarabiankielistäJumalaatarkoittavaasanaa
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käytetäänkaikkiallamaailmassasiellämissämus-
limejavainon.Islaminytimenäonperiaate,että
Jumalaonyksieikäolemitäänmuutapalvomisen
arvoistakuinJumala.

Kuinka voimme  
puhua Jumalasta?
juMalan MaaIlMa oninhimillisenkokemuksem-
meulottumattomissa.Kutsummesitä”transsen-
dentaaliseksimaailmaksi”.Meidänkielemmeei-
vätriitätästäpuhumiseen.Käyttäessämmesellai-
siasanojakuin”maailma”ja”tuonpuoleinen”pu-
hummerunollisellakielellä.”Jumalanmaailma”ei
olejokinkaukainenpaikka,johonvoisimmepääs-
tä,josmeillävainolisitarpeeksivahvaraketti.Se
onymmärryksemmekentänulkopuolella.Sanom-
me”ajanjapaikan”ulkopuolella.

Kaikkimitäsanomme”Jumalanmaailmasta”
onmeidänmaallistenkieliemmerajoittamaaja
pakostakinriittämätöntä.KunpuhummeJuma-
lasta,mikäonkokoteologiantarkoitus,yritäm-
meainaparhaammemukaanpärjätäriittämättö-
mänkielemmepuitteissa.Tiedämme,ettäemme
senavullasaavutakohdettamme,vaanjoudumme
käyttämäänmeilletarjollaoleviakehnojatyökalu-
japuhuaksemmeJumalastaparhaammemukaan.

täMäontottakaikkienuskontojenkohdalla.Ai-
nakunpuhummeJumalasta,olemmekielenrajoit-
tamia,vaikkakuinkaoppineiltahaluaisimmekaan
kuulostaa.Tämäeikuitenkaanolekoskaanestänyt
ihmisiäajattelemastaJumalaajakirjoittamastaJu-
malasta.Oppineetovatuurastaneettämänkysy-
myksenparissatuhansienvuosienajan.

Onolemassasuuriakirjastojatäynnäkirjoja,
joitamuslimioppineetovatkirjoittaneetviimeis-
ten1400vuodenaikana,ainaMuhammadinajas-
talähtien.AinakunluemmejotainJumalaakos-
kevaa,myöstästäkirjasta,meidäntäytyymuistaa,
ettäkyseessäonvain”parasyrityksemme”kuvata
Jumalaa,silläJumalaonkuitenkinmaalistenkie-
liemmeulottumattomissa.
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Jumala
voIMMEKuvaIlla JumalaatarkastelemallaHänen
tekojaan.Ensinnäkinvoimmesanoa,ettäJuma-
laonLuoja,jokaonluonutkaikenolevaisen.Juma-
laontäydellinen,eikäJumalanmaailmassaolemi-
täänsijaaepätäydellisyydelle.Tätenmaailmankaik-
keusoliJumalanluomanatäydellinen.Seonaina
muutoksenjakehityksenalainen.Maailmankaik-
keudessamikääneipysypaikallaan.Kaikkijoko
säilyytuossatäydellisessäolotilassataionhajoa-
massajatulossaepätäydelliseksi.Jokaisenihmisen
velvollisuuson”suojellaluomakuntaa”jasaadase
säilymääntuossatäydellisessäolotilassa,johonJu-
malasenalunperintarkoittikin.

KaikkionJumalanluomaa.Hänonainoa,jolla
eiolealkuatailoppua.Voimmesiissanoa,ettäJu-
malaonkaikkitietäväjakaikkivoipa.Jumalanvoi-
maluokaikenjasäilyttääkaikenolevaisena.Onil-
meistä,ettäLuojatietääparhaitenkuinkaluoma-
kunnantulisitoimia.Kukatietäisikäänmootto-
rintoiminnotparemminkuinsensuunnittelija?
SuunnitelmassaanJumalaonsiirtänytosantäs-
tätiedostaihmisille,jottamevoisimme”huoleh-
tia”Jumalanluomakunnastajasaadasesaavutta-
maantäydenpotentiaalinsa.TämäJumalansuun-
nitelmasuohuomattavankunnianjokaisellemie-
hellejanaiselle.JokainenmeistäonJumalanedus-
tajamaanpäällä.

Hieman arabiaa
MItäsIIs”islam”jamuslimi”tarkoittavat?Arabi-
ankielionkieli,jokaonrakentunutsanaperheiden
ympärille,janäilläsanaperheilläonyhteinenjuu-
ri.Jokainenjuurimuodostuukolmestakirjaimesta.
Kaikkisanat,joissaonnämäkolmesamaakirjain-
ta,ovatosayhtäperhettäjanäinollenniidentar-
koituksillaonyhteys.

Esimerkiksi:Ottakaammearabiankielinensa-
najuuris-l-m.Voimmetehdäkolmenkirjaimen
perheentästäyhteisestäjuuresta.
islam
muslim
salam
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näEtKöKolMIKIrjaIMIsEnjuurenjokaisessasa-
nassa?Nämäsanatovatsukuatoisilleen.Ensim-
mäinen,islam,merkitseesitäJumalantarkoittamaa
jahaluamaaolotilaa,jossaihminenontäydellises-
säharmoniassaJumalan,jokaisenkanssaihmisenja
kokoluomakunnankanssa.Toinensana,muslim,
tarkoittaaolentoa,jonkaJumalaonluonutjajoka
onsiinätäydellisessäharmonianolotilassa,mihin
sanaislamviittaa.Kolmassana,salam,onaktiivi-
nenvoima,jokasaaaikaanislaminolotilanjatekee
luomakunnastamuslimin.Kunkaksimuslimiata-
paatoisensa,hetervehtivättoisiaansanomallasa-
lam’alaikum,mikäonjoskuskäännetty”rauhaol-
koonsinulla”,muttamikäoikeastaantarkoittaa”tu-
lelähemmäksisitätäydelliseenharmonianolotilaa
Jumalankanssa,mikäonislam.”

Täydellisessä harmoniassa oleminen
josPuhuMMEharmoniastakaikkitietävänjakaik-
kivoivanLuojanjaluomakunnanvälillä,niinseon
kuin”oppisimmepaikkammejärjestelmässä”.Näin
ollenlöydämmeroolimmesuuressasuunnitelmas-
sajatäytämmekohtalommetäydellisesti.Tämä
vaatiialistumista,elimeidäntulisisanoa”Juma-
latietääparhaitenjaminätottelen”.Tämäonmyös
osaislamintarkoitusta:täydellisenharmonianja
rauhanvoisaavuttaavain,kunhyväksyyJumalan
suunnitelmankokonaisuudessaanjaosallistuusii-
henoikeaantasapainoonminkäLuojatarkoitti.

Huomasitko,ettäyllämainittusanamuslimvoi
viitatakaikkiinolentoihineikävainihmisiin?Kun
jokainenosaluomakunnastaontoteuttamassaoi-
keanroolinsaJumalansuunnitelmassa,niinseon
muslim.Tämätarkoittaasitä,ettäeläimetovat
muslim,kasvitovatmuslim,jakaikkimaailman-
kaikkeudenfyysisetosat,kutenaurinkojatäh-
det,vuoret,joetjailmajotahengitämme,nekaik-
kiovatmuslim.

Tämätarkoittaamyös,ettänekaikkitoteutta-
vatroolinsaJumalanluomakunnassajameidänih-
mistenvelvollisuusonvalvoa,ettäasiaonnäinja
säilyynäin.Kaikki,minkäJumalaonluonut,on
osatäydellistäluomakuntaa.Tämätarkoittaa,että
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neonluotumusliminajaovatislaminolotilassa.
Toisinsanoenaurinko,kuujatähdet,eläimet,

linnutjakalat,puut,kasvitjakukat,vuoret,ilmaja
mereteivätvoivalitaovatkonemuslimvaieivät.
Näinneonluotujatämäonniidenpaikkaluoma-
kunnassa:puuonmuslim.Ainoastaanihminenon
erilainen.Jumalaonantanutmeilleihmisilleva-
paantahdonainutlaatuisenlahjan,jottavoimme
vapaastialistuasiihenharmoniaan,jonkaJumala
meilletarkoittikinjaollamuslim,taivoimmeka-
pinoidaJumalansuunnitelmaavastaanjaollaei-
muslim.

Tämäonihmisenäolemisenainutlaatuinenar-
voasema.

Ajan alusta lähtien
huoMasItKo, Että muutamassaviimekappalees-
sakäytimmesanaaislamjamuslimkursivoituna?
Tälleonolemassasyy.Kunkäytämmenäitäsano-
jatällätavalla,onniissätiettyajattomuus,jokapa-
laaainaluomakunnanalkuunasti.AatamijaEeva,
ensimmäisetihmiset,olivatluotumuslim-tilaanai-
vankutenkaikkimuutkin,jotkaovatkoskaanelä-
neet.Tälläonhiemanerimerkityskuinsillä,kun
käytämmesanojaislamjamuslimitavallisesti.Sil-
lointarkoitammetiettyäelämäntapaajailmestys-
tä,jonkaProfeettaMuhammadvastaanotti,kuin
myöshänenesimerkkiään.

Muhammadjakaikkihänenjälkeensätulleet
ihmisetolivattietenkinmuslimeja,muttaheeivät
olleetensimmäisiä.

Muhammad,jokaeliseitsemännellävuosisa-
dallaajanlaskummejälkeen,eialoittanutuuttaus-
kontoanimeltäislam,vaanpikemminkinhänkut-
suiihmisiäpalaamaansiihenharmoniaan,jokaon
islamjajokaoliJumalansuunnitelmaainaaikojen
alustalähtien.

Johdatus
jos IhMIstEntuleetoteuttaatämätärkeäroo-
lijaollaJumalanedustajiamaassajahuolehtiako-
koluomakunnasta,tulemmetarvitsemaanjohda-
tusta.Kuinkavoimmevarmistaa,ettäkaikkipy-
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syyLuojansuunnitelmanmukaisena,josmeilläei
ole”kaavaa”,jonkamukaantoimia?Jumalanmaail-
mastatähänmaailmaantulevaajohdatustakutsu-
taanilmestykseksi.Vainilmestyksenlahjallavoim-
meeläämuslim-elämää.Ilmestystuleeihmisille
kahdenlähteenkautta.

Toinenonpyhätkirjat,joitaJumalaonlähettä-
nytaikojenalustasaakka.Toinentapaontutkia
”Luomakunnankirjaa”,elikaikkeasitä,minkäJu-
malaonluonut.”Joshaluattietäämitäonsuunni-
telijanmielessä,tutkivalmistunuttatyötä.”Tämä
tarkoittaasitä,ettätiede,tutkimusjaluonnolli-
seenmaailmaanperehtyminenovatkaikkitärkei-
täosiamuslim-miehentai-naisenelämää.Islami-
laisessakatsomuksessaeiolemitääneroa”uskon-
non”ja”tieteen”välillä.Luonnollisenmaailman
tutkiminenjapyhiinkirjoihinperehtyminenovat
molemmatJumalantottelemistajapalvontaa.

Tutkimuksemmelopussa,olettaen,ettäolem-
mesuorittaneetneoikein,päädymmeniidenyh-
teiseenlähteeseen,jokaonkaikkitietäväJuma-
la.Luonnollisestiainaaloittaessammetieteellisen
tutkimuksenmeidänpitäätyöskennellätietynke-
hyksenpuitteissa.Tämänkehyksenäonnepyhät
kirjat,joitavastaanvoimmeverratalöytöjämme
kaikestasiitä,mitäJumalaonkauttaaikojenlähet-
tänytilmestyksienmuodossa.

Kaikki muslimit ovat 
luonnonsuojelijoita
osa IhMIsEnäolemistatässäislamilaisessake-
hyksessäonhuolehtiaympäristöstäjasiitäluodus-
tamaailmasta,jossaelämme.Meilläeioleoikeut-
takäyttääväkivaltaaluomakuntaavastaansaastut-
tamallasitäjatuhoamallasenluonnollistatasapai-
noa.Tosiaan,osavastuutammeihmisinäonylläpi-
tääjaedesauttaatuotatasapainoa.Kaikkimuslimit
ovatluonnontieteilijöitäja-suojelijoitakuinmyös
ympäristötieteilijöitä.

Otsonikerroksentuhoutumisenestäminen,jo-
kien,merien,ilmanjamaansaastuttamisenlopet-
taminen,geneettisentieteenviisaskäyttöruoka-
lähteidemmekehittämisessä,kaikkinämäovatosa
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musliminaolemistajaovatkaikkiJumalantottele-
mistajapalvontaa.Kaikkitieteellisetedistysaske-
leetovatmahdollisestihyödyllisiäluomakunnalle,
muttaniitäpitääkäyttääsopusoinnussaJumalan
suunnitelmankanssa.

Tämätarkoittaa,ettätautejavastaankamppai-
leminen,puhtaidenvesilähteidenjariittävänruo-
antarjoaminenkaikillemaanasukkaillejauusiu-
tuvienenergialähteidenkehittäminentulevillesu-
kupolvilleovatkaikkiJumalanpalvelemisenas-
pektejajatätenosaislamia.

Vastuu ja velvollisuus 
vaPaan tahdonsuomaluottamusjailmestyksi-
nätulleidenpyhienkirjojentarjoamajohdatustuo
mukanaanvelvollisuudentaakanjokaisenihmisen
käyttäytymiselle.Jokainenmiesjanainenonvel-
vollinenvastaamaanJumalallesiitä,kuinkahänon
käyttänytvapaantahdonlahjaajakuinkahänon
hyödyntänythänellesuotuajohdatusta.Elämäm-
melopussajokainenmeistätuleekohtaamaantuo-
mionJumalan,ainoanjalopullisentuomarinedes-
sä,sillävainJumalatietäämitäoliihmisensydä-
messä,kunhäntekitietynteon.Heille,jotkapyr-
kivätolemaantäydellisiämuslimejavapaantahdon
käyttöonsuurijatärkeävelvollisuus.

Kuntaashe,jotkamieluumminuskottelevat,
ettäminkäänlaistatilintekoajaviimeistätuomiota
eioleolemassatulevatkohtaamaan–musliminä-
kökannaltakatsottuna–niinsanotunjärkyttävän
herätyksen.Jokainenihminenjoutuuantamaan
täydenselonteonelämästäänjasinäpäivänäeitu-
leolemaanmitääntekosyitäeikäketäänmuuta,jo-
tavoisisyyttääomistateoistaantaijokapelastaisi
meidätmeitäodottavastatuomiosta.

Johdatusta aina  
luomakunnan alusta asti
juMala on oikeudenmukainen.Olisitäysinepä-
oikeudenmukaistapitääihmisiävastuullisinate-
oistaanantamattaheillejohdatustasiitä,kuinka
heidäntulisielääelämänsäjaantamattaheillesi-
tämittapuuta,jotavastaanheidättullaantuomit-
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semaan.Tämätarkoittaa,ettäJumalanolisipitänyt
antaajohdatustaaivanalustaastihetiensimmäisil-
leihmisille.

Islamissaensimmäisetihmisetmaanpäälläoli-
vatAatamijaEevajanäinollenheolivatensim-
mäiset,jotkavastaanottivatjohdatuksenJumalal-
ta.AatamijaEevaolivatmuslimejajaelivätaluk-
sitäydessäharmoniassaJumalanjakokoluoma-
kunnankanssa.Sittenhesortuivatvääräänte-
koon.HekatuivatjaJumalanrajattomanarmeli-
aisuudenansiostasaivatanteeksiannon.Saatuaan
anteeksiannonhepalasivatmuslim-olotilaan,jo-
tenislamissaeiolemitäänkristittyjenperisynnin
tapaistaoppia.AatamijaEevatekivätvirheen,ka-
tuivatjasaivatanteeksiannonjaelivätharmonias-
saJumalankanssa.Heidänvirheelläänolivaikutus
vainheihinitseensä,eikäsilläollutvaikutustahei-
dänjälkeläisiinsä.

Profeetta Aatami
aataMI olI ensimmäinenihminen,jokavastaan-
ottiilmestyksenJumalaltajajotakäskettiinsovel-
tamaantätäjohdatustamaanpäällä.Tämätekihä-
nestäprofeetan.Islamissaprofeettaonihminen,
jonkaJumalaonvalinnutvastaanottamaantaivaal-
lisenviestinjajulistamaantätäviestiämaanpäällä
sanoillaanjaomallaelämäntavallaan.

Aivankutenmainitsimme,ettäJumalaoikeu-
denmukaisuudessaanlähettijohdatuksenAata-
millehänenollessaanensimmäinenihminen,niin
Jumalaonlähettänytjohdatuksenmyöskaikille
maailmankansoilleunohtamattayhtäkään.Kaik-
kimaankansatovatsaaneetainakinyhdenlähet-
tilään,jokatoimukanaanjohdatuksenjaelämän-
tavan.Keitänämäkaikkiprofeetatsittenolivat-
kin,sitäemmetiedä.Kuinkamoniheistätoimu-
kanaantietynpyhänkirjanJumalalta,sitäemme
myöskääntiedä.Islamonkuitenkinmelkovar-
makahdestaasiasta:mikäänkansaeijäänytjohda-
tustavaille,jotenkaikkitulevatkohtaamaantuo-
mionjalähetettyjohdatusoliainaperuspiirteil-
täänsama.KuinkaoikeudenmukainenJumalavoi-
sijohdattaatiettyäkansaaelämäänyhdellätaval-
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lajatoistajollaintoisella?Tämänviestinydinoli
ainaislam,elialistumistaLuojansuunnitelmalle,
jottakaikkiluodutvoisivateläätäydellisessähar-
moniassa.

Tästäjuontaakaksitärkeäähuomiota.Ensin-
näkinislameiolekoskaannähnytitseäänpelk-
känäuskontonavaanpikemminkaikkienihmis-
tenluonnollisenaelämätapanaainaaikojenalus-
tasenloppuunsaakka.Tämätarkoittaa,ettäkun
muslimitlöytävätsamankaltaisuuksiamuistaus-
konnoista,ontämäheilleriemunaihe,silläseon
todistesiitä,ettätämäkinkansaonseuraamas-
saheillelähetettyäjohdatusta,vaikkakinepätäy-
dellisessämuodossa.Toiseksi,ainakunmuslimit
kohtaavatuusiakansojaeripuolillamaailmaa,hei-
däntulisiosoittaakunnioitustasitäkohtaan,mikä
näilläonjäljelläJumalanlähettämästäjohdatuk-
sesta.Kaikkinämäkohtaamisettuleekuitenkin
punnitavertaamallaniidenihmistenelämäntapaa
ProfeettaMuhammadintuomaanilmestykseenja
hänenelämäntapaansakäytännönesimerkkinä.

Millainen henkilö?
MIllaInEn hEnKIlöontämämuslim-miestai
-nainen,jokatäyttääJumalanhänellesuomanvel-
vollisuudenollaJumalanedustajanamaanpääl-
lä?Kuinkatällainenhenkilövoidaankasvattaa?
Tämänkasvatuksentarjoavatkaikkiislaminkäy-
tännöt:rukous,almut,pyhiinvaellusjaoikeanlai-
nenyhteiskunnallinenelämä.Johdatuksentarjoa-
vatuskonperiaatteet,jotkaperustuvatJumalanil-
mestykselle.Kaikkiennäidenpääasiallinenlähde
onKoraani,ilmestys,jonkaProfeettaMuhammad
vastaanottijajotaonopetettujatkuvanajamuut-
tumattomanasukupolvienajan.Kuitenkinoikeat
teotjaoikeauskoeivätolepäämääräitsessään.Ne
johtavatjaajavatmuslim-henkilöäainalähempään
jaintiimimpääntietoisuuteenJumalanläsnäolosta,
jokaeioleainoastaanJohdattajajaTuomari,vaan
myösYstävä,jokaonlähempänäihmistäkuinhä-
nenomakaulavaltimonsa.

Tämäonmuslim-elämänpäämäärä:elääai-
naisessajumalatietoisuudentilassa,varmanasiitä
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mahtavasta,vaikkakinpakottavastatietoisuudes-
ta,siitäintiimistäyhteydestä,jokavallitseeLuojan
jaihmisen,luomakunnanhuipun,välillä.

Muhammad ja Koraani
MuhaMMad syntyinoinvuonna570jaa.”Jaa.”
tarkoittaa”jälkeenajanlaskunalkua”jaonyhtäkun
jKr.KoskajKr.onlyhennystermistä”jälkeenKris-
tuksen”onseoikeaoppisestivainkristittyjenkäyt-
tämä.Tämäntakiajaa.onuskonto-oppineiden
suosima.1

MuhammadsyntyikauppiasperheeseenMe-
kankaupungissaArabianniemimaalla,nykyisessä
Saudi-Arabiassa.Mekkakirjoitetaanjoskusmyös
MakkataiMakkah.Mekkaolikauppakaupunkija
arabienpyhiinvaelluskohde.Arabitolivatenim-
mäkseenepäjumaliapalvovakansa,pientäryh-
määlukuunottamatta,jokauskoivainyhteenJu-
malaan,muttajollaeiollutpaljoatietoaJumalasta.
TämänkaltaiseenperheeseensyntyiMuhammad.

MolempienMuhammadinvanhempienmeneh-
dyttyä,hänetkasvattiensinhänenisoisänsäjasit-
temmineräshänensedistäännimeltäAbuTalib.
Hänoppikauppiaantaidotseuratessaansetään-
sätämänkauppamatkoilla.Muhammadistatu-
liarvostettutyössäänjanoinkahdenkymmenen-
viidenvuodenikäisenähänavioituiKhadijah-ni-
misenleskenkanssa,jokaomistiomanliikeyrityk-
sen.Muhammadolitunnetturehellisyydestäänja
luotettavuudestaanniinkaupallisissakuinhenki-
lökohtaisissakanssakäymisissään.Muhammadei
ottanutminkäänlaistaosaaepäjumalienpalvon-
taan,vaanvetäytyipitkiksiajoiksimietiskelemään.
HänmietiskeliuseinHira-luolassaMekanliepeillä
sijaitsevallavuorella.

EräänäyönäRamadan-kuunlopullavuonna610
jaahänolimeditoimassatässäluolassa,kunta-
pahtuijotain,mikämuuttihänenelämänsä.Medi-
tointiinuppoutuneenahänhuomasivaloisanhah-
monhorisontissalähestyvänhäntä.Tämäolien-
keliGabriel,jokakauttahistorian,olitunnettuJu-
malanviestinviejänäihmiskunnalle.Gabriellä-
hestyiMuhammadiajakäskihäntäresitoimaan
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Jumalannimeen.Kutenuseimmathänenaikaisen-
sa,Muhammadeiollutsaanutkoulutustakirjoit-
tamisessa.EnkelilähestyiMuhammadia,ottihä-
netsyleilyynsäjaastuitaakse.Jälleenkerranen-
kelikäskihäntäresitoimaan.Nytsanojakumpu-
siMuhammadinsydämestäilman,ettähänolisi
tiennyt,kuinkanesinnepäätyivät.Häneitodella-
kaanollutniitäkeksinyt,eikähänentarvinnutnii-
täopetella,nevainolivatsiellä,purkautuenhänen
sydämestäänsieltä,minneJumalaolineilmes-
tysenkelinsäGabrielinkauttaasettanutkin.

TämäoliKoraaninilmestymisenalku.Kirjan,
jonkaJumalalähettiMuhammadillejajohdatuk-
seksikokoihmiskunnallesiitäajastaeteenpäin.
Ontodellatärkeääkäsittäämuslimienymmärrys
siitä,ettäKoraanieioleMuhammadinlaatimate-
os,vaankirjaimellisestiJumalanSana,jonkaJu-
malalähettiilmestyksenäMuhammadille,jokaoli
selähettiläs,jokajulistisenkokomaailmalle.Mu-
hammadinsydänolipuhdistettu,jottaseolisise
puhdaskanava,minkäkauttaKoraanivoisisaapua
maailmaan.

Koraaniilmestyitällätavalla,Profeetanhuu-
lilla,osissaseuraavienkahdenkymmenenkolmen
vuodenaikanaainaMuhammadinkuolemaan
saakka.Vaikkakinseilmestyitietyssäkontekstissa
jatuleenäinollenymmärtäätuokontekstimieles-
sä,niinsenviestionkuitenkintarkoitettukaikille
ihmisillejakaikilleajoille.

Koraaniilmestyiarabiankielellä,jokaoliMu-
hammadinpuhumakieli,jottahänymmärtäisi
senjasoveltaisisenkäytäntöönelämänsäaikana.

Ei ensimmäinen vaan viimeinen
aataMI olIensimmäinenprofeetta,jokavastaan-
ottiilmestyksenJumalaltajahänenjälkeensämuita
profeettojaonlähetettykaikillemaailmankansoil-
le.Koraanimainitseenimeltänoinkaksikymmen-
täviisiprofeettaa,joistakaksikymmentäyksiovat
juutalaisellejakristilliselleperinteilletuttuja.Hei-
täovatesimerkiksiNooa,Aabrahami,Iisak,Isma-
el,Jaakob,Daavid,Salomon,Mooses,Elias,Joonas,
JohannesKastajajaJeesus.Muhammadnäkiit-
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sensäseisovantässäprofeettojenjatkumossa,joka
ulottuutakaisinainaAatamiinasti.Koraanisanoo,
ettäMuhammadonviimeinentässäprofeettojen
ketjussajakaikkienprofeettojensinetti.Koraani-
kaaneiollutensimmäinenilmestynytkirja.

Aikaisempiakirjojaolilähetettymaailmaneri
kansoille.KoraanimainitseeselkeästiviisiJuma-
lanilmestyksenälähettämääkirjaa.Niitäonvoi-
nutollamoniamuitakin,muttaniidennimetei-
vätolemeidäntiedossamme.Nämäviisikirjaaon
annettutietyilleprofeetoille.Aabrahamillean-
nettiinkirja,jokaonsittemminmenetetty,mut-
tajohonKoraaniviittaanimellä”lehdet”tai“kir-
jatutsivut”.MooseslähetettiinTauraatin(Tooran)
kanssa,DaavidZabuurin(Psalmien),JeesusInjii-
lin(Evankeliumin)jaMuhammadKoraaninkans-
sa.Ytimessäänkaikkinämäilmestyskirjatsisälsi-
vätsamanjohdatuksen,muttasetapa,jollajohda-
tustulipannakäytäntöönyksityiskohdissaanoli
omintakainenjokaiselleprofeetallejajokaiselle
ajallejapaikalle.

Yksihaasteonse,ettämeilläeioleyhtäänvar-
mastiaitoakopiotaalkuperäisestäTauraatista,Za-
buuristataiInjiilistä.MeilläonToora,hepreankie-
lisenRaamatunensimmäisetviisikirjaa,jamyös
DaavidinPsalmit,muttaemmevoiollavarmoja
ettänämäovatjuurinekirjat,jotkanämäprofee-
tatvastaanottivatilmestyksinä.

KristillinenhistoriaeitiedostaJeesuksenvas-
taanottaneenilmestyskirjaanimeltäInjiil,mutta
kuitenkintälläarabiankieliselläsanallaonsaman-
kaltainenjuurikuinkreikankieliselläsanalla,josta
saammesanan”evankeliumi”.

Juutalaiset, kristityt ja muslimit
KoraanIn ja islaminnäkökulmastaMoosesja
JeesusolivatJumalantodellisiaprofeettoja,jotka
tulivatjohdattamaanihmisiäoikeallepolulle.Tuo
polkuonsetäydellisenharmonianpolkuJumalan
jakokoluomakunnanvälillä,jokaonislam.Näin
onselvää,ettäMoosesjaJeesusjakaikkiaikaisem-
matprofeetatolivatmuslimeja.JosMoosesjaJee-
susolisivateläneetMuhammadinaikana,niinhe
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olisivattunnistaneethänenolevanJumalanPro-
feettajaettäKoraanionJumalanSanajailmestys
Häneltä.Muhammadselkeästiodotti,ettäMoo-
seksenjaJeesuksenseuraajattunnistaisivathänet
senjälkeen,kunhänestätuliProfeetta.

Koraaniantaajuutalaisillejakristityille”kir-
jankansan”kunnioitettavantittelinviitatennii-
hinkirjoihin,jotkaannettiinMooseksellejaJee-
sukselle.Valitettavastinämäkirjatovatepäluotet-
tavia.Joissainkohdinneeroavatkertomuksissaan
Koraanistajatämäluosuurenongelman.Koraa-
niilmestyiMuhammadillejajoukkohänenseu-
raajistaanoppivatsenulkoasuoraanhänenhuu-
liltaan.Hänenomanelämänsäaikanakirjuritkir-
jasivatsenpaprykselle,nahalle,lehdille,kivilleja
kuivilleluille.

Vainmuutamavuosihänenkuolemansajälkeen
koottiinyksilopullinenmanuskriptitarkastamal-
lakirjurienkirjoituksiaProfeetankumppanienul-
komuistiinvertaamalla.Tämämanuskriptikopi-
oitiinjalähetettiineripuolillemuslimimaailmaa.
Tämäntuloksenameilläonyksilopullinenteksti,
jokaonsäilynytmuuttumattomanaainanykypäi-
väänsaakka.

Kaikkitämämerkitseesitä,ettämuslimeille
Koraanintekstionainaetusijalla.Jostoisetpyhät
kirjateroavatsiitä,niinniilleonvarmastitapah-
tunutjotakin.Jokoalkuperäisversiotaonmuutet-
tujossainvaiheessahistoriaataiosaalkuperäises-
tätekstistäonmenetettytaiehkäpäjokuontäyt-
tänyttyhjiätilojaomillasanoillaan.Kutenvoiku-
vitellaonvuosisatojenaikanajuutalaisten,kristit-
tyjenjamuslimienvälilläollutmelkotarmokkai-
takeskustelujaheidänvastaavienilmestyskirjojen-
saaitoudesta.

Serkkuja uskossa
on KuItEnKIn selvääjakiistämätöntä,ettäjuuta-
laiset,kristitytjamuslimitovat”serkkujauskossa”.
TarinaalkaaAabrahamista,jokaolinaimisissaSaa-
rankanssa,muttakuitenkinpariskuntaeliyhdessä
vanhaksilapsettomana.SaaraehdottiAabrahamil-
le,ettähänottaisiegyptiläisenpalvelijan,Haaga-
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rin,toiseksivaimoksi,jottasaisilapsiahänenkans-
saan.AabrahamjaHaagarsaivatpojannimeltäIs-
mael.SittenJumalasiunasiSaaranjahänkinsai
lapsenAabrahaminkanssa,jonkahenimesivätIi-
sakiksi.JumalakuitenkinkäskiAabrahaminvie-
määnHaagarinjaIsmaelinpoisPalestiinasta,lu-
vatensuojellaheitäjanostaasuurenkansanIsma-
elista.

IslamilaisenperinteenmukaanAabraham,
HaagarjaIsmaelmatkustivateteläänArabiannie-
mimaanhalkiainaMekkaansaakka,jonneHaa-
garjaIsmaelasettuivatasumaan.Aabrahamjakoi
aikansasenjälkeenPalestiinassaasuvienSaaran
jaIisakinjaMekassaasuvienHaagarinjaIsmaelin
välillä.JuutalaisetpolveutuivatIisakistajatästä
kansastasyntyisittemminJeesus.Arabiankansa
tuliIsmaelistajaheidänkeskuudestaansyntyiMu-
hammad.SiispänäemmekuinkaMooses,Jeesus
jaMuhammadkaikkijakavatAabrahaminesi-isä-
näänjanäinjuutalaisuus,kristinuskojaislamovat
kaikkiserkkujaAabrahaminuskossa.

Pyhiinvaellus
KErran vuodEssaonhajjineliMekkaantehtä-
vänpyhiinvaelluksenaika.Tämäonmaailmansuu-
rinvuotuinenihmistenkokoontuminen,johon
osallistuuarvioidenmukaankaksimiljoonaaih-
mistäjokavuosi.

Muslimittulevatsinnekaikistamaailmankol-
kista,jokaisestaetnisestäryhmästäjakaikkiaeri
kieliäpuhuen,kokoontuenrukoilemaanJumalaa.
Hajjeioleainostaanyhteysmaantieteellisestija-
kautuneellemuslimiyhteisölle,vaanseyhdistää
myöseriaikakausienmuslimeja.Monethajjinrii-
teistäpalaavatprofeettaMuhammadinkauttapro-
feettaAabrahamiinjaIsmaeliin.

KerranvieraillessaanMekassa,kunIsmaeloli
jokasvanutaikuiseksi,Aabrahamrakensihänen
kanssaanrakennuksen,jossahevoisivatpalvoaJu-
malaa.TämärakennusonKaabajaseseisooedel-
leenkinMekassa,tosinseonuudelleenrakennet-
tumoneenotteeseenvuosisatojensaatossa.Tämä
rakennusonnytkaikkienmuslimienrukousten
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maallinenkeskipiste.Jokapäivä,viisikertaapäi-
vässä,muslimientuleeirrottautuaaskareistaanja
kääntyäkohtiKaabaa.Vähintäänkerranelämäs-
sään,joshänonsiihentaloudellisestijaterveydel-
lisestikykenevä,tuleejokaisenmuslimimiehenja
-naisenseuratatätäsuuntaakokoruumiillaanja
suorittaapyhiinvaellusMekkaan.Pyhiinvaellus
onmaailmanlaajuinenkokoontuminenjavuosi-
satojakattavayhdistyminen,kaikkiJumalanpal-
vontaavarten.Mennessäänpyhiinvaellukselletu-
leemiestenpukeutuakahteenvalkoiseenkankaan-
palaseen,jotenhekaikkiovattäysinsamannäköi-
siäsosiaalisestastatuksestaan,vauraudestaantai
etnisyydestäänriippumatta.Naistentuleepukeu-
tuakoristelemattomaantäysimittaiseenvaattee-
seen.Siispäjopavaatetussymbolisoirukoukseen
keskittyneidenmuslimienyhtenäisyyttäjayksi-
mielisyyttä.

Mekassaollessaanpyhiinvaeltajatkiertä-
vätKaabanympärijarukoilevatsielläaivanku-
tenAabraham,HaagarjaIsmaeltekivät.Sittenhe
juoksevatseitsemänkertaakahdenkukkulanvä-
lillämuistaakseenHaagarinepätoivoistavedenet-
sintää,kunhänluulipienokaisensakuolevanja-
noon.SilläkerrallaJumalasoiIsmaelillejaHaaga-
rillevesilähteen.Samalähdevirtaavielätänäpäi-
vänäkin.SennimionZamZamjapyhiinvaeltajat
juovatsenvettäjatuovathiemansiitätuliaisiksi
perheelleenjasukulaisilleen.Hajjsaavuttaahuip-
pupisteensäkunkaikkimenevätMekanulkopuo-
lellaolevalleArafatintasangollerukoilemaan.Tä-
mäonmerkittävähetkisilläkaikki,jotkasillähet-
kellävilpittömästikatuvatsyntejään,saavatvar-
muudenJumalananteeksiannosta.Yhdessähesei-
sovatjarukoilevatmuutamantunnin,jokainen
täysinyksin,muttayhtenäisenämuidenkanssaJu-
malanedessä.

Seuraavanapäivänäkaikkipyhiinvaeltajatme-
nevätlähelläsijaitsevaanpaikkaan,jossakoho-
aakolmekivipylvästä.TämäkinliittyyAabraha-
minjaIsmaelinaikaan.Jumalakoettelinäitäkah-
taprofeettaanähdäkseen,olivatkohetodellatot-
televaisiakaikissaasioissa.AabrahamsaiJumalal-
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tamääräyksenuhrataIsmaeljaIsmaelpuolestaan
saikomennontullauhratuksi.Yhdessähemenivät
aavikolletoteuttamaanJumalanmääräystä.Mat-
kallasinneSaatanatulihoukuttelemaanheitäka-
pinoimaanJumalaavastaan.HeajoivatSaatanan
poisheittämälläkiviä.Vielätänäpäivänäkinkaik-
kipyhiinvaeltajattekevätsamankivittämälläkol-
meapylvästämerkkinäsiitä,ettähekinpyrkivät
ajamaanSaatananjasynninpoiselämistään.

HeidänJumalaltasaamansakokeenratkaiseva-
nahetkenä,kunIsmaelodottikuolemaajaAabra-
hamolivalmisuhraamaanhänet,Jumalapysäyt-
tiAabrahaminjasanoihänelle,ettäheidäntuli-
siuhratavuohiIsmaelinsijaan.Heolivatläpäis-
seetkokeen,tottelemallaJumalanmääräyksiäkai-
kissaasioissa,janäinollenIsmaelinhenkisäästet-
tiin.Lähistöltäisäjapoikalöysivätvuohen,jonka
heuhrasivataivankutenheitäolikäsketty.Pyhiin-
vaeltajatjamuslimitkaikiallamaailmassa,juhli-
vattätäpäivääuhraamallaeläimen,valmistaensii-
täruokaajatarjoamallajuhla-aterian.

Tämänjuhlapäivännimion’Iidal-Adha,Uhri-
lahjanjuhla.Osajokaisestatällätavallauhratusta
eläimestäannetaanperheenjäsenillejanaapureil-
lejaosaköyhille,jottakaikkisaavatnauttiajuh-
la-ateriasta.SamainentarinaonmyösRaamatus-
sa,muttasiinäkertomuksessaIisakoliuhrattava-
naeikäIsmael.Tämäoneräskiistanalaisistakysy-
myksistäjuutalaisten,kristittyjenjamuslimienvä-
lillä.Koraaninmukaanonselkeää,ettäIsmaeloli
koeteltavana.

Takaisin Muhammadin  
luokse Mekkaan
MuhaMMad ItsE suorittihajjintällätavallajape-
rustiyhteydenAabrahamiinjasuoritettaviinriit-
teihin,kutenKoraaniolihäntäneuvonut.Ilmes-
tyksenalkuvuosina,senalettuavuonna610jaa.,
Muhammadjamuslimeidenpieniryhmä,jotkaus-
koivatKoraaninviestiin,joutuivatMekanpakanoi-
densorrettaviksi.Koraaninensimmäisenäilmesty-
neetjakeetkutsuivatihmisiäjättämäänepäjuma-
lienpalvonnanjasensijaanpalvomaanvainJuma-
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laa.Ensimmäisiämuslimejakoeteltiinheidänus-
kossaan,muttahekestivätsorronjavähitellenhei-
dänmääränsäkasvoimuutamaantusinaan.Tähän
aikaanMuhammadsuorittiyöllisenmatkansa(is-
raa’),jossahänetvietiinJerusalemiinjasieltätai-
vaisiinJumalanläheisyyteen,missähäntäneuvot-
tiinpäivittäisissärukouksissa.Tämäntapahtuman
takiaJerusalemonislaminkolmanneksipyhinkau-
punkiMekanjaMedinanjälkeen.Medinaonkau-
punki,johonMuhammadmyöhemminmuutti.

Vuonna615jaa.Muhammadolihuolissaansii-
tä,ettämekkalaisetsurmaisivatkaikkimuslimit,
jotenhänlähettiosanmuslimeistahakemaantur-
vaaAbessiiniankristityltäkuninkaalta.Kunhe
saapuivatkuninkaanhoviin,tämäpyysiheitäresi-
toimaanmuutamiajakeita,joitaheolivatoppineet
ulkoaKoraanista.Kunkuningaskuulinämäjakeet
häntunnisti,ettätämäoliviestiJumalalta,aivan
kutenhänenseuraamansakristinusko.Hänantoi
muslimijoukollevaltakuntansasuojeluksenjahe
jäivätsinnekunnesoliturvallistapalataMuham-
madinseuraanvuosiamyöhemmin.Tämäolien-
simmäinenkohtaaminenmuslimienjakristittyjen
välillä,muttayhteiseloeiainaollutyhtäiloista.

Vuonna622jaa.MuhammadmuuttipoisMe-
kastajäljelläolevienmuslimienkanssajaheaset-
tuivatasumaanYathribinkaupunkiin,noin300
kilometriäMekastapohjoiseen.Yathribuudelleen-
nimettiinMedinaksi,mikäonlyhennys”Profee-
tankaupunki”-nimestä.Medinanasukkkaatoli-
vatkuulleetMuhammadinviestinjakutsuivathä-
netperustamaanmuslimiyhteisönheidänkaupun-
kiinsa.Islamsiirtyiuuteenvaiheeseen.Muham-
madinolinytjohdettavajärjestäytynyttäyhteis-
kuntaajaperustettavalakeja,joidenmukaansi-
tätulisihallita.TästälähtienKoraaninjakeetoli-
vatpaljon”perustuslaillisempia”vakiinnuttaenne
periaatteet,joidenmukaanmuslimiyhteisöätu-
lisijohtaa.Ontärkeäähuomioida,ettäMuham-
madonsekäprofeettaettäyhteiskunnallinenjoh-
taja.Islamissaeioleuskonnonjapolitiikanvälistä
jakoa,sillämolemmatovatosiaKoraaninperusta-
maaelämäntapaa.ProfeettaMuhammadjahänen
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perillisensäolivatniinuskonnollisiakuinpoliitti-
siakinjohtajiamuslimiyhteiskunnassajaislamilai-
sessavaltiossa.

Niidenkymmenenvuodenaikana,jotkaMu-
hammadasuiMedinassa,hänjoutuimuidenmus-
limienkanssataistelemaanMekanpakanoitavas-
taanpuolustaakseenmuslimiyhteisöä.Muhamma-
dinkuolemanhetkelläsuurinosaArabianniemi-
maanheimoistaolihänenhallintonsaalaisiajane
olivathyväksyneetislaminelämäntapanaan,sa-
mallakunkristitytjajuutalaisetsaivatharjoittaa
omaauskontoaanjanauttivatmuslimiarmeijan
suojeluksesta.

Ensimmäisenvaimonsakuolemanjälkeen
vuonna621jaa.,Muhammadavioituikahdentois-
tanaisenkanssa,jotkakuuluivateriarabiheimoi-
hin.Joskushänavioituipoliittisistasyistä,vahvis-
taakseenhyvätsuhteettiettyynheimoon,jajoskus
hellyydestäleskeäkohtaan,jonkaaviomiesolime-
nehtynyttaistelussa.Koraanisalliimuslimimie-
henavioituaneljännaisenkanssasilläehdolla,et-
tähänkohteleekaikkiatasa-arvoisesti,muttaMu-
hammadintapausolipoikkeus,jottatulisiosoite-
tuksikuinkakaikkiaerilaisiavaimojatuleekoh-
dellatasa-arvoisesti.

Koraanin lukeminen 
KoraanI onkirjaimellisestiJumalansana,jokaon
lähetettyarabiankielelläProfeetansydämeen.Mu-
hammadsittenjulistisitähuulillaanjahänenseu-
raajansaoppivatsenulkoajakirjoittivatmuistiin.
Koraanionjaettukappaleisiinnimeltäsuurajaja-
keisiinnimeltäaaja.Koraanissaonyhteensä114
kappalettaelisuuraa.Kappaleidenpituudetvaih-
televatmerkittävästi:pisimmässäonyli250jaet-
tajalyhyimmissäonvainkolmejaetta.Suuratei-
vätolekronologisessajärjestyksessä,muttaylei-
sestiottaenlyhyemmätkappaleetKoraaninloppu-
päässäolivatensimmäisiä,jotkailmestyivätalku-
vuosinaMekassa.Koraaniilmestyiarabiankielel-
läeikäsitävoiperiaatteessakääntäätoisellekielel-
le.Mikätahansakäännösonvaintulkinta.Onkuin
kääntäisiShakespeariatoisellekielelle;saattaaolla,
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ettäosaalkuperäisentekstintarkoituksestasäilyy,
muttasentäysivoimakatoaakäännöksessä.Koraa-
nistaonmoniaenglanninkielisiäkäännöksiä.2Par-
haimpiaovatne,joissaonalaviitteitätekstintar-
koituksenselittämiseksi.Onsuositeltavaakenelle
tahansa,jokahaluaalukeaKoraania,ettähäntyös-
tääsentoisenkappaleen(Lehmänsuuran)läpilu-
kientarkastikaikkialaviitteet.Tämäkappalekäsit-
teleekaikkiaKoraaninpääteemoja.Senoikeinym-
märtäminenvaatiisuurtaomistautuneisuutta,jo-
honsisältyyarabiankielenopiskelujailmestyksen
kontekstinymmärtäminen.

ProfeettaMuhammadoliluonnollisestiensim-
mäinenjaparasKoraaninmerkityksentulkitsi-
ja.Muhammadvastaanottierityisenpuhdistuk-
senJumalaltasuoraansaaduntiedonkautta.Tämä
tarkoittaasitä,ettähänenelämässääneiollutlain-
kaansyntiä.KaikkimitäMuhammadsanoi,teki
jahyväksyimuodostiKoraanineläväntulkinnan.
Muhammadinelämäonesimerkkitäydellisestä,
Koraaninviestinmukaisestaelämäntavasta.Hän
opetuksensajatekonsatallennettiintuhansiin
kertomuksiin,nimeltähaditheliperimätieto,jon-
kahänenseuraajansaoppivatulkoajamyöhem-
minkirjoittivatmuistiinmuodostaakseenparhaan
oppaanKoraaninviestinelämiseksi.

Islamilainen valtakunta
MuhaMMadIn KuolEMaanmenessä,vuonna632
jaa.,melkeinkokoArabianniemimaaoliislamin
hallinnonalaisena.Tätäseurasieräshistorianno-
peimmistalaajenemisista.Vuoteen637mennes-
säislamilainenvaltioolilevinnytPalestiinaanja
Irakiin,vuonna641EgyptiinjaSyyriaanjavuonna
650Persianmuinaiseenvaltakuntaan.Kahdeksan-
kymmenenvuodenaikanaislamilainenvaltakun-
talevisiainapohjoiseenIntiaanidässäjaMarok-
koonlännessä.Vuonna714sesaavuttiEspanjan
javuoteen756mennessämelkeinpäkokoEspan-
jaolimuslimihallinnonalaisena.Ontärkeäähuo-
mioida,ettäislamilaisenvaltakunnanleviämisenja
senhallinnonalaistenihmistenmuslimiksikäänty-
misenvälilläonero.Kutenmikätahansavaltakun-
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ta,tämäkinlevisiarmeijanvaltaustenkautta,mut-
taihmiseteivätkääntyneetmuslimeiksiyhtänope-
asti.MonetihmisetesimerkiksiEgyptissä,Syyrias-
sajaIrakissaovatkristittyjätänäkinpäivänä.Toi-
setkääntyivätmuslimeiksipikkuhiljaamonensu-
kupolvenaikana.

IslamilaisenEspanjanesimerkkionhyvintär-
keämeilleEuroopassajalännessänykyaikana.Is-
lamilaisenEspanjankulta-aikanavuodesta756
vuoteen1036jaa.juutalaiset,kristitytjamuslimit
elivätrauhassaislamilaisenhallinonalla.Arabi-
ankielioliyhteinenakateeminenkielijakaikkien
näidenkolmeneriuskonnonoppineettyöskenteli-
vätyhdessäedistääkseentieteeneririntamia.Tä-
hänaikaanmuinaisenKreikanviisaudet-arabian-
kielellekäännettyinä–palasivattakaisinEuroop-
paan.Lopultanekäännettiinlatinaksi,jokaoli
pohjoisenEuroopanakateeminenkieli.Tämäoli
suurtenedistysaskeltenaikaaniinmatematiikassa,
kemiassa,lääketieteessä,algebrassa,astronomias-
sakuinfilosofiassakin.

Tälläsuhteellaolimyöspimeätkinpuolensa.
Vuosien1095–1291ristiretketjättivätsyvänar-
venkristittyjenjamuslimienvälisiinsuhteisiin.
Positiivisemminsamaanaikaanmuslimit,juuta-
laisetjakristitytToledossa,Espanjassatyöstivät
RanskanClunynsuurenluostarin,abbottiPietarin
(kuolivuonna1156),inspiroimankäännöstyönpa-
rissa.Tämäolimyösaikaa,jolloinFranciscusAs-
sisilainen(kuolivuonna1226)olivieläelossaja
yrittituodarauhanviestiäänPyhänmaanristiret-
keläistenjamuslimienarmeijoille.

Jihad
KuulEMME usEInjihadistaislamissajajoskussi-
täkutsutaan”pyhäksisodaksi”.Oikeastijihadtar-
koittaaJumalantielläkamppailuajaponnistelua
hyvyydenjaoikeudenmukaisuudenvakiinnuttami-
seksisekäpahuudenjasorronkitkemiseksi.Isla-
missaonkaksierijihadinmuotoa:suurempijapie-
nempijihad.Kutennimestävoiarvata,suurempi
jihadontärkeämpi.Seonjatkuvaakamppailuajo-
kaisenmusliminelämässäkaikensyntisyydenjaJu-
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malanmeilletarkoittamaaelämäntapaavastaan
kapinoimisenkitkemistävarten.

Pienempijihadonaseellistataisteluaomanit-
sensä,sorrettujentaiislamilaisenelämäntavan
puolustamistavartensilloin,kunjokinnäistäon
hyökkäyksenkohteena.Islameiolepasifistinen
elämäntapa.Josmuitavaihtoehtojaeiolejakaik-
kimuutkeinotonkäytetty,onoikeansyynpuoles-
tataisteleminensallittua.Tämäonainataistelua
itsepuolustukseksijasortoavastaan.Islamissaon
tiukatsäännötyhteenottojavarten.Sotaaeikos-
kaantuleharjoittaasilmittömästi.Naiset,lapset,
vanhuksetjavammaisetjakaikkitaisteluunosaa-
ottamattomatonjätettävärauhaaneikäheitäsaa
uhata.Onkiellettyäestäävihollistasaamastape-
rustarpeitaaneloonjääntiävarten;siispävesiläh-
teitäeisaamyrkyttää,ruokasatojaeisaapolttaaja
jopapuutpitääjättäävahingoittumattomiksi,sil-
länetarjoavatpolttoainettajasuojaa.Uskonnollis-
tenrakennuksienjaniidensisälläolevienihmisten
kimppuuneisaahyökätä.Vainpienintarpeellinen
sotajoukkotulisilähettäärintamalle.Näidensään-
töjenpuitteissa,josmitäänmuutakeinoaeiole,
saamuslimiyhteisönjohtajakutsuajihadiinjasil-
lointuleekaikkienmuslimienottaasiihenosaati-
lanteenniinvaatiessa.

Yksi islam, monta koulukuntaa
vaIKKa IslaM onyksijamuslimitmuodostavat
yhdenyhteisönuskovaisista,jotkaelävätKoraanin
ohjauksenjaProfeetanesimerkinmukaisesti,on
kuitenkintämänyhdenyhteisönsisällämoniakou-
lukuntia.EnsimmäiseterotilmenivätProfeetanjäl-
keistäjohtajuuttakoskien.Yksiryhmäuskoi,et-
täKoraanijaMuhammadolivatilmoittaneethä-
nenseuraajansatulevanProfeetanperheestä.Ali,
Muhammadinserkkujavävy,oliheidänmieles-
täänoikeaseuraajajaheerkanivatmuslimiyhtei-
sönenemmistöstätässäasiassa.Tätäryhmääkut-
suttiinAlinShiiaksi(AlinSeuraajat),jasemuodos-
taanykyisetshiiamuslimit,jotkaovattänäpäivänä
alueellisestikeskittyneetIraniinjaIrakiin,mutta
paljonheitälöytyymyösesimerkiksiLibanonista,
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ArabianniemimaanvaltioistajaPakistanista.
Enemmistö,jokamuodostaanykyäännoin

80–90%muslimiväestöstä,kutsuivatitseäänsun-
neiksi,sillähesanoivatseuraavansaSunnaa:Mu-
hammadinelämänesimerkkiäjahänenopetuksi-
aan.Heitälöytyymelkeinpäjokamaastakaikkial-
lamaailmaa.Sunneistalöytyyerikoulukuntiape-
rustuenniihineritapoihinmitäaikaisetoppineet
käyttivätislamilaisenelämäntavanvakiinnutta-
miseksi.

Nämäerikoulukunnatovatkaikkisamaamieltä
islamintärkeimmistäperiaatteista,muttaeroavat
yksityiskohdissa.Tätäislamilaisenelämäntavan
vakiinnuttamistakutsutaanshariaksi,mikäkattaa
kaikkielämäneriosa-alueet:politiikan,talouden,
Jumalanpalvonnan,perhe-elämän,koulutuksen,
yhteiskunnallisenkehityksenjakaupankäynnin.

1400vuodenaikananiinsunnitkuinshiiatovat
kehittäneetmoniaryhmiäjalahkoja,jotkatuovat
rikkauttajamonipuolisuuttaislamilaiseenyhtei-
söön.Tärkeintäonainaollutelämänlaadukkuus,
jotaKoraaninjohdatusjaProfeetanesimerkkiovat
inspiroineet.Tuonalkuvuosienkaltainensotilaal-
linenlaajennuseitoistunutenää.Islamlevisieri
kansojenjoukkoonkauppiaidenkautta,jotkatoi-
vatsenmukanaansilkkitietäpitkinKiinaansekä
maustekaupankauttaIndonesiaanjamyösItä-Af-
rikanrannikolle.UseimmatLänsi-Afrikan,Ma-
lesianjaKeski-Aasianmuslimitovatuskonnos-
taankiitollisuudenvelassasufi-muslimeillejahei-
dänhurskaalleesimerkilleen,jokaoliislaminmys-
tistenaspektieninspiroimaa.Tänäpäivänämusli-
meitaonnoinpuolitoistamiljardiaympärimaail-
maa.EsimerkiksiIndonesiassaonenemmänmus-
limejakunkaikissaarabimaissayhteensä.

Mekaikkitiedämme,kuinkamuutamanviime
vuosisadanaikanaeurooppalaisetkansatkoloni-
soivatmoniaalueitaympärimaailmaa.Tästäjoh-
tuensuurienemmistömuslimeistaeliväteuroop-
palaisensiirtomaahallinnonalaisina.Viimevuo-
sikymmenienaikanatämäkoloniallinenhallin-
toonheitettysyrjäänjamoniauusiamuslimival-
tioitaonperustettu.Kolonisaationnöyryytysja
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hyväksikäyttöovatjättäneetmerkkinsämuslimi-
maailmaan.MuslimeilleluvattiinKoraanissa,et-
tähetulisivatainanauttimaanJumalansuosios-
ta,jotenmitätapahtui?Miksimuslimitovateräi-
tämaailmanköyhimmistäihmisistä?Miksimusli-
mitjäivätjälkeenteollisestajateknologisestaval-
lankumouksesta?Monetmuslimimaailmassako-
kevateräänlaisenkriisin.Hesanovatitselleen:“Jos
vainolisimmeolleetparempiamuslimeita,niinei
Jumalansuosioolisikarannutmeiltä.”Jotkutheis-
täpäättävätpalataislaminsyntyajankäytäntöi-
hinjakehottavatihmisiäharjoittamaanuskonto-
aanomantulkintansamukaan.Joistakinyksilöis-
tä,jotkamuodostavaterittäinpienenväemmistön
muslimienkokonaisväestöstä,tuleeepätasapainoi-
siajaäärimmäisiänäkökulmissaanjanäinheistä
tuleejuuriniitääärihenkilöitä,joidenteotpääty-
vätuutisotsikoihin.Suurienemmistömuslimeista
onvilpittömästiomistautunuttasapainoiselleelä-
mällejaJumalantyytyväisyydentavoittelemiseen.

Islamin pääasialliset opit
IslaMIn PääasIallIsEt uskomuksetontiivistet-
tyKoraaninjaProfeetanopetuksistajanäistäon
koottuopinkappaleitataiuskoonliittyviälausun-
toja.EnsimmäisenäonainaJumalanabsoluuttinen
ykseys.HänelläeiolekumppaneitaeikäHänjaaju-
maluuttaanminkäänolennonkanssa.Jumalanpe-
rusolemusonmeilletuntematon,silläihmiskielija
-tietoeikäsitäJumalanmaailmaa.Voimmepuhua
JumalastaviitatenJumalantyöhönluomakunnassa.
VoimmekutsuaJumalaaArmeliaaksi,Myötätun-
toiseksi,Oikeudenmukaiseksi,Luojaksi,Oppaak-
si,Elannonantajaksi,Totuudeksi,Ensimmäiseksija
Viimeiseksijaniinedespäin.KaikkinämäovatJu-
malannimiä,jotkalöytyvätKoraaninjakeista.Näi-
tänimiäonyhdeksänkymmentäyhdeksänjajokai-
nenniistäkertoomeillejotakinJumalasta.Olet-
teehkänähneetmuslimeja,joillaonhelminau-
ha,jossaon99helmeä.Tätäkutsutaantasbihiksi.
ErästasbihinkäytöistäonmuistaaJumalan99kau-
nistanimeäjanäinpohtiajokaistanäistäJumalan
ominaisuuksista.Eräsmuslimielämäntavoitteis-
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taonkäytönnöllistäämahdollisimmanpaljonnäis-
täominaisuuksistaomassaelämässä,jottajokainen
muslimitulisitietoisemmaksiJumalasta.

Enkelitovatolennainenosamusliminuskoa,
silläheovatJumalansanansaattajiatähänmaail-
maanjasuorittavatJumalankäskytkaikkiaasioita
koskien.Heilläeiolevapaatatahtoaniinkuinih-
misilläjaovatnäinollenalempiarvoisiakuinih-
miset,jotkaomastatahdostaanvalitsevatelääso-
pusoinnussaJumalantahdonkanssa.Enkelittoi-
vatpyhätkirjatviestinäjajohdatuksenaihmiskun-
nalle.Nämäpyhätkirjatannettiinprofeetoille,jot-
kaopettivatneihmisille.Profeetatolivatmyöselä-
viäesimerkkejäniidenopetuksista.Muslimientu-
leeuskoakaikkiinJumalanlähettämiinprofeet-
toihinjakaikkiintaivaallisiinkirjoihin.Näinol-
lenmuslimintuleeuskoaesimerkiksiMooseksen
jaJeesuksenprofetiuteen.

Jumalaantoimeilleihmisillevapaantahdon,
jottameolisimmevastuussateoistamme.Juma-
latietääkaikeneikäoleajanrajoittama,jotenHän
tietäämyöskuinkatulemmekäyttämäänHänen
meillelahjoittamaansavapaatatahtoa.Loppujen
lopuksivastuuteoistammeonyksinomaanomilla
hartioillamme.Tuomiopäivänäjoudummevastaa-
maankaikesta,minkäolemmetehneetjakaikesta
minkäolemmejättäneettekemättä.Tätätuomio-
tatuleepohtiavakavastisillämuslimituskovat,et-
tätulemmekaikkiseisomaanJumalan,Tuoma-
rimme,edessä.Hyveellisiksituomitutmenevätsi-
näpäivänäParatiisiinikuisiksiajoiksijasenvaih-
toehtonaonHelvetinkadotus.

Islamin pääasialliset käytännöt
MuslIMI-EläMäntavoitteenaonelääonnellinen,
menestyväjatasapainoinenelämätässämailmas-
sasiten,ettäaikojenlopuntuomiollaansaitsisipai-
kanParatiisissa.Kaikkiislaminkäytännötovathar-
joituksia,jotkajohtavatuskovaisentähänkaksi-
osaiseenpäämäärään.Sanotaan,ettäislamonkuin
rakennus,jokaseisooviidelläpylväällä.Nämäviisi
pylvästäovatislaminviisipääkäytäntöä.

Shahada:Islaminpääasiallistenuskomuksien
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tunnustaminen.
Salah: Rituaalisen rukouksen säännöllinen 
noudattaminen.
Zakat: Oman taloudellisen elämän 
puhdistaminen islamin periaatteita 
noudattaen. 3

Sijam: Ramadan-kuukautena 
paastoaminen.
Hajj: Pyhiinvaelluksen tekeminen Mekkaan 
kerran elämässä.
Viides pylväs käytiin jo läpi kun puhuimme 
Aabrahamista ja Ismaelista, joten 
käsittelemme nyt ensimmäiset neljä. 

Shahada
IslaMIn usKontunnustusonseuraava:“Eiole
mitäänjumalaa,elimitäänpalvomisenarvoista,
paitsiJumala.MuhammadonJumalanProfeetta.”
Tämänuskontunnuksenjulistaminentekeehenki-
löstämuslimin.Uskontunnustusonkaksiosainen.
EnsimmäinenosaonmuistutusJumalanabsoluut-
tisestaykseydestä,muttasemyösvaroittaamusli-
mejaetteiväthesallisiminkääntullaJumalanyk-
sinomaisenpalvomisentielle.Perinteisestitämä
saattoiviitataarabienmuinaisiinepäjumaliin,joi-
tahepalvoivatMuhammadinaikana.Epäjumalien
palvontasaattaakuitenkinilmentyämonissamuo-
doissa.Voiolla,ettäjokuasettaa“epäjumalia”väli-
käsiksiitsensäjaJumalanvälilletaivoiolla,ettäjo-
ku“palvoo”valtaa,rahaataimainettajasalliiniistä
jonkinntullaJumalanpalvonnantielle.Toinenosa
tekeeteoreettisestatodellisuuden.VainJumalan
profeettojenkautta,etenkinMuhammadin,jonka
viestistämuslimitvoivattunteaitsensävarmoiksi,
voioppiatietämäänJumalasta,jatätenpalvoaai-
noastaanJumalaa.

salah

KaIKKIEn MuslIMIaIKuIstEntuleejättääheidän
päivittäisettoimensaviisikertaapäivässäsuorit-
taakseenrituaalisenrukouksen.TämäonkäskyJu-
malalta,jotensennoudattaminenonhyväksiih-
misille,vaikkatämäeiymmärtäisikäänsitätäysin
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tuollahetkellä.Rituaalisenrukouksenaikanamus-
limionerityisestiasennoitunutalistuakseenJu-
malantahtoon.Rukouksessauskovainenonyk-
sin,muttasamallayhteydessäkaikkiinmuslimei-
hinympärimaailmaanöyrästikumartuenLuojan-
saedessä.Tämäonarmonjaanteeksiannonhet-
ki.Koskaviisirukoustasuoritetaantiettyinäaikoi-
napäivästä,auringonliikkeidensäätelemänä,eiru-
koustenvälissäolekoskaanenempääkuinmuuta-
matunti.Mikätahansaharhautuminenharmonian
suoraltapolultavoidaannytesittääJumalalle,nöy-
rästialistuenjaanteeksiantoapyytäen.Näinäru-
koushetkinäarmonjokivirtaaJumalanmaailmas-
ta,johonuskovaisetsukeltavatpuhdistautuakseen,
jottavoisivatjälleenkerranpalatamaallisiinaska-
reisiinsa.Koraaninjakeitaresitoidaannäidenru-
koustenaikanajanäinnetarjoavatjohdatustako-
koelämänajansiten,ettäkokoelämäonrukous-
tenruokkima.

Muslimintuleerukoillaennenauringonnou-
sua,hiemankeskipäivänjälkeen,iltapäivänpuoli-
välinjälkeen,auringonlaskunjälkeenjayöllä.Ru-
kouksetvoidaansuorittaamissätahansapuhtaas-
sapaikassa,muttasensiunausmoninkertaistuu
josserukoillaanseurakunnassa.Rukouksenvoi
tehdätoimistossa,työpaikassataikkakoulussatai
sillevoiollaosoitettutiettypaikkaeritotenseu-
rakuntarukoustavarten,kutenmoskeijatairuko-
ushuone.Rukouspaikantuleeollapuhdasjasopi-
varukoustavarten,esimerkiksilevittämällämatto
taijonkinlainenliina,jonkapäällärukoillaan.Jo-
kainenrukoustuleesuorittaaMekansuuntaan.Ju-
malaeiolemissääntietyssäpaikassa,seonselvää,
muttatämämaallinenkeskipistemuistuttaajo-
kaistamuslimiasiitä,ettähäneioleyksinvaanhä-
nenmukanaanovatkaikkiuskovaisettoverit,jot-
kakääntyvätsamaapaikkaakohdenjokapuolella
maailmaa.NäinollenMekkaonkuinpyöränkes-
kipiste,jonkapuolatsäteilevätmaapallonjokai-
seenosaan.

Ennenrukoustenalkamistamuslimintuleeol-
lafyysisestijarituaalisestielihenkisestipuhdas.
Edellämainittusaavutetaankäymälläsuihkus-
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sataipeseytymällätilanteenmukaan.Viimeisek-
simainittusaavutetaanrituaalisestipesemälläkä-
det,kasvot,käsivarret,pääjajalat.Jokaistaosaa
pestessäänmuslimimuistaajapyytääanteeksimi-
tätahansasyntiä,johonhänonsaattanutnäil-
läruumiinosillasortua.Tätäkutsutaanwuduk-
sijasevoidaansuorittaakotonaennenrukousten
alkamistataimoskeijanpesuhuoneessa,jostar-
koituksenaonrukoillasiellä.Kunfyysinenjaritu-
aalinenpuhtausonsaavutettu,seuraavaaskelon
omansisäisenitsensäpuhdistaminenpäättämäl-
lä,ettätarkoituksenaonrukoillavaaditturituaali-
nenrukous.

Jokainenrituaalinenrukouskoostuujaksoista,
joitasisältyyrukoukseenkaksi,kolmetaineljä.Jo-
kainenjaksosisältääsarjanfyysisiäliikkeitä,Ko-
raaninjakeidenresitointiajaJumalaaylistäviälau-
sahduksia.Jaksoaloitetaanseisomallasuoranaja
keskittymällätäysinJumalaan.Sittenresitoidaan
jakeitaKoraanistaarabiankielellä.Muslimivas-
taaJumalanjohdatukseenkumartamallasyvään
jasanomalla“KaikkiylistysolkoonJumalalle”.Sit-
tenhänsuoristautuu,polvistautuujasuorittaaen-
simmäisenkahdestakummarruksesta,joissahän
asettaaotsansajakätensämaahantäysinJumalal-
lealistuen.Tämänjälkeenmuslimiistahtaajasit-
tensuorittaatämänkummarruksenuudestaan.
Tämänaikanahäntoistaatiettyjähurskaitalau-
sahduksiakuten“Jumalaonmahtavin”.Lopussa
hänpysyyistuallaanjatoistaashahadan,pyytää
JumalaasiunamaanMuhammadiajatämänper-
hettä.Jokaisenrukouksenlopussatoivotetaanrau-
haaMuhammadille,jakaikillemuslimeillejakoko
luomakunnalle.TämänjälkeenvoirukoillaJuma-
laavapaastipyytäenJumalansiunauksia.Tämän
vapaanosanvoisuorittaamillätahansakielellä,
minkämuslimivalitsee.

IslamissaeioleketäänuskovaisenjaJumalan
välillä.MuslimillaonsuorayhteysJumalaanil-
man,ettähäntarvitsisiminkäänlaistavälikättä.
Seurakuntarukouksiajohtaaimaami,jokaonvalit-
tutähäntehtäväänoppineimpanajahurskaimpa-
naläsnäolevistamuslimimiehistä.Moskeijassavoi
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hyvinkinollamuukintiettyhenkilö,jokaonnimi-
tettyjohtamaanviittäpäivittäistärukousta.Vii-
kontärkeinrukousonperjantainahiemankeski-
päivänjälkeen.Perjantaieiole“lepopäivä”musli-
meille,vaanmuslimimiehientuleejättäätyöttar-
peeksiajoissapeseytyäkseenjaottaakseenosaa
perjantairukoukseen.Naisetsaavatvapaastiottaa
osaatähänrukoukseen,muttaseeioleheillepa-
kollista.Naisenerityisenävelvollisuutenaonva-
kiinnuttaarukouksenruutiinikotonasenpyhittä-
miseksijatotuttaanuoremmatlapsetrukouksen
rytmiin.Osaperjantairukoustaonsaarna,jonka
imaamipitää.Sekäsitteleejotainelementtiäisla-
minopetuksistajajotain,jokaliittyypaikallaole-
vienelämään.Näinsevoikäsitelläyhteiskunnalli-
siaaiheita,politiikkaa,maailmantapahtumia,ta-
loudellistaelämää,perhevelvollisuuksiataiyhtä
hyvintietynuskonnollisenjuhlantaitapahtuman
juhlimistataikkamitätahansauskonnollisenelä-
mänosa-aluetta.

Zakat
usEIn KoraanI mainitseeyhdessärituaalirukouk-
senjazakatinmaksamisenmuslimielämänperus-
tankahtenatukipylväänä.Zakat-sanaaonvaikea
kääntäätarkasti.Seonelintärkeäosaislamilais-
tataloudellistajärjestelmää,jokaperustuuperiaat-
teelle“kannetaantaakkayhdessä”.Joskanssaihmi-
nenonavuntarpeessa,niintämäonmyösminun
ongelmanijaminuntulisitehdämitätahansamitä
kykenenhänenauttamiseksi.Tämätarkoittaaesi-
merkiksisitä,ettärahaaeikoskaanvoidarohmu-
taislamilaisessataloudellisessajärjestelmässä,vaan
sitätuleekäyttääkaikkienhyväksi.Eiolemitään
vikaarikkaanaolemisessataiomaantulevaisuu-
teensijoittamisessataiperheenylläpidonvarmis-
tamisessa,muttamikätahansataloudellinenhy-
väksikäyttötairiistoonislaminlakienvastaista.

Islamkieltääkoronkiskonnanymmärtäensen
olevantaloudellisenhyväksikäytönmuoto.Oppi-
neetsaattavatkiistelläkeskenääntermintarkoi-
tuksestanykymaailmassa,muttayleisestisenkat-
sotaanolevankoronottamistataiantamistalainaa
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vastaan.Joslainaanrahaajollekullekorollajaase-
tanlainantakuuksihänentalonsa,niinolenvar-
mistanutrahanijasenkorkojenperimisen,vaikka
tämähenkilömenisikinvararikkoon.Minunpää-
omanitakuunaonhänentalonsajanäinpääoma-
nionasetettuhänentyöhönsäjayrityksiinsänäh-
denetuoikeutettuunasemaan.Samoinkorkoon
perustuvajärjestelmäjohtaaainainflaatioon.Jos
lainaanrahaajoltakultakymmenenprosentinko-
rolla,tuleeminunnostaatuotteitenihintojaaina-
kinkymmenelläprosentilla,jottavoisinmaksaa
korkoni.Toisaalta,islamsuosiituottojenjakamista
pääomantuottamistavarten.Tämänmukaanlai-
naanpääomaajollekullesilläehdolla,ettähänan-
taaminulletietynmääränomistatuotoistaan(tai
joshänjoutuutappiolleniinolenosanatätäkin).
Tämätekeelainanantajastahiemanvastuullisem-
mantaloudellisissaliiketoimissaan.
Zakattuleesiisymmärtääkaikentämänkonteks-
tissa.Enemmistönnäkemyksenmukaansevaa-
tii,ettäjokainenmäärittääomatvuotuisetsääs-
tönsäelisenmikäonjäänytjäljellesenjälkeenkun
elinkustannuksetonmaksettujaerottaasiitäkak-
sijapuoliprosenttiaheille,joillezakatkuuluuja-
kaa.Zakatiatuleemaksaaerilaisistaansiotuloista.
TätäZakatiatuleekäyttäävaintiettyjätarkoituk-
siavarten:

• Auttamaan köyhiä ja tarpeessa olevia
• Vapauttamaan orjia tai sotavankeja
• Keventämään velassa olevien taakkaa
• Auttamaan heitä, jotka ovat kääntyneet 

muslimeiksi
• Auttamaan matkustajia, jotka ovat joutuneet 

ahdinkoon
• Levittämään islamin viestiä
• Tukemaan heitä, jotka hoitavat zakatin 

hallinnolliset toimet

joKaInEn aIKuInEn muslimionvastuussaoman
zakatinsaoikeinmaksamisesta.Jokaisentuleevar-
mistaa,ettärahameneesellaisellehenkilölle,jol-
lesekuuluu.Joskusihmisettuntevatsukulaisiatai
ystäviä,jotkaovatzakatintarpeessa,toisetantavat
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senluotettavallehyväntekeväisyysjärjestölle,joka
sittenjakaasenheidänpuolestaan.Islamilaisessa
valtiossatämähoidetaanvaltiontoimesta.
Ystävällisyysmatkustajiakohtaan,avuntarpees-
saolevientukeminen,sairaaloidenjakoulujenpe-
rustaminensekäleskistäjaorvoistahuolehtimi-
nenovatkaikkiolleeterittäintärkeitätoimenpitei-
tämuslimiyhteiskunnassajaosinayhteenihmis-
kuntaankuulumisesta.Tämänmaailmanlaajuisen
yhteisöntaloudellinenperiaateon,että“kannetaan
taakkayhdessä”.

Sijam 
raMadan on islamilaisenkalenterinyhdeksäs
kuukausijaseonpyhitettypaastoavarten.Tämän
kuukaudenaikanajokaisenaikuisenmuslimin,
tiettyjäpoikkeustapauksialukuunottamatta(ku-
tensairaita,matkustajia,vanhuksiajaraskaanaole-
viataiimettäviänaisia)tuleepidättäytyäruoasta,
juomastajayhdynnästäpäiväsaikana.Mikäontä-
mäntarkoitus?

Palatkaammeperiaatteeseen,jonkamukaan
Luojatietäämikäonparastaluomakunnalle.Ra-
madaninpaastoonkäskyJumalaltajatätensen
tuleeollahyväksiheille.Ruoka,juomajasukupuo-
liyhteysovatkaikkihyviäasioitaislamissajane
ovatsallittujamuslimeillemyösRamadaninaika-
naauringonlaskettua.Paastontarkoituseioleki-
dutusvaanitsehillintä.Ihmisenhalutsyödä,juoda
jaharjoittaayhdyntääovateräitähänenvahvim-
piaviettejään.Josonnistummehallitanäitäviet-
tejäpäiväsaikanakuukaudenajan,niinopimme
hallitsemaanitseämmeelämämmemuissakinti-
lanteissa.Paastoaminenoneräänlainenharjoitus,
jonkatarkoituksenaontehdämeistäinhimillisem-
piäopetamallameitähallitsemaanitseämme,jotta
selviäisimmekunkohtaammekoettelemuksia.

Päivittäinympärimaailmaatuhansiaihmisiä
kuoleenälkäänjajanoon.Kokemallavainhieman
heidänkärsimystäänmuistammevastuummeteh-
däksemmejotainasianeteen.Paastoonsolidaa-
risuudeneleköyhille.Mekaikkioletammeruoan
jajuomanolevanitsestäselvyyksiä,muttameilläei
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olisiniitälainkaanilmanJumalansiunausta,vilje-
lijöitäjamaataloudenparissatyöskenteleviä.Paas-
toauttaameitänäkemääntämäntotuuden.Paasto
vaikuttaamyösverensokeriin,jotenseauttaamei-
tä”nousemaan”riippuvuudestammemaalliseen
elämäänkiinnittämällähuomiommehengellisiin
harjoituksiin.

Ramadaneiolevainaikajona”luovumme”asi-
oista,vaanseonmyösmahdollisuusollatarkem-
panarukouksienjaKoraaninlukemisensuhteen.
Monetmuslimitseuraavathurskastaperinnettä
lukemallakokoKoraaninRamadaninaikana.Mo-
nissamoskeijoissajakodeissaihmisetkeräänty-
vätjokayörukoilemaanjakuuntelemaanyhtäkol-
maskymmenesosaaKoraanista,jottahekuulisi-
vattailukisivatkokoKoraanintämänkuukauden
aikana.Ramadanonmyösmahdollisuuskäydälä-
pijapohtiamoniaelämänosa-alueita.Onolemas-
saniinsanottu”kielenpaasto”:juoruammeko,ker-
rommekovalheitataikäytämmeköepäsoveliasta
kieltä?Onolemassa”silmienpaasto”:katsomme-
kojakuvittelemmekoasioita,jotkaovatmeillehai-
taksi?Onolemassa”käsienpaasto”:ansaitsemme-
kojakäytämmekörahammeoikeallatavalla?

Ramadanonvuodenpyhinkuukausijaseon
kuukausi,jonaKoraaniilmestyi.Koraaninilmes-
tymisyötäylistetäänVoimanyönä,jokaoneräs
parittomistaöistäRamadaninlopussa.Perintei-
sestitämäyövietetäänrukouksessapyytäenJu-
malaltaarmoajasiunauksia.

Ramadanpäättyy‘Idal-Fitr–juhlaan,jokaon
paastonloppumisenjuhla.Sinäpäivänämuslimit
kerääntyvätsuurimpiinmoskeijoihinrukoilemaan
jakiittämäänsiunauksista,joitaheovatsaaneet
paastokuukaudenaikana.Ennenrukoukseenme-
nemistäjokaisenmuslimintuleeantaalahjoitus
köyhillevarmistaakseen,ettäkaikkipystyvätjuh-
limaantänäpäivänä.Yleensävalmistetaanjuh-
la-ateria,jokajaetaanperheenjaystävienkesken.
Lahjojavoidaanmyösvaihtaajakaikkipukeutuvat
parhaimpiinsajavierailevattoistensaluona.
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Elämä ainaista 
Jumalan muistamista
aloItIMME täMän kirjasenyritämällätiivistääis-
laminyhdessälauseessajakaikkitähänastionol-
lutyritystäselvittäätämätarkoitus.Musliminaole-
minentarkoittaatäysininhimillisenelämänelä-
mistä.Islamissaeiolemunkkeja;avioituminenja
perheenkasvattaminenovatosamuslimienelä-
mäntapaa.Musliminaoleminenonollavilpitönru-
koustenylläpitämisessä,paastoamisessajatalou-
dellisenjärjestelmännoudattamisessa-kaikkiosa-
naharjoitustajumalatietoistaelämäävarten.Mus-
liminaoleminenonJumalanjohdatuksenseuraa-
mistakaikillaelämänaloilla,jottajokainenajatus
jatekoolisivatainaisiamuistutuksiaasemastamme
Jumalanedessä.

JumalaonLuojajakokoluomakunnansuun-
nittelija.KunkaikkiihmisetilmestystäjaProfee-
tanopetuksiaseuraamallaelävättäydessäharmo-
niassaLuojanjaluomakunnankanssa,elämätässä
maailmassatuleeolemaanonnellistajasitätulee
seuramaanloputononnellisuusseuraavassaelä-
mässä.Tämäonislaminydin.
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1Englanninkielinentermi,johonTri.Hewerviittaa
onAD,jokatarkoittaa”AnnoDomini”eli”Herramme
vuosi”jaonhänenhuomionsamukaisestivainkristi-
tyidenkäyttämäksisopivatermi.
2Kääntäjänhuomio:Koraanistaonolemassamyös
useitasuomenkielisiäkäännöksiä
3Kääntäjänhuomio:zakatinlisäksi,shiia-muslimien
tuleemaksaavuodenkulujensajälkeenylijäänneestä
rahastaviidennesalmuveronimeltäkhums.
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Brittiläinen teologi Chris Hewer 
yrittää katsoa islamia muslimin 
silmin ja löytää vastauksen monia 
ei-muslimeja askarruttaviin 
kysymyksiin kuten:

Mikä on muslimien jumala Allah?

Mikä on ihmisen elämän tarkoitus 
islamissa?

Kuka oli Muhammad ja mikä on 
Koraani?

Miksi muslimit rukoilevat ja 
paastoavat?


