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Ensimmäinen osa

Selityksiä islamin uskosta

Muslimit eivät ole vihollisia – ristiretket ovat ohi!
Iso-Britanniassa on noin kaksi miljoonaa muslimia, 

ja islamin usko ISLAM leviää nopeasti Euroopassa ja 
läntisessä maailmassa. Britanniassa on nykypäivänä 
varmaankin enemmän harjoittavia muslimeja kuin hurskaita 
anglikaani-kristittyjä. Tämä erityispiirre ei johdu valtavasta 
maahanmuuttajien tulvasta eikä maahanmuuttajien 
pyrkimyksistä tuottaa suurperheitä. Islamin saamasta 
huonosta julkisuudesta ja terroristien ja äärimuslimien 
teoista huolimatta islamin harjoittajia on pikemminkin yhä 
enemmän. 

Islamia käsittelevää puolueetonta kirjallisuutta on yhtäkkiä 
alkanut ilmestyä runsaasti ainakin englannin kielellä. Maailma 
pienenee: ihminen ei voi enää ylpeillä tietämättömyydellään. 
Useimmissa Englannin kouluissa oppilaat tutustuvat muiden 
uskontojen ohella myös islamiin, ja heitä opetetaan näin 
ymmärtämään maailman uskontoja ja tietämään niistä 
enemmän kuin aikaisemmin. Tämä myös johtaa siihen, että 
nuoret aikuistuessaan voivat päättää omasta uskonnostaan. He 
eivät enää automaattisesti seuraa vanhempiensa uskonnollista 
vakaumusta. 

Kristinusko oli ennen maailman uskonnoista ainoa, jota 
opetettiin länsimaisissa kouluissa. Vertailevaa uskontotiedettä 
sovitettiin opinto-ohjelmaan vastahakoisesti. Useimmiten se 
tehtiin niin, että muut uskonnot esiteltiin paitsi alempina 
kuin kristinusko, myös naurettavina ja pahoina, väärinä 
uskontoina.  Nykypäivänä yritetään antaa asiallista tietoa 
muista uskonnoista sen sijaan että yritettäisiin vain panetella 
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niitä. Niinpä nuoret väistämättä ovat alkaneet tehdä itsenäisiä 
päätöksiä; heille on kerrottu erilaisista mahdollisuuksista, ja 
he ovat varttuneet eri uskontoja edustavien nuorten kanssa.

Muslimiperheiden vanhemmat puolestaan ovat huolissaan 
niistä vaikutteista, joita heidän muslimilapsensa saavat ei-
muslimi ystäväpiireissään. He pelkäävät ystäviä, jotka käyttävät 
huumeita ja harrastavat vapaata seksiä sekä sitä ilmapiiriä, 
jossa seksuaalisia vähemmistöjä pidetään normaaleina.  
Muslimiväestö ei ehkä ole ymmärtänyt vielä sitä tosiasiaa,  
että näin monilla tuhansilla muunuskoisilla nuorilla, jotka 
saavat koulutuksensa samoissa kouluissa, on mahdollisuus 
valita toinen tie. He voivat tutkia eri uskontojen hyviä puolia, 
ja he voivat hylätä oman kulttuurinsa tullakseen muslimeiksi. 
Siemenet on nopeasti kylvetty; kuka tietää millainen sato 
korjataan tulevaisuudessa!

Terveen ja kasvavan uskonnon kannatus perustuu sen 
uskonopin vetoavuuteen ja järkeenkäyvyyteen. Ajattelevat 
ihmiset, jotka näkevät vaivaa tutkiakseen islamin oppeja, 
huomaavat pian, etteivät ne olekaan luonnottomia. Niillä 
ei ole mitään tekemistä sen terrorismin kanssa, joka loukkaa 
kaikkia, sekä muslimeita että ei-muslimeita. Ne ovat 
todellisia luonnonlakeihin ja järkeen perustuvia, ja antavat 
hyväksyttäviä vastauksia elämän haasteisiin.

Ajatellaan itse uskoa. Jätetään huomioimatta 
kiihkomuslimit, jotka edustavat oikeaa islamia yhtä paljon 
kuin IRA:n terroristit roomalaiskatolista uskontoa; jätetään 
huomioimatta lukuisat korruptoituneet ja julmat tiettyjen 
maiden johtajat, jotka edustavat islamia yhtä hyvin kuin 
Borgian paavit tai inkvisition johtajat; jätetään huomioimatta 
”islamin” nationalistiset ja poliittiset aatteet, jotka voivat olla 
ylväitä ja oikeutettuja, mutta ovat uskonnollisia vain siltä 
osin, että ne vastustavat vainoja ja vääryyttä. Älkäämme tehkö 
sitä yksinkertaista virhettä, että tuomitsisimme minkään 
uskonnon oppeja sen vähemmän jalojen, huonokäytöksisten 

ja piittaamattomien seuraajien takia.
Muslimit eivät pidä itseään kristittyjen tai juutalaisten 

vihollisina. Muslimien  itseasiassa odotetaan hyväksyvän 
muiden uskontojen profeettojen aidot opetukset; ei vain 
Jeesuksen, joka itsekin oli juutalainen, vaan aikaisempien 
profeettojen oppeja kuten Abrahamin, Mooseksen, 
Salomonin, Aamoksen, Hoosean, Jesajan, Jeremiaan, 
Hesekielin ja Johannes Kastajan. 

Nykyajan ihmiset eivät pelkää tai vihaa juutalaisia, 
hinduja tai buddhalaisia. On olemassa monta syytä, miksi 
islam on monen länsimaalaisen mielestä ”vihollinen”. Yksi 
syy on se, että muslimit tuntuvat katsovan kaikkia muita 
alentuvasti. Jotkut ovat niin pöyhkeilevän uskovia, että 
heidän käyttäytymisensä herättää pahennusta briteissä, joille 
englantilaisuuden peruskiviin kuuluu nöyrä ja hillitty käytös. 
Ne, jotka eivät pysty kulkemaan puritaanista ja pidättyväistä 
tietä, eivät pidä tunteesta, että he ovat alhaisempia kuin ne 
jotka pystyvät. Itse asiassa nykymaailman ns. muslimijohtajien 
käytös ei ole erityisen ihailtavaa. On varteenotettavia 
todisteita siitä, että nämä poliittiset hallitusjärjestelmät 
kadottavat islamin lempeyden, suvaitsevaisuuden, puhtauden 
ja myötätunnon. Saadessaan valtaa islamilaisten valtioiden 
johtajista tulee tekopyhiä ja korruptoituneita. He ryhtyvät 
vihamielisiksi toisinajattelijoita-etenkin naisia-kohtaan. 
Kristittyjen keskuudessa islamia pidetään myös suorana 
haasteena kristinuskon teologialle.

Pelot ovat oikeutettuja. Ilmeisesti ei riitä, että oppineet 
muslimit toistuvasti toteavat, että epäoikeudenmukaiset ja 
tyrannimaiset kiihkoislamistit eivät ole oikeita muslimeja. Nuo 
kiihkoilijat väittävät itsepäisesti toimivansa islamin nimissä, 
ja syyttävät eri mieltä olevia muslimeita oppimattomuudesta, 
rappeutuneisuudesta ja puolinaisuudesta. 

Niin kauan kuin muslimit eivät pysty puhumaan islamin 
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aidoista opeista, kohottamaan todella jalot ja uskonnolliset 
ihmiset johtoasemiin ja hyväksymään sitä, että poliittisella 
johtajalla ja uskonnollisella pyhimyksellä (islam ei varsinaisesti 
suosi tätä termiä) on eroa, pelko pysyy oikeutettuna. Asioiden 
järjestykseen saaminen niin pian kuin mahdollista on 
muslimeista itsestään kiinni.

Etenkin kristittyjen pelko on myös ymmärrettävää. 
Parhaansa mukaan Jumalaa rakastavat ja palvovat kristinuskon 
kasvatit, jotka ahertavat elääkseen epäitsekästä, huolehtivaista 
ja armahtavaa elämää, uskovat että uskon tukipilari on 
rakkaus Jeesus Kristusta kohtaan. Ihmisen kristinuskon 
syvyyttä voidaan kokeilla testaamalla, miten pitkälle hän 
on valmis menemään uhratakseen itsensä Jumalan tahdolle 
sellaisena kuin Jeesus on sen ilmoittanut.

Kristityn kannalta tuntuu vaikealta ja jopa petokselta 
Jumalaan uskonsa säilyttäen todistaa kolminaisuusopin 
vastaisesti, että Jeesus ei ole Jumalan poika. On niin 
luonnollista lopettaa rukoileminen sanoihin ”Jeesuksen 
nimeen”. Lapsuudesta asti kristityt ovat juhlineet tunteisiin 
vetoavin riitein jouluna Jumalan Pojan syntymää avuttomana 
pienokaisena Betlehemissä, Jeesuksen uhrikuolemaa ristillä ja 
myöhemmin ylösnousemusta pääsiäisenä - kahta korkeinta 
osoitusta Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. 
Mitä nöyrempiä, palvovampia ja fanaattisempia kristityt 
ovat näitä kahta äärimmäisen rakkauden osoitusta (täysin 
ansaitsemattomia, ainoastaan Jumalan armolahja meille) 
kohtaan sitä lähempänä he ovat Jumalaa. Näin kristityt on 
opetettu uskomaan. Vaatii suurta moraalista rohkeutta 
perääntyä tästä näkökulmasta ja harkita uskoaan uudelleen.

Uskontunnustus
Muslimin uskontunnustus on hyvin yksinkertainen:
”la ilaha illa llah wa Muhammadan rasul Allah”

”Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, ja Muhammed on 
Jumalan profeetta”

Pidempi tunnustus tunnetaan nimellä Iman al-mufassal, 
ja siinä mainitaan seitsemän asiaa:

”Uskon Jumalaan, Hänen enkeleihinsä, Hänen 
ilmoittamiinsa kirjoihin, kaikkiin Hänen profeettoihinsa, 
Tuomiopäivään, siihen että kaikki - niin hyvä kuin paha -  
tulee Häneltä, ja kuolemanjälkeiseen elämään”.

Sekä Raamattu että juutalaiset tekstit kuten Talmud ja 
Mishna tukevat näitä ajatuksia.

Usko yhteen Jumalaan – Tawhid
Usko Jumalaan on kaiken perusta. Sitä voidaan lähestyä 

pääasiassa kahdella tavalla: ensimmäiseksi, onko Jumalaa 
olemassa ollenkaan vai onko koko tämä ajatus vain 
hölynpölyä? Toiseksi, jos on olemassa sellainen käsite kuin 
jumaluus, niin kuinka monta jumalallista olemusta oikein on? 
Onko vain yksi – vai onko kaksi vastakkaista tasaista voimaa 
kuten valo ja pimeä tai hyvä ja paha, vai onko jumalallisia 
olemuksia ehkä miljoonia?

Kaikilla näillä näkökannoilla on ollut kannattajansa 
läpi historian. Yksi asia on aivan varma: usko johonkin 
jumalalliseen olemassaoloon on ollut jo ihmiskunnan 
syntymästä asti. Monista hautaamisperinteistä kuvastuu 
usko kuolemanjälkeiseen elämään, mutta onko se vain 
toiveajattelua?

Viimeisen vuosisadan aikana on nähty merkittävä 
muutos länsimaisten ihmisten tavassa katsoa ”elämää, 
maailmankaikkeutta ja muutakin”. Itämaissa muutos on 
pienempi ja sen syyksi yleensä mainittu, että itämaissa 
teollinen vallankumous ja tieteellinen materialismi on 
kehittynyt hitaammin kuin länsimaissa. Nyt kuitenkin 
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arvellaan, että idän kansat tulevat kulkemaan samaa tietä 
kuin länsimaiset. Läntisessä maailmassa Jumala ei ole enää 
yleisin puheenaihe kotona, töissä eikä joskus edes kirkossa, 
päinvastoin kuin muslimimaailmassa. 

Sen käsityksen torjuminen, että ihminen tarvitsee Jumalaa 
elämässään, johtuu suureksi osaksi 1800-luvulla vallineista 
ristiriitaisista vastakkainasetteluista, vapautumisesta kirkon 
valta-asemasta ja siitä naurettavasta käsityksestä, että 
pelastus oli mahdollinen vain sokean uskon kautta. Kirkko 
oli osoittautunut hyväksyvänsä korkeassa asemassa olevien 
korruption1 hoivaamalla pappeja, joiden käsitys siitä, miten 
Jumala halusi heidän pelastavan sieluja oli hirvittävä.2 
He esimerkiksi teloittivat ihmisiä, jotka eivät uskoneet 
samalla tavalla kuin kirkonmiehet itse, tai jotka halusivat 
lukea Raamattua omilla kielillään. Kirkon marttyyrien 
historia, niiden jotka kuolivat ennemmin kuin luopuivat 
periaatteistaan, ja jotka antoivat elämänsä palvellakseen 
kärsivää ihmisyyttä, on suurimmaksi osaksi niiden ihmisten 
historiaa, jotka vastustivat vallanpitäjiä. Itse asiassa monet 
heistä kuuluivat kirkon hierarkiaan. Nuo vääryydet ovat 
saaneet ihmiset hyvin epäileviksi ja vihamielisiksi korkeassa 
asemassa olevien tekopyhyyttä kohtaan.3

Sitten tuli raamatullisten tekstien kritiikin aalto. Ihmiset 
alkoivat tutkia raamatullisten tekstien taustoja ja lähteitä 
ja kyseenalaistivat käsityksen siitä että, jokainen sana olisi 
ilmoitus. Myös tieteen kehityksen ansiosta saatiin lisää tietoa 
maailmankaikkeudesta, ja näin saatiin täytetyksi aukkoja 
ihmisten tietämyksessä. Jumalan kutsumisesta ”aukkojen 
Jumalaksi” tuli muotia, koska Jumala yhdistettiin yhä 
useammin niihin tiedoissamme oleviin aukkoihin, joihin 
toivottiin (ateistit toivoivat) tieteen pian tuovan täytettä. 
Merkittävimpiä näistä alueista olivat maailmankaikkeuden 
alku, elämän alku, sukupuolten erilaisuus ja lisääntyminen, 
sielun alkuperä ja käsitykset Jumalan alkuperästä. Tämä 

on vain kuvan toinen puoli: on olemassa myös hartaita ja 
poliittisesti viattomia uskovia, joille edellämainitut asiat 
ovat vain pikku seikkoja, uskovia, jotka viettävät aikansa 
harjoittaen uskontoaan, kuten ovat aina tehneet.

Tosiasia on, että Jumalan olemassaoloa ei voida tieteellisesti 
todistaa, eikä siihen todennäköisesti koskaan pystytä. Ehkä 
niin ei ole tarkoitettu. Seikkaperäisiä sekä teologisia todisteita 
on kuitenkin valtava määrä. Eniten esillä olleita ovat yleensä 
nämä:

Ensimmäinen lähtökohta: Jos jotain ei synny, sitä ei ole 
olemassa. Kaikki universumissamme on syntynyt eli jokin on 
aiheuttanut kaiken. Mikä tahansa onkin syy, Jumalaa voidaan 
pitää aiheuttajana, vaikka meillä ei ole mitään käsitystä mikä 
Jumala on.4

Ensimmäinen  peruste: Mikään ei liiku, ellei sitä liikuta 
jokin voima. Kaikki maailmankaikkeudessa on liikkeessä. 
Tätä voimaa voidaan kutsua Jumalaksi.5

Mahdollisuus - ensimmäisen lähtökohdan vastakohta. 
Jos jokin ei ehkä ole ollut olemassa, kutsutaan tätä 
mahdollisuudeksi. Sinä itse olet mahdollinen olento, koska 
voisit olla olematta olemassa.6 Onko mahdollista, että koko 
aurinkokuntaamme ei olisi ollut olemassakaan? Totta kai. 
Joten se on mahdollisuus. Sen täytyy olla olemassa jonkin syyn 
takia. Onko mahdollista, ettei koko maailmankaikkeutta olisi 
koskaan ollut olemassakaan? Luulemme niin. Joten kaikki 
on mahdollista. Siten kaikella on Luoja, ja sitä kutsutaan 
Jumalaksi.7

Välttämätön olemassaolo – tätä kutsutaan myös 
ontologiseksi todisteeksi, sillä se sisältää loogista todistelua. 
Jumalan täytyy välttämättä olla olemasssa, sillä arvojen 
asteikko on olemassa. Jotkut asiat ovat huonoja, jotkut 
parempia ja jotkut paljon parempia, kun taas jotkut ovat 
parhaita. Voiko olla kahta parasta? Ei ainakaan siinä mielessä, 
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mitä me tarkoitamme parhaalla. Eli sitä, mitä me pidämme 
arvojemme korkeimpana määritteenä, täydellisyytenä, voidaan 
myös pitää Jumalana. Hänen on pakko olla olemassa, sillä jos 
jotakin ei ole olemassa, ei sitä voida kutsua täydelliseksi.8

Suunnitelma – tätä kutsutaan myös teleologiseksi 
todisteeksi, sillä se tähtää päämäärään. Fyysisten ilmentymien 
perusteella maailmankaikkeudessa on järjestys ja malleja, 
toisin sanoen tarkoitus. Ne eivät selvästikään ole ilmaantuneet 
vahingossa. Jos on totta, että asiat kehittyvät, kehittyvät 
ne tietyn kaavan mukaan, ja ne näyttävät liikkuvan kohti 
lopullista päämäärää, vaikka emme lopullista päämäärää 
tietäisikään.9

Nämä viisi argumenttia todistetta tunnetaan klassisina 
todisteina ja siitä lähtien kun Tuomas Akvinolainen esitti 
ne kristityille ja Ibn al-Arabi muslimeille keskiajalla, on 
muunneltu hyvin vähän, jos ollenkaan. Jumalan olemassaololle 
on kaksi muutakin tärkeää todistetta. Ensinnäkin se, että 
Hänestä on mielikuva ihmisten tajunnassa. Miksi sellainen 
käsitys olisi, jos Jumalaa itseään ei ole? Onko mahdollista 
muodostaa itselleen kuvaa sellaisesta, jota ei ole? Kyllä on, 
jotkut sanovat. Me pystymme kuvittelemaan kaikenlaisia 
olioita, vaikkei niitä olisi olemassakaan. Me pystymme kaikki 
kuvittelemaan hirviöitä, mutta nekin polveutuvat tosielämän 
otuksiin, kuten dinosauruksiin.

Viimeinen tärkeä todiste koskee uskovia, jotka tuntevat 
Jumalan läsnäolon. Niitä, jotka ehkä näkevät näkyjä tai 
enkeleitä, kokevat mystisen tietoisuuden hetken tai saavat 
ilmestyksen tulevaisuudesta. Mistä kaikki nämä tulevat ellei 
Jumalalta?

Ikävä kyllä on myönnettävä, että merkittävän iso osa 
näistä ihmisistä on mielisairaaloissa. ”Yorkshiren viiltäjä” 
kuuli Jumalan käskevän häntä leikkaamaan prostituoitujen 
kurkut auki. Ei ole turvallista perustaa uskoaan tunteisiin, 

mystisiin kokemuksiin tai muunnetun tietoisuuden tiloihin 
- suurin kritiikin aihe sellaisille nykyaikamme uskonnollisille 
ilmiöille, kuten  ”Toronton siunaus”, kielillä puhuminen, 
New Age -liike tai toisaalta suufilaisten transsiin johtavat 
dhikr-rituaalit.

Lausunnat, loitsut ja tunteellisuus saattavat turruttaa 
mielen ja tahattomasti muuttaa mielen tajuntaa saattaen sen 
ns. “alfa”-tasolle. Näin syntyy näkyjä ja impulsseja, jotka ovat 
visuaalisia kuvia, intuitioita ja tunteita. Ihminen voi tuntea 
äärimmäistä hyvänolon tunnetta, täydellistä antaumusta 
Jumalalle tai hän tuntee olevansa yhtä Jumalan, luonnon ja 
maailmankaikkeuden kanssa. Tälläinen tila on petollinen. 
Muunnettu tietoisuus saa meidät avautumaan Jumalan lisäksi 
pahoille asioille ja olemuksille, jotka silmissämme näyttävät 
hyviltä.

Vaikka olisimme kuinka viisaita, vaikka intuitiomme 
ja oivalluksemme olisivat kuinka herkkiä, kysymys on 
kuitenkin loppujen lopuksi uskosta, siitä, että hyväksyy asiat, 
joita ei ilmeisesti voida näyttää todeksi. Se, mitä uskovaiset 
uskovat Jumalastaan tai jumalistaan, tuskin on asia, johon 
ihminen voidaan pakottaa. Ihmiset uskovat sitä, mikä tuntuu 
oikealta. He seuraavat omaa päättelykykyään. He pystyvät 
käyttämään niitä henkisiä avuja, jotka heillä on, eivät yhtään 
sen enempää.

Olet siis vapaa tutkimaan kaikkia maailman uskontoja 
omilla aivoillasi. Muslimit uskovat vahvasti, että ”hurskaus 
ja  harha ovat selvästi erillään” (Koraani 2:256), että Jumala 
on olemassa, ja että on vain yksi kaikkitietävä Jumala, 
arabiaksi Allah. He uskovat että kaikki on lähtöisin Hänestä, 
sekä hyvä että paha. He uskovat, että täytyy olla syy siihen 
miksi maailmankaikkeus on sellainen kuin on, miksi ihmiset 
ovat sellaisia kuin ovat ja miksi heitä  koetellaan (heidän) 
tekemistensä perusteella. Valintaa ei tehdä alkuräjähdyksestä 
alkaneen maailmankaikkeuden tai ei maailmankaikkeutta 
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ollenkaan välillä, vaan alkuräjähdyksestä tai muusta 
voimasta Jumalan tahdosta alkaneen maailmankaikkeuden 
tai ilman Jumalaa alkaneen maailmankaikkeuden välillä. 
Maailmankaikkeuden alkua koskevilla todisteilla tai 
evoluutioteorialla ei sinänsä ole merkitystä Jumalan 
olemassaoloon. Muslimit joko hyväksyvät tai hylkäävät ne 
ja yleensä pitävät parempana omaksua ”odottaa ja katsoa” 
-asenteen tieteen väittämiä kohtaan. He näkevät kaikessa 
todisteita syistä ja johdatuksesta. He ovat tietoisia siitä, että 
kaikella on syy ja seuraus, ja että heidän elämänsä ja onnensa 
voi kääntyä silmänräpäyksessä. He uskovat, että ihmisen tulee 
olla nöyrä, ja riippumatta tietonsa määrästä aina on olemassa 
miljoonia yksityiskohtia, joista heillä ei ole tietoa. 

Muslimit eivät hyväksy ajatusta, että Jumalalla olisi 
kumppani, eivätkä he milloinkaan sekoittaisi Hänen 
jumalallista todellisuuttaan materiaaliseen maailmaan 
uskomalla, että Hänestä voisi syntyä puolijumalallinen 
jälkeläinen. He eivät usko, että mikään uhraus, uskovan toive, 
kilpaileva henkinen olemus tai amuletti voisi olla suurempi 
voima kuin Jumala. Kukaan ei voi mitenkään tietää enemmän 
kuin Jumala, eikä kenelläkään ole yhtä paljon myötätuntoa 
kuin Jumalalla.10 He eivät usko, että kenelläkään muulla kuin 
Jumalalla on oikeutta äärimmäiseen tuomioon. Meillä ei ole 
oikeutta olettaa, kuka on ja kuka ei ole paha tai pyhä. Mistä 
me voimme tietää?

Kaikki nämä ovat osa sitä, mitä muslimit kutsuvat 
tawhidiksi. Lisää tawhidista on seuraavassa kappaleessa.

Kuinka voimme saada tietoa Jumalan ”olemuksesta”?

Me pystymme tietämään vain hyvin vähän Jumalan 
olemuksesta. Muslimit varovat tarkasti asettamatta  Jumalan 
yhteyteen mitään kuvaa tai esinettä. ”Mikään ei ole Hänen 
kaltaisensa” (Koraani 42:11). Mikään koko luomakunnassa 

ei ole Jumala, ota osaa jumaluuteen, eikä ole millään tavoin 
Jumalan kumppani. Jumalaa ei voi sanoin kuvata. On jopa 
harhaanjohtavaa puhua Jumalasta ”miehenä” , mikä viittaisi 
Hänellä olevan sukupuolen.

Kaikki, mikä viittaa siihen, että Jumalalla olisi vartalo,  kieli 
ja korvat, pitää tulkita vertauskuvallisesti. Puhuiko Jumala 
profeetoille ja istuiko Hän valtaistuimella? Vai tarkoittaako 
tämä sitä, että Jumalan ilmoitus on  viety ihmismieleen, ja 
että  Jumalalla on kaikkivaltiuden voima?

Muslimit kuitenkin uskovat, että ihmiselle on ilmoitettu 
tärkeitä vihjeitä Jumalan olemuksesta Jumalan ”Kauniissa 
Nimissä”. Ne eivät oikeasti ole nimiä, vaan viittavat Hänen 
ominaisuuksiinsa ja kertovat Hänen herruudestaan ja 
kaitselmuksestaan maailmankaikkeudessa. Siitä lähtien kun 
Jumala ilmoitti ne Koraanissa, muslimit ovat voineet tutkia 
ja käyttää niitä totuudenmukaisina oppaina hahmottaakseen 
Jumalan ”olemusta” ja ”luonnetta”. Usein voidaan kuulla 
muslimien puhuvan sadasta Kauniista Nimestä, mutta 
todellisuudessa Koraanista niitä voidaan löytää yli sata. On 
myös väärin väittää, että nimiä olisi vain 99 ja sadannen 
nimen tietäisi vain kameli, mistä johtuu sen leveä, ylimielinen 
hymy! Minulla ei ole aavistustakaan, mistä moinen pötypuhe 
on saanut alkunsa, mutta luulen että brittijoukoilla, jotka 
olivat Lähi-idässä viime vuosisadan alussa, on jotain tekemistä 
asian kanssa. 

Kaikki nimet eivät ole miellyttäviä. On totta, että Jumala 
on as-Salam (Rauhan lähde), al-Wahhab (Antaja), al-Basir 
(Kaikkinäkevä), al-Wali (Suojeleva ystävä) ja al-Afuww 
(Anteeksiantaja). Mutta hän on myös al-Muntaqim (Kostaja), 
al-Mani’ (Estäjä), al-Khafid (Häpäisijä), al-Muhsi (Epäilijä) ja 
al-Mumit (Tuhoaja).

Tärkeintä kristitylle on huomata, että Jumala ei kertaakaan 
kutsunut itseään isäksi koko niiden 23 vuoden aikana, 
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jona Koraani ilmoitettiin Muhammedille. Tämän täytyi 
olla tarkoituksellista. Muslimi voi hyvinkin kutsua Jumalaa 
Herraksi (Rabb), muttei missään nimessä isäksi (abb). Tätä 
tuttua viittausta Jumalaan ei käytetä, sillä se on harhaanjohtava. 
Siitä tuli jokapäiväinen titteli Jumalalle Jeesuksen tulon 
jälkeen ja kolminaisuusopin menestyksen myötä. Jumala ei 
ole isämme, paitsi symbolisessa mielessä, Luojana. Kristityt 
eivät ehkä aina muista tai tiedä, ettei Jumalaa kutsuttu 
suoranaisesti isäksi Toorassakaan. Ensimmäiset viittaukset 
ovat Jesaja 9:6 ja 64:8, Psalmi 68:5 ja Jeremia 31:9. Näitä 
lukuunottamatta sana ”isä” liitettiin Jumalaan vain Uudessa 
Testamentissa.

Monet muslimit tutkiskelevat Jumalan nimiä Koraanissa 
ja pitävät sitä perustana näkemykselleen Jumalasta. Monia 
Jumalan nimiä lausutaan muistuttamaan meitä Hänestä. 

Usko enkeleihin

Usko enkeleihin, kuten usko Jumalaan, on aihe josta 
ihmisillä on vankat mielipiteet, mutta josta on hyvin vähän 
todisteita. Usko enkeleihin on yksi puoli uskontoa, joka on 
vahvasti kyseenalaistettu viime vuosina, vaikka monet hartaat 
uskovat ovat vakuuttuneita enkeleiden olemassaolosta, 
ovat tunteneet niiden läsnäolon useissa tilanteissa ja ovat 
valmiita vannomaan, että nämä kokemukset ovat todellisia. 
Jotkut ihmiset ovat herkempiä enkeleiden läsnäololle 
kuin toiset, mutta meidän tulee olla varovaisia ennenkuin 
alamme kadehtia tätä ominaisuutta. Se ei välttämättä johdu 
vain persoonallisuudesta tai hurskaudesta, vaan ehkä myös 
harhakuvasta tai mielenhäiriöstä.

Joissain uskonnoissa on vahva usko enkeleihin, mutta 
muslimien mielestä ne sisältävät harhaanjohtavia ajatuksia 
enkeleistä. Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa New Age-
uskonnossa, jossa ihmiset etsivät hartaasti yhteyttä enkeleihin, 

joita he pitävät henkisinä tiennäyttäjinä. Raamatussa tai 
Koraanissa ei esitetä, että enkeleillä olisi valta puuttua 
tapahtumiin ja ihmisen elämään.

Muslimit eivät epäile enkeleiden olemassaoloa ja heidän 
leviämistään koko universumin alueelle. Heidän uskotaan 
olevan kokonaan eri luomakunta kuin ihmiset. Muslimeille 
enkelit eivät ole  kuolleita lähimmäisiä, jotka rakastavat ja 
näyttävät tietä rakkaimmilleen tuonpuoleisesta. Ihmisen sielu 
on erilainen kuin enkelin. Enkelin tai henkien manaaminen 
asettaa ihmisen alttiiksi valeasuisen pahan vaaralle, ja vie heitä 
askelen kauemmaksi luottamuksesta Jumalaan.

Enkeleitä on aina pidetty Jumalan tahdon ilmaisijoina. 
Tämän voi löytää Vanhan Testamentin varhaisimmista 
teksteistä. Mitä kristityt pitävät Pyhän Hengen vaikutuksena, 
sitä muslimit pitävät enkelin tekona. Perinteisesti on ajateltu, 
että enkelien tehtävä on tuoda Jumalan viestejä ja ilmoituksia 
ihmisille, pitää huolta määrätyistä ihmisistä ja vaikuttaa 
haavoittuvaisten ihmisten mieliin. Ne ovat varoittaneet ihmisiä 
vaaroista. Ne ovat ilmaisseet itsensä ihanana rauhan tunteena 
paniikin ja hämmennyksen keskellä, armona rukousten 
aikana, ilona erilaisissa tilaisuuksissa ja näkymättömänä 
seuralaisena ihmiselle, joka on yksinäinen ja masentunut.

Jotkut ihmiset tuntevat enkeleiden välittävän heistä ja 
heidän elämästään. Jotkut sattumat tapahtuvat toistuvasti niin 
usein, että niitä on vaikea uskoa sellaisiksi. Joillain uskovilla 
(joihin lukisin myös itseni ja ei-muslimiäitini!) näyttää olevan 
kyky lähettää henkinen avunhuuto tarvitessaan jotain, ehkä 
vain jokin yksityiskohta, ja näyttää siltä, että jonkinlainen 
vastaus tulee. Vaikka meidän tulee uskoa varauksella, että 
enkelit ovat olemassa palvellakseen meitä, tuntuu siltä, 
että vaikeuksissa olevat ihmiset onnistuvat usein jotenkin 
yhtymään löytääkseen ne ihmiset, jotka heitä voivat auttaa. 
Se todella näyttää ja tuntuu siltä kuin heidät olisi ohjattu 
yhteen. Enkelit eivät kuitenkaan auta ihmisiä ahdingossa, 
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ellei Jumala nimenomaan ole niin määrännyt. He voivat 
tarkkailla, mutta eivät välttämättä puutu asioihin. He eivät 
vastaa ihmisten rukouksiin, olivat nämä kuinka epätoivoisia 
tahansa, ellei Jumala niin ole määrännyt.

Tuskin on mahdollista, että jokainen ihminen olisi 
tietoinen enkelimäisestä vaikutusvoimasta ympärillään, mutta 
muslimeita tämä ajatustapa miellyttää. He eivät voi kuvitella 
elämää ilman enkeleitä. Enkelien näkemistä ei koskaan 
pitäisi pitää palkkiona ansiokkaasti eletystä elämästä. Ne 
jotkat näkevät enkeleitä, eivät näe niiden ympärillä kirkasta 
valoa tai siipiä, vaan he näkevät nämä ihmisinä, jotka tulevat 
tekemään tai sanomaan mitä heidän pitää tehdä, ja katoavat 
sitten pois.11

Muslimit uskovat, että ihmistä seuraa vähintään kaksi 
enkeliä; toinen pitää kirjaa hyvistä ja toinen pahoista teoista.12 
Merkinnät hyvistä teoista pysyvät, mutta merkinnät pahoista 
teoista pyyhkiytyvät pois katumuksella. Enkelit ympäröivät 
ihmisen, kun tämä rukoilee ja tarvitsee apua. On olemassa  
enkeleitä, joilla on erityiset tehtävät. Näitä ovat mm. Jumalan 
Sanansaattaja Arkkienkeli Jibrail (Gabriel), pyhien paikkojen 
suojelija Mika’il, kuoleman enkeli Azra’il, Israfil, joka antaa 
merkin ylösnousemuksesta Tuomiopäivänä sekä Munkir ja 
Nakir, enkelit, jotka kuulustelevat juuri kuolleita vainajia. 
Koraanissa ja Haditheissa on monia viittauksia enkeleihin.

Yksi iloisimmista viittauksista enkeleihin on Koraanin 
kohta, jossa kuvataan enkeleiden laskeutumista rukoilevien 
uskovien luo. He sanovat: ”Älkää pelätkö älkääkä murehtiko, 
vaan iloitkaa paratiisista, joka on luvattu teille. Me olemme 
teidän ystäviänne tässä ja tuonpuoleisessa elämässä (Koraani 
41:30-32).13 

Saatanaa (shaytan) ei pidetä islamissa langenneena enkelinä 
-määritelmä, jonka pitäisi olla mahdoton joka tapauksessa 
-vaan toisenlaisten olentojen, jinnien valtiaana. Jinnejä 

pidetään toistuvasti pahoina henkinä, mutta tämä on väärin. 
He voivat olla pahoja, mutta asia ei välttämättä ole niin. 
He elävät usein ihmisten keskuudessa heitä häiritsemättä. 
Koraanissa kerrotaan tapauksesta, jossa ryhmä jinnejä kuunteli 
Profeettaa ja hyväksyi islamin. Saatanasta tuli merkittävä 
pahuuden esikuva, kun Jumala ei noudattanut tämän neuvoa 
olla antamatta ihmiselle vapaata tahtoa. Saatana ei totellut 
Jumalaa, siitä tuli kateellinen, katkera ja pitkävihainen. 
Mutta Jumalan ja Hänen enkeleidensä ansiosta ihmisten ei 
tarvitse pelätä Saatanaa tai hänen kätyreitään, kunhan he vain 
jatkavat ”oikean tien” etsimistä.14

Usko kirjoihin
Koraani on muslimien pyhä kirja. Profeetta Muhammed 

ei kirjoittanut Koraania kirjaksi, vaan se muodostuu niistä 
ilmoituksista, joita Muhammed Jumalalta sai 23 vuoden 
aikana. Joskus hän sai ilmoituksia usein, ja joskus niiden 
välillä saattoi olla hyvinkin pitkä aika. Ne eivät ilmestyneet 
peräkkäisinä kertomuksina, vaan tulivat yleensä sillä 
hetkellä kun Profeetalla ja hänen seuralaisillaan oli ongelma 
ratkaistavana. Jotkut ilmoitukset olivat hyvin pitkiä, toiset 
päinvastoin hyvinkin lyhyitä. Pitkät suurat (Koraanin luvut) 
eivät tulleet kokonaisina kerrallaan, vaan ne tulivat osina, 
eikä välttämättä edes siinä järjestyksessä kuin ne nykyään 
ovat. Koraanin nykyinen järjestys ei ole sattumanvarainen, 
vaan se annettiin Profeetalle hänen viimeisenä elinvuotenaan 
ja on siitä lähtien pysynyt samana. Koraanin ensimmäisiä 
osia ei ilmoitettu Profeetalle ensin. Koraanin teksti antaa 
vastauksen moneen kysymykseen. Joskus myöhempi ilmoitus, 
joka on näissä tapauksissa sitova, tarkentaa mitä aiemmassa 
ilmoituksessa on määrätty. 

On mahdotonta, että Koraaniin olisi lisätty mitään 
Profeetan kuoleman jälkeen, sillä siitä lähtien tuhannet 
muslimit, joita kutsutaan nimellä huffaz, ovat opetelleet sen 
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ulkoa. Useimmat Profeetan seuralaisista osasivat Koraanin 
ulkoa, ja tätä perinnettä jatketaan vielä tänä päivänä. 
Profeetan vaimo Hafsa, kalifi Omarin tytär, sai ensimmäisen 
käsinkirjoitetun kopion Koraanista säilytettäväksi. Tashkentin 
ja Istanbulin museoissa säilytetään kahta hyvin varhaista 
kopiota. Varhainen Koraani on nyt valokopioitu moderneilla 
välineillä, joten sen aitoutta voidaan tarkistaa Internetissä.

Muita kirjoja, joita pidetään Jumalan ilmoituksina 
ihmiskunnalle ovat Mooseksen, Daavidin, Salomon ja muiden 
Raamatun profeettojen kirjoitukset, Injil  - alkuperäinen 
evankeliumi -  tai Jeesuksen evankeliumi, jota ei löydy tänä 
päivänä tuntemastamme Uudesta Testamentista. Muslimit 
kunnioittavat näitä tekstejä, mutta ovat varovaisia niiden 
suhteen, sillä he eivät voi varmasti tietää, mitkä ilmoitukset 
ovat suoraan Jumalalta ja mitkä ovat ihmisten tuottamaa 
tekstiä.

Kristitty saattaa osata luetella ne tekstit, jotka sisältävät 
erilaisia profeettojen viestejä yli tuhannen vuoden ajalta, 
ja niin tehdessään havaitsee epäilemättä, että ne olivat 
yhdenmukaisia. Ne olivat tulleet yhdestä ja samasta 
jumalaisesta lähteestä. Muslimit hyväksyvät nuo opetukset, 
koska ne ovat yhdenmukaisia Koraanin kanssa, joka on 
peräisin samasta lähteestä.

Kaikki, mitä profeetat kirjoittivat Jumalan käskystä 
oli ”innoittunutta” kirjoitusta. Muslimit voivat hyväksyä 
Raamatun sisällön, sillä siinä on ”Jumalan innoittamia 
sanoja”, mutta he eivät voi hyväksyä ajatusta, että kaikki 
kerronnallinen ja toimituksellinen työ oli innoittunutta vain 
koska Jumala ohjasi ihmisiä tekstin kirjoittamisessa. He ovat 
sitä mieltä, että se mitä Jumala ei erityisesti ole maininnut, 
on ihmismielen ja -käden jälkeä. Ja kaikki ihmiset ovat 
erehtyväisiä.

Siitä huolimatta Raamattu on suuri ihme siinä mielessä, 

että se on tarinaa yhdestä kansasta yli tuhannen vuoden ajalta 
ja sankari oli aina sama – Jumala. Monet kirjoittajat, jotka 
eivät ehkä ikinä olleet lukeneet toistensa teoksia, näyttävät 
saaneen vaikutteita samasta lähteestä, joka on saattanut 
ilmoittaa eri asioita eri aikaan ja eri olosuhteissa, mutta jonka 
sanomat ovat aina johdonmukaisia ja ristiriidattomia.   

Usko lähettiläisiin (huom. Profeetat ovat lähettiläitä, tai 
osa heistä ja Gabriel on sanansaattaja)

Islam opettaa, että tuhansia lähettiläitä on lähetetty 
kaikkiin sukupolviin ja yhteiskuntiin. ”Jokaisen kansan luo 
on tullut varoittaja” (Koraani 35:24; myös 14:4 ; 25:51). 
Koraanissa on mainittu 25 profeettaa, joista tärkeimmät 
olivat Nooa, Abraham, Mooses, Salomo ja Jeesus. Kolmea 
näistä profeetoista taas ei mainittu Raamatussa ollenkaan; 
Huud, Salih ja Shuayb, vaikka jotkut yhdistävät näistä 
viimeisimmän Jetroon, Mooseksen appeen. Koko lista 
niistä, jotka on mainittu niin Koraanissa kuin Raamatussa 
on seuraavanlainen: Aadam, Henok (Idris), Nooa (Nuh), 
Abraham (Ibrahim), Ismael (Ismail), Iisak (Ishaq), Jaakob 
(Yaqub), Joosef (Yusuf ), Daavid (Dawud), Salomo 
(Sulayman), Elia (Ilyas), Elija, Al-Yasa’ (Elisa), Job (Ayyub), 
Mooses (Musa), Aaron (Harun), Hesekiel (Dhulkifl), Joona 
(Yunus), Sakaria (Zakariyya), Johannes Kastaja (Yahya) ja 
Jeesus (’Isa). Muhammed on viimeinen Profeetta tässä listassa. 
Tämä lista ei ole tarkoitettu täydelliseksi listaksi profeettoja, 
joita muslimiperinteen mukaan on ollut tuhansia. Koraanin 
ilmoituksen jälkeen ei ole tullut uusia profeettoja.

Mutta miksi Jumala lähetti profeettoja? 
Oikeudenmukaisuutensa takia. Profeetat ovat tarkoin valittuja 
ihmisiä, joilla on kyky saada tietää Jumalan tahto ja välittää 
se ihmiskunnalle. Koska Jumala on oikeudenmukainen, Hän 
tekee ihmisille varsin selväksi mikä on pahaa ja mikä hyvää 
niin että Tuomiopäivänä, jolloin ihmisiä rangaistaan pahoista 



MITÄ JOKAISEN KRISTITYN TULISI TIETÄÄ ISLAMISTA  1� 1�SELITYKSIÄ ISLAMIN USKOSTA  

ja hyvistä teoista, ihminen on elänyt elämänsä tietoisuudessa. 
Jumala ei ole epäoikeudenmukainen eikä jätä ihmisiä 
tietämättömyyden tilaan siitä miten elää elämänsä. Jumala 
on meidän tietämyksemme ja ymmärryksemme yläpuolella. 
Me emme voi tietää Hänestä ellei Hän itse ilmoita itsestään 
meille. Tämän takia profeetat lähetettiin – näyttämään meille 
suunta. Jumala ei pakota meitä tahtoonsa - jokainen saa itse 
tehdä valintansa.

Ovatko muslimit fatalisteja? Jos Jumala tietää kaiken 
etukäteen, kaiken täytyy olla ennaltamäärättyä?

Al-qadr merkitsee peruskäsitystä, jonka mukaan Jumala 
hallitsee täydellisesti kaikkea tapahtuvaa, sallimusta. Tämä 
on tunnetusti yksi maailman vaikeimmista teologisista 
ongelmista. Pulma ei ole vain islamin, vaan samaa väittelyä 
on käyty läpi kristinuskon historian. Miten voidaan 
käsittää se, että Jumala on kaikkitietävä ja antanut meille 
kaikille vapaan tahdon? Jos Jumala tietää ennalta kaiken 
mitä ihmiselle tapahtuu, on ihmisen elämän siis täytyy olla 
kokonaan ennaltamäärätty. Jos Jumala ei puutu tiettyihin 
hyviin tai pahoihin asioihin, joita ihmisen elämässä tapahtuu,  
voisi sanoa Hänen olevan vastuussa niistä. Vapaan tahdon ja 
ennaltamäärätyn välillä käydään ristiriitainen taistelu. Kuka 
on vastuussa pahuudesta, jos Jumala on vastuussa kaikesta? 
Tämä ajatustapa voi johtaa siihen, että varas vakuuttelee 
syyttömyyttään - hänet oli ennaltamäärätty varastamaan.

Monet luulevat, että muslimit ovat fatalisteja, jotka uskovat 
kaiken olevan ”kirjoitettu”, ja että Jumala tietää kaiken 
ennalta – kaiken siis täytyy olla ennaltamäärättyä. Yksikään 
ihminen ei ole ratkaissut tätä ongelmaa tyydyttävästi, 
mutta on väärin olettaa, että islam on fatalistinen uskonto; 
se joka niin luulee, solvaa islamia. Se, että Jumala lähetti 
ihmiskunnalle ilmoituksia profeettojen välityksellä, osoittaa 
että ihmisten oletetaan kuuntelevan, tekevän päätöksiä 

ja soveltavan elämänsä niiden mukaisesti (Koraani 6:91; 
23:73). Vapaa tahto on lähtökohta ihmisten jokapäiväisissä 
askareissa, ja kaikkein vaikein Jumalan lahjoista ymmärtää ja 
arvostaa. Ihmisen moraali on järkeenkäypä vapaan tahdon 
ansiosta. Ilman sitä ei ole hyvää tai pahaa toimintaa. Ilman 
sitä olisimme robotteja.

Koko käsite tulevasta tuomiosta riippuu henkilökohtaisista 
valinnoista ja vastuusta. Vaikka  sanottaisiin, että Jumala tietää 
minkälaisen kohtalon jokainen sielu saa, ja että Jumala antaa 
jokaiselle sielulle yhden elämän ihmisenä15, ei kuitenkaan 
saada vastausta kysymykseen: miksi Jumala käy läpi tämän 
prosessin?

Hyväksyttävin johtopäätös on, että  Jumala tietää kaiken ja 
jokikisen mahdollisuuden,  mutta ihmiset eivät. Jos ihminen 
tekee jonkin tietyn teon, on tällä teolla tietty seuraus, joka 
johtaa tietynlaiseen päätökseen. Esimerkiksi jos päätät syödä 
koko purkillisen särkylääkkeitä, niin todennäköisesti kuolet 
samana päivänä, mutta jos otat vain pari tablettia kerrallaan 
sairauteen, saatat elää satavuotiaaksi. Jumala tietää kaikki 
seuraukset, Hän jättää päätöksenteon ihmiselle itselleen. 
Tähän liittyy Koraanin kohta: ”Jumala ei muuta kansan 
kohtaloa ennen kuin se itse muuttaa luontonsa” (Koraani 
13:11). Tämä viittaa selkeästi siihen, että ihminen pystyy 
vapaasta tahdostaan muuttumaan, ja että nämä päätökset 
vaikuttavat kohtaloon.

Tämä ei ole täydellinen vastaus, mutta kukaan ei ole ikinä 
pystynyt tarjoamaan täydellistä vastausta tähän ongelmaan. 
Oikea vastaus on al-ghaybissa (näkymättömässä)16. Hartaat 
uskovat pyytävät Jumalalta opastusta elämän tiellä. He eivät 
ehkä näe tietä kovin kauas eteenpäin, mutta he rukoilevat 
Jumalaa näyttämään heille oikeat askeleet.
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Usko tulevaan elämään
Muslimien ja ns. ei-uskovien välillä korostuvat erilaiset 

elämänarvot maan päällä, koska muslimit uskovat sielun 
todellisuuteen ja ikuiseen elämään – kuten kristittykin. 
Muslimien mielestä elämän tarkoitus on koetella meitä. 
Kaikki kärsivät jossain vaiheessa, toiset vähemmän, toiset 
enemmän. Aika ajoin kuulee tietämättömien ihmisten 
väittävän heidän kärsimystensä olevan rangaistus Jumalalta 
joko heidän tekemisiensä takia tai ehkä jopa jonkun muun 
tekemisistä johtuen. Kärsimys ei ole rangaistus Jumalalta joko 
liian heikosta uskosta tai liian vähäisestä rukousten määrästä. 
Uskovien tulisi muistaa Profeetta Muhammedin ja Jeesuksen 
kärsimysten määrää. Kärsimyksemme tällä planeetalla eivät 
suinkaan johdu Jumalasta, vaan elämästä luonnollisessa 
maailmassa. Islam myös opettaa, että kärsimyksen kautta 
Jumala lieventää uskovien syntejä.

Muslimille on tärkeää, kuinka hän selviytyy 
koettelemuksista. He pyrkivät kehittämään kärsivällisyyttään 
(sabr). Esimerkiksi jos muslimi sairastuu syöpään, hän 
rukoilee parantuakseen, mutta muslimina hän hyväksyy myös 
sen, että näin ei ehkä käy. Silloin hän yrittää olla kärsivällinen 
ja iloinen ahdingossaan eikä hänen rakkautensa Jumalaa kohti 
laannu, sillä Jumala on hänen ainoa oikea tukensa vaikeina 
aikoina ja Jumala on läsnä hänen elämänsä jokaisena hetkenä. 
Jumala ei poista myrskyä, mutta Hän antaa meille rauhaa sen 
keskellä.

Muslimit uskovat, että kun elämämme päättyy, me emme 
lakkaa olemasta vaan aloitamme uudenlaisen olemassaolon, 
tuonpuoleisen elämän (akhira). Taas kerran, tällaista 
uskomusta ei voida todistaa, vaikka suurin osa uskovista 
väittää, että satunnaisia ja tilannekohtaisia todisteita on 
olemassa. 

Uskolla tuonpuoleiseen elämään on suuri merkitys 

maallisessa elämässä, sillä se motivoi käytöstämme. Se 
on suurin pelonaihe kaikille muslimeille, jotka miettivät 
tekojensa oikeutta ja vääryyttä. Mitä sitten jos varastat ja 
kätesi leikataan irti? Ihminen voi elää yksikätisenä. Mutta 
mikä on kohtalosi tulevassa elämässä? Se, että uskoo Jumalan 
näkevän kaiken mitä ihminen tekee ja tietävän kaiken mitä 
hän ajattelee, vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin. Suurin 
muslimin innoite ei ole pelko tai saada osansa taivasten 
valtakunnasta, vaan aito rakkaus Jumalaan. Ne, jotka saavat 
motivaationsa pelosta, ja jotka haaveilevat palkkiosta, eivät 
tiedä mitä islam opettaa Jumalan luonteesta.

Usko Tuomiopäivään, Taivaaseen ja Helvettiin

Muslimit uskovat, että kuoleman jälkeen sielu joutuu 
hautavaiheeseen, joka saattaa kestää vuosisatoja maallista 
aikaa, mutta menee kuolleelta ohi ilman ajantajua. Elämä ei 
vain lopu, vaikka ruumiin kohtalo on mädäntyä ja murentua 
pois. Sillä, haudataanko, palaako, hukkuuko vai räjähtääkö 
ihmisen keho ei ole mitään tekemistä sielun tai ruumiin 
ylösnousemuksen kanssa. Muslimit, kuten kristitytkin, 
uskovat että kukaan ei tiedä, milloin ylösnousemus tapahtuu, 
mutta tietävät sen tapahtuvan odottamatta.

Jotkut luulevat, että ruumiin kuoltua ihmisen kokemukset 
loppuvat. Kaikki kärsimykset tyrehtyvät rauhalliseen 
unohdukseen. Ruumis lepää rauhassa. Toiset taas epäilevät 
tätä. Ihmiset, joilla on ollut kuolemanläheisiä kokemuksia tai 
ovat jopa maanneet kuolinvuoteellaan, kertovat ettei elämä 
lopu, vaan ihminen astuu sisään aivan uuteen olemassaolon 
sfääriin, joka on mieluinen tai epämieluinen riippuen siitä 
minkälainen ihminen oli kuollessaan.

Muslimit uskovat tilaan, jota kutsutaan nimellä 
barzakh. Tämä tila on odotusjakso, johon muslimi joutuu 
fyysisen kuoleman jälkeen, ja se loppuu ylösnousemukseen 
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Tuomiopäivänä. Tämän odottelun aikana ihmisillä on 
erilaisia kokemuksia. Ne, jotka ovat eläneet hyvän elämän, 
pääsevät matkustamaan valtavia sielun taipaleita nauttien 
monista mieluisista ja valaisevista kokemuksista. Ne taas, 
jotka ovat olleet pahoja elämässään, saavat kauhean kohtalon, 
mutta pahin saattaa toki olla vielä edessä.Tuomiopäivänä, 
tai ylösnousemuksen päivänä, sielu yhdistetään takaisin 
ruumiiseen - ei niiden maanpäällisiin ruumiisiinsa, vaan 
aivan uudenlaisiin luomuksiin, jotka menevät yli meidän 
ymmärryksemme. Koraani opettaa, että meidät luodaan 
muotoon, jota emme osaa kuvitella.17 Vaikka ihmiset 
pilkkaisivat tätä ajatusta tai torjuisivat sen, Jumala sanoo, 
että hän pystyy kokoamaan meidät sormenpäitämme (vrt. K. 
75:4) myöten. 

Tässä vaiheessa kaikki pahat ja katumattomat ovat 
kauhuissaan ja ymmärtävät, ettei heille suoda enää vapaata 
tahtoa. Pitävät he siitä tai ei, he ovat tulevaisuuden tilassa ja 
heidän pitää vastata kaikesta mitä he elämässään tekivät.18 

Ensimmäistä kertaa he oikeasti ymmärtävät tekojensa 
merkityksen ja niiden vaikutuksen muihin. Se voi olla 
ilahduttava tai hirvittävä valaistuminen. Kukaan ei voi 
protestoida - jokaisella sielulla on oma kirja, johon enkelit 
ovat tallentaneet teot. Tämä kirja avataan, muttei Jumalan 
takia, sillä Hän tietää kaiken, vaan sillä oikeutetaan kaikki, 
mitä sielulle tulee tapahtumaan.19

Voimme olla varmoja, että tuomiomme tulee olemaan täysin 
oikeudenmukainen, ettei kukaan voi puolustella tekojaan, ja 
ettei ketään panna kärsimään muiden ihmisten syntien takia.20  
Jokaisesta epäoikeudenmukaisuudesta vastataan. Jumala 
panee jokaisen syntisen oikaisemaan vääryytensä ennenkuin 
nämä pääsevät eteenpäin. Kukaan ei pääse livistämään 
mistään. Pienimmätkään epäoikeudenmukaisuudet eivät 
jää ratkaisemattomiksi. Sielut jaotellaan sen jälkeen kahteen 
ryhmään; niihin, jotka uudessa olomuodossaan pääsevät 

Taivaaseen (janna tai Paratiisi) tai Helvettiin (jahannam). 
Meidän on erityisesti annettu ymmärtää, että nämä asiat ovat 
ymmärryksemme ulottumattomissa21

Ihmiset uskoisivat mieluiten kaikkien, myös 
lemmikkieläinten, menevän ”parempaan paikkaan” kuoleman 
jälkeen. Monet lohduttajat auttavat surijoita uskomaan näin. 
Kuitenkin Profeetta selvensi surijoille, jotka olivat varmoja, 
että heidän rakastettu vainajansa pääsisi Taivaaseen, että ei 
ole heidän asiansa olettaa mitään, sillä vain Jumala päättää 
kohtalostamme. Hyviä tai pahoja tekoja, joita ei ole tehty 
tahallaan, ei voida laskea moraalisiksi tai epämoraalisiksi 
teoiksi. Jumala näkee varsinaiset teot ja niiden motiivit. 

Monet uskovat, että jos emme ole saavuttaneet 
”täydellisyyttä” ennen kuolemaa, Jumala antaa 
mahdollisuuden siihen, kun saavumme suuremman 
tietämyksen tilaan kuoleman jälkeen. Hindut ja buddhalaiset 
käyttävät uudelleensyntymisen ideaa selvittääkseen 
epäonnistujien ongelmat. Kuolleiden sielut syntyvät uudessa 
ruumiissa ja saavat uuden mahdollisuuden. He uskovat, ettei 
rakastava Jumala ikinä lähettäisi ketään Helvettiin. Tämä olisi 
sama asia kuin ettei rakastava opettaja ikinä antaisi oppilaalle 
nelosta. Opettaja yksinkertaisesti arvioi taidot ja saavutukset 
ja palkitsee sen mukaan. Opettajan rakkaus ei syrjäytä 
oppilaan tahtoa, jos oppilas häiriköi, jättää  läksyt tekemättä ja 
epäonnistuu kokeissa. Opettaja ei ”anna” hylättyä arvosanaa, 
vaan oppilas itse valitsee sen tahallisten tekojen kautta. Mitä 
tapahtuu niille, jotka tieten tahtoen menevät ”tikapuita” 
alaspäin tai eivät mene niitä ylös tai eivät edes tiedä niiden 
olevan olemassa? Jos kaikki päätyisivät nauttimaan suloudesta 
ja valoisuudesta tuonpuoleisessa, miksi enää taistella 
henkisestä menestyksestä maan päällä? Jos paholainen pystyy 
vakuuttamaan ihmisille, ettei heidän tarvitse käydä omaa 
henkilökohtaista jihadiaan (kamppailuaan), se on voittanut.

Jeesus opetti, että on niitä jotka rakastavat pimeyttä ja 



MITÄ JOKAISEN KRISTITYN TULISI TIETÄÄ ISLAMISTA  �� ��SELITYKSIÄ ISLAMIN USKOSTA  

pahuutta, ja jotka vihaavat valkeutta eivätkä suostu tulemaan 
valkeuteen (Joh. 3:16-21). He määräävät itsensä Helvettiin, 
koska he eivät hyväksy Jumalan rakkautta. Jeesus teki erittäin 
selväksi sen, että tuonpuoleisia on kahdenlaisia, ja ettei niitä 
erottavaa kuilua voi ylittää (Luukas 16:19-31). Lisäksi hän 
painotti, että niiden todistuksilla, joka kokevat henkisten 
olentojen tai oppaiden ilmestymisen, kuolinvuoteen näkyjä 
ja sellaista, on vähän vaikutusta kuolemanjälkeisen elämän 
realiteetteihin. Me uskomme mihin tahdomme uskoa. Meillä 
ei ole tieteellisiä todisteita. Me joudumme yhä kohtaamaan 
kuolemamme ja kuolemanjälkeisen elämän uskolla, toivolla ja 
luottamuksella. Jeesus ilmoitti, että ihmisten pitäisi perustaa 
uskonsa siihen mitä Mooses ja muut profeetat opettivat, eikä 
mihinkään paranormaaleihin tapahtumiin. Näin ollen kaikki 
Jumalaan uskovat ovat iloisia Taivas/Paratiisi -käsitteestä. 
Uskonnot eroavat toisistaan siinä, mitä ihmisen niiden 
mukaan täytyy tehdä päästäkseen taivaaseen. Jeesus teki 
senkin selväksi: täytyy uskoa ainoaan oikeaan Jumalaan, ja 
häneen joka on lähetetty. Muslimit hyväksyvät sen, että Jeesus 
on yksi monista lähetetyistä profeetoista tai lähettiläistä.

 Helvetti ei ole Jumalan rangaistus huonosta käytöksestä, 
vaan kohtalo niille, jotka ovat erossa Jumalasta, koska he 
eivät ole ottaneet vastaan Hänen armoaan  ja tarjoustaan 
anteeksiannosta. Monet pahat synnintekijät eivät joudu 
Helvettiin ollenkaan, koska he ovat aidosti pahoillaan ja 
anovat Jumalalta anteeksiantoa pitkin elämäänsä. Tie uuteen 
sydämeen ja elämään käy rakastaen Jumalaa. Me muutumme 
jo hyväksyessämme sen, että Jumala rakastaa meitä ja 
alkaessamme elää sen mukaan.

On meidän vastuullamme, että vastaamme Jumalan 
aloitteeseen vapaalla tahdollamme. Joillakin on sellainen naiivi 
ajatus ennaltamäärätystä, että ihminen päätyy Paratiisiin teki 
hän mitä tahansa, koska Jumala olisi jo ennaltamäärännyt 
niin, ja että joidenkin kohtalo jo syntyessään on Helvettiin 

joutuminen. Mutta uskoamme ei ole sinetöity jo 
syntyessämme, vaan ”uuden” syntymämme yhteydessä 
fyysisen kuoleman tapahduttua. Niin kauan kun elämme 
emmekä hylkää Jumalan rakkautta, voimme saada Häneltä 
kyvyn ikuiseen hyvinvointiin (falah), syntien katumukseen ja 
tien uuteen elämään. Profeetat eivät milloinkaan uskotelleet, 
että tie taivaaseen olisi helppo. Jeesus sanoi, että tie on kapea 
ja harvat sen löytävät. Sen löytämiseksi pitää ponnistella, 
kärsiä ja pidättäytyä.

Meidän täytyy siis varautua molempia, Taivasta ja Helvettiä 
varten, mutta meillä ei ole mitään tietoa siitä kuinka kauan 
ylösnousseet ihmiset ovat näissä tiloissa. Jotkut ajattelevat, 
että viimeinen tila on ikuinen tila, mutta kaikki eivät ole 
samaa mieltä. Kaikki muslimit ovat sitä mieltä, että se kestää 
niin kauan kuin Jumala tahtoo.22  Kaikki mitä syntinen voi 
tehdä, on toivoa Armeliaan Jumalan armoa.

Mitä muslimit tarkoittavat dhikrillä eli Jumalan 
muistamisella?

Muslimit yrittävät kaiken aikaa olla tietoisia Jumalan 
läsnäolosta. Aamuin ja illoin, päivin ja öin, läpi koko elämän 
arjen keskellä he muistavat Jumalaa koko ajan. Mutta he 
eivät myöskään halua vetäytyä normaalista arkielämästä 
paitsi tietyissä tilanteissa. Muslimit toivovat kaikkien tekojen 
tapahtuvan Jumalaa muistaen. Dhikr tarkoittaa Jumalan 
muistamista. Jotkut muslimit harjoittavat muistamista 
rituaalisin menoin: he toistavat tiettyjä sanontoja, ovat tietyissä 
asennoissa tai varaavat aikaa rukoiluun ja mietiskelyyn. 
Kaikki ovat kuulleet pyörivien dervishien tanssista. Se on 
tanssi, jonka pitäisi synnyttää transsin kaltaisia tiloja. Jotkut 
valitsevat rytmikkäät sanontojen toistamiset samanaikaisesti 
rummunlyöntien tai aaltoilevan liikehdinnän kanssa. 
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Kaikkien näiden on tarkoitus saada ihminen itsesuggestioon.
Muslimit ovat yleensä hyvin varovaisia suorittaessaan 

harjoituksia, joissa ihminen menettää tajuntansa, joutuu 
voimakkaaseen tunnetilaan tai yrittää kokea fantasioita, olla 
yhtä jonkun tai jonkin kanssa. Ei ole mitään väärää siinä, 
että haluaa päästä lähemmäs Jumalaa – rakastaa, ylistää 
ja ihannoida Häntä. Monet suufilaiset opettajat olivat 
esimerkillisiä muslimeja, oikeita hengellisyyden esimerkkejä. 
He olivat lempeitä ja hartaita.Vaara piilee siinä, että tällaisten 
uskonharjoitusten harjoittaja saattaa joutua Saatanan 
harhaanjohtamana itsekkään hengellisen mielihyvän valtaan, 
jolloin hän kokee tyytyväisyyttä päästyään jonkinlaisen 
ylimmän hartauden tilaan. Näin tulos voi olla päinvastainen: 
pyrkimyksestä läheisyyteen Jumalan kanssa seuraa Luojan ja 
luodun ero.

Oikea islam perustuu Jumalan oppeihin, jaloon 
opastukseen ja rakastavaan suopeuteen. Se ei perustu 
emotionalismiin tai ”yliluonnollisiin” taitoihin. On 
olemassa neljä periaatetta tai tietoisuuden tilaa, jotka suovat 
kenelle tahansa mahdollisuuden muistaa Jumalaa syvällä ja 
merkittävällä tavalla. Nämä ovat oikeita islamilaisia dhikrejä.

Ensimmäiseksi on oltava tietoinen siitä, että Jumala on 
aina läsnä. Muslimit uskovat Jumalan näkevän heidät aina. 
Hänen läsnäoloaan ei voi paeta. Hän on jokaisen ihmisen 
kanssa olipa tämä missä tahansa (Koraani 58:7). Hän on 
lähempänä sinua kuin oma kaulavaltimosi (Koraani 50:16-
17). Hän näkee kaiken minkä sinä näet ja Hän kuulee kaiken 
mitä kuulet ja sanot. Jos me muistamme, että Jumala on 
kanssamme, missä olemmekin ja mitä teemmekin, olemme 
oikealla tiellä.

Toiseksi meidän pitäisi pohtia barakaa eli Jumalan siunausta 
ja olla kiitollisia kaikesta mitä Hän on meille antanut. 
Kiitollisuutta kutsutaan hamdiksi. Nimi Muhammed on 

johdettu samasta sanasta. Kaikki mitä meillä on, on Jumalan 
armosta. Jos sydämesi lyö 72 kertaa minuutissa, se tapahtuu 
vain Jumalan luvalla ja siunauksella. Sydän pysähtyy ja elämä 
loppuu sinä hetkenä kun Hän sen luvan peruuttaa.

Kolmanneksi meidän on muistettava, että mitään ei 
tapahdu tässä maailmassa ilman Hänen tahtoaan. Jos Jumala 
antaa onnettomuuden kohdata sinua, ei kukaan muu kuin 
Hän itse voi sitä poistaa, ja jos Hän antaa jonkin hyvän 
kohdata sinua, sekin tapahtuu Hänen tahdostaan (Koraani 
6:17). Yksi Profeetan rukouksista oli: ”Oi Jumala, mitä 
tahansa haluat minulle antaa, kukaan ei voi sen tuloa minulle 
estää, ja minkä tahansa tulon haluat estää, kukaan ei voi sitä 
minulle antaa”. Tämä käsitys tuo rauhaa, rohkeutta ja lohtua. 
Kuolema ei tule luoksesi ennenkuin Jumala niin tahtoo, ja 
kun Hän niin tahtoo, ei mikään sitä voi estää.

Neljänneksi muslimit muistavat, että he tulevat palaamaan 
Jumalan luo, kun heidän elämänkaarensa on lopussa. Emme 
tiedä milloin se hetki koittaa. Tämä hetki, jona luet tätä 
tekstiä, voi olla sinun viimeisesi; se kerta, kun viimeksi näit 
rakkaasi saattoi olla viimeinen kerta. Et ehkä näe heitä enää 
Tuomiopäivän tällä puolen. Ajatus saa meidät vakavaksi ja 
tajuamaan, ettei elämämme jokainen sekunti ole meidän 
oikeutemme, vaan lahja Jumalalta.

Nämä neljä seikkaa huomioon ottaen muslimit muistavat 
Jumalaa joka hetki elämänsä aikana. Tarkoituksena ei 
ole henkinen laajentuminen eikä erilaiset tajunnantilat 
fantasioineen, vaan tarkoituksena on jatkuva Jumalan tahdon 
muistaminen – Hänen käskynsä ja niiden tarkoitukset meille. 
Dhikrin eli Jumalan muistamisen tarkoitus on auttaa meitä 
noudattamaan Jumalan ohjeita ja siten saavuttaa sisäinen 
rauha.
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Pysymmekö naimisissa taivaassa? Mitä tapahtuu 
moniavioisille tai niille, jotka ovat avioituneet useamman 
kuin yhden kanssa kuoleman tai avioeron takia?

Kristityille sopii vertauskohdaksi vastaus, jonka Jeesus antoi 
kun häneltä kysyttiin, miten kävisi taivaassa naisen, joka oli 
ollut seitsemän kertaa avioliitossa. Kuka miehistä olisi hänen 
aviomiehensä taivaassa? Hän vastasi, että ylösnousemuksessa 
kukaan ei mene naimisiin, vaan kaikki ovat kuin taivaan 
enkelit. Hän lisäsi, että ”kuolleet” eivät ole kuolleita, vaan 
eläviä (Matt. 22:30-33).

Islam opettaa, että tulevassa elämässä ylösnousemme 
meille tuntemattomassa muodossa. Meidän tapamme elää 
tulee olemaan yli nykyisen ymmärryksemme. Kun mietimme 
sanan avioliitto tarkoitusta, mieleen tulee kaksi asiaa: hyvin 
läheinen ja sitoutunut suhde toiseen ihmiseen ja seksuaalinen 
läheisyys. Tulevassa elämässä sellaiset asiat kuten syöminen, 
juominen ja seksuaalinen läheisyys eivät ehkä ole olemassa, 
ainakaan siinä muodossa kuin me nyt ne tiedämme.

Toisaalta Koraanissa mainitaan, että tulemme olemaan 
niiden seurassa, joita olemme rakastaneet ja joita edelleen 
rakastamme. Kaikki avioliitot eivät ole onnellisia, ja 
ajatus että olisi sidottu ikuisesti puolisoon, jota inhoaa, 
on kauhistuttava. Lisäksi yhteiskunnassa, joka perustuu 
romanttiseen rakkauteen, ajatus fyysisestä avioliitosta saattaa 
kuulostaa itsekkäältä. Liian usein kuulee sanottavan ”kuulut 
minulle” ja ”tarvitsen sinua”. Aidossa ja kypsässä rakkaudessa 
ihminen ei omista toista ihmistä eikä pane henkilökohtaisia 
tarpeitaan toisen edelle.

Länsimaissa ei uskota, että ihmisen on mahdollista 
rakastaa useampaa samaan aikaan, ja kuitenkin kaikki 
vanhemmat myöntävät iloisesti rakastavansa kaikkia lapsiaan 
yhtäaikaa. Olisi mahdollista avioitua useamman kerran 
monista syistä, ja rakastaa kaikkia puolisoita. Se, että islam 

sallii moniavioisuuden tietyissä tilanteissa, yksinkertaisesti 
noudattaa tätä yleiskäsitystä.
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Alaviitteet
Esimerkkeinä voimme mainita Borgian paavit ja papit, jotka 
myivät taivaspaikkoja ja lupasivat syntien anteeksiantoa maksua 
vastaan, papiston joka ei puolustanut vainottuja mustia Etelä-
Afrikassa ja Yhdysvalloissa (voimmeko ikinä unohtaa Ku Klux 
Klaanin häpeällisiä palavia ristejä), niitä jotka tukivat natseja ja 
niitä jotka puolustivat orjuutta. Ehkä nykyään voimme lisätä 
tähän vielä papit, jotka ovat langenneet lasten hyväksikäyttöön.
Tarkoitan inkvisitiota, eriuskoisten polttamista roviolla ja 
noitavainoja.
Islamin historia on samanlainen. Monet median uskonnollisiksi 
terroristeiksi leimaamistamme ihmisistä ovat uskonnollisia 
ihmisiä, jotka ovat väsyneitä korruptoituneihin, rahanahneisiin 
ja riistäviin johtajiin, jotka kutsuvat itseään muslimeiksi.
Ne, jotka eivät usko Jumalan olevan maailmankaikkeuden Luoja, 
olettavat kaiken aina olleen olemassa. Eli sillä ei ole alkua. On 
helppoa väittää näin, sillä sitä on mahdoton todistaa, mutta se 
haastaa loogisen ajattelumme.
Ei ole mitään todisteita siitä, että kaiken alku oli jumalallinen 
olevainen. Ehkä kaikki alkoi alkuräjähdyksestä?
Jos jompikumpi vanhemmistasi olisi aivastanut väärällä 
hetkellä, olisi äitisi munasolun voinut hedelmöittää jokin toinen 
siittiö kuin se, josta alkoi juuri sinun kehittymisesi. ”Sinulla” 
tarkoitan tässä yhteydessä fyysistä ruumistasi - se, oliko sielusi 
itsenäisesti olemassa ilman ruumistasi ennen syntymää, ja se 
mitä suunnitelmia Jumalalla ehkä on ollut sinua varten, ovat 
kokonaan toinen asia. Voimme kutsua näitä ”mahdollisiksi” 
suunnitelmiksi.
Miksi kutsua sitä Jumalaksi? Niin kuin aiemmin todettiin, sitä 
ei voida todistaa. Se on voinut olla jokin tieteellinen voima, jolla 
ei ollut mitään tekemistä jumalallisen olevaisen kanssa.
Arvojen mittakaavoja on niin laskevia kuin nouseviakin. Huono, 
huonompi, huonoin. Jos väität, että Jumala on ylin hyvyys, on 
sinun hyväksyttävä myös se että ”Hän” on kaikkein pahin. On 
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3.
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5.
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sinun henkilökohtainen valintasi, jos valitset Jumalalle vain 
tietyt ominaisuudet. Tämä johtaa dualismiin, ja kaikenlaiseen 
muuhun spekulointiin.
Päämäärä saattaa yksinkertaisesti olla elämänlaadun täydellisyys 
sen ympäristössä. Ympäristön yhtäkkinen muuttuminen saattaa 
tietenkin johtaa täydelliseen tuhoon, esimerkiksi esihistoriallisten 
dinosaurusten häviäminen. Myös monet nykyajan lajeista ovat 
uhattuina ihmisten tekojen vuoksi.
Jos luulet, että Jumalaa pitää kerjätä tekemään tai jättämään 
tekemättä jotain, niin luulet tietäväsi enemmän kuin Hän. 
Palvotaan sitten sinua Jumalan sijasta, jos se on totta.
Profeetan seuralainen Omar (toinen kalifi) näki kerran enkeli 
Gabrielin keskustelemassa Profeetan kanssa. Ainut asia, mikä 
hänen mielestä oli inhimillisesti katsoen outoa, oli tämän 
vaatetus, joka oli puhtaan valkoinen, vaikka hän oli tullut 
aavikolta.
Ks. Koraani 6:61, 50:17-18, 82:10-12 jne.
Rukouksen päätteeksi, polvistuessaan, muslimi sanoo ”al-salamu 
alaikum wa rahmatullah” kääntäen päätä oikealle ja vasemmalle. 
Tämä ei ole sivulla olevien henkilöiden, vaan enkeleiden 
tervehtimistä; näiden uskotaan leijuvan hartioiden yllä.
Koraanissa on useita katkelmia, joissa sanotaan ”kaikki enkelit 
kumarsivat paitsi Iblis (Saatana)”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että Iblis olisi enkeli, vaan sitä että Hän oli läsnä kun enkelit 
kumarsivat. (Koraani 2:34, 7:11-18, 17:61-65, 20:116-123). 
Suura 15:28-31 selventää sen: enkelit kumarsivat , mutta ei Iblis. 
Hän vastusti alistumista. Suura 18:50 nimenomaan lausuu, että 
Iblis on yksi jinneistä, ja suurassa 38:71-85 sanotaan että hän on 
tulesta tehty. Jinnien sanotaan olevan tehty tulesta vastakohtana 
enkeleille, jotka on luotu valosta.
Tämä käsitys on itse asiassa identtinen kalvinistien teorian 
kanssa ennaltamäärätystä.
Al-ghayb viittaa kaikkeen Jumalan luomaan, joka menee yli 
ihmisen ymmärryksen. Kuten jäävuoret; vain pieni prosentti 
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niistä on näkyvillä, vaikka ne ovat valtavia.
Koraani 56:60-61
Koraani 23:99-100
Koraani 17:13-14
Koraani 35:18
Koraani 32:17
Koraani 11:107-108
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20.
21.
22.

Toinen osa

Islamin uskonnolliset velvollisuudet

Mitä tarkoitetaan ”islamin  pilareilla”? 
Mitä nämä pilarit ovat?

Pilareiksi kutsutaan viittä muslimille pakollista asiaa, 
jotka ovat uskontunnustus, rukous, almuvero, paasto ja 
pyhiinvaellus. Arabiaksi nämä ovat shahada, salat, zakat, 
sawm ja hajj. Uskontunnustusta on jo käsitelty ensimmäisessä 
kappaleessa.

Mitä erityistä on islamilaisessa rukouksessa?
Muslimeilla on itseasiassa kaksi erilaista rukousta - päivässä 

on viisi rukoushetkeä (salat), rukousta henkilökohtaisemmalla 
tasolla kutsutaan nimellä du`a. Salat on pakollinen rukous, 
jossa nähdään muslimit riveissä seisomassa, kumartumassa, 
polvistumassa ja koskettamassa otsallansa lattiaa. Jumala 
edellyttää, että muslimit suorittavat tämän viidesti päivässä 
tiettyinä kellonaikoina.

Du`a taas on pyyntörukous, jonka kristitytkin tunnistavat 
yleiseksi tietoisuudeksi Jumalan läsnäolosta päivän mittaan 
ja se on ihmisille luontainen tapa pyytää Jumalalta apua, 
anteeksiantoa tai parantumista tai kiittäessään Häntä 
siunauksesta ja armosta. Näitä rukouksia voidaan suorittaa 
missä ja milloin vain.

Salat sisältää tiettyjä liikkeitä ja siinä lausutaan tiettyjä 
sanoja. Rukousta varten tulee olla puhdas, sitä varten 
peseydytään rituaalisella tavalla (wudu) ja pukeudutaan 
puhtaisiin vaatteisiin, jos mahdollista.

Wudun tarkoituksena ei ole peseytyä liasta, vaan 
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saada puhdas olo, johon kuuluu myös puhdas mieli ja 
keskittyminen. Jos muslimi on ollut yhdynnässä, kuukautiset 
juuri loppuneet, hän on synnyttänyt tai ollut kosketuksissa 
kuolleen ruumiin kanssa, hänen täytyy kylpeä kunnolla 
ennen rukousta. Tätä kylpemistä kutsutaan nimellä ghusl. 
Wudu’ssa pestään kädet ranteineen, kasvot, nenänsieraimet, 
suu, käsivarret, korvat, pää ja jalat nilkkoihin asti. Naiset eivät 
tavallisesti pidä meikkiä rukouksen aikana  ymmärrettävistä 
syistä. Jos pukee puhtaat sukat sen jälkeen kun jalat on pesty 
huolellisesti ennen päivän ensimmäistä rukousta, ei ole 
välttämätöntä pestä jalkoja seuraavien pesujen yhteydessä, 
vaikkakin jotkut muslimit pitävät tätä laiskuutena.

Muslimit aloittavat päivänsä kiittämällä Jumalaa. Jos he 
pitäytyvät rukousajoissaan, heidän ensimmäinen rukouksensa 
tapahtuu ennen auringonnousua. Tätä rukousta kutsutaan 
aamunsarastuksen rukoukseksi (fajr). Monet ihmiset eivät 
kuitenkaan tiedä aamunsarastuksen ja auringonnousun eroa – 
näiden välillä on melko pitkä aika. Aamun sarastus merkitsee 
muslimille ”ensimmäistä valoa”, sitä, joka herättää linnut, 
ja joka saa kukon kiekumaan. Kun muu maailma nukkuu, 
umma – uskovien perhe - rukoilee Jumalaa polvillaan. Jos 
tämä rukous jää väliin liian pitkään nukkumisen takia, 
suoritetaan se heti heräämisen jälkeen.

Muut rukoukset ovat dhuhr (lounasaikaan juuri kun 
aurinko on ohittanut korkeimman kohtansa), asr (iltapäivällä 
kun varjot pitenevät), maghrib (alkuillasta, auringonlaskun 
jälkeen juuri ennen pimenemistä), isha (pimeän aikaan). 
Muslimit eivät rukoile tarkalleen auringonnousun, 
keskipäivän tai auringonlaskun aikaan, koska nuo hetket 
liittyvät pakanalliseen auringonpalvontaan.

Muslimien odotetaan rukoilevan yhdessä moskeijoissa aina, 
kun se on mahdollista. Tätä pidetään parempana kuin yksin 
rukoilemista. Muiden uskovien vierellä rukoilu edellyttää 
enemmän ponnistelua, uhrautuvaisuutta ja järjestelyä. Se luo 

täten veljeyden tunnetta ja solidaarisuutta. Yhdessä rukoilu 
moskeijassa vaatii myös sen, että laaditaan rukousaikataulu, 
jotta kaikki voivat sovittaa omat menonsa rukousten mukaan. 
Monet muslimit (etenkin naiset) rukoilevat yksin. Kaikki 
rukoukset ovat käypiä, kunhan pidetään kiinni rukousajoista. 
Profeetta selvensi tätä johtamalla rukouksen yhtenä päivänä 
aikaisimpana mahdollisena ja toisena päivänä myöhäisimpänä 
mahdollisena ajankohtana. Profeetta teki kuitenkin selväksi, 
että yhdessä rukoilu on muslimille aina suotavaa. Profeetan 
aikana naisten oli tapana muodostaa moskeijassa rivi miesten 
taakse ja rukoilla. Näin tapahtuu nykyäänkin Medinassa 
Profeetan moskeijassa.1

Muslimeille on tehty joitakin myönnytyksiä. Naisia ei ole 
velvoitettu jättämään perheitään ja menemään moskeijaan, 
sillä se voi aiheuttaa ongelmia pienten lasten hoidossa. 
Kodeistaan kaukana matkoilla olevat muslimit voivat yhdistää 
joitain rukouksia. Jos he ovat rukoushetkellä lentokoneessa 
tai metrossa, he voivat rukoilla myöhemmin. Ei ole hyvää 
islamilaista käytöstä häiritä muita ihmisiä rukoilemalla.

Onko muslimeilla papistoa?

Muslimeilla ei ole papistoa. Pappi on henkilö, joka 
on erityisesti vihitty papiksi, ja joka elää erilaista elämää 
kuin muut ihmiset. Hän toimii ihmisten ja Jumalan 
yhdyshenkilönä. Pappi edustaa ihmisiä ja pyytää armahdusta 
Jumalalta heidän puolestaan. Vanhanajan uhrijärjestelmässä 
pappi oli se, joka tunsi uhrirituaalit. Kristinuskossa pyhä 
ehtoollinen ja jumalanpalvelus (messu) edustavat Jeesuksen 
oman ruumiin ja veren uhraamista, ja papilla on niissä sekä 
välittäjän että palveluksen johtajan tehtävä.

Näin ei ole ollut aina. Jumalalle uhraaminen ei ollut vain 
papiston etuoikeus, kun ainoan oikean Jumalan palvontaa 
aluksi harjoitettiin. Kuka vain sai tehdä niin. Ihmiset olivat 
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Jumalaan yhteydessä ilman inhimillistä välimiestä.
Tämä oli suurin syy siihen miksi nonkonformistit erosivat 

roomalaiskatolisesta kirkosta. Hekin tunsivat ihmisen 
henkilökohtaisen Jumala-yhteyden tärkeyden.

Sama koskee islamia, jossa ei ole papistoa. Kun ei-
muslimit lukevat muslimioppineiden erilaisia titteleitä, kuten 
ajatollah, mujtahid, mullah ja qadi, heidän tulisi tietää, 
ettei mikään näistä nimistä viittaa papistoon. Imaami ei ole 
virkaan määrätty mies, vaan kuka tahansa kunnioitettu mies, 
joka pystyy johtamaan rukousta. Joskus imaamina olemisesta 
saa palkkaa. Se saattaa olla tarkoituksenmukaista tietyissä 
yhteisöissä, mutta se ei ole varsinaisesti suositeltavaa. Kuka 
tahansa, jolla on tietämystä rukoukseta voi johtaa sitä, vaikka 
pikkupoika, jos hänellä on edellytykset siihen. Naiset eivät 
johda rukouksia, jos mies on läsnä, mutta he voivat johtaa 
muita naisia ja lapsia. He johtavat keskeltä riviä, eikä sen 
edestä.

Shiialaisuudessa2 on erilainen imaami-käsite: hän 
on ylin johtaja, Profeetan jälkeläinen, jolla ajatellaan 
olevan yliluonnollinen johdatus. Shiialaiset jakautuvat 
kahteen haaraan: 12-shiialaiset ja 7-shiialaiset. 7-shiialaiset 
kunnioittavat seitsemää ensimmäistä imaamia, jotka ovat 
Profeetan jälkeläisiä hänen tyttärensä Fatiman kautta ja 12-
shiialaiset hyväksyvät kaksitoista ensimmäistä imaamia. 
Näiden jälkeen imaami katosi hämärissä olosuhteissa ja hänen 
uskotaan yhä olevan hengissä-ymmärryksemme ulkopuolella 
-opastamassa uskovia. Toisenlainen shiia-imaami on korkeasti 
oppinut henkilö, joka johtaa rukoushetkiä, ja jonka rooli on 
sama kuin sunnalaisen imaamin. Näistä korkein on ajatollah 
eli ”Jumalan merkki”. Enemmistö muslimeista ei hyväksy 
shiialaisten näkemyksiä, eivätkä he pidä näitä osana islamia 

sellaisena kuin Profeetta sitä opetti.

Mikä on almuvero? Onko se sama kuin juutalaisten 
kymmenykset tai kristittyjen kolehti?

Almuvero tarkoittaa, että ihminen panee sivuun tietyn 
osan varallisuudestaan auttaakseen tarvitsevia. Se tunnetaan 
nimellä zakat, joka tarkoittaa puhdistamista. Muslimien 
odotetaan olevan ahneuden ja itsekkyyden yläpuolella. 
Muslimille ei ole kiellettyä keräta varoja, kunhan varallisuus 
on rehellisesti ja kunnialla ansaittu. Islamilaiseen kulttuuriin 
kuuluu olla antelias ja vieraanvarainen, ja niitä ihaillaan, 
jotka antavat toisille omaisuudestaan. Lahjoitukset rikkailta 
köyhille ovat tärkeitä niissä yhteisöissä, joissa ei ole 
sosiaalitukijärjestelmää.

Tämä henkilökohtainen almuvero ei ole sama 
kuin henkilökohtainen hyväntekeväisyys tunnesyistä. 
Hyväntekeväisyys yleisesti on arabiaksi sadaqa, ja sitäkin 
arvostetaan erittäin paljon. Zakat annetaan säännöllisesti, 
yleensä kerran vuodessa, usein ramadanin aikaan. Se 
seuraa samoja periaatteita kuin kymmennykset tai kolehti, 
mutta tiettyjä eroja on. Juutalaisten kymmennykset ovat 
vähintään kymmenesosa henkilön tuloista, mikä on joillekin 
ylivoimainen uhraus ja johtaa verosta laistamiseen, ja koko 
järjestelmä on sen takia epäkäytännöllinen. Kristittyjen kolehti 
voi olla minkä tahansa suuruinen, eikä se ole riippuvainen 
lahjoittajan tuloista tai omaisuudesta.

Kun muslimi on saavuttanut tietyn varallisuuden tason 
(nisab), Jumala vaatii häneltä määrättyä epäitsekkyyttä ja 
lahjoittamaan siitä osan muille. Säännöissä on määrätty 
tarkka summa, joka annetaan (varallisuus voi olla esim. karjaa, 
viljaa tai kaivosteollisuuden tuotteita) ja kenelle se annetaan. 
Vastaanottajina voivat olla köyhät, sairaat tai vangitut. 

Zakatin määrä on 2,5 % tuloista sen jälkeen kun muslimin 
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henkilökohtaiset ja perheen tarpeet on täytetty.
Päämääränä on rajoittaa rahojen panttaamista sen sijaan, 

että ne pantaisiin kiertoon yhteiskunnassa. Jos raha on vain 
jonkun säästössä, kukaan ei hyödy siitä.

Zakat-al-fitr on erityinen almu, joka annetaan Ramadanin 
päättyessä ja jolla turvataan vähävaraisille muslimeille 
mahdollisuus ’id-juhlan viettoon.

Almuverosta enemmän: Koraani 2:83, 110, 270, 5:12 ja 
9:60.

Mitä tarkoitetaan paastoamisella?
Muslimeilta vaaditaan itsekurin harjoitusta paastoamalla 

kuukauden ajan joka vuosi. Paasto on arabiaksi sawm. 
Muslimien kalenterissa paastokuukausi on nimeltään 
ramadan. Tämä sana on tuttu myös länsimaalaisille, vaikka 
se viittaakin kuukauteen, eikä itse paastoamiseen. Ramadan-
kuukausi ei ajoitu minkään länsimaalaisen kalenterin tiettyyn 
kuukauteen, vaan perustuu kuukalenteriin, joten joka vuosi 
se on 10-11 päivää aikaisemmin aurinkokalenterissa.

Ramadan on erityinen kuukausi muslimeille. 29 tai 30 
päivän ajan, riippuen miten uusi kuu  nähdään, muslimit 
yrittävät karsia jokapäiväisiä kiireitään ja pyrkivät luomaan 
erityisen pyhän ja rauhallisen kuukauden. Ramadanin aikana 
tulee keskittyä rukouksiin ja Koraanin oppeihin, jättää sivuun 
huolensa ja kunnianhimonsa päästäkseen lähemmäs Jumalaa 
ja omistaa elämä, sydän ja pyrkimykset Hänelle.

Muslimit näkevät vaivaa luodakseen rauhaa, harmoniaa, 
myötätuntoa ja rakkautta. Ne, joilla on ollut erimielisyyksiä, 
yrittävät solmia rauhan. Ramadan on hyvä aika ottaa yhteyttä 
vanhoihin ystäviin ja tuttaviin, ja on hyvä pitää yhteyttä 
niihin, jotka ovat muuttaneet pois kotoa tai jopa pois 
maasta. Perheiden ja ystävien kokoontuessa tuntemattomat, 

matkalaiset, pakolaiset, orvot, surevat, rakastetut ja 
poismenneet saavat osansa muslimien vieraanvaraisuudesta ja 
ajatuksista.

Paastoamisen säännöt ovat tiukat. Muslimien täytyy 
pidättäytyä sukupuoliyhteydestä, ruoasta ja juomasta 
aamunsarastuksen ja auringonlaskun välillä. Mitään ei 
saa mennä ruumiin sisään, ei edes tupakansavu. Nämä 
rajoitteet päättyvät auringonlaskuun, jolloin paasto päätetään 
taateleilla ja vedellä sekä kevyillä virvokkeilla, kuten makeilla 
hedelmäjuomilla, ja iltarukouksilla.

Kaikki nämä säännöt opettavat itsekuria, lujittavat 
yhtenäisyydentunnetta muslimien keskuudessa, ja näyttävät 
mitä on olla köyhä ja nälkäinen. Vielä tärkeämpää on se, että 
paastoaminen, kuten mainittu Koraanissa, edistää taqwaa 
(tietoisuutta Jumalasta).

Ramadanin aikana moskeijoissa rukoillaan tarawih-
rukouksia normaalin yörukouksen (isha) jälkeen. Tämän 
hartaushetken aikana resitoidaan kuukauden mittaan koko 
Koraani. Tiettynä iltana lähellä ramadanin loppua (monet 
moskeijat valitsevat 27. päivän) juhlistetaan ”kaikkivaltiuden 
yötä” (laylat al-qadr), jolloin Koraanin ensimmäiset jakeet 
ilmoitettiin Profeetalle.

Mahdollisuuksiensa mukaan ihmiset vetäytyvät yhdessä 
normaalista elämästä Profeetan esimerkkiä seuraten tietyksi 
ajaksi, usein kymmeneksi päiväksi ramadanin lopussa. 
Käytäntöä kutsutaan nimellä i`tikaf. Tänä aikana muslimit 
keskittyvät vain rukoiluun ja Koraanin tutkimiseen, ja heitä 
ruokkii ja tukee heidän perheensä tai yhteisö. I`tikafissa 
miehet viettävät aikansa yleensä moskeijassa ja naiset kotona. 
Jotkut naiset myös viettävät yön rukoillen moskeijassa ja 
vetäytyvät päiväksi kotiin.
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Mitä merkitsee sana hajj?
Hajj tarkoittaa uskonnollista matkaa, pyhiinvaellusta. 

Muslimeita rohkaistaan tekemään kerran elämässään 
pyhiinvaellus Saudi-Arabian Mekkaan, jossa on 
kuutionmuotoinen Kaaba. Tämä ei ole välttämätöntä niille, 
jotka ovat sairaita, joilla ei ole siihen varaa tai joita vastuut 
muita ihmisiä kohtaan estävät. Muslimit eivät edes ajattele 
lähtevänsä pyhiinvaellukselle, jos he ovat velkaa jollekulle. 
Velat on aina maksettava ensin.

Pyhiinvaellus tapahtuu aina kaksi kuukautta ramadanin 
loppumisen jälkeen dhu al-hijja -kuussa. Jos pyhiinvaellus 
tapahtuu jonakin muuna aikana, se tunnetaan nimellä umra 
eli ”pieni pyhiinvaellus”.

Jos henkilö, jolla olisi varaa tehdä pyhiinvaellus, on lähellä 
kuolemaa tai muulla tavalla estynyt, hän voi hyvittää sen 
lähettämällä sijastaan omilla varoillaan jonkun toisen tai 
antamalla vastaavan summan hyväntekeväisyyteen. ”Sijainen” 
joutuu tekemään erikseen myös oman pyhiinvaelluksensa.

Hajjissa on useita pääpiirteitä. Ensinnäkin pitää päästä 
puhtaaseen tilaan, joka on arabiaksi ihram. Kaikille muslimeille 
tämä tarkoittaa rauhan ja harmonian tilaan menemistä. 
Miehille se tarkoittaa myös normaalien vaatteiden vaihtamista 
kahteen valkoiseen kankaankappaleeseen ja sandaaleihin. 
Tämä tehdään riippumatta siitä onko mies prinssi tai 
roskakuski - se symbolisoi heidän tasa-arvoaan Jumalan 
edessä. Kuulostaa helpolta, mutta useimmat länsimaalaisesti 
pukeutuvat pitävät sitä hyvin outona kokemuksena. Naiset 
pukevat ylleen yksinkertaisen asun, ja heidän on jätettävä 
kasvot paljaiksi, vaikka he normaalisti peittäisivät ne. Heidän 
ei välttämättä tarvitse pukeutua valkoiseen.

Hajjin päärituaalit ovat: kierretään seitsemän kertaa 
Kaaban ympäri (tawaf), kiirehditään Safa ja Marwa-kukkulan 
väli (sa`i) seitsemän kertaa, siirrytään  Arafat-tasangolle 

(wuquf), kivitetään kolmea pilaria (jamarat) ja uhrataan eläin, 
jonka liha jaetaan (`id al-adha).

Näissä rituaaleissa muistellaan profeettojen Aadamin, 
Ibrahimin, Ismailin ja Ibrahimin vaimon Hajarin (Raamatussa 
Aadam, Abraham, Ismael ja Haagar) elämän tapahtumia. 
Koraanin versio Aadamin ja Hawwan (Eevan) sekä Ibrahimin 
tottelevaisuuden koettelemuksista ovat erilaiset kuin 
Raamatun.3

Kaaban sanotaan olevan Aadamin rakennuttama, ja se on 
ensimmäinen paikka, joka on tehty yhden ja ainoan Jumalan 
palvontaa varten. Profeetta Ibrahim jälleenrakensi sen 
poikansa Ismailin kanssa, sillä se oli hänen aikaansa mennessä 
rappeutunut.

Kaaban kiertäminen sinne saavuttaessa (ja pyhiinvaellusten 
aikana) ei ollut profeetta Muhammedin vakiinnuttama 
rituaali, vaan on ollut käytössä jo ikimuistoisista ajoista. 
Samoin toimittiin myös monissa muissa pyhätöissä. Sa`i, 
pilareiden kivitys ja eläimen uhraus, muistuttaa Ibrahimin 
tarinasta. Hänen tarinansa eroaa Raamatun versiosta, sillä 
Koraanissa mainitaan hänen tuolloin ainoan poikansa 
Ismailin melkein joutuneen uhratuksi, ja pilareiden kivitys 
kuvastaa sitä, miten Ibrahim ja Ismail karkottivat Saatanan, 
joka ilmestyi monena eri hahmona estämään heitä jatkamasta 
uhrausta, johon Ismail oli täydellisesti alistunut.4 Ibrahimin 
hedelmätön vaimo tuli raskaaksi Ishaqista palkkioksi 
Ibrahimin uskosta.5 Sa`i symboloi Ismailin ja Hajarin kipeää 
kokemusta, kun Ibrahim jätti heidät Kaaban luo jatkaakseen 
matkaansa Saaran ja Ishaqin kanssa. Hajar juoksi edestakaisin 
kahden kukkulan välissä etsien epätoivoisesti ohikulkevaa 
karavaania, jolla olisi mahdollisesti ylimääräisiä elintarvikkeita, 
kunnes Jumala lähetti enkeli Jibrilin (Gabriel) näyttämään 
hänelle Zamzamin vesilähteen lähellä Kaabaa. ’Id al-adha eli 
uhrijuhla, on muistomerkki siitä, kun Jumala antoi Ibrahimin 
uhrata tiheikköön juuttuneen pässin oman poikansa sijasta. 
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Liha jaetaan pyhiinvaeltajien ja köyhien kesken. Nykyään 
valtavat operaatiot teurastuksineen ja kylmäsäilytyksineen 
mahdollistavat valtavien lihamäärien lähettämisen alueille, 
joilla tarve on suuri. Mitään ei mene hukkaan.

Mikä on tuo iso musta kuutionmuotoinen rakennus? 
Se on Kaaba. Sana tarkoittaa yksinkertaisesti kuutiota. Se 

on paikka, jota kohti kaikki muslimit kääntyvät rukoillessaan. 
Heille se on tavallaan maailman keskipiste. Qibla tarkoittaa 
rukoussuuntaa, Kaaban suuntaa. Jokaisessa moskeijassa 
on jokin merkki, yleensä erityinen syvennys seinässä, joka 
näyttää qiblan suunnan. Muslimimaissa voi usein nähdä 
nuolia hotellihuoneiden pöydissä ja muissa yleisissä paikoissa 
tai nuolia kattojen päällä näyttämässä matkaajille qiblan 
suunnan.

Profeetta Muhammed ei rakentanut Kaabaa ”aloittaessaan 
islamin”. Islam alkoi paljon ennen hänen aikaansa. Hän ei 
ollut ainoa profeetta, vaan viimeinen pitkässä profeettojen 
ketjussa. Perimätiedon mukaan Aadam rakennutti Kaaban, 
joka oli ensimmäinen erityinen Jumalan palveluspaikka. 
Vuosisatojen saatossa sitä on korjailtu moneen kertaan, 
ja kaikki myöhemmät pyhätöt on rakennettu samoille 
perustuksille. Tunnetuimman uudelleenrakentamisen tekivät 
profeetta Ibrahim ja hänen poikansa Isma’il. Nykyisessä 
pyhätössä on kivi, jonka päällä Ibrahimin sanotaan seisseen 
rakentaessaan korkealla olevaa kerrosta.

Profeetta Muhammedin aikana se ei ollut enää yhden 
ainoan Jumalan pyhättö. Ihmisistä oli tullut polyteisteja, 
ja Kaaban luo oli kerätty noin 360 eri kultteihin kuuluvaa 
epäjumalankuvaa ja esinettä, muun muassa Neitsyt Marian 
ja Pyhän Lapsen ikoni. Kun Profeetasta tuli Mekan 
hallitsija, hänen ensimmäisiä toimiaan oli epäjumalankuvien 

poistaminen ja pyhätön omistaminen jälleen Jumalalle.
Nykyinen Kaaba on rakennettu ympäröivien kukkuloiden 

harmaista kivistä ja se seisoo marmorisen alustan päällä. 
Kulmat ovat karkeasti pääilmansuuntiin. Koillinen (etuseinä) 
ja vastakkainen seinä (takaseinä) ovat n. 13 metriä pitkiä ja 16 
metriä korkeita. Toiset kaksi seinää ovat 11 m x 16 m. Yhteen 
kulmaan on laitettu iso kivi hopeisiin kehyksiin (”musta 
kivi”). Perimätiedon mukaan se putosi aluperin taivaasta ja 
oli valkoinen. Tämä voi hyvinkin viitata sen olleen meteori. 
Se oli ehkä valkoinen tai tähden kaltainen tullessaan maan 
ilmakehään, ja löydettiin sitten isona mustana kivenä.

Seinät on peitetty ”hunnulla”, valtavalla mustalla verholla, 
joka ulottuu maahan asti ja joka kiinnitetään hajjin aikaan 
kuparirenkailla. Hajjin lopussa Kaaba saa uuden kankaan. 
Sisältä se on yksinkertainen huone, jonka seinissä on Koraanin 
jakeita. Se on koko maailman ainoa paikka, jossa muslimi 
voi rukoilla kääntyneenä mihin suuntaan tahansa, sillä se on 
itsessään qibla.
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Alaviitteet
Heidän ei tarvinnut rukoilla miesten takana siitä syystä, että 
olisivat alhaisempia. Jumala teki hyvin selväksi, että kaikki 
muslimit ovat tasavertaisia, mustat ja valkoiset, miehet ja naiset 
jne. Naiset rukoilivat miesten takana häveliäisyydestä. Naisen 
olisi noloa olla rukousasennossa miehen edessä. Toinen syy 
on oman näkemykseni mukaan se, että naiset suovat kunnian 
miehelle olla johtavassa asemassa. He haluavat miestensä 
olevan miehekkäitä, vastuuntuntoisia, jaloja ja hyviä johtajia, 
ja kunnioittavat miehiään, niin kauan kun nämä tekevät 
parhaansa.
Shiialaisia on vain 10-15% koko muslimiväestöstä. Valtasuuntaus 
on sunnalainen, ja se seuraa Profeetan sunnaa.
Adam ja Hawwa olivat tottelemattomia, mutta Hawwaa ei 
syyllistetä enemmän kuin Adamia, eikä sanota, että heidän 
syntinsä siirtyisivät heidän jälkeläisilleen. Adam ja Hawwa 
erotettiin; kun he tunnustivat virheensä ja tulivat järkiinsä (kuten 
Tuhlaajapoika Jeesuksen kertomuksessa), he anoivat Jumalalta 
anteeksiantoa. Jumala antoi heille anteeksi ilman ehtoja. 
Jumalan edessä seisominen, wuquf, symboloi heidän saamaansa 
anteeksiantoa ja on itseasiassa tärkein osa pyhiinvaellusta, 
sillä ilman oikeaan aikaan suoritettua wuqufia hajjia ei 
pidetä käypänä, vaan lasketaan umraksi. Epäilemättä näiden 
tapahtumien taustalla oleva teologia on suoraan vastakkainen 
kolminaisuusopin kanssa, joka perustuu perisynnin siirtymiseen 
sukupolvelta toiselle ja tarpeeseen Jumalan inkarnoitumiseen 
ihmis-jumalaksi sovitusta varten.
Raamatun versiossa pikkupoika pidettiin tietämättömyydessä 
viime hetkeen saakka.
Raamatun kertomuksen mukaan uhrilapsi oli Ibrahimin ainoa 
lapsi (I Moos. 22:2, 12, 16), ja koska kaikki ovat samaa mieltä 
siitä, että Ismail syntyi ensimmäisenä, tämä pitäisi nähdä 
todisteena siitä, että poika todella oli Ismail.
Yksi tunnettu ”huntu” oli tehty kokonaan myyrännahoista ja oli 
Preussin keisarin Wilhelmin lahjoittama.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kolmas osa

Sekalaisia kysymyksiä

Pystyykö islam kilpailemaan modernin tieteen kanssa?

Islamin usko ei edellytä vaivalloista aivovoimistelua. 
Lukuunottamatta kolmea peruskäsitettä, joita ei voida 
todistaa - usko Jumalan olemassaoloon, usko luotuihin, jotka 
eivät ole osa meidän materiaalista maailmaamme ja usko 
tuonpuoleiseen - islam ei vaadi ketään hyväksymään mitään 
muuta mytologiaa eikä uskomaan uskomattomiin asioihin.

Islam ei, kuten esimerkiksi kosmologia, perustu mihinkään 
tiettyyn teoriaan (kuten alkuräjähdys tai evoluutioteoria), 
sillä siinä tunnistetaan ihmisen tietoisuuden rajallisuus ja sen 
alituisesti vaihteleva tila. Ne tiedot, jotka tiede antaa meille 
nykypäivänä, saattavat tulla kumotuiksi tieteen kehittyessä 
edelleen, kuten kävi teorialle, jonka mukaan aurinko kiertää 
maata tai jonka mukaan tähdet on upotettu kiinteään sfääriin 
tai että universumilla olisi keskus (jonka oletettiin pitkään 
olevan maa).

On tärkeää ymmärtää, että kaikki suurenmoiset tieteelliset 
löydöt ovat olleet sellaisten asioiden löytämistä, jotka ovat 
jo olleet olemassa. Tiede ei luo, vaan löytää ja hyödyntää.
Vaikka luulemme tietävämme niin paljon elämästä ja 
maailmankaikkeudesta, me tiedämme loppujen lopuksi 
hyvin vähän. Muslimit käyttävät suuresta osasta tietoamme 
nimitystä al-ghayb (näkymätön ja tuntematon). Islam ei 
asetu vastakkain tieteen periaatteiden kanssa, eikä muslimeita 
vaadita uskomaan mitään tiettyä teoriaa, vaan etsimään tietoa 
parhaansa mukaan niin paljon kuin mahdollista, kehdosta 
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hautaan ja kaikista mahdollisista lähteistä.
Siksi muslimit todennäköisesti hyväksyvät vallitsevat 

tieteelliset teoriat käyttökelpoisiksi periaatteiksi pitäen 
kuitenkin mielensä avoinna. Olemassaoleva tieteellinen tieto 
ei ole uskon asia, siksi muslimin kannalta ei ole kiusallista, jos 
tuota tietoa tarkistetaan ja aikaisempia käsityksiä todistetaan 
vääriksi tai vajavaisiksi.

Mitä eroa on sunnalaisilla ja shiialaisilla?
Sunnimuslimit ovat enemmistö, noin 90% kaikista 

muslimeista. Nimitys johtuu Profeetan sunnasta eli 
toimintatavoista, ja sunneja pidetään ortodiksimuslimeina. 
Shiialaiset ovat islamin lahko, jonka historiallinen alkuperä 
juontaa juurensa aikaan, jolloin oltiin sitä mieltä, että 
Profeetan vävyn Alin olisi pitänyt olla Profeetan ensimmäinen 
seuraaja (kalifi). Shiialaisia on pääasiassa Iranissa ja Irakissa 
paikoissa, jotka liittyvät jotenkin Alin elämän tapahtumiin, 
esimerkiksi Kerbelassa ja Qomissa.

Ali ja Abu-Bakr olivat ensimmäiset miespuoliset islamiin 
kääntyneet. Ali oli yksi Profeetan sedän Abu Talibin 
nuorimmista pojista, jonka tämä otti perheeseensä hänen 
ollessaan kahdeksanvuotias. Kun Abu Talib myöhemmin eli 
vaikeita aikoja, Profeetta otti Alin huostaansa. Abu Bakr oli 
Profeetan paras ystävä lapsuudesta asti ja samaa sukupolvea, 
Ali sen sijaan edusti nuorempaa sukupolvea. Ali avioitui 
Profeetan tyttären Fatiman kanssa, ja Profeetta nai Abu Bakrin 
tyttären Aishan, joten he olivat monin sukulaisuussitein 
yhdistetyt.

Profeetan kuoleman jälkeen Abu Bakr valittiin kalifiksi 
hänen paikalleen, mutta jotkut kannattivat Alin väitteitä, 
joiden mukaan hänet oli nimitetty seuraajaksi Ghadir 
Khumissa pidetyssä kokouksessa ja että hänelle oli luovutettu 
Profeetan sormus. Abu Bakr säilytti kuitenkin paikkansa, ja 

häntä seurasi Omar, sitten Othman, ja lopulta Ali. Shiialaiset 
pysyivät kuitenkin kannassaan, jonka mukaan Alin olisi 
pitänyt olla ensimmäinen kalifi ja muut kalifit olivat siten 
laittomia.

Alin kalifaatin jälkeen shiialaiset jatkoivat omien johtajiensa 
seuraamista, jotka olivat kaikki Profeetan jälkeläisiä Fatiman 
ja Alin kautta ja joita kutsuttiin imaameiksi. Sunnalaisuudessa 
imaami on yksinkertaisesti kunnioitettu mies, joka johtaa 
rukousta. Shiialaisuudessa nimitystä käytetään alkuperäisistä 
shiiajohtajista. Shiialaiset jakaantuivat pian kahteen 
päähaaraan sen mukaan, uskoivatko he seitsemään vai 
kahteentoista näistä imaameista. Kumpikin ryhmä uskoo, 
että viimeinen imaami katosi mystisesti ja opastaa uskovaisia 
näiden sitä tarvitessa sekä valmistautuu ilmestymään jonakin 
päivänä perustamaan oikeudenmukaisen hallinnon juuri 
ennen maailmanloppua.

Sotivatko muslimit aina? 

Toisen maailmansodan jälkeen on länsimaissa tullut 
muodikkaaksi olla pasifisti. Aikaisemmin ajatus taistelemisesta 
hyvän asian puolesta ja sotiminen Jumalan puolesta pahan 
voimia vastaan oli jalo ihanne. Islamissa näitä periaatteita 
sovelletaan vieläkin.

Muslimit eivät aina sodi: jo sana islam viittaa rauhaan. 
Sen sijaan islam painottaa, että on hyvä ja kunnioitettava 
asia taistella puolustaakseen tärkeitä asioita, ja muslimille 
Jumala on tärkein. Jihad, jonka lännessä yleensä on tulkittu 
merkitsevän pyhää sotaa, sotilaallista toimintaa Jumalan 
vuoksi, tarkoittaa oikeasti ponnistelua ja kamppailua 
Jumalan puolesta. Sanan merkitys on paljon laajempi kuin 
sotilaallinen toiminta: se tarkoittaa pääsasiassa kamppailua 
Jumalan tieltä pois kääntymistä vastaan tässä elämässä. 
Silloin kun jihad tarkoittaa sotatoimia, se on oikeutettu 
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korruptoitunutta sortovaltaa vastaan tai niitä vastaan, jotka 
tarkoituksella pyrkivät tuhoamaan islamin. Toisin sanoen 
muslimit provosoituvat epäoikeudenmukaisuudesta ja pitävät 
sitä pelkuruutena ja sokeutena.

Päätös jihadin julistamisesta on vakava asia. Britit päättivät 
taistella kansakuntansa puolesta ja samalla juutalaisten 
puolesta Hitlerin tyranniaa vastaan, samalla tavalla muslimit 
pitävät moraalisena velvollisuutenaan taistella sen puolesta, 
mitä he pitävät oikeana, vaikka taistelu merkitsi omien 
uhraamista. Ei voi olla oikeudenmukaista rauhaa, jos ihmiset 
elävät turvattomina alttiina pahanteolle.

1) Oikeudenmukaista rauhaa ei voi olla, jos ihmiset elävät 
ilman turvaa. Aseellinen jihad voidaan julistaa kahdesta 
pätevästä syystä: puolustukseksi tai epäoikeudenmukaisuuden 
poistamiseksi. Kun islamilainen valtio joutuu hyökkäyksen 
kohteeksi, on muslimin oikeus puolustaa sen alueita ja 
kansaa uhrauksia kaihtamatta. Epäoikeudenmukaisuuden 
kyseenollessa muslimit ovat Jumalan itsensä sijaishallitsijoita 
ja pitävät sen poistamista uskonnollisena velvollisuutenaan. 
Muslimien velvollisuus on pyrkiä palauttamaan asiat oikealle 
tolalleen poistamalla sortovalta ja pahuus, missä ikinä 
sitä esiintyy. Sota tasapainon tai oikeudenmukaisuuden 
palauttamiseksi on pyhä.2

2) Jihadin säännöt edellyttävät, että vihollisen 
antauduttua vihamielisyyden on loputtava. Kostotoimiin ei 
saa ryhtyä, kaikkia vankeja tulee kohdella inhimillisesti ja 
mahdollisuuksien mukaan heidät on palautettava turvallisesti 
omien perheidensä pariin. Kiellettyjä ovat kidutukset, 
raiskaukset tai muunlainen vankien vahingoittaminen. 
Jos yksikään sotavanki ei ole kiitollinen joutumisestaan 
muslimin vangiksi, kyseisen muslimin islamissa ei ole kaikki 
kohdallaan! Väärin toimiminen on kyseessä olevan yksilön 

vika, ei uskonnon.
Muslimit pitävät ihmiselämää Jumalan lahjana. Kaikki 

kuuluu lopulta Jumalalle ja joutuu väistämättä palaamaan 
Hänen luokseen. Jeesus sanoi: ”Sen suurempaa rakkautta 
ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä 
edestä.” (Joh. 15:13) Tämän voidaan ajatella tarkoittavan 
myös ”Jumalan edestä”. Merkki muslimin todellisesta 
antautumisesta Islamille on, että hän tarpeen tullen on valmis 
uhraamaan henkensä Jumalan palvelemiseksi. Muslimi, joka 
luopuu elämästään Jumalan puolesta, on shahid.3

Ovatko muslimit ekstremistejä?

Todellisuudessa hyvin harvat muslimit ovat ekstremistejä, 
ns. äärimuslimeja. Kun ekstremismi kuohahtaa toimiin, 
jotka vahingoittavat viattomia, asialla ei ole oikea muslimi. 
Profeetta Muhammed itse asiassa puhui lujasti ekstremismiä 
vastaan, varsinkin sellaista, joka ilmenee nationalismina ja 
jakaa ihmisiä. Hän piti sitä yhtenä rasismin muotona ja toivoi, 
että Jumalan tahto tapahtuisi ja kaikki kansat yhdistyisivät: 
kaikki ihmiset tunnustaisivat uskon ja omistaisivat elämänsä 
Hänen palvelemiselleen.

Terrorismiin kuuluu umpimähkäinen voimankäyttö; 
voimankäyttö on islamissa sallittu vain puolustukseksi. 
Muslimiterroristit ovat aivan yhtä pahoja kuin muutkin 
terroristit ja saavat saman tuomion pahoista teoistaan. 
Profeetta ei olisi missään tapauksessa hyväksynyt jonkin 
linja-auton pommittamista viattomine ihmisuhreineen, 
joiden joukossa on naisia, lapsia, pienokaisia. Terroristit, 
jotka kuvittelevat olevansa ihmeellisiä muslimimarttyyreita, 
pettävät itseään. Kun fanaattiset islamistit iskevät, silloin 
todellisia muslimeja ovat ne, jotka vaarantavat elämänsä 
puolustaakseen viattomia uhreja hyökkäystä vastaan, hoitavat 
haavoittuneita ja lohduttavat surevia perheitä. Käsitys, että 
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tuollaiset hyökkäykset ovat oikeutettuja, koska ”kukaan” 
jossakin tietyssä yhteisössä ei kannata islamia ja on niin ollen 
sotatilassa sitä vastaan, on mieletön ja suoranainen islamin 
irvikuva.

Länsimaiset tiedotusvälineet kutsuvat äärimuslimeja 
joskus fundamentalisteiksi, joka on harhaanjohtava nimitys. 
Todellinen muslimifundamentalisti on sellainen, joka perustaa 
kaiken alkuperäiseen ilmoitettuun kirjoitukseen ja jota hän 
noudattaa kirjaimellisesti. Ekstremisti taas on ihminen, 
joka on käsittänyt kirjoituksen hengen ja Profeetan elämän 
esimerkin täydellisesti väärin, sillä Profeetta ei milloinkaan 
murhannut viattomia ihmisiä.

Kaikenlainen hurskas käyttäytyminen on hyväksyttävää 
yksityiselämässä, paitsi milloin se törmää toisten oikeuksiin, 
esimerkiksi vaimon ja perheen tai apua tarvitsevien. On aina 
olemassa vaara, että kovin kiihkeät uskovat menevät niin 
pitkälle, että alkavat pitää itseään muita parempina ja alkavat 
ehkä jopa laistaa velvollisuuksistaan muita kohtaan. Silloin 
he sallivat henkilökohtaisten mielitekojensa (hurskautensa) 
muuttuvan tekosyyksi olla itsekäs tai laiska.

Profeetta ei hyväksynyt sellaista. Tietysti Jumalaa miellyttää, 
jos ihminen rukoilee tai tutkii kirjoituksia, mutta ei, jos hän 
ei samalla huolehdi velvollisuuksistaan perhettä, puolisoa tai 
naapureita kohtaan tai esimerkiksi tekee heidät sairaiksi niin, 
että lopputuloksena on heidän joutumisensa muille taakaksi. 
Sellainen käytös ei tuo harjoittajalleen meriittiä (“tämä 
kunnollinen ihminen asetti rukouksen kaikkien muiden 
velvollisuuksien edelle”), vaan miinuspisteitä (“tämä tyhmä 
ihminen vahingoitti vaimoaan/perhettään/ystäväänsä silloin 
kun nämä tarvitsivat häntä”).

Onko totta, että musliminaiset eivät voi valita omia 
aviomiehiään?

Joissakin kulttuureissa vanhemmat usein järjestävät nuorten 
muslimien ensimmäiset avioliitot. Tämä ei kuitenkaan 
yleensä tarkoita sitä, että puolisot ovat toisilleen vieraat tai 
että he eivät olisi hyväksyneet järjestelyä. Islamin mukaan 
avioliittoja ei saisi solmia ilman osapuolten suostumusta. Jos 
näin tapahtuu, se ei varmasti ole Profeetan tahdon mukaista. 
Islam ei hyväksy muukalaisten välisiä avioliittoja.

Kerran eräs nainen valitti Profeetalle, että hänen isänsä oli 
naittanut hänet serkulleen kysymättä häneltä suostumusta. 
Profeetta mitätöi avioliiton välittömästi. Heti sen jälkeen 
nainen sanoi Profeetalle: “Nyt olen vapaa, ja suostun tuohon 
avioliitton. Halusin vain tehdä tiettäväksi, että miehet eivät 
voi määrätä naisia avioliittoasioissa.” Nainen oli tehnyt niin 
kuin teki varta vasten luodakseen ennakkotapauksen, josta 
monet naiset ovat sen jälkeen olleet kiitollisia.

Nuorten ihmisten on tietysti epärealistista olettaa, 
että heidän vanhempansa eivät ole kiinnostuneita heidän 
hyvinvoinnistaan. Useimmat musliminuoret suostuvat 
mielellään siihen, että vanhemmat järjestävät heidän 
avioliittonsa. Avioero on sallittu muslimeille, vaikka sitä ei 
suositellakaan, ja on islamilaisessa laissa yleensä helpommin 
järjestettävissä kuin Englannin laissa. Jos järjestetty avioliitto 
päättyy eroon, kumpikin osapuoli saa valita itse puolisonsa, 
jos päättää avioitua uudestaan.4

Monille leskille ja eronneille naisille järjestetään avioliitto, 
koska he eivät tahdo elää yksin eivätkä ehkä itse löydä sopivaa 
kumppania. He kääntyvät heistä välittävien sukulaisten tai 
moskeijan vastuuhenkilön puoleen, jotta nämä etsisivät 
puolison. 
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Miten muslimit kohtelevat lapsia?

Jumala suosittelee, että kaikkia lapsia kohdeltaisiin 
lempeästi ja huomaavaisesti, niin tyttöjä kuin poikiakin, 
avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneitä sekä orpoja. 
Kun lapsi on siitetty, häntä ei pidä sen jälkeen tahallisesti 
vahingoittaa. Vanhempien ei tulisi milloinkaan kohdella 
lapsia julmasti, alistaa heitä tai loukata heitä millään tavoin. 
Muslimilapset tulisi kasvattaa uskon ja kunnioituksen 
ilmapiirissä.

Joskus muslimeja pidetään julmina, ehkä siksi, että 
muslimiperheet ja koulut (Englannissa on useita islamilaisia 
kouluja) hyväksyvät kurinpidon myös fyysisesti osaksi 
kasvatusta. Jos ruumiilliseen kuritukseen täytyy turvautua, 
sitä ei kuitenkaan koskaan pitäisi suorittaa julmasti tai 
epäoikeudenmukaisesti. Voidaan väitellä siitä, onko 
ruumiillinen rangaistus hyvä vai paha asia. Profeetta Salomo 
hyväksyi sen (“Joka vitsaa säästää se lastaan vihaa”), ja monet 
ovat huomanneet, miten Englannissa ainoa sukupolvi, joka 
on hylännyt ruumiilliset rangaistukset, on sallinut lapsista 
kehittyä itsekkäitä ja ajattelemattomia hirviöitä. 

Monet asiat islamilaisessa kulttuurissa saattavat näyttää 
ei-muslimien mielestä julmilta: esimerkiksi lasten television 
katselua saatetaan rajoittaa, nuoret eivät saa viettää vapaasti 
aikaa vastakkaisen sukupuolen kanssa, seksin, alkoholin ja 
huumeitten kokeilua ei sallita. Tämä sulkee pois pubit, diskot, 
poika- ja tyttöystävät.

Ihmiset, joiden mielestä tällaiset asiat ovat itsestäänselviä, 
pitävät tällaista järjestelyä kovin rajoittavana, mutta muslimi-
(ja myös monien ei-muslimi-)vanhempien mielestä suojeleva 
asenne on järkevä. Muslimit ovat yleisesti sitä mieltä, että 
länsimaissa tietty punainen lanka on kadotettu ja joillakin 
vanhemmilla ei ole aavistustakaan, miten valvoa ja suojella 

lapsiaan.  

Pakottavatko muslimit tytöt avioliittoon liian aikaisin?
Jumala määrää, että ketään muslimia ei saa pakottaa 

avioliittoon vasten tahtoaan. On totta, että monissa 
islamilaisissa yhteiskunnissa tytöt avioituvat nuorina. 
Silloin “avioliittoon” ei kuitenkaan kuulu sukupuolista 
kanssakäymistä. Avioliitto pannaan täytäntöön vasta 
murrosiän jälkeen. Länsimaissa alle 16-vuotiaiden avioliitto 
on laiton, mutta on yleisesti tunnettua, että monet nuoret 
aloittavat sukupuolielämän jopa 12-vuotiaina. Muslimille 
seksi avioliiton ulkopuolella on häpeällistä ja vakava synti, ja 
lisäksi maailman monien ongelmien aiheuttaja.

Siksi kaikkia muslimeja kehotetaan avioitumaan 
kunniallisesti heti, kun heidän sukupuoliset tarpeensa tulevat 
vaikeiksi hallita. Muslimit ovat tietoisia siitä, että seksin 
kieltäminen noin parinkymmenen vuoden ikään asti (mikä 
on yleinen avioitumisikä lännessä) on epärealistista.

Muslimit ajattelevat, että sukupuoliset tarpeet voidaan 
vaimentaa pitämällä tytöt ja pojat erillään murrosiässä, 
naisten vaatimattomalla pukeutumisella, välttämällä miesten 
ja naisten jäämistä kahden kesken, jos on olemassa kiusauksen 
vaara, ja kannustaa nuoria keskittämään energiansa 
kokonaisvaltaiseen toimintaan kuten opiskeluun. Muslimit 
myös pyrkivät välttämään sellaista, joka todennäköisesti 
herättää sukupuolisia tarpeita, joita esimerkiksi nykypäivän 
media käyttää häpeämättömästi hyväksi. He eivät hyväksy 
sitä, että nuorison annetaan katsella ohjelmia tai elokuvia, 
joissa näytetään avoimesti seksiä tai huumeiden tai alkoholin 
käyttöä tai kuunnella musiikkia, joka on tarkoituksellisesti 
suunniteltu herättämään sukupuolisia tarpeita.

Jos nuoriso osoittaa merkkejä siitä, että luonto on 
voittamassa itsekurin, avioliittoa pidetään kunniallisena 
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tapana hoitaa asia, sitävastoin teini-ikäisten vapaa 
sukupuolinen kanssakäyminen katsotaan kunniattomaksi 
ja on joka tapauksessa kielletty. Tästä johtuu muslimien 
silloin tällöin ilmaisema tyytymättömyys lakiin, joka kieltää 
avioliiton alle 16-vuotiailta (mm. Britanniassa).

Muslimit uskovat, että on parempi antaa nuorten 
avioitua murroiässä kuin tukahduttaa luonnollisia tarpeita. 
Tukahduttamien ei ole realistista, ja sen seurauksena 
surmataan joka vuosi yli miljoona ei-toivottua lasta 
abortoimalla ja alistetaan siten tyttöjä suureen henkiseen ja 
fyysiseen kärsimykseen. Vanhempia, jotka sallivat tyttäriensä 
kulkea suojaamatta hillittömien nuorukaisten seurassa, 
pidetään tietämättöminä, ellei julmina ja vastuuttomina.

Muslimien mielestä tyttö voi avioitua heti, kun hänestä 
tulee fyysisesti nainen eli kun hänen kuukautisensa alkavat 
noin 12-vuotiaana, vaikkakin sukupuolinen kanssakäyminen 
aviosuhteessa voidaan siirtää myöhemmäksikin. Useimmat 
vanhemmat ovat nykypäivänä kiinnostuneempia lastensa 
koulutuksesta kuin näiden kiireellisestä naittamisesta.

Mitä muslimit ajattelevat naisten “ympärileikkauksesta”?

Tuolla kammottavalla tavalla, joka ei oikeastaan ole 
varsinainen ympärileikkaus – osuvampi termi on naisten 
sukupuolielinten silpominen – ei ole mitään tekemistä 
islamin kanssa. Itse asiassa naisen seksuaalisen mielihyvän 
vähentäminen on suoraan vastoin Profeetan opetusten ja 
Koraanin painottamia naisten oikeuksia. Klitoriksen poisto 
periytyy ajalta ennen kristinuskoa ja islamia ja kuului 
muinaisen Egyptin kulttuurin. Se on luultavasti otettu 
käyttöön suurissa haaremeissa, joissa on haluttu rajoittaa 
naisten seksuaalisia tarpeita, jotta nämä eivät hairahtuisi. 
Naisen sukupuolielinten silpomista on harjoitettu monilla 
alueilla, joista myöhemmin tuli islamilaisia, ja sitä harjoitetaan 

yhä sellaisissakin osissa Afrikkaa, jotka eivät kuulu lainkaan 
islamilaiseen maailmaan, mutta myös Sudanissa, Somaliassa 
ja Egyptissä.

Ilmaisu “naisten ympärileikkaajan poika” oli säännöllisesti 
käytetty solvaus Arabiassa. Ilmeisesti yksi Profeetan 
naispuolisista kumppaneista Umm Atiyya ympärileikkasi 
tyttöjä pyynnöstä, ja Profeetta viittasi hänen toimiinsa 
kerran. Jotkut muslimioppineet otaksuivat, että kun hän 
mainitsi tuon käytännön eikä suoraan kieltänyt sitä, hän olisi 
sen hyväksynyt. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. 
Hän käski naista olemaan tekemättä “syvää leikkausta”, 
joka on juuri se, joka naisen ympärileikkauksessa tehdään, 
nimenomaan siksi, että se on pahaksi avioliitolle.

Jos nainen haluaa poistaa osan sukupuolielimiään 
kosmeettisista syistä, hänellä on oikeus se tehdä, kunhan hän 
on aikuinen ja kunhan se tapahtuu hänen omasta tahdostaan. 
Lapselle leikkausta ei saisi tehdä milloinkaan, eikä varsinkaan 
niissä hirvittävissä olosuhteissa, jotka vielä paikoin vallitsevat.

On kauheaa, että englantilaisia naisia, jotka ovat 
avioliitossa egyptiläisen, sudanilaisen tai somalimiehen 
kanssa, täytyy varoittaa mahdollisuudesta, että jos heidän 
tyttärensä vierailevat noissa maissa, he saattavat joutua 
ympärileikatuiksi harhaanjohdettujen sukulaisten toimesta, 
jotka haluavat “säilyttää tytön siveyden”. On kyseessä tapa, 
jota pidetään islamilaisena väärin perustein, ja johon on 
pikaisesti puututtava. Naisen sukupuolielinten silpominen 
on viime aikoina saanut suurta julkisuutta ja “kauhufilmejä” 
näytetään sitä mahdollisesti harkitseville vanhemmille. Tapa 
on kaikeksi onneksi nykyään kielletty lailla ainakin Egyptissä, 
Sudanissa ja Keniassa.

Saako muslimilla olla enemmän kuin yksi vaimo?
Saa, mutta vain tietyin ehdoin (ks. Koraani 4:3). Noin 
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95 % muslimimiehistä on tänä päivänä yksiavioisia, mutta 
moniavioisuus ei ole kielletty, kunhan miehellä on varaa 
siihen.

Jumalan säädös on, että jos mies ei pysty kohtelemaan 
kaikkia vaimojaan tasapuolisesti, hänen on tyydyttävä yhteen 
vaimoon. Yksi islamin ensimmäisiä periaatteita on, että 
yksikään muslimi ei saa tarkoituksella vahingoittaa toista, 
ja jos ottamalla toinen vaimo loukataan ensimmäistä, se on 
väärin. On tarpeetonta sanoa, että useimmat naiset pitävät 
kestämättömänä ajatusta toisesta vaimosta jakamassa taloutta; 
se on ehkä juuri ja juuri siedettävä, jos toisella vaimolla on 
erillinen talo. Yksiavioisuus on sen tähden yleisin käytäntö 
muslimiperheissä.

Ennen islamia miehen moniavioisuutta ei ollut 
mitenkään rajoitettu,  ei myöskään jalkavaimojen tai 
niiden palvelustyttöjen määrää, joiden kanssa hän sai maata 
milloin huvitti, kysymättä kyseisen tytön mielipidettä 
asiasta. Sitä ei pidetty mitenkään kunniattomana, 
päinvastoin anteliaisuutena pidettiin sitä, että rikas mies 
elätti niin monta naista kuin kykeni. On siis tuskin oikein 
syyttää muslimeita moniavioisuuden keksimisestä tai sen 
rajattomasta hyväksymisestä. Kristityt, jotka tuntevat 
Raamattunsa hyvin, tietävät, että profeetta Abrahamilla 
oli useita vaimoja, mm. Saara, Haagar ja Ketura. Hänen 
pojanpoikansa Jaakobin vaimoja olivat mm. siskokset Lea 
ja Raakel ja jalkavaimot Bilha ja Zilpa. Kuningas Daavidilla 
(Koraanissa profeetta Dawud) oli kolmetoista vaimoa, ja 
hänen pojallaan kuningas Salomonilla (profeetta Sulayman) 
oli ennätys eli kolmesataa vaimoa ja seitsemänsataa  
jalkavaimoa.5

Profeetta Muhammed antoi hyvän esimerkin naimalla vain 
yhden vaimon (naisen, joka oli häntä huomattavasti vanhempi) 
ja elämällä onnellisena ja uskollisena hänen kanssaan, kunnes 
vaimo kuoli kahdenkymmenenviiden avioliittovuoden 

jälkeen. Hänen kuolemansa jälkeen Profeetta ei milloinkaan 
unohtanut häntä, lakannut rakastamasta tai pitämästä häntä 
uskollisena vaimonaan. Profeetan vaimo Khadija kuoli noin 
50-vuotiaana, ja yksi Profeetan naispuolisista sukulaisista 
järjesti hänelle myöhemmin avioliiton kypsän naisen kanssa, 
joka auttaisi kahden naimattoman tyttären kasvatuksessa. 
Hän myös kihlasi Aishan, parhaan ystävänsä Abu Bakrin 
tyttären. Aishan tiedetään rakastaneen Profeettaa syvästi, ja 
hänet tunnetaan tämän toisena rakastettuna.

Elämänsä muutamana viimeisenä vuotena Profeetta solmi 
avioliiton muutaman muun naisen kanssa, joista jotkut olivat 
ystävien leskiä, jotkut voitettujen vihollisten tyttäriä tai leskiä. 
Profeetan asenne oli aina huolehtiva ja huomaavainen. Ketään 
näistä naisista ei pakotettu hyväksymään häntä miehekseen. 
Useimmat tarjoutuivat hänelle itse etsien suojelua ja turvaa.

Badrin tuhoisan taistelun jälkeen eloonjääneitä kehotettiin 
ottamaan puolisoikseen kaatuneiden leskiä ja tyttäriä niin 
monta kuin pystyivät. Jotkut olivat liian anteliaita, joten 
Jumala rajoitti niiden vaimojen lukumäärää, joita heidän 
sallittiin auttaa, neljään. Länsimaisten miesten, jotka 
ajattelevat vain neljän viehättävän naisen suomia nautintoja, 
tulisi muistaa, että todellisuudessa moniavioisuus merkitsi 
yleensä nuorikkoiän jo ohittaneiden vaimojen ottamista, 
ja lesken kyseessä ollen mahdollisesti myös puolen tusinan 
lapsen ottamista elätettäväksi.6

Muslimimiehen ei oleteta vain “vaihtavan nuorempaan” tai 
loukkaavan ensimmäistä vaimoaan hylkäämällä hänet uuden 
intohimon vuoksi. Sellaista käytöstä pidettäisiin törkeänä 
epäoikeudenmukaisuutena, josta musliminainen valittaisi 
välittömasti vaatien oikeutta.

Musliminaiset voivat kuitenkin joissakin tilanteissa pitää 
mahdollisena, että heidän taloonsa muuttaa toinen nainen tai 
että heidän miehensä perustaa erillisen kodin toisen vaimon 
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kanssa. Jos ensimmäinen vaimo on esimerkiksi sairauden 
näännyttämä, kärsii vaikeista mielenterveydellistä ongelmista, 
kieltäytyy täyttämästä aviollisia velvollisuuksiaan tai hänen 
miehensä haluaa naida toisen naisen, toinen avioliitto 
saattaa olla parempi vaihtoehto kuin avioero. Vaimo, joka 
valmistautuu jakamaan miehensä aikana, jolloin monet 
naiset jäävät ilman tukea, on ennen muuta äärimmäisen 
hyväsydäminen.

Saako muslimimies erota vaimostaan ilman oikeustoimia?
Tämä ei ole mahdollista missään yhteiskunnassa, jossa on 

olemassa avioerolaki. Islamilainen avioero eroaa siviililain 
mukaisista avioeroista. Se on yleensä helpompi ja vähemmän 
traumaattinen silloin kun molemmat osapuolet haluavat 
eron. Lähtökohta on se, että parin asuessa saman katon alla 
miehen on ilmaistava aikeensa erota vaimostaan kolmessa eri 
tilanteessa kuukauden ajanjaksolla. Jos pariskunta tänä aikana 
palaa aviosuhteeseen, avioero raukeaa. 

Jotkut muslimimiehet käyttävät tätä lakia väärin sanomalla 
“eroan sinusta” kolmesti peräkkäin yhdellä kertaa. Sellainen 
ei ole laillisesti pätevää.

On totta, että yhteiskunnissa, joissa islamia ei ole 
ymmärretty oikein, tiedetään shari’aa eli islamin lakia käytetyn 
väärin, ja naisista on todellakin erottu heidän tietämättään. 
Nykypäivänä tällainen on kuitenkin epätodennäköistä. On 
siksi erittäin tärkeää, että musliminaiset näissä yhteiskunnissa 
varustautuvat todellisella islamin tuntemuksella kyetäkseen 
menestyksekkäästi vaatimaan oikeutta väärinkäytösten 
tapahtuessa.

Kaappaavatko eronneet muslimimiehet lapsensa ja vievät 
heidät pois?

Jälleen kerran on kyseessä asia, jolla ei ole mitään 

tekemistä islamin kanssa. On epäilemättä tapauksia, joissa 
erimaalaiset ei-muslimimiehet ovat toimineet täsmälleen 
samoin. Tavallinen käytäntö islamissa on se, että pieni lapsi 
jää äidilleen ja isä huolehtii elatuksesta. Islamin lain mukaan 
isä on vastuussa lapsistaan huolimatta siitä, että huoltajuus 
on äidillä. Huoltajuus annetaan yleensä äidille, mutta tämä 
etuoikeus saatetaan mitätöidä, jos hän avioituu uudelleen. 
Yleinen käsitys muslimien keskuudessa on, että lapset 
saattavat joutua kärsimään, jos heidät kasvattaa mies, joka ei 
ole heidän oma isänsä. Sellaisissa tapauksissa muslimimiehet 
mieluummin ottavat lasten huoltajuuden itselleen ja 
vapauttavat äidin enemmästä vastuusta.

Naisen kamppailua yksinhuoltajana, todennäköisesti 
köyhyydessä, ei pidetä etuoikeutena. Moni muslimituomari 
suosittelee, että lapset asuvat isänsä luona, jos äiti 
ei kykene turvaamaan lapselle kunnollista kotia ja 
koulutusta. Kummaltakaan vanhemmalta ei tulisi evätä 
tapaamisoikeutta.

Lasten ollessa tarpeeksi vanhoja valitsemaan itse  kumman 
vanhemman luona he haluaisivat asua, Profeetta neuvoi 
antamaan lasten valita.

Pitävätkö muslimimiehet naisia alempiarvoisina?
Naisen alistaminen ei ole vain muslimimiesten harjoittama 

tapa. Kaikkialla maailmassa on miehiä, jotka pitävät naisia 
alempiarvoisina ja kohtelevat heitä sen mukaan. Koraani tekee 
selväksi, että miehet ja naiset ovat samanarvoisia, ansaitsevat 
yhtäläiset mahdollisuudet hengelliseen elämään ja myös 
yhtäläiset velvollisuudet. (Koraani 33:35) Miesten ja naisten 
uskonnolliset ja moraaliset velvollisuudet ovat täsmälleen 
samat.

Tämä naisen tasavertaisuuden tunnustaminen ei koskaan 
ole ollut ongelmatonta, ja sitä usein vastustetaan yhteisöissä, 
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joissa valta on miesten käsissä hallinnossa, työssä ja kotona 
fyysisen voiman ja toimeentulomahdollisuuksien vuoksi. 
Tämä ilmiö esiintyy yhtä lailla muslimikulttuureissa, joissa 
islamin mukainen tasavertaisuus on ymmärretty väärin, kuin 
muissakin miesten hallitsemissa yhteisöissä. Jumala kuitenkin 
sääti naisille tasavertaisuuden, oikeudenmukaisuuden 
ja huomioonottamisen niin koulutuksessa, omaisuuden 
hallinnassa, avioerolaissa kuin yleisissä mahdollisuuksissa.

Oikeudenmukaisuus naisia kohtaan sisältää heidän fyysisen 
hyvinvointinsa turvaamisen. Naiset, joilla on kuukautiset 
tai ovat raskaina, eivät taistele vain kipua ja väsymystä vaan 
myös hormonaalisia muutoksia vastaan, ja ansaitsevat sen 
vuoksi erityistä huolehtimista. Miesten odotetaan suojelevan 
ja elättävän naisiaan riistämättä heiltä heidän oikeuksiaan. 
(Koraani 4:34)

Koraanissa on kuitenkin kohta, joka saa feministien 
kulmakarvat kohoamaan, nimittäin kohta, jonka mukaan 
naisella on samat oikeudet kuin miehellä, ”mutta mies on 
häntä asteen korkeammalla” (Koraani 2:228) Sana “mutta” 
tulisi kääntää mieluummin “sillä”, koska se muistuttaa 
vaimonsa ja lapsensa jättävää miestä, että hänellä on Jumalan 
asettama velvollisuus huolehtia edelleen lapsistaan, koska hän 
on yleensä taloudellisesti paremmassa tilanteessa.

Eronneen naisen elatuksesta tulee tämän miehen huolehtia 
“odotusajan” aikana, ja hänelle on maksettava eroraha 
avioliittosopimuksen mukaisesti. Avioeron jälkeen mies on 
velvollinen elättämään vain lapsiaan, ei entistä vaimoaan. 
Vastuu hänen elatuksestaan palaa hänen perheelleen (yleensä 
isälle tai veljelle) tai mahdolliselle uudelle aviomiehelle.

Saavatko muslimit lyödä vaimojaan?
Eivät todellakaan! Ennen islamia miehet usein tunsivat 

omistavansa naisväkensä eivätkä yleensä suoneet näille 

tasa-arvoista asemaa, elleivät naiset itse olleet varakkaita. 
Mies epäilemättä epäröi lyödä toista miestä, mutta piti 
hyväksyttävänä lyödä naisia ja lapsia. Profeetta inhosi miehiä, 
jotka olivat väkivaltaisia naisia tai muita heikommassa 
asemassa olevaa kohtaan, olipa tämä sitten nainen, lapsi, 
vanhus tai orja. Heidän fyysistä vahingoittamistaan ei saisi 
milloinkaan tapahtua muslimikodissa. Sellainen käytös on 
kunniatonta.

Valitettavasti monet miehet, muslimit ja ei-
muslimit, kohtelevat vaimojaan karkeasti aina fyysiseen 
vahingoittamiseen asti, ja tämä on epäilemättä asia, joka 
ei koske yksin muslimeja. Surullista kyllä, muslimienkin 
joukossa on julmia ja äkkipikaisia miehiä, kuten muidenkin 
miehien joukossa. Tyrannit luottavat yleensä sortamiensa 
ihmisten vaitioloon. 

Väkivaltainen käytös on moitittavaa, rangaistavaa se on 
siellä, missä maan lait sen kieltävät.

Profeetta määräsi, että kenenkään ei tule milloinkaan 
hyökätä Jumalan luomien kimppuun.7 Hänen mielestään 
oli inhottavaa lyödä naista, eikä hän tehnyt sitä elinaikanaan 
kertaakaan. “Miten voit lyödä naista kuin kamelia ja sitten 
olla hänen kanssaan intiimissä suhteessa?” hän kysyi.

Yksi syy naisen lyömiseen oli pakottaminen seksiin – josta 
naisorjien oli hyvin vaikea kieltäytyä. Islamin mukaan mies ei 
saa milloinkaan pakottaa naista seksiin vastoin tämän tahtoa, 
varsinkaan naisorjaa. Jos mies halusi seksiä orjan kanssa, se 
oli hänelle sallittua vain, jos hän otti naisen kunnialliseen 
avioliittoon – morsiusrahan sijasta nainen sai vapauden. 
Muslimimies ja -vaimo ovat sopineet tyydyttävänsä toisensa 
turvatakseen toistensa tarpeet, mutta naista ei saa pakottaa. 
Jos nainen ei tahdo enää jatkaa avioliittoa, hänen on oikeus 
saada kunniallinen avioero eikä hänen tule joutua “vangiksi”.

Ainoa mahdollinen oikeutus miehelle naisen fyysiseen 



MITÄ JOKAISEN KRISTITYN TULISI TIETÄÄ ISLAMISTA  �� ��SEKALAISIA KYSYMYKSIÄ

ojentamiseen on mainittu Koraanissa kohdassa 4:34, 
jossa oikeutetaan vaimon ruumiillinen kuritus vasta aivan 
viimeisenä keinona, jos vaimo on syyllistynyt nushuziin. Sana 
tarkoittaa kapinaa Jumalaa vastaan ja islamin lain vakavaa 
rikkomusta kuten avioliiton ulkopuolista sukupuolisuhdetta. 
Ruumiillista kuritusta tuli kokeilla vasta juuri ennen avioliiton 
loppumista, jos oli toivoa, että se viimeisenä keinona tehoaisi. 
Jäähyväisseremoniassaan Profeetta sanoi, että vaimon 
fyysinen rankaisu on sallittu vain jos tämä syyllistyy julkeaan 
moraalittomaan käytökseen. Rankaiseminen tuli silloinkin 
suorittaa symbolisesti niin, ettei siitä koituisi todellista 
kipua.8

Yhdelläkään muslimimiehellä ei ole oikeutta lyödä naista, 
joka ärsyttää häntä, pakottaa naista alistumaan itselleen tai 
pitää naista pelon vallassa. Profeetta sanoi: ”Parhaita teistä 
ovat ne, jotka ovat hellimpiä perheilleen.”

Miksi niin monien muslimien nimi on Abdul, Ben, Hajj 
tai Al?

Tämä on sellaisten ihmisten mielikuva, jotka eivät 
ymmärrä arabiaa-jopa monien muslimien, jotka eivät ole 
arabeja. Aloittakaamme yksinkertaisimmasta. Ben merkitsee 
yksinkertaisesti ”jonkun poikaa”, ja Al on artikkeli. 
Jalkapallon ystävät ovat ehkä huomanneet maailmancupin 
aikaan, että selostajat puhuvat pelaajista, joiden nimi on Ben 
jotakin tai Al jotakin. Sanan Ben jälkeen tulee aina kyseisen 
henkilön isän nimi. Artikkelin al jälkeen on aina nimi, joka 
kertoo esimerkiksi, mistä henkilön suku on lähtöisin tai on 
esimerkiksi ammattinimi. Esimerkiksi al-Jabali olisi suomeksi 
Vuorinen, al-Afghani merkitsee afganistanilaista. Hajj tai 
hajji on nimitys, joka kertoo, että henkilö on suorittanut 
pyhiinvaelluksen, hajjin, Mekkaan.Vastaava arvonimi naiselle 
on hajja. Abdul koostuu oikeastaan kahdesta sanasta ‘abd ja 
al, ja merkitsee jonkun palvelijaa. Nimi on merkityksetön, 

ellei sen perässä ole toista nimeä. Musliminimissä tuon toisen 
nimen tulee olla yksi Jumalan monista nimistä, sillä muslimi 
ei tunnustaudu kenenkään tai minkään muun palvelijaksi 
kuin Jumalan. Siksi hyviä musliminimiä ovat esimerkiksi Abd 
ul-Karim tai Abd ul-Rauf (‘Anteliaan tai Armeliaan palvelija’). 
Abd ul-Muhammed on kielletty nimi, koska se rinnastaisi 
Muhammedin Jumalaan.

Saavatko länsimaissa asuvat muslimit osallistua 
joulujuhliin?

Jotkut muslimit avioituvat kristittyjen kanssa tai elävät 
kristittyjen joukossa. Kristityt viettävät joulua Jeesuksen 
syntymän kunniaksi, ja muslimit pitävät Jeesusta suurena 
profeettana ja Jumalan lähettiläänä, mutta kristityille hän 
on Pyhän kolminaisuuden toinen persoona. Usko Pyhään 
kolminaisuuteen on muslimien mielestä shirk (jonkun 
asettamista Jumalan rinnalle) eivätkä muslimit hyväksy 
ihmisen pitämistä jumalana eivätkä usko pelastukseen hänen 
kauttaan tai Jumalan ylösnousemukseen. Siksi muslimille on 
vaikeaa ja kiusallista osallistua sellaisiin joulujuhliin, joihin 
sisältyy Jeesus-lapsen palvominen tai laulut, joissa häntä 
kuvataan ylösnousseena Jumalana. Tämä voi olla erityinen 
ongelma muslimilapselle valtion koulussa, joissa syksyn 
sosiaalisista tapahtumista monet tuntuvat liittyvän jouluun.

Hyvien suhteiden ylläpitämiseksi monet muslimit 
suostuvat kuitenkin tunnustamaan profeetta Jeesuksen 
syntymäpäivän erityiseksi päiväksi. Muslimit eivät kuitenkaan 
usko – kuten eivät jotkut kristityt teologitkaan – että Jeesus 
olisi syntynyt joulukuun 25. päivänä. Jeesuksen todellista 
syntymäaikaa ei tunneta. Joulukuun 25. valittiin, koska sinä 
päivänä oli ollut tapana viettää keskitalven juhlaa, nousevan 
auringon uudelleensyntymää kolme päivää sen jälkeen, kun se 
oli “kuollut” talven pimeyteen. Niinpä eräät kristityt ryhmät, 
kuten Jehovan todistajat, kieltäytyvät viettämästä joulua, 
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joka on todellisuudessa pakanallinen tilaisuus kaikkine 
pakanallisine sivumerkityksineen. Suurin osa jouluperinteistä 
-joulukuusi, joululaulut, ruoat, koristeet, mistelin alla 
suuteleminen – ovat kaikki pakanallisia tapoja, joilla ei ole 
mitään tekemistä kristinuskon kanssa.

Islam käskee ihmisiä pitämään yllä hyviä suhteita toisiinsa. 
Joululahjojen antaminen kristityille ystäville tai sukulaisille ei 
ole pahasta, jos nämä odottavat niitä. Profeetta ei kieltänyt 
seuraajiaan tekemästä niin. Abu Bakrin tytär Asmaa kysyi 
kerran, voisiko hän ottaa vastaan lahjoja ei-muslimiäidiltään, 
ja Profeetta suositteli häntä tekemään niin. 

Muslimit voisivat ehdottaa kristityille ystävilleen tai 
sukulaisilleen, jotka haluavat antaa lahjoja tai lähettää 
kortteja muslimilapsille tai -ystäville, että nämä käärisivät 
lahjat paketteihin ja jättäisivät ne odottamaan seuraavaa ‘idiä. 
Jos tämä ei ole mahdollista, muslimilapselle voidaan selittää, 
että lahjalla ei ole uskonnollista merkitystä, vaan se on 
yksinkertaisesti osa keskitalven juhlaa – jota ilman keskitalvi 
olisikin kovin ikävä!

Tietenkään muslimi ei voi hyväksyä käsitystä, jonka 
mukaan Jumala inkarnoituu tai syntyy ihmisenä. Niiden 
ihmisten perinteiden kunnioittaminen, jotka viettävät suuren 
profeetan syntymäjuhlaa, ei kuitenkaan ole vahingollista.

Miksi muslimit eivät saa syödä sikaa? 
Lyhyt vastaus on: koska Jumala on kieltänyt sianlihan 

syönnin – kielto, joka on peräisin ajalta satoja vuosia ennen 
islamia ja jonka juutalaiset hyväksyivät kauan ennen profeetta 
Muhammedin tuloa Moosekselle annetussa laissa (V Moos. 
14:8 ja 3. Moos. 11:7-8). Jeesuskaan-joka oli juutalainen 
– ei syönyt sikaa ja käski seuraajiaan noudattamaan kaikkia 
juutalaisia lakeja (Matt. 5:29). Kuitenkin pian hänen 
kuolemansa jälkeen määräykset muuttuivat, kiitos Jeesuksen 

opetuslapsen Pietarin unen (Apt. 10:3-7).
Sianlihan syönti julistettiin kielletyksi (haram) muslimeilta 

Koraanin kohdissa 2:173 ja 5:3. Sen lisäksi että sen syönti on 
uskonnossa kielletty, näyttää siltä, että juuri sianliha sisältää 
kaikista ihmisen syömistä lihoista eniten matoja ja loisia, joista 
suurin osa on tarttuvia ja jotkin vaarallisia. Sian lapamato 
(balantidium coli), suurin ihmiseen tarttuva alkueläin, asuu 
suolistossa. Trikiinimadot (trichinella spiralis) ovat nykyään 
hyvin yleisiä Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja aiheuttavat 
monenlaista terveydellistä haittaa. Huolimattomasti kuumassa 
ilmastossa käsitellyt sianlihatuotteet ovat myös yleisimpiä 
ruokamyrkytyksen aiheuttajia. Jos sianlihaa syödään, se tulee 
aina kypsentää huolellisesti.

Uskonnollisen kiellon vuoksi muslimit myös tarkistavat, 
onko eläinrasvoja sisältävissä tuotteissa käytetty sianrasvaa. 
Monet muslimit välttävät myös liivatetta, joka on tehty sian 
nahasta tai luusta.

Mikä on halal-teurastus?

Halal-teurastus tarkoittaa sitä, että eläimen kurkku leikataan 
nopeasti auki hyvin terävällä veitsellä ja samalla omistetaan 
kyseinen eläin Jumalalle rukoilemalla. Tarkoituksena on 
eläimen surmaaminen lempeimmällä mahdollisella tavalla.9 
Jos eläin teurastetaan julmasti – muslimin tai ei-muslimin 
toimesta ja riippumatta siitä, lausutaanko samalla rukous vai 
ei-toimenpide ei ole halal.

Oikea tapa on pitää teuraaksi aiottu eläin mahdollisimman 
hyvissä olosuhteissa antamalla sille ruokaa, vettä, varjoa ja 
kaikin puolin mukavat oltavat. Vähempi olisi epäislamilaista. 
Kuljetuksen aikana eläimestä tulee pitää huolta. Se ei saisi 
joutua paniikkiin tai pelon valtaan. Heti teurastuksen jälkeen 
ruho nostetaan yleensä nopeasti roikkumaan niin, että veri 
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poistuu mahdollisimman pian.
Muslimien ei pidä vastustaa eläintensuojeluviraston 

tarkastajien vierailuja. Tarkastajat ovat täysin oikeassa 
ryhtyessään toimenpiteisiin, jos eläinten olosuhteet ovat 
huonot, oli sitten kyseessä muslimien tai ei-muslimien 
teurastamo. [Tämä kappale viittaa Englantiin. Suomessa 
islamilainen teurastus ei ole sallittua; mutta eläinten kohtelun 
kannalta tämäkin kappale on universaali.]

Metsästyskoirat tulisi kouluttaa pitelemään saalista 
tappamatta sitä, niin että se voidaan teurastaa veitsellä. 
Muslimit eivät syö kuoliaaksi raadeltuja tai nuijalla tapettuja 
eläimiä. Luodein ja keihäin tapettuja sen sijaan saa syödä. 

Miksi muslimien mielestä tavallinen maailmanlaajuinen 
pankkitoimina on väärin?

Pankki- ja finanssimaailmassa harjoitettava koronkiskonta, 
arabiaksi riba, on muslimeilta kielletty. Riba on yksi tapa 
käyttää hyväkseen ihmisten köyhyyttä. Muslimeilla ei ole 
mitään sellaista liiketoimintaa vastaan, joka edellyttää jaettua 
riskiä ja jossa sijoittaja on siis valmis jakamaan niin tappion 
kuin voitonkin. 

Erityisen vääränä pidetään sellaisten “rahanlainaajien” 
toimintaa, jotka käyttävät hyväkseen epätoivoisia köyhiä 
lainaamalla heille rahaa korkealla korolla. Yleensä köyhä 
ihminen joutuu velkaloukkuun ja vajoaa yhä syvemmälle 
velkoihinsa. Koronkiskojat eivät todellisuudessa auta ihmisiä 
lainkaan, vaan käyttävät varojaan imeäkseen ihmisiltä yhä 
enemmän rahaa.

Muslimit halveksivat sitä kuristusotetta, joka länsimaisilla 
pankeilla ja luottoyhtiöillä on tavallisista ihmisistä. Ostaakseen 
talon ihminen ottaa ehkä 40 000 euron lainan ja päätyy 
maksamaan takaisin kahdenkymmenen viiden vuoden aikana 

120 000! Ensimmäisinä vuosina maksetaan käytännössä vain 
lainan korkoja. Islamilaisessa järjestelmässä talo ostetaan 
joko käteisellä tai korottomalla lainarahalla. Koroton laina 
pystytään maksamaan takaisin nopeasti.

Tiedetään myös, että monet pankit investoivat epäeettiseen 
liiketoimintaan. Sellaisella tavalla tehty tuotto ei ole 
hyväksyttävää islamissa.

Riba käsittää muutakin kuin rahan lainaamiseen 
liittyvän koronkiskonnan. Sitä sovelletaan kaikkiin 
hyväksikäytön muotoihin. Ei ole esimerkiksi hyväksyttyä, 
että kauppiaita käytetään hyväksi odottamalla, että nämä 
tavaran pilaantumisen pelosta joutuvat laskemaan hintoja 
ja myymään tappiolla. Toisaalta kauppiaille ei ole sallittua 
kahmia varastoihinsa ylenmäärin tavaraa, jotta se loppuisi 
markkinoilta, ja sitten nostaa hintoja kysynnän mukaan. 
Kaupankäynnissä kaikki riippuu niin paljon sekä kauppiaan 
että asiakkaan rehellisyydestä: jos jompi kumpi pettää toista, 
koko kaupankäynti vaarantuu. Muslimikauppiaiden, -
asiakkaiden, -rahanlainaajien ja -lainanottajien tulisi kaikkien 
voida luottaa toisiinsa. Lienee tarpeetonta mainita, että 
muslimi ei saa petkuttaa myöskään ei-muslimia.

Olivatko villit mongoliarmeijat muslimeita?

On tärkeää tutkia historiallisia tosiasioita huolellisesti. 
Mongolit eivät olleet verenhimoinen muslimiarmeija, 
vaan Keski-Aasiasta tullut vihollisjoukko, joka pyyhkäisi 
yli islamilaisen maailman 1200-1300-luvuilla. Heidän 
tunnetuimpia johtajiaan olivat Tshingis Khan (k. 1241), 
hänen pojanpoikansa Hulagu ja Timur Lenk. Tshingis 
Khan surmasi uskomattoman määrän muslimeita ja poltti 
arvokkaita kirjastoja ja moskeijoita, mutta myös kokonaisia 
kaupunkeja, mm. Bukharan, Samarkandin ja Balkhin. Hulagu 
tuhosi Bagdadin, maailman silloisen kulttuurin keskuksen, 
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ja surmasi kolme neljännestä sen asukkaista. Pyramideja 
rakennettiin ihmisten kalloista ja torneja ruumiista. Hulagu 
säästi kristityt, mutta vain siksi, että hän oli liitossa Armenian 
kristityn kuninkaan kanssa, jonka hän toivoi auttavan itseään 
tuhoamaan islamin kokonaan. Hän surmasi Bagdadin kalifin, 
mikä merkitsi, että muslimit olivat ensimmäistä kertaa ilman 
johtajaa.

Mongolit eivät siis olleet muslimeja, vaan islamin 
katkeria vihollisia. Myöhemmin mongoleja vastaan nousi 
mamelukkimuslimijohtaja Baybars, minkä jälkeen mongolit 
kääntyivät vähitellen islamiin. On ironista, että islamin maine 
mustataan liittämällä se armeijaan, jota vastaan muslimit 
taistelivat!

Entä Israel ja PLO?

Muslimien näkökulmasta Israelin valtion perustaminen ja 
tuhansien palestiinalaisten häätäminen kotimaastaan uuden 
“valtion” tieltä oli vääryys, joka täytyy korjata. Länsimaiden 
poliitikot ensimmäisestä maailmansodasta lähtien ovat pitkälti 
vastuussa koko sotkusta. Jatkuva vihamielisyys ei voi loppua, 
koska sen on synnyttänyt niin räikeä epäoikeudenmukaisuus.

“Palestiina-ongelma” on peräisin 1900-luvun alun 
sionistiliikkeestä. Juutalaiset, joita oli vainottu koko 
maailmassa, haaveilivat saavansa “Israelin” maan itselleen, 
vaikka se oli ollut Palestiinan arabien kotimaa kauemmin kuin 
mikään juutalaismiehitys. Juutalaisia eivät ajaneet maastaan 
ja heidän temppeliään tuhonneet arabit tai muslimit, vaan 
roomalaiset. He rakensivat Jupiterille temppelin juutalaisten 
temppelin paikalle ja kielsivät juutalaisilta pääsyn roomalaisten 
uudelleen rakentamaan Jerusalemiin kuolemanrangaistuksen 
uhalla. Juutalaiset päästettiin takaisin, kun Rooman keisarit 
olivat kääntyneet kristinuskoon. Pian Profeetan kuoleman 
jälkeen 600-luvulla Jerusalem luovutettiin muslimikalifi 

Omarin hallintaan ilman verenvuodatusta. Kaupunkiin 
palanneet juutalaiset toivottivat hänet tervetulleeksi, ja 
kristitty patriarkka Sophronius hyväksyi hänet, koska arvosti 
hänen jalouttaan ja suvaitsevaisuuttaan. Kalifi Omar aloitti 
temppelialueen raivauksen paljain käsin. Pian paikalle 
rakennettiin Kalliomoskeija, ja al-Aqsan moskeija rakennettiin 
kuningas Salomonin palatsin paikalle.10

1900-luvulla sekä kansoja että hallitsijoita ovat 
manipuloineet omaa etuaan tavoittelevat poliitikot, ja tästä 
on seurannut paljon katkeruutta. Sionismin tuki lisääntyi 
toisen maailmansodan juutalaisvainojen jälkeen. Yhden 
suositun näkemyksen mukaan juutalaisille olisi pitänyt 
antaa maata Saksasta, mutta vuonna 1948 britit antoivat 
heille oikeuden elää Palestiinassa, ja palestiinalaisia alettiin 
painostaa jättämään maitaan. Monet muslimit/palestiinalaiset 
muuttivat pakolaisiksi Jordaniaan, ja heidän omaisuutensa 
takavarikoitiin. Uusia juutalaisia asutusalueita nousi 
kaikkialle, ja nousee yhä.11 PLO johtajanaan Jasser Arafat oli 
vain yksi monista vastarintaliikkeistä.

Kristittyjen tulisi ymmärtää, että PLO (Palestiinan 
vapautusjärjestö) on vain yksi niistä järjestöistä, jotka pitävät 
tehtävänään Lähi-idän ongelman ratkaisua. Ei ole kysymys 
uskonnollisista ristiriidoista. Monet PLO:n jäsenet ovat 
kristittyjä; Jasser Arafat on muslimi, mutta esimerkiksi Hanan 
Ashrawi on kristitty.

Yrittävätkö muslimit valloittaa maailman?

Kyseessä ei ole sotilaallinen kunnianhimo, vaan halu nähdä 
koko maailma Jumalan tahdon mukaisen lempeyden, rauhan 
ja oikeudenmukaisuuden vallassa. Kristityt lähetystyöntekijät 
tunsivat (ja luultavasti tuntevat edelleenkin), että oli heidän 
velvollisuutensa levittää sanaa, niin että ihmisillä kaikissa 
maailmankolkissa olisi edes mahdollisuus saada tietoa 
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kristinuskosta, saavuttaa usko ja pelastus. Muslimit tuntevat 
samoin.

Islam on tietääkseni ainoa uskonto, jonka tunnustajien 
uskonnollisiin velvollisuuksiin kuuluu, ettei muiden 
uskontojen edustajia sorreta, vaan heidän lakejaan 
kunnioitetaan, kunhan nämä elävät rauhaisasti muslimien 
keskuudessa. Muslimien odotetaan kunnioittavan ja vaalivan 
heidän kirkkojaan ja pyhättöjään ja suovan heidän vaurastua 
keskuudessaan.12 Jumala on luonut kaikki ihmiset ja rakastaa 
heitä kaikkia, eikä heitä tee eriarvoisiksi muu kuin heidän 
henkilökohtaiset saavutuksensa ja hyvät tekonsa. Muslimien 
tulee siis pitää huolta kaikista ihmisistä ja näin auttaa heitä 
saavuttamaan Jumalan tahto henkilökohtaisten kykyjensä 
mukaan, vaikka he eivät omaksuisikaan islamia.

Tietysti muslimit toivovat ihmisten kääntymistä islamiin, 
sillä he uskovat, että islam on totuus, mutta heillä ei ole 
oikeutta pakottaa kääntymään, vaan esittää totuus parhaansa 
mukaan ja jättää asia jokaisen ihmisen itsensä päätettäväksi.

Dar al-islam (’islamin talo’) pyrkii kattamaan koko 
maailman ja muuttamaan sitä, saattamaan sen harmoniaan 
Jumalan tahdon kanssa, mutta ihmisten on päätettävä vapaasti, 
osallistuvatko he tähän vai eivät. Mitään pakottamista, 
petkuttamista tai aivopesua ei saisi tapahtua.

“Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat 
selvästi erillään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Jumalaan, 
on tarttunut tukevaan kädensijaan, joka ei repeä. Jumala on 
Kuuleva, Tietävä.” (Koraani 2:256)

Muslimeja kehotetaan todistamaan ja saarnaamaan 
Jumalan sanaa milloin vain tilaisuuden saavat. “Kutsu heitä 
Herrasi tielle varoittamalla viisain ja sopivin sanoin ja kiistele 
heidän kanssaan vain sopivalla tavalla.” (Koraani 16:125) 
Muslimin oman elämän esimerkki, hänen oma tapansa 
toteuttaa totuutta ja arvojaan ovat hänen parhaat todisteensa. 

Jos ne, jotka sanoman kuulevat, eivät tule vakuuttuneiksi 
rauhanomaisin keinoin, Jumala käskee jättämään heidät 
rauhaan. (Koraani 3:176-177, 47:32)

Muslimin ei kuitenkaan tule lakata yrittämästä, eikä 
hänen tule luopua toivosta, että Jumala ehkä opastaa ei-
muslimit totuuteen. Jos ei-muslimi ei tule vakuuttuneeksi, 
muslimin on pyrittävä parantamaan käytöstään, toimintaansa 
ja selittämistään ja jätettävä loppu Jumalalle.

Niin paljon kuin muslimit ehkä toivovatkin voittavansa 
puolelleen jokaisen ihmisen, he tietävät, että näin ei tule 
tapahtumaan. Niin kauan kuin ne, jotka eivät omaksu 
islamia, elävät muslimien kanssa rauhassa, muslimien on 
kunnioitettava heidän näkemyksiään. Jos ei-muslimit asettavat 
tarkoituksella esteitä vapaan ja vastuullisen ajatustenvaihdon 
tielle, islam hyväksyy näiden esteiden poistamisen, myös 
voimakeinoin jos on tarpeen. Jos vihollinen ottaa käteensä 
miekan, muslimi voi tehdä samoin. Mutta aseellinen vastarinta 
ei saisi olla vastarintaa toisten uskonnollisia perusteluja vastaan 
– niihin on vastattava paremmin perustein. Muslimi saa 
nostaa miekkansa vain niitä vastaan, jotka ovat itse nostaneet 
miekkansa vastustamaan periaatetta, jonka mukaan perustelu 
voittaa. Muslimien ei ole syytä pitää ei-muslimimaita “sodan 
talona” (Dar al-harb), vaan “potentiaalisten kääntyjien talona” 
(Dar al-da’wa).

Väkivaltaa ei milloinkaan pidä käyttää pelkkien 
nationalististen syiden vuoksi, laajentumistarkoituksessa, 
ei-muslimin rankaisemiseksi siitä ettei tämä ole muslimi tai 
ihmisen pakottamiseksi islamiin. Ihmisiä voidaan uhata, 
pakottaa elämään samassa talossa ja nukkumaan samassa 
vuoteessa, mutta heitä ei voida pakottaa rakastumaan 
toisiinsa. Aivan samoin ihmiset voidaan pakottaa antamaan 
vääriä lausuntoja, mutta ei uskomaan islamiin. Terroriteot, 
viattomien ihmisten vahingoittaminen, konekaappaukset, 
kidnappaukset ja pommihyökkäykset saattavat olla seurausta 
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turhautumisesta, mutta islamiin ei kuulu viattomien ihmisten 
vahingoittaminen julkisuuden saamiseksi jollekin tietylle 
asialle, vaikka tämä asia sinänsä olisi hyvä.

Muslimien yhdistymiseksi jotkut ovat pitäneet hyvänä 
panarabismin ideaa, joka pyrkii kaikkien arabivaltioiden 
yhdistämiseen yhdeksi yhdistyneeksi arabitasavallaksi 
noudatellen Yhdysvaltojen mallia. Tämä ajatus ei kuitenkaan 
ole saanut kovin suurta suosiota osakseen, eikä ihme, sillä sen 
esittäjät näyttävät unohtaneen, että muslimeita, jotka eivät 
ole arabeja, on miljoonittain enemmän kuin arabimuslimeja. 
Esimerkiksi pakistanilaiset, bangladeshilaiset, iranilaiset, 
malesialaiset ja indonesialaiset eivät ole arabeja. Tilastojen 
mukaan Pakistanin asukkaista noin 95 % on muslimeja, Intian 
asukkaista noin 11 %. Kuitenkin noiden maiden asukasluvun 
huomioon ottaen Intiassa asuu monin verroin enemmän 
muslimeja kuin Pakistanissa! Monien arabivaltioiden 
asukkaista lähes 100 % on muslimeja, mutta koska asukkaita 
on vähemmän, muslimien todellinen lukumäärä niissä 
on melko pieni. Indonesiassa on miljoonittain enemmän 
muslimeja kuin Kiinassa. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 
paljon enemmän juutalaisia kuin “Israelin valtiossa”, 
mutta siellä tulee tulevaisuudessa olemaan myös enemmän 
muslimeja kuin joissakin arabivaltioissa. Joka tapauksessa 
panarabismi on käsitteenä rasistinen ja elitistinen, jos ihmisen 
’arabialaisuus’ määritellään syntyperän tai arabian kielen 
taidon perusteella.

Parempi ajatus olisi panislam, kaikkien muslimivaltioiden 
yhdistäminen yhden johtajan, kalifin, hallintaan. Viimeinen 
islamin kalifi oli Turkin Abdul Hamid, jonka syrjäytti 
Mustafa Kemal Atatürk.  Valitettavasti hajottava ja 
nationalistinen kiihko – molemmat islamin hengen vastaisia 
– ovat sellaisten muslimien piirteitä, joiden usko on vain 
hyvin pinnallista. Muslimimaiden poliittinen liitto on näin 
ollen hyvin epätodennäköinen. Niin sanotut islamilaiset 

valtiot ovat ehkä myös ajautuneet kauas islamista, mitä 
ekstremistitkin ovat painottaneet, ja asianomaiset hallitukset 
saattavat valitettavasti olla yhtä korruptoituneita kuin jotkut 
muslimien paheksumat ei-islamilaiset hallitukset. Joka 
tapauksessa käsitys ei ota huomioon niitä monia muslimeita, 
jotka eivät elä islamilaisissa valtioissa, mutta jotka toivoisivat 
kansainvälisesti arvostettua uskonnollista johtajaa.

Monet muslimit pitävät ajatuksesta paluusta jonkinlaiseen 
Medinan ihannekaupunkiin, joka käsittäisi kaikki 
muslimiyksilöt riippumatta heidän kansallisuudestaan ja 
kotimaastaan. Englantilaisnaisena ajatus on mielestäni 
miellyttävä, sillä se antaisi minulle mahdollisuuden kuulua 
johonkin.
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Alaviitteet
Monet länsimaalaiset ihmettelevät ehkä, miksi muslimit eivät 
kuitenkaan nouse vastustamaan sellaisia tyranneja kuten Irakin 
Saddam Hussein tai Libyan Muammar Qaddafi, vaan taistelevat 
“juutalaisia” tai kuninkaallista saudiperhettä vastaan. Vastaus 
on, että länsimaalaiset näkevät asian toisesta näkökulmasta, 
johon media on vaikuttanut merkittävästi. Ne, joita lännessä 
pidetään terroristeina, ovat usein oman kansansa silmissä 
sankareita, jotka taistelevat jotakin sortovaltaa vastaan, varsinkin 
Yhdysvaltoja.Tärkein sota näissä tapauksissa on propagandasota. 
Suom. huom. Talvisotakin alkoi vuonna 1939, kun 
Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja Suomi puolustautui. Näin 
olisi toiminut myös islamilainen maa ja puolustautumista olisi 
kutsuttu jihadiksi.
Muslimien näkökulmasta Yhdysvallat teki väärin tarjotessaan 
turvapaikan Iranin shaahille, joka oli syyllistynyt lukuisiin 
rikoksiin kansaansa kohtaan, mm. julkisten varojen laajaan 
väärinkäyttöön. Muslimit ihailevat Yhdysvaltoja silloin, kun se 
tarjoaa turvapaikan vääryyden uhreille, mutta tuomitsevat sen 
väärintekijöiden suojelusta. Muslimien näkökulmasta sionistit 
ovat hyökkäävä puoli ja palestiinalaiset aseellisen ryöstön uhreja. 
Muslimit tuntevat velvollisuudekseen vastustaa tuota ryöstöä.
Huom. että shahada merkitsee todistamista. Marttyyri (shahid) 
merkitsee viimeistä todistusta uskosta Jumalaan.
Avioero ei varmaankaan ole helppo monissa islamilaisissa 
yhteiskunnissa, etenkään sellaisissa, joissa serkukset avioituvat 
keskenään, koska avioero saattaa aiheuttaa huomattavan 
perhekriisin. Joissakin yhteiskunnissa eronneiden naisten (ja 
leskien) on myös vaikea löytää uutta puolisoa. Kumpikaan 
näistä seikoista ei kuulu oikeisiin islamin oppeihin. Profeetan 
vaimoista kaikki paitsi yksi olivat eronneita tai leskiä.
Moniavioisuutta harjoittavat edelleen monet kristityt Afrikassa, 
samoin Yhdysvaltojen mormonit, vaikka se onkin virallisesti 
kielletty. Monet naisetkin suosivat sitä, vaikkakaan kukaan 
nainen ei halua järjestelmää käytettävän väärin. Järjestelmä on 
ollut käyttökelpoinen tapa huolehtia puolustuskyvyttömistä 

1.

2.

3.

4.

5.

naisista, joilla ei ollut varallisuutta, erityisesti aikoina, jolloin 
paljon miehiä kuoli taisteluissa.
Profeetan vaimo Hafsa toi mukanaan yhden pojan ja Umm 
Salama neljä lasta. Profeetalla oli valtava määrä ihmisiä 
elätettävänään.
Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibn Maja, Ibn Hanbal
Tabari esittää, että se pitäisi tehdä hampaanpuhdistustikulla 
(miswak), Razi taas suositteli nenäliinan käyttöä.
“Jumala määrää lempeyden joka asiaan. Jos sinun on surmattava 
joku, tee se parhaalla tavalla; ja kun teurastat, tee se parhaalla 
tavalla teroittamalla ensin veitsi ja tekemällä sitten eläimen olon 
mukavaksi.” (Hadith muslim)
Hänen talleillaan voi vierailla vielä nykyäänkin lähellä 
temppeliä.
Sionistiekspansioon on aina kuulunut suuri nopeus ja tehokkuus. 
Asukkaat pelotetaan pois ja tilalle asutetaan miehittäjiä 
käyttäen mahdollisimman valmiiksi rakennettuja rakennuksia 
tai rakennuskomponentteja ja valmiiksi kasvatettuja puita ja 
kasveja.
Muslimien hyökkäys kirkkoja ja pyhäkköjä vastaan on täysin 
islamin vastaista (paitsi silloin kun kyseiset pyhät paikat ovat 
harjoittaneet fyysistä vastarintaa islamia kohtaan ja hyökkäävät 
sitä vastaan). On koulutettujen muslimien vastuulla saattaa 
tämä kaikkien tiettäväksi. Lienee tarpeetonta sanoa, että on 
hirvittävän väärin, jos muslimi hyökkää toista muslimia vastaan. 
Esimerkkinä tästä ovat Pakistanin shiia- ja sunnimuslimien 
taistelut. Useissa paikoissa islamilaista maailmaa muslimeja 
on rukoillessaan joutunut toisten muslimien teurastamiksi! 
Armahtakoon Jumala näitä ja opastakoon oikealle tielle!
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Neljäs osa

Kristinusko ja islam

Mitä muutoksia kristittyjen pitäisi tehdä omaksuessaan 
islamin?

a. Lähtökohta jokaiselle, joka haluaa tulla muslimiksi, on 
kaksiosainen uskontunnustus (shahada): Todistan, että ei ole 
muuta jumalaa kuin Jumala ja todistan, että Muhammed on 
Jumalan Lähettiläs.

Tämä tarkoittaa, että ihminen uskoo aidosti, että on 
olemassa vain yksi Jumala, joka on Kaikkivaltias. Lisäksi 
ihminen tunnustaa aidosti, että Muhammedin saamat 
ilmoitukset eivät ole hänen itsensä keksimiä tai jotenkin 
väärennettyjä, vaan aitoja sanomia aidolta, Yhdeltä Jumalalta.

Joskus käännynnäiset omaksuvat islamin kahdessa 
erillisessa vaiheessa: esimerkiksi Abu Sufyan pystyi 
omaksumaan shahadan ensimmäisen osan heti (hän oli ollut 
koko ikänsä vannoutunut pakana ja palvoi esi-isiensä jumalia, 
joita pidettiin Kaabassa), mutta kesti kauemmin ennen kuin 
hän pystyi hyväksymään toisen osan.1

Tämä ei tarkoita, että juutalaiset tai kristityt joutuvat 
välittömästi heittämään syrjään kaikki omat kirjoituksensa, 
mutta heidän tulee punnita niiden sisältöä ja opetuksia 
Koraania vasten. He tulevat tietenkin toteamaan, että 
profeettojen tallennetut puheet ovat yhdenmukaisia ei vain 
toisiinsa ja Jeesuksen opetuksiin verrattuna, vaan vastaavat 
myös Koraanin opetuksia, sillä ne tulevat samasta lähteestä, 
Kaikkivaltiaalta Jumalalta. He tulevat kuitenkin toteamaan 

joitakin asioita, jotka eivät ole täysin yhdenmukaisia2, ja 
sillloin heidän tulee käyttää järkeään, älyään ja moraaliaan 
nähdäkseen, että totuus on Koraanissa. Muslimit ovat samaa 
mieltä kuin Raamatun tutkijat ovat vuosisatoja väittäneet, 
vaikkei tuo käsitys ulotukaan vielä suureen tavallisten uskovien 
massaan, nimittäin että joissain kirjoituksissa tietyt jakeet 
tai niissä olevat painotukset ovat inhimillisten toimittajien 
vaikuttimien luomia (tai jopa keksimiä tai väärentämiä).

b. Monet Koraanin sitaatit voivat kiteyttää muslimien 
uskon, mutta ehkä seuraava on kaikkein osuvin:

”Ei hurskautta ole se, että te käännätte kasvonne itään 
tai länteen, vaan hurskautta on uskoa Jumalaan, viimeiseen 
päivään, enkeleihin, Kirjaan ja profeettoihin, ja antaa 
sukulaisilleen, orvoille, köyhille, matkamielhille ja pyytäville 
omaisuuttaan, vaikka sitä rakastaakin. Hurskautta on lunastaa 
orjia vapaaksi ja suorittaa rukouksensa, antaa almuveroa ja 
täyttää, mitä on luvannut, olla kärsivällinen onnettomuuksien 
ja kärsimysten edessä ja vaikeuden hetkellä. Jotka näin tekevät, 
ovat vilpittömiä ja pelkäävät Jumalaa.” (Koraani 2:177)3

Tämä sitaatti puhuu puolestaan.
c. Kaikki muslimit hyväksyisivät tyytyväisenä Jeesuksen 

vastauksen juutalaiselle oppineelle, joka kysyi häneltä, mikä 
kaikista Jumalan käskyistä oli tärkein. Jeesus vastasi:

”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän 
Jumalamme, Herra on ainoa Herra. Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja 
koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.” Lainopettaja 
sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, 
että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin Hän. Ja kun 
rakastaa Häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään 
ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin 
itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut 
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uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: 
”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.” (Mark. 12:28-
34)

Jeesus ei kuitenkaan ollut ensimmäinen, joka käytti 
näitä sanoja opetuksena. Hän lainasi Mooseksen viidennen 
kirjan jakeita 6:4. Nämä samat sanat juutalaisten käskettiin 
kirjoittaa pergamentin paloille ja laittaa ne pieniin laatikoihin, 
jotka sitten kiinnitettiin hihnoilla heidän käsivarsiinsa ja 
otsiinsa heidän rukoillessaan ja myös pieniin mezuzimeiksi 
kutsuttuihin säiliöihin, jotka he kiinnittivät talojensa 
kynnyksiin niin, että he saattoivat koskettaa niitä aina ovesta 
kulkiessaan.

Rabbi Hillel, joka oli kaikkein kuuluisin rabbi aikana 
ennen Jeesusta, neuvoi samoin. Kertomus kuuluu seuraavasti: 
Kerran ärsyttävä opiskelija kiersi suurten opettajien luona 
pyytämässä näitä esittämään itselleen lyhyesti koko lain sen 
ajan kuluessa, kun hän tasapainottelisi yhden jalan varassa. 
Rabbi Shammai löi häntä kärsimättömästi kyynärsauvalla 
ja lähetti matkoihinsa. Rabbi Hillel käski hänen ottaa 
asentonsa, minkä jälkeen hän julisti, että tuo jae on laki 
kokonaisuudessaan, loppu on vain sen kommentointia.

d. Lopuksi haluan viitata yhteen hadithiin, profeetta 
Muhammedin opetukseen, jossa hänestä kerrotaan tarina.

Kerran uskoviksi itseään nimittävä delegaatio tuli hänen 
luokseen Medinassa. Profeetta sanoi. ”Kaikella on ydin, miten 
määrittelette uskonne ytimen?” He sanoivat hänelle: ”Meillä 
on esitettävänä viisitoista seikkaa. Viiteen meidän on käsketty 
uskoa, viisi on sellaista, jotka sinä olet käskenyt meidän tehdä 
ja viisi on meidän omia traditioitamme. Pidämme nämä, ellet 
kehota toisin.”

He sanoivat Profeetalle, että he uskoivat Jumalaan, 
Hänen enkeleihinsä, Hänen ilmoittamiinsa kirjoihin, Hänen 
profeettoihinsa ja kuolemanjälkeiseen ylösnousemukseen. 

Nämä olivat ne viisi uskonkappaletta, jotka Profeetan 
edustajat olivat opettaneet. Ne, joihin Profeetta oli antanut 
ohjeet, olivat sen tunnustaminen, että oli vain yksi Jumala, 
rukoileminen viidesti päivässä, almuveron maksaminen, 
paastoaminen ramadan-kuussa ja mikäli mahdollista, 
pyhiinvaellus Mekkaan kerran elämässä. Viisi heidän 
omiin perinteisiinsä perustuvaa olivat kiitollisuus, lujuus, 
kärsivällisyys, periksiantamattomuus ja myötätunto; olla 
kiitollinen runsauden aikoina, olla uskollinen vaikeina 
aikoina, hyväksyä Jumalan tahto olipa se mikä tahansa, olla 
hylkäämättä yhteistä asiaa taistelukentällä, olla osoittamatta 
mielihyvää, kun viholliselle sattuu onnettomuus. Profeetta 
hyväksyi nämä ja lisäsi viisi, niin että summaksi tuli 
kaksikymmentä. Hän sanoi heille: ”Jos todella olette niitä, 
joita sanotte olevanne, älkää haaliko enempää kuin jaksatte 
syödä tai rakentako rakennusta, jossa ette asu tai tehkö 
valmiiksi sellaista, jonka aiotte pian hylätä. Pelätkää Jumalaa, 
jonka luokse olette pian palaava ja tehkää työtä sen eteen, 
minkä kohtaatte pian.”

Jos ihminen taistelee toteuttaakseen nämä kaksikymmentä 
kohtaa, hän on oikea muslimi.

On vain yksi todellinen Jumala. Jehova (Jahve), 
taivaallinen Isämme ja Allah ovat yksi ja sama Jumala.

Juutalaisuus, kristinusko ja islam palvelevat todellakin 
samaa Jumalaa, vaikka jotkut näiden uskontojen seuraajista 
eivät ole sitä ehkä tiedostaneet tai ovat hämmentyneitä 
siksi, että Jumalasta käytetään eri nimityksiä. Jokainen 
englantilainen aikuinen, joka on käynyt koulun uskontotiedon 
tunneilla, tuntee joitakin Vanhan Testamentin kertomuksia 
ja tietää, että Jumala tunnetaan niissä nimella Jehova. Allah 
on nimenä tuntemattomampi. Tietenkin myös Jehova on 
yhtä vierasperäinen englantilaisille, mutta Allah tuntuu 
vielä vieraammalta, koska koko nimi puuttuu kristinuskon 
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opetuksesta. Tämä vieraus aiheuttaa sen väärinkäsityksen, 
että Allah on eri jumala, kilpaileva jumala - käsitys, jota 
historialliset tapahtumat kuten ristiretket ja maurien ja 
kristittyjen taistelut Espanjassa vain vahvistavat.

Yleensä kristityt hyväksyvät Vanhan Testamentin osaksi 
omaa pyhää kirjallisuuttaan, vaikka se on peräisin ajalta 
kauan ennen Jeesuksen syntymää ja on jyrkästi vastakkainen 
vanhojen uskontojen kanssa, jotka perustuivat yleensä 
kolminaisuuteen, jumalalliseen isään, äitiin ja kuoleva-
ylösnouseva pelastaja-poikaan (tätä kutsutaan Vanhassa 
Testamentissa baalismiksi). Kristityt hyväksyvät profeettojen 
perinnön omaksi perinnökseen; he otaksuvat, että Moosekselle 
puhunut Jumala oli myös heidän Jumalansa, sama Jumala, 
joka välitti luomistaan ihmisistä kauan ennen Poika-Jumalan 
syntymistä.

Eräät kristittyjen ryhmät kutsuvat Jumalaa Jehovaksi. 
Useimmat kutsuvat häntä yksinkertaisesti Herraksi, ja on 
liiankin helppoa sekoittaa ”Herra”, joka on Kaikkivaltias 
Jumala ”Herraan”, joka on Jeesus, Hänen poikansa (kuten 
kristityt uskovat), kun siirrytään Uuden Testamentin aikaan. 
Jotkut kristityt käyttävät heprealaista nimeä Jahve, joka on 
tuttu Raamatun tutkijoille ja joka on se nimi, jonka Jumala 
ilmoitti Mooseksella tämän kysyessä sitä suoraan. Jahve on 
lyhennetty Jumalan sanoista ”Ehyeh asher ehyeh”, joiden 
merkitys on ”olen mikä olen” tai ”tulen olemaan sellainen 
kuin tulen olemaan” tai ”saan olemaan mitä saan olemaan” tai 
jokin edellisten yhdistelmä.4 Se ei ole oikeastaan nimi, vaan 
lausuma olevaisuudesta, kausaalisuudesta ja pysyvyydestä.

Jumalan nimenä Jahve on näille kristityille yhtä 
tuntematon kuin Allah. On ymmärrettävä, että Isä-Jumala, 
Jehova, Jahve ja Allah ovat yksi ja sama Jumala. On vain yksi 
todellinen Jumala, kutsuttiinpa Häntä millä nimellä hyvänsä. 
Kaikkivaltias voi olla vain yksi ja ainoa. Allah on se sana, 
jota sekä arabiaa puhuvat kristityt että muslimit Lähi-idässä 

käyttävät puhuessaan Jumalasta.
Ne, jotka näkevät juutalaisuuden ja kristinuskon 

yhteyden, ajattelevat ehkä, että islam on ”erilainen” uskonto, 
koska siinä on monia erilaisia käytäntöjä ja painotuksia. Se 
on tietenkin totta. Kristityt eivät pidä itseään juutalaisina 
tai päinvastoin, eivätkä kristityt tai juutalaiset pidä itseään 
muslimeina. On tarpeetonta sanoakaan, että muslimit eivät 
pidä itseään kristittyinä tai juutalaisina. Heidän käytäntönsä, 
uskonkappaleensa ja rituaalinsa, joita he pitävät oikeina, 
jakavat heidät kolmeksi uskovien ryhmäksi. Kuitenkin he 
ovat kaikki Kirjan kansoja (ahl al-kitab) eli yhden todellisen 
Jumalan ilmoituksen saajia ja seuraajia, saman Jumalan, joka 
innoitti kaikkia profeettoja eri aikoina kautta historian.

Sana ”islam” tarkoittaa yksinkertaisesti antautumista Yhdelle, 
Todelliselle Jumalalle, tai Hänen tahtoonsa alistumista. 

Niin kauan kuin hartaat juutalaiset ja kristityt uskovat, 
että he todella alistuvat ainoan todellisen Jumalan tahtoon, he 
ovat muslimeja. Koraani ja profeetta Muhammed (Jumalan 
rauha ja siunaukset hänelle ja kaikille profeetoille) tekevät 
selväksi, että suuret Lähettiläät kuten Abraham, Mooses, 
Nooa, Daavid, Salomo, Johannes Kastaja ja Jeesus olivat 
muslimien käsityksen mukaan muslimeita. 

Kaikki kolme uskontoa saivat alkunsa samalla 
”hiekkakaistaleella”, samassa maailmankolkassa ja perustuvat 
täysin käsitykseen, että yksi todellinen Jumalla todella on 
olemassa, mutta että ihmisten on mahdotonta saada hänestä 
tietoa, ellei Hän tahdo sitä heille paljastaa.

Kaikkien kolmen uskonnon historian lähtökohtana on 
ilmoitus, jonka Aabraham, Mesopotamian nomadi ja hänen 
jälkeläisensä, Joosef, Daavid, Jeesus ja Muhammed, saivat 
– Moosesta unohtamatta. Siksi heidän totta tosiaan pitäisi 



MITÄ JOKAISEN KRISTITYN TULISI TIETÄÄ ISLAMISTA  �� ��KRISTINUSKO JA ISLAM

mieltää itsensä kuuluvaksi yhteen perheeseen. 
Kunnioitus, jota islam osoittaa juutalaisuutta ja 

kristinuskoa sekä näiden perustajia ja kirjoituksia kohtaan, ei 
ole vain kohteliaisuutta, vaan yhteisen uskonnollisen totuuden 
tunnustamista. Islam ei koe kristinuskoa ja juutalaisuutta 
”muina uskontoina”, joita sen pitäisi sietää, vaan osana itseään 
– todellisena Jumalan ilmoittamana uskontona. Tässä islam on 
ainutlaatuinen, sillä ei mikään muu uskonto maailmassa ole 
asettanut ”muiden uskontojen” uskoa ja totuutta tarpeellisena 
ehtona omalle uskolleen ja todistukselleen.5

Lisäksi islamilaisessa valtakunnassa eläviltä ei-muslimeilta 
ei vaadita islamin omaksumista, vaan heidän oma uskonsa ja 
oikeutensa uskoa omalla tavallaan ovat islamin suojeluksessa. 
Esimerkiksi juutalainen saattoi muovata elämänsä Tooran 
mukaisesti valtakunnan yleisten lakien tukemana, näin ei-
juutalainen valtionhallinto noudatti siis myös juutalaisia 
lakeja. Valtio otti vastuun juutalaisuuden säilyttämisestä ja 
julisti olevansa valmis käyttämään voimaansa puolustaakseen 
juutalaisuutta vihollisia vastaan. Vuosisatojen sorron jälkeen 
islamilaista valtiota pidettiin vapauttajana ja suojelijana. 
Juutalaisen lain, uskonnon ja instituutioiden suojelusta 
tuli muslimeille vastuu, jonka määräsi islam itse. Vain 
kysymykset sodasta ja rauhasta jäävät ei-muslimien lainkäytön 
ulkopuolelle. Kaikki tämä oli mahdollista, koska islam 
tunnustaa Tooran todellisena ilmoituksena.6

Samaa periaatetta sovellettiin kristinuskoon. Esimerkiksi 
Najranin kristityt saapuivat Profeetan luo ja heitä kutsuttiin 
islamiin. Vain osa heistä kääntyi, mutta ei enemmistö. 
Profeetta tästä huolimatta myönsi heille saman autonomisen 
aseman, antoi heille runsaasti lahjoja ja lähetti heidät kotiin 
muslimihenkivartijan saattamana. Islamilaisen valtakunnan  
ensimmäisen vuosisadan aikana suuri määrä sen kansalaisista 
oli kristittyjä, jotka nauttivat kunnioitusta, vapautta ja uutta 
arvokasta asemaa, koska islam tunnusti Jeesuksen todellisena 

Jumalan profeettana.

Jos juutalaiset, kristityt ja muslimit todella kaikki 
palvelevat samaa Jumalaa, miksi he eivät voi vain 
kerääntyä yhteen ja muodostaa yhtä uskontoa?

Jospa asia olisikin niin yksinkertainen! Ei tarvita 
uskontojen välisiä komiteoita ja kokouksia paljastamaan 
esille nousevia ongelmia, kun tämä sinänsä järkevä kysymys 
asetetaan. Jo kristinuskon eri haarojenkin yhdistäminen on 
kyllin vaikeaa eikä ole koskaan toteutunut, ei edes kirkon 
varhaisemman historian aikana. Uskonkysymykset, varsinkin 
kun usko perustuu Jumalan ilmoituksen erilaisille tulkinnoille, 
herättävät voimakkaita tunteita, ja ihmiset pitävät hanakasti 
kiinni rakkaista uskomuksistaan ja periaatteistaan.

Sekä muslimien että juutalaisten ja kristittyjen toive on 
nähdä Jumalan tahdon tapahtuvan maan päällä niin kuin 
se tapahtuu taivaassa, pitää huolta Jumalan maapallosta ja 
nauttia Jumalan läheisyydestä kuolemanjälkeisessä elämässä. 
Islam ei ilmestynyt tyhjästä, vaan vahvisti samoja totuuksia, 
joita olivat esittäneet kaikki aiemmat juutalaiset ja kristityt 
profeetat.

Islamilainen ja juutalainen teologia ovat monilta osin 
yhtenevät. Muslimien ja juutalaisten väliset konfliktit liittyvät 
”valitun kansan” käsitteeseen ja käsitykseen, että tietty palanen 
Lähi-itää olisi annettu juutalaisille ”luvattuna maana”. 
Muslimit uskovat, että kaikki ihmiset ovat Jumalan rakkaita 
luotuja, ja että mikään rotu ei ole muita ylempänä. Kaikki 
rodut ovat islamissa tasa-arvoisia, ja ihmisten henkilökohtaiset 
ansiot perustuvat heidän hyvään elämäänsä yksilöinä eivätkä 
ihonväriin tai syntyperään. Muslimit eivät luota Vanhaan 
Testamenttiin Jumalan alkuperäisenä ilmoituksena, vaan 
he uskovat, että sen eri toimittajat ovat sitä muuttaneet ja 
”muunnelleet”.7 Muslimit eivät esimerkiksi hyväksy käsitystä, 
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että kaikki julmat verilöylyt, jotka pantiin toimeen Joosuan 
määräyksestä tämän asteittain valloittaessa jo miehitettyä 
”luvattua maata”, olivat todella Jumalan tahto. Muslimit 
tuntevat enemmän sympatiaa myöhäisempää juutalaisten 
ja kristittyjen käsitystä kohtaan ”oikeasta Israelista”, joka 
ei perustu siihen, mitä rotua ihminen on, vaan päätökseen 
palvella Jumalaa.

Asia, josta muslimit ja kristityt ovat eri mieltä, on tulkinta 
historiallisen Jeesuksen persoonasta ja roolista. Tämä ero 
jakaa nämä kaksi uskoa ja näyttäisi tekevän mahdottomaksi 
niiden välisen tyydyttävän yhteisymmärryksen.  Kukaan ei 
voi julistaa olevansa ”kristitty muslimi” tai ”muslimikristitty”. 
Jos kristitty uskoo Pyhän Kolminaisuuden teologiaan, hänen 
kannaltaan olisi jumalanpilkkaa sanoa, että Jeesus ei ollut 
Jumala: koko pelastusoppi joutuisi kyseenalaistetuksi, ja 
Jeesuksen inkarnaatio ja ristiinnaulitseminen  menettäisi 
merkityksensä. On varmaa, että jos kristityt hylkäisivät 
käsityksen Kristuksen jumalallisuudesta, he menettäisivät 
uskon siihen, että Jeesus samanaikaisesti ihmisenä ja Jumalana 
olisi tarpeellinen pelastuksen kannalta tai että usko Jeesukseen 
voisi suoda ihmiselle syntien anteeksiannon ja iankaikkisen 
elämän. Kuten apostoli Paavali suoraan sanoo ensimmäisessä 
korinttolaiskirjeessä:

”Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty 
kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden 
ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei 
Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta 
ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa 
puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että 
olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme 
väittäneet hänen herättäneen Kristuksen – mitä hän siis ei 
ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita 
herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta 
ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä 

syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois 
Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme 
panneet toivomme Kristuksen vain tämän elämän ajaksi, 
olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.” (1. Kor. 15: 12 
– 19)

Muslimien näkökulmasta Paavalin logiikassa on se 
virhe, että hänen mukaansa Jeesuksen ylösnousemus on 
todistus hänen jumalallisuudestaan ja uskomme Jumalaan ja 
iankaikkiseen elämään olisi turha, jos väite, että Jeesus nousi 
kuolleista, ei olisi totta. Miksi meidän uskomme Jumalaan 
olisi turha, vaikka Jeesus ei olisi noussutkaan kuolleista?

Muslimille (tai juutalaiselle) Jeesuksen kutsuminen 
Jumalaksi on jumalanpilkkaa. Koraanin kautta islam opettaa 
absoluuttista monoteismia. Jumala on Yksi, Täydellinen, 
Korkein, Kaikkivaltias. Ei ole ketään tai mitään Hänen 
kaltaistaan, eikä Hänestä pidä koskaan ajatella kuten 
ihmisestä. Hänellä ei ole kumppania tai jälkeläisiä, eikä 
Hän ole minkään luodun kaltainen. Jumalasta puhuttaessa 
jopa persoonapronomini (esim. englannin he/she) saattaa 
olla harhaanjohtava: muslimit sanovat mieluummin Allah 
(Jumala) – sana, jota ei voida tulkita ottavan kantaa minkä 
sukuinen sana se on. Ihmisellä voi olla isä ja äiti, hän voi 
uskoa jumalaan ja jumalattareen, mutta sanalla Allah ei ole 
sukua eikä monikkoa. On vain yksi Allah.

Islam kunnioittaa juutalaisuutta ja kristinuskoa 
erityispiirteineen. Se tunnustaa niiden perustajat, profeetat, 
kirjoitukset ja opit. Se julistaa, että muslimien, juutalaisten 
ja kristittyjen Jumala on yksi ja sama. Se käskee muslimeita 
olemaan juutalaisten ja kristittyjen avustajia, ystäviä ja 
tukijoita, suojelemaan heitä ja heidän pyhiä paikkojaan. Se 
pitää uskontojen välisiä kuiluja sellaisina, jotka voidaan ylittää 
suuremmalla tiedolla, hyvällä tahdolla ja viisaudella, se pitää 
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niitä yhden ja saman uskonnollisen perheen sisäisinä riitoina.

Mitä mieltä muslimit sitten ovat juutalaisten, kristittyjen 
ja muslimien eroista?

Kaikkien profeettojen sanomat olivat yksinkertaisia ja 
perustavanlaatuisia. Ensinnäkin he käskivät meidän tunnustaa, 
että yksin Jumala on Jumala ja että kaiken palvonnan ja 
kuuliaisuuden on tapahduttava vain Häntä kohtaan. Toiseksi 
meidät määrätään elämään moraalista elämää, tekemään 
hyviä töitä ja välttämään pahuutta.

Jokainen ilmoitus sisälsi käyttäytymismallin, joka sopi 
sille kansalle, joka ilmoituksen sai, ottaen huomioon sen 
historiallisen tilanteen. Siksi uskonnolliselle variaatiolle 
on perusteita historiassa. Sanomat ovat olemukseltaan 
yksi ja sama, mutta laki on annettu sellaisena kuin se sopii 
ihmiskunnan kehityksen tiettyihin vaiheisiin.

Uskontoon vaikuttaa kuitenkin myös ihmisluonne. 
Monet eivät yksinkertaisesti tahdo noudattaa Jumalan tahtoa: 
heillä saattaa olla sen vastaisia hyötynäkökohtia. Rikkaat 
eivät ehkä halua auttaa köyhiä. Kurittomat eivät ehkä 
halua elää kurinalaista elämää ja saattavat kapinoida lain ja 
yhteiskunnan määräyksiä vastaan. Oikeudenmukaisuus ei 
ehkä houkuta vallanpitäjiä, jotka haluavat tehdä päätöksensä 
mielivaltaisesti. Ihmiset eivät halua palvella Jumalaa ja 
elää epäitsekkäästi, vaan ovat alinomaa kiusauksessa olla 
itserakkaita ja nautinnonhaluisia.

Lopuksi, kun julistuksen sisältöä ei muisteta, opeteta 
ja tallenneta tarkalleen, on liiankin helppoa vääristää, 
muuttaa sisältöä tai painotuksia, puhumattakaan virheistä, 
muuttuneista tulkinnoista ja suoranaisesta tahallisesta 
vilpistä!

Entä kristityt unitaristit, jotka eivät usko Pyhään 
Kolminaisuuteen?

Useimmat kristityt kasvavat aikuisiksi kuuluen johonkin 
tiettyyn uskontokuntaan tai lahkoon, ja yleensä he eivät 
vaihda toiseen vanhemmiten. Vaihtamistakin kuitenkin 
tapahtuu. Itse etsin teini-ikäisenä totuutta Englannin 
kirkosta, Pelastusarmeijasta, kveekareilta, buddhalaisuudesta 
ja korkeakirkollisuudesta (anglikaanisessa kirkossa). Ihmiset 
eivät vaihda uskontokuntaa itsepäisyyttään, vaan koska eivät 
ole tyytyväisiä joko tietyn kirkon tapaan palvella Jumalaa, 
sen oppeihin tai tapaan painottaa eri näkökulmia. Jotkut 
pitävät hiljaisista rukouksista ja mietiskelystä, jotkut pitävät 
tamburiineista, puhallinorkestereista ja iloisesta yhteislaulusta, 
jotkut pitävät neljäkymmentä minuuttia kestävistä 
seremonioista, jotkut pitävät akateemisesta ytimekkyydestä 
ja kauniista kuorolaulusta jne. Katolista kirkkoa 
lukuunottamatta kaikki Englannin kirkot ovat syntyneet 
sellaisten ihmisten toimesta, joilla oli vahva vakaumus. Toiset 
tietenkin hyväksyvät katolisen kirkon vaatiman vahvan kurin 
ja uhraukset – ja ei-katolisen on helppoa elää koko elämänsä 
käymättä ikinä katolisessa kirkossa, ja päin vastoin. Monet 
protestantit eivät tiedä, että Englannissa muihin kirkkokuntiin 
kuuluu kaksi miljoonaa, kun katoliseen kirkkoon kuuluu 
noin neljä miljoonaa ihmistä. Englannin kirkko on kuitenkin 
kuningattaren ja Canterburyn arkkipiispan kirkko, joka näkyy 
julkisissa kansallisissa tapahtumissa kuten kruunajaisissa. 
Tähän on syynä lähihistoria, vain noin 400 vuotta.

Unitaristit ovat kristittyjä, jotka eivät usko Pyhään 
Kolminaisuuteen. He uskovat kuten muslimit ja juutalaiset, 
että Pyhä Henki ei ole erillinen kokonaisuus vaan Jumala itse 
toimimassa luomakunnassaan. He uskovat myös, että Jeesus, 
vaikkakin erittäin tärkeä henkilö, oli ihminen, profeetta, 
eikä kolmiyhteisen Jumalan inkarnoitunut osa. Hän ei 
ollut Jumalan Poika, vaan yksi Jumalan “lapsista”, kuten me 
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kaikki.
Jos muslimit ovat yllättyneitä tiettyjen kristittyjen 

ryhmien heitä kohtaan osoittamasta vihamielisyydestä, he 
voivat lohduttautua tiedolla, että myös unitaarikristityt saivat 
kestää hirvittävää vainoa. He saivat kärsiä uskonsa vuoksi 
paljon enemmän kuin nykypäivän muslimit Englannissa, sillä 
heidän valituksestaan huolimatta Englanti on kuitenkin yksi 
maailman suvaitsevimmista maista eri uskontojen edustajia 
kohtaan.

Vain neljäsataa vuotta sitten ihminen, joka uskoi että 
”Jumala on yksi”, joutui kohtaamaan köyhyyttä, kidutusta ja 
kuoleman.8

Unitaristeilla ei enää ollut pääsyä Jeesuksen alkuperäisiin 
opetuksiin eikä hänen elämäntapaansa, jotka molemmat 
olivat jo aikaa sitten kadonneet ja olivat joka tapauksessa 
joutumassa islamin syrjäyttämiksi. Mutta he näkivät sen, 
mikä oli tullut kolmiyhteisestä kirkosta ja sen opeista 
ja päätelleet, että jotakin oli vakavasti vialla, ja käyttäen 
päättelykykyään kolmiyhteyteen uskovien opinkappaleiden ja 
käytänteiden kriittiseen pohdintaan – mikään niistä ei ollut 
suoraan johdettu Jeesuksesta – he päätyivät intellektuaaliseen 
jumalallisen yhteyden tunnustamiseen, varsinkin kun 
he olivat onnekkaasti ja rohkeasti ymmärtäneet, että 
suuri osa niitä oppeja ja käytänteitä, jotka eurooppalaiset 
kolmiyhteyteen uskovat kristityt olivat monien vuosisatojen 
kuluessa kehittäneet, ei ollut suoraan Jeesukselta tullutta ja 
lisäksi yksinkertaisesti käsittämätöntä.9

Miksi Koraania pidetään niin pyhänä tekstinä? 
Koraani ei ole profeetta Muhammedin kootut opetukset. 

Historialliset todisteet esittävät, että hän ei osannut lukea 
eikä kirjoittaa. Koraanissa häntä kuvataan lukutaidottomaksi, 
mutta meidän on ymmärrettävä, että hän oli menestynyt 

kauppias eikä mikään tavallinen yksinkertainen mies. Hän oli 
hyvin hurskas ja arvostettu mies kauan ennen kuin hänestä 
tuli profeetta. Hänen omat opetuksensa, vertauksensa ja 
muut työt on pidetty erillään Koraanista ja tunnetaan nimellä 
hadith. Hadithejä on tuhansia sivuja;  joitakin pidetään 
täysin luotettavina, toiset ovat epäilyttäviä ja ovat saattaneet 
saada alkunsa hartaista kertomuksista tai epätarkan muistin 
seurauksena.

Koraani on jotakin hyvin erilaista: sarja Jumalan ilmoituksia, 
jotka annettiin Muhammedille kahdenkymmenen kolmen 
vuoden aikana.

Nämä ilmoitukset tulivat Muhammedille joko äänellä, 
jonka hän kuuli, tai enkeli Jibrilin (Gabrielin) välityksellä. 
Kuultuaan ilmoitukset Muhammed opetteli ne huolellisesti 
ulkoa ja tallennutti ne jollakin kirjoitustaitoisella mille tahansa 
materiaalille, joka oli käden ulottuvilla.10 Myöhemmin ne 
koottiin kirjan muotoon, ja lopullisen järjestyksen kertoi 
enkeli Muhammedille vähän ennen tämän kuolemaa. Tämä 
ei ollut sama järjestys, jossa Profeetta oli ilmoitukset saanut. 
Kirja annettiin Profeetan vaimon Hafsan talletettavaksi, ja se 
on olemassa vieläkin.

Muslimeita, jotka osaavat ulkoa koko Koraanin, 
kutsutaan nimellä hafiz (monikossa huffaz). Näitä hartaita 
oppineita on olemassa paljon myös nykypäivänä, kuten oli 
Muhammedin aikanakin. Tämä todistaa, että Koraani on 
pysynyt muuttumattomana siitä lähtien, kun Muhammed 
ensimmäisen kerran resitoi sitä kumppaneilleen ulkoa 
opittavaksi. Jos imaami tekee pienen virheen resitoidessaan 
Koraania yhteisen rukouksen aikana,useita ääniä takarivistä 
korjaa tuolloin hänen virheensä. Tämä käytäntö ei suututa 
tai hävetä imaamia – kenelle tahansa sattuu lipsahduksia. Itse 
Profeettaakin korjasi hänen kumppaninsa Ubayy ibn Ka’b. 

Pyhä Koraani eroaa kaikista muista uskonnollisista 
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teksteista siinä, että se ei ole kenenkään ihmisen kirjoittama 
tai toimittama: yhtään sanaa siihen ei ole lisätty tai siitä 
poistettu. Se sisältää vain ilmoitukset sellaisina kuin Profeetta 
ne sai. Silloin kun juutalaisissa tai kristityissä kirjoituksissa on 
jotakin erilaista kuin Koraanissa, muslimi valitsee Koraanin 
tekstin, joka on tullut suoraan Jumalalta itseltään.

Onko totta, että muslimit uskovat, että myös Jeesus ja 
juutalaisten profeetat olivat muslimeja?

Sanalla sanoen kyllä. Muslimille Jeesus, Abraham ja Mooses 
olivat kaikki muslimeita, sillä sana ”muslimi” tarkoittaa 
ihmistä, joka alistaa elämänsä täydellisesti Jumalan tahdolle. 
Jos olet lukenut edellä olevan islamin määritelmän, et kai voi 
väittää, etteivät Jeesus, Abraham ja Mooses olisi erinomaisia 
esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat alistaneet itsensä kokonaan 
Jumalalle täsmälleen siten, kun tässä on ilmaistu. Muslimit 
uskovat heidän olleen hurskaita ja hartaita miehiä, jotka oli 
kutsuttu Jumalallisen Tahdon Lähettiläiksi ihmiskunnan 
hyödyksi.

Uskovatko muslimit todella, että profeetta Muhammed 
oli huomattavampi kuin Jeesus?

Koraanin mukaan muslimin on uskottava kaikkiin 
profeettoihin tekemättä mitään eroa heidän välillään.

”Sano: Me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille 
on lähetetty, ja mitä on lähetetty Abrahamille, Ismaelille, 
Iisakille, Jaakobille ja sukukunnille, ja mitä Herra on 
antanut Moosekselle, Jeesukselle ja muille profeetoille. Me 
emme erottele heidän välillään vaan alistumme Hänelle.”  
(Koraani 3:84)

Tämä tarkoittaa, että koska kaikki profeetat oli valittu 
Jumalan lähettiläiksi, ei ole meidän asiamme yrittää päättää 
vuosisatoja myöhemmin, ketkä heistä olivat parhaita tai onko 

joku suurempi kuin muut. Vain Jumala voi tietää sen.
Tämä merkitsee, että kristityt erehtyvät ajatellessaan, 

että Jeesus oli suurin lähettiläs, jolla oli erityinen pelastajan 
tehtävä. Hän ei ollut Jumalan poika, vaan yksi lähettiläs 
monien lähettiläiden joukossa. Se merkitsee myös, 
että muslimien ei pitäisi väittää, että Muhammed olisi 
huomattavampi profeetta kuin Jeesus. Jeesuksella oli sentään 
monta ainutlaatuista piirrettä – neitseestä syntyminen 
Jumalan tahdosta, kyky parantaa sairaita, kyky puuttua 
luonnonlakeihin ja jopa herättää kuolleita Jumalan tahdosta. 
Vaikka monta ihmettä liitettiin Muhammediin, hän itse aina 
sanoi vaatimattomasti, että hänen elämänsä ainoa suuri ihme 
oli Koraanin ilmoitukset.

Kristittyjen tulisi muistaa, että ihmiset, jotka ovat 
syntymästään asti olleet muslimeita, eivät tunne Jeesuksen 
elämää ja tekoja läheskään yhtä hyvin kuin Muhammedin. 
Heille Muhammed on heidän oma profeettansa ja he 
ajattelevat häntä suurella kunnioituksella. Jotkut kunnioittavat 
häntä liikaa, ja heitä on muistutettava, että sellainen voi 
ulottua vaaralliselle tasolle ja johtaa samaan virheeseen, jonka 
kristityt tekivät muslimien mielestä; tekemään profeetasta yli-
ihmisen ja sen jälkeen  jumalallisen ihmisen.

Kukaan muslimi ei väitä, että profeetta Muhammed 
oli jumalallinen henkilö, jota piti palvoa. Kristitty, joka 
ajattelee, että Jeesus todella oli Jumalan poika, pitää 
siis Jeesusta suurempana kuin profeetta Muhammedia. 
Sellaista kristittyä ärsyttää ja loukkaa muslimi, joka pitää 
Muhammedia huomattavampana kuin Jeesusta, ja hän pitää 
tätä tietämättömänä rienaajana.

Muslimit, jotka ajattelevat, että Muhammed oli 
huomattavampi profeetta kuin Jeesus, voivat pitää käsitystään 
oikeutettuna sen perusteella, että hänen sanomansa tuli paljon 
myöhemmin historiassa ja sen tarkoitus oli panna sinetti 
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kaikille aikaisemmille Jumalalta tulleille ilmoituksille mukaan 
lukien Jeesuksen saaman. Lisäksi Muhammedille annetut 
ilmoitukset oli tarkoitettu korjaamaan kolminaisuusopin 
virheet, jotka olivat vääristäneet Jeesuksen alkuperäiset 
opetukset.

Mitä tulee Muhammediin tai Jeesukseen henkilönä, 
kilpailu heidän paremmuutensa tai huomattavuutensa 
kesken ei ole muslimien mielestä oikein. Muhammed ei ollut 
jumalallinen, ja kaikki yritykset palvoa häntä olisivat vakava 
synti. Hän oli ihminen, ja hän hän tunnusti julkisestikin, 
että hänellä oli tavallisten ihmisten tapaan tunteita, iloja ja 
puutteita tiedoissaan. Hän rakasti, itki, otti vastaan neuvoja. 
Hän oli erittäin hyvä ja jalo ihminen – kuten kaikki profeetat. 
Hän oli vain yksi suuresta joukosta Jumalan valitsemia 
lähettiläitä.

Mikä on islamin mukaan tie Jumalan luo?

Islamin mukainen ”tie” Jumalan luo on nimeltään shar’ia, 
joka johdetaan sanoista shaari’ ’tie’ ja shara’a ’alkaa, mennä 
sisään, esitellä, ennustaa’. Muslimi rukoilee Jumalaa jokaisessa 
rukouksessa: ”Johdata meidät oikealle tielle, niiden tielle, 
joille Sinä olet suosiollinen, ei niiden, joiden päälle Sinun 
vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä.” (Koraani 1:6-
7) Jumala on sanonut muslimeille: ”Tämä on minun suora 
tieni. Seuratkaa sitä älkääkä seuratko muita teitä, etteivät ne 
johtaisi pois Hänen tieltään.” (Koraani 6:153, 57:28) Shari’a 
on muslimin käyttäytymissäännöstö. Se määrää, onko jokin 
toiminta tai yksityiskohta elämässä halal (hyvä ja sallittu) vai 
haram (väärin ja kielletty). Siihen kuuluu eläminen uskonnon 
mukaan jatkuvasti, läpi kaikkien elämänalueiden.

Toisin kuin kristittyjen ”tie”, se ei ole teologinen 
uskonjärjestelmä, vaikka se toki perustuukin vahvaan uskoon 
Jumalan olemassaolosta, ilmoituksista, tuomiopäivästä ja 

kuolemanjälkeisestä elämästä. Kristittyjen ”tie Jumalan 
luo” merkitsee uskomista tiettyihin seikkoihin Jeesuksesta 
ja uskomista häneen, elämän löytämistä hänen nimessään. 
Kristityltä odotetaan tietenkin hyviä tekoja, mutta itse usko 
on ratkaiseva. Hyvät teot eivät koskaan riitä Jumalan armon 
tai anteeksiannon ansaitsemiseen – ne ovat yksinkertaisesti 
Jumalan armolahja.

Muslimit uskovat myös, että jos Jumala rankaisisi meitä sen 
mukaan kuin ansaitsisimme, maan päällä ei olisi enää yhtään 
elävää olentoa.11 Muslimille shari’an noudattaminen eli 
eläminen Jumalan tahdon mukaisesti, niin kuin vain ihmiselle 
on mahdollista kaikissa tilanteissa, on ainoa järjellinen tavoite. 
Ihmisen on pyrittävä siihen ja noudatettava sitä läpi elämän 
koetusten ja kiusausten, vaikeuksien ja murhenäytelmien, 
ottaen huomioon jokaisessa tilanteessa, mikä on Jumalan 
tahto.

Miten muslimit eroavat kristityistä uskossaan Jeesukseen?

Suurin ero muslimin ja kristityn välillä on, että muslimit 
uskovat, että Jumala on siunauksen ja voiman ainoa lähde ja 
että yksikään ihminen ei ole jumalallinen. Olemassa olevat 
asiat jakautuvat kahteen luokkaan: Jumalaan ja  siihen, mikä ei 
ole Jumala. Jumala on Luoja, kaikki muu on luotua. Muslimi 
ei voi hyväksyä panteismia – että Jumala olisi luonnossa tai 
että koko luonto olisi osa Jumalaa – tai että ihminen (Jeesus, 
Krishna, Rama jne.) voisi koskaan olla jumalallinen.

Kenen tai minkä tahansa muun kuin Jumalan rukoileminen 
avun saamiseksi osoittaa, että ei todella ymmärretä Jumalaa. 
Tämä Jumalan ykseyden jakaminen on shirk-niminen synti. 
Juutalaiset edustavat samaa näkökantaa. Arabian sana ”shirk” 
tarkoittaa ”osaa”, ”jakoa”, ”jonkin rinnalla olevaa”, ”johonkin 
liittyvää”. Shirk tarkoittaa käsitteenä, että ihminen antaa 
Jumalalle kuuluvan jollekin muulle tai palvelee jotain muuta 
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kuin Jumalaa. Myös taikauskoinen pelko on shirk.
Muslimit eivät torju Jeesuksen syntymän erityistä ihmeen 

kaltaista luonnetta tai hänen Taivaaseen astumistaan. 
Päinvastoin, nämä käsitykset ovat tärkeä osa heidän 
uskoaan, mutta toisin kuin kristityt, he eivät tule siihen 
johtopäätökseen, että nämä seikat todistavat Jeesuksen olevan 
Jumalan inkarnaatio. Muslimeille Jumala, “Isä meidän joka 
olet taivaissa”, voi suorittaa millaisia ihmetekoja haluaa. Hänen 
on sanottava vain ”Ole!” ja se on. 12 Profeetan neitseellinen 
syntymä on tosiaankin ihme, mutta se ei tee hänestä Jumalaa. 
Siksi muslimi ei voi jakaa kristityn näkökulmaa sellaisena kuin 
se on muotoiltu 300-luvulta lähtien uskontunnustuksessa, 
jossa Jeesuksen julistettiin olevan ”luomaton” tai ”Jumala 
oikeasta Jumalasta, synnytetty eikä tehty, samaa ainetta Isän 
kanssa”. (Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus, 
325 jKr)

Tämä uskontunnustus, joka muotoiltiin vuosisadan 
kestäneen kiivaan teologisen väittelyn jälkeen, ei ratkaissut 
mitään. Väittelyt jatkuivat pitkään jälkeenpäin, ja uuden, 
islamin ja kristinuskon välisen väittelyn myötä voidaan 
todeta, ettei väittely ole todella koskaan loppunutkaan. 300-
luvun Aleksandriassa opetettiin, että Kristuksen olemus 
oli pääasiassa jumalallinen, että Jeesus oli Jumala, joka oli 
tullut ihmiseksi, ja että hänen ihmisolemuksensa oli vain 
”muoto”; niinpä kristityt saattoivatkin oikeutetusti pitää 
Neitsyt Mariaa Theotokoksena, ”Jumalan äitinä”. Tätä oppia 
kutsuttiin monofysiittiseksi (mono physis merkitsee ”yhtä 
luontoa”). Antiokiassa sitävastoin korostettiin sekä Jeesuksen 
jumalallista että ihmisolemusta ja hänen inhimillisyyttään 
pidettiin jumalallisuuden ilmentymänä (piilopaikkana); 
siksi hän oli Jumala ihmisessä, ja Neitsyt Maria oli ihmis-
Jeesuksen eikä tämän jumalallisen alkuperän äiti, eikä häntä 
voitu siis kutsua ”Jumalan äidiksi”. Nämä olivat kirkon 
tuonaikaisia vastakkainasetteluja. Bysanttilaiset tunnettiin 

julmuuksistaan monofysiittejä kohtaan siihen asti, kunnes 
profeetta Muhammed tuli ja sen myötä laaja joukko unitaareja 
kristittyjä kääntyi islamiin.

Onko kristittyjen pyhissä kirjoissa todisteita siitä, että 
islamin näkemys Jeesuksesta olisi mahdollisesti oikein?

Kristityjen kirjoituksista 98 % todellakin tukee islamilaista 
näkemystä. Vain pieni osa tukee kolminaisuusopin 
kannattajien näkemystä sellaisena kuin sitä myöhemmin 
opetettiin.

Jeesus itse toivoi itseään kutsuttavan Ihmisen Pojaksi 
eikä Jumalan Pojaksi. Hänen työnsä alussa Paholainen yritti 
viekotella häntä väittämään olevansa Jumalan poika, mutta 
hän vastusti kiusausta kolmesti, ja käski Paholaisen lopuksi 
pois sanoen: ”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, 
Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä 
palvella.’ ” (Matt. 4:1-10) 13

Kerran lähestyi Jeesusta rikas nuori hallitsija kysyen 
häneltä suoraan, mitä hänen pitäisi tehdä saavuttaakseen 
ikuisen elämän. Yllättäen Jeesus – jos kolmiyhteyteen uskovat 
ovat oikeassa – ei puhunutkaan hänelle ”oikeaoppisista” 
opetuksista, perisynnistä ja sovittajan tarpeellisuudesta. 
Hän sanoi yksinkertaisesti: ”Miksi sanot minua hyväksi? 
Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu.” Hän käski häntä 
noudattamaan käskyjä, ja kun rikas mies vastasi tehneensä 
niin koko elämänsä, Jeesus pyysi häntä antamaan rikkautensa 
köyhille vaihtokauppana taivaassa olevasta aarteesta. Tätä 
mies ei pystynyt tekemään ja meni pois surullisena. (Markus 
10:17-22)

Kun Jeesus opetti opetuslapsiaan rukoilemaan, hän sanoi 
”Isä meidän, joka olet taivaassa”. Jeesus oli todellakin Jumalan 
rakas poika - mutta hänen lapsiaan olemme me kaikki 
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muutkin.
Näyttää tosiaankin, että vanhimmat versiot synoptisista 

evankeliumeista14, etenkin lähde, joka tunnetaan nimellä 
”Q”15, eivät esittäneet Jeesusta Jumalan poikana missään 
erityisessä merkityksessä, vaan miehenä, jota hänen seuraajansa 
pitivät profeettana, sankarina ja marttyyrinä.16

Jos kristityt uskovat, että ”kukaan ei pääse Isän luokse 
paitsi minun kauttani” (Jeesus), eikö muslimeja ja 
kristittyjä ole siis mahdollista tuoda yhteen? 

Jotkin kirjoitusten katkelmat näyttävät puhuvan 
kolminaisuusopin puolesta, mutta muslimien mielestä 
kristittyjen tulisi pohtia syvemmin näiden katkelmien 
alkuperää ja toimitustapaa, ja myös niiden merkitystä.

Useimmin siteerattu kohta on luultavasti tämä: ” Minä 
olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten 
kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6)

Yleensä tämän katsotaan tarkoittavan, että ihmisen 
täytyy olla kristitty ja uskottava Jeesukseen Jumalan 
poikana löytääkseen pelastuksen. Islamilainen vastaus on, 
että ei tule ryhtyä tieteelliseen tekstikriittiseen väittelyyn 
päätelläkseen, mitkä lauseet ovat aidosti Jeesukselta ja mitkä 
ovat myöhempien toimittajien työtä, vaan on pikemminkin 
hyväksyttävä ajatus, että Jeesuksen aikaan lause oli epäilemättä 
totta. Jeesus oli tuon ajan lähettiläs. Mutta asiat muuttuivat 
nopeaan tahtiin, ja kuusisataa vuotta myöhemmin Kristuksen 
alkuperäiset opetukset oli vääristetty lähes tuntemattomiksi. 
Kun Muhammed kutsuttiin lähettilääksi, tuo nimenomainen 
lause tarvitsi päivitystä!

Mainintaan, että Jeesus oli ”yhtä Jumalan kanssa” (”Isä on 
minussa ja minä olen Isässä.” Joh. 10:38), muslimit ehdottavat 
selitystä, jonka mukaan lausuma ei tarkoittanut kolmen 

henkilön ykseyttä yhdessä jumaluudessa vaan tavoitteen 
ykseyttä. ”Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, 
jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin 
me olemme yhtä. — Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut 
minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin 
kuin me olemme yhtä.—” (Joh. 17:11, 22) Nämä lauseet 
eivät olleet tarkoitetut merkitsemään, että kaikki Jumalaan 
uskovat tulisivat todella osaksi jumaluutta!

Muslimille on tärkeää, että kristityt muistaisivat, mitä 
ikuinen elämä on: ”— että he tuntevat sinut, ainoan 
todellisen Jumalan, ja  hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen 
Kristuksen.” (Joh. 17:3), ”— ja silloin maailma ymmärtää, 
että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä 
niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17:23), ”Joka uskoo 
minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni.” (Joh. 12:44)

Mitä muslimit opettavat henkilökohtaisesta 
pelastuksesta?

Tärkein tekijä henkilökohtaisen pelastuksen  
saavuttamisessa on taqwa, tietoisuus Jumalasta. Kun ihminen 
on tiedostanut, että Jumala on todellinen, hänen elämänsä 
ei enää ikinä ole samanlainen. Elämä saa kokonaan uuden 
perspektiivin. Se ei enää ole vain heräämistä aamulla, 
suoriutumista päivän töistä ja huvituksista (tai kärsimyksistä) 
ja nukkumista jälleen kunnes ihminen lopulta siirtyy 
unohdukseen. Äkkiä kaikelle tälle onkin uudet näkymät, 
tarkoitus. Kaikki asiat saavat henkisen ulottuvuuden, joka on 
tärkeämpi kuin pelkkä fyysinen. Syntyy tunne siitä, mikä on 
oikein ja myös voimakas tunne suhteesta voimaan, joka ei ole 
vain Korkein vaan myös hyvä Jumala, joka välittää suuresti 
ihmiskunnasta ja on syvästi sitoutunut elämämme jokaiseen 
tapahtumaan ja ajatukseen.

Ihmiset, joilla ei ole Jumala-tietoisuutta, eivät pysty 
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ymmärtämään sitä iloa, omistautumista ja tarvetta palvella, 
joka syntyy tuon tietoisuuden myötä. Ihminen voi saada tuon 
tietoisuuden yhtäkkiä, tai se voi syntyä vasta pitkän taistelun ja 
etsinnän jälkeen. Se voi syntyä hyvin myöhään ihmiselle, joka 
on todella unitilassa, joka ei milloinkaan ajattele kysymyksiä 
kuten :”Kuka olen?”, ”Miksi olen täällä?”, ”Mikä on elämäni 
tarkoitus?” ja ”Mihin olen matkalla?”. 

Profeetta Muhammed opetti, että jos ihminen haluaa 
lähteä uskon tielle, hänen pitäisi ehkä elää kuin uskoisi, että 
Jumala tietää hänestä kaiken. ”Hän näkee sinut”, Profeetta 
sanoi, ”vaikka sinä et voikaan nähdä Häntä”. Sellainen elämä 
johtaa tietoisuuteen, ja tunnetaan nimellä ihsan.

Usko on avain elämäntapaan, mutta elämänpaan liittyy 
kaksi puolta. Ensinnäkin ihmisen on harjoitettava hartautta 
sellaisin käytännöin kuten rukoilemalla. Toiseksi  ihminen 
ponnistelee jokapäiväisissä toimissaan miellyttääkseen 
Jumalaa toteuttamalla uskoaan käytännössä. Usko Jumalaan 
saa ihmisen asettamaan tavoitteensä korkealle ja yrittämään 
elää parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä pyrkimystä kutsutaan 
nimellä suuri jihad.7 Nuo kaksi käsitettä tunnetaan islamissa 
nimella iman (usko) ja ’amal (toiminta). Usko Jumalaan ei 
riitä. Muslimin elämään on tultava muutoksia tuon uskon 
vuoksi. Monet ehkä rukoilevat pitkiä rukouksia ja unohtavat 
kaikki henkilökohtaiset nautintonsa, mutta pysyvät 
itsekkäinä ja julmina. Islam opettaa, että sellainen usko 
on vain pintaa. Jos heidän sydämensä eivät muutu, kaikki 
mitä he saavuttavat, on unettomuus, nälkä ja epämukavuus 
yhdistettynä itsepetoksen sekaiseen ylpeyteen. 

Usko Jumalaan ei yksin tee ihmisestä muslimia. Kukaan ei 
uskonut Jumalaan voimakkaammin kuin Paholainen, mutta 
hän käytti vapaata tahtoaan vastustaakseen Jumalan tahtoa, 
ei antautuakseen sille. Ehkä hän ajatteli jopa ”tietävänsä 
paremmin” kuin Jumala. Monet uskonnolliset ihmiset tekevät 
niin. Jeesuksen veli, Jaakob, sanoo Uudessa Testamentissa: 

”Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet – pahat 
hengetkin uskovat sen ja vapisevat.” (Jaak. 2:19)

Toisaalta ihmisen hyvät teot eivät riitä. Profeetan mukaan 
”ei ole ihmistä, jonka teot yksin takaavat hänelle pelastuksen”. 
He kysyivät: ”Jumalan Lähettiläs, eikö sinunkaan?” Tähän 
Profeetta vastasi: ”Ei edes minun ilman että Jumalan armo 
tarttuu minuun.” Näiden kahden osatekijän tulee kulkea käsi 
kädessä ja tukea toisiaan. Usko ilman hyviä töitä ja hyvää 
elämää on tarkoituksetonta, ja niin on myös hyvä elämä ilman 
uskoa. Jaakob sanoo myös: ”Ehkä joku nyt sanoo: ’Sinulla on 
usko, minulla teot.’ Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, 
minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani… Mutta etkö sinä 
tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko 
on hyödytön?… Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, 
niin on uskokin kuollut ilman tekoja.” (Jaak. 2:18-26)

Islam ei vain edellytä hyviä tekoja, vaan islamissa juuri 
ne vanhurskauttavat; Jumala varoittaa meitä, ettei yksikään 
paha tai hyvä teko jää laskuista Tuomiopäivänä, vaan ne ovat 
perustana tuomiollemme, josta päättää vain Hän armossaan.

Ei-muslimeillekin on tehty luettelo heidän teoistaan, jotka 
voidaan laskea heidän hyväkseen. Islamissa Jumala palkitsee 
teoista, riippumatta tekijän uskonnosta.

Mitä islam opettaa anteeksiannosta?

Täydellistä ihmistä ei ole olemassakaan. Meillä kaikilla on 
lukemattomia puutteita, joskus olemme sokeita vioillemme ja 
synneillemme, ja usein olemme heikkoja kiusauksen edessä. 
Matkallamme lapsuudesta aikuiselämään teemme niin paljon 
syntiä ja jätämme tekemättä niin monia tekoja, jotka meidän 
pitäisi tehdä, että tilanne saattaa tuntua lähes toivottomalta. 
Kuinka ihmeessä voisimme korjata kaikki väärin tekemämme 
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asiat?
Voimme kiittää Jumalaa Hänen suuresta armostaan. 

Hänen anteeksiantavaisuutensa ansiosta ihminen saa anteeksi 
sillä hetkellä, kun hän rehellisesti katuu. Jumala sanoo 
Profeetalle:

”Sano: Palvelijani, jotka olette olleet hillittömiä, älkää 
lakatko toivomasta Jumalan armoa, sillä Jumala voi antaa 
kaikki synnit anteeksi. Hän on Anteeksiantava, Armollinen.” 
(Koraani 39:53)

Kerran Profeetta kertoi Paholaisen sanoneen: ”Kunniani 
kautta, oi Herra, en tule koskaan lakkaamaan johtamasta sinun 
palvelijoitasi harhaan niin kauan kuin heidän ruumiissaan on 
elämää.” Kaikkivaltias Herra sanoi: ”Kunniani kautta, en tule 
koskaan lakkaamaan antamasta heille anteeksi niin kauan 
kuin he pyytävät Minulta anteeksiantoa.” (Ahmad) 

Toinen sanonta kuuluu: ”Oi Aadamin poika, niin kauan 
kuin sinä kutsut Minua ja pyydät Minulta, Minä annan 
sinulle anteeksi sen, mitä olet tehnyt, enkä pane pahakseni. Oi 
Aadamin poika, vaikka syntisi ulottuisivat taivaan pilviin asti 
ja pyytäisit Minulta anteeksiantoa, antaisin sinulle anteeksi. 
Oi Aadamin poika, jos tulet luokseni kantaen syntejä, jotka 
ovat yhtä suuria kuin itse maa, ja kohtaat Minut asettamatta 
ketään rinnalleni, annan sinulle anteeksi yhtä suurella 
mitalla.” (Tirmidhi, Ahmad)

Miten ihmeellinen armo, niin armollinen ja ansaitsematon! 
On kuitenkin sanottava, että samoin kuin jotkut ihmiset 
kieltäytyvät pysähtymästä hullulla tiellä kohti omaa 
tuomiotaan huolimatta rakkaittensa anelusta, joidenkin 
tuleva elämä on epämiellyttävä, koska he ovat kieltäytyneet 
ottamasta vastaan Jumalan rakkautta ja armoa  ja elämästä 
Hänen hyväksymällään tavalla.

Jos Jumala rankaisisi kaikkia heidän pahuutensa mukaan, 

ei maan päälle jäisi ihmistä eikä eläintä, mutta Hän antaa 
heille lykkäystä määräaikaan asti. Kun sitten heidän aikansa 
koittaa, eivät he voi sitä viivyttää eivätkä kiirehtiä hetkeäkään. 
(Koraani 16:61)

Ihmisen henkilökohtainen pelastus on hänen omissa 
käsissään ja Jumalan ratkaisevan anteeksiannon varassa, sillä 
Hän rakastaa jokaista luomaansa yksilöä.

Mitä muslimit ajattelevat Jeesuksen opettaneen 
henkilökohtaisesta pelastuksesta?

He ajattelevat, että Jeesus opetti niin kuin islam opettaa, 
mitä Jumala ilmoitti. Muslimit perustavat päätelmänsä 
Jumalan anteeksiantoon ja rakkauteen, sillä Jumala antaa aina 
anteeksi ihmisille, jotka kääntyvät Hänen puoleensa, kunhan 
heidän katumuksensa on aito. Sielun ikuinen kohtalo on 
silloin Jumalan käsissä, ja Jumala yksin voi palkita tai tuomita 
ikuisesti, tai voi antaa anteeksi, kuten Hän haluaa.

Jeesus opetti näin kertomuksessa Tuhlaajapojasta. Typerä 
nuori mies teki syntiä ja päätyi katuojaan. Tultuaan järkiinsä 
ja huomattuaan, mitä oli tehnyt, hän päätti mennä kotiin ja 
anoa anteeksiantoa – ehkä hänen isänsä ottaisi hänet takaisin 
palvelijana. Isä (joka symboloi tässä kertomuksessa Jumalaa) 
näki hänet kaukaa ja juoksi hänen luokseen toivottaakseen 
hänet tervetulleeksi. ” Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi 
eloon, hän oli kadoksissa mutta on nyt löytynyt.” (Luuk. 
15:11-32).

Islam (kuten juutalaiset profeetatkin) opettaa, että on 
typerää ajatella, että millään veriuhrilla, eläimen tai ihmisen, 
voisi lahjoa Jumalaa tai ”ostaa” Jumalan anteeksiannon; vain 
sydämen kääntyminen voi tehdä sen. Emme milloinkaan 
voi todella ansaita Jumalan anteeksiantoa, mutta meille on 
opetettu, että merkitsevää on meidän rakkautemme Häntä 
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kohtaan ja se, miten elämme, miten kovasti yritämme.
Jeesus opetti kertomuksessa lampaasta ja vuohista (Matt. 

25:31-46), että ihmisten pääsy Taivaan valtakuntaan ei 
niinkään perustu heidän uskoonsa, tietoonsa tai älyynsä 
(sillä he voivat todella olla yksinkertaisia sieluja), vaan siihen, 
ovatko he ruokkineet nälkäiset, pukeneet alastomat, vierailleet 
sairaiden luona ja niin edelleen.

Samanlaisia sanomia sai profeetta Muhammed monien 
hadithien mukaan:

”Jumala sanoi: ”Olen lähellä palvelijoideni ajatuksia, 
kun he ajattelevat Minua, ja olen heidän kanssaan, kun 
he muistavat Minua— Jos joku lähestyy minua vaaksan 
verran, minä lähestyn häntä kyynärän verran—Jos joku tulee 
luokseni kävellen, minä tulen hänen luokseen juosten. Ja jos 
joku kohtaa minut kantaen mukanaan maapallon kokoista 
syntitaakkaa eikä ole asettanut ketään Minun rinnalleni, 
annan hänelle anteeksi.” (Muslim)

”Tuomiopäivänä Jumala tulee sanomaan: ’Oi Aadamin 
poika, olin sairaana etkä vieraillut luonani.’ Mies vastaa: ’ 
Herra, miten olisin voinut vierailla luonasi, Sinähän olet 
maailmojen Herra? ’ Hän vastaa: ’Etkö tiennyt, että palvelijani 
oli sairastunut, etkä vieraillut hänen luonaan? Totisesti, jos 
olisit vieraillut hänen luonaan, olisit löytänyt Minut hänen 
kanssaan. ’ ”(Hadith Qudsi = pyhä hadith)

Usko sinänsä ei riitä, olipa se kuinka harras hyvänsä. 
Paholainen uskoo Jumalaan vakaasti! Hyvin uskovat ihmiset 
voivat tulla harhaanjohdetuiksi ja viettää elämänsä uskoen 
vääriin asioihin. Todellista uskoa tukee aina ihmisen elämän 
laatu. Tämä oli myös se viesti, jota välitti Jeesuksen veli 
Jaakob, joka oli hänen seuraajansa ja Jerusalemin kirkon 
ensimmäinen johtaja.

”Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa 

mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa 
häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja 
jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: ’Menkää 
rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin’, jos 
ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on 
uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja se on kuollut. Ehkä 
joku nyt sanoo: ’Sinulla on usko, minulla teot.’ Näytä sinä 
minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon 
teoillani.” (Jaak. 2:14-18)

Jos Muhammed todella oli aito profeetta, miksi häntä ei 
ennustettu Raamatussa kuten Jeesus?

Useimmilla muslimeilla ei ole tarpeeksi asiantuntemusta 
vastatakseen kysymykseen kunnolla. Itse asiassa jotkut 
Raamatun tutkijat ovat nähneet mahdollisia profetioita 
Vanhassa Testamentissa, vaikka on huomautettava, että 
sellaisiakaan profeettoja kuin Mooses ja Jesaja ei ennustettu. 
Ei ole erityistä syytä, miksi Muhammed olisi. Ennustus ei ole 
välttämätön edellytys profeetalle.18

On esitetty, että Uudessa Testamentissa kohdassa Matt. 
11:11 olisi mahdollinen ennustus. Jeesus sanoi: ”Totisesti: 
yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa 
suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten 
valtakunnassa, on suurempi kuin hän.”  Kovia sanoja, joiden 
armeliain kristittyjen ehdottama selitys on, että kun kerran 
Johannes Kastaja ei hyväksynyt Jeesusta ”siksi joka on tuleva”, 
kaikki kristityt, jotka hyväksyivät, olivat kehittyneempiä kuin 
hän. Yksi islamilainen selitys on että sana vähäinen (saghir) 
merkitsee todellisuudessa viimeistä Jumalan lähettämistä 
profeetoista – arabian sana saghir ’pieni, vähäinen, nuori’ 
merkitsee usein perheen nuorinta. Muslimit antavat enemmän 
painoa kohdalle Joh. 1:21 ja 25: Juutalaiset lähettivät 
Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: ”Kuka 
sinä olet? (Tämä tarkoittaa: oletko Kristus?) – Oletko Elia? 
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– Oletko se luvattu profeetta?” Johannes Kastaja vastasi 
kieltävästi kaikkiin kysymyksiin, mutta on huomattava, että 
kysymyksiä oli kolme. He kysyivät häneltä myös: ”Miksi 
sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia etkä se 
profeetta?” Tämä on aina hämmentänyt kristittyjä, koska he 
eivät ole ymmärtäneet, että oli tuleva toinen profeetta, joka ei 
ollut Kristus. 

Jeesuksen pitkä jäähyväispuhe viimeisen ehtoollisen 
iltana löytyy Johanneksen evankeliumin luvuista 14 – 17. 
Näissä jakeissa Jeesus viittaa useita kertoja Pyhän Hengen 
tulemiseen ja Puolustajaan. Muslimit esittävät, että nämä ovat 
todellisuudessa viittauksia profeetta Muhammediin. He eivät 
hyväksy ajatusta, että Pyhä Henki olisi erillinen ”henkilö” 
Pyhässä Kolminaisuudessa, vaan että se tarkoittaa Jumalan 
toimintaa, jota on aina ollut olemassa, aivan kuten Jumalakin 
on aina ollut. Heidän mielestään käsitys, että Pyhä Henki ei 
olisi ollut aktiivinen Jeesuksen eläessä maan päällä, on outo, 
samoin se, että hänen olisi pitänyt palata Isän luo, jotta Pyhä 
Henki voisi laskeutua ja alkaa taas toimia, ja ovat ymmällään, 
kun heille sanotaan, että Jeesus uskoi näin. Kuitenkin näissä 
katkelmissa Pyhä Henki tuntuu todella viittaavan henkilöön.

”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni 
lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, 
mitä olen teille puhunut.” (Joh. 14:26)

”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. 
Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta.” 
(Joh. 15:26)

”ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän 
paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio.” 
(Joh. 16:8)

”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan 
koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan 
puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 

Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, 
hän saa minulta.” (Joh. 16:13-14)

Muslimille tämä vaikuttaa ennustavan osuvasti Profeetta 
Muhammedin kutsun. Kukaan muslimi ei tietenkään yritä 
väittää, että Muhammed on Pyhän Kolminaisuuden kolmas 
henkilö, kuten jotkut kristityt saattavat loukkaantuneina 
ajatella. On kuitenkin mielenkiintoista spekuloida, voisiko 
kreikan sana parakletos, joka merkitsee puolustusasianajajaa, 
viitata profeetta Muhammediin puolustamassa todellista 
uskoa Jeesukseen trinitaarien ylenpalttisuutta vastaan. 
Vielä kiintoisampi on ajatus, että sana olisi väännös sanasta 
periklytos, joka merkitsee ”ylistettyä”. Ei-muslimit ja ne, jotka 
eivät osaa arabiaa, eivät tiedä, että nimi Muhammed merkitsee  
ylistettyä (hamd).

Jos muslimit kerran tunnustavat juutalaisten profeettojen 
aitouden, miksi he eivät osoita Vanhaa Testamenttia 
kohtaan samanlaista kunnioitusta kuin juutalaiset ja 
kristityt?

Useimmat tavalliset muslimit eivät ole oppineita eivätkä 
todennäköisesti tunne Raamattua. Nykypäivänä useimmat 
kristitytkään eivät kuitenkaan ole lukeneet sitä; kaiken lisäksi 
vielä muutamia vuosisatoja sitten sitä saattoivat lukea vain ne, 
jotka puhuivat kreikkaa, hepreaa tai latinaa, ja pitkän aikaa 
kirkko taisteli ankarasti estääkseen sen kääntämisen tavallisen 
kansan puhumille kielille. Teologit nimittäin tiedostivat 
kaikki vaikeudet, jotka syntyisivät tulkinnoista ja halusivat 
pitää nämä ristiriitaisuudet oppineen papiston käsissä poissa 
tavallisilta ihmisiltä, jotka saattaisivat alkaa harjoittaa oman 
järjen käyttöä tekstien suhteen.

Muslimioppineet kunnioittavat Raamattua, mutta 
katkelmat, joita olemme tässä lyhyesti tarkastelleet, osoittavat 
tarkkanäköiselle lukijalle, että he voivat arvostaa juutalaisia ja 
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kristittyjä tekstejä vain tietyin varauksin. Milloin selkeä opetus 
on profeetan julistamaa ”Herran sanaa”, se näyttää pitävän 
yhtä sen kanssa, mitä myöhemmin ilmoitettiin Muhammedille 
(Jumalan rauha ja siunaukset hänelle). Muslimioppineet ovat 
yhtä mieltä monien kristittyjen nykyoppineiden kanssa siitä, 
että suuri osa Vanhaa ja Uutta Testamenttiä ei ole suoraan 
Jumalalta tullutta tekstiä, vaan inhimillisten kirjoittajien 
ja toimittajien työtä, ja nämä ovat lisänneet, poistaneet ja 
muokanneet materiaalia omien periaatteidensa mukaisesti. 
Siksi teologit voivat tehdä omia päätelmiään siitä, onko jokin 
tietty katkelma, lainaus tai ihmeteko raportoitu luotettavasti.

Useimmat kristityt oppineet eivät ole kovin kaukana 
islamilaisesta kannasta, vaikka on epätodennäköistä, että 
tavallinen muslimi tai kristitty kadunmies kykenisi seuraamaan 
vastakkaisuuksia täydellisesti, ellei hän ole opiskellut teologiaa. 
Epäilemättä vannoutunut trinitaarikristitty väittäisi, että 
sellainen hyvin juutalainen lause kuten se, jonka mukaan 
kristittyjen tulee säilyttää koko juutalainen laki muutoksitta 
(Matt. 5:17-19) ei ole aitoa Jeesuksen puhetta, vaan että sen 
on keksinyt juutalaismielinen toimittaja, ehkä kääntynyt 
juutalainen kirjuri, ja siksi se tulee hylätä. Mutta nämä 
trinitaarit eivät mielellään hyväksy, että muslimit hylkäävät 
ne muutamat trinitaarien viittaukset Jeesukseen Jumalan 
poikana kristillisessä ”oikeaoppineessa” merkityksessä pitäen 
niitä myös toimittajien työnä.

Muslimeja luulisi miellyttävän shirkin (=kenenkään 
liittäminen Jumalan rinnalle) poissaolo koko Vanhassa 
Testamentissa. Jeesukseen aikoihin asti yhdellekään 
juutalaiselle opettajalle tai profeetalle ei ilmoitettu tai edes 
annettu aihetta epäillä, että Jumala olisikin todellisuudessa 
kolme persoonaa yhdessä tai että Aadam olisi syyllistynyt 
perisyntiin ja sen vuoksi kaikki tulevat ihmiset joutuisivat 
rangaistuksi, kunnes Jumala inkarnoisi itsensä lunastaakseen 
heidän sielunsa. Vanhan Testamentin profeettojen koko 

kamppailu oli Jumalan ykseyden säilyttämiseksi alueen 
baalilaisia kultteja vastaan, jotka olivat trinitaareja ja joihin 
kuului neitseestä syntyneitä, kuolevia ja kuolleista nousevia 
pelastaja-jumalia.19

Profeetat opettivat myös, että Jumalan oikea ”kansallisuus” 
ei ollut mikään erityinen rotu tai kansa, vaan niiden ihmisten 
muodostama ”kansa”, jotka uskoivat ja hyväksyivät tiettyjä 
jumalallisia lakeja ohjeikseen ja muotoilivat elämänsä tiettyjen 
uskonnollisten ja armeliaiden periaatteiden mukaan.

Muslimeista hälyttävä on Vanhan Testamentin synkkä 
puoli, joka opettaa jotakin erilaista: että juutalaiset olivat 
erityinen rotu. Tarkastellessaan kansansa historiaa jotkut 
Vanhan Testamentin kirjoittajat (ja tietyt poliittisesti aktiiviset 
nykyjuutalaiset) vetoavat tuohon käsitykseen teurastaessaan 
vihollisiaan tai laajentaessaan maa-alueitaan väittäen Jumalan 
käskeneen heitä.

Kaikkina aikakausina kolonialistit ja kaikki kansat ovat 
aina hakeneet oikeutusta valloituksilleen ja ryöstöretkilleen. 
Kaikki on luvallista sille, joka kuuluu ”Jumalan valittuun 
kansaan” ja toteuttaa ”Jumalan tahtoa”. Ristiretkeläiset 
pitivät itseään ”Jumalan aseena”, samoin inkvisiittorit, 
ne kveekarisiirtokuntien perustajat, jotka aloittivat 
syntyperäisten amerikkalaisten kansanmurhan, Australian 
asuttajat, jotka yrittivät hävittää olemattomiin Australian 
aboriginaalit, ”pyhät” venäläiset kansanmurhaajat, Bismarkin 
Saksan ”Gott mit uns” –vainoajat, Hitler Auschwitzeineen, 
”kristityt sotilaat”, jotka Yhdysvallat lähetti Vietnamiin tai 
Etelä-Afrikkaan lähetetyt valkoihoiset, joilla oli ”Jumalalta 
saatu tehtävä”.

Tosiasiassa ajatus juutalaisista valittuna kansana on 
historiallisesti katsottuna lapsellinen, sillä juutalaisiksi 
itseään kutsuvat tulevat maailman kaikista roduista. On 
myös kysyttävä, miksi vain yhden kansan kirjoitukset olisi 
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hyväksyttävä, kun kerran kaikki ekspansionistiset ryhmät 
ovat ilmaisseet tämän etuoikeutetun määritelmän itsestään. 
Lisäksi moinen väite oikeuttaa aina väkivaltaisuuden, 
laajentumisyritykset ja sortovallan; se on myös teologisesti 
kestämätön, sillä jos jotkut ovat ”valittuja”, muut ovat 
väistämättä ”hylättyjä” ja ilman toivoa – mikä tuskin on se 
ylevä sanoma, jota profeetat opettivat.

Taipumus sokeaan fanaattisuuteen ja kovasydämisyyteen 
ei tietenkään rajoitu juutalaisten historiaan, mutta on 
oikeudenmukaista huomauttaa, että Vanhan Testamentin 
profeetat tiesivät hyvin tästä taipumuksesta kansansa 
keskuudessa ja puhuivat sitä vastaan, usein itselleen 
kohtalokkain seurauksin. Jeesus esimerkiksi sanoi: ”Jerusalem, 
Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty 
sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota 
lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! 
Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne 
on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette 
minua tästedes näe ennen kuin sanotte. ’Siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimessä.’” (Matt. 23:37-39)

Mitä lähettiläs Jeesuksen ihmeellisiin opetuksiin Uudessa 
Testamentissa tulee, muslimit uskovat, että heidät on 
sekoitettu Pyhän Kolminaisuuden opilla – doktriinilla, jota 
heidän mukaansa Jeesus ei koskaan opettanut. He uskovat, 
että alkuperäinen kirkko (jota johti Pyhä Jaakob Jerusalemissa 
yhdessä Pyhän Pietarin lähetystyön kanssa) ei suunnitellut 
erontekoa juutalaisiin ollenkaan.

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja 
kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan 
toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, 
ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, 
ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois 
yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten 
opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. 

Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan 
taivasten valtakunnassa suureksi.” (Matt. 5:17-19)

Kolminaisuusteologia tulee tarpeelliseksi ihmiskunnan 
pelastumisen kannalta, jos uskotaan perisyntiin, ihmiskunnan 
toivottomaan tilaan, ja pelkoon, että Jumala ei jostakin syystä 
ole kykenevä antamaan anteeksi katuville ”tuhlaajapojilleen” 
tulematta ihmiseksi ja uhraamatta itseään.

On vahinko, että useammat kristityt eivät tutki Vanhan 
Testamentin ajatuskulkua lähemmin – varsinkin tärkeää 
kohtaa Hesekielin kirjassa 18 (erityisesti jakeet 1-4, 14-17, 
20-23, 30-31), jonka mukaan vain ”sielu, joka tekee syntiä, 
kuolee. Poika ei kärsi isän pahoista teoista” jne.

Tekstistä käy selvästi ilmi, miten virheellinen on vanha 
käsitys, että esi-isien synnit vaikuttavat elävien ikuiseen 
kohtaloon. Jumala tuomitsee jokaisen yksilön hänen omien 
ansioittensa mukaan. Jos hyväksymme Hesekiel 18:n totena 
ilmoituksena, koko sovituksen teologian sanoma tulee 
tarpeettomaksi.

Uskovatko muslimit ihmeisiin?

Uskovat. Ihmeitä pidetään Jumalan tekoina, jotka jollakin 
tavoin rikkovat tai häiritsevät luonnonlakeja saadakseen 
aikaan jonkin hämmästyttävän tapahtuman. Hartaat ihmiset 
ovat taipuvaisia uskomaan vahvasti ihmeisiin sillä perusteella, 
että Jumala voi tehdä niin kuin haluaa ja pystyy puuttumaan 
luonnonlakeihin miten tahtoo.

Jumala ei pakota ihmisiä uskomaan mihinkään; ajatus, 
että ihmisen eteen tuodaan ihme, jotta saadaan hänet 
uskomaan tai olemaan uskomatta, ei ole Jumalan tapa 
toimia. Meillä on aina vapaus valita oikean ja väärän välillä. 
Kun tietyt epäuskoiset yrittivät saada profeetta Muhammedia 
esittämään erilaisia ihmetekoja saadakseen heidät uskomaan 
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sanomaansa, pyyntöön vastattiin aina kieltävästi: ”- Olenko 
minä muuta kuin Jumalan lähettämä ihminen?” (Koraani 
17:93) Tosiasiassa heidän edessään oli jo paljon suurempia 
ihmeitä kuin jotkin typerät temput. Koraanin ilmoittaminen 
itsessään on suurin ihme.

Kristityt voivat todeta, että myös Jeesus joutui samanlaisiin 
tilanteisiin. Yksi hänen kohtaamistaan kiusauksista työnsä 
alkuaikoina oli todistaa olevansa Jumalan poika hyppäämällä 
pyhäkön harjalta Jerusalemissa usean sadan jalan 
pudotuksen alla oleville kiville. Jumala tietysti säästäisi häntä 
vahingoittumiselta (Matt. 4:4-7, Luuk. 4:9-12). Jeesuksen 
vastaus Paholaiselle oli: ”Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi” 
viitaten Jumalan sanoihin Moosekselle (V Moos. 6:16).

Vaikka profeetta Jeesusta kuvataan islamissa 
”ihmeidentekijänä” Jumalan tahdosta, myös profeetta 
Muhammedin uskottiin tehneen joitakin ihmetekoja, mutta 
tätä ei erityisemmin painoteta. Hän ei milloinkaan väittänyt 
olevansa yli-ihminen tai omaavansa yliluonnollisia kykyjä. 
Häntä pyydettiin sanomaan Koraanissa ”Sano: En minä 
voi hyödyttää tai vahingoittaa itseäni hiukkaakaan, ellei 
Jumala niin tahdo. Olisinhan hankkinut paljon omaisuutta, 
eikä mikään paha olisi minua kohdannut, jos olisin tiennyt 
salatun. Minä vain varoitan ja tuon ilosanoman uskoville.” 
(Koraani 7:188)

Äitini kysymys: Miksi tyttäreni, jonka olen aina uskonut 
olevan älykäs ja järjissään, valitsi tulemisen yhdeksi niistä 
muslimeista?

Rakas lukija, toivon että jos olet lukenut kirjani läpi, 
minun ei ole tarpeen lisätä mitään siihen minkä olen jo 
sanonut. Kuten niin monet muut ihmiset, jotka ovat 
kääntyneet islamiin, minäkin olen huomannut, että se 
vastaa moneen niistä kysymyksistä, joita olin miettinyt, sekä 

teologisiin että moraaliin ja etiikkaan liittyviin. Olen jakanut 
monien muiden kääntyneiden kanssa tunteen oman paikkani 
löytämisestä, tulemisesta kotiin.

En voi väittää olevani hyvä muslimi - Jumala tietää, että 
teen monia asioita väärin ja erehdyn usein. Luojalle kiitos, että 
Hän ei rankaise meitä sen mukaan mitä todella ansaitsisimme, 
vaan on ihmeellinen Anteeksiantaja ja Armahtaja. Todellinen 
muslimi ei voi väittää olevansa täydellinen ihminen - se 
olisi naurettavaa. Ihmiset ovat täynnä vikoja, antavat 
periksi kiusauksille, joutuvat mahdottomiin tilanteisiin, 
sanovat asioita joita eivät tarkoita, pakenevat epämiellyttäviä 
tilanteita ja asioita, eivät suostu näkemään asioita joita eivät 
pysty käsittelemään. Kaikki me teemme näin, vaikka ehkä 
yritämmekin kovasti olla Jumalan hyviä palvelijoita. Kaikki 
me tiedämme niiden pöyhkeyden, jotka ajattelevat olevansa 
täydellisiä - tai ainakin olevansa hyvin paljon lähempänä 
tuota määrettä kuin muut - ja luulen, että voimme olla salaa 
tyytyväisiä itseemme, sillä tuollaiset tyypit yleensä ajavat 
ihmisiä pois Jumalasta pikemminkin kuin tuovat toivottomia 
lähemmäs Häntä. Ei ole meidän asiamme tuomita ketään - 
Hän ei katso vain tekoihimme, vaan myös vaikuttimiimme ja 
aikomuksiimme.

Olin valtion koulun palveluksessa uskontotiedon 
pääopettajana yli kolmekymmentä vuotta, ja jouduin 
kirjoittamaan tuhansia raportteja sekä rimpuilevista että 
loistavista oppilaista. Miten usein tapasinkaan älykkään 
oppilaan, jonka arvosana tietojen osalta oli kiitettävä, mutta 
luonteen osalta olisin antanut korkeintaan välttävän, jos 
lomakkeessa olisi ollut sopiva kohta. Ja niin usein tapasin 
älynlahjoiltaan varsin vaatimattomia oppilaita, jotka olivat 
lämminsydämisiä, vaatimattomia, työteliäitä, epäitsekkäitä 
ja viehättäviä ihmisiä. Luojalle kiitos, että Hän ei tule 
testaamaan ja tuomitsemaan meitä aivojemme perusteella 
– aivomme eivät ole meidän vastuullamme, sillä Hän itse on 
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ne meille jakanut. Ei tule olemaan inhottavia kokeita, jotka 
leimaavat meidät epäonnistujiksi ja saavat meidät näyttämään 
typeriltä. Ei, tärkeää on se, mitä itse teemme elämällämme, 
miten valjastamme elämämme toisten palvelemiseksi ja 
pyrimme jättämään jälkeemme omalta kohdaltamme hiukan 
paremman maailman kuin se, mihin synnyimme, mikäli 
mahdollista. 

Uskon myös, että yksi tärkeimmistä ominaisuuksista 
ihmisessä on rehellisyys omassa elämässä ja sen noudattaminen, 
mitä itse pitää totena. Siksi minä valitsin tulemisen ”yhdeksi 
niistä muslimeista” – ei siksi, että olisin äkkiä lakannut 
pitämästä Jeesuksesta tai että olisin äkkiä ”politisoitunut” ja 
halunnut ryhtyä terroristiksi tai että olisin äkkiä päättänyt, 
että minun täytyy ryhtyä jonkun miehen palvelijaksi. Näillä 
asioilla ei ole mitään tekemistä islamin kanssa. Minusta tuli 
muslimi, koska olin jossakin vaatimattomassa mielessä teologi 
ja koska löydettyäni islamin todelliset opetukset, uskoin 
niihin. En tahtonut aiheuttaa hankaluuksia tai huolestuttaa 
perhettäni tai loukata ketään - mutta tuli aika, jolloin 
ollessani kirkossa jumalanpalveluksessa ehtoollisen aikana en 
yksinkertaisesti pystynyt nousemaan ja lausumaan kristillisiä 
opinkappaleita vakaumuksella.

Keskustelen harvoin teologiasta vanhempieni kanssa. Se 
saa heidät kiusaantuneiksi ja ärsyttää heitä. Äitini vastustaa 
lujasti kaikenlaista ”tilaan joutumista” ja rauhoittuu, kun 
kerron, että Koraani neuvoo meitä jättämään toiset rauhaan 
ja vain näyttämään esimerkkiä niin hyvin kuin osaamme, 
vastaamaan kysymyksiin ja kertomaan uskostamme vain 
pyydettäessä tai muuten sopivassa tilanteessa. Koraani sanoo:

”Sano: Uskottomat, minä en palvo sitä, mitä te palvotte, 
ettekä te palvo Häntä, jota minä palvon, enkä minä ole 
palvova sitä, jota te palvotte, ettekä te ole palvova Häntä, jota 
minä palvon. Teillä on uskontonne ja minulla uskontoni.” 

(Koraani, suura 109)
Jokainen on vastuussa omasta uskostaan. Uskoa ei voida 

pakottaa, sitä voidaan vain tarjota toisille hyvistä syistä. 
Ihmiset, joilla on omat ajatukset ja oma usko, pitävät yleensä 
kiusallisena maanvaivana niitä, jotka tunkeutuvat heidän 
seuraansa täynnä lähetystyön kiihkoa. Olen kuitenkin 
tehnyt parhaani esittääkseni joitakin selityksiä ja vastatakseni 
joihinkin kysymyksiin, jotka useimmin olen kuullut islamin 
kritisoijien esittävän. Uskon rehellisesti, että kritiikki 
perustuu useimmiten väärään tietoon islamista, ja kun 
väärinkäsitykset on kunnolla selvitetty ja kirkasta sinistä vettä 
laskettu äärimmäisten islamin ”oikean ja vasemman siiven” 
välille, in sha’a Allah, moni saadaan lähtemään polulle, jota 
me muslimit pidämme oikeana tienä.

Rukoilen siis, että Jumala siunaa kaikki teidät tämän kirjan 
lukijat, antaa teille rauhan ja Hänen suuren rakkautensa ja 
anteeksiantavaisuutensa ymmärtämiseen. 

Aamen.
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Alaviitteet
Jeesuksella oli sama ongelma oletetussa kotikaupungissaan 
Nasaretissa, jossa hänet torjuivat ne, jotka olivat tunteneet hänet 
koko hänen ikänsä, ja hän on maininnut, että ”profeetta ei saa 
osakseen epäkunnioitusta, paitsi omassa maassaan ja oman 
kansansa parissa”.
Esimerkiksi kertomuksessa profeetta Abraham uhraa Koraanin 
mukaan poikansa Ismaelin eikä Iisakia.
Suura tarkoittaa Koraanin lukua. Jaetta kutsutaan ayaksi.
II Moos. 3:14
Tätä aihetta on syvällisemmin käsitellyt Ismail Raji al-Faruqi, 
Islam and other Faiths, Leicester: The Islamic Foundation, 
1998.
al-Faruqi, s. 87-88.
Raamatuntutkijat tuntevat ”toimittajat” tunnuksilla J, E, D ja P. 
Kirjaimet viittaavat sanoihin Jahve, Elohim, Deutoronomion (V 
Mooseksen kirja) ja papisto. He tuntevat myös muita lähteiden 
yksityiskohtia ja kritiikkiä.
Kaksi kirjaa unitarismin ja trinitaaristen oppien historiasta ja 
vastakkaisuuksista kiinnostuneille: Muhammad ’Ata ur-Rahman 
ja Ahmad Thomson, Jesus, Prophet of Islam (tarkistettu painos), 
Lontoo: Ta-Ha Publications, 1996 ja al-Hassan bin Talal, 
Christianity in the Arab World, Lontoo: SGM Press, 1998.
Jesus, Prophet of Islam s. 157.
Sanotaan, että vain muutamat Profeetan Seuralaisista osasivat 
lukea ja kirjoittaa. Luku- ja kirjoitustaitoisiin kuuluivat seuraavat 
naiset: hänen vaimonsa Aisha bint Abu Bakr, Hafsah bint Umar, 
Umm Salama bint Abu Umayya ja Zaynab bint Jahsh.
Koraani 16:61.
Koraani 3:47.
Kristityt kommentaarit yleensä tulkitsevat Jeesuksen kiusauksia 
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toisin. Hän joutui kiusaukseen muuttaa kiviä leiväksi, hypätä 
pyhäkön harjalta ja kumartaa palvomaan paholaista, jotta 
saisi haltuunsa kaikki maailman kuningaskunnat. Huolellinen 
lukeminen paljastaa, että Jeesus todellisuudessa joutui 
kiusaukseen sanoa ja uskoa olevansa Jumalan poika, mistä hän 
kieltäytyi ehdottomasti.
Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeita sanotaan 
synoptisiksi, koska heidän kertomuksensa Jeesuksen elämän 
tapahtumista noudattavat enemmän tai vähemmän samoja 
pääpiirteitä.
”Q” tulee saksan sanasta quelle, joka tarkoittaa lähdettä. Se 
käsittää jakeet, jotka ovat yhteisiä Matteuksen ja Luukkaan 
evankeliumille, mutta joita ei ole Markuksen evankelumissa.
Katso esim. Luuk. 4:19, 24; 7:16; 8:33, joissa Jeesusta kutsutaan 
profeetaksi, Luuk. 3:13 ja 26, 4:27 ja 30, joissa Jeesusta 
kutsutaan Jumalan palvelijaksi, Apt. 2:22, jossa Pietari kutsuu 
Jeesusta Jumalan hyväksymäksi mieheksi, 1. Tim. 2:5, jossa 
Paavali sanoo: ”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja 
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus”.
Jihad on arabiaa ja tarkoittaa ponnistelua, kamppailua ja 
kilvoittelua.
Esim. V Moos. 33:1-3, Jes. 21:40 ja 42:1-21, Habakuk 3:3.
Kirjani The Mysteries of Jesus, Sakina Press 2000 esittää 
todisteita siitä, että kaikki trinitaarikristittyjen opit ja rituaalit 
olivat olemassa jo kauan ennen Jeesuksen maanpäällistä elämää 
ja voisivat olla olemassa vieläkin, vaikka Jeesus ei olisi koskaan 
syntynytkään!
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