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PITKÄ ETSIMINEN

Tarina Salman Persialaisesta
Rakastettu profeettamme Muhammad (Jumalan siunaus ja rauha
hänelle)* sanoi kerran: "Salman on perheeni jäsen".

Itse asiassa Salman ei kuitenkaan ollut sukua siunatulle
profeetalle. Hän ei ollut edes arabi. Miksi siunattu profeetta sit-
ten sanoi "Hän on perheeni jäsen"?

Saatat muistaa, että Abu Lahab oli siunatun profeetan
setä. Sen sijaan, että hän olisi kääntynyt yhden, kaikkivaltiaan
Jumalan puoleen ja luopunut suuresti rakastamistaan kivisistä
rikkauden jumalista, hän vastusti siunattua profeettaa kaikin
tavoin. Jopa niin, että hän on ainut siunatun profeetan vastusta-
jista, jonka nimi on kirottu Koraanissa.

Siunattu profeetta ei voinut pyytää anteeksiantoa omille
vanhemmilleen, cAbdullahille ja Aminalle, koska he olivat pal-
velleet monia jumalia.

Salmania kuitenkin pidettiin siunatun profeetan perheen-
jäsenenä. Kuka hän oli ja mistä hän tuli?

Silloin kun siunattu profeetta ei vielä ollut Jumalan lähet-
tiläs, kaukaisessa Persiassa eli pieni poika nimeltä Maduba. Hän
oli rikkaan perheen ainoa lapsi. Hänen korkeassa asemassa
oleva isänsä omisti monia hehtaareita maata pienessä kylässä
Ispahanin ulkopuolella. Ispahan oli silloisen Persian, nykyisen
Iranin, pääkaupunki.

Pojan isä oli zarathustralainen pappi. Tämän uskonnon
kannattajat palvelivat tulta. He uskoivat, että heidän tuli olla
puhtaita ja hyväluontoisia ja elää viatonta elämää. Mutta he
uskoivat myös, että heidän tuli palvella tulta, vettä ja maata,
jotta nämä elementit palvelisivat heitä hyvin eivätkä aiheuttaisi
heille harmia. He eivät ymmärtäneet, että tuli kuten maa ja vesi,
ovat vain Jumalan luomia eivätkä luojia.  Jumala yksin hallitsee
koko maailmaa. He tekivät virheen palvelemalla muita jumalia
yhden Jumalan rinnalla.
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Maduba, jota me tästedes kutsumme Salmaniksi, oli myös
hurskas zarathustralainen vaikka olikin vain pieni poika. Hän
halusi tietää totuuden. Hän oli myös kärsivällinen ja kykenevä
kestämään kovia koettelemuksia.

Hän oli vanhempiensa suuresti rakastama ainoa lapsi. He
olivat hyvin rikkaita ja hemmottelivat poikaa kaikin tavoin. Joka
päivä palvelijat pukivat hänet hienoihin silkkivaatteisiin ja tar-
joilivat hänelle herkullista ruokaa hänen äitinsä ensin kylvetet-
tyä hänet ja kammattua hänen tummat suortuvansa. Salmanin
isä palvoi maata poikansa jalkojen alla.

Erityisen ylpeä isä oli siitä, että hänen poikansa nautti
pyhän tulen vaalimisesta. Tuli paloi päivin ja öin talon suuressa
keskeisessä huoneessa. Salman oli hyvin uskonnollinen ja
enemmän kuin onnellinen saadessaan pyhän tulen vaalijan,
qutanin, aseman. Hänellä ei ollut muita tehtäviä niinpä hän käyt-
ti suurimman osan ajastaan tulen vaalijana. Päivin ja öin hän
istui loimuavan tulikattilan ääressä ja kaatoi siihen varovasti
öljyä sekä lisäsi puita ja sytykkeitä.

Hänen isänsä iloitsi moisesta antaumuksellisuudesta ja
rakasti häntä yhä enemmän, jopa niin ettei uskaltanut laskea poi-
kaa talon ulkopuolelle. Hän piti poikaa sisällä niinkuin tyttöjä
tuolloin pidettiin. Aika kului ja Salman vietti huoletonta elämää
murehtimatta maailman menoa. Eräänä päivänä tapahtui kuiten-
kin jotakin, mikä muutti hänen elämänsä suunnan.

"Salman, rakas poikani, tule tänne", pyysi hänen isänsä
eräänä aamuna. Salman totteli juosten.

"Kuuntele tarkkaan. Minun täytyy teetättää muutamia kii-
reellisiä korjauksia talomme katolla tai meille tulee vaikeuksia
sateen ja lumen kanssa. Minulla ei ole aikaa mennä pellolle ja
antaa ohjeita työläisille siitä mitä heidän tulisi tehdä tänään.
Sinun täytyy auttaa minua. En pidä siitä, että minun on lasketta-
va sinut menemään näin, ethän ole edes koskaan aiemmin ollut
niin kaukana, mutta minulla ei ole muuta mahdollisuutta. Joten
kuuntele tarkkaan, mitä sanon sadosta niin että voit välittää
ohjeeni maatyöläisille". Kun Salmanin isä oli lopettanut ohjei-
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den antamisen ja varmistanut, että Salman oli ne ymmärtänyt,
hän lisäsi. "Älä viivy... ja katsokin, että palaat ennen puoltapäi-
vää. Minä odotan sinua."

Päästyään ulos talosta Salman hyppeli ilosta ja juoksi lau-
laen polkua pitkin kohti isänsä peltoja. Kuinka ihmeellistä oli
olla talon ulkopuolella, poissa aina läsnäolevien palvelijoiden
luota ja talon seinien sisältä!

Kuinka iloinen hän olikaan kun hänelle oli vihdoin annet-
tu vastuullinen tehtävä suoritettavaksi.

Hän kulki yhä kauemmaksi pois kodistaan ja lähestyi
kylää. Kaukaisuudessa hän kuuli suloisten äänten laulavan peh-
meästi sopusoinnussa keskenään. Hymnit, joita laulut olivat,
vaikuttivat heti Salmaniin. Hymnit, Jumalan palvelemisen äänet,
vetivät häntä puoleensa niin, että hän valitsi polun, joka vei
häntä pois suunnasta johon hänen olisi pitänyt mennä. Hän kulki
kohti rakennusta mistä äänet tulivat.

Kun hän katsoi ovensuusta hän hämmästyi nähdessään
riveittäin seisovia, laulavia ja polvistuvia ihmisiä. Näyn kauneus
kosketti häntä syvästi. Heti laulamisen loputtua hän pysäytti
ensimmäisen ihmisen ja alkoi kysellä. Hänelle kerrottiin, että
heidän uskontoaan kutsuttiin kristinuskoksi ja että he palvelivat
Jumalaa. Aika kului nopeasti kun Salman viipyi ja kuunteli mitä
kristityillä oli sanottavanaan. Salman tunsi pian, että kristinusko
oli parempi kuin zarathustralaisuus ja että Jumalan palvelemi-
nen oli paljon lähempänä totuutta kuin tulen, ilman, maan ja
veden palveleminen.

Kun pimeys alkoi laskeutua Salman huomasi, ettei hän
ollut mennyt pelloille kuten hänen isänsä oli käskenyt. Mitä hän
voisi tehdä? Nopeasti hän jätti jäähyväiset kristityille ja juoksi
kotiin niin nopeasti kuin vain voi.

Salmanin isä oli suunniltaan raivosta. Hän oli lähettänyt
palvelijat etsimään poikaansa, mutta he olivat tulleet takaisin
löytämättä poikaa. Hän käveli edestakaisin lattialla kun Salman
tuli sisälle. Nähdessään poikansa hän syöksyi tätä kohti syleil-
läkseen häntä. Kuultuaan Salmanin käynnistä kristittyjen kirkos-
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sa hänen kasvonsa muuttuivat tummanpuhuviksi. Hän järkyttyi
yhä enemmän Salmanin sanoessa kristinuskon olevan paljon
lähempänä totuutta kuin tulen palvomisen.

"Oikean Jumalan täytyy olla se, joka loi kaiken, eikö niin
isä?",  kysyi Salman. "Tunnen sydämessäni, että heidän tapansa
palvella on oikea minulle." Hänen isänsä järkyttyi suuresti.
"Kuinka voit sanoa tuollaista? Oletko unohtanut kaiken mitä
olen opettanut sinulle? Oletko unohtanut pyhän tulen, seremo-
niat ja velvollisuudet, joita olet uskollisesti noudattanut?"

Hän kääntyi kuohuksissaan. Häntä loukkasi, että hänen
poikansa ei totellut häntä ja lisäksi hän pelkäsi pojan tottelemat-
tomuuden tuovan epäonnea hänen perheelleen. Miksi ihmeessä
hän laski poikansa talon ulkopuolelle? Hän oli ollut oikeassa
kaikki nämä vuodet, jolloin hän oli rajoittanut pojan maailmaa
ja hänen olisi pitänyt jatkaa niin edelleen.

"En enää koskaan laske sinua ulos", hän sanoi katkerasti,
"minun täytyy pitää sinut kotona. En voi ottaa sitä riskiä, että
tapaat näitä ihmisiä uudelleen. Muista, että tuli on puhdasta.
Tulen avulla sinäkin voit puhdistua. Tämä on esi-isiemme tapa
ja tämän tulee olla sinunkin tapasi. Kaikki muu on valhetta."

Hän määräsi palvelijat lukitsemaan portit ja vahtimaan
Salmania tarkasti. Jos tarpeellista poika tuli kytkeä huoneeseen-
sa ketjuilla yöksi.

Salman ei kuitenkaan menettänyt toivoaan. Hän ei vastus-
tanut, koska ymmärsi syyn isänsä käyttäytymiseen vaikka se
tekikin hänet murheelliseksi.

Lopulta eräänä yönä Salmanin ollessa kytkettynä ketjuilla
huoneeseensa, saapui sinne hyvä, rakas, vanha palvelija katso-
maan häntä. "Ole kiltti", Salman kuiskasi, "sinä olet sanonut
rakastavasi minua lapsuudestani lähtien. Nyt pyydän sinua
osoittamaan rakkautesi ja toimittamaan tämän viestin minulta
kylän kristityille. Siinä on kaikki mitä pyydän sinulta". Vanha
palvelija suostui ja siunasi nuoren herransa lähtiessään viemään
viestiä.
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Salmanin suunnitelmana oli tavoittaa karavaani, joka olisi
matkalla kohti kristinuskon sydänalueita Syyriaan. Hän toivoi,
että kirkkoon kuuluvat ilmoittaisivat hänelle milloin tuo kara-
vaani saapuisi. Vaikka Salman oli nuori ja kokematon, hänen
sydämensä oli vakaa ja hän oli varma uudesta uskostaan. Lisäksi
hänen halunsa etsiä totuutta oli suurempi kuin pelko tuntema-
tonta kohtaan.

Lopulta eräänä iltana vanha palvelija ryömi Salmanin
huoneeseen ja herätti hänet. "Herra", hän kuiskasi, "olen saanut
viestin kristityiltä. He sanovat, että karavaani kulkee heidän
kylänsä läpi tänään keskiyöllä ja että sinun pitää lähteä välittö-
mästi."

Palvelija itki vapauttaessaan pojan ketjuista. Hän toivotti
pojalle hyvää onnea ja siunausta tämän matkalle.

"Kiitos sinulle vanhus," vastasi Salman. "Ole kiltti ja anna
minulle viittasi niin että kukaan ei tunne minua."

Kun Salmanin vanhemmat seuraavana aamuna huomasi-
vat pojan menneen he olivat suunniltaan raivosta. He lähettivät
etsintäpartioita kaikkialle. Salmania kuljettava karavaani oli kui-
tenkin mennyt jo aikoja sitten eikä kukaan ollut nähnyt hänen
liittyvän siihen. Vanha palvelija vaikeni lupauksensa mukaisesti
koko asiasta.

Salman oli nyt totuuden etsimismatkansa ensimmäisessä
vaiheessa.

Saapuessaan lopulta Syyriaan hän meni heti ensimmäi-
seen kirkkoon, jonka näki ja puhui siellä oleville ihmisille. Hän
hämmästyi heidän ystävällisyyttään ja sitä miten kärsivällisesti
he kuuntelivat häntä. He tarjosivat Salmanille virvokkeita ja vei-
vät hänet sen jälkeen kaupungin piispan luo.

"Teidän armonne", hän sanoi, "olen jättänyt kotini totuu-
den etsimisen vuoksi. Kristinusko tuntuu olevan lähempänä
totuutta kuin tulenpalvominen, joka on ainut usko, jonka tunnen.
Jos sallitte, herra, haluaisin olla teidän palvelijanne ja pitää
huolta teidän ja kirkkonne tarpeista, jolloin voin samalla oppia
kristinuskon seremonioita ja rukouksia."
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Ympärillä olevat ihmiset hymyilivät pojalle samalla kun
piispa nyökkäsi hyväksyvästi ehdotukselle. Hän oli erittäin halu-
kas saamaan Salmanin palvelijakseen. Salman ei tiennyt piispan
olevan erityisen iloinen siitä, että joku työskenteli hänelle ilman
palkkaa!

Aluksi Salman oli enemmän kuin kiitollinen uudesta ase-
mastaan. Päivällä hän hoiti piispan taloa, kiillotti alttariesineitä,
lakaisi kirkkoa ja tarjoili aterioita. Iltaisin hän rukoili ja oppi
kirkon seremonioita.

Mutta kun aikaa kului Salman huomasi asioita, jotka jär-
kyttivät häntä. Hän näki, että piispa oli kaksinaamainen mies;
ystävällinen ja hymyilevä seurakuntalaistensa edessä, mutta hän
panetteli heitä selän takana. Vielä pahempaa oli, että piispa sai
köyhille tarkoitettuja runsaita lahjoituksia, mutta Salman ei näh-
nyt, että niitä olisi annettu hädänalaisille. Piispa käytti niitä
omiin tarkoituksiinsa tai laittoi lahjoitukset kullasta ja hopeasta
ääriään myöten täynnä oleviin kirstuihin, joita hän piti lukit-
tuina.

Salman tuskin uskoi mitä näki. Hän yritti keskittää kaiken
huomionsa rukouksiin, mutta hänen vastenmielisyytensä piispan
käytöstä kohtaan ei antanut hänelle rauhaa. Hän yritti muistaa,
ettei hänestä ollut tullut kristittyä piispan takia vaan totuuden
takia. "Jos tämä mies tekee syntiä, se ei ole minun asiani.
Kaikkivaltias Jumala rankaisee häntä aikanaan hänen tekojensa
mukaan. Minä puolestani pyrin tulemaan täydelliseksi uudessa
uskossani," sanoi Salman itsekseen.

Eräänä päivänä piispa sairastui aivan yllättäen kuumee-
seen ja kuoli. Kaupungissa vallitsi suuri suru uutisen hänen kuo-
lemastaan levitessä. Kristityt tulivat läheltä ja kaukaa murheis-
saan hautajaisiin suremaan suuren uskonnollisen johtajansa kuo-
lemaa. Heidän kasvoillaan ja sydämissään oli suru ja he lodutti-
va toinen toistaan.

Mutta Salman kiehui vihasta. Hän aikoi heti tilaisuuden
tullen kertoa ihmisille totuuden heidän piispastaan. Hän odotti, 

8



Kaupunkikuva



että kaikki olivat kokoontuneet hautajaistoimitukseen eikä voi-
nut enää hillitä itseään pidempään. 

Nousten alttarikorokkeelle hän pyysi heidän huomiotaan.
"Hyvät ihmiset, minun täytyy kertoa totuus. Teidän piis-

panne oli petturi! Hän kehotti teitä hyväntekeväisyyteen, mutta
hän käytti kaikki lahjoittamanne rahat omiin tarpeisiinsa tai
varastoi ne kirstuihin, joita hän piti sitä tarkoitusta varten. Hän
ei ole koskaan antanut lanttiakaan köyhille!"

Ihmiset olivat aivan kauhistuneita tuollaisesta syytöksestä.
"Tämä on herjausta! Kiittämätön ulkomaalainen roisto..."

"Hän valehtelee!" joku huusi. Mutta samalla he tiesivät, että
Salman oli asunut kirkkorakennuksessa piispan lähellä joka
päivä kuukausien ajan. He eivät yksinkertaisesti voineet olla
kuuntelematta häntä.

"Miten tiedät tämän?" he kysyivät. "Näytä meille joku
todiste, jos se mitä sanot on totta!"

"Jos haluatte todisteita niin seuratkaa minua", vastasi
Salman.

Hän johdatti heidät alas pitkin kapeaa käytävää ja pysäh-
tyi raskaan puuoven edessä. Hän irroitti tiilen takaa seinästä löy-
tyneellä avaimella oven. Kaikki ryntäsivät sisään. Heidän sil-
miensä edessä oli seitsemän valtavaa arkkua, jotka pursuivat
kultaa, hopeaa ja alttaritarvikkeita. Siellä olivat kaikki ne rik-
kaudet, joita seurakuntalaiset olivat monien vuosien aikana lah-
joittaneet köyhille!

Kun he huomasivat Salmanin puheiden olevan totta, he
raivostuivat. He ryntäsivät piispan ruumiin luo ja Salman katseli
avuttomana miten he retuuttivat sen kylän aukiolle ja kivittivät
sitä.

Piispan rangaistus alkoi jo ennen kuin hän tapasi Luo-
jansa.

Viikkoja kului ja seurakunta valitsi uuden piispan uskon-
nolliseksi johtajakseen. Salman havaitsi pian, että uusi piispa oli
aidosti hurskas mies. Hän ei halunnut maallista vaan teki aina
hyviä töitä siinä toivossa, että Kaikkivaltias palkitsee hänet
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tuonpuoleisessa elämässä. Hän vietti päiviä ja öitä rukoillen
uskollinen Salman vierellään. He oppivat rakastamaan ja kun-
nioittamaan toisiaan. Eräänä päivänä piispa tunsi kuolevansa
pian ja hän kutsui Salmanin luokseen.

"Poikani, minä kuolen. Älä jää tänne vaan mene Mosulin
kaupunkiin. Tiedän, että siellä on hyvä kristitty, joka huolehtii
opettamisestasi ja ohjauksestasi kuten minä olen yrittänyt
tehdä... Jumala olkoon kanssasi, poikani...," ja tämän sanottuaan
piispa kuoli.

Salman suoritti kirkonmenot viimeisen kerran ja suri
syvästi miestä, joka oli huolehtinut hänestä silloin kun hän oli
huolenpitoa tarvinnut.

Hän lähti piispan neuvon mukaisesti kohti Mosulia.
Salmanin matkan toisesta vaiheesta tuli merkittävää aikaa

hänelle. Näinä vuosina hän tapasi kolme piispaa, joista jokainen
oli vilpitön, hurskas kristitty. Salman kiintyi heihin kaikkiin ja
he puolestaan rakastivat Salmania.

Syyrian piispan kuoltua Salman meni Mosulin piispan luo
ja jäi sinne moneksi vuodeksi palvelijaksi ja toveriksi. Ennen
kuolemaansa piispa neuvoi Salmania menemään Nassibayniin.
Kun Nassibaynin piispa lähestyi kuolemaansa hän ohjasi
Salmanin Ammuriyyaan. Joka kerta Salman kertoi etsimises-
tään, halustaan löytää totuus ja toiveistaan tulla Jumalan palveli-
jaksi. Jokainen piispa toivotti hänet tervetulleeksi ja pyysi häntä
osoittamaan aikomustensa vilpittömyyden uudelle isännälleen.

Näinä vuosina Salman aikuistui ja tuli yhä vakuuttuneem-
maksi, että on vain yksi Jumala ja että maa, vesi ja tuli, joita
hänen esi-isänsä olivat pitäneet pyhinä, olivat vain yhden Luojan
luomia niinkuin hän itsekin. Hän tiesi olevansa oikealla polulla,
mutta oliko hänen matkansa tullut päätökseen?

Myöhempinä vuosina Salman katsoi taaksepäin erikoisten
tapahtumien ketjua elämässään. Nuo tapahtumat johdattivat
häntä kohti määränpäätä.
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Tultuaan Ammurriyyaan Salman kertoi jälleen kerran
tarinansa sikäläiselle piispalle, joka hyväksyi hänet heti ja luotti
ja kiintyi poikaan nopeasti.

Jälleen kerran Salman kiillotti raskaita metalliesineitä,
huolehti alttarista ja siitä, että alttariliinat olivat puhtaita messus-
sa. Lisäksi hän auttoi hoitamalla piispan vaatteet ja huolehtimal-
la piispan henkilökohtaisista tarpeista. Hän vietti jokaisen
vapaan hetkensä rukoillen ja palvellen Jumalaa. Joskus hän
rukoili yksin pelkistetyssä huoneessaan, joskus piispan kanssa
yön pitkinä tunteina. Päivällä hän perehtyi kristinuskoon ja tutki
pyhiä kirjoituksia.

Piispa luotti Salmaniin ja ehdotti, että nuori mies laajen-
taisi tietojaan ja kiinnittäisi huomiota myös käytännölliseen elä-
mään.

Auttaakseen Salmania hän antoi tälle maapalan sekä joita-
kin lehmiä ja vuohia. "Tämä on myös Herran työtä," hän sanoi,
"koska koko luomakunta kuuluu Hänelle."

Mutta vanhan piispan terveys alkoi pettää. Hän laiminlöi
omaa hyvinvointiaan ja niinpä hän eräänä iltana vilustui. Vaikka
Salman yritti hoitaa piispaa tauti paheni vähitellen. Lopulta,
eräänä iltana, piispa kutsui nuorukaista heikolla äänellä:

"Rakas poikani, minä en elä enää pitkään. Näinä viimeisi-
nä päivinäni olen ajatellut mitä sinusta tulee sen jälkeen kun
kuolen."

Salmanin sydän pysähtyi kun hän kuuli nämä sanat.
Menettäisikö hän jälleen kerran rakkaan ystävänsä ja hyvänteki-
jänsä. Salmanin hämmästykseksi piispa näytti katsovan kaukai-
suuteen ja hymyilevän. "Olen rukoillut, että viimeisinä tunteinani
kykenisin opastamaan sinut siihen mitä olet jo niin kauan har-
taasti etsinyt. Rukoukseeni on vastattu. Voin kertoa sinulle sel-
laista, joka poistaa sinulta kaiken huolen tulevaisuudestasi.
Tunnen, että huolimatta siitä millaisia koettelemuksia ja kärsi-
myksiä joudut kokemaan, kohtaat eräänä päivänä viimeisen pro-
feetan... profeetan, jonka tulo on niin selvästi ennustettu meidän
pyhissä kirjoissamme."
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Salman hämmästyi kuullessaan nämä sanat, mutta pysyi
vaiti, jotta ei keskeyttäisi vanhusta. Tämä viittoi vettä kohti ja
Salman kostutti hänen huulensa tunnollisesti.

"En ole kertonut sinulle ennen profeetasta," jatkoi vanhus.
"Hän tulee Arabian niemimaalta ja tuo ihmisille puhtaamman ja
ylväämmän elämän... kuuntele huolellisesti... kun hän on ensin
elänyt kotikaupungissaan, hän saa vastaanottaa Jumalan sano-
man ja kutsuu ihmisiä palvelemaan vain yhtä Jumalaa. Jotkut
jättävät kuvien ja patsaitten palvelemisen sekä kelvottomat elä-
mäntavat ja seuraavat häntä. Hänen vihollisensa pakottavat
hänet kuitenkin jättämään kotikaupunkinsa ja hänen on muutet-
tava toiseen kaupunkiin...Kaupunkiin, joka on kahden mustan
kukkulan välissä ja jossa on taatelipalmulehtoja. Muista poika-
ni! Kaksi mustaa kukkulaa..."

Salman nyökkäsi ja toisti "kaksi mustaa kukkulaa". Mutta
hän lisäsi hieman peloissaan ja hämillään, "kuinka tunnistan
tämän miehen kun näen hänet? Kuinka tunnistan hänet?"

"On merkkejä..." mutisi vanha piispa, "on monia merkke-
jä, mutta sinulle niitä on kolme... kuuntele huolellisesti," ja hän
nyökkäsi Salmania tulemaan lähemmäksi. "Jos tarjoat hänelle
hyväntekeväisyyttä, hän ei hyväksy sitä, se on ensimmäinen
merkki."

"Toinen on tämä. Jos tarjoat hänelle lahjan hän hyväksyy
sen. Kolmas merkki on syntymämerkki. Hänellä on syntymä-
merkki lapaluiden välissä ja se on profeetan sinetti, vahvistus."

"Näistä kolmesta merkistä tunnistat hänet."
Piispa oli vaiti monta minuuttia ja kohotti sitten kätensä

Salmania kohti ja juuri ennen kuolinhetkeään siunasi tämän.
Salman vuodatti monia kyyneleitä piispan kuoleman jäl-

keen. Mutta muisto piispan hymystä ja lupaus siitä, että eräänä
päivänä hän, Salman, saisi tavata Jumalan lähettämän miehen
auttoi häntä hänen surussaan. Hänen koko olemuksensa kaipasi
tuota yhtä asiaa; viimeisen profeetan tapaamista ja elämistä
tämän rinnalla.
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Jonkun ajan kuluttua Kalb-heimon johtama kauppakaravaa-
ni Arabian niemimaalta kulki kaupungin läpi. Nähdessään tilai-
suutensa Salman ryntäsi tervehtimään heitä ja kertoi, että hän
toivoi voivansa liittyä karavaaniin heidän paluumatkallaan
Arabian niemimaalle. Ilkein silmin miehet vilkuilivat viatonta
nuorta miestä. "Mitä maksat meille, häh? Me emme anna ilmai-
seksi kyytejä, poika" he sanoivat pilkaten.

Salman ei epäröinyt. "Ottakaa mitä minulla on... ottakaa
lehmäni ja vuoheni, kaikki..., mutta teidän täytyy ottaa minut
mukaanne!" Tätä miehet olivat tietenkin halunneet.

Niin Salman liittyi karavaaniin ja hän innostui joka päivä
enemmän sitä mukaa kun he lähestyivät Arabian niemimaata.
Miehet, joiden kanssa Salman matkusti olivat karkeita ja ruokot-
tomia, mutta Salman ei kiinnittänyt heihin huomiota. Hänen
mielensä täyttyi unelmista ja rukouksista sekä toiveista tulevai-
suuden suhteen.

Lopulta he saapuivat al-Quran laaksoon, joka on Syyrian
ja Madinan välissä. He olivat pysähtyneet hoitamaan kameleita
ja lepäämään kun Salman huomasi joidenkin ihmisten lähesty-
vän karavaania ja puhuttelevan sen johtajaa. He alkoivat keskus-
tella keskenään ja näyttivät kinastelevan jonkin hinnasta.
Lopulta karavaanin johtaja, jolle tuntemattomat olivat rahat
ojentaneet, nyökkäsi Salmanin suuntaan.

"Sinun matkasi on ohi, viaton ystäväni", hän nauroi ja
tarttui Salmania takaapäin. "Sinun on aika liittyä näihin muka-
viin ihmisiin," hän lisäsi tyrkäten Salmanin kohti tuntematonta
miestä, joka kahlitsi hänen nilkkansa ja johdatti hänet pois.

Oli liian myöhäistä paeta."Voi, mitä minusta on tullut!
Minut on myyty orjuuteen tämän alueen ihmisille. Vain Jumala
tietää miten kaukana olen taatelipalmulaakson kaupungista ja
kahdesta mustasta kukkulasta", valitti Salman itsekseen. Antaen
päänsä vaipua, hän yritti keskittyä rukoukseen.

Aamun koittaessa seuraavana päivänä hänet johdatettiin
taatelitarhaan ja käskettiin työskennellä siellä kuumassa aurin-
gonpaisteessa iltaan asti. Hänelle annettiin vain vähän ruokaa ja
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Lehmät ja vuohet kuva



juomaa, mutta se ei haitannut Salmania sillä hän oli tottunut
tulemaan toimeen hyvin vähällä. Hän kärsi eniten siitä, että
tunsi olevansa yksin ja avuton. Kuinka hän pystyisi nyt löytä-
mään opettajansa? Oliko hänellä mahdollisuus paeta kohta-
loaan?

Hänelle jäi vain rukous. Hän ei voinut tehdä mitään eikä
hänellä ollut ketään muuta, jonka puoleen kääntyä paitsi Jumala.
Noiden pitkien, yksinäisten ja synkkien öiden aikana levätes-
sään olkimatollaan hän huomasi miten onnekas oli, koska hänel-
le oli näytetty rukouksen lahja. Hän rukoili: "Rakas Jumala!
Päästä minut tästä kärsimyksestä. Anna minun löytää oikea tie.
Johdata minut viimeisen profeetan luo. Päästä minut kahleista ja
johdata vapauteen. Aamen."

Aina kun hän lausui nämä sanat itsekseen, hän vilvottui
niinkuin olisi valellut itsensä kylmällä vedellä. Hänen tuskansa
ja surunsa katosivat. Niiden sijasta hän tunsi sellaista rauhaa,
jota hän oli nähnyt vanhan piispan kasvoilla kun tämä oli vetä-
nyt viimeisen hengenvetonsa.

Eräänä päivänä hänen omistajansa kiirehti hänen luok-
seen. "Sinut on myyty serkulleni," hän ilmoitti. "Sinä lähdet
tänä iltapäivänä Yathribiin työskennelläksesi hänelle."

Salmanille oli yhdentekevää kenelle hän kuului, koska
hän ei enää ollut oma herransa. Hän ei välittänyt siitäkään mihin
he olivat matkalla. Mitä väliä sillä oli missä hän asui, koska
asuinpaikka ei ollut hänen oma valintansa? Salman ei kiinnittä-
nyt huomiota ympäröivään maaseutuun tai siihen minnepäin he
suuntasivat. Hän vain kompuroi omistajansa takana ja hänen
kahlitut ranteensa alkoivat kipeytyä. 

Eräässä paikassa hän kompastui ja noustessaan ylös hän
näki kaukana näyn, joka sai hänen sydämensä hyppäämään ilos-
ta. Siellä ne olivat! Hänen pohjoispuolellaan oli kaksi mustaa
kukkulaa ja vähän matkan päässä hänen edessään oli taatelipal-
mulehto. Voisiko se olla se? Tämän täytyi varmasti olla kaupun-
ki, jossa oli kaksi kukkulaa, koska ne olivat siellä! 
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Kaksi mustaa kukkulaa kuva



Kaiken tämän uhrautumisen, kärsimyksen ja etsimisen jälkeen
hän tapaisi varmasti uuden profeetan, josta piispa oli kertonut 

Salman kohottautui täyteen pituuteensa ja käveli nyt
keveästi ja iloisena niin, että hänen omistajansa, joka näki tämän
muutoksen orjassaan ihmetteli sitä ja piti häntä tarkasti silmällä.

Salmanille ei tapahtunut seuraavien päivien aikana paljon
muuta. Hänen päivänsä olivat yksitoikkoisia ja ne täyttyivät
kovalla työllä ja vähällä ruualla. Hän ei välittänyt siitä, koska
hän näki joka aamu herätessään edessään kaksi mustaa kukkulaa
ja ympärillään palmulehdon. Nämä muistuttivat häntä hänen
etsimisestään. Ne olivat hänelle toivon vertauskuvia päivän
jokaisena minuuttina. Hänen sydämensä täyttyi kärsivällisyy-
destä ja innokkuudesta yhtä aikaa.

Hän olisi kärsivällinen. Hän oli varma, että siunattu pro-
feetta tulisi juuri tähän kaupunkiin ja hänen tunteensa oli oikea.

Siunatun profeetan päivät Mekassa olivat päättymässä.
Mekkalaisten kidutus ja vainoaminen pakottivat hänet lähte-
mään kaupungista ja etsimään uuden paikan, jossa hän voisi jat-
kaa tehtäväänsä. Hän suuntasi kohti Yathribin kaupunkia, joka
nyt tunnetaan nimellä Madina.

Eräänä päivänä Salmanin työskennellessä puutarhassa
korkealla palmussa joku ryntäsi juosten hänen omistajansa luok-
se, joka istui varjossa Salmanin alla.

"Kirous meille kaikille!" huusi mies. "Oletko kuullut uuti-
set?"

Salmanin omistaja nousi ylös ja meni kohti toveriaan.
"Mitä sitten on tapahtunut?" hän kysyi.

"Se riidanhaastaja Mekasta muuttaa kaupunkiimme.
Aussit ja Khazrajit ovat kutsuneet hänet ja koko hänen kannatta-
jajoukkonsa tänne. Mitä minä sanoin sinulle? Noiden muuka-
laisten muutto tänne johtaa ongelmiin. Sanotaan, että tämä
niinkutsuttu profeetta ja hänen seuraajansa Mekasta ovat nyt
Qubassa ja suunnittelevat marssivansa sieltä suoraan kaupun-
kiimme! Aussit ja Khazrajit ovat hölmöjä, jotka eivät tiedä
mihin he sotkevat itsensä."
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"Hmm! kommentoi Salmanin omistaja. "Me emme tarvit-
se uusia profeettoja, kaikkein vähiten sellaisia, joita vihataan
heidän kotikaupungeissaan!"

Salman, kyyhöttäen korkealla palmupuussa alkoi vavista
mielenliikutuksesta. Juutalaisen sanat olivat iskeneet suoraan
hänen sieluunsa. Hän istui siellä kykenemättä edes hengittämään
ja hetken hän luuli, että menettäisi otteensa puusta ja putoaisi
omistajansa päälle, mutta hän puristi puuta kunnes kykeni hallit-
semaan itsensä. Sitten hän laskeutui ja seisoi kahden miehen
edessä.

"Mitä sinä sanot?" hän kysyi vaativasti. "Kuka tämä mies
Mekasta on, miksi häntä kutsutaan?" Hänen omistajansa raivos-
tui tästä hävyttömyydestä. Hän läimäytti Salmania kasvoihin ja
potki häntä. "Mitä se sinulle kuuluu? Mene takaisin töihisi äläkä
sekaannu asioihin, jotka eivät sinulle kuulu. Muista asemasi,
sinä olet vain orja," hän huusi.

Kun ilta tuli Salman ei voinut odottaa enää kauempaa.
Hän kokosi taateliannoksensa ja kulki läpi pimeiden katujen ja
sitten alas vuoripolkua myöten Quban pikkukaupunkia kohti.
Hän oli kuullut, että siunattu profeetta oli siellä. Oli jo myöhäis-
tä kun hän pääsi kaupunkiin ja etsi oikeaa suuntaa. Tuntui, että
jokainen kaupungissa tiesi mistä siunatun profeetan löytää.

Astuessaan taloon hän näki edessään komean miehen,
jolla oli suuret tummat silmät ja lempeä hymy. Salmanin sydän
alkoi takoa kun hän kulki miestä kohti tavatakseen hänet.

"Herra," hän sanoi, "minä tiedän, että sinä olet juuri tullut
Mekasta ja että kanssasi matkustaa muita."

Siunattu profeetta nyökkäsi ja odotti että Salman jatkaa.
"Minulla on mukanani joitakin taateleita..." ja Salman

kaivoi paketin laukustaan..., "jotka ajattelin antaa hyväntekeväi-
syyteen. Ole hyvä ja ota ne vastaan."

Siunattu profeetta katsoi häneen kiinteästi hetken ja
hymyili sitten. Salman huomasi, että hänen silmissään oli
hyvyyttä. Hän otti taatelit Salmanilta ja pani ne kiertämään seu-
ralaisilleen, jotka istuivat hänen ympärillään huoneessa. "Olkaa
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hyvä...syökää!" hän kehotti. Mutta Salman huomasi, että siunat-
tu profeetta ei ottanut itselleen yhtään taatelia. "Hän on läpäissyt
ensimmäisen kokeen", ajatteli Salman itsekseen. "Hän on kiel-
täytynyt hyväntekeväisyydestä itseään kohtaan, kuten piispa
sanoi hänen tekevän," ja Salman vetäytyi huoneen nurkkaan
miettimään mitä oli tapahtunut.

Salman viipyi melko pitkään sinä iltana ja kuunteli kuin-
ka siunattu profeetta ja hänen kannattajansa tekivät suunnitelmia
tulevaisuutta varten. Lopulta Salman huomasi, että alkoi olla
myöhäistä ja että hänen olisi kiirehdittävä takaisin ennenkuin
hänen omistajansa huomaisi hänen poissaolonsa, joten hän pyysi
anteeksi ja lupasi palata toisen kerran.

Salman mietti milloin hän voisi palata Qubaan. Hän oli
onnistunut livahtamaan kerran, mutta miten hän ikinä voisi
onnistua tekemään matkan toisen kerran niin, ettei herättäisi
omistajansa epäilyksiä?

Muutamaa päivää myöhemmin, kun Salman seurasi omis-
tajaansa palmulehtoon, he tapasivat tiellä. Suuri kulkue ilmestyi
ja sitä johti mies, joka ratsasti valkealla kamelilla. Salman ei
voinut olla aivan varma, mutta uskoi tunnistavansa siunatun pro-
feetan ja tämän kannattajat.

"Hm," mumisi hänen omistajansa itsekseen. "Siinä ne nyt
tulevat koko joukko. Tuon omatekoisen profeetan olisi pitänyt
löytää joku muu paikka jonne muuttaa, eikä tulla häiritsemään
rauhallista kaupunkiamme."

Siunattu profeetta oli muuttanut Madinaan! Salman oli
kuullut, että hän viettäisi yönsä Abu Ayub al-Ansarin talossa,
joten hän kokosi taatelinsa ja suunnisti sinne niin pian kuin voi
sinä yönä.

Ihmisjoukko tungeksi ovensuussa ja ilmapiiri oli hyvin
kiihtynyt. Salman kulki joukon läpi ja lähestyi siunattua profeet-
taa. Hän puhui rohkealla äänellä, mutta sisältä hän vapisi huolis-
saan.
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"Herra," hän sanoi, "kun tarjosin teille taateleita hyvänteke-
väisyyteen huomasin, ettette maistaneet niitä itse. Hyväksyi-
sittekö ne lahjana?"

Taas kerran profeetta katsoi Salmania ystävällisesti ja hel-
lästi ja kiitti lahjasta. Huolellisesti hän valitsi yhden taatelin, söi
sen ja pani loput kiertämään tovereilleen.

Salman huokasi helpotuksesta ja vetäytyi joukon taakse
saadakseen olla itsekseen. "No", hän nyökkäsi itsekseen, "tämä
profeetta on ottanut vastaan lahjan, mutta hän ei ottanut vastaan
armopalaa, tämä oli toinen koe." Sydämessään Salman alkoi jo
tuntea, että tämä mies oli juuri se, josta piispa oli puhunut. Koko
hänen käytöksensä, tapansa liikkua ja puhua ja jopa kohtaami-
nen sattumalta tiellä osoittivat sen. Kuitenkin hänen täytyi olla
varma.

Seuraavana iltana kun Salman tuli Abu Ayubin talolle
miehet olivat kokoontuneet ympyrään lukemaan rukouksia kuol-
leelle. Salman katsoi ympärilleen, mutta ei nähnyt alttariesineitä
eikä liinavaatteita. "Miten te palvelette Jumalaa?" hän kysyi pro-
feetan seuralaisilta. "Sillä mitä Jumala antoi meille," tämä vasta-
si, "vartaloillamme ja äänillämme."

"Missä teidän pappinne, välittäjänne, on?"
"Me emme tarvitse ketään välittäjäksi. Jumala kuulee

meidän rukouksemme", oli vastaus. Salman oli hämmästynyt,
mutta vastaus teki häneen vaikutuksen. Hän ei ollut koskaan
osannut kuvitella niin yksinkertaista ja mutkatonta uskontoa.
Kuunnellessaan osaa suurasta YaSin hän halusi palvella Jumalaa
täydestä sydämestään.

Kautta viisaan Koraanin!
Totisesti kuulut lähetettyihin oikealla tiellä.
Tämä on ilmoitus Voimalliselta, Armeliaalta,
jotta varoittaisit ihmisiä, joiden isiä ei varoitettu,
niin että ovat välinpitämättömiä.
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Kun rukoukset olivat ohitse, Salman meni eteenpäin, terveh-
ti profeettaa ja valitsi sitten paikan suoraan hänen takaansa.
Siunattu profeetta oli pukeutunut tilaisuuteen turbaaniin ja
hänellä oli väljä vaate olkapäillään. Jos siunattu profeetta kään-
tyisi hieman Salman voisi ehkä nähdä oliko profeetalla sinetti,
syntymämerkki, lapaluiden välissä.

Vähän ajan päästä siunattu profeetta tunsi, että joku istuu
hänen takanaan ja tuijottaa hänen selkäänsä. Hän kääntyi ja näki
Salmanin. Sillä hetkellä hänen täytyi ymmärtää mitä Salman
katsoi, sillä hän antoi vaatteen lipua hiukan.

Kun Salman näki omin silmin sinetin hän puhkesi itkuun,
iloisena ja kiitollisena.

Siunattu profeetta kietoi käsivartensa Salmanin ympäri ja
kysyi lempeästi: "Mikä sinun on, poikani? Mikä sinua liikuttaa
noin kovasti?"

Profeetan toverit lopettivat keskustelunsa ja katsoivat
ympärilleen nähdäkseen kuka nyyhkytti ja mitä siunattu profeet-
ta sanoi.

Salman kuivasi kyyneleensä ja yritti tyyntyä. Siunatun
profeetan rohkaisemana hän alkoi sitten vähitellen kertoa tari-
naansa pitkästä etsimisestään.

Lopulta hän sanoi: "Jokainen merkki, jonka piispa on
minulle sinusta kertonut on vahvistunut. Ja kun nyt olen täällä
salli minun liittyä islaminuskon kannattajiin, yhden Jumalan
palvelelijoiden joukkoon, sillä olen vakuuttunut, että islam on
totuus, jota olen etsinyt.

Monta vuotta myöhemmin kun Salman kertoi tästä iha-
nasta päivästä, hän sanoi: "He olivat kaikki niin yllättyneitä ker-
tomuksestani ja olivat hyvin iloisia halustani kääntyä islamiin."

Salman oli täynnä iloa ja innostusta. Mutta hän tiesi, että
ollakseen siunatun profeetan kokoaikainen toveri, hänen täytyisi
vapauttaa itsensä orjuudesta. Miten hän sen tekisi? Hän mietti
tulevaisuuttaan, muttei keksinyt mitään keinoa muuttaa kohta-
loaan.
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Sillä välin hänen toverinsa olivat päättäneet auttaa Sal-
mania, jota he rakastivat hyvin paljon. Lopulta he keksivät suun-
nitelman, jonka avulla he uskoivat Salmanin juutalaisen omista-
jan vapauttavan hänet orjuudesta. He kutsuivat Salmanin sivuun
ja sanoivat hänelle.

"Kuuntele meitä veli, äläkä keskeytä tai vastusta suunni-
telmaamme. Sinut täytyy vapauttaa orjuudesta, siksi sinun on
seurattava meidän neuvoamme."

Salman kuunteli kun he kertoivat hänelle mitä tehdä. He
antoivat hänelle 40 unssia kultaa, jonka he olivat koonneet mus-
limiyhteisöltä. Salman oli niin liikuttunut ettei tiennyt mitä
sanoa ja yritti kieltäytyä lahjasta, mutta toverit vaativat häntä
hyväksymään lahjan.

Seuraavana päivänä hän lähestyi omistajaansa.
"Herra," hän aloitti. "Sinä tiedät, että haluan saada vapau-

teni. Minulla on tässä 40 unssia kultaa, jonka annan sinulle.
Haluatko vapauttaa minut orjuudesta?"

Kultaa oli paljon enemmän kuin mitä hänen omistajansa
oli voinut odottaa. Hän ajatteli asiaa ja päätti, että ajatus ei ollut
hullumpi. Mutta ehkä hän voisi saada hieman lisää, erityisesti
jos Salmanin uudet ystävät olivat niin innokkaita ja avuliaita
saamaan hänet vapaaksi. Niinpä hän sanoi: "Hyvä on, suostun.
Mutta sen lisäksi sinun on istutettava 300 taatelipalmua ja sinä
päivänä kun ne alkavat kantaa hedelmää minä vapautan siteesi.
Sopiiko tämä sinulle?"

"Kolmesataa palmupuuta ei kanna hedelmää vuodessa.
Minä saan vielä muutaman ylimääräisen työvuoden hänestä
irti."

Seuraavana päivänä koko muslimiyhteisö meni pellolle
istuttamaan taatelipalmujen taimia. Salman hämmästyi kun hän
näki, että siunattu profeetta itse tuli istuttamaan puita ja siunasi
jokaisen maahan istutetun taimen.

Ehkä hänen taimien siunauksensa auttoi sillä puut alkoi-
vat kantaa hedelmää samana vuonna.
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Taatelipalmukuva



Juutalainen hämmästyi. "Totta puhuakseni Salman, en
koskaan odottanut, että 300 puuta kantaisi hedelmää näin pian!
Ajattelin pitää sinut vähän pidempään palveluksessani!"

Niin hän vapautti Salmanin. Jokainen muslimiyhteisössä
iloitsi lopputuloksesta. "Ylistys Jumalalle," he huusivat ja val-
mistivat pienen juhlan tilaisuuden kunniaksi. Siunattu profeetta
osallistui juhlaan ja kun tilaisuus oli alkamaisillaan hän otti
muutamia taateleita käteensä ja sanoi "Salman, syö näitä anta-
miani taateleita ja Jumala siunaa sinua!" Salman otti taatelit ja
kiitti niistä kovasti.

Sinä vuonna tovereiden keskuudessa oli monesti ystäväl-
listä väittelyä. Ongelmana oli, oliko Salman siirtolainen, muha-
jir vai medinalainen auttaja, ansari.

Siirtolaiset perustelivat: "Salman on selvästi yksi meistä!
Hän tuli koko matkan Persiasta, jos hän ei ole siirtolainen me
haluamme tietää mikä hän on!"

Mekkalaiset auttajat vastustivat heitä hyvin närkästynei-
nä: "Salmanko siirtolainen? Ei tietenkään ole. Hänhän asui jo
Mekassa ennenkuin siunattu profeetta tuli tänne... hän oli täällä
ennenkuin te tulitte. Joten hän on tietenkin mekkalainen auttaja,
ansari. Yksi meistä!"

Mutta siunatulla profeetalla oli sanansa sanottavana
asiaan. "Salman", hän julisti, "on perheeni jäsen."

Salman julisti itse kiitollisena ja islamille omistautunee-
na: "Minä, Salman, olen islamin poika."
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