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ristiinnaulittaisi. Piilouduin muilta ja itkin itsekseni, koska minulle 
opetettiin aina, että “miehet eivät itke”. En voinut ymmärtää, miten 
niin hyvää miestä pystyttiin kohtelemaan niin raa’asti. Lapsena tämä 
tapahtuma istutti minuun syvän rakkauden tätä mahtavaa profeettaa, 
Jumalaa kohtaan. Muille lapsille jouluna saadut lelut, vastaukset heidän 
toiveisiinsa, olivat ehkä syy heidän kiintymykseensä Jeesusta kohtaan.

Jos kirkon tavoitteena oli jotenkin luoda kunnioitusta Jeesusta kohtaan, 
minun kohdallani he ainakin onnistuivat. Opin rakastamaan Jeesusta 
enemmän kuin omia vanhempiani. Kuitenkin aloin epäilemään 
Jumalan voimia jo varsin varhaisessa iässä. Minun käsitykseni mukaan 
Jumala pystyi tekemään mitä tahansa hän halusi. Hän oli luonut 
universumin, maan, auringon, kuun, tähdet ja ihmiset. Pohdin, miksi 
hän ei voinut estää Jeesusta kuolemasta ristillä. Tämän ongelman 
ratkaisemiseksi kiipesin takapihallani pienen seinän päälle ja haastoin 
Jumalan, tai siltä se ainakin omasta mielestäni vaikutti, ja sanoin: “Jos 
olet todella niin voimakas ja pystyt tekemään mitä tahansa haluatkaan, 
anna minulle voima lentää, kun hyppään tältä seinältä alas. Muutoin 
en usko, että olet niin voimakas, koska et voinut pelastaa Jeesusta 
ristiltäkään.” Seinä ei onneksi ollut kovin korkea, sillä putosin suoraan 
maahan. Jokaisella yrityksellä lähteä lentämään vakuutuin entistä 
enemmän siitä, ettei Jumala ollutkaan niin kaikkivoipa. Lapsen naiivi 
analyysi, totta tosiaan!

Kun aloitin lukion, vanhempani antoivat minun työskennellä 
valokuvaajan kanssa - miehen, jota seurasin useisiin paikkoihin. 
Paljastui myös, että hän oli varsin kuuluisa ennustajan lahjoistaan. 
Mihin tahansa menimmekään, monet hänen naispuolisista asiakkaistaan 
kysyivät häneltä tulevaisuuden tapahtumista. Tätä tehtävää varten 
hän poltti ruskeaa tupakkaa ja sen palaessa ja tuhkan tippuessa, hän 
“paljasti” tietoa tulevaisuudesta asiakkailleen. Sain tietää myös, 
että hän oli hypnotisoinut ihmisiä oppiakseen salaisia asioita heidän 
elämistään ja hän vastaili sen jälkeen heidän kysymyksiinsä.

Kaikki nämä kokemukset jäivät alitajuntaani varsin nuoressa 
iässä. Tämän aikana vanhempani työskentelivät parapsykologiaan 
erikoistuneessa yksikössä, joka tieteenalana keskittyy paranormaalien 

ESITTELY

Katolilaisena minulle uskoteltiin aina, että katolilaisuus on ainoa 
oikea uskonto, ja että juutalaisuus oli vain valmistelua kristinuskolle. 
Tästä syystä kaikki muut uskonnot olivat väärässä. Kuulin itse asiassa 
islaminuskosta ensimmäisen kerran vuonna 1978. Olin oppinut, että 
muslimit uskoivat kristillisyyden ja juutalaisuuden pyhään alkuperään. 
Koraanin mukaan Allah (oikea nimitys Jumalalle arabiaksi) [1] 
lähetti profeettoja jokaiseen maahan ohjaamaan ihmisiä totuuden ja 
vanhurskauden tielle.

Kristinuskon sanoman juurruttamiseksi mieleeni katolinen kirkko 
suunnitteli opit, joka lapsuudessani jäi mieleen hyvin suurella 
todennäköisyydellä. Nämä opit muuttivat ihmisten uskomuksia ja 
käyttäytymistapoja heidän koko loppuelämänsä ajaksi. Keskeisenä 
hahmona on Jeesus ja täten, katolilaiset rituaalit koskevat suurimmilta 
osin tapahtumia, jotka ovat sidoksissa hänen syntymäänsä, oletettuun 
kuolemaansa ja ylösnousemukseensa; hänen syntymästään, jonka 
oletetaan olleen jouluna, hänen väitettyyn ristiinnaulitsemiseensa 
pääsiäisenä. Nämä uskonnolliset riitit esiteltiin ihmisille vuosituhansia 
Jeesuksen lähdön jälkeen, eivätkä ne pohjautuneet mihinkään 
jumalalliseen.

Venezuelalaiseen perinteeseen tyypillisellä tavalla odotin Jeesuksen 
tuovan lahjalistastani löytyviä lahjoja joulukuun 24. päivänä. 
Perheemme oli köyhä ja minulla oli useita veljiä ja siskoja, joten oli 
ymmärrettävää, ettei “Jeesus-lapsi” voinut tuoda minulle kaikkea 
pyytämääni. Minua kuitenkin askarrutti, miten Jeesus pystyi tekemään 
niin monia ihmeitä, kuten olin nunnilta ja papeilta oppinut, mutta 
hän ei voinut tuoda minulle kolmipyörää? Eikö se toive ole helpompi 
kuin kuolleiden herättäminen henkiin? Tästä johtuen “Jeesus-lapsen” 
konsepti jätti minut pettyneeksi vuosi toisensa jälkeen.

Kun pääsiäinen lähestyi, katsoin yleensä useita tarinoita televisiosta, 
missä kerrottiin miten Jeesusta kaltoinkohdeltiin ennen hänen väitettyä 
ristiinnaulitsemistaan. Halusin kiivetä TV-pöydän päälle ja auttaa 
häntä jotenkin. Pyysin Jumalalta apua, ettei hänen “poikaansa” 
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palvovat ja joka käskee koko ihmiskuntaa palvomaan yksin Häntä, 
on sama Vanhassa testamentissa mainittu Jumala. Juutalaiset kutsuvat 
häntä virheellisesti Jehovaksi (ה הָֹו  vaikka Abraham, Iisak ja Jaakob ,(ְי
eivät tunteneet Häntä sillä nimellä kuten 2. Mooseksen kirjassa 
3/6 todetaan. Hän on myös sama Jumala, joka mainitaan Uudessa 
testamentissa, jossa kristityt kutsuvat häntä virheellisesti Isäksi. Hän 
tosiaan on Ainoa, Aito Jumala, jonka herruus, jumaluus sekä Hänen 
kauniit nimensä ja mahtavat ominaisuudet on vahvistettu pyhissä 
kirjoissa, joille yli neljä biljoonaa ihmistä on antanut siunauksensa 
(pääasiassa Koraani, Vanha testamentti ja Uusi testamentti). Siitäkin 
huolimatta, että näissä kirjoissa, Koraania lukuun ottamatta, mainitaan 
Häneen soveltumattomia asioita. Vastaava nimimuoto arameaksi on 
Elah (אלה), mutta sen tarkka muoto on Elaha (אלהא). Se kirjoitetaan 
(ʼĔlāhā) raamatun arameaksi ja (ʼAlâhâ) syyriaksi, kuten assyrialainen 
kirkko sitä käyttää, nämä molemmat tarkoittavat yksinkertaisesti 
“Aito Jumala”. Raamatun hepreassa käytetään useimmiten monikkoa 
(mutta toiminnallisesti yksiköllistä) muotoa Elohim (אלהים), mutta 
harvemmin käytössä on myös yksikkömuoto Eloah (אלוּה). (katso NIV 
Compact Dictionary of the Bible, Douglas, s. 42) Aramean sanakirjan 
mukaan voimme huomata, että sana nro. 904 lausutaan AaLah, mikä 
viittaa nimeen Ainoa, Aito Jumala. Tämä vahvistetaan Raamatun 
Aramaic Peshitta -käännöksen tekstissä, joka on 300-luvulta nykyistä 
ajanlaskua. Se on vahvistettu myös Kuolleenmeren kääröissä, sekä 
Juudaksen evankeliumissa. Maineikas heprealainen teologi Adam 
Clarke korostaa, että arabialainen sana “Allah” on se sana, mistä 
heprealainen sana Jumalalle (אלה, Elohim) on lähtöisin. Muslimit 
käyttävät yhä tätä nimeä, kuten myös Arabian kristityt sekä juutalaiset, 
ja he lausuvat sen samaan tapaan kuin Danielin kirjassa 3/26, 4/2, 4/17, 
6/20, 6/25, 5/18, 5/21 sekä 7/25. Tämä nimi ei ole kuitenkaan säilynyt 
sen alkuperäisessä muodossaan. Vaikka nimiä ei pitäisi kääntää, 
on tämä tietty nimi käännetty Kaikista Korkeimmaksi Jumalaksi. 
Havainnollistaaksemme tämän, Daniel 6/20 kertoo, “ לגבא וכמקרבה 
 חיא אלהא עבד דניאל לדניאל ואמר מלכא ענה זעק עציב בקל לדניאל
 Ja kun) .”מן־אריותא לׁשיזבותך היכל בתדירא פלח־לה אנתה די אלהך
hän pääsi kuopan lähelle, hän huusi surullisella äänellä Danielille. 
Kuningas puhui ja sanoi Danielille, Oi Daniel, elävän Jumalan 
palvelija, onko sinun Jumalasi, jota alinomaa palvelet, kyennyt 

ja psyykkisten ilmiöiden tutkimiseen. Olin heidän seuranaan 
useita kertoja, jotta näin mitä tutkimuksissa tapahtui ja opin siellä 
meditaation, henkien, riivatuksi tulemisen ja kuolleiden kanssa 
puhumisen konseptit [2]. Siellä opin rukoilemaan kahdesti päivässä 
pienellä, isäni huolella ja omistautumisella rakentamalla alttarilla. 
Eräässä kokoontumisessa kokoontumisen johtaja valmisteli minulle 
talismaanin, jonka hän sanoi suojelevan minua. Tuota talismaania 
kannoin mukanani kaikkialla, minne meninkään.

Tällä välin mietin jatkuvasti Jeesuksen väitettyä ristiinnaulitsemista. 
Siihen aikaan isälläni oli kirja, jota hän luki usein. Teos oli nimeltään 
”Jeesuksen elämä Luojan Itsensä ohjaamana”. Isäni kertoi minulle, 
että kirjan mukaan Jeesus oli matkannut useisiin paikkoihin 
Jerusalemin ulkopuolella ja tämä tieto loi minuun varovaista 
optimismia siitä, että löytäisin vastauksen hänen ristiinnaulitsemiseensa 
liittyen.

Kun valmistuin lukiosta, sain stipendin, jonka avulla pääsin 
opiskelemaan insinööriksi Yhdysvaltoihin. Otin stipendin ilomielin 
vastaan. Ennen matkaani vuonna 1977, minulla oli negatiivinen 
kokemus, joka vaikutti luottamukseeni kristinuskoon. Näin kahden 
kristityn miehen auttavan toista miestä, joka kärsi epileptisestä 
kohtauksesta keskellä katua. Sen jälkeen he tutkivat hänen 
lompakkonsa läpi ja varastivat sieltä hieman rahaa.[3] Vaikka 
yksittäisten ihmisten tekojen perusteella ei voidakaan määritellään, 
onko jokin uskonto oikeassa vai ei, eivätkä nämä miehet edustaneet 
rehellisiä ja luotettavia kristinuskovia (juutalaisia ja kristittyjä), 
kosketti tämä tapahtuma minua syvästi. Joillekin tämä saattaa vaikuttaa 
merkityksettömältä, mutta olin itse nähnyt, miten isäni oli rangaissut 
veljeäni ankarasti hänen tuodessaan kotiin kadulta löytämänsä 25 
senttiä, eikä hän osannut antaa tyydyttävää selitystä siitä, mistä rahat 
olivat tulleet.

[1] “Allah” on sana, jota arabiankieliset kristityt ja juutalaiset käyttävät 
Jumalasta. Sana on kieliopillisesti uniikki, koska sillä ei ole 
monikkomuotoa eikä sukua (esim. maskuliinista tai feminiinistä), 
mikä on johdonmukaista islamin konseptin kanssa. Allah, jota muslimit 
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kutsumalla muuta Jumalaa kuin Allahia, vaikka ne joita kutsuttaisiinkin 
olisivat Jumalan profeettoja, kuten Muhammed tai Jeesus, rauha 
olkoon heidän sieluillaan, tekee hän vain sopimuksen näiden pahojen 
henkien kanssa tai hän etsii apua muilta demoneilta pahojen henkien 
manaamiseksi.

[3] Raamatulliset tekstit kieltävät selkeästi varastamisen ja muut pahat 
teot, kuten kymmenessä käskyssä sanotaan: “Ja niin Jumala puhui 
kaiken tämän: Minä olen Herra, sinun Jumalasi… Sinulla ei saa 
olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan 
jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla… Älä kumarra 
äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas 
Jumala… Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä... Kunnioita 
isääsi ja äitiäsi... Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. 
Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. Älä tavoittele 
toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan… äläkä mitään, 
mikä on hänen.” (2. Moos 20/1-17) Nämä tekstit muodostavat 
osan Raamatusta, joka on samassa linjassa Koraanin kanssa; niiden 
vaikutus ihmisten elämään on kuitenkin kadonnut lähes täysin 
muiden Raamatun tekstien vuoksi, jotka selkeästi ovat ristiriidassa 
kymmenen käskyn kanssa. Luoja, hänen rajattomassa armossaan, 
paljasti Koraanin, hänen viimeisen ilmestymisensä ihmiskunnalle, 
vahvistaakseen totuuden siitä, mitä hänen aikaisemmista 
ilmestymisistään oli jäljellä ja määrittääkseen, mikä niissä on totta.

[4] Kaikkivaltias Allah kuvailee kristinuskoon uskovia (juutalaisia ja 
kristittyjä), jotka ovat rehellisiä ja luotettavia seuraavalla tavalla: 
“Niiden keskuudessa, jotka ovat saaneet Pyhän kirjan, on sellaisia, että 
jos uskot heille säilytettäväksi suuren määrän kultaa, he palauttavat sen 
sinulle.” (Koraani 3/75)

pelastamaan sinut leijonilta?) Strongs Hebrew -sanakirjan nro. 
H427 täsmää heprean sanaan (allah), joka esiintyy yhden kerran 
yhdessä jakeessa KJV:n heprealaisessa hakemistossa. Amerikkalainen 
teologi, pappi ja kirjailija Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921) 
vahvistaa tämän tiedon Scofield Bible Reference -kirjassa, jonka hän 
on kirjoittanut yhteistyössä kahdeksan johtavan teologin kanssa. 
Itseasiassa, lukemattomat raamatulliset tekstit korostavat Jumalan 
nimen tuntemisen ja ymmärtämisen tärkeyttä. Nämä ovat Jesaja 52/6, 
”Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni.”; Pslamit 
91/14 ”Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän 
tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.”; Jesaja 12/4, ”...
Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret 
tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen 
nimensä on korkea.”; ja 2. Mooseksen kirja 20/7, ”Älä käytä väärin 
Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, 
joka käyttää väärin hänen nimeään.”; Johannes 17/6. “Minä olen 
ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta 
ja annoit minulle. He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. 
He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi.”; Johannes 17/26, “Minä 
olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta 
heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja 
jotta minä näin pysyisin heissä.”; Matteus 6/9, “Pyhitetty olkoon 
sinun nimesi.”; Apostolien teot 15/14, “Simon kertoi, kuinka Jumala 
ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman 
kansan.” Jeesuksen ennustus Profeetta Muhammedin tulemisesta, 
rauha olkoon heidän kanssaan, sisältää “Sillä minä sanon teille, että 
te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte, Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä.” (Matteus 23/39)

[2] Kuolleet eivät todellisuudessa pysty puhumaan eläville. Itse asiassa 
paholainen imitoi kuolleiden ääniä kommunikoidakseen elävien 
kanssa. On huomioon otettavaa, että Allahin rukoileminen ja Koraaniin 
viittaaminen ja jotkut profeetta Muhammedin nöyristä rukouksista 
ovat todella tehokkaita tapoja pahojen henkien manaamiseen. Se, että 
kuka tahansa muslimi pystyy tähän, tarjoaa selkeän todisteen Koraanin 
ihmeellisestä luonteesta. Kun joku väittää pystyvänsä manaamaan 
demoneja lukemalla sanoja Raamatusta tai muusta kirjasta tai 
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moskeijassa. Hänen nimensä oli Jamil Abdur-Razzaq Irakista ja hän 
puhui englannin kielen panettelusta. Muistan, miten hänen äänensä 
oli kimeä ja tunteellinen. Kun hän puhui, katselin ympärilläni olevia 
ihmisiä kuin hän olisi puhunut jostain muusta pahaa, mutta hän ei 
puhunut kenestäkään erityisesti. Uskon hänen tavoitteensa olleen luoda 
katumuksen tunnetta niissä, jotka syyllistyivät panetteluun.

Samana päivänä joku lähetti minulle kirjeen, jossa oli muutamia 
vihkosia, joissa vertailtiin islamia kristinuskoon. En ehtinyt lukea niitä 
pitkään aikaan, sillä kiireeni Oklahoma State Universityn ensimmäisen 
vuoden opinnoissa veivät kaiken aikani. Näiden vertailevien vihkosten 
kautta opin, että Islam ja Jeesuksen sanoma olivat molemmat Jumalan 
sanaan pohjautuvia. Jeesus sanoi, että hänen sanomansa ei tullut 
häneltä itseltään, vaan Jumalalta: “En minä ole puhunut omissa 
nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä 
minun tulee puhua ja julistaa.” (Joh. 12:49) Samalla tavoin profeetta 
Muhammed selitti, että Jumala on lähettänyt hänelle sanomansa enkeli 
Gabrielin kautta: “Totisesti, tämä Koraani on ylhäältä, maailmojen 
Herralta tullut sanoma. Sen mukana on tullut uskollinen henki 
(Gabriel) sydämeesi, jotta olisit yksi niistä, jotka varoittavat.” 
(Koraani 26:192-193)

Tästä johtuen, jokaisen uskonnon totuus ja todisteet sen jumalallisesta 
alkuperästä riippuvat pohjimmiltaan Jumalan alkuperäisen sanan 
säilymisen ja ihmiskunnalle välittymisen tarkkuudesta. Poikkeavuuden 
ja epävarmuuden taso riippuu siitä, miten tarkkaan profeettojen sana 
on välittynyt muille. Jos näitä sanoja ei ole välitetty tarkasti eteenpäin, 
ja ne ovat kärsineet sen sijasta vääristelystä, on hyvin todennäköistä, 
että alkuperäisen sanoman viesti on kadonnut ikiajoiksi. Näin ollen, 
jotta voidaan tehdä oikeutettu ja puolueeton vertailu kristinuskon 
ja islamin välillä, täytyy määrittää se, miten hyvin evankeliumit ja 
Koraani ovat pysyneet erossa vääristelyltä, lisäyksiltä ja poistoilta. 
Koska tavoitteena on tuoda esiin totuus arvon lukijalle, ja ottaen 
huomioon, että aika ajoin henkilökohtaiset tapahtumat eivät vakuuta 
joitakin, tässä kirjassa tullaan tekemään vertailuja kahden maailman 
vaikutusvaltaisimman uskonnon, kristinuskon ja islamin välillä, joilla 
on eniten seuraajia kaikkien rotujen ja valtioiden kesken, ja jotka ovat 

KOKEMUKSENI YHDYSVALLOISSA
Vuonna 1977 saavuin Yhdysvaltoihin aloittaakseni yliopisto-opintoni. 
Ensiksi minun täytyi mennä kouluun oppiakseni englantia. Siellä 
tapasin useita ihmisiä, jotka uskoivat eri asioihin ja tulivat eri puolilta 
maailmaa. Englantia puhuvassa koulussa Seattlessa, Washingtonissa 
minulla oli huonekaveri nimeltään Fouad, joka tuli Saudi-Arabiasta ja 
oli juuri viimeistelemässä maisterin tutkintoaan. Eräänä päivänä hän 
kysyi minulta voisiko hän rukoilla huoneessa. Sanoin ettei minulla ole 
mitään ongelmaa asian kanssa. Olin yllättynyt, sillä se oli ensimmäinen 
kerta, kun näin muslimin rukoilevan. Ennen rukoilemisen aloittamista 
hän peseytyi. Hän pesi kätensä, puhdisti suunsa ja nenänsä, pesi 
naamansa ja käsivartensa, pyyhki otsansa ja korvansa ja pesi jalkansa 
[1] huoneemme pienessä lavuaarissa. Näin ensimmäistä kertaa jonkun 
puhdistavan jalkansa lavuaarissa, joka oli tarkoitettu käsien pesuun.
Tämän jälkeen tarkkailin hänen liikkeitään rukouksien aikana. Hän 
nousi ylös, kumartui, nousi takaisin pystyyn ja laskeutui maahan. 
Samalla muistelin itse, miten rukoilimme kirkossa aikanaan pelkästään 
polvistumalla, mutta Fouad teki asian täysin eri tavalla. Hetki tämän 
jälkeen hän lähti laitoksesta ja useisiin kuukausiin en nähnyt toista 
muslimia rukoilemassa.

Ruokatunnin aikaan englanninkielisessä koulussamme vieraskieliset 
oppilaat useista eri maista istuivat alas ja puhuivat useista eri 
aiheista. Muistan selkeästi, miten kerran puhuimme uskonnoista ja 
rukouksista, kerroin heille, että: “Rukoilemme sillä tavalla, miten esi-
isämme rukoilivat.” Kerroin heille, miten heidän esi-isänsä rukoilivat 
aurinkoa, kuuta ja tähtiä ja miten perinne on siirtynyt sukupolvelta 
toiselle nykypäivään saakka. Olin alkanut jopa epäilemään Jumalaan 
uskomisen lähtökohtaa. Syvälle juurtunut kristillinen ideologiani 
kuitenkin esti minua muuttumasta ateistiksi.[2]

Yhtenä päivänä päädyin vierailemaan moskeijassa, jossa näin useita 
ihmisiä rukoilemassa samalla tavalla, kuin olin nähnyt Fouadin 
aiemmin rukoilemassa. Rukouksen jälkeen he jäivät istumaan lattialle 
kuuntelemaan seremoniaa. Koska muutkin ihmiset istuivat, liityin 
heidän seuraansa ja kuuntelin imaamia, miestä, joka johtaa rukousta 
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evolutionismin puolesta. Tunnettu Paul C. Vitxz, kertaluontoinen 
ateisti, julisti uskoaan Jumalaan kuuluisassa kirjassaan ”Faith of 
the fatherless: The Psychology of Atheism”. Yhdessä lausunnossaan 
hän sanoi, ”Oletan, että Jumalaan uskomisen suurimmat esteet 
eivät ole rationaalisia, vaan – yleisesti ottaen – niitä voidaan sanoa 
psykologisiksi. En halua loukata tämän yleisön merkittäviä filosofeja – 
uskojia tai epäuskojia - mutta olen melko vakuuttunut, että jokaiseen, 
joka on taivuteltavissa rationaalisella argumenteillä, vaikuttaa ei-
rationaaliset psykologiset tekijät sitäkin enemmän.” John Paul Sarte, 
ranskalainen filosofi, dramaturgi, novelisti, poliittinen aktivisti, biografi 
ja kirjallisuuskriitikko, yksi eksistentialismin ja fenomenologian 
avainhenkilöistä sekä yksi 1900-luvun ranskalaisen filosofian ja 
marxismin johtohahmoista, hylkäsi myös ateismin hieman ennen 
kuolemaansa. Ranskalainen kirjailija ja filosofi Voltaire, joka oli myös 
ateisti, sanoi ennen kuolemaansa, “Kuolen ihaillen Jumalaa, rakastaen 
ystäviäni, en vihaten vihollisiani ja inhoten taikauskoa.” Kirjassaan 
”Lajien synty”, Charles Darwin kirjoittaa, “Toinen näkemys Jumalan 
olemassaolosta, yhdessä järjen eikä tunteiden kanssa, vaikuttaa minut 
painoarvollaan. Tämä on seurausta äärettömästä vaikeudesta, tai sen 
sijaan mahdottomuudesta kuvitella tätä suunnatonta ja ihmeellistä 
universumia, sekä ihmisen kyvystä katsoa kauas menneisyyteen ja 
kauas tulevaisuuteen, sokeuden tai välttämättömyyden seurauksena. 
Tämän takia minun on pakko katsoa alkulähteeseen, saadakseni 
edes jollain lailla yhtä viisaan mielen kuin sillä ihmisellä; ja 
ansaitsen tulla kutsutuksi teistiksi.” Richard Dawkins, maailman 
pahamaineisin ateisti, myönsi tietävänsä kaiken ja salli siten itselleen 
mahdollisuuden olla väärässä. TV- haastattelussa hän kertoi olevansa 
lähes sataprosenttisen varma siitä näkemyksestään, että luojaa ei olisi. 
Lisäksi hän kuitenkin myönsi, ettei voi olla varma siitä, etteikö Jumalaa 
olisi olemassa. Ateisteilla ei ole todisteita Jumalan olemassaoloa 
vastaan. He vain arvailevat, kuten Koraani (45/24) toteaa, “He sanovat 
myös, ei ole olemassa muuta kuin tämä maallinen elämämme; 
me elämme ja kuolemme, ja mikään muu kuin aika ei hävitä 
meitä. Mutta siitä heillä ei ole mitään tietoa, he ainoastaan 
lausuvat arveluja.” Todistustaakka lankeaa sille joka Jumalan 
olemassaolon kieltää, eikä sille, joka Häneen uskoo. Jos ryhmä ihmisiä 
näkee kellon metsässä, he myöntävät sillä olevan tekijä, ja jos joku 

kaikista läheisimmin kytköksissä eri uskomuksiin. Tämän jälkeen 
tulen kertomaan tapahtumia omien kokemuksieni pohjalta. Toivon, 
että Jumalan tahdon mukaisesti, tämä kirja tulee auttamaan totuuden 
etsijöitä yhden oikean uskonnon löytämisessä.

[1] Islaminusko kiinnittää erityistä huomiota puhtauteen. Se esimerkiksi 
pitää rukouksien pätevyyden edellytyksinä rukoilijan vaatteiden, kehon 
ja rukouspaikan puhtautta puhdistautumisen lisäksi. Puhdistautumista 
suositellaan ennen Koraanin lainaamista ja ennen sänkyyn menemistä. 
Koko kehon puhdistaminen on vaatimus seksuaalisen kanssakäymisen 
jälkeen ja on kiitettävä suorite ennen perjantain seurakuntien välistä 
rukousta. Islam käskee, että uskovien on puhdistettava suunsa, 
harjattava hampaansa, leikattava kyntensä ja viiksensä, poistettava 
intiimialueelta ja kainaloista karvat, käytettävä hajuvettä, pidettävä 
julkiset paikat puhtaina, kuten valonarat alueet, tiet ja vesilähteet, 
sekä välttää kaikin keinoin likaisten ruokien tai niitä syövien eläinten 
syömistä, kuten sikojen. Itse asiassa, se pitää kaikkia näitä palvonnan 
tekoina, jotka tuovat ihmisen lähemmäksi Jumalaa ja joista henkilö 
tulee saamaan jumalallisen palkkion. Mikään muu uskonto ei tule 
lähellekään islamin asettamia kehon ja sielun puhtauden standardeja.

[2] Tiedetään, että monet luonnontieteilijät uskovat Jumalaan, 
päinvastoin mitä ateistit yrittävät saada muita uskomaan (Katso 
esimerkiksi ”50 Nobel Laureates and Other Great Scientists Who 
Believe in God”). Itseasiassa, monet nykypäivän johtavat ateismin 
puolestapuhujat ovat hylänneet ateismin kokonaan. Näihin kuuluvat 
maineikas englantilainen filosofi, professori Anthony Flew, joka 
johti maailmanlaajuista ateistiliikettä yli puolen vuosikymmenen 
ajan. Täytettyään kahdeksankymmentä, Flew julkaisi ’hengellisen’ 
omaelämänkertansa, ”There is a God: How the Worlds Most Notorious 
Atheist Changed His Mind”, jossa hän kertoi uskovansa Jumalaan 
modernin tieteen saavuttamien faktojen ja painavien todisteiden 
perusteella. Francis Sellers Collins, amerikkalainen tohtori- geneetikko, 
kuuluisa sairastuneiden geenien löydöksistä sekä johtajuudestaan 
Human Genome Project -hankkeessa, hylkäsi myös ateismin. Hänen 
teoksiinsa kuuluu ”The Language of God: A Scientist Presents 
Evidence for Belief”, menestyskirja, jossa hän puhuu teistisen 
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EVANKELIUMIT

Evankeliumit tarjoavat näkökulman, jossa kuvataan elämää, kuolemaa 
ja Jeesuksen uudelleensyntymisestä. Niitä kirjoittivat useat ihmiset 
sen perusteella, mitä he olivat kuulleet Jeesuksesta tai mitä tietoa 
hänestä oli saatavilla heille. Vaikka asiasta ei ole mitään pitäviä 
todisteita, on huhuttu, että Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja 
Johanneksen kanoniset evankeliumit, jotka hyväksyttiin osaksi 
Uutta testamenttia, kirjoitettiin vuosien 70 jKr. ja 125 jKr. välillä. 
Raamatun tutkijat tuntuvat olevan eri mieltä asiasta. “Ennen vuotta 
140 jKr.”, lukee ranskalaisen Uuden testamentin sivulla yhdeksän, 
“ei ollut mitään perustetta, millä joku olisi voinut tunnistaa 
evankelisen kirjoituksen.” Jotkut Uuden testamentin tekstien tutkijat 
mainitsevat, että evankeliumit kirjoitettiin toisella vuosisadalla 
suullisen tarinankerronnan ja joidenkin, sittemmin kadonneiden, 
dokumenttien pohjalta. Ihmisten hyväksynnän saamiseksi, ne liitettiin 
kuuluisiin henkilöihin, jotka eivät olleet evankeliumien oikeita 
kirjoittajia. Näitä edelsivät Paavalin kirjeet ja Q-lähde. Ensimmäinen 
kirjoitettu evankeliumi oli Markuksen evankeliumi [1], jota seurasivat 
Matteuksen evankeliumi [2] ja myöhemmin Luukkaan evankeliumi 
[3], jotka tunnetaan yleisesti synoptisina evankeliumeina, koska ne 
sisälsivät useita samoja tarinoita, usein samassa järjestyksessä ja varsin 
samankaltaisesti kirjoitettuna. On selvää, että Matteuksen ja Luukkaan 
evankeliumin kirjoittajilla oli Markuksen työ heidän edessään, kun 
he kirjoittivat omia versioitaan. Tämän voi helposti todeta tekstejä 
vertailemalla. Matteus sisällytti mukaan noin 90% Markuksen työstä, 
kun taas Luukas pysyi yli 50% paikkeilla. Matteus ja Luukas kuitenkin 
saivat käsiinsä muuta materiaalia, jota Markuksella ei ollut. Saksalaiset 
Raamatun kriitikot ovat esittäneet, että olisi olemassa Q-lähde, johon 
he olisivat päässeet käsiksi. M-lähde, hypoteettinen tekstuaalinen 
lähde Matteuksen evankeliumiin, on se erityinen lähde Matteuksen 
evankeliumissa, mitä ei löydy Q-lähteestä eikä Markukselta. 
Luukkaalla taasen oli oma materiaalinsa lähteenään, nimeltä L-lähde 
(Luukkaan mukaan). Johanneksen evankeliumi, jota pidetään yleisesti 
viimeisenä neljästä kanonisesta evankeliumista, kuvastaa kristillistä 
perinnettä, joka poikkeaa muista evankeliumeista.

heistä kieltää sen, hänelle lankeaa väitteensä todistamisen taakka. 
Siksipä ateisteilta, ei uskovaisilta, vaaditaan todisteita siitä, ettei 
Jumala olisi olemassa. Herra Fred Hoyle, englantilainen astronomi/
kosmologi, joka muistetaan nykypäivänä pääasiassa panoksestaan 
tähden ydinsynteesi - teoriassa, sanoi kerran: ”Mahdollisuus, että 
korkeamman elämän muodot ovat käyneet ilmi tällä tavalla, on 
verrattavissa sellaiseen mahdollisuuteen, että kaatopaikan ylittävä 
tornado voisi koota siellä olevista materiaaleista Boeing 747:n.” On 
tosiaan outoa, että ateistit kieltävät Luojan olemassaolon, sillä he 
eivät ole olleet todistamassa omaa luomistaan, saati sitten taivaan ja 
maan. Kuten Koraani (18/51), “En kutsunut heitä todistajina läsnä 
olemaan taivaita ja maata luodessani enkä heitä itseänsäkään 
luodessani. En myöskään kutsunut kansan viettelijöitä ojentamaan 
minulle auttavaa kättänsä.” Se sanoo myös, “Allah saattaa 
teidät ulos äitienne kohduista, teidän siitä mitään tietämättä, 
ja Hän on antanut teille korvat ja silmät ja sydämen, jotta 
voisitte Häntä kiittää.” (16/78) Moderni tiede on iskenyt ateismiin 
vahvistettuaan sen, että universumilla on alku ja romuttanut teorian 
romahtamisen aineen aitoudesta, sekä alkuräjähdysteorian ja toisen 
termodynamiikan lain jälkeen; älykäs suunnittelu (ID) -liikkeen 
nousu, joka osoitti useita heikkouksia evoluutioteoriassa, heikensi 
ateistien kannattamia teorioita; selvät todisteet maailmankaikkeuden 
laajentumisesta; ja sielun olemassaolo, jonka on tieteellisesti todistanut 
Wilder Penfield, Montreal Neurological Instituten perustaja ja yksi 
mahtavimmista neurotieteilijöistä, muiden tieteilijöiden lisäksi. 
DNA:n ja sen monimutkaisen luonnon löytäminen heikensi myös 
ateismia. Sen lisäksi huomattiin, että proteiineilla ja muilla solujen 
alakomponenteilla on erittäin monimutkaiset rakenteet. Se osoittaa 
sellaisten rakenteiden syntymisen mahdottomaksi liikkumattomien ja 
tiedottomien atomien liittyessä yhteen satunnaisesti muodostaakseen 
monimutkaisia rakenteita. Paleontologia on myös todistanut ateismin 
käsitteen ja periaatteen onttouden. Näin on tehnyt myös antrooppinen 
periaate, filosofinen huomio, jonka mukaan havainnot fyysisestä 
universumista täytyy olla verrattavissa sitä havainnoivaan tietoiseen 
ja älylliseen elämään. Mitä enemmän tiede kehittyy, sitä enemmän 
Luojan olemassaolosta saadaan todisteita ja ne selvästi kumoavat 
ateistien levittämät, virheelliset käsitykset.
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Seuraavat tekijät täytyy ottaa huomioon, kun analysoidaan neljän 
kanonisen evankeliumin todenmukaisuutta ja epistolien aitoutta:

1. Jeesukselle alun perin paljastettu evankeliumi, joka mainitaan myös 
Koraanissa [6] sekä nykyajan evankeliumeissa, ei ole enää olemassa.
[7]

2. Jeesuksen sanasta kertovat ensimmäiset dokumentoinnit, jotka 
tapahtuivat lyhyen aikaa hänen taivaaseen nousemisensa jälkeen, ovat 
kadonneet.

3. Evankeliumit kirjoitettiin vuosien 70 jKr. ja 115 jKr. aikana, vuosisatoja 
Jeesuksen kuoleman jälkeen ja ne pohjautuivat kadonneisiin 
dokumentteihin. Tämän seurauksena sisältö on kohdannut löyhää 
manipulointia.

4. Yksikään evankeliumien kirjoittajista ei ole nähnyt tai puhunut 
Jeesuksen kanssa. He eivät olleet siis silminnäkijöitä. 

5. Evankeliumit kirjoitettiin kreikaksi, vaikka Jeesus puhui arameaa.

6. Nykyiset evankeliumit ja suurin osa epistolista valittiin ja vahvistettiin 
vasta 400 jKr., kun vähemmistö sai ajettua ehdotuksen läpi Nikean 
kirkolliskokouksessa vuonna 325 jKr. Ennen tätä päivämäärää 
evankeliumeilla ei ollut mitään kanonista auktoriteettia ja eri 
koulukuntien kirjoittajat muuttivat niitä, jotta ne sopisivat heidän 
henkilökohtaisiin intresseihinsä ja haluihinsa. Tekstien peukalointia on 
tehty kautta aikojen ja se jatkuu vielä nykyäänkin. 

7. Suurin osa Uudesta Testamentista koostuu Paavalin ja hänen 
opetuslastensa kirjoituksista. Paavali, joka ei koskaan nähnyt tai 
kuullut Jeesuksen puhuvan, oli alun perin yksi merkittävimmistä 
Jeesuksen papiston vastustajista. Hän tappoi monia Messiaan seuraajia 
ja vangitsi heitä (Apostolien teot 8/3, 9/1-2) Hän myöhemmin pakotti 
heidät tunnustamaan valheita Jeesusta vastaan (Apostolien teot 26/11). 
Kuitenkin, kun Saul (myöhemmältä nimeltään Paavali) oletettavasti 
kääntyi, ”hän yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki 

Evankeliumit kirjoitettiin sen jälkeen, kun Jeesuksen ensimmäiset 
seuraajat olivat jakautuneet useisiin koulukuntiin. On varmaa, että 
niiden kirjoittajat ovat heijastaneet omia ajatuksiaan evankeliumeja 
kirjoittaessaan. Vaikka evankeliumien kirjoittamisessa on käytettykin 
perinteisiä lähteitä, omista eduistaan kiinnostuneet kirjoittajat eivät 
harrastaneet huolellisuutta alkuperäisen tekstin pitämiseksi erosta 
lisäyksiltä, poistoilta ja muilta korruption muodoilta. Tämän faktan 
ovat vahvistaneet useat kristilliset auktoriteetit [5] ja se mainittiin 
jopa Koraanissa yli 1400 vuotta sitten. Tämän vuoksi epistolat, Vanha 
testamentti ja neljä evankeliumia eivät olleet saaneet inspiraatiotaan 
jumalalliselta pohjalta. Sen sijaan ne on kirjoitettu tuntemattomien 
ihmisten toimesta tuntemattomina päivämäärinä, tuntemattomissa 
sijainneissa, vaikka ne ovatkin olleet suuressa osassa taivaallisten 
paljastusten ytimessä.

On tärkeää mainita, etteivät neljä evankeliumia olleet ainoat 
dokumentit, joita kirjoitettiin vuosisatoja Jeesuksen kuoleman 
jälkeen. Kirkkojen Isät ovat huomioineet tähän listaan lukuisia 
muitakin teoksia, kuten Jaakobin, Pietarin, Tuomaan, Filippuksen 
ja Barnabaksen evankeliumin, mukaan lukien myös Heprealaisten 
evankeliumin, synkretistisen juutalais-kristityn evankeliumin, 
jota lainattiin vain osittain aikaisten Kirkon Isien toimesta. Tämä 
kirjoitettiin arameaksi, samalla kielellä, jota Jeesus puhui, ja sitä 
käyttivät nasaretilaiset, jotka kielsivät hänen pyhyytensä ja pitivät 
häntä vain suurena profeettana. Neljäntenä vuosisatana Jeesuksen 
jälkeen, Evankeliumit Markuksen, Matteuksen, Luukkaan ja 
Johanneksen mukaan, lisättiin osaksi Raamatun päärunkoa, ja kirkko 
julisti muiden jäljellä olevien dokumenttien olevan harhaoppisia. 
“Jumalan sanaksi” julistettuihin teksteihin tehtiin kuitenkin vielä 
muutoksia tämän jälkeenkin. Vuosien saatossa samat evankeliumit 
ilmestyivät edeltäjistään poikkeavina teksteinä, mikä on kiistaton 
todiste näiden kirjojen kohtaamasta korruptiosta. Yksinkertainen 
vertailu Douay-Rheimsin Raamatun (julkaistu v. 1582) ja Kuningas 
Jamesin Raamatun (julkaistu v. 1611) välillä näyttäisi miten suuren 
määrän muutoksia kirjat ovat kokeneet. Myöhemmät julkaisut 
osoittavat useita muita muutoksia tapahtuneen vielä tämänkin jälkeen.
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Nämä faktat mainitaan tässä todisteina siitä, ettei Jeesuksen 
evankeliumi, jonka Jumala hänelle paljasti, ole päätynyt meille 
alkuperäisessä muodossaan. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan 
todeta, että nykypäivän Raamatun neljä evankeliumia ja epistolat, 
jotka niitä seuraavat, eivät voi olla millään tavoin samanlaisia tai 
vertailukelpoisia Jeesukselle paljastetun evankeliumin kanssa. 
Seuraavat tiedot vahvistavat edellä mainitun väitöksen.

Uusi testamentti, johon modernit kristilliset doktriinit pohjautuvat, 
on käynyt läpi radikaaleja muutoksia ja melkein jokainen uudistettu 
teos eroaa aiemmasta jollain tavalla. Jotkut vireillä olevat muutokset 
ovat niin perusteellisia, että ne iskevät suoraan kristinuskon ytimeen. 
Esimerkiksi ainoat kaksi mainintaa Jeesuksen ylösnousemuksesta, 
jotka löydettiin Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista, on poistettu 
vuoden 1952 versiosta. Nämä kohdat sisälsivät todisteita, jotka tukivat 
väitettä Jeesuksen ylösnousemuksesta: “Kun Herra oli puhunut 
heille, hänet otettiin vastaan taivaassa, jossa hän istui Jumalan 
oikealle kädelle. (Mark. 16:19) ja “Siunatessaan hän erkani heistä, 
ja hänet otettiin ylös taivaaseen.” (Luuk. 24:51). Ensimmäisenä 
mainittu lainaus Markuksen evankeliumista kohdasta 16:19 ja useat 
sitä seuraavat kohdat on poistettu kokonaisuudessaan. Luukkaan 
evankeliumin kohdasta 24:51 taasen on poistettu sanat “hänet otettiin 
ylös taivaaseen”.

Matteuksen evankeliumin kohdassa 16:27-28 lukee, että: “Ihmisen 
Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin 
hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Totisesti: tässä 
joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin 
näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana.” 
Koska tämä profetia ei koskaan toteutunut, voimme päätellä, että se 
oli valheellisesti kirjoitettu Jeesukselle, joka oli todellinen Jumalan 
profeetta ja jonka profetioista ei voi erehtyä.

Matteuksen evankeliumi on ristiriidassa itsensä kanssa samalla sivulla, 
jossa puhutaan Pietarista: “Jeesus sanoi hänelle: “Autuas olet sinä, 
Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä 
veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: 

pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut 
opetuslapsi. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet 
apostolien luo.” (Apostolien teot 9/26-27) Tämä tapahtui sen jälkeen, 
kun Paavali väitti Jeesuksen ilmestyneen ja puhuneen hänelle matkalla 
Damaskokseen. Hän sai itselleen todistajan [8] esittämättä mitään 
todisteita vahvistaakseen tämän väitteen todeksi (Apostolien teot 9/3-
8). Yllättävää kyllä, hänestä tuli yhtäkkiä Jeesuksen puolestapuhuja, 
väittäen Jeesuksen nimittäneen hänet saarnaamaan maailmalle. 
(Apostolien teot 9/3-6) [9] Paavali myös syytti heidän, jotka ”eivät 
uskoneet hänen olevan opetuslapsi”, olevan uskosta eksyneitä.  
(1. kirje Timoteukselle 6/20-21) Hän kuvailee Barnabasta, joka on ollut 
hänelle hyvä, ”tekopyhyyteen tempautuneeksi”. (Kirje galatalaisille 
2/13) Paavali antoi itselleen jopa oikeuden levittää opetuksia, jotka 
olivat ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen opetusten kanssa ja uhmasi 
”lakia”, jota Jeesus oli tullut toteuttamaan.[10] (Apostolien teot 
21/20 ja Kirje roomalaisille 7/6) Siksi voimme lukea: “Paavali 
halusi mennä kokouspaikalle, mutta opetuslapset estivät häntä.” 
(Apostolien teot 19/30) Hän myös julisti: “Aasian maakunnassa 
kaikki ovat luopuneet minusta.” (2. kirje Timoteukselle 1/15) ja 
“Kukaan ei tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut yksin.”  
(2. kirje Timoteukselle 4/16) 

8. Vanhimmat saatavilla olevat raamatulliset tekstit ovat Codex Vaticanus, 
Codex Sinaiticus ja Codex Alexandrinus, kaikki päivätty 3000- ja 
4000-luvulle eKr. Muutosten laajuutta evankeliumeissa on hankala 
määrittää verrattuna näihin päiväyksiin, varsinkin kun otetaan 
huomioon evankeliumien kielen olevan kreikka, vaikka Jeesus puhui 
arameaa.

9. Neljännen ja viidennen vuosisadan jälkeen Kristuksen kuolemasta 
löytyvissä teksteissä on useita eroavaisuuksia.

10. Kokonaisuudessaan evankeliumit yhdessä epistolien kanssa sisältävät 
useita virheitä ja toistensa kanssa ristiriidassa olevia asioita.[12] 
Raamatun tutkijoiden joukossa on myös epävarmuutta siitä, ketkä 
kirjoittivat evankeliumit todellisuudessa.
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kaksi Aijan tyttären Rispan poikaa, Armonin ja Mefibosetin, jotka 
tämä oli synnyttänyt Saulille, sekä viisi Saulin tyttären Merabin 
poikaa, jotka tämä oli synnyttänyt meholalaiselle Adrielille, 
Barsillain pojalle.”

Uudessa, amerikkalaisessa versiossa vuodelta 1973, nimi Michal, 
kuten Toisen Samuelin kirjan kohdassa 21:8, joka esiintyy niin 
kuningas Jamesin versiossa kuin myös Jehovan todistajien Uuden 
maailman käännöksessä, korvattiin Merabilla ristiriidan välttämiseksi. 
Johanneksen evankeliumin kohta 1:18 puuttuu ongelmaan, joka 
liittyy Jumalan näkemiseen niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissa 
sanomalla: “Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.” Tämän 
varmistaa myös saman kirjan kohta 4:12. Ensimmäinen Mooseksen 
kirjan kohta 32:31 kertoo kuitenkin täysin eri tarinan: “Jaakob antoi 
paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi: “Minä olen nähnyt Jumalan 
kasvoista kasvoihin, * ja silti olen elossa.” Yllättäen myöskin 
Toinen Mooseksen kirja vahvistaa tämän tiedon kohdassa 33:11: “Ja 
Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen 
puhuu toiselle ihmiselle.” Toisen Mooseksen kirjan kohdassa 24:9-
11 sanotaan myös, että: “Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä 
seitsemänkymmentä Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät 
Israelin Jumalan… He saivat katsella Jumalaa, ja he söivät 
uhriaterian.”

Johanneksen evankeliumin kohdassa 3:13 lukee myös, että: “Kukaan 
ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: 
Ihmisen Poika.” Tämä on taas suorassa ristiriidassa Mooseksen 
ensimmäisen kirjan kohdan 5:24 kanssa, jossa lukee: “Hän vaelsi 
kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti 
hänet luokseen”, sekä Toisen Kuninkaiden kirjan kohdan 2:1 kanssa: 
“Sinä päivänä, jona Herra oli nostava Elian tuulenpyörteessä 
taivaaseen…”

Otettiinko siis vain Kristus ylös taivaaseen, vai myös Enoch ja Elia? 
Tämän lisäksi Vanhasta testamentista on useita toistensa kanssa 
ristiriidassa olevia versioita (hepreaksi, kreikaksi, samariaksi jne.), 
joiden kirjoittajat ovat suurimmilta osin tuntemattomia Raamatun 

Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä 
eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten 
valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on 
sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös 
taivaissa vapautettu.” (Matteus 16:17-19) Matteuksen evankeliumin 
kohta 16:23 sotii kuitenkin täysin tätä vastaan, koska siinä lukee, 
että: “Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: ‘Väisty tieltäni, 
Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi 
eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!’”

Väitettyyn ristiinnaulitsemiseen liittyen, Matteus 27:44 sanoo, 
että: “Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli 
ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.” Tässä mainitut rosvot 
toimivat yhdessä. Luukkaan evankeliumin kohta 23:39-40 kuitenkin 
sanoo, että: “Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi 
hänkin Jeesusta. Hän sanoi: ‘Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt 
itsesi ja meidät!’ Mutta toinen moitti häntä: ‘Etkö edes sinä pelkää 
Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta?’” Jälkimmäisessä 
esimerkissä he eivät toimi yhdessä, vaan päinvastoin ovat täysin eri 
mieltä.

Muutoksia, korjauksia ja ristiriitaisuuksia löytyy niin Uudesta 
testamentista kuin myös Vanhasta testamentista.[13] Esimerkiksi  
Toisen kuninkaiden kirjan kohdassa 8:26 meille sanotaan, että: 
“Ahasja oli kuninkaaksi tullessaan kahdenkymmenenkahden 
vuoden ikäinen…”, kun taas Toisen aikakirjan kohta 22:2 sanoo,  
että: “Kuninkaaksi tullessaan Ahasja oli kahdenkymmenenkahden 
vuoden ikäinen…” Toinen ristiriita löytyy Toisen kuninkaiden 
kirjojen kohdasta 24:8, jossa sanotaan: “Jojakin oli kuninkaaksi 
tullessaan kahdeksantoistavuotias, ja hän hallitsi Jerusalemissa 
kolme kuukautta”, kun taas Toisen aikakirjan kohta 36:9 väittää, että: 
“Jojakin oli kuninkaaksi tullessaan kahdeksantoistavuotias, ja hän 
hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta ja kymmenen päivää.”

Toinen Samuelin kirja sanoo kohdassa 6:23, että: “Eikä Saulin 
tytär Mikal koko elinaikanaan saanut lasta”, joka on selkeässä 
ristiriidassa saman kirjan kohtaan 21:8, jossa lukee, että: “Hän otti 
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[4] Tämä Johannes ei ole sama kuin apostoli Johannes. Encyclopedia 
Britannican mukaan, jonka kirjoittivat 500 Raamatun tutkijaa: 
“Johanneksen apostoli on selkeästi väärennetty.”

[5] Encyclopedia Britannican mukaan: “Tärkeät tarkoitukselliset 
muutokset, kuten kokonaisten kappaleiden lisääminen, tapahtui…” vol. 
2, sivut 519-521. Katolisen Raamatun esittelyluvussa sivulla 13 lukee, 
että puhtaaksikirjoittajat olivat selkeästi lisänneet asioita vuosisatojen 
varrella, jotka eivät kuulu alkuperäiseen tekstiin, jonka tuloksena teksti 
on täynnä kaikenlaista korruptiota, joka näkyy kaikissa moderneissa 
kopioissa. RSV:n esittelyssä, jonka tuottivat 32 kristillistä asiantuntijaa, 
jota tukee yli 50 konsultatiivista ryhmää, sanoo: “Kuningas Jamesin 
versiossa on huolestuttavia puutteita… ja näitä puutteita on niin paljon 
ja ne ovat niin vakavia…”

[6] Jumala sanoi Jeesuksesta näin: “...Hänelle Me annoimme 
evankeliumin, joka sisälsi johdatuksen ja valkeuden”  
(Koraani 5:46)

[7] “Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin 
sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja 
kertomaan, mitä hän teki.” (Mark. 14:9 ja Matt. 26:13). Näin 
jokaisen, joka haluaa oppia Jeesuksen alkuperäisistä teoista, pitäisi 
perehtyä Koraaniin. 

[8] Pauluksen väitteille ei ollut silminnäkijöitä. Silmännäkijänä 
toimiminen omasta näkökannasta ei ole oikeellista ja sen hylkää 
Raamattu itsessäänkin. Kuten Johanneksen evankeliumin kohta 5:31 
sanoo: “Jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä.” 
Kerronnan useissa eri versioissa on monia muitakin ristiriitaisuuksia. 
Apostolien tekojen kohdassa 9:7 sanotaan esimerkiksi: “Saulin 
matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät 
havainneet ketään”, kun taas Apostolien tekojen kohta 22:9 sanoo, 
että: “Ne, jotka olivat kanssani, näkivät valon mutta eivät kuulleet 
sen ääntä, joka minulle puhui.” Paulus sai tällä pohjattomalla 
väitteellä, jolle ei ollut mitään todisteita, läpi sen mitä ei voimalla 
muuten saanut. 

asiantuntijoille. Sama tilanne pätee ranskalaiseen versioon, jossa 
lukee, että: “suuri osa Raamatun kirjojen kirjoittajista ja muokkaajista 
on oletettu olevan Jumalan edustajia heidän väkensä puolesta ja he 
ovat anonyymejä.” Islamin asema Raamattuun verrattuna on reilu 
ja puolueeton. Se pitää Raamattua kirjana, jossa on jonkin verran 
totuuksia ja jonkin verran valheita, jotka ovat pilanneet sen jaloa 
alkuperää. Islamilainen kritiikki, joka erottaa totuuden valheesta 
perustuu profeetta Muhammedin oppeihin (sunna). Yksinkertaisesti 
kaikki sisältö Raamatussa, joka on samassa linjassa Koraanin ja sunnan 
kanssa ovat hyväksyttäviä, kun taas näistä eroava sisältö on hylätty 
valheellisena. Muita väitteitä Raamatusta ei hyväksytä, eikä kielletä. 
Jumalan profeetoilleen, Aabrahamille, Moosekselle, Daavidille, 
Jeesukselle, sekä useille muille paljastamat alkuperäiset tekstit ovat 
sellaisia, joihin muslimien on uskottava vahvasti, sillä se kuuluu uskon 
pilareihin; muutoin kyseistä henkilöä ei pidetä muslimina. [14]

[1] Dennis Eric Ninehamin mukaan, joka on brittiläinen teologi ja 
akateemikko, ei ole ketään tämän nimistä henkilöä, jolla olisi ollut 
läheinen suhde Jeesuksen tai kuuluisan ensimmäisen kirkon kanssa.

[2] Professori Herring kieltää pyhän Matteuksen auktoriteetin sanomalla, 
että: “Matteuksen evankeliumia ei kirjoittanut Matteus, vaan 
pikemminkin joku toinen henkilö, joka haluaa pysytellä nimettömänä 
jostain syystä.” Faustus, manikealainen piispa, joka kirjoitti n. 
400jKr., tuntuu olevan ainoa muinaisten aikojen kirkon ihmisistä, joka 
kieltää Matteuksen auktoriteetin sanomalla: “Matteus ei kirjoittanut 
evankeliumia.” Pyhä Williamsilla on sama mielipide, kuten myös Le 
Pere Didonilla kirjassaan ’Jeesuksen elämä’.

[3] Luukkaan evankeliumia lukiessa tulee selväksi, ettei hän väitä olevansa 
jumalallista taustaa millään tavoin. Tri Bacon, American Journal of 
Technologysta kielsi Luukkaan auktoriteetin tammikuussa 1918 ja 
mainitsee olevansa skeptisempi lukujen I-XV primitiivisen luonteen 
lähteestä tai lähteistä. 
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[12] Raamatussa esiintyvät lukuisat virheet saivat Robert Kehl-Zellerin 
toteamaan kirjassaan Raamatun Autenttisuus, että yksikään toinen kirja 
ihmiskunnan historiassa ei ole kärsinyt niin monesta muutoksesta, 
virheestä tai korruptiosta kuin Raamattu. Tämä luo selkeää kontrastia 
William Muirin ja Laura Vaglierin lausuntoihin Koraanista.

[13] Toinen Vatikaanin ekuumeeninen kokous, joka tunnettiin epävirallisesti 
nimellä Vatikaani II (1962-1965) myönsi Vanhassa testamentissa 
olevan virheitä: “Nyt Vanhan testamentin kirjat, ihmiskunnan 
tilanteen mukaisesti ennen Kristuksen tuomaa pelastusta, paljastaa 
kaikille ihmisille Jumalan tietouden ja tavat, joilla Jumala on 
oikeudenmukainen ja armollinen, miten hän hoitaa asiansa 
ihmisten kanssa. Nämä kirjat kuitenkin sisältävät asioita, jotka ovat 
keskeneräisiä ja väliaikaisia, mutta näyttävät kuitenkin todellisen, 
pyhän pedagogiikan.” Providentissimus Deus “On the Study of Holy 
Scripture”, jonka kirjoitti paavi Leo XIII 18. marraskuuta 1893 sanoo, 
että: “On epäilemättä totta, että puhtaaksikirjoittajat ovat tehneet 
virheitä Raamatun tekstien kanssa.” Jäljelle jää vain sanottavaksi, että 
myöntyminen on paras todiste kaikista.

[14] Lainattu Bart Ehrmanin viimeisestä toteamuksesta evankeliumien 
luotettavuudesta. Saatavilla osoitteessa: https://www.youtube.com/
watch?v=Sacqnmc9jfA.

[9] Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:1 sanoo, että: “Rakkaat ystävät, 
älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa ovatko 
ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä 
profeettoja.” Paulus itse myöntää, että valehteli saarnassaan: Mutta 
jos minun valheellisuuteni vain lisää Jumalan kirkkautta, kun sen 
ansiosta hänen totuutensa yhä korostuu, miksi minut sitten tuomitaan 
syntisenä?” (Room. 3:7)

[10] Matteuksen evankeliumin kohdan 5:17-18 mukaan Jeesus sanoi, 
että: “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.” Paulus yritti kerätä itselleen mahdollisimman monta 
seuraajaa, vaikka tämä sotisikin Jeesuksen puhtaita oppeja vastaan 
tai hänen tapaansa kertoa totuutta, jonka hän omaksui millä tahansa 
tavalla, missä tahansa tilanteessa. Paulus itse myöntää huijanneensa, 
valehdelleensa ja ohjanneensa ihmisiä harhaan oman etunsa vuoksi. 
Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille lukee kohdassa 9:19-23, 
että: “Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut 
kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. 
Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin 
juutalainen; voittaakseni lain alaisina eläviä olen näille ollut kuin 
lain alainen, vaikka en olekaan lain alainen. Voittaakseni ilman 
lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en 
olekaan Jumalan lakia vailla -- onhan minulla Kristuksen laki. 
Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut 
kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen 
evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen.” 

[11] Jotkut Raamatun tutkijat osoittavat, että tuhannet evankeliumien 
teksteistä ovat olemassa, mutta mikä on näiden tekstien todellinen 
arvo, mikäli emme löydä kahta identtistä versiota? Kansainvälisen 
Uuden Testamentin Käännöksen mukaan: “Jokainen meille tullut 
versio Uudesta testamentista on jollakin tavalla erilainen muihin 
verrattuna.”
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Muhammed, viestin välittäjä, ei olisi voinut muuttaa edes kirjainta 
tai sanaakaan tästä pyhästä toteamuksesta. Hänen täytyi sanoa, mitä 
hänelle käskettiin, eli: “Sanokaa: ‘Hän on Allah, [joka on] valittu,’” 
muuttamatta imperatiivia “sanokaa” [5].

Tämän lisäksi Profeetan Sunnah [6], joka esittää toisen islamilaisen 
lainsäädännön lähteen, oli Jumalan paljastama, ja vaikkei se ole sanasta 
sanaan täsmällinen, taltioitiin ja pidettiin erillisenä Hadeethin kirjoissa. 
Raamattu taasen ei voi väittää, ettei sitä olisi muuteltu elinaikanaan, 
koska se on sekoitus Jumalan väitettyjä sanoja, profeettojen 
kirjoittamia sanoja, sekä muiden kirjoittamia sanoja.

Kuka tahansa Koraania lukeva huomaa, että se keskittyy Jumalan 
yhtenäisyyteen. Se ei kerro profeetta Muhammedin elämästä tai hänen 
sankarillisista teoistaan, kuten jotkut uskovat. Koraania lukeva näkee 
selkeästi, että sen tarkoitus on julistaa Jumala ainoaksi Jumalaksi, 
kunnioittaa häntä ja hänen käskyjään, ja välttää hänen kieltämiä 
asioitaan. Koraani (3:144) sanoo Muhammedin olevan Jumalan 
viestinvälittäjä, kuten muut häntä edeltävät viestinvälittäjätkin: 
“Muhammed on vain lähettiläs; edesmenneet profeetat ovat ennen 
häntä olleet (Jumalan) lähettiläitä; jos hän kuolee tai kaatuu, 
peräydyttekö te silloin? Jos joku peräytyy, ei hän voi vahingoittaa 
Jumalaa vähääkään, mutta kiitolliset Jumala on palkitseva.”

Se myös kuvailee häntä hyödyttömänä kenellekään muulle, mukaan 
lukien itselleen, jos hän ei saa lupaa Jumalalta: “Sano: ‘Ei ole 
minun vallassani itse itseäni hyödyttää tai vahingoittaa, kaikki on 
Jumalan vallassa; mutta jos tuntisin salatun, ympäröisin itseni 
hyvällä, eikä paha minuun ulottuisi. Minä olen vain varoittaja ja 
ilosanoman saattaja uskovaisille’”. (Koraani 7:188)

Jotkut osat itse asiassa moittivat profeettaa hänen teoistaan. Eräässä 
tapauksessa, sokea mies keskeytti hänet pyytämällä profeetalta 
uskonnollisia neuvoja, kun hän oli käännyttämässä vaikutusvaltaisia 
pakanoita islaminuskoon. Innokkuudessaan ohjata muita, profeetta 
rypisti otsaansa ja jätti hänet huomiotta, koska tiesi että sokealla 
miehellä oli luja usko, eikä häntä haittaisi, vaikka hän odottaisi 

KORAANIN AUTENTTISUUS

Koraani, Jumalan viimeisimpänä ihmiskunnalle paljastama kirjoitus 
yli 1400 vuotta sitten, on selvinnyt ajan koetuksista ja ihmisten 
muutoksista ja poistoista, joista muut pyhät tekstit ovat kärsineet. 
Jumala lupasi pitää sen vapaana korruptiosta. Kuten Koraani sanoo 
(15/9): ”Totisesti, Me itse lähetämme maan päälle kehoituksen 
(Koraani), ja Me myös seisomme sen tukena.” Makkahista ja 
Madeenahista löytyvä Koraanin versio on todellakin sama versio, 
jonka voi lukea missä tahansa päin maailmaa, olitpa sitten Afrikassa, 
Amerikassa, Euroopassa, Kiinassa, Intiassa, aavikolla, viidakossa tai 
kaukaisilla saarilla. Se on myös sama versio, jota esitetään televisiossa 
ja radiossa ympäri maailmaa.

Tämä viimeinen taivaallinen viesti, joka paljastettiin profeetta 
Muhammedille kahdenkymmenenkolmen vuoden aikana. Se 
paljastettiin eri pituisina kappaleina. Kun Muhammed sai kappaleen, 
hän lausui sen kumppaneilleen, jotka kirjoittivat sen ylös ja painoivat 
sen muistiinsa. Lisäksi hän kertoi heille kappaleiden sijainnin 
tekstissä äärimmäisen tarkasti. Tämän vuoksi Koraani on kirjoitettu 
Muhammedin kumppaneiden ansiosta kokonaisuudessaan hänen 
elinaikanaan. He eivät vain lausuneet sitä pyhänä tekona, vaan 
levittivät sitä joka suuntaan [1]. Zayd ibn Thaabit määräsi profeetan 
kuoleman jälkeen Abu Bakrin, ensimmäisen kalifin, muodostamaan 
ensimmäisen kopion Koraanista. Zayd myöhemmin valmisteli 
seitsemän kopiota Koraanista Uthmaanin, kolmannen kalifin käskyjen 
mukaisesti, jotka lähetettiin eri puolille islamilaisen maailman 
keskuksia.

Koraanin olemassaolo alkuperäisessä arabinkielisessä muodossaan, 
miljoonien ihmisten muistelema tarkka versio siitä sukupolvien läpi 
eri puolilla maailmaa ja sen kopioiden ja käsikirjoitusten täydellinen 
yhtenäisyys [2] ensimmäisestä Hegiran vuosisadasta lähtien [3] 
ovat todisteita ihmiskunnan viimeisen ohjenuoraksi lähetetyn 
paljastuksen aitoudesta. Koko Koraani on kirjaimellisesti Jumalan 
sanaa ilman lisäyksiä tai poistoja [4]. Kun Jumala sanoi Koraanissa, 
että: “Sanokaa: ‘Hän on Allah, [joka on] valittu,’” profeetta 
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tee niin - ja sitä ette koskaan voi tehdä, silloin kavahtakaa tulta, 
joka on valmistettu uskottomille ja jonka polttoaineena ovat 
ihmiset ja kivet.” Kohdassa 10:38 lukee myös, että: “Väittävätkö 
he, että hän (Muhammed) on sepittänyt sen? Sano silloin: ‘Tuokaa 
sitten suura, joka on tämän kaltainen, ja huutakaa avuksenne ketä 
voitte Jumalan asemasta, jos olette oikeassa.’” He eivät onnistuneet 
tässäkään.

On totta, että kun moni arabi kuuli Koraanista ensimmäistä kertaa, he 
julistivat islamin nimeen. Heidän vaistonsa vakuuttivat heidät siitä, että 
niin jalo ja vaikuttava keskustelu voi olla vain jumalallista alkuperää, 
ei ihmisen tuotosta, koska se oli paljon ylevämpi ja juhlallisempi 
kuin yksikään heidän kirjallisuuden teoksensa. Koraania jääräpäisesti 
vastustavat epäonnistuivat yrityksissään tuottaa samanlaista 
kirjallisuutta, vaikka heidät tunnettiin huolellisista sanavalinnoistaan 
ja tarkoista puhekyvyistään, heidän kyvystään olla sulavia ja 
kaunopuheisia. Heillä oli ihailtava puhetaito, esitystyyli, sekä kyky 
artikuloida hienompia ajatuksia ja ideoita - ja silti he epäonnistuivat. 
Jos he olisivat onnistuneet haasteessaan, he olisivat säästäneet aikaa ja 
vaivaa, jotka he käyttivät turhaan yritykseen päihittää islam.

Toisin kuin Raamatussa, Koraanissa ei ole virheitä, ristiriitaisuuksia 
tai lausuntoja, jotka eivät käy järkeen logiikan tai tieteen kanssa: [7] 
“Eivätkö he sitten syvenny Koraaniin? Jos se ei olisi Jumalasta 
lähtöisin, niin he löytäisivät siitä lukuisia ristiriitaisuuksia.” 
(Koraani 4:82) On uskomatonta, että Koraani, jossa Allah paljasti 
profetiansa yli neljä vuosisataa sitten, mainitsee tarkkoja tieteellisiä 
faktoja, jotka löydettiin vasta viime aikoina sivistyneellä laitteistolla ja 
laaja- alaisen tieteellisen tutkimuksen jälkeen. On olennaista mainita, 
että Koraani on ohjenuora ihmisille, joka ohjaa kohti totuutta ja näyttää 
tien onnellisuuteen tässä maailmassa ja iankaikkiseen iloon sen jälkeen. 
Se mainitsee näitä tieteellisiä faktoja rohkaistakseen ihmisiä kohti 
totuutta. Tässä muutama esimerkki:

Koraani (23:12-14) puhuu elävästi joistain ihmisen alkioasteen 
kehityksestä: “Totisesti muovailimme ihmisen puhtaasta savesta. 
Sitten sijoitimme elon siemenen varmaan suojaan. Sen jälkeen 

tapaamisensa loppuun saakka. Jumala kuitenkin moitti profeettaa 
Koraanissa (80:1-11) sanoen, että: “1. Hän (profeetta) rypisti 
otsaansa ja kääntyi pois, koska sokea mies tuli hänen luokseen.
Mutta mistä sinä tiedät, eikö hän olisi halunnut tehdä parannusta 
tai ottaa opetuksesta vaarin, niin että se olisi koitunut hänen 
hyväkseen. Mutta toisin menettelit rikkaan suhteen, joka ei luullut 
sinua tarvitsevansa; häntä kunnioittavasti kohtelit, vaikka et 
ollutkaan vastuussa hänen parannuksestaan. Mutta hänestä, joka 
tulee luoksesi kovassa tuskassa ja pelossa, hänestä et pidä väliä. 
Totisesti tämä on kehoitus.”

Koraani sisältää myös kohtia, jotka varoittavat profeetta Muhammedia 
vahvoin sanoin, sekä jopa uhkaavat häntä kuolemalla, jos hän 
vääristäisi Jumalan sanoja. Kohdissa 69:44-47 lukee, että: “Ja jos 
profeetta olisi sepitellyt runoja Meistä, olisimme totisesti tarttunut 
häntä oikeaan käteen ja katkaissut häneltä suuren valtasuonen.”

Profeetan ajan pakana-arabit syyttivät profeettaa Koraanin 
vääristämisestä, joten Jumala paljasti hänelle useita säkeitä, joissa hän 
haastoi heidät tuottamaan samanlaisen teoksen. Kohdassa 17:88, lukee, 
että: “Sano: ‘Totisesti, vaikka kaikki ihmiset ja dzinnit yhdessä 
yrittäisivät saada aikaan tämänkaltaisen Koraanin, niin he eivät 
kykenisi siihen, vaikkapa auttaisivatkin toisiaan.’”
Kohdassa 52:33-34 lukee myös, että: “Vai sanovatko he: ‘Hän 
on itse sepittänyt sen?’ Niin, he eivät usko. Antakoot he sitten 
itse samanlaisen ilmoituksen, jos rakastavat totuutta.” He 
eivät pystyneet siihen. Haastetta helpotettiin niin, että heillä pitäisi 
kirjoittaa vain kymmenen tällaista kappaletta ja kutsua ketä tahansa 
muuta kuin Allahia, jos he puhuvat totta, kohdassa 11:13: “Tai jos 
he sanovat: ‘Hän on kaiken keksinyt’, vastaa heille: ’Tuokaa 
sitten kymmenen samanlaista sepittämäänne suuraa ja huutakaa 
avuksenne ketä voitte Jumalan asemesta, jos olette totuudessa.’” 
He eivät pystyneet siihenkään. Haaste kutistettiin lopuksi vain yhteen 
kappaleeseen. Kohdassa 2:23-34 lukee, että: “Jos epäilette sitä, 
mitä Me ilmoitamme palvelijallemme (Muhammedille), niin 
aikaansaakaa tämän kaltainen kirjoitus ja kutsukaa Jumalan 
vertaisia todistajia, jos tahdotte pysyä totuudessa; mutta jollette 
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sisältää tieteellisen tutkimuksen tuloksia näiden alueiden toiminnoista 
sanoo, että: “Motivaatio ja ennakointi liikkeiden suunnitteluun ja 
tekemiseen tapahtuu aivon ulkoisissa, etuaivon puolen osissa [10]. Se 
osa aivoista, joka vastaa liikkeestä, ottaa vallan, jos henkilö ei lopeta 
toimiaan. Toisekseen, valtaosa tutkimustuloksista toteaa saman alueen 
(etuaivolohkon) vastaavan aivojen kyvystä valehdella [11].”

Pennsylvanian yliopiston teettämässä tutkimuksessa, jossa 
vapaaehtoisilta kysyttiin kysymyksiä tietokoneellisessa kuulustelussa, 
paljastui, että valehtelevilla osallistujilla oli huomattavasti lisääntynyttä 
aktiviteettia aivojen etuosassa ja motorisissa aivon osissa (aivojen 
etuosien alueella). Aivojen etuosat vastaavat liikkeestä ja valehtelusta. 
Koraani linkittää liikkeen ja valehtelun tälle alueelle. Nämä 
etuaivojen funktiot löydettiin myöhemmin vasta lääketieteellisillä 
kuvantamismenetelmillä, jotka kehitettiin 1900-luvulla. Moderni 
lääketiede on havainnut, että aivojen etuosat vastaavat myös 
ihmistoiminnan arvostelusta ja ihmisen käyttäytymisen arvioinnista, 
erityisesti totuuden ja valheen, sekä hyvän ja pahan tunnistamisessa 
[12].

Koraani (4:56) sanoo, että: “Ne, jotka hylkivät Meidän 
ilmoitustamme, poltamme Me totisesti Tulessa. Niin usein kuin 
heidän ihonsa kärventyy, annamme sen sijalle uuden, jotta he 
maistaisivat tuskaa, Jumala on totisesti mahtava ja viisas.” Pitkän 
aikaa luulimme, että tunto- ja kipuaisti ovat kytköksissä aivoihimme. 
On kuitenkin havaittu, että ihossa on kipusensoreita, joita ilman 
ihminen ei tuntisi kipua ollenkaan [13].

Koraani (57:25) sanoo myös, että: “Me olemme myös antanut 
raudan, johon on kätketty suuri voima ja josta on hyötyä 
ihmiskunnalle...” Sana “anzalnaa”, joka käännetään “antanut” ja 
jota käytettiin raudan yhteydessä tässä säkeessä, voidaan ajatella 
metaforisesti selittävän, että rauta on annettu maahan ihmisten 
hyödyksi. Kun sitä tulkitaan suoraan siten, että ajattelemme “rauta 
lähetettiin fyysisesti alas taivaista”, kuten sade ja auringonsäteet, 
tajuamme sen viittaavan tieteelliseen ihmeeseen. Moderni astrologiset 
löydöt osoittavat, että maassa oleva rauta on tullut ulkoavaruuden 

kehitimme siemenestä verenalun, ja hyytyneestä verestä kehitimme 
lihanrungon; lihanrungossa rakensimme luut ja luut ympäröimme 
lihalla. Tämän jälkeen saatoimme hänet uuteen hahmoon. 
Siunattu olkoon siis Jumala, luojista paras.” Moderni lääketiede 
on vahvistanut väitteen paikkaansa pitävyyden ihmisen alkuvaiheen 
kehityksestä ja että Koraani oli ensimmäinen teksti, joka kuvaili sitä 
näin tarkasti. [8] Kukaan ei toki kiellä, että seuraavana asteena on 
kuolema: “Tämän jälkeen teidän on totisesti kuoltava.” (Koraani 
23:15) Kuten nämä vaiheet ovat totta, kuten Koraanissa mainitaan, 
myös kuolemaa seuraava vaihe on totta: “Mutta ylösnousemuksen 
päivänä teidät jälleen herätetään eloon.” (Koraani 23:16)

Koraani (53:45-46) kertoo myös siitä, miten miehen sperma määrittää 
lapsen sukupuolen: “Että Hän on luonut molemmat sukupuolet - 
miehen ja naisen - istutetusta siemenestä.” Nykytieteen mukaan 
siittämisessä lapsen sukupuolen määrittää kromosomin ominaisuudet ja 
että miehen sperma määrittää, tuleeko lapsesta poika vai tyttö. Ennen 
siittämistä, hedelmöittymätön munasolu sisältää X- kromosomin, kun 
taas sperma sisältää joko X- tai Y-kromosomin. Lapsen sukupuoli 
määräytyy seuraavan yksinkertaisen tapahtuman mukaisesti: Jos 
munasolun hedelmöittävässä spermassa on X- kromosomi, syntyy 
tyttö. Jos taas spermassa on Y-kromosomi, syntyy poika.

Koraani (39:6) mainitsee myös kolme pimeyden tasoa, jotka 
ympäröivät ihmisalkiota: ulkoisen vatsan seinämän, kohdun seinämän 
ja sikiökalvon: “...Hän antaa teille elämän äitienne kohduissa; tämä 
on luomistyötä jälkeen luomisen, kolminkertaisessa pimeydessä…”

Koraani (96:15-16) sanoo, että: “Ellei hän herkeä sellaisesta, 
iskemme häntä otsaan, valheelliseen, syntiseen otsaan.” Tämä 
kohta paljastettiin varoituksena julmalle, alistavalle heimonjohtajalle, 
Abu Jahlille, joka oli elossa Muhammedin aikaan. Jumala ei kutsu 
tätä henkilöä valehtelijaksi, mutta sanoo hänen otsaansa (aivojen 
etuosaa) “valehtelevaksi” ja “syntiseksi” ja varoittaa häntä lopettamaan 
toimensa. Tämä kohta on merkittävä kahdesta syystä. Ensiksi, 
etuosamme aivoista määrää tietoiset liikkeemme [9]. Tämä osa aivoista 
tunnetaan etuaivolohkona. Anatomian ja Fysiologian alkeet, kirja joka 
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Painovoiman vetovoima veti rauta-atomin alkukantaisen maan 
keskelle, mikä kehitti lämpöä. Se aiheutti maapallon alkuperäisen 
differentaation, vapauttaen varhaisen ilmakehän kaasun, ja ennen 
kaikkea hydrosfäärin muodostumisen. Sulanut rauta maapallon 
keskipisteessä toimii kuin jättimäinen dynamo, kehittäen maapallon 
magneettikentän. Se taas saa aikaan Van Allenin säteilyvyöhykkeet, 
jotka suojaavat maan pintaa tuhoisilta, korkeaenergisiltä sekä 
läpäiseviltä kosmisilta säteiltä, ja jotka varjelevat elintärkeää 
otsonikerrosta kosmisen säteilyn tuholta… Ilman rauta-atomia hiileen 
perustuvaa elämää avaruudessa ei olisi; ei supernovia, ei alkukantaista 
maata, ei ilmakehää eikä hydrosfääriä. Olemassa ei olisi suojaavaa 
magneettikenttää, ei Van Allenin säteilyvyöhykkeitä, ei otsonikerrosta, 
ei metallia hemoglobiinin tekemiseen (ihmisen veressä), ei metallia 
hapen reaktiivisuuden taltuttamiseen eikä aerobista aineenvaihduntaa.

Tämä toteamus osoittaa selvästi rauta-atomin tärkeyden. Rautaan 
kiinnitetään erityistä huomiota Koraanissa ja myös se korostaa 
elementin tärkeyttä. Lisäksi, Koraanissa on myös toinen kätketty 
totuus, joka ottaa huomioon raudan merkityksen: (Koraani 57/25),  
joka viittaa rautaan, sisältää kaksi melko mielenkiintoista matemaattista 
koodia. Kiehtova ja läheinen suhde elämän ja raudan välillä, veren 
punaisen värin ja jonkun kaukaisen tähden kuolemisen välillä, ei 
osoita vain metallien merkitystä biologialle, vaan myös avaruuden 
biosentrismin merkityksen…[17]

Modernit tutkimukset osoittavat, että paras ja pääasiallinen tapa estää 
makuuhaavoja ja poistaa painetta potilailta, joiden lääketieteellinen 
tila rajoittaa heidän kykyänsä vaihtaa asentoa tai joka pitää heidät 
sängyssä pitkiä ajanjaksoja kerrallaan, on jakaa paino tasaisin 
väliajoin kääntämällä potilaita. Tämä metodia pidetään olennaisena 
makuuhaavojen tehokkaassa parantumisessa, jotka yleensä aiheutuvat 
paineesta ihoa vasten, joka estää verenkierron ihoon ja alla oleviin 
kudoksiin.

Koraani teki viitteitä tarinaan nuorista uskovaisista yli neljätoista 
vuosisataa sitten, jotka eivät suostuneet murtumaan ryhmäpaineen alla 
uskomaan muita jumalia kuin Jumalaa. He pakenivat luolaan, jossa 

jättimäisistä tähdistä [14]. Eikä pelkästään maan rauta, vaan myös 
kaikkien aurinkojärjestelmän planeettojen rauta tulee ulkoavaruuden 
tähdistä, koska auringon lämpötila ei pysty muodostamaan rautaa. 
Auringon lämpötila on noin 6000 astetta ja sisälämpötila on noin 
20 miljoonaa astetta. Rautaa voivat muodostaa vain paljon isommat 
tähdet, joiden lämpötila on useita satoja miljoonia asteita. Kun raudan 
määrä ylittää tietyn rajan tähden sisällä, silloin tähti ei voi enää 
pidätellä sitä, jolloin se räjähtää ja tämä ilmiö tunnetaan “novana” 
tai “supernovana”. Nämä räjähdykset mahdollistavat raudan pääsyn 
avaruuteen [15].

Yksi tieteellinen lähde tarjoaa lisätietoa aiheesta. Vanhemmista 
supernovista löytyy todisteita: Kohonneet rauta-60:n tasot merten 
syvissä kohdissa voidaan tulkita todistavina tekijöinä siitä, että 
supernovaräjähdys sattui 90 valovuoden päästä auringosta noin 
viisi miljoonaa vuotta sitten. Rauta-60 on radioaktiivinen isotooppi, 
joka syntyy supernovaräjähdyksissä, jonka puoliintumisaika on 
puolitoista miljoonaa vuotta. Tämän isotoopin läsnäolo runsaissa 
määrin geologisessa kerroksessa viittaa viimeaikaiseen avaruudessa 
lähellä olevien elementtien nukleosynteesiin ja niiden kulkeutumiseen 
maahan (esimerkiksi pölyn mukana) [16]. Tämä osoittaa, että 
rauta ei ole syntynyt maassa, vaan se tuli supernovien mukana ja 
“lähetettiin maahan”, kuten edellä mainittu säe sanoo. Tätä faktaa ei 
voitu tietää 600-luvulla, kun Koraani paljastettiin. Tämä kuitenkin 
sanottiin Koraanissa, Allahin sanassa, joka kattaa kaikki asiat hänen 
rajattomassa tietämyksessään. Astronomia on paljastanut myös, että 
muut elementit ovat myös muodostuneet maan ulkopuolella. Lauseessa 
“Me olemme myös antaneet raudan…” ilmaantuu sana “myös”, joka 
viittaa tähän ideaan.

Jae mainitsee erityisesti raudan ja se on melko merkittävää, ottaen 
huomioon, että nämä löydökset tehtiin myöhään 1900-luvulla. Nature’s 
Destiny -kirjassaan tunnettu mikrobiologi Michael Denton korostaa raudan 
tärkeyttä: yksikään muista metalleista ei ole niin tärkeä elämälle kuin rauta. 
Raudan kertyminen tähden keskelle on se, mikä käynnistää supernovan ja 
siitä seuraavien elintärkeiden atomien leviämisen läpi avaruuden.
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erityinen merkitys [20]. Tämä johtuu siitä, että jokaisen henkilön 
sormenjälki on ainutlaatuinen [21]. Jokaisen elävän henkilön tai 
aiemmin eläneen henkilön sormenjäljet ovat täysin ainutlaatuiset. 
Jopa identtisillä kaksosilla, jotka jakavat tismalleen saman DNA:n, 
on erilaiset sormenjäljet [22]. Sormenjäljet saavat viimeisen 
muotonsa ennen syntymää ja pysyvät samanlaisena, ellei jotain 
pysyvää arpea synny sormiin. Tästä johtuen sormenjälkiä pidetään 
hyvänä todistuksena yksilön identiteetistä, jotka ovat yksinomaisia 
omistajalleen. Sormenjälkien takana olevaa tiedettä on käytetty 
erehtymättömänä henkilöllisyyden tunnistamistapana.

Tärkeää on kuitenkin se, että sormenjälkien tärkeä ominaisuus 
havaittiin vasta 1800-luvun loppupuolella. Ennen sitä ihmiset pitivät 
sormenjälkiä normaaleina kurveina, joissa ei ollut mitään olennaista 
tietoa tai minkäänlaista tiettyä tarkoitusperää. Koraanissa kuitenkin 
Allah osoittaa huomiota sormenjälkiin, jotka eivät vielä silloin 
merkinneet mitään ja painottaa niiden tärkeyttä. Tämä tärkeys on 
ymmärretty vasta nykyaikana.

Koraani 21:31 kiinnittää myös huomiota vuorten hyvin tärkeään 
geologiseen merkitykseen: “Me asetimme myös vahvoja vuoria 
maahan, ettei se liikkuisi heidän allansa.” Säe osoittaa sen, että 
vuorten yhtenä tarkoitusperänä on estää maanjäristyksiä maapallolla. 
Tätä faktaa ei tiennyt vielä kukaan ennen Koraanin paljastamista. Se 
oli itse asiassa eräs hyvin vastikään tehty löydös, joka saatiin selville 
modernin geologisen tutkimuksen ansiosta. Ennen ajateltiin, että vuoret 
olivat vain yksinkertaisia maan pinnan pullistumia.

Tiedemiehet kuitenkin huomasivat, ettei tästä ole kyse ja että ne 
osat, jotka tunnetaan yleisesti vuoren juurina ulottuivat jopa 10-15 
kertaa oman pituutensa verran maan alle. Näiden ominaisuuksien 
myötä vuorilla on samanlainen rooli kuin nauloilla tai teltan kiiloilla, 
jotka pitävät sen maassa kiinni. Esimerkiksi Mount Everest, joka on 
noin yhdeksän kilometriä maanpinnan yläpuolella, omaa juuren joka 
ulottuu yli 125 kilometrin syvyyteen. Vuoret syntyvät massiivisten 
maalaattojen liikkeestä johtuen, jotka muodostavat maan ylimmän 
kerroksen. Kun kaksi laattaa törmäävät toisiinsa, vahvempi niistä 

he nukahtivat pitkäksi aikaa. Koraani (18:18) sanoo, että: “Voisit 
ehkä arvella, että he olivat valveilla, vaikka he nukkuivat, sillä Me 
annoimme heidän kääntyä vuoroin oikealle, vuoroin vasemmalle 
kyljelleen, ja heidän koiransa makasi käpälät ojennettuina 
kynnyksellä…”

Modernin kosmologian takana oleva havainnollinen ja teoreettinen 
tiede viittaa selkeästi siihen, että tietyssä vaiheessa ajanlaskua koko 
universumi oli vain pilvellinen savua (ts. läpikuultamaton, erittäin 
tiivis ja kuuma kaasuyhdistelmä). Koraanin kohta 41:11 mainitsee 
myös tämän: “Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkää usvaa, 
ja Hän sanoi sille sekä maalle: ‘Tulkaa esiin kumpikin, suosiolla 
tai vastahakoisesti.’ Ja ne sanoivat kumpikin: ‘Me tulemme 
suosiolla.’” Viime aikoihin asti tiedemiehet kutsuivat tätä “usvaa” 
kosmiseksi tomuksi. Kuitenkin analysoimalla laboratoriotuloksia 
siitä, tutkimukset osoittavat tämän aikaisen kosmisen tomun olleen 
pikemminkin lähempänä savun määritelmää [18], kuten Koraani 
sanookin viittaamalla usvaan.

Koraani 27:88 sanoo, että: “Sinä näet myös vuoret ja luulet niiden 
olevan lujasti paikoillaan, mutta ne häipyvät pois kuin vaeltavat 
pilvet; niin on ne Jumala asettanut, Hän, joka kaikelle on antanut 
täydellisen muodon. Totisesti, Hän tietää, mitä te teette.” Tämä 
säe painottaa sitä, että maa ei vain kierrä, mutta kertoo myös kierron 
suunnan. Pääasiallisten pilvimassojen liike 3500-4000 metrissä 
liikkuu aina lännestä itään, jonka takia meteorologisissa ennusteissa 
tarkkaillaan aina pääasiallisesti idän säätapahtumia [19]. Suurin syy 
sille, miksi pilvimassat liikkuvat idästä länteen johtuu maan kierron 
suunnasta. Kuten nyt tiedämme, maapallomme liikkuu idästä länteen, 
joka on nykyaikana tieteellisesti todistettu fakta, josta mainittiin 
kuitenkin Koraanissa yli 1400 vuotta sitten, kun suurin osa ihmisistä 
vielä uskoi maapallon olevan litteä ja olevan härän selässä.

Vaikka Koraani väittääkin, että Allahin on helppo tuoda ihminen 
takaisin eloon kuolemansa jälkeen, ihmisten sormenjälkiä painotetaan 
erityisen paljon: “Kyllä, Me kykenemme uusimaan täydellisesti 
hänen sormensakin.” (75:4) Sormenjälkien painotuksella on hyvin 
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kelluvat nesteen tai muovisen kasvualustan päällä. Airy viittasi tällä 
siihen, että vuorilla on syvät juuret, joiden kivi on vähemmän tiivistä 
kuin maa-alueilla. Neljä vuotta Airyn työn julkistamisen jälkeen J.H 
Pratt tarjosi vaihtoehtoista hypoteesia. Hänen hypoteesinsa mukaan 
vuoren alla olevalla kiviaineella olevan pienempi tiiviys, koska ne 
ovat huomattavasti pidempiä kuin normaalin maa-alueen alla oleva 
materiaali. Niin Airyn kuin Prattin hypoteesi viittaa siihen, että 
maanpinnan epämuodostumat tasapainottuvat kivien tiheydellä suurien 
alueiden (vuorien ja alavien maa-alueiden) alla. Tämä tasapainotila 
tunnetaan nimenomaan isostasiana [26].

Nykyään tiedämme, että maanpinnan kivinen ulkoinen kerros on 
täynnä syviä halkeamia ja ne ovat jakautuneet laattoihin, jotka uivat 
sulan laavan päällä. Koska maa pyörii niin nopeasti oman akselinsa 
ympäri, nämä laatat liikkuisivat jatkuvasti ilman vuorien tuomaa, 
korjaavaa apua. Sellaisen tapahtuman kohdalla maaperää ei kertyisi 
maanpinnalle, vesi ei pääsisi maaperälle, kasvit eivät kasvaisi, eikä 
maanpinnalle voitaisi rakentaa teitä tai taloja. Lyhyesti sanottuna 
elämä maan päällä olisi mahdotonta. Allahin antaman armon ansiosta 
vuoret kuitenkin toimivat kuin nauloina, jotka pitkälti estävät maan 
pintakerrosten liikkumisen. Tämä vuorten elintärkeä rooli, joka 
löydettiin modernien geologisten ja seismisten tutkimusten ansiosta, 
paljastettiin Koraanissa vuosisatoja sitten esimerkkinä Allahin 
rajattomasta viisaudesta: “... [Hän] on sijoittanut vuoria maan 
kamaralle, jottei se sinua horjuttaisi…” (Koraani 31:10)
Moderni tiede on havainnut, että paikoissa, joissa kaksi merta 
kohtaavat toisensa, niiden välissä on tietynlainen este. Tämä seinämä 
jakaa kaksi merta niin, että kummallakin merellä on oma lämpötilansa, 
suolapitoisuutensa ja tiheytensä [27]. Esimerkiksi Välimeren vesi 
on lämmintä, suolaista ja tiheydeltään matalaa verrattuna Atlantin 
valtameren veteen. Kun Välimeri kohtaa Atlantin valtameren 
Gibraltarin salmella, se liikkuu satoja kilometrejä Atlantille päin noin 
kilometrin syvyydessä oman, lämpimän, suolaisen ja tiheydeltään 
matalamman veden ominaisuuksien kanssa. Välimeren vesi tasoittuu 
tässä syvyydessä [28].

liukuu toisen alle, jolloin päällimmäinen laatta muodostaa vuoriston 
ja korkeat kohdat. Alla oleva kerros painautuu maan alle ja luo syvän 
pohjan alle. Tämän vuoksi vuorilla on alaspäin taittuva osuus, joka on 
yhtä iso kuin niiden maan päällä näkyvä osa. Tieteellisessä tekstissä 
vuorien koostumusta selitetään seuraavasti [23]: “Missä maanosat ovat 
tiheämpi, eli vuoristojen kohdalla, maankuori kaivautuu syvälle maan 
alle.” [24] Tohtori Frank Press, entinen Yhdysvaltain Tiedeakatemian 
johtaja sanoo kirjassaan, että vuoret ovat kuin kiiloja, jotka kaivautuvat 
syvälle maanpinnan alle [25].

Muissa säkeissä vuorien roolista puhutaan vertaamalla niitä lakeuksiin: 
“Emmekö ole luonut maan lakeudeksi ja vuoret tukipilareiksi?” 
(Koraani 78:6-7. Toinen säe, Koraanin kohta 79:32 sanoo, että Allah 
“sijoitti [vuoret] lujasti paikoilleen.” Arabinkielinen sana “arsaahaa” 
tässä yhteydessä tarkoittaa “maahan juurtunutta, kiintynyttä tai 
naulittua.” Samalla tavoin vuoret kohoavat maanpintaan yhtyen maan 
yllä ja alla oleviin kerroksiin ja naulaamalla ne yhteen. Korjaamalla 
maan pintakerroksen ne estävät magmakerroksen päälle liukumista 
kerrosten välillä. Lyhyesti sanottuna vuoria voidaan vertailla puita 
yhdessä kiinni pitäviin lautoihin. Vuorien korjaava vaikutus tunnetaan 
isostasiana tieteellisessä kirjallisuudessa. Isostasia on tasapainotila 
vaippakerroksen muodostaman, ylöspäin kohdistuvan voiman ja maan 
pintakerroksen luoman voiman välillä.

Kun vuoret menettävät massaa eroosion, maaperän menetyksen tai 
jäätikköjen sulamisten takia, ne voivat saada massaa uusien jäätiköiden 
muodostumisesta, tulivuorenpurkauksista tai maaperän syntymisestä. 
Toisin sanoen vuorten tullessa kevyemmiksi, ne nousevat ylöspäin 
nesteiden nostavan voiman vuoksi. Kun ne muuttuvat painavammiksi, 
ne painuvat vaippakerrokseen painovoiman vaikutuksesta. 
Tasapainotilan näiden kahden voiman välillä tarjoaa isostasia.

Vuorten tasapainottavaa ominaisuutta kuvaillaan seuraavalla tavalla 
tieteellisessä lähteessä: G.B. Airy ehdotti vuonna 1855, että maan 
pintakerrosta voidaan vertailla veden päällä kelluviin tukkeihin.
Rakenteeltaan paksut tukit kelluvat korkeammalla veden pinnalla 
kuin ohuemmat tukit. Samalla tavalla maapallon pintakerroksen osat 
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olemassa olevan vedenalaisia aaltoja merenpinnan alapuolella. Nämä 
aallot eivät näy ihmisille, ja ne voidaan huomata vain erityisillä 
välineillä.[31]

Koraani mainitsee syvällä meressä olevan pimeyden, jonka 
yläpuolella ovat aallot, niiden yläpuolella ovat aallot, ja pilvet 
taas niiden yläpuolella. Kuvaus on erityisen merkittävä, sillä se ei 
kerro vain vedenalaisista aalloista, vaan myös pimeydestä syvällä 
meressä. Ihminen ei pysty sukeltamaan 70 metriä syvempään 
ilman hengityslaitteita. Tuossa syvyydessä on valoa, mutta tuhat 
metriä alempana on täysin pimeää.[32] 1400 vuotta sitten ei ollut 
sukellusveneitä tai erikoislaitteita, joilla löytää vedenalaisia aaltoja tai 
pimeyttä syvällä merien sisällä. Tieteilijät ovat tutkineet pilvityyppejä 
ja huomanneet sadepilvien muodostuvan määrättyjen systeemien ja 
tiettyjen vaiheiden mukaan yhdessä tietynlaisten tuulien ja pilvien 
kanssa. Eräs sadepilvien tyyppi on kuuropilvi. Meteorologit ovat 
tutkineet kuinka kuuropilvet muodostuvat ja kuinka ne tuottavat 
sadetta, rakeita ja salamoita. He huomasivat kuuropilvien käyvän läpi 
kolme vaihetta sateen tuottamiseksi: 1) Tuuli puskee pilviä: kuuropilvet 
alkavat muotoutua tuulen puskiessa pilvien pieniä osia (kumpupilviä) 
alueelle, jossa nämä pilvet konvergoituvat; 2) Yhdistyminen: 
pienet pilvet yhdistyvät muodostaen suuremman pilven;[33] ja 3) 
Kasautuminen: pienten pilvien yhdistyessä ilmavirtaus ylöspäin kasvaa 
suuremman pilven kanssa. Ilmavirtaukset lähellä pilven keskiosaa ovat 
suuremmat kuin virtaukset reunoilla.[34]

Nämä ilmavirtaukset saavat pilven rungon kasvamaan pystysuuntaan, 
joten pilvestä tulee kasautunut. Tämä pystysuuntainen kasvu saa pilven 
rungon venymään ilmakehän viileämmille alueille, joissa sadepisarat 
sekä rakeet muodostuvat ja alkavat kasvamaan suuremmiksi ja 
suuremmiksi. Kun näistä sadepisaroista ja rakeista tulee liian painavia 
ilmavirroille, ne tippuvat pilvestä sateena ja rakeina.[35] Koraani 
(24/43) sanoo, “Etkö huomaa, miten Jumala ajelee pilviä, sitten 
kerää ne yhteen ja sijoittaa ne kerroksittain toistensa päälle, jolloin 
näet sateen virtaavan niiden uumenista.…”

Vaikka onkin suuria aaltoja, vahvoja virtauksia ja vuorovesiä, ne eivät 
sekoita tai riko tätä estettä. Koraanin kohta 55:19-20 sanoo seuraavalla 
tavalla: “Hän on avannut kummallekin merelle vapaan vyöryn, niin 
että ne kohtaavat toisensa, vaikka niiden välillä onkin raja, jota 
ne eivät saa ylittää.” Mutta kun Koraani puhuu makean ja suolaisen 
veden rajasta, se mainitsee “ylitsepääsemättömästä esteestä” vesien 
rajalla. Koraanin kohta 25:53 sanoo, että: “Juuri Hän pitää erillään 
kahdenlaiset vedet. Toinen on makea, janoisia virkistävä vesi, 
toinen taas suolainen ja katkera, ja kummankin välille Hän on 
asettanut aitauksen ja ylipääsemättömän esteen.”

Tämä voi herättää kysymyksiä siitä, miksi Koraani mainitsee esteen, 
kun puhutaan makean ja suolaisen veden välisestä jakauksesta, muttei 
mainitse sitä merten välisestä jakauksesta puhuttaessa. Moderni tiede 
on havainnut, että jokisuulahdissa, joissa makea ja suolainen vesi 
kohtaavat toisensa, tilanne on erilainen kuin kahden meren kohdatessa 
toisensa. On havaittu, että makean ja suolaisen veden jokisuulahdissa 
erottelee toisistaan “harppauskerros, jonka merkitsee erillinen tiheys, 
joka erottelee nämä kaksi kerrosta.” [29]

Tässä kerroksessa (jaetussa osiossa) on eri suolaisuus kuin makeassa 
vedessä ja suolaisessa vedessä. [30] Tämä tieto on saatu vasta 
hiljattain, edistyneitä välineitä käyttämällä lämpötilan, suolaisuuden, 
tiheyden ja hapen liukenemattomuuden sekä muiden asioiden 
mittaamiseen. Ihmissilmä ei näe eroa kahden meren kohdatessa; 
sen sijaan kaksi merta näyttäytyvät meille yhtenä, tasaisena merenä. 
Ihmissilmä ei näe myöskään estuaareissa veden jakautumista kolmeksi: 
makeaksi vedeksi, suolaiseksi vedeksi ja murtovedeksi (jaettu osio).

Koraani hyödyntää toisinaan mielikuvitusta, jotta sen syviä tarkoituksia 
pohdittaisiin. Eräässä jakeessa (24/40), se kuvailee epäuskojien asemaa 
seuraavasti ”heidän tekonsa ovat kuin täydellinen pimeys meren 
syvyydessä, siellä peittää uskottoman aalto, jonka yli vyöryy 
toinen, ja niiden yllä on synkkä pilvi, pimeyttä pimeyden yllä; kun 
hän ojentaa kätensä, niin hän tuskin sitä lainkaan näkee. Sillä 
kenelle Jumala ei valoa anna, sillä ei valoa ole.” Vastoin suosittua, 
aiemmin vallinnutta uskomusta, meritieteilijät ovat nyt todenneet 
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sanoi ilmakehän muodostuvan kahdenlaisesta haihtumisesta, kuivasta 
ja kosteasta. Hän myös sanoi, että ukkosen ääni syntyy kuivan 
haihtumisen törmätessä ympäröiviin pilviin, ja salamat ovat kuivan 
haihtumisen palamista ohuella ja heikolla tulella.[38] Nämä olivat 
joitain meteorologian vallitsevia ajatuksia Koraanin ilmestymisen 
aikaan, yli neljätoista vuosisataa sitten.

Koraani (15/22) sanoo myös, “Me annamme myös hedelmällisten 
tuulien puhaltaa ja lähetämme sadetta taivaasta maan päälle…” 
Tässä jakeessa mainitulla tuulen hedelmällisellä laadulla on oma 
roolinsa kasvien pölytyksessä. Monet maapallon kasvit levittävät 
siitepölyään tuulen avulla varmistaakseen lajiensa säilymisen. Useat 
kasvit; männyt, palmut ja samankaltaiset puut, kukkia tuottavat kasvit 
sekä heinäkasvit pölyttyvät täysin tuulen avulla.

Tuuli kuljettaa siitepölyn kasveista toisen saman lajin kasvin luo, 
hedelmöittäen ne siten. Viime aikoihin asti oli epäselvää, että tuuli 
pystyy hedelmöittämään kasveja. Kun se ymmärrettiin, huolimatta 
siitä, että kasvit on jaettu uros- ja naarassukuisiin, huomattiin myös 
tuulen hedelmöittävä rooli. Tämä totuus mainittiin jo Koraanissa 
(20/53), “… Hän lähettää teille sateen pilvistä, niin olemme myös 
verhonnut maan monenlaisilla kasveilla.”

Tuhansien vuosien ajan, astronomit kamppailivat maailmakaikkeutta 
koskevien peruskysymysten kanssa. 1920-luvun alkupuolelle asti 
uskottiin, että universumi on aina ollut olemassa ja sen koko on kiinteä 
eikä se muutu. Kuitenkin, vuonna 1912, amerikkalainen astronomi 
Vesto Slipher teki löydön, joka tulisi pian muuttamaan astronomien 
uskomukset maailmankaikkeudesta. Hän huomasi, että galaksit 
liikkuivat suurella nopeudella maapallosta poispäin. Nämä havainnot 
tarjosivat ensimmäisen todisteen, joka tuki teoriaa laajenevasta 
maailmankaikkeudesta.[39]

Vuonna 1916 Albert Einstein kehitti Yleisen suhteellisuusteorian, joka 
osoittaa, että universumi joko laajenee tai supistuu. Vahvistus teorialle 
laajenevasta universumista saatiin vihdoin vuonna 1929 tunnetun 
amerikkalaisen astronomin Edwin Hubblen ansiosta. Tarkkailemalla 

Meteorologit ovat vasta hiljattain todenneet nämä yksityiskohdat 
pilvien muodostumisesta, rakenteesta ja toiminnoista käyttämällä 
lentokoneita, satelliitteja, tietokoneita, kuumailmapalloja sekä muita 
edistyneitä välineitä oppiakseen tuulesta ja sen suunnasta, mitatakseen 
ilmankosteutta ja sen muunnoksia, sekä määritelläkseen asteita ja 
ilmakehän paineen vaihteluita. Pilvien ja sateen mainitsemisen jälkeen, 
tämä jae kertoo rakeista ja salamoista: “ ..........................................
ja Hän myös lähettää taivaasta maahan kokonaisia raevuoria ja 
antaa niiden pudota kenen päälle haluaa ja sivuuttaa ketkä haluaa. 
Salaman vahva välähdys melkein sokaisee näkökentän.” (24/43) 
Meteorologit ovat huomanneet, että nämä rakeita satavat kuuropilvet 
yltävät 7600-11000 metriin (7,6 - 11 kilometriä),[36] kuten vuoret, niin 
kuin Koraanissa sanotaan, “ .............................................................ja 
Hän myös lähettää taivaasta maahan kokonaisia raevuoria. “

Tämä jae saattaa herättää kysymyksen. Miksi jakeessa puhutaan 
”salamasta” viitaten rakeeseen? Tarkoittaako se sitä, että rae on 
merkittävä tekijä salamoiden muodostumisessa? Meteorology Today 
- kirjasta voimme lukea, että pilvi sähköistyy rakeiden pudotessa 
läpi osion, jossa on erittäin jäähtyneitä tippoja ja jääkristalleja. 
Nestemäisten pisaroiden törmätessä rakeiden kanssa, ne jäätyvät 
kontaktissa ja vapauttavat piilevän lämpöenergian. Tämä pitää rakeen 
pinnan lämpimämpänä kuin ympäröivien jääkristallien.

Kun rae ja jääkristalli ovat kontaktissa, tapahtuu tärkeä ilmiö: 
elektronit virtaavat kylmemmästä objektista kohti lämpimämpää 
objektia. Tästä johtuen rakeesta tulee negatiivisesti varautunut. Sama 
ilmiö tapahtuu, kun jäähtyneet pisarat ovat kontaktissa rakeiden kanssa, 
ja pieniä positiivisesti varautuneita jääsirpaleita irtoaa. Ilmavirtaus 
kuljettaa sitten näitä kevyempiä, positiivisesti varautuneita hiukkasia 
pilven yläosaan. Rae, jolle on jäänyt negatiivinen varaus, putoaa pilven 
pohjalle ja niinpä pilven alaosasta tulee negatiivisesti varautunut. Tämä 
negatiivinen varaus purkautuu sitten salamointina.[37] Päättelemme 
tästä, että rakeella on tärkeä osa salamoiden tuottamisessa.

Tämä tieto salamoista on todettu vasta hiljattain. Aristoteleen ajatukset 
meteorologiasta dominoivat 1600-luvulle saakka. Esimerkiksi, hän 
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olisi ollut väärässä pari vuosikymmentä sitten astronomien mukaan. 
Mutta nyt me tiedämme, että Koraanin kertomus auringon liikkeestä on 
johdonmukainen modernin astronomian kanssa.

Dyspnea tarkoittaa hengitysvaikeuksia, rinnan kireyttä tai ahtautta, 
mikä ilmenee korkeissa paikoissa. Kun ihminen nousee korkeammalle 
kuin kolme tuhatta (3000) metriä merenpinnan yläpuolelle, se ei 
aiheuta vakavia ongelmia, sillä hengityselimistö kestää 3000-7600 
metriä korkeutta merenpinnan yläpuolella; kuitenkin, jos ihminen 
menee korkeammalle, paineen ja hapen määrä laskee, aiheuttaen rinnan 
supistumista ja dyspneaa (hengenahdistusta). Sen jälkeen hengityksestä 
tulee vaikeaa hapen puutteen takia (happivaje) ja hengityselimistö 
pettää täysin, aiheuttaen kuoleman. Koraani (6/125) kertoo tästä 
tiedosta seuraavasti: “Ketä Allah tahtoo johdattaa, hänen rintansa 
avaa Hän islamille. Kenen hän antaa eksyä, hänen rintansa Hän 
tekee niin ahtaaksi ja ahdistetuksi, kuin hänen täytyisi kiivetä 
taivaaseen. Siten saattaa Allah häpeään ne, jotka eivät usko.”

Toinen tieteellinen fakta mainitaan Koraanissa 86/11, jossa sanotaan, 
“Nimessä taivaan, joka tulee takaisin.” Koraani (2/22) toteaa 
myös, “Hän on tehnyt maan teille lepopaikaksi ja kaartanut 
taivaan ylitsenne…” Ensimmäisessä jakeessa Jumala vannoo taivaan 
nimeen [42] ja puhuu sen ’tulemisesta’ tarkentamatta mikä ’tulee’. 
Islamissa pyhä vala merkitsee erityisen suhteen tärkeyttä Luojaan, 
ja se osoittaa Hänen majesteetillisuutensa sekä ylivertaisen totuuden 
erityisellä tavalla. Toinen jae kuvailee jumalallista tekoa, joka teki 
taivaasta ’katon’ maan asukkaille. Modernin tieteen mukaan, ilmakehä 
on sana, joka tarkoittaa kaikkea maata ympäröivää, aina maasta 
avaruuden alkuun asti. Se koostuu useista kerroksista, joista jokainen 
on määritelty kerroksessa tapahtuvien ilmiöiden perusteella. Sade, 
esimerkiksi, ’palaa’ maahan ilmakehän pilvistä.

Encyclopedia Britannica selittää veden kiertokulkua seuraavasti, 
”Vesi haihtuu sekä vedellisistä että maanpäällisistä ympäristöistä 
auringon energian sitä lämmittäessä. Haihtumisen ja sademäärän asteet, 
kuten myös ilman kosteuden kierto ja merien virtaukset, riippuvat 
aurinkoenergiasta. Haihtuminen ylittää sademäärän merien yllä, ja 

punasiirtymiä [40] galaksien spektreissä näkyvissä spektriviivoissa, 
Hubble huomasi, että galaksit eivät ole pysyvästi paikoillaan; sen 
sijaan, ne itseasiassa liikkuvat meistä poispäin nopeudella, joka on 
suhteutettu niiden etäisyyteen maapallosta (Hubblen laki). Ainoa 
selitys tälle havainnolle oli, että universumin on pakko laajentua. 
Hubblen löytöä pidetään yhtenä merkittävimmistä astronomian 
historiassa. Vuonna 1929 hän julkaisi yhteyden nopeuden ja ajan 
välillä, ja se toimii modernin kosmologian perustana. Tulevina vuosina, 
uusien havaintojen lisäksi, tieteilijät ja astronomit hyväksyivät yhtä 
lailla teorian laajenevasta universumista. Silti, hämmästyttävästi 
ennen kuin teleskoopit edes keksittiin ja ennen kuin Hubble julkisti 
lakiaan, Profeetta Muhammedilla oli tapana lausua Koraanin jaetta, 
jossa universumin kerrottiin laajenevan: ”Ja taivaan olemme Me 
voimallamme kohottanut korkealle ja totisesti tehnyt sen laajaksi.” 
(Koraani 51/47)

Koraanin ilmestymisen aikaan ei tunnettu sanaa ”avaruus” ja ihmisillä 
oli tapana käyttää kaikesta maapallon yläpuolella olevasta nimitystä 
”taivas”. Yllä olevassa jakeessa sana ”taivas” viittaa avaruuteen ja 
tunnettuun universumiin. Tämä jae osoittaa, että avaruus, ja siten 
myös universumi, laajenee, niin kuin Hubblen laissa todetaan. 
Sitä, että Koraani mainitsee tällaisen faktan vuosisatoja ennen 
ensimmäisen teleskoopin keksimistä, aikana jolloin tiedot tieteestä 
olivat alkeellisia, voidaan pitää merkittävänä. Merkittävämpää 
on, että Profeetta Muhammed, kuten monet muut hänen aikanaan, 
sattui olemaan lukutaidoton eikä yksinkertaisesti voinut olla perillä 
tällaisista faktoista. Voisiko olla, että hän sai taivaallisen ilmestyksen 
universumin Luojalta ja Perustajalta?

Vuonna 1512 astronomi Nicholas Copernicus esitti teoriansa, että aurinko 
pysyy liikkumatta aurinkokunnan keskellä, ja että planeetat kiertävät 
sen ympäri. Uskomus, että aurinko pysyy paikallaan, levisi laajasti 
astronomien keskuudessa 1900-luvulle asti. Nykyään vakiintuneen, 
tieteellisen faktan mukaan aurinko ei pysy paikoillaan, vaan se liikkuu 
kiertoradalla linnunratamme keskellä.[41] Koraani (21/33) mainitsee 
auringon kiertoradan: “Ja juuri Hän on luonut yön ja päivän sekä 
auringon ja kuun; kaikki kulkevat määrättyä rataansa.” Koraani 
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liian kylmäksi. Lisäksi ilmakehä suojelee meitä myös jatkuvasti 
meteoroidien hyökkäyksiltä, suurta nopeutta aurinkojärjestelmässä 
matkaavilta kivien palasilta sekä pölyltä. Öisin näkemämme 
tähdenlennot eivät ole tähtiä ollenkaan; ne ovat itseasiassa äärettömän 
kuumuuden takia ilmakehässämme palavia meteoroideja.”[46]

Encyclopedia Britannica, stratosfääriä kuvaillen, kertoo meille sen 
suojaavasta roolista vaarallisen ultraviolettisäteilyn imeytymisessä: 
”Stratosfäärin ylemmissä osissa, auringon ultravioletin valon 
imeminen hajottaa happimolekyylejä; happiatomien yhdistyminen 
O2-molekyylien kanssa otsoniksi (O3) luo otsonikerroksen, joka 
suojaa alempaa ekosfääriä haitalliselta, lyhytaaltoiselta säteilyltä… 
Häiritsevämpää on kuitenkin huomata kasvava otsonikato lauhkeilla 
vyöhykkeillä, joissa asuu suuri osa maapallon väestöstä, sillä 
otsonikerros suojelee ultraviolettisäteilyltä, minkä on todettu 
aiheuttavan ihosyöpää.”[47]

Mesosfääri on kerros, jossa monet meteorit palavat osuessaan 
maapallon ilmakehään. Kuvittele pesäpallo vilahtamassa melkein 
50 000 km/h vauhdilla. Niin suuria ja nopeita useimmat meteorit 
ovat. Niiden edetessä ilmakehässä, meteorit kuumentuvat yli 1600 
celsiusasteeseen, ja ne hehkuvat. Meteori tiivistää ilmaa edessään. Ilma 
kuumenee, joka taas kuumentaa meteoria.[48] Maapalloa ympäröi 
magneettikenttä – magnetosfääriksi kutsuttu, tuhansia kilometrejä 
leveä kupla avaruudessa. Magnetosfääri toimii kilpenä, joka suojaa 
meitä aurinkomyrskyiltä. Kuitenkin, NASA:n IMAGE- avaruusaluksen 
sekä NASA:n ja Euroopan avaruusjärjestön yhteisten Cluster-
satelliittien uusien havaintojen mukaan maapallon magnetosfäärissä 
kehittyy valtavia halkeamia, jotka pysyvät auki tuntien ajan. Tämän 
takia aurinkotuuli pääsee ryöpsähtämään läpi tehden avaruussäästä 
myrskyisen. Onneksi nämä halkeamat eivät altista maanpallon pintaa 
aurinkotuulelle. Ilmakehämme suojelee meitä, jopa silloin kun 
magneettikenttämme ei sitä tee.[49] Miten lukutaidoton mies pystyy 
kuvailemaan taivasta niin täsmällisellä tavalla, että tieteilijät ovat vasta 
hiljattain sen vahvistaneet?

tämä vesihöyry kulkee tuulen mukana maan päälle, missä se sitten 
palaa maahan takaisin sateen kautta.” [43]

Ilmakehä ei vain palauta pinnalla ollutta takaisin pinnalle, vaan se 
myös heijastaa takaisin avaruuteen sen, mikä saattaisi vahingoittaa 
maapallon ylläpitämää kasvistoa ja eläimistöä, esimerkiksi liiallisen 
säteilevän lämmön. 1990-luvulla NASA:n, Euroopan avaruusjärjestön 
(ESA) sekä japanilaisen Institute of Space and Astronautical Sciencen 
(ISAS) yhteistyö johti International Solar-Terrestrial Physics (ISTP) 
Science Initiative -tutkimukseen.

Polar, Wind and Geotail -projekti on osa aloitteellisia, yhdistäviä 
resursseja, ja auttaa tieteellisiä yhteisöjä yhdistämään samanaikaiset 
tutkimuksensa Aurinko-Maa avaruusympäristössä pidemmällä 
aikakaudella.[44]

Heillä on erinomainen selitys sille, kuinka ilmakehä palauttaa 
auringon säteilyn takaisin avaruuteen. Sateen, lämmön ja radioaaltojen 
’palauttamisen’ lisäksi ilmakehä suojelee meitä niin kuin katto 
päidemme päällä, suodattaen ulos tappavat kosmiset säteet, auringon 
voimakkaan ultravioletin (UV) säteilyn ja jopa maapallon kanssa 
törmäyskurssilla olevat meteoriitit.[45]

Pennsylvania State Public Broadcasting kertoo meille: “Näkemämme 
auringonvalo edustaa aallonpituuksien yhtä ryhmää, näkyvää valoa. 
Röntgensäteily ja ultraviolettisäteily kuuluvat muihin auringon 
lähettämiin aallonpituuksiin. Röntgensäteet ja osa ultravioleteista 
valoaalloista imeytyvät korkealle maapallon ilmakehään. Siellä ne 
kuumentavat ohuen kaasukerroksen todella korkeisiin lämpötiloihin. 
Ultravioletit valoaallot ovat säteitä, jotka voivat aiheuttaa palamisen 
auringossa. Useimmat ultravioletit valoaallot imeytyvät lähempänä 
maapalloa olevaan, paksuun kaasukerrokseen, jota kutsutaan 
otsonikerrokseksi.”

”Imeyttämällä tappavat ultravioletti- ja röntgensäteet, ilmakehä toimii 
suojaavana kilpenä planeetan ympärillä. Kuin jättimäinen lämpöhuopa, 
ilmakehä estää lämpötilaa nousemasta liian kuumaksi tai laskemaan 
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tämän faaraon hukkuneen.” Aluksi hän kielsi sen kiivaasti eikä uskonut 
sitä, todeten, että tällainen löydös voitaisiin huomata vain sivistyneillä, 
moderneilla ja täsmällisillä tietokoneilla. Toinen hänen seurassaan 
ollut henkilö ällistytti häntä enemmän kertomalla, että muslimien Pyhä 
Kirja, Koraani, johon he uskovat, kertoo tarinan hänen hukkumisestaan 
ja että ruumis säilyi eheänä jopa hukkumisen jälkeen. Hän oli 
hämmentyneempi ja jatkoi kysymistä, ”Mistä muslimien Koraani on 
lainannut tämän tiedon, sillä muumiota ei ole löydetty ennen vuotta 
1989, vasta noin 200 vuotta sitten, huomioiden sen, että muslimit 
ovat lausuneet Koraanin yli 1400 vuotta sitten eikä koko ihmiskunta, 
muslimit mukaan lukien, tiennyt muinaisten egyptiläisten muumioivan 
faaraonsa?”

Maurice Bucaille vietti koko yön tuijottaen faaraon ruumista, miettien 
syvästi mitä hänen tutkijakumppaninsa kertoi muslimien Koraanin 
selvästi sanovan siitä, että tämä ruumis pelastettiin hukkumisen 
jälkeen, kun taas kristinuskon evankeliumit (Matteus ja Luukas) 
kertoivat vain tarinan faaraosta jahtaamassa Moosesta, mainitsematta 
ruumiin kohtaloa ollenkaan. ”Onko uskottavaa, että Muhammed tiesi 
tästä yli 1000 vuotta sitten, kun minä olen vasta nyt kuullut siitä?” hän 
ajatteli. Maurice vietti unettoman yön ja pyysi Tooran versiota. Mutta 
se sai hänet vain hämmentyneemmäksi; sillä edes Toora ei kertonut, 
että ruumis palautui ja säilyi eheänä sen läpikäymän prosessoinnin ja 
entisöinnin ansiosta. Myöhemmin, osallistuessaan lääketieteelliseen 
konferenssiin Saudi-Arabiassa, hän paljasti löydöksensä. Sillä hetkellä 
yksi konferenssin osallistujista avasi Koraanin ja luki jakeen 10/92. 
Innostuksissaan Bucaille nousi seisomaan ja julisti kovaan ääneen 
kääntymisensä islamiin. [50]

Koraani (16/69) mainitsee myös hunajan hyödylliset ja parantavat 
ominaisuudet: “...se erittää väriltään vaihtelevaa juomaa, joka 
on lääkettä ihmisille. Totisesti, tässä on merkki niille, jotka 
ajattelevat.” Nykyään mehiläishoito ja mehiläistuotteet ovat 
avanneet uuden tutkimushaaran tieteellisesti kehittyneisiin maanosiin. 
Nykypäivän tiede on todistanut hunajan lukemattomia hyötyjä:
a) Koska hunajan sokerimolekyylit voidaan muuntaa toisiksi sokereiksi 
(esim. fruktoosiksi tai glukoosiksi), herkätkin vatsat voivat sulattaa 

Koraani (13/3) sanoo myös, “…Ja kaikkia hedelmiä Hän on maan 
päälle luonut, pareittain...” Hedelmä on kasvien lisääntymisen 
lopputuote. Hedelmää edeltävät vaiheet ovat kukka, joita on uroksia 
ja naaraita (heteitä ja emiä). Siitepölyn lähdettyä kukasta, siitä syntyy 
hedelmä, joka kypsyy ja vapauttaa siemenensä. Siten kaikki hedelmät 
kertovat uros- ja naarassukujen olemassaolosta; fakta, joka mainitaan 
Koraanissa. Tietyissä lajeissa hedelmiä voi tulla hedelmöimättömistä 
kukista, kuten banaanit, tietyt ananaksen tyypit, viikuna, appelsiini, 
viiniköynnös, jne. Niillä on myös tarkkaan määritellyt sukupuolien 
tunnusmerkit.

Mooseksen tarinassa on monia opetuksia ihmiskunnalle. Yhden 
tarinan osa erityisesti on kiehtonut ihmisiä vuosisatojen ajan – 
Punaisenmeren jakautuminen ja egyptiläisten hukuttaminen. Kaikki 
kolme suurinta monoteistista uskontoa, juutalaisuus, kristinusko ja 
islam, kertovat suhteellisen samanlaisen tarinan, mutta Koraani tuntuu 
tarjoavan erittäin täsmällistä tietoa tästä asiasta. Kaikkiin versioihin 
kuuluu Punaisenmeren kahtiajako, mutta Koraani (10/92) kertoo 
meille faaraon hukkuneen ja että hänen ruumistaan on säilytetty 
aina muistomerkkinä: ”Siksi me tahdomme tänä päivänä pelastaa 
pinnalle ruumiisi, jotta olisit muistomerkkinä sille, joka on 
sinun seuraajasi. Mutta useimmat ihmiset eivät välitä meidän 
merkeistämme.”

Itseasiassa tämä oli jae, joka vakuutti ranskalaisen lääketieteen 
tohtorin, French Society of Egyptology:n jäsenen sekä kirjailijan 
Maurice Bucaillen (1920-1998) yli epäilyjen, että Koraani on Jumalan 
Sana, ja teki tietä islamin omaksumiseksi. Mittavat ja prosessoidut 
kokeet faaraon muumioidulle ruumiille 80-luvulla johtivat seuraavan 
tiedon saamiseen; hänen ruumiiseensa jäänyt suola oli painava todiste 
hänen hukkumisestaan ja hänen ruumiinsa pelastettiin merestä nopeasti 
hukkumisen jälkeen. Kysymys siitä, kuinka hänen ruumiinsa – sulkien 
pois toisten muinaisten egyptiläisten muumioidut ruumiit – säilyi niin 
eheänä, vaikka se löydettiin merestä, hämmästytti häntä suuresti.

Kuitenkin, hänen johtamansa tiimin jäsen kuiskasi hänen korvaansa 
sanoen, ”Tämän kanssa ei tarvitse kiirehtiä, sillä muslimit sanovat 
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Vaikka se on nykyään yhtä tavallista länsimaalaisissa kulttuureissa 
kuin sata vuotta sittenkin, se heikkeni välillä. Nyt pitkä rintaruokinta 
on tulossa entistä suositummaksi, ja lääketieteen ammattilaiset alkavat 
tunnistaa sen arvon. American Academy of Pediatrics -liitto tunnustaa 
rintaruokinnan arvon koko ensimmäisen elämänvuoden ajan,[58] 
Yhdysvaltojen korkein lääkintäviranomainen on ilmoittanut, että 
kaksivuotiaaksi imetetty vauva on onnekas vauva.

Maailman terveysjärjestö (WHO) korostaa, että imetys on tärkeää 
kaksivuotiaaksi tai sitä vanhemmaksi asti.[60] Sitä paitsi, nykyään 
imettävien äitien määrä on luonut valtakunnalliset markkinat 
aihetta käsittelevälle kirjalle, joka sisältää kokonaisen kappaleen 
neljävuotiaaksi asti imettämisestä.[61] Jotkut ovat järkyttyneitä, 
elleivät jopa shokissa, tajutessaan, että lapsia voi imettää niin pitkään. 
Mielenkiintoista on, että nämä samat ihmiset harvoin yllättyvät 
nähdessään päiväkoti- ikäisiä imemässä peukaloitaan tai sormiaan. 
Totuus on, että imemisen tarve, monien muiden riippuvuustarpeiden 
lisäksi, ei katoa yhdessä yössä, vaan se kestää yleensä pidempään kuin 
yhteisö suostuu hyväksymään. Tosiaan, vieroittumisen keskiarvoikä 
maailmanlaajuisesti on 4,2 vuotta.

Lapsen riippuvuustarpeeseen vastaaminen on avain lapsen 
itsenäisyyden saavuttamiseen. Ja lapset kasvavat ulos näistä tarpeista 
heidän oman, uniikin aikataulunsa mukaan. Lapset, joita imetetään 
pitkälle lapsuuteen, ovat vuosien ajan lähes vieroitettuja. Itse vieroitus, 
sanoo La Leche League - järjestö, on jokaisen äidin henkilökohtainen 
päätös, perustuen perheen tilanteeseen ja yksilöllisiin olosuhteisiin.[63] 
Äidit tietävät vaistomaisesti koska aika on oikea.

Kreikkalaisen filosofin Democritusin atomiteorian kehittymistä 
seuraten ihmisillä oli tapana uskoa aineen koostuvan pienistä, 
jakamattomista ja hajoamattomista hiukkasista, jotka tunnetaan 
nimellä atomit. Atomien tutkimisen edistyessä tämä käsite on kumottu. 
Tällä hetkellä, moderni tiede on paljastanut, että atomi, aikaisemmin 
pienimpänä hiukkasena pidetty, voi itseasiassa jakautua. Tämä fakta 
selvisi vasta viime vuosisadalla, mutta se ilmestyi Koraanissa (10/61) 
yli 1400 vuotta sitten: “Ei edes pienintä hiukkasta maan päällä 

sen helposti huolimatta sen suuresta happopitoisuudesta. Se auttaa 
munuaisia ja suolistoa toimimaan paremmin; b) Se hajoaa nopeasti ja 
on nopea energian lähde c) Se auttaa puhdistamaan verta ja tukee veren 
muodostumista tarjoamalla ylimääräistä energiaa, mitä keho tarvitsee 
veren muodostumiseen; d) Se ei sisällä bakteereja ja se estää bakteerien 
kasvua siinä olevien vetyperoksidin ja antioksidanttien avulla; e) Se on 
antioksidantti: kaikkien, jotka haluavat elää terveellisempää elämää, 
tulisi käyttää antioksidantteja;[51] f) Se on vitamiinien ja mineraalien 
varasto, sisältäen monien muiden asioiden lisäksi sokereja, kuten 
glukoosia ja fruktoosia sekä mineraaleja, kuten magnesiumia, kaliumia, 
kalsiumia ja rautaa;[52] g) Sitä käytetään kaikenlaisten haavojen 
parantamiseen ja se korjaa nopeasti tulehdukset haavoista. Toisin 
kuin antiseptiset aineet ja antibiootit, paranemisprosessi ei vaikuta 
haitallisesti haavakudokseen.[53]

Jumala käskee meitä tekemään vain hyödyllisiä asioita, ja kieltää 
meitä tekemästä vain haitallisia asioita. Muslimit osoittavat 
Jumalalle tottelevaisuuttaan, olivat he sitten tietoisia hyödyistä ja 
haitoista tai eivät, sillä he tietävät Jumalan olevan Kaikkitietävä 
ja Kaikista Armollisin. Yhdessä jakeessa, Jumala käskee äitejä 
”äidit imettäkööt lapsiaan kahden täyden vuoden ajan, jos isä 
tahtoo imettämiskauden tulevan umpeen...” (2/233) Moderni 
tiede on nyt huomannut rintaruokinnan lukemattomat hyödyt. On 
todistettu, että rintaruokinta hyödyntää taaperoita ja nuoria lapsia sekä 
ravinnollisesti että psykologisesti. Rintamaito pysyy proteiinin, rasvan, 
kalsiumin ja vitamiinien tärkeänä lähteenä yli kahden ikävuoden 
ajan.[54] Rintamaidon immuniteetista tulee tiheämpää imetettävän 
ikääntyessä; samaan aikaan allergioiden todennäköisyys laskee.
[55] varhaislapsuuden ajan imettäneet äidit saavat myös etuja mitä 
pidempään imetys jatkuu, mm. rinta- ja munasarjasyöpäriski pienenee.
[56] Rintaruokinta on lämmin ja rakastava tapa vastata taaperoiden 
ja nuorten lasten tarpeisiin. Se ei vain piristä ja herätä heitä; se myös 
hellii turhautumisia, kuhmuja ja mustelmia sekä varhaisen lapsuuden 
päivittäisiä stressejä. Lisäksi varhaislapsuuden aikainen imettäminen 
auttaa pikkuisia siirtymään asteittain lapsuuteen. Itseasiassa, pitkittynyt 
imetys yhdistetään parempaan sosiaaliseen mukautumiseen. Varhaisen 
lapsuuden ajan imettäminen on yhtä vanha asia kuin ihmiskunta. 
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Simon (Pietari), merkittävä opetuslapsi, sanoi, “Te Israelin miehet, 
kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta 
Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, 
joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin 
kuin te itse tiedätte.” (Apostolien teot 2/22) Jopa ne ihmiset, jotka 
todistivat noita ihmeitä, tiesivät, että Jumala hyväksyi heidät, ja että 
Jeesus on Jumalan profeetta. Lesken pojan tapauksessa, jossa Jeesus 
toi hänet takaisin henkiin Jumalan armosta, läsnäolleet julistivat 
että “Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. 
Jumala on tullut kansansa avuksi.” (Luukas 7/16). Koraani 
mainitsee Jeesuksen, Marian Pojan nimeltä 25 kertaa, kun taas 
profeetta Muhammed mainitaan vain 5 kertaa. Koraanissa (3/42-62) 
lukee, “Ja katso, enkelit sanoivat: ”Maria,[2] Jumala on totisesti 
valinnut, puhdistanut ja pyhittänyt sinut; Hän on korottanut 
sinut koko luomakunnan naisten yli. Maria, ole hurskas Herrasi 
palvelija, heittäydy maahan ja kumarra niiden kanssa, jotka 
Häntä kumartavat.” Tämä on, Muhammed, ilmoitus salatuista 
asioista, ja sinulle Me sen ilmaisemme, sillä sinä et ollut heidän 
kanssaan, kun he kirjoituspuikoillaan heittivät arpaa siitä, kuka 
saisi huolehdittavaksensa Marian, etkä sinä ollut myöhemminkään 
heidän joukossaan, kun he kiistelivät keskenään.

Ja katso, enkelit sanoivat: ”Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän 
sanoman, että hänen Sanansa[3] tulee sinulle. Hänen nimensä 
on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, hän on kuuluisa tässä 
ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka korotetaan Jumalan 
läheisyyteen. Hän on puhuva ihmisille kehdostaan samoin kuin 
täysi-ikäisenä ja on oleva yksi vanhurskaista.” Maria sanoi: 
”Herra, kuinka minä voin saada lapsen, kun ei yksikään ihminen 
ole minuun koskenut?” Enkeli vastasi: ”Jumala luo, mitä tahtoo; 
kun hän päättää jonkun asian, sanoo hän vain: Tapahtukoon! 
ja niin tapahtuu. Ja Jumala on opettava hänelle Pyhän kirjan, 
viisauden, [4] Lain ja Evankeliumin ja lähettävä hänet profeetaksi 
israelilaisten luo. Hän on sanova heille: ”Olen tullut luoksenne 
tuoden tunnusmerkkejä Herraltanne. Katso, minä muovailen 
savesta teille linnun muotoisen ja puhallan siihen, ja siitä tulee 
Jumalan sallimuksesta elävä lintu;[5] minä olen Jumalan tahdosta 

tai avaruudessa voida kätkeä sinun Herrasi katseilta. Eikä ole 
olemassa sitä pienempää eikä suurempaa, jota ei olisi selvässä 
Kirjassa.”

Nämä ovat muutamia esimerkkejä Koraanissa mainituista tieteellisistä 
faktoista. Näin tarkka tietämys on saavuttanut Muhammedin, 
lukutaidottoman miehen,[65] yli 1400 vuotta sitten. Se osoittaa, että 
Koraani on Jumalan Sana ja Muhammed oli Hänen Lähettiläänsä. 
Lisäksi lukemattomia tieteellisiä faktoja mainitaan rofeetta 
Muhammedin puheista. Näitä ovat, monien muiden asioiden lisäksi, 
kuppauksen terveyshyödyt, hennan mahtavat hyödyt ja käyttötavat, 
maapallon seitsemän kerrosta, liekkien eri värit, karanteenin tärkeys 
epidemioiden leviämisen estämiseksi, sekä mustakuminan siementen 
uskomaton parantava voima (tunnetaan myös nimellä nigella sativa).

Jeesuksen elämä ja tehtävä

Jeesuksen elämän alkuvuosista tiedetään vain vähän. Neitsyt Maria 
synnytti hänet Palestiinassa. Kaikki muslimit kunnioittavat Jeesusta ja 
uskovat häneen useiden Koraanissa olevien viittauksien ja profetioiden 
tähden, jotka kuvaavat häntä yhdeksi Allahin suurimmista profeetoista.

Jeesuksen opetuksien ydin perustuu uskoon uniikista Jumalasta ja 
ainoastaan Hänen palvomisestaan. Lisäksi hän saarnasi rakkaudesta ja 
rauhasta, sekä teki useita ihmeitä, joista ei ottanut itselleen kunniaa. 
Itseasiassa hän sanoi aina, että on tehnyt kaiken Jumalan tahdosta. [1] 
Johanneksen evankeliumissa 5/30 Jeesuksen kerrotaan sanoneen, ”

“En minä voi itsestäni mitään tehdä.” Luukas 11/20 sanoo, 
“Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia...” Jeesus 
rukoili yleensä Jumalaa, taivaan ja maan Luojaa. Lasaruksen 
henkiinheräämisen jälkeen, Johanneksen evankeliumi 11/41-42 
julistaa, “Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: “Isä, minä kiitän 
sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua 
aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, 
minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” 
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vaimonne, kokoontukaamme me itse ja te itse; ja sitten kukin 
velvoittakaamme itsemme Jumalan edessä ja huutakaamme 
Jumalan kirousta niiden yli, jotka valehtelevat!” Katso, tämä 
sanoma on kauttaaltaan totuutta, eikä ole muuta jumalaa kuin 
Jumala; Hän on totisesti mahtava, viisas.

Kappaleessa 19, nimeltään Maryam (Maria), lukee, “Mainitse 
Kirjassa myös Mariasta: Hän lähti perheensä luota yksinäiseen 
paikkaan idässä. Ja hän otti hunnun, joka verhosi hänet heidän 
katseiltaan. Sen jälkeen Me lähetimme henkemme hänen 
luokseen, ja se ilmestyi hänelle aivan kuin ihmisolento. Maria 
lausui: ”Totisesti, minä etsin sinua vastaan turvaa laupeimpaan 
(Jumalaan) luottaen, jos olet hurskas.” Hän vastasi: ”Minä olen 
vain Herrasi lähettiläs ja tuon sinulle viattoman pojan.” Maria 
sanoi: ”Kuinka minä voisin saada pojan, kun kukaan ihminen 
ei ole minuun koskenut enkä ole ollut siveetön?” Hän vastasi: 
”Näin sanoo Herrasi: Se on helppo asia Minulle, ja se on oleva 
merkkinä ihmissuvulle ja armonosoituksena Meiltä; onhan asia 
jo ratkaistu. ” Silloin Maria vastaanotti hänen lupauksensa ja 
siirtyi kauas syrjäiseen paikkaan. Sitten synnytystuskat pakottivat 
hänet nojautumaan taatelipalmun runkoon. Hän lausui: ”Voi, 
kun olisin kuollut ennen tätä ja minut olisi kokonaan unohdettu.” 
Silloin ääni hänen altaan kutsui häntä ja sanoi: ”Älä murehdi, 
totisesti Herrasi on asettanut lähteen jalkojesi juureen. Ravista 
palmun runkoa, niin sinulle putoilee kypsiä taateleita. Sen tähden 
syö ja juo ja kirkastukoon silmäsi. Ja jos näet jonkun ihmisen, 
niin sano hänelle: ”Totisesti, minä olen Laupeimmalle luvannut 
paastota enkä siis voi puhua tänään kenenkään ihmisolennon 
kanssa.” Sitten hän palasi kansansa luokse kantaen lastaan. He 
huudahtivat: ”Oi Maria, totisesti sinä olet tehnyt sangen pahasti. 
Oi Aaronin sisar, sinun isäsi ei ollut kelvoton mies eikä äitisi huono 
nainen.” Mutta hän vain osoitti lastaan. He sanoivat: ”Kuinka 
voisimme puhua sellaiselle, joka on vielä kehdossa oleva lapsi?” 
Poika vastasi: ”Totisesti, minä olen Jumalan palvelija. Hän on 
antanut minulle Kirjan ja Hän on tehnyt minut profeetaksi. Hän 
antaa minulle siunauksensa missä tahansa olenkin, ja Hän on 
määrännyt minun tehtäväkseni rukoilemisen ja almut [7] niin 

parantava sokeana syntyneen ja spitaalisen ja olen herättävä 
kuolleet eloon. Ja minä sanon teille, mitä te tulette syömään ja mitä 
panemaan tallelle taloissanne. Tässä on totisesti tunnusmerkki 
teille, jos olette uskovaisia. Samoin tulen vahvistamaan todeksi 
sen, mikä on ollut ennen minua kirjoitettuna Laissa, ja sallimaan 
teille osan siitä, mikä tähän asti on ollut teiltä kiellettyä, niin, minä 
tulen luoksenne tuoden tunnusmerkit Herraltanne. Pelätkää siis 
Jumalaa ja totelkaa minua! Jumala on totisesti minun Herrani ja 
teidän Herranne, palvelkaa siis Häntä. Tämä on oikea tie.” Ja kun 
Jeesus havaitsi heissä epäuskoa, sanoi hän: ”Ketkä haluavat olla 
minun seuraajiani Jumalan työssä?” Opetuslapset vastasivat: ”Me 
olemme Jumalan seuraajia, me uskomme Jumalaan; todista, että 
olemme Hänen tahtoonsa ja johtoonsa alistuneet. Herramme, Me 
uskomme siihen, mitä olet ilmoittanut, ja me seuraamme Sinun 
profeettaasi; merkitse meidät siis tunnustajien joukkoon.” He 
(epäuskoiset juutalaiset) juonittelivat, mutta Jumalakin juonitteli 
(heitä vastaan); ja Jumala on todella taitavin Suunnittelija. 
Ja Jumala sanoi: ”Jeesus, katso, Minä otan sinut, sitten olen 
ylentävä sinut [6]luokseni ja vapauttava sinut niistä, jotka ovat 
uskottomia, sekä asettava ne, jotka sinua seuraavat, uskottomien 
yläpuolelle aina Ylösnousemuksen päivään saakka. Aikanaan on 
teidän kaikkien palattava minun luokseni, ja minä olen ratkaiseva 
sen, mistä te keskenänne kiistelitte. Mitä niihin tulee, jotka eivät 
uskoneet, olen kurittava heitä raskaalla rangaistuksella sekä tässä 
että tulevassa elämässä; eivätkä he löydä ketään auttajaa.” Mutta 
uskovaisille ja hyviä töitä harjoittaville Hän on antava heidän 
täyden palkkansa.

Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Tämän me julistamme sinulle 
Muhammed, tunnusmerkkinä ja viisauden tietona, jotka ovat 
Koraanissa. Katso, Jeesus on Jumalan edessä samankaltainen 
kuin Aadam; Hän loi hänet (Aadamin) maan tomusta, sitten 
Hän sanoi hänelle: ”Ole!” ja hän oli (elävä sielu). Tämä totuus 
tulee Herraltasi, Muhammed, siksi älä kuulu epäileviin. Jos joku 
tästä kiistelee kanssasi, sen jälkeen kuin (tämä täydellinen) tieto 
on osaksesi tullut, niin sano: ”Tulkaa, kutsukaamme meidän 
poikamme ja teidän poikanne, meidän vaimomme ja teidän 
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5/5) Psalmien 110/1- 4 mukaan, tämä ei ole hyväksyttävää 
islaminuskossa, koska Jeesus on ehdottomasti ylhäisempi kuin pappi. 
Itseasiassa hän on yksi Jumalan suurimmista lähettiläistä ja yksi heistä, 
jotka kuuluvat perääntymättömiin, eli Nooa, Aabraham, Mooses, 
Jeesus ja Muhammed, Jumalan rauhaa ja siunausta kaikille heille.

Vaikka muslimit hylkäävät ajatuksen Kristuksen korottamisesta, kuten 
itse Muhammedinkin kohdalla, he kieltäytyvät vähättelemästä häntä tai 
näyttämästä hänelle epäkunnioitusta millään tavalla. Vaikka gospelin 
kirjoittajat osoittavat Jeesus Kristukselle suurta ylistystä hänen 
teoistaan, kuten; suvaitsevaisuus, rakkaus ja hyvyys, he myös osoittavat 
hänelle epäkunnioitusta esimerkiksi kuvaamalla häntä joksikin, 
joka ei harjoita omia saarnojaan. Hyvä Jumala! Tämä on muslimien 
mielestä surullista ja todistaa selkeästi, että hänen ansiokseen 
luetaan vääriä asioita. Esimerkiksi gospelin kirjoittajat lainaavat 
hänen sanojaan Matteus 5/22, “Mutta minä sanon teille: jokainen, 
joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion.
[10] Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: Senkin hölmö, on 
ansainnut Suuren neuvoston tuomion,[11] ja se, joka sanoo: Sinä 
hullu, on ansainnut helvetin tulen.” Kuitenkin he väärin syyttävät 
Hänen tehneen asioita, jotka ovat ristiriidassa hänen sanojensa kanssa. 
Esimerkiksi he väittävät hänen sanoneen: “Jeesus loi heihin vihaisen 
katseen…” Markus 3/5; että hän loukkasi lainoppineita ja farisealaisia 
sanomalla “Te sokeat typerykset!” (Matteus 23/17), “Te käärmeen 
sikiöt” (Matteus 3/7), ja “Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! 
(Matteus 23/33); ja että hän sanoi Herodeksesta, “Menkää ja sanokaa 
sille ketulle.” (Luukas 13/32)

He jopa väittävät, että hänen loukkauksensa eivät rajoitu vain 
vihollisiin vaan myös ystäviin! Esimerkkinä Luukas 3/7: “Kun 
ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, hän sanoi heille: “Te 
käärmeen sikiöt!”; Matteus 12/34: “Te käärmeen sikiöt, kuinka 
teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä 
sydän on täynnä, sitä suu puhuu.” He myös väittävät hänen 
loukanneen Pietaria, “Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: 
“Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan.” 
(Matteus 16/23); että hän loukkasi kahta opetuslastaan, “Voi teitä 

kauan kuin elän. (Hän on luonut minut) hyväksi äitiäni kohtaan, 
eikä Hän ole tehnyt minua kapinalliseksi, onnettomaksi. Rauha 
ylläni sinä päivänä, jolloin synnyin, sinä päivänä, jolloin kuolen 
sekä sinä päivänä, jolloin minut herätetään kuolleista.” Tällainen 
on Jeesus, Marian poika. Tämä on tosi sanoma, josta he kuitenkin 
kiistelevät. Jumalan ei ole soveliasta hankkia itselleen poikaa; 
kunnia olkoon Hänelle! Kun Hän päättää jonkin asian, Hänen 
tarvitsee vain sanoa: ”Tapahtukoon!” ja se tapahtuu.  Totisesti, 
Jumala on minun Herrani ja myöskin teidän Herranne; palvelkaa 
siis Häntä; tämä on oikea tie.” (Koraani 19/16-36)

Profeetta Muhammedin sanoissa viitataan myös Jeesukseen. Yhdessä 
kuvauksessa (hadith) hän sanoi: Tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa 
olen lähimmäinen ihmisistä Jeesukseen, Marian Poikaan. Profeetat 
ovat isällisiä veljeksiä; heillä on eri äidit, mutta sama uskonto.” 
(Al-Bukhaaree, 3370) Toisessa hadithissa hän sanoi: ”Kun ihminen 
syntyy, Saatana koskettaa häntä kehon kummaltakin puolelta kahdella 
sormella, paitsi Jeesusta, Marian Poikaa, jota Saatana yritti koskettaa 
mutta epäonnistui, koska hän kosketti sen sijaan istukan seinämää.”[8] 
Itseasiassa, tämä oli Allahin vastaus tämän isoäidin, Imraamin vaimon 
rukoukseen, kun hän sanoi:”…ja olen antanut hänelle nimen Maria 
ja minä asetan hänet ja hänen jälkeläisensä Sinun suojelukseesi, 
varjele heitä kirotulta Saatanalta.” (Koraani 3/ 36) [9]

Koraani opettaa, että Jeesus oli yhtä puhdassydäminen kuin 
Muhammed, ja että he molemmat olivat vanhurskaita ja kunniallisia, 
koska he olivat molemmat sanansaattajia, jotka Kaikkivoipa Allah 
lähetti totuuden kera. Muslimit eivät edes toivota Allahin rauhaa 
ja siunausta, jos Jeesuksen nimi mainitaan tätä jaloa profeettaa ja 
sanansaattajaa epäkunnioittavalla tavalla.

Koska hänellä on islaminuskossa korkea status, useimmat muslimit 
ovat sitä vastaan, että hänen kuviaan piirretään tai häntä esitetään 
elokuvarooleissa, koska Islaminuskossa profeetat ovat paljon 
korkea- arvoisempia kuin muut, eikä muilla ole samaa jalansijaa 
heidän kanssaan. Vaikka Paavali kuvaa Jeesusta ”… Sinä olet pappi 
iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan” (Hebrealaiskirje 
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yhtä opetuslapsistaan hautaamasta kuollutta isäänsä, kun häneltä 
pyydettiin siihen lupaa: “Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata 
kuolleensa.” (Matteus 8/22) Jopa erittäin tunnettu raamatullinen teksti, 
joka kuuluttaa kärsivällisyyttä ja pidättäytymistä, “Jos joku lyö sinua 
oikealle poskelle, käännä hänelle toinen poski” (Matteus 5/39) on 
kiistetty evankeliumien kirjoittajien toimesta! Esimerkiksi Johanneksen 
evankeliumista 18/22-23 voimme lukea, “Jeesuksen vastattua näin 
yksi lähellä seisovista vartijoista löi häntä kasvoihin ja sanoi: 
Noinko sinä vastaat ylipapille?  Jeesus sanoi miehelle: Jos  puhuin 
väärin, osoita, mikä puheessani oli sopimatonta. Jos taas puhuin 
oikein, miksi lyöt minua?”
 He eivät vain kuvaile Jeesusta tyranniksi ja karkeaksi, sillä Matteuksen 
evankeliumissa 21/12, “Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki 
myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät 
ja kyyhkysenmyyjien jakkarat”, he jopa syyttävät häntä kamalista 
julistuksista, kuten “Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan 
maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan 
miekan” (Matteus 10/34), ja “Tulta minä olen tullut tuomaan maan 
päälle; ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt?” (Luukas 
12/49)

Häntä syytettiin lasten tappamisesta: “Ja hänen lapsensa minä 
tappamalla tapan” (ilmestys 2/23), ja väitettiin hänen olevan 
kovasydäminen, sillä hän manasi kirouksen viikunapuulle, jossa ei 
ollut hedelmiä hänen ollessaan nälkäinen: “Hän näki tien vierellä 
viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä 
muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle: Ikinä et enää tee 
hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui.” (Matteus 21/19) 
He myös väittivät, että hän johti tarkoituksella harhaan muita kuin 
opetuslapsiaan käyttämällä vertauskuvia, joita he eivät ymmärtäisi 
eivätkä täten kääntyisi. Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa 
4/11-12 sanotaan, “Hän sanoi heille: Teille on uskottu Jumalan 
valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat 
kaiken vain vertauksina: jotta he nähdessäänkään eivät näkisi 
eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi eivätkä 
ymmärtäisi, eivät kääntyisi eivätkä saisi anteeksi.”

ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan” (Luukas 
24/25); että hän loukkasi farisealaista, joka kutsui hänet syömään, 
sanomalla hänelle ja hänen seuralaisilleen: “teidän oma sisimpänne 
on täynnä riistoa ja pahuutta.” (Luukas 11/39-40) Sanoisiko joku, 
joka todella rakastaa Jeesus Kristusta, hänelle että “Sinä loukkaat 
meitä” (Luukas 11/45) kun hän lukee ensimmäistä Korinttolaiskirjettä 
6/10, “Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä 
anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.”

Lisäksi lukiessamme Jeesus Kristuksen sanomaa, “Mutta minä 
sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne 
puolesta” (Matteus 5/44), huomaamme, että evankeliumin kirjoittajat 
syyttävät häntä epäonnistumisesta omien saarnojensa noudattamisen 
suhteen, sillä hän järjesti vihollistensa tapon!

Voimme lukea Luukaksen evankeliumista 19/27, “Mutta nuo 
viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen - tuokaa 
heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni.”

Mitä tulee kiltteyden näyttämiseen vihaajille ja rukoilemiseen 
rikollisten puolesta, tämä kääntyy käytännössä, evankeliumien 
kirjoittajien mukaan, heidän pahoinpitelyynsä ja kirousten 
langettamiseen heidän päällensä, kuten (Matteus 23/14) “Voi teitä, 
lainopettajat ja fariseukset!” Lisäksi, kun Jeesus käskee näyttämään 
kiltteyden köyhille ja huolehtimaan heistä, Matteus 19/21 lainaa 
hänen sanomaansa, “Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy 
kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on 
aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.” Johanneksen 12/5 
syyttää häntä ristiriitaisista julistuksista: “Miksei tuota voidetta 
myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa 
köyhille.” Lisäksi, kun Jeesus julisti, “Kunnioita isääsi ja äitiäsi” 
(Luukas 18/20), ja “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” 
(Markus 12/31), huomaamme, että Luukas 14/26 syyttää Jeesusta 
ristiriidasta: “Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis 
luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, 
veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi 
olla minun opetuslapseni.” Hän myös syyttää, että hän on estänyt 
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Kirjaan, joka loukkaa Jeesusta Kristusta, yhtä Jumalan suurimmista 
profeetoista ja viestintuojista, ei voi luottaa. Itseasiassa, kun 
Kristukselle osoitetaan noin julkeaa epäkunnioitusta[12] , ne ketkä 
todella rakastavat Jeesus Kristusta menettävät luottamuksensa 
Pyhään Kirjaan, ja se saa heidät etsimään parempia lähteitä, jotka 
esittävät Kristuksen suuret ja jalot opetukset ilman vääristelyä 
ja epäjohdonmukaisuutta. Ei ole sellaista lähdettä, joka tarjoaisi 
autenttisempaa, korruptiolta varjeltua tietoa, kuin se, joka paljastettiin 
vakaasti Jeesus Kristusta puolustaneelle profeetta Muhammedille.

[1] Tästä kaikesta huolimatta, kristinuskon saarnaajat ovat sinnikkäästi 
kristinuskon oppeja vastaan, liittämällä pyhät määritelmät häneen 
hänen tekemiensä ihmeiden takia. Joku saattaa sen takia kysyä: Miksi 
ette pidä Moosesta jumalana, koska hän lähti merelle sauvansa kanssa 
ja sai sen jakaantumaan kahtia (Toinen Mooseksen kirja 14/16-29) 
ja hän heitti sauvansa maahan ja se muuttui käärmeeksi (Toinen 
Mooseksen kirja 4/2-5), kaikki Jumalan tahdosta? Miksi ette pidä 
myös Joosuaa jumalana, vaikka hän käski auringon ja kuun pysähtyä 
ja ne tottelivat hänen käskyään, Jumalan tahdosta (Joosua 10/12-13)? 
Miksi ette pidä Eliaa jumalana, vaikka hän elpyi kuolemasta, Jumalan 
tahdosta (Ensimmäinen Kuningasten kirja 17/20-22)? Elisa toi hänet 
takaisin kuolleista, Jumalan tahdosta, (Toinen Kuningasten kirja 4/32-
35), joten miksi ette pidä häntä jumalana? Itseasiassa, mies heräsi 
henkiin, kun hänen vartalonsa kosketti Elisan luita, Jumalan tahdosta 
(Toinen Kuningasten kirja 13-20-21).  Hesekiel (37/7-10) herätti myös 
suunnattoman joukon ihmisiä takaisin henkiin, kaikki Jumalan tahdosta. 
Silti yhtäkään heistä ei pidetä Jumalana tai jumalallisena 

[2] Maria on ainoa nainen, joka mainitaan nimeltä Koraanissa. Itseasiassa 
hänet mainitaan 34 kertaa. Lisäksi, Raamatussa ei ole yhtäkään 
kappaletta, joka sisältäisi hänen nimensä, kun taas Koraanissa 
kokonainen kappale on nimetty hänen mukaansa. Totta, yhdessäkään 
Koraanin kappaleessa ei mainita Profeetta Muhammedin äidin, hänen 
tyttäriensä tai hänen vaimojensa nimiä. Se johtuu Muslimien suuresta 
rakkaudesta Mariaa kohtaan, ja monet ovat nimenneet tyttärensä hänen 
mukaansa. 

Hänen väitettiin olevan rasisti, kuvaillen kaikkia kansakuntia, paitsi 
juutalaisia, koiriksi ja sioiksi, ja että hän kohteli äitiään ja veljiään 
halveksuen, Matteus 15/22-26, Markus 7/27 ja Matteus 7/6. He 
sanoivat hänen kohtelevan äitiään ja veljiään halveksuen, Markus 
3/32-35, Matteus 12/47-50 ja Luukas 8/21. He syyttivät Jeesusta 
myös opetuslapsilleen valehtelusta sanoen, ettei hän ole menossa 
juhla-aterialle, mutta meni salaa kuitenkin, kuten Johanneksen 
evankeliumissa 7/8. Luukaksen evankeliumissa 23/43 he sanoivat, 
että hänen vierellään ristiinnaulittiin mies, “Totisesti, jo tänään olet 
minun kanssani paratiisissa.”, siitä huolimatta, että hän sanoi Maria 
Magdaleenalle kaksi päivää väitetyn ristiinnaulitsemisen jälkeen, 
“Älkää koskeko; en ole vielä mennyt Isäni luokse.”

Vaikka Kristinuskon opit virheellisesti väittää, että Kristus vajosi 
helvettiin ristiinnaulitsemisensa jälkeen ja oli siellä kolme päivää ennen 
ylösnousemustansa (Ensimmäinen Pietarin kirje 3/19; Apostolien teot 
2/31; Efesolaiskirje 4/9) jäljitellen pakanoiden sanomaa Krishnasta, 
Adoniksesta, Hermesistä ja muista ’pakanajumalista’, kun Paratiisi 
ja Helvetti ovat kaksi eri paikkaa! Kristinuskon teologit väittävät, 
että Psalmien teksti (22/6), jossa sanotaan, “Mutta minä olen maan 
mato, en enää ihminen, olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka” 
on omistettu Kristukselle, samanlaisesti kuin Paavalin syytös, että 
hän on häpäissyt itsensä: “Niin menkäämme siis hänen tykönsä 
ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen.” (Heprealaiskirje 
13/13)

He olivat myös täysin epäkunnioittavia häntä kohtaan, Luukas 8/3-
4, “sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja 
vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan 
Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä, Johanna, 
jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä 
Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat 
heitä omilla varoillaan.” Tästä huolimatta, luemme Viidennestä 
Mooseksen kirjasta 23/18, “Haureudesta saatua palkkiota, olipa 
se maksettu naiselle tai miehelle, ei saa viedä Herran, teidän 
Jumalanne, pyhäkköön minkään lupauksen täyttämiseksi”
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Sitä paitsi, ei ole oikein, että Kristinuskon vilpittömät rakastajat 
paheksuvat Johanneksen sanoja hänestä? Esimerkiksi, Johanneksen 
evankeliumista 13/23-25 voimme lukea, “Yksi opetuslapsista, se 
joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen vieressään. Simon 
Pietari nyökkäsi hänelle, että hän kysyisi Jeesukselta, ketä tämä 
tarkoitti. Opetuslapsi nojautui taaksepäin, Jeesuksen rintaa vasten, 
ja kysyi: “Herra, kuka se on?” Näin provokatiivista tekstiä lainaavat 
ehdottomasti moraalittomat ihmiset oikeuttaakseen turmeltuneet 
tekonsa, mitkä Jumala Kaikkivaltias on antanut Jeesukselle Kristukselle 
anteeksi.

Profeetta Muhammed
Jeesus kertoi juutalaisille, että hänen jälkeensä heidän keskuudestaan 
ei tule profeettaa ja Jumalan Valtakunta viedään heiltä ja annetaan 
kansalle, joka on enemmän sen arvoinen. (Matteus 21/43) Tällä hän 
tarkoitti Ismaelin jälkeläisiä, jotka juutalaiset torjuivat.[1] Kuten 
Koraanissa (61/6) sanotaan, “Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi, 
‘Israelin lapset, totisesti olen sananjulistaja, jonka Allah on 
lähettänyt teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen 
minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on 
tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad.’ Mutta kun 
Ahmad tuli heidän luokseen selvin todistein, he sanoivat ‘Tämä 
on ilmeistä noituutta.’” Uudessa Testamentissa Jeesus ennustaa 
Muhammedin tulemisen näillä sanoilla, “Mutta minä sanon teille 
totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois; ellen mene, 
ei Puolustaja[2] voi tulla luoksenne; mutta mentyäni pois minä 
lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on 
väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä 
tuomio… 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...” (Johannes 16/7-14) Ja sen jälkeen, kuka olisi ylistänyt 
Jeesusta yhtä paljon kuin Muhammed ylisti?[3]

[3] Tämä viittaa Jeesukseen, joka syntyi neitseellisesti Jumalan käskystä, 
”Ole.” 

[4] Nämä ovat Profeettojen opetuksia. 

[5] Tämä ihme ja taivaalta laskeutunut pöytä täynnä ruokaa, sekä muut 
ihmeet, mainitaan Koraanissa, mutta ei Raamatussa. 

[6] Jumala pelasti Jeesuksen ja nosti hänet taivaaseen elävänä, ruumiissa ja 
sielussa ilman, että mikään vahingoitti häntä. 

[7] Zakat (kirjaimellisesti ’puhdistus’ sillä se puhdistaa maksajan sydäntä 
itsekkyydestä ja ahneudesta) on kiinteä prosentti henkilön tuloista 
köyhille ja tarvitseville ihmisille annettavaksi. 

[8] Ibid., 3216. 

[9] Kirjalliset todisteet Koraanista ja Profeetta Muhammedin perinteistä 
kunnioittavat Jeesusta ja pitävät häntä korkeassa arvossa, sanoen, 
että häntä suojeltiin Paholaiselta. Raamattu taas väittää Luukaksen 
evankeliumissa 4/1-13 ja Matteuksen evankeliumissa 4/1-11, että 
Paholainen houkutteli häntä. Itseasiassa, kahden lähteen välillä on selvä 
ristiriita: testasiko paholainen häntä houkuttelemalla hänet ”temppelin 
huipulle” ja sitten ”erittäin korkealle vuorelle”, kuten Matteuksen 
evankeliumissa 4/5-8 sanotaan, vai ensin ”korkealle vuorelle” ja 
sitten ”temppelin huipulle”, kuten Luukaksen evankeliumissa 4/5-9 
kerrotaan? 

[10] Tämä tarkoittaa, että hänet täytyi tappaa. 

[11] Tämä tarkoittaa, että hänet täytyi tappaa. 

[12] Johanneksen evankeliumista 13/4-5 voimme lukea, “Niinpä hän nousi 
aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten 
hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja 
ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.” Järkevä lukija saattaisi 
kysyä, ”Mikä on suhde riisumisen ja jalkojen pesemisen välillä?” 
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Ennustus Jeesuksesta ja hänen edeltäjistään täyttyi vuonna 571 ennen 
nykyistä ajanlaskua. Lohduttaja syntyi Ismaelin lapsien keskuuteen,[4] 
jotka olivat polyteisteja ja ihailijoita. Puhdas persoona, jolla oli rakkaus 
totuuteen, ja myötätunto köyhiä ja heikkoja kohtaan, olivat piirteitä, 
jotka saivat Muhammedin erottumaan muiden joukosta. Hänet opittiin 
tuntemaan omiensa joukossa sanoilla as-saadiq (rehellinen) ja al-ameen 
(luotettava). Hänet valitsi Kaikkivaltias Allah 40-vuotiaana Hänen 
viimeiseksi lähettilääkseen ja profeetaksi koko ihmiskunnalle. Hän 
saarnasi, että usko Allahiin, koko universumin ja kaiken sen sisältämän 
Luojaan ja Ylläpitäjään, on Ainoa ja Hän yksin ansaitsee palvontaa.
Jumala tuki profeetta Muhammedia useilla ihmeillä, jotka silminnäkijät 
vahvistivat. Niitä ovat muun muassa kuun halkaiseminen (Koraani 
54/1) ja hurrikaani, jonka Jumala lähetti vastaiskuksi vihollisen 
täysimittaiselle hyökkäykselle Medinassa (Koraani 33/9). Nämä 
ihmeet mainitaan Koraanissa niiden tapahtumisen jälkeen, ja kaikkien 
aikojen epäuskoiset, jotka yrittivät etsiä vikoja Koraanissa, eivät 
löytäneet mitään ristiriitoja Koraanin sanomien ja itse tapahtumien 
väliltä. Samalla kun nämä ihmeet voimistivat uskojien uskoa, ne saivat 
monet epäuskoiset ylistämään Islamia. Monet muut ihmeet mainittiin 
myös haditheissa, kuten veden virtaaminen Profeetta Muhammedin 
sormien välistä, ruoan lisääntyminen juoksuhautaa kaivettaessa 
Medinan ympärille sekä ennustukset tulevaisuuden tapahtumista, jotka 
Allah hänelle paljasti. Koraani kuitenkin on Profeetan mahtavin ja 
ikuisin ihme, sillä se mainitsee lukemattomia kielellisiä, tieteellisiä ja 
lainsäädännöllisiä asioita, muiden ihmeiden kaltaisten aiheiden lisäksi.

Profeetta Muhammed asui kumppaniensa, perheensä ja ihmisten 
keskuudessa. Hänessä ei ollut mitään, mitä ei tiedettäisi tai pidettäisiin 
salaisuutena. Hänen elämänsä oli kuin avoin kirja, paljastaen hänestä 
kaiken, pienimpiin yksityiskohtiin asti. Siksi häneen uskovat uhrasivat 
kaiken omistamansa tukeakseen hänen tuomaansa totuutta sen jälkeen, 
kun he olivat vakuuttuneita siitä, että hän on profeetta. Samalla 
hänellä oli tarjota heille vain aidot ilmestykset, jotka hän vastaanotti 
Kaikkivaltias Allahilta. Hän keräsi kokoon oppilaskunnan, joka ei 
islamissa tee eroa ihmisten välille rodun, värin, kielen, varallisuuden 
tai sukupuolen perusteella. Koraani (49/13) varmistaa tämän faktan 
sanoen, “Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja 

Profeetta Muhammed mainitaan useaan otteeseen eri kohdissa Vanhaa 
testamenttia, vääristymistä ja korruptiosta huolimatta. Esimerkiksi, 
5. Mooseksen kirjasta 18/18-19 voimme lukea, “Siksi minä annan 
heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta Profeetan, joka 
on sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani Hänen suuhunsa, ja 
Hän puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. 
Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka Hän Minun nimissäni 
puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen.” Mekka (Bakka), missä 
profeetta Muhammed vastaanotti pyhät ilmestyksensä, mainitaan 
Psalmeissa 84/6, “Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne 
puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa.” 
Koraanissa (3/96) sanotaan, “Ensimmäinen rukoushuone, joka 
perustettiin ihmisille, oli totisesti se, joka on Bakassa (Mekassa) 
siunauksena ja opastuksena koko maailmalle.” Profeetta Abraham 
myös mainitsi saman paikan, mihin hän pystytti Rukoushuoneen 
perustukset (Kaaban), antaen ymmärtää, että se oli hedelmätön laakso. 
Kuten Koraani (14/37) sanoo, “Herra, minä olen asettanut eräitä 
jälkeläisiäni asumaan tähän laaksoon, jossa ei ole maanviljelystä 
Sinun pyhäkkösi läheisyyteen…” Jesaja 21/13 mainitsee myös 
ilmestyksen Arabiassa.

Fakta, että profeetta Muhammed olisi kirjoitustaidoton, mainitaan myös 
Jesajassa 29/12: “Ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja 
sanotaan: ‘Lue tämä’, niin hän vastaa: ‘En osaa lukea.’” (RSV) 
Saheeh Al-Bukhaaree, hadith nro. 3:sta, voimme lukea seuraavaa 
ensimmäisestä ilmestyksestä Profeetta Muhammedille: Hän oli luolassa, 
kun totuus laskeutui hänen ylleen. Enkeli tuli hänen luokseen ja sanoi, 
“Lue”. Hän sanoi, “En osaa lukea.” Profeetta kertoi tapahtumasta 
myöhemmin sanoen, “Joten enkeli piti minusta niin voimakkaasti 
kiinni, että olin uuvuksissa, sitten hän päästi minut ja sanoi, ‘Lue.’ 
Sanoin, ‘En osaa lukea.’ Hän piti minusta taas niin voimakkaasti kiinni, 
että uuvuin, sitten hän päästi minut ja sanoi, ‘Lue’. Sanoin, ‘En osaa 
lukea.’ Hän piti minusta voimakkaasti kiinni kolmannen kerran, päästi 
minut ja sanoi, “Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut—luonut 
ihmisen hyytyneestä verestä. Lue ja Herrasi on Anteliain” (Koraani 
96/ 1-3) Koraani (7/157) myös toteaa: “Niille, jotka seuraavat tätä 
lähettilästä, oppimatonta profeettaa, josta he löytävät kuvauksen 
Toorassa ja Evankeliumissa...”
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virtsaamisen. Allahin lähettilään kumppanit vaativat häntä lopettamaan, 
mutta profeetta sanoi, ‘Älkää keskeyttäkö häntä; jättäkää hänet 
rauhaan.’ Kun beduiini lopetti virtsaamisen, profeetta sanoi hänelle, 
‘Näitä moskeijoja ei ole tarkoitettu virtsaamiseen ja likaisuuteen, 
vaan vain ja ainoastaan Allahin ylistämiseen, rukoilemiseen ja 
Koraanin lausumiseen.’ Profeetta antoi sitten käskyn yhdelle, joka toi 
ämpärillisen vettä ja kaatoi sen virtsan päälle. (Muslim, 611).

Hän antoi anteeksi beduiinille, joka kohteli häntä karkeasti, vaikka 
hän oli johtoasemassa. Anas ibn Malik kertoi, ”Kävelin kerran Allahin 
lähettilään kanssa ja hänellä oli päällään Najranissa tehty paksu viitta, 
jossa oli terävät reunat. Beduiini pysäytti hänet ja veti hänen viittaansa 
kovaa. Näin profeetan niskan sivussa selvän merkin, joka tuli hänen 
viittansa reunasta beduiinin kovan vedon seurauksena. Sitten hän 
sanoi hänelle, ’Muhammed! Käske antaa minulle osa rahoista, jotka 
Allah on sinulle antanut.’ Profeetta kääntyi hänen puoleensa, hymyili 
ja käski tehdä maksun hänelle.” (Al-Bukhaaree, 3080) Hän antoi myös 
anteeksi Haatibille, joka teki suuren petoksen kirjoittamalla kirjeen 
informoidakseen vihollista, Quraishia, profeetan suunnitelmasta. 
Haatib antoi kirjeen naiselle ja maksoi hänelle, jotta hän antaisi 
kirjeen Quraishin johtajille. Allah kertoi suunnitelmasta profeetalle ja 
niinpä hän määräsi kaksi miestä lähtemään matkaan ottaakseen naisen 
kiinni ja pysäyttääkseen kirjeen. Profeetta ei vain antanut anteeksi 
Haatibille, vaan myös ylisti häntä hänen uskostaan Islamia kohtaan. 
(Al-Bukhaaree, 3080) 

Hän oli lempeä opettaja ja miellyttävä niille, jotka tekivät virheitä 
palvoessaan. Muaawiyah ibn Al-Hakam kertoi, ”Rukoillessani 
Allahin lähettilään kanssa, mies aivasti ja sanoin Yarhamuk-Allaah 
(Siunatkoon Allah sinua). Ihmiset tuijottivat vihaisesti minua ja 
sanoin, ‘Olkoon äitini ilman minua, miksi tuijotatte?’ Ihmiset laittoivat 
kätensä jaloilleen, ja kun huomasin, että he käskevät minua olemaan 
hiljaa, olin hiljaa. Kun Allahin lähettiläs sai rukouksensa päätökseen, 
hän kutsui minua. Olkoon äitini ja isäni velkaa hänelle, hän ei lyönyt 
minua, ei moittinut minua, eikä herjannut minua. En ole koskaan 
nähnyt parempaa opettajaa kuin hän, en ennen enkä jälkeen. Hän sanoi, 
’Tätä rukoustamme ei ole tarkoitettu tavalliseen ihmisen puheeseen; 

naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte 
toinen toisenne. Arvokkain teistä Allahin tykönä on se, joka 
parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Allah on Kaikkitietävä, 
Kaikkitajuava. “

Profeetta korosti, ettei sukujuurilla ole arvoa Jumalan silmissä:[5] 
“Herrasi on Ainoa ja isäsi on ainoa. Arabi ei ole parempi kuin 
ei-arabi, eikä ei-arabi ole parempi kuin arabi; samalla tavalla 
valkoinen ihminen ei ole parempi kuin musta ihminen, eikä musta 
ihminen ole parempi kuin valkoinen ihminen – paitsi hurskauden 
ja oikeudenmukaisuuden kautta.” (Ahmad, 23105). Tämä tarkoittaa, 
että hurskaus ja oikeudenmukaisuus ovat kriteerejä, joilla Allah 
tuomitsee ihmisiä, väristä tai rodusta riippumatta. Orjuus oli levinnyt 
laajalle maailmassa. Itseasiassa, se hyväksyttiin keinotekoisissa 
uskonnoissa ja itse Raamatussa, kuten myös 1. Mooseksen kirjassa 
9/25-27, 2. Mooseksen kirjassa 21/2-12 ja Efesolaiskirjeessä 6/5. 
Kuitenkin, kun Jumala lähetti Muhammedin lähettilääksi, hän harkitsi 
orjien vapauttamista mahtavimpana oikeudenmukaisena tekona, joka 
toisi muut lähemmäksi Jumalaa ja joka olisi yksi parhaimpia tapoja 
sovittaa syntejä. Kuten Koraani (90/11-13) sanoo, “Mutta hän ei 
yrittänyt nousta kaitaa polkua.

Miten saan sinut käsittämään, mikä kaita polku on?? Se on samaa 
kuin vapauttaa orja.”

Allah Kaikkivaltias lähetti profeetta Muhammedin “armona 
maailmalle.” (Koraani 21/107) Profeetta Muhammed sanoi, “Heille, 
jotka ovat armollisia, antaa armoa Kaikkein Armollisin. Ole armollinen 
kaikille maanpäällä, ja Ainoa taivaiden yläpuolella, on armollinen 
sinulle.” (At-Tirmidhee, 1928) Hän myös sanoi, “Allah Kaikkivaltias ei 
anna armoa ihmiselle, joka ei anna armoa muille ihmisille.” (Muslim, 
5983) Itseasiassa, hän oli täydellinen esimerkki armollisesta. Kuten 
Koraanissa (3/159) sanotaan, “Jumalan laupeuden vuoksi olet 
menetellyt lempeästi heitä kohtaan; mutta jos olisit ollut ankara ja 
kovasydäminen, olisivat he eronneet sinusta; ole siis suvaitsevainen 
heitä kohtaan, rukoile heille anteeksiantoa ja neuvottele heidän 
kanssaan asioista…” Kerran beduiini tuli moskeijaan ja aloitti 
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luvan siihen. Boikotilla alkoi pikkuhiljaa olla vaikutusta, nostaen 
hintoja ja aiheuttaen nälkää. He anoivat Muhammedia ohjeistamaan 
Thumaamahia lopettamaan boikotin. Huolimatta suuresta harmista, 
jonka Quraish Muhammedille ja hänen seuraajilleen aiheutti vuosien 
ajan, ja huolimatta siitä, että tämä oli mahdollisuus kostaa heille ja 
pakottaa heidät ylistämään Islamia, hän päätti antaa heille anteeksi ja 
määräsi boikotin lopetettavaksi.[6]

Lisäksi, kun hän voitokkaasti palasi Mekkaan, kotikaupunkiinsa, josta 
mekkalaiset pakanat hänet ja hänen seuraajansa epäoikeudenmukaisesti 
karkoitti, pakanat olivat varmoja, että hän kostaisi heille. Mitään ei 
tapahtunut. Hän seisoi Kaaban ovella ja sanoi heille, “Miten minun 
pitäisi teidän mielestänne käyttäytyä teitä kohtaan?” “Lempeästi, 
hyväntahtoisesti ja armollisesti, veli,” he vastasivat. “Olkoon niin,” 
profeetta julisti. “Sanon teille, kuten profeetta Josef sanoi veljilleen, 
Älköön teitä soimattako tänä päivänä. Jumala on antava teille 
anteeksi, sillä Hän on laupiaista armollisin.” (Koraani 12/92) Sitten 
hän sanoi heille, “Menkää, olette vapaita.” (As-Sunan Al-Kubraa, 
18648)

Abu Sufyaan, merkittävä Quraish-johtaja ja profeetan vannoutunut 
vihollinen, ei jättänyt kiveäkään kääntämättä taistellakseen islamia ja 
muslimeja vastaan. Kuitenkin, kun Muhammed voitokkaasti palasi 
Mekkaan pitkän poissaolon jälkeen, hän ei kostanut hänelle. Kun Abu 
Sufyaan vapaaehtoisesti ylisti islamia, profeetta antoi hänelle erityisen 
edun, jotta hän säilyttäisi arvonsa joukkojensa keskuudessa. Hän sanoi, 
”Kuka tahansa astuu Abu Sufyaanin taloon, on turvassa, kuka tahansa 
astuu omaan taloonsa ja sulkee ovensa, on turvassa, ja kuka tahansa 
astuu Kaaban ympärillä olevalle pyhälle alueelle, on turvassa.” (Al- 
Bukhaaree, 4577)

Hän armahti myös Ikrimah ibn Abu Jahlin, yhden merkittävistä 
Quraishin johtajista, joka oli osoittanut vieraanvaraisuutta hänelle 
ja takasi jopa hänen turvallisuutensa. Kun Ikrimah lähestyi Mekkaa, 
profeetta sanoi kumppaneilleen, “Ikrimah ibn Abu Jahl tulee luoksenne 
uskojana ja muuttajana, joten älkää kirotko hänen isäänsä. Kuolleiden 
kiroaminen satuttaa eläviä, eikä tavoita kuollutta.” (Al-Muwatta , 601) 

sen sijaan, se on Allahin palvomista ja ylistämistä sekä Koraanin 
lausumista.” (Muslim, 1151)

Hän antoi armoa jopa vihollisilleen ja suri sitä, etteivät he suostuneet 
hyväksymään totuutta. Kuten Koraanissa (18/6) sanotaan, “Ehkä sinä 
ahdistat itseäsi murehtimalla heidän tähtensä, jos he eivät usko 
tähän viestiin.” ja (35/8), “…älä näännytä sieluasi murehtimalla 
tuommoisten puolesta…” Hän antoi anteeksi jopa niille, jotka 
olivat tarkoituksellisesti yrittäneet tappaa hänet ja tehdä hänelle 
harmia, vaikka hän olisi voinut halutessaan määrätä heille vakavia 
rangaistuksia.

Tapahtui kerran niin, että Ghawrath ibn Al-Haarith yritti salamurhata 
hänet hänen nukkuessaan; kuitenkin, kun profeetta heräsi ja voitti 
hänet, hän yksinkertaisesti antoi anteeksi ja antoi hänen jopa mennä 
sen jälkeen, kun profeetta oli tutustuttanut hänet Islamiin eikä hän 
suostunut hyväksymään sitä. (Ahmad, 14635) Kun Abdullah ibn 
Ubayy, tekopyhien päällikkö Medinassa, joka oli pitkään yrittänyt 
satuttaa profeettaa, kuoli, profeetta halusi pyytää hänelle anteeksiantoa 
enemmän kuin seitsemänkymmentä kertaa ja jopa rukoili hänen 
puolestaan, kunnes Allah paljasti lauseen (9/84), jossa häntä hieman 
moitittiin.

Muhammedin viholliset menivät niin pitkälle, että he asettivat 
hänet ja hänen klaaninsa ja tukijansa taloudelliseen ja sosiaaliseen 
boikottiin, ja tilanteena oli nääntyminen ja vakava köyhyys kahden tai 
kolmen vuoden ajan, kunnes heistä tuli voimattomia ja ylirasittuneita. 
Kun profeetta vahvistui seuratessaan muuttoa Medinaan, hänen 
kumppaninsa ottivat kiinni Thumaamah ibn Uthaalin, Banu Haneefahin 
päällikön, joka oli yksi voimakkaimmista Arabijohtajista ennen Islamin 
saapumista. Thumaamah oli matkalla Medinaan tarkoituksenaan tappaa 
Muhammed. Profeetan kiltteys häntä kohtaan vakuutti hänet ja muut 
vangit ylistämään islamia, ja vastapalvelukseksi Thumaamah rankaisi 
Quraishia asettamalla taloudellisen boikotin heitä vastaan, vaikka se 
vaikuttikin suuresti hänen tuottoisaan liikekumppanuuteensa Quraishin 
kanssa. Hän määräsi joukkonsa panttaamaan tarvikkeita Quraishilta 
ja vannoi, ettei hän peruisi määräystään ennen kuin profeetta antaisi 
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The Prophets Biography, vol. 3, s. 376); heidät, jotka pakotettiin 
taistelemaan häntä vastaan Badrin taistelussa vaikkeivat he halunneet; 
kolmekymmentä miestä, jotka hyökkäsivät hänen ja hänen miestensä 
kimppuun Hudaybiyahin aselevon aikana ja Hawaazinin vangit, joita 
oli tuhansia. (Ibn Hishaam, (Biography of the Messenger of God, vol. 1, 
s. 628 ja vol. 5, s. 162)

Nämä ja monet muut esimerkit profeetta Muhammedin lempeydestä 
niille, jotka osoittivat vihamielisyyttä häntä kohtaan, todistavat, että 
hän todella lähetettiin armoksi koko ihmiskunnalle, hän ei koskaan 
kostanut, vaan päätti antaa anteeksi ja unohtaa, vastauksena Allahin 
sanomalle, “…jotka hillitsevät vihansa ja antavat anteeksi ihmisille; 
niin, Allah rakastaa niitä, jotka hyvää tekevät.” (3/134) ja “Hyvä ja 
paha eivät ole samanlaisia. Karkoita paha sillä, mikä on parempaa, 
ja katso se, jonka kanssa olit vihoissa, on kuin hyvä ystäväsi. Mutta 
sen saavuttavat vain pitkämieliset; sen saavat vain ne, joiden osana 
on suuri onni.” (41/34-35)

Kerran hän sanoi Uqbah ibn Aamirille, “Kertoisinko sinulle parhaista 
tavoista tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa? Pidä yllä hyviä suhteita 
heihin, jotka ovat kanssasi välit katkaisseet, anna heille, jotka ovat 
sinulta riistäneet ja anna anteeksi niille, jotka ovat tehneet väärin sinua 
kohtaan.” (Al-Haakim, 4161) Hän sanoi myös, “…Allah lisää ihmisen 
arvoa vain, jos hän antaa anteeksi muille, kukaan ei ole vaatimaton, 
mutta sen Allah nostaa esille.” (Ahmad, 7185)

Kun häntä pyydettiin rukoilemaan Allahia asettamaan rangaistuksia 
hänen vihollisilleen, jotka heittelivät häntä kivillä, kunnes hän 
kaatui kyljelleen ja sai syvän haavan kasvoihinsa, haavoittaen hänen 
alahuulensa ja rikkoen hänen etuhampaansa siten, että verta vuoti 
hänen kasvojaan pitkin, hän yksinkertaisesti rukoili, ”Voi Luoja, anna 
anteeksi ihmisilleni, sillä he eivät tiedä.” (Ibn Hibbaan, 949) Hän ei 
koskaan ollut vihainen henkilökohtaisista syistä. Hän oli vihainen vain 
Allahin vuoksi. Kerran hän sanoi, “Vahva mies ei ole se, joka on hyvä 
painimaan, vaan joka hillitsee itsensä raivoissaan.” (Muslim, 6595) 
Hän oli malliesimerkki nöyryydestä. Kerran mies tuli hänen luokseen 
täristen pelosta, luullen tapaavansa mahtavan kuninkaan. profeetta 

Profeetta toivotti hänet lämpimästi tervetulleeksi. (Al-Haakim, vol. 3, s. 
269) profeetta myönsi armahduksen myös Umayr ibn Wahbille, joka oli 
yrittänyt murhata hänet tukenaan Safwaan ibn Umayyah, sen jälkeen, 
kun profeetta oli paljastanut heidän suunnittelemansa murhan.[7] Hän 
armahti jopa myös itse Safwaan ibn Umayyahin. (Al-Muwatta , 1132) 
ja antoi hänelle suurena lahjana 300 kamelia kolmessa peräkkäisessä 
erässä (Muslim, 5975), vaikka hän ei vieläkään ollut muslimi. 
Nähdessään kuinka antelias profeetta oli huolimatta siitä, kuinka 
korutonta elämää hän johti, Safwaan riemukkaasti kääntyi islamiin ja 
sanoi, “Kuninkaat eivät anna tuollaisia lahjoja vapaaehtoisesti. Kukaan 
ei voi olla niin antelias kuin profeetta. Julistan, että ei ole muuta 
jumalaa kuin Allah ja että olet Allahin lähettiläs.” (Kanz Al- Ummaal , 
30170)

Hän ei vain armahtanut Suhayl ibn Amria, yhtä hänen vannoutuneista 
vihollisistaan, joka oli käyttänyt runollisia taitojaan herjatakseen ja 
ivatakseen häntä, vaan myös pyysi hänen kumppaneitaan olemaan 
hänelle kiltti ja olemaan loukkaamatta hänen tunteitaan millään 
tavalla. Hän sanoi heille, “Kuka tahansa tapaa Suhayl ibn Amrin, ei 
tuijota häntä. Anna Suhaylin mennä vapaasti.” (Ibn Abd Al-Barr, Al-
Isteeaab , vol. 3, s. 57) Hän myöhemmin sanoi, “Allahin kautta, hän on 
viisas, ylväs mies — sellainen, joka ei voi jättää huomiotta Islamia.” 
(Usd Al-Ghaabah, vol. 2, s. 346) Hän armahti myös Fudhaalah ibn 
Umayrin, yhden Quraishin päälliköistä, joka yritti salamurhata hänet 
Muhammedin ollessa kiertelemässä Kaabaa Mekassa. (Ibn Katheer, 
Al-Bidaayah Wan-Nihaayah, 4/342) Armahdettujen joukossa oli 
myös Hind, Utbahin tytär ja Abu Sufyaan vaimo, merkittävä Quraish-
johtaja, vaikka hän turmeli joitain profeetan kuolleita kumppaneita 
Uhudin taistelun jälkipuinnissa ja hän oli yksi niistä, jotka lietsoivat 
pakanoita taistelemaan profeettaa ja hänen kumppaneitaan vastaan. 
(At-Tabaree, History of Nations and Kings, vol. 2, s. 70) Hän antoi 
anteeksi myös useille muille, mukaan lukien Zaynabin, Al-Haarithin 
tyttären, juutalaisen naisen, joka yritti tappaa hänet antamalla hänelle 
myrkyttämänsä lampaan (Al-Bukhaaree, 3198); Banu Al-Mustaliqin 
juutalaisheimo oli liittoutunut Medinaan hyökänneiden joukkojen 
kanssa, Khaybarin juutalaiset, joiden elämän hän säästi huolimatta 
siitä, että he yrittivät kovasti tuhota islamin ja muslimit (Ibn Katheer, 
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on kuin olisi pelastanut kaikkien ihmisten hengen.” Sama pätee 
murhan julmuuteen Islamissa. Muslimeja jopa kannustetaan olemaan 
lempeitä eläimille ja heitä on kielletty satuttamasta niitä millään tavalla. 
Profeetta Muhammed sanoi, “Nainen joutui helvetintuleen sitomansa 
kissan takia, hän ei antanut sille ruokaa eikä päästänyt sitä vapaaksi 
syömään tuholaisia maasta.” (Muslim, 5804) Toisessa tilanteessa hän 
mainitsi prostituoidun, joka oli antanut vettä janoon kuolemaisillaan 
olleelle koiralle ja niin hän sai syntinsä anteeksi hyvän tekonsa 
ansiosta. (Al- Bukhaaree, 2392) Häneltä kysyttiin, “Jumalan lähettiläs, 
palkitaanko meidät kiltteydestä eläimiä kohtaan?” Hän vastasi, 
“Olemassa on palkinto kiltteydelle, jota esitetään jokaista elävää 
kohtaan.” (Al-Bukhaaree, 2323)

Profeetta Muhammedin tuoma viesti mainostaa suvaitsevaisuutta ja 
kunnioitusta toisia kohtaan, mukaan lukien ei-muslimeja. Hän sano: 
“Kuka tahansa tekeekin epäoikeuden mukaisesti jollekin, jolla on 
jumalallinen suoja (esim. ei-muslimi), vähentyy hänen oikeutensa, 
hän saa taakaksensa enemmän kuin hän jaksaa kantaa, tai ottaa 
häneltä jotain hänen tahtonsa vastaisesti, niin tulen olemaan hänen 
vastustajansa tuomiopäivänä.” (Abu Daawood, 3054).

Islam myös vaatii kannattajiaan antamaan takaisin luottamusta ja 
välttelemään kaikkia petokseen liittyviä tekoja. Profeetta Muhammed 
sanoi, “Anna takaisin samaa, mitä sinulle on uskottu, kelle tahansa 
joka sinulle sen uskoi, äläkä petä ketään, joka on sinut pettänyt.” (At-
Tirmidhee, 1261) Itsekkyyttä ei hyväksytä ja se käskee seuraajiaan 
rakastamaan muissa sitä, mitä he itsessään rakastavat. Profeetta sanoi, 
“Kenestäkään teistä ei tule aitoa uskojaa, ennen kuin hän rakastaa 
veljessään sitä, mitä hän rakastaa itsessään.” (Al- Bukhaaree, 13) 

Hyvä moraali ja naisten kunnioitus ovat myös osa islamilaista viestiä. 
Profeetta sanoi, ”Uskoja, jolla on täydellinen usko, on se, jolla on 
paras moraalinen käytös. Ja parhaat uskojien joukossa ovat parhaita 
kohtelemaan heidän naisiaan oikein.” (Ahmad, 7374) Toinen hadith 
toteaa, “Mies tuli profeetan luokse ja sanoi, ‘Allahin lähettiläs, kenelle 
minun pitäisi näyttää eniten lempeyttä?’ Profeetta sanoi, ‘Äidillesi.’ 
Sitten mies kysyi, ‘Kenelle seuraavaksi?’ Profeetta vastasi uudelleen, 

tapasi hänet nöyrästi ja sanoi hänelle, “Rauhoitu, minä en ole kuningas. 
Olen sellaisen naisen poika, joka söi ennen kypsytettyä lihaa Mekassa.” 
(Ibn Maajah, 3391) Hän kerran sanoi, “Jos jollakulla on muurahaisen 
painon verran röyhkeyttä sydämessään, ei pääse Paratiisiin.” 
(Muslim, 225) Auringonpimennys tapahtui samaan aikaan kun hänen 
poikansa, Ibraheem, kuoli, ja ihmiset alkoivat sanoa sen olevan hänen 
kuolemastaan johtuva ilmiö. Kuitenkin, hän kutsui heidät luoksensa ja 
julisti, ”Aurinko ja kuu ovat kaksi Allahin merkkiä. Ne eivät pimenny 
kenenkään kuoleman tai syntymän vuoksi.” (Al- Bukhaaree, 1044) 
Toisessa perinteessä hän ohjeisti seuraajiaan, “Älkää ylistäkö minua 
liikaa, kuten kristityt ylistivät Marian poikaa. Olen vain Allahin orja. 
Joten kutsukaa minua Allahin orjaksi ja Hänen lähettilääksensä.” 
(Al-Bukhaaree, 3372) Kerran yksi hänen kumppaneistansa sanoi 
hänelle, “Olet isäntämme ja sinulla on enemmän voimaa ja suosiota 
kuin kenelläkään meistä.” Profeetta, joka ei hyväksynyt tällaista 
huomautusta, sanoi, “Vain Allah on Isäntä! Minä en ole kenenkään 
isäntä. Älkää antako paholaisen huijata teitä. En halua teidän nostavan 
minua korkeammalle jalustalle kuin sille, minne Allah on minut 
laittanut.

Olen vain Allahin palvelija ja Hänen lähettiläänsä.” (Ahmad, 12295) 
Islamilainen laki (Shareeah ), jonka Allah lähetti hänelle, välittää 
heikoista, köyhistä, varattomista ja orvoista, ja se on olennainen osa 
Islamia. Kuten Koraani (107/1-3) sanoo, “Mitä ajattelet miehestä, 
joka sanoo tulevaa tuomiota valheeksi? Hän kohtelee orpoa 
karkeasti eikä kehoita ruokkimaan köyhiä.” Avuttoman laiminlyönti 
saattaa johtaa myös helvetintuleen. Koraani (69/33-34) toteaa, 
“Totisesti, hän ei uskonut Allahiin, Suurimpaan, eikä kehottanut 
ruokkimaan köyhiä.”

Islam tuomitsee kaikenlaisen epäoikeudenmukaisuuden, aggression 
ja terrorin. Koraanissa (2/190) sanotaan, “Mutta itse älkää aiheetta 
hyökätkö. Totisesti, Allah ei rakasta rauhanrikkojia.” 5/32 
voimme myös lukea, “Tämän johdosta annoimme Israelin lapsille 
säädöksen, että kuka ikinä ottaa hengiltä ihmisen muutoin kuin 
verikostoksi tai pahuuden ehkäisemiseksi maassa, hän on kuin olisi 
tappanut kaikki ihmiset; ja ken ikinä pelastaa yhden hengen, hän 
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ei saa koskea kukaan, kuka on lähestyttävä, rento, lempeäsanainen ja 
hellä.” (Ahmad, 3937) Se varoittaa myös julmuudesta. Profeetta kerran 
kysyi kumppaneiltaan, “Olisinko kertomatta helvetintulen asukkaista?” 
“Kyllä,” he vastasivat. Hän sanoi sitten, “Jokainen julma, ylimielinen ja 
röyhkeä ihminen.” (Muslim, 7136)

Islam kunnioittaa ja arvostaa ihmisoikeuksia, ja sen lakien 
toimeenpanon tarkoitus on taata rauha ja harmonia ihmisten 
välillä. Profeetta sanoi, ”Kansani oikea vararikko on se, joka tulee 
tuomiopäivänä rukousten, paaston ja hyväntekeväisyyden kera, mutta 
hän tuo myös mukanaan [hirvittäviä tekoja], sillä hän on loukannut, 
pahoinpidellyt, varastanut, tappanut tai hakannut toisia. Joten hänen 
hyvät tekonsa hyvitetään heille, joita kohtaan hän on tehnyt väärin. Jos 
hänen hyvät tekonsa eivät riitä tasaamaan tilejä, hänen pahat tekonsa 
lisätään häneen, ja hänet heitetään tuleen.” (Muslim, 6531) Islam myös 
määrää oikeutta ja lempeyttä jopa viholliselle. Allah sanoo, “Te, jotka 
uskotte! Nouskaa (rohkeina) todistamaan oikeamielisesti Allahin 
asian puolesta, älkääkä antako ihmisten vihamielisyyden estää 
teitä menettelemästä oikein. Olkaa oikeamielisiä; se on lähinnä 
hurskautta, - ja pelätkää Allahia.” (Koraani 5/8)

Pähkinänkuoressa, tämä on kattava uskonto ja elämäntapa, joka ottaa 
huomioon mielen, vartalon ja sielun tarpeet, ja joka on sopiva kaikkiin 
aikoihin ja paikkoihin. Se nauttii kaikesta hyvästä ja kieltää kaikki 
pahat teot.[9]

Ennen profeetallista tehtäväänsä profeetta Muhammed oli naimisissa 
Khadeejahin kanssa, varakkaan ja arvokkaan mekkalaisen naisen 
kanssa, jolle hän oli työskennellyt kauppiaana. Kun hän julkisesti 
julisti uutta uskoaan, ihmiset tarjosivat hänelle johtajuutta, rikkautta ja 
kaikenlaisia maallisia houkutuksia, jotta hän hylkäisi uskonsa islamiin. 
Hän kuitenkin kieltäytyi kaikesta sellaisesta ja päätti sen sijaan uhrata 
kaiken levittääkseen Jumalan sanaa ihmiskunnalle. Myöhemmin, kun 
Allah oli myöntänyt hänelle voiman ja auktoriteetin levittää islamia, 
hän silti jatkoi hyvin yksinkertaista, korutonta elämää, vaikka hän olisi 
voinut elää halutessaan kuin kuningas. Hän nukkui kovalla matolla 
ja eli savitalossa. Hän ja hänen perheensä menivät jopa nälkäisinä 

‘Äidillesi’. Mies kysyi uudelleen, ‘Kenelle seuraavaksi? Profeetta 
vastasi taas, ‘Äidillesi’. Kun mies kysyi neljännen kerran, profeetta 
sanoi, ‘Isällesi.’” (Muslim, 6452)

Islam opettaa, että äidin palvelemisesta ja huolehtimisesta palkintona 
on paratiisi. Profeetta ohjeisti häneltä kysynyttä miestä jihadiin menosta 
samalla, kun hänen piti huolehtia äidistään, sanomalla, “Pysy hänen 
luonaan, sillä paratiisi on hänen jalkojensa alla.” (An-Nasaaee 
, 3106) Profeetta sanoi, “Kellä tahansa on tytär, eikä hän hautaa 
häntä elävältä, nöyryytä häntä, tai suosi poikaansa enemmän, Allah 
myöntää pääsyn paratiisiin hänen takiaan.” (Ahmad, 1966) Hän 
sanoi myös, “Kellä tahansa on kaksi tytärtä tai kaksi siskoa, joille hän 
on kiltti niin kauan kuin he ovat hänen kanssaan, hän ja minä olemme 
paratiisissa [yhtä lähellä toisiamme] kuin nämä,” ja hän nosti etu- ja 
keskisormensa havainnollistaakseen asiaa. (Ibn Abu Shaybah, Al-
Musannaf, 21179) Näin ollen on selvää, että kiltteys naista kohtaan on 
yksi oikeudenmukaisista teoista, joilla pääsee Paratiisiin.

Profeetta Muhammed saapui mukanaan laki, joka vaatii miehiä, 
heidän isiään, poikiaan, veljiään ja jopa johtajiaan huolehtimaan 
naisista, huolehtimaan lainsäädännöllisistä tarpeista ja antaa heidän 
nauttia oikeuksistaan, mitkä Islam on heille myöntänyt, kuten oikeus 
perimiseen ja myötäjäisiin, ja oikeus valita kenet he tahtovat naida ja 
oikeus mennä uudelleen naimisiin avioeron jälkeen.[8]Allah sanoo 
Koraanissa (2/228), “Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin 
miehillä heihin, kuten on kohtuullista.”

Profeetan mukaan tuli osoittaa lempeyttä vanhempia kohtaan, vaikka he 
taistelisivatkin islamia  vastaan: “Olemme myös määrännyt ihmisen 
pitämään huolta vanhemmistaan; hänen äitinsä on kantanut häntä 
äärimmäiseen uupumukseen saakka, ja hänen vieroittamisensa 
on kestänyt toista vuotta. Kiitä minua ja molempia vanhempiasi; 
Minun luokseni on kaikkien palattava. Mutta jos he pakottavat 
sinua asettamaan minun rinnalleni sellaista, mistä sinulla ei 
ole mitään tietoa, älä heitä silloin tottele. Elä kuitenkin heidän 
kanssaan soveliaasti tässä maailmassa...” (Koraani 31/14-15) Se 
käskee myös olemaan kiltti toisille. Profeetta sanoi, “Helvetintuleen 
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hän on kaukana antikristuksesta, häntä täytyy kutsua Ihmiskunnan 
Pelastajaksi.” Hän jatkaa, “Uskon, että mikäli hänen kaltaisensa 
mies haluaisi modernin maailman johtajuuden, hän onnistuisi siinä 
ratkaisemalla sen ongelmat tavalla, joka toisi tarvittua rauhaa ja 
onnellisuutta...”

Alphonse de Lamartine, kuuluisa ranskalainen runoilija, sanoi, 
“Koskaan ei ole mies laittanut itseään, vapaaehtoisesti tai tahtonsa 
vastaisesti, yhtä ylevälle tähtäimelle, sillä tämä tavoite oli ihmeellistä: 
kumota taikauskoisuutta, joka ollut miehen ja hänen Luojansa välissä 
… Koskaan ei ole mies saavuttanut niin lyhyessä ajassa niin suurta ja 
kestävää vallankumousta… Jos tavoitteen upeus, tekojen pienuus ja 
mahtavat tulokset olisivat kolme kriteeriä ihmisnerolle, ketä mahtavaa 
miestä historiassa vertaisit Mohammediin?... Hän liikutti sieluja. Kirjan 
perusteella, jokaisesta kirjaimesta tuli laki, hän loi hengellisen kansan, 
joka sekoittuu toisiin ihmisiin kielestä ja rodusta riippumatta … hänen 
kieltäytymisensä voitosta, hänen kunnianhimonsa, joka oli täysin 
omistettu yhdelle idealle ja eikä hän yrittänyt saada imperiumia… Hän 
täyttää kaikki standardit, millä ihmisen upeutta voidaan mitata, voimme 
siis kysyä: ‘Onko miestä, joka olisi parempi kuin hän?” [10]

Kuten Tri. Vaglieri toteaa Apologia dell Islamismossa (An 
Interpretation of Islam), “Muhammed, Jumalan uskonnon 
saarnaajana oli lempeä ja armollinen jopa henkilökohtaisia 
vihollisiaan kohtaan. Hänessä oli yhdistelmä oikeutta ja armoa, kahta 
arvokkainta ominaisuutta, joita ihmisen mielessä voi olla. Tätä ei ole 
vaikeaa tukea useiden esimerkkien ansiosta, jotka löytyvät hänen 
elämänkerroistaan.”[11]

Tri. Gottlieb Wilhelm Leitner, kunnioitettu orientalisti, sanoi, “En voi 
tiivistää tätä puhetta paremmin kuin sanomalla, että toivottavasti tulee 
päivä, jolloin kristityt kunnioittavat Kristusta enemmän kunnioittamalla 
myös Muhammedia. Islamissa ja kristinuskossa on enemmän yhteistä, 
ja hän, joka arvostaa profeetta Muhammedin lausumaa totuutta, on 
parempi kristitty.”[12]

nukkumaan useina iltoina, koska ei ollut mitään, mitä he olisivat 
voineet syödä illalliseksi, ja useimmiten he täyttivät vatsansa ohrasta 
tehdyllä leivällä. (At-Tirmidhee, 2400) Hän jopa pyörtyi pantattuaan 
kilpensä juutalaiselle miehelle, jotta tämä tekisi heille ohrasta leipää.

Hän omisti koko elämänsä ja tekonsa varmistaakseen, että ihmiset 
tekevät siten, mihin heidät oli luotu eli uskomaan Allahiin ainoana 
oikeana Jumalana ja palvomaan yksin Häntä. Kuten Koraanissa (51/56) 
sanotaan, “Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan 
Itseäni.” Itse asiassa, tämä oli ainoa tapa säästää heidät kärsimykseltä 
ja johtaa heidät aitoon onnellisuuteen tässä elämässä ja sen jälkeen.

Profeetta Muhammed, viimeinen kaikista Jumalan profeetoista ja 
lähettiläistä, kuoli vuonna 632 ennen nykyistä ajanlaskua, jättäen 
meille Koraanin, Jumalan viimeisen viestin, ja hänen opetuksensa 
opastaakseen kaikkea ihmisyyttä ennen tuomiopäivää. Hänen kirjassaan 
The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, 
amerikkalainen kirjailija Michael Hart, sanoo, että Muhammed, joka 
oli listan kärjessä, “oli ainoa mies historiassa, joka oli äärimmäisen 
menestynyt sekä uskonnollisilla että maallisilla tasoilla.” Tämä 
ainutlaatuinen yhdistelmä osoitettiin hänelle, sillä hän oli mahtavin, 
vaikuttavin hahmo maailmassa. Kirjassaan The Life of Muhammad, 
William Muir, merkittävä skottilainen historioitsija, ylistää profeetta 
Muhammedin sanojen selkeyttä ja uskontonsa helppoutta, sanoen, että 
hän saavutti hyvä tekoja ja ettei historiassa ole ollut toista miestä, joka 
olisi onnistunut herättämään sieluja ja elvyttämään hyvää moraalia ja 
hyveellisyyttä niin lyhyessä ajassa kuin hän.

Maineikas historioitsija ja draamakirjailija George Bernard Shaw, 
kirjassaan, The Genuine Islam,vol. 1, no. 8, 1936, toteaa, “Maailma 
tarvitsi kipeästi miestä, jolla oli Muhammedin äly, sillä hän oli 
profeetta, joka perusti uskonsa kunnioitukseen ja arvostamiseen.” Hän 
lisää, “Islam oli uskonto, joka kykeni parhaiten sovittamaan kaikki 
kulttuurit kaikkina aikoina ja se valtasi tilaa Euroopassa huolimatta 
siitä, että keskiaikaiset papistot olivat maalanneet synkän kuvan 
Muhammedista ja pitivät häntä kristillisyyden vihollisena.” Shaw sanoi 
myöhemmin, “Olen opiskellut häntä – mahtavaa miestä – ja mielestäni, 



76 77

Koraani tuomitsi hänet, ja niin hänen suhteensa profeettaan hyödyttänyt 
häntä yhtään. 

[6] Ibn Hishaam, Biography of the Messenger of God, s. 57. 

[7] Safwaan, Quraisin merkkihenkilö masentui suuresti isänsä ja veljensä 
kuolemasta Badrissa, ensimmäisessä suuressa taistelussa muslimien ja 
Quraisin pakanoiden välillä. Ennen profeetan siirtymistä Madeenahiin, 
Umayr ibn Wabh aiheutti profeetalle ja hänen seuraajilleen paljon 
harmia. Vaikka hän pakeni kuolemaa ja vankeutta Badrissa, hänen 
poikansa Wahb joutui vangiksi. Safwaan ja Umayr istahtivat Kaaban 
viereen ja keskustelun aihe oli, auttamatta, Badrin taistelu, kun 
Umayr sanoi: “Tosiasia on, että harteillani on velkataakka, jota en voi 
maksaa pois, ja että lapseni ovat niin nuoria, että jos jotain tapahtuisi 
minulle, he kärsisivät valtavasti. Olisin lähtenyt Medinaan esittäen, 
että maksan poikani lunnaat hänen vangitsijoilleen, ja varmistan että 
riistän Muhammadilta hengen.” Safwaan tajusi loistavan tilaisuuden 
koittaneen. Hän sanoi Umayrille: “Älä huoli velastasi; minä maksan 
sen kaiken. Varmistu lapsistasi; minä huolehdin heistä. Heiltä ei puutu 
mitään minkä voin tarjota.” Umayr oli tosissaan aikeissaan, eikä 
aikonut perua niiden toteenpanoa. Hän lupasi ystävälleen lähtevänsä 
mahdollisimman pian, ja laittoi Safwaanin lupaamaan, ettei tämä 
kertoisi heidän järjestelystään kenellekään. Salassapito oli tärkeää 
heidän yrityksensä onnistumiseksi. Umayr määräsi miekkansa 
teroitettavaksi ja myrkytettäväksi. Hän lähti matkaan salassa, 
kertomatta kellekään tarkoitusperiään. Madeenahissa Umar ibn Al-
Khattaab istui muslimiryhmän kanssa juttelemassa voitostaan Badrissa. 
Yllättäen Umayr ilmestyi. Umar huomasi hänet ensimmäisenä hänen 
ilmestyessään profeetan moskeijan ovelle. Hän huomasi välittömästi, 
että Umayrilla oli miekka mukanaan. Sen nähtyään, Umar kertoi 
muslimeille, että Umayr on voinut tulla vain pahassa tarkoituksessa, 
sillä hän on se, joka tekee ongelmia ja arvailee muslimien määrää 
vihollisille Badrissa. Umar meni sitten profeetan luo ja kertoi hänelle 
Umayrin saapumisesta. Profeetta pyysi Umaria päästämään Umayrin 
sisään. Umar meni hänen luokseen ja otti vyön, joka roikkui hänen 
miekastaan, laittoi sen hänen kaulansa ympärille ja päästi hänet sisään. 
Kun profeetta näki Umarin vetävän Umayria miekkansa vyö hänen 

[1] Huolimatta siitä, että Juutalaiset torjuivat Ismaelin jälkeläiset, arabit, 
 ja itsepäisesti eivät suostuneet hyväksymään Muhammedia profeetaksi, 
 vaikka hän istui täydellisesti kuvaukseen kirjansa ennustukseen 
 profeetasta, Koraani silti antaa oikeutta heille. Se toteaa kohdassa 
 2/47, esimerkiksi, että Allah piti heitä korkeammalla kuin muita 
 kansoja. Monet tarinat Koraanissa kertovat heistä ja heidän 
 profeetoistaan, erityisesti profeetta Mooseksesta, jonka nimi  
 mainitaan 136 kertaa. Profeetta Muhammed myös rohkaisi muslimeita  
 paastoamaan Muharramin kymmenentenä (Islamilaisen kalenterin  
 ensimmäinen kuukausi) kunnioitukseksi Allahille Mooseksen ja Israelin  
 lasten pelastamisesta faaraon armeijalta halkaisemalla Punaisenmeren  
 heitä varten. Muslimit myös pitävät Israelin lasten profeettoja korkeassa  
 arvossa, ja sen vuoksi myös nimeävät lapsiaan heidän mukaansa. 

[2] Termiä ‘Lohduttaja’ käytetään Raamatun monilla eri versioilla, mukaan  
 lukien kuningas Jaakon Raamatun kirjoitukset. 

[3] Monet ovat menneet pitkälle ajatellen Jeesusta Kristusta. Jotkut 
torjuivat hänet kokonaan ja käyttivät kaikki tilaisuudet häpäistä hänet, 
toiset taas kielsivät hänen olemassaolonsa kokonaan pitäen häntä 
kuvitteellisena hahmona, kun taas jotkut kiistivät hänen opetuksensa, 
uskon yhteen ainoaan Jumalaan ja menevät niin pitkälle, että 
määrittelevät hänet jumalalliseksi ja jopa palvovat häntä. Vain islam on 
puhunut hänestä päättäväisesti, puolustanut häntä, varmistanut hänen 
asemansa profeettana ja uskoo samaan viestiin, mitä hän toi, eli ainoan 
aidon Jumalan palvomiseen. 

[4] Huolimatta faktasta, että Ismael oli profeetta Abrahamin vanhin 
poika, 1. Mooseksen kirjasta 16/16 on selvää, että, “Abraham oli 
kahdeksankymmentäkuusivuotias, kun Hagar synnytti hänelle 
Ismaelin,” ja 1. Mooseksen kirjasta 21/5, “Abraham oli satavuotias, 
kun hänen poikansa Iisak syntyi,” Raamattu on ristiriitainen väittäen 
toista 1. Mooseksen kirjassa 22/2, “Ja Hän sanoi: ‘Ota mukaasi ainoa 
poikasi Iisak, jota rakastat’” 

[5] Abu Lahab, Muhammedin setä, torjui Jumalan viestin eikä nähnyt 
vaivaa taistellakseen islamin ja muslimien puolesta. Sen tuloksena, 
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hänen vuoteeseensa koskee, pesköön vaatteensa ja peseytyköön 
vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja jokainen, joka koskee 
istuimeen, mihin hyvänsä, jolla hän on istunut, pesköön vaatteensa 
ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Ja jos joku 
koskee esineeseen, joka on hänen vuoteellaan tai istuimella, jolla 
hän on istunut, olkoon saastainen iltaan asti. Ja jos mies makaa 
hänen kanssaan ja hänen kuukautistansa tulee hänen päällensä, 
olkoon hän saastainen seitsemän päivää, ja jokainen vuode, jossa 
hän lepää, tulee saastaiseksi. Jos naisen verenvuoto kestää kauan 
aikaa, vaikka ei ole hänen kuukautisaikansa, tahi jos se jatkuu 
hänen kuukautisaikansa ohitse, pidettäköön hänet koko vuotonsa 
ajan saastaisena, niin kuin hänen kuukautisaikanaankin; hän 
on saastainen. Jokaisesta vuoteesta, jossa hän lepää vuotonsa 
aikana, olkoon voimassa, mitä on säädetty hänen kuukautisaikana 
käyttämästään vuoteesta; ja jokainen istuin, jolla hän istuu, tulee 
saastaiseksi niin kuin hänen kuukautisaikanaankin. Ja jokainen, 
joka niihin koskee, tulee saastaiseksi; hän pesköön vaatteensa ja 
peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. Mutta kun 
hän tulee puhtaaksi vuodostansa, laskekoon seitsemän päivää, ja 
sitten hän on puhdas. Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon 
kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa ja tuokoon 
ne papille, ilmestysmajan ovelle. Ja pappi uhratkoon toisen 
syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon 
Herran edessä hänelle sovituksen hänen saastaisesta vuodostaan.” 
Tässä, Raamattu ei ainoastaan pidä naisia epäpuhtaina ja saastan 
lähteinä puolta heidän elämästään, vaan myös kohtelee heitä kuin he 
olisivat tehneet hyvitystä vaativan rikoksen, aivan kuin he olisivat itse 
vaatineet niin tehdä! Raamattu myös kuvaa naisia hyvin halventavalla 
tavalla. Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle se esimerkiksi pitää 
yhtenä “hyvistä töistä” leskelle pyhimyksen jalkojen pesemistä. He 
ovat myös ilkeitä (Sakarja 5/8) ja heidän täytyy naida aviomiestensä 
veljet miehen kuoleman jälkeen (5. Mooseksen kirja 25/5). He eivät 
ole oikeutettuja perintöön jos heillä on miespuolisia sukulaisia (5. 
Mooseksen kirja 21/15-17 ja 4. Mooseksen kirja 27/1-11), sekä 
miehellä on oikeus myydä tyttärensä orjaksi (2. Mooseksen kirja 21/7). 
Lisäksi on laitonta mennä naimisiin avioeron kokeneen naisen kanssa 
(Matteuksen evankeliumi 5/32).

kaulallaan, hän käski päästää Umayrin ja pyysi Umayria tulemaan 
lähemmäksi. Rikkoakseen jään, Umayr tervehti kaikkia pakanoiden 
käyttämällä tervehdyksellä: ”Olkoon aamusi onnellinen.” ”Jumala 
on siunannut meitä paremmalla tervehdyksellä, Umayr. Se on rauhan 
tervehdys, se on taivaiden ihmisten tervehdys,” profeetta vastasi. 
Umayr sanoi, ”Jumalan kautta, Muhammed, olen kuullut tuon juuri 
vähän aikaa sitten.” Profeetta sitten kysyi syytä hänen matkaansa 
Medinaan. Umayr käytti verukettaan ja sanoi: ”Tulin pidättämäsi 
vangin takia. Haluaisin pyytää sinua olemaan lempeä hänelle.” Profeetta 
kysyi sitten miksi hän kantaa miekkaansa mukanaan. Umayr vastasi, 
”Hämmästyttävät miekat! Nämä ovat tosiaan tarpeettomia.” Profeetta 
toisti kysymyksen hänen matkansa syystä ja korosti, että hän haluaa 
tietää totuuden. Umayr sanoi uudelleen, että hän yksinkertaisesti tuli 
vangin takia eikä hänen Medinassa ololleen ole muuta syytä sillä 
hetkellä. ”On tosiaan,” profeetta sanoi, ”toinen syy”. Olit Satwaan 
ibn Umayyahin kanssa Al-Hijrillä ja puhuit Quraishin tappioista 
Badrilla, sanoit sitten hänelle, ’Jos minulla ei olisi velkojani ja 
lapsiani, menisin tappamaan Muhammedin.’ Safwaan sitten sanoi, 
että hän maksaisi velkasi ja katsoisi lastesi perään, vastapalveluksena 
minun tappamisestani. Mutta Jumala näkee sen, että tarkoituksesi 
on pilattu.” Tyrmistyneenä Umayr sanoi, ”Julistan, että olet Jumalan 
lähettiläs. Sanoimme ennen, että valehtelet puhuessasi meille uskosta ja 
saamistasi ilmestyksistä. Tämä on jotain, mitä kukaan ei nähnyt, paitsi 
Safwaan ja minä. Jumalan kautta, tiedän ettei kukaan ole voinut kertoa, 
paitsi Hän. Ylistyksiä Hänelle, että Hän johdatti minut hyväksymään 
islamin ja on näyttänyt minulle oikean tien. Julistan, että ei ole muuta 
jumalaa kuin Jumala, ja että sinä olet Hänen lähettiläänsä.” Profeetta 
kääntyi kumppaniensa puoleen ja sanoi, ”Opettakaa veljeänne hänen 
uskostaan, opettakaa hänelle Koraania, ja vapauttakaa hänen vankinsa.” 
(Al-Mujam Al-Kabeer, 118) 

[8] Kolmannesta Mooseksen kirjasta 15/19-30, voimme lukea, “Ja kun 
naisella on vuoto, niin että verta vuotaa hänen ruumiistansa, 
olkoon hän kuukautistilassaan seitsemän päivää, ja jokainen, joka 
häneen koskee, olkoon saastainen iltaan asti. Ja kaikki, minkä 
päällä hän lepää kuukautistilansa aikana, tulee saastaiseksi, ja 
kaikki, minkä päällä hän istuu, tulee saastaiseksi. Ja jokainen, joka 
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Kristinuskon ja islamin opit

Monet Kristinuskon uskontokunnat uskovat seuraaviin viiteen 
oppeihin: (1) kolminaisuus (2) Jeesuksen jumaluus, (3) Jeesus on 
Jumalan poika, (4) perisynti, ja (5) anteeksianto. Islam uskoo Allahin 
ykseyteen, mikä tarkoittaa, että Allah on ainoa Jumala, joka ansaitsee 
palvontaa ja jonka apua etsitään. Tosiaan, tämä on perusperiaate 
islamissa, vastakohtaisesti Jumalan kolminaisuudelle monissa 
kristittyjen uskontokunnissa. Islam näkee Jeesuksen korottamisen 
Jumalaksi pakanuutena.[1] Koraani opettaa, että Jeesus ei ollut 
Jumalan ruumiillistuma, vaan profeetta ja lähettiläs, joka muiden 
Jumalan profeettojen tapaan, palvoi yksin Jumalaa. Islam myös torjuu 
ajatuksen siitä, että Jeesus on Jumalan Poika, eikä myöskään hyväksy 
oppeja perisynnistä, toisen puolesta uhraamisesta ja anteeksiannosta.
Perusoppeja islaminuskossa on kuusi: (1) usko Jumalan ykseyteen, 
(2) usko enkeleihin, (3) usko pyhiin kirjoituksiin, (4) usko Jumalan 
lähettiläisiin, (5) usko tuomiopäivään, ja (6) usko Jumalan julistukseen 
(al- qadar), sekä sen hyviin että huonoihin puoliin
-------------------------
[1]Kuten Will ja Ariel sanovat kirjassaan, The Story of Civilization, 
vol. 11, s. 276, “Kristinusko ei tuhonnut pakanuutta; se adoptoi sen.” 
Tämä pätee Paavalin kristinuskoon eikä aitoon ja oikeaan Jeesuksen 
Kristuksen uskontoon, joka uskoo yksin Jumalan palvomiseen.

Kolminaisuus

Tämä oppi, jota monet kristityt ympäri maailman noudattavat, viittaa 
kolmen jumalan olemassaoloon, erillisiin persooniin Jumalassa: Isä, 
Poika ja Pyhä Henki. Se on hämmästyttävää, että kuitenkaan itse 
Jeesusta ei mainita kolminaisuudessa. Hän ei ole sanonut yhtään 
mitään kolmesta jumalallisesta persoonasta kolminaisuudessa. Itse 
asiassa, sanaa ”persoona” ei löydy koko Raamatusta. Käsitys, mikä 
Jeesuksella oli Allahista, ei eroa muiden profeettojen käsityksestä 
Hänestä. He kaikki saarnasivat Jumalan ykseydestä, mutta eivät 
koskaan kolminaisuudesta.[1]

[9] Muhammedin profetian merkkeihin kuuluu monien asioiden lisäksi se, 
että hän oli luku- ja kirjoitustaidoton mies, joka asui ympäristössä, jossa 
ei ollut tarjolla koulutusta. Siitä huolimatta hän loi kattavan lain, joka 
kattaa ihmiselämän kaikki osa-alueet uskon, palvomisen, kaupanteon 
ja moraalin saralla. Hän esitteli ennakkotapauksettomat ja kiistattomat 
lait, kuten lain avioliitosta, avioerosta, raskaudesta, vanhemmuudesta, 
elatusavusta, perinnöstä, lasten oikeuksista, sukulaisista ja naapureista, 
rikollisten rankaisemisesta, ihmisoikeuksien säilyttämisen tärkeydestä ja 
eduista, joista ihmisten täytyy nauttia elääkseen kunnioitettavaa elämää 
(uskonto, elämä, mieli, jälkeläiset, omaisuus). Näihin kuuluvat myös 
lait hallintopolitiikasta, ekonomiasta, sosiaalisesta elämästä ja etiketti 
syömisestä, juomisesta, pukeutumisesta, matkustelusta, nukkumisesta, 
heräämisestä, haukottelusta, aivastamisesta, luvan pyytämisestä, sairaiden 
luona vierailusta ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisesta. 
Profeetta Muhammed myös noudatti äärimmäisen tarkasti oppejaan. 
Oliko hänen tarkoituksensa henkilökohtainen hyöty tai kunnia tai 
monet seuraajat, mikä olisi ollut henkilökohtainen hyöty esimerkiksi 
viidestä rukoilukerrasta päivässä, peseytymisestä, jokaisen seksuaalisen 
kanssakäymisen jälkeisestä rituaalikylvystä, ja paaston seuraamisesta 
kokonaisen kuukauden ajan aamusta iltaan kerran vuodessa, varsinkin 
Arabian aavikoilla, jotka tunnetaan kuivasta ja kuumasta ilmastostaan, 
jossa ei ole juuri muita aktiviteetteja kuin nautinnon saaminen 
esimerkiksi juomalla, aviorikoksella, vedonlyönnillä ja koronkiskonnalla? 
Viidennes Mooseksen kirja 18/20 sekä Jeremias 14/15 kertovat, että 
Jumala tuomitsee kuolemaan kenet tahansa, joka väärin perustein väittää 
olevansa profeetta, kuten Hän tuomitsi Hananiahin kuolemaan alle 
vuodessa (Jeremias 28/15-17). Profeetta Muhammedin missio kesti 23 
vuotta, ja tänä päivänä islam on maailman nopeimmin kasvava uskonto. 
Tämä todistaa Muhammedin oikeaksi Jumalan profeetaksi. 

[10] Alphonse de Lamartine, Histoire de la Turquie, (1854), vol. 2, s. 276-277. 

[11] Apologia dell Islamismo, Rome, A. F. Formiggini, Rooma, Italia, 1925, 
italiasta englanniksi Dr. Aldo Casellin kääntämä An Interpretation of 
Islam, Haverford College, Pennsylvania, toinen painos, 1958, s. 28.  

[12] The Islamic Review, Toukokuu 1961, s. 6-10.
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ja julistaen, että Hänellä ei ole kumppaneita. Hän on riippumaton, 
kaikki luominen riippuu Hänestä, kun taas Hän ei ole riippuvainen 
kenestäkään. Hän ei synnytä, eikä Häntä ole synnytetty; Hänellä ei ole 
vaimoa eikä poikaa; kukaan ei ole Häneen verrattavissa, eikä Hänellä 
ole minkäänlaisia kumppaneita. Jeesus saarnasi Jumalan ykseydestä, 
kuten tässä Raamatusta lainatusta dialogissa yksinkertaisesti sanotaan: 
“Minä puhun, mitä olen Isäni luona nähnyt, ja te teette, mitä olette 
omalta isältänne oppineet. He vastasivat Hänelle, “Meidän isämme 
on Abraham.” Jeesus sanoi heille, “Jos olisitte Abrahamin lapsia, 
te myös tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te haluatte tappaa 
minut, miehen[4] joka on sanonut teille totuuden, sen, minkä on 
Jumalalta kuullut.” (Johannes 8/38-40)

Voimme myös lukea, “Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat 
Sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka Sinä olet 
lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut Sinut 
täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka Sinä annoit 
minun tehtäväkseni.” (Johannes 17/3-4) Koraani painottaa Jumalan 
ykseyttä kappaleessa 112, “Sano, Hän Allah, on Yksi; kaikkivaltias 
Allah. Hän ei ole synnyttänyt, eikä Hän ole toisesta syntynyt, ei ole 
ketään Hänen vertaistaan.” Kappaleessa 4/171 sanotaan, “Te, joille 
on annettu pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne 
älkääkä sanoko Allahista muuta kuin totta. Messias, Jeesus, 
Marian poika, on ainoastaan Allahin profeetta ja Hänen Marialle 
lähettämänsä sana sekä Hänestä tullut henki. Uskokaa siis 
Allahiin ja Hänen lähettiläisiinsä. Älkää sanoko ’kolminaisuus.’ 
Parempi, että lopetatte. Allah on yksi ainoa Jumala. Hän on liian 
majesteettinen, että hänellä olisi poika! Hänelle kuuluu kaikki 
taivaassa ja maan päällä. Allah riittää suojelijaksi.” Myöhemmin 
kohdassa 5/73-74 sanotaan, “Totisesti ne ovat harhauskossa, 
jotka sanovat, Allah on yksi kolmesta, eihän ole muuta jumalaa 
kuin ainoa Jumala. Elleivät he lakkaa niin sanomasta, lankeaa 
tuskallinen kuritus niiden ylitse heidän keskuudessaan, jotka 
ovat väärässä uskossa. Eivätkö he aio kääntyä Allahin puoleen 
ja anoa Häneltä anteeksiantoa? Onhan Allah anteeksiantava 
ja armahtava.” Ainoa teksti koko Raamatussa, joka ”tukee” 
kolminaisuuden oppia, on Johanneksen Ensimmäinen kirje, kappale 

Jeesus vahvistaa tiedon, joka kerrottiin häntä edeltäville profeetoille.
“Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja 
huomannut, miten hyvän vastauksen hän heille antoi, hän tuli 
nyt hänen luo ja kysyi, Mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus 
vastasi hänelle, Tärkein on tämä: Kuule, Israel; Herra, meidän 
Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko 
sydämestäsi, koko sielustasi ja mieleltäsi ja koko voimallasi. Tämä 
on tärkein käsky.” (Markus 12/28-30)

Toinen Raamatun todiste osoittaa, että Jeesus uskoi vain yhteen Jumalaan, 
ei kolmeen jumalalliseen persoonaan yhdessä, kuten seuraavassa 
sanotaan, “Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan 
häntä palvella.” (Matteus 4/10)

Oppi kolminaisuudesta lisättiin Jeesuksen opetuksiin yli kolme sataa 
vuotta Jeesuksen poismenon jälkeen. Neljä kanonisoitua evankeliumia 
ei sisällä mitään viitteitä kolminaisuuteen. Tätä oppia eivät opettaneet 
Jeesus tai hänen opetuslapsensa. Lisäksi yksikään tutkijoista tai 
Jeesuksen seuraajista eivät saarnanneet siitä. Tämä oppi luotiin Nikean 
kirkolliskokouksessa[2] suuren väittelyn ja ristiriitojen jälkeen. Kokous 
päätyi vähemmistön näkökantaan monoteismiin uskovan enemmistön 
sijasta.[3]

Kuitenkin, kun ajatellaan järkevästi, kolminaisuuden konsepti 
on kestämätön. Se tarkoittaa kolmeen jumalalliseen persoonaan 
uskomista, jotka ovat joko päättyviä tai päättymättömiä. Jos pidämme 
niitä päättymättöminä, niin meillä on kolme eri äärettömyyttä, kolme 
eri kaikkivoipaa olentoa, ja siksi kolme eri Jumalaa. Kuitenkin, 
jos pidämme niitä päättyvinä, ei Isä, ei Poika eikä Pyhä Henki voi 
olla Jumala. Tosiaan, kolminaisuuden konsepti sai alkunsa,kun 
kaksi jumalallista ”olentoa” liitettiin väärin yhteen, Jeesus ja Pyhä 
Henki (Gabriel). Kolminaisuuden opin järjettömyyden takia, 
tavallinen vastaus kirkon papeilta on, että se on mysteeri yli ihmisen 
ymmärryksen ja sitä ei tarvitse ymmärtää; riittää, että sen vain 
hyväksyy uskon asiana. Islam saarnaa yksinkertaista ja simppeliä 
uskoa Jumalan ykseyteen, vahvistaen Allahin ainutlaatuisuuden 
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uskosta. (c.f., vol. 27, s. 294) The New Catholic Encyclopedia New 
Catholic Encyclopedia, 1967, Vol. XIV, s.299, toteaa, “Yhdistelmä 
’yksi Jumala kolmessa persoonassa’ ei ole täysin vahvistettua 
[kirkkokokouksen toimesta]...ennen 300-luvun loppua. Apostolien 
isien keskuudessa ei ole ollut edes etäisesti tällaista mentaliteettia tai 
näkökulmaa muistuttavaa.”

[4] Jeesus vahvistaa ihmisyytensä, kun Jumala sanoi Itsestään, “Sillä olen 
Jumala, en ihminen”(Hoosea 11/9). “Jumala ei ole ihminen… eikä 
ihmisen poika” (Neljäs Mooseksen kirja 23/19). “Minä en anna 
elämän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on 
lihaa” (Ensimmäinen Mooseksen kirja 6/3 The New KJV). “Henkeni 
ei siedä kuolevaisia ikuisesti, sillä he ovat lihaa” (Ensimmäinen 
Mooseksen kirja 6/3 KJV).

[5]  Esimerkiksi, The Bible in Basic English, The Darby Translation, 
Weymouths New Testament, Holy Bible: Easy-to-Read Version, 
Contemporary English Version, The American Standard Version, Gods 
Word Translation, The New Living Translation, The New American 
Standard Bible, The Revised Standard Version, World English Bible, 
International Standard Version, ja Hebrew Names Version of World 
English Bible.

Jeesuksen jumalallisuus

Kristityt uskovat Jeesuksen olevan ikuinen Jumala, Pyhän 
Kolminaisuuden henkilö, joka yli kaksituhatta vuotta sitten valitsi 
ottaa ihmismuodon, ja syntyi Neitsyt Mariasta. Kuten evankeliumeissa 
on kerrottu, tässä opinkappaleessa, kuten myös edellisessä, esitetään 
vastaväitteitä Jeesuksen sanoista. Itseasiassa Jeesus ei ikinä väittänyt 
olevansa jumalallinen; sen sijaan hän vain vahvisti yksin Jumalan 
jumalallisuutta, sanoen seuraajilleen: “Miksi sanot minua hyväksi? 
Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.” (Markuksen evankeliumi 
10/18) Ja jos Jeesus ei halunnut tulla kutsutuksi ”hyväksi”, olisiko hän 
muka suostunut tulla kutsutuksi ”Jumalaksi”?

5, jae 7: “Sillä kolme on, jotka todistavat: Isä ja sana ja Pyhä 
Henki; ja nämä kolme ovat yhtä.” Outoa kyllä, tämä teksti poistettiin 
Raamatun New Revised Standard Version (RSV):sta ja muista,[5] 
kristittyjen tutkijoiden huomattua sen olevan yksi lisäyksistä, joka oli 
laitettu useisiin painoksiin, mukaan lukien King James Version (KJV).
---------------------------------

[1]  Ismaelin 44/24 mukaan, “Minä olen Herra, joka tekee kaikki asiat.” 
Voimme lukea myös Jesajasta 45/5, “Minä olen Herra, eikä toista ole, 
paitsi minua ei ole yhtään jumala.” Jesajasta 45/18, löydämme myös, 
“Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan, hän on Jumala, 
joka on valmistanut maan ja tehnyt sen, hän on sen vahvistanut, ei 
hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen 
Herra, eikä toista ole.” Ensimmäinen kirje Timoteukselle 6/16 kertoo 
myös, että Jumala on ainoa “Jolla ainoalla on kuolemattomuus.” 
Jesaja 46/9 vahvistaa, “Sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä 
olen Jumala, eikä ole minun vertaistani.” Koraani (39/62) julistaa, 
“Allah on kaiken luoja ja on kaiken suojelija ja kaitsija.” Se 
julistaa myös 6/102, “Tällainen on Allah, teidän Herranne! Ei ole 
muuta jumalaa kuin Hän, kaiken luoja, palvelkaa siis Häntä, Hän 
on kaiken olevaisen kaitsija.” Luemme myös 25/58, “Luota ainoaan 
elävään, joka ei milloinkaan kuole.” Koraani julistaa myös kohdassa 
42/11, “ Ei ole mitään Hänen vertaistaan, ja Hän on kuuleva, 
näkevä.” Näin ollen, on vain järkevää, että vain hänenlaistaan yksin 
palvottaisiin.

[2]  Ekumeeninen neuvosto antoi itselleen oikeuden ylitse valtuuksiensa. 
Ensimmäisessä neuvostossa Jeesus jumaloitiin; Toisessa myös Pyhä 
Henki jumaloitiin. Kolmannessa neuvostossa sama tehtiin myös 
koskien Mariaa ja Kahdennessatoista neuvostossa kirkolle myönnettiin 
oikeus antaa syntejä anteeksi. Kahdennessakymmenennessä Paavista 
tehtiin erehtymätön.

[3] Encyclopedia Americana sanoo, että monoteismi alkoi teologisena 
liikkeenä hyvin varhaiseen aikaan historiassa ja edelsi uskoa 
kolminaisuuteen kymmenillä vuosilla. Lisäksi se sanoo, että 
kristinusko oli juutalaisuuden tuote, ja juutalaisuus oli todella tiukka 
monoteismissa. Usko kolminaisuuteen myönnettiin vasta 300-luvulla 
eikä se varsinaisesti heijastanut alkuperäistä kristinuskoa mitä oikeaan 
Jumalaan tulee; sen sijaan, kolminaisuus oli poikkeavaa alkuperäisestä 
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Markuksen 13/32 mukaan Jeesus kieltäytyi myös haluamasta tietää 
mitä maailman viimeisen tunnin aikana tapahtuu, sanoen ”Mutta sitä 
päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes 
Poika, ei kukaan muu kuin Isä.”

Luukkaan evankeliumissa 13/33-34 Jeesus viittaa itseensä profeettana, 
”Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun 
on jatkettava kulkuani - eihän ole mahdollista, että profeetta 
surmataan muualla kuin Jerusalemissa. “Jerusalem, Jerusalem! 
Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun 
luoksesi.”

Nämä ja monet muut Jeesuksen lausunnot, joista Raamatussa kerrotaan 
todistavat, että hän, Jumalan sukuinen, oli vain ihminen. Hän ei ollut 
Luoja vaan luomus, kuten Aatami. Hän rukoili Jumalaa (Markus 1/35, 
Markus 14/35 ja Luukas 5/16), joka todellakin kertoo hänen olevan 
profeetta eikä Jumala, koska Jumala ei rukoile ketään. Jeesus ylisti 
Jumalaa, kuten Matteuksen evankeliumissa 11/25 kerrotaan, ”Tuohon 
aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: “Minä ylistän 
sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän 
viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille.”

Siten opinkappaletta Kristuksen jumalallisuudesta eivät tue Jeesuksen 
sanat evankeliumeissa. Kuten opinkappale kolminaisuudesta, 
opinkappale inkarnaatiosta on kehittynyt Jeesuksen lähdön jälkeen. 
Se on liitetty kristinuskoon pakanuudesta. Kristinuskoa edeltäneiden 
uskontojen mytologiassa voidaan huomata, kuinka joitain sankareita 
pidettiin jumalina. Mitä on yleensä hindut sanoneet Krishnasta, 
buddhalaiset Buddhasta, persialaiset Mithrasta, muinaiset egyptiläiset 
Osiriksesta, kreikkalaiset Bacchusista, babylonialaiset Baalista, 
syyrialaiset Adoniksesta, on yllättäen myös kristityt sanoneet 
Jeesuksesta. Islam taas on vapauttanut seuraajansa tällaisesta 
taikauskosta hylkäämällä opinkappaleet inkarnaatiosta ja Jumalan 
ruumiillistumisesta luomuksiinsa.

Islam painottaa, että Jeesus tai muut ihmiset eivät voi olla Jumala. 
Islam myös hylkää näkemyksen, että Jumala voisi ruumiillistua 

Puhuttaessa Jumalasta Jeesus sanoi: ”Oman Isäni ja teidän Isänne 
luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.” (Johannes 20/17) 
Hän teki todella selväksi sen, ettei tehnyt mitään ilman hänet 
lähettäneen Jumalan tahtoa: “Omin neuvoin minä en voi tehdä 
mitään.[1] Minä tuomitsen sen mukaan mitä kuulen, ja tuomioni 
on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan 
lähettäjäni tahdon.” (Johannes 5/30) Hän ilmoittaa, etteivät hänen 
lausumansa sanat ole hänen omiaan, vaan ne ovat Jumalan hänelle 
kertomia, ”En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on 
minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja 
julistaa” (Johannes 12/49)

Myös Johanneksen evankeliumissa 7/17-18 Jeesus sanoo, ”Joka 
tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko 
opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Se, joka 
esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, 
joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole 
vääryyttä.”

Jeesus sanoo myös Jumalan olevan häntä suurempi. Johanneksen 
evankeliumin 14/28 mukaan: ”Minä menen Isän luo, sillä Isä on 
minua suurempi.” Jeesus teki asioita vain miellyttääkseen hänet 
lähettänyttä Jumalaa,” Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. 
Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen 
mielensä mukaan.   Monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen 
puhuvan näin.” (Johannes 8/29-30) Luukkaan evankeliumin 4/43 
mukaan Jeesus tuli saarnaamaan Jumalan valtakunnasta, ”Mutta 
Jeesus sanoi: Minun on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanoma 
myös muihin kaupunkeihin, sitä vartenhan minut on lähetetty.”

Lisäksi Jeesus sanoo taivaan valtakuntaan pääsyn olevan riippuvainen 
Jumalan tahdon toteuttamisesta: “Ei jokainen, joka sanoo minulle: 
Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka 
tekee taivaallisen Isäni tahdon.”[2] (Matteus 7/21) Jälleen hän sanoo, 
”Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja 
äitini.”[3] (Markus 3/35)
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loppua.” (Kirje heprealaisille 7/3) Korottiko kukaan häntä Jumalaksi 
Jumalan rinnalle? Lisäksi, jos Jumala pystyy luomaan ihmisiä 
kivestä kuten Kristus sanoi, “Älkää luulko, että voitte ajatella: 
Olemmehan me Abrahamin lapsia. Minä sanon teille: Jumala 
pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä.” 
(Matteus 3/9), Hän on täysin pystyvä tuottamaan ihmisen naisesta 
ilman yhdyntää.

Kristus on ehdottomasti vain profeetta ja sanasaattaja, jonka Jumala 
lähetti kutsumaan Israelin lapset palvomaan ainoastaan Häntä, eikä 
hän näin ollen ole Jumalan vertainen. Kun Kristus kuvailee omaa 
pystymättömyyttään, “Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään” 
(Johannes 5/30), hän sanoo Jumalasta, “Jumalalle on kaikki 
mahdollista.” (Markus 10/27)

Kun Kristus “on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin” 
(Kirje heprealaisille 4/15), Jumala “ei ole pahan kiusattavissa.” 
(Jaakob 1/13)

Lisäksi jos evankeliumit väittävät että Kristusta koeteltiin ennen 
Herodesta, Pilatusta ja pappeja, Jumalaa ei voi koetella: “Sillä kuka 
on minun vertaiseni, ja kuka vetää minut tilille? Ja kuka on se 
paimen, joka voi kestää minun edessäni? (Jeremia 49/19). Jos 
Kristus nukkuu, kuten sanotaan Matteuksen evankeliumissa 8/24, 
Luukkaan evankeliumissa 8/23 ja Markuksen evankeliumissa 4/38, 
Jumala ei nuku, kuten sanotaan Psalmissa 121/4. Jos Kristus väsyy, 
kuten sanotaan Johanneksen evankeliumissa 4/6, Jumala ei tunne 
väsymystä ollenkaan: “Ei hän väsy, ei uuvu.” (Jesaja 40/28)

Jos väitetään “että Kristus kuoli” (1. Korinttolaiskirje 15/3, 
Johannes 19/33, Roomalaiskirje 5/6, 14/9), “antoi henkensä” 
(Matteus 27/50), ja muka tapettiin, “Meidän isiemme Jumala on 
herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle 
ja murhasitte.” (Apostolien teot 5/30), Jumala ei koskaan kuole: 
“ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden 
katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden 
kuviin.” (Roomalaiskirje 1/23); “Etkö sinä ole ikiajoista asti Herra, 

tai yhtyä omiin luomuksiinsa. Kuten Koraanissa (5/57) sanotaan, 
”Messias, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs; lähettiläät 
ennen häntä elivät vain aikansa; ja hänen äitinsä oli todellinen 
nainen; hehän sitä paitsi molemmat söivät maallista ravintoa. 
Katso, miten me teemme heille selviksi sanomamme, ja huomaa, 
miten he kääntyvät pois totuudesta.” Ajatus on se, että se, joka 
syö ei voi olla Jumala, olipa hän Jeesus, Muhammed tai kuka 
tahansa profeetta tai sanansaattaja.[4] Itseasiassa monet kansat 
ovat kieltäytyneet Jumalan lähettämistä profeetoista, koska heidän 
mielestään Jumalan lähettämän sanansaattajan ei ole soveliasta olla 
ihmisolento joka ”syö ruokaa” kuten ihmiset yleensä. Koraanissa 
(23/33) Nooan kansa sanoi hänestä ”Hän on vain kuolevainen 
kuten tekin, hän syö mitä tekin syötte ja juo mitä te juotte.” 
Koraani (25/7) sanoo arabeista, joiden keskelle profeetta Muhammed 
ilmestyi ”He sanovat myös: ’Millainen tämä lähettiläs onkaan! 
Hänhän nauttii ravintoa ja kävelee toreilla?” Ja ne, jotka yhdistävät 
jumaluuden profeetta Jeesukseen, voimme nähdä heidän vieneet 
eriävyyden kokonaan uudelle asteelle halventamalla kaikkivoipaa 
Jumalaa, ja pitävät Häntä ihmisenä, joka syö ruokaa!!

Koraani (5/72) kieltää vahvasti opinkappaleen Kristuksen jumaluudesta 
“Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: ”Allah on Messias, 
Marian poika”; mutta Messias sanoi: ”Oi, Israelin lapset! 
Palvelkaa Allahia, minun Herraani ja teidän Herraanne.”  
Totisesti, kuka ikinä rinnastaa muita Allahiin - Allah kieltää 
häneltä pääsyn autuuden puutarhaan, ja hänen asuinsijansa on 
tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille.”

Allah osoittaa vääräksi väitteet Jeesuksen jumalallisista 
ominaisuuksista, jotka johtuvat hänen isättömästä ihmesyntymästään. 
Kuten Koraanissa (3/59) sanotaan, “Katso, Jeesus on Jumalan 
edessä samankaltainen kuin Aadam; Hän loi hänet (Aadamin) 
maan tomusta, sitten Hän sanoi hänelle: ”Ole!” ja hän oli (elävä 
sielu).”[5]

Raamattu jopa sanoo pappi Melchizedekistä että “Hänellä ei ole isää, 
ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä 
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(Johannes 11/34), “Herra on Jumala, hän tietää kaiken”  
(1. Samuelin kirja 2/3), Hän on “jumalien Jumala ja kuningasten 
herra ja se, joka paljastaa salaisuudet” (Daniel 2/47), ja Hän tietää 
kaiken. (2. Kuninkaiden kirja 19/27) Jos Markus 14/36 ja Johannes 
7/2 julistavat, että Kristus pelkäsi vihollisiaan eikä uskaltanut kohdata 
heitä, “Mutta Herra on totinen Jumala; hän on elävä Jumala ja 
iankaikkinen kuningas. Hänen vihastansa vapisee maa, ja kansat 
eivät kestä hänen suuttumustansa.”(Jeremia 10/10); “Kaikkialla 
valtani piirissä vavisten pelättäköön Danielin Jumalaa.” (Daniel 
6/26); “Niin maa järisi ja taivas vihmoi vettä Jumalan edessä.” 
(Psalmit 68/8); “Jumalamme, sinä suuri, väkevä ja peljättävä 
Jumala” (Nehemia 9/32); “Herra, teidän Jumalanne, on jumalien 
Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava Jumala.” (5. 
Mooseksen kirja 10/17) Jos Kristus olisi syntynyt kaukalossa ja “ja 
asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret”(Matteus 2/23), 
Jumalan on “kunnia korkeuksissa” (Luukas 2/14), hän on “kaikkien 
kansojen valtias, yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa. 
Onko ketään Herran, meidän Jumalamme, vertaista, joka 
istuu valtaistuimellaan korkeuksissa” (Psalmit 113/4-5); hän on 
“taivaissa” (Saarnaajan kirja 5/2), “pystyttänyt istuimensa taivaisiin, 
ja Hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia” (Psalmit 103/19); “jonka 
istuin on taivaissa” (Psalmit 11/4); Hän “mitä ikinä hän tahtoo, 
sen hän tekee” (Psalmit 115/3); Hän “katsoo alas taivaasta; näkee 
kaikki ihmislapset” (Psalmit 33/13); “Herra, meidän isiemme 
Jumala, Sinä olet Jumala, joka asut taivaassa ja hallitset kaikkia 
maan valtakuntia. Sinun on kaikki voima ja valta, kukaan ei voi 
sinua vastustaa.?” (2. Aikakirja 20/6). Taivas ei käsitä Jumalaa: 
“Mutta asuuko todella Jumala maan päällä ihmisten seassa? 
Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; kuinka 
sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!” (2. Aikakirja 
6/18); “Salomo seisoi Herran alttarin äärellä koko Israelin 
seurakunnan edessä. Hän kohotti kätensä taivasta kohti, ’Herra, 
Israelin Jumala! Ei ole sinun kaltaistasi jumalaa, ei ylhäällä 
taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja 
osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät 
tahtosi mukaan. Sinä olet pannut täytäntöön sen, minkä lupasit 
isälleni Daavidille. Minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Niin on 

minun pyhä Jumalani? Me emme kuole.”(Habakuk 1/12); “jolla 
yksin on kuolemattomuus” (1. kirje Timoteukselle 6/16); “Sillä hän 
on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei 
häviä, eikä hänen herruutensa lopu.” (Daniel 6/26); “hän on elävä 
Jumala ja iankaikkinen kuningas” (Jeremia 10/10); “Näettehän 
nyt: minä olen ainoa, ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. 
Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän;...ja vannon: Niin 
totta kuin elän ikuisesti.” (5. Mooseksen kirja 32/39-40); “kuin 
minä elän, sanoo Herra, Herra.”(Hesekiel 18/3); ja “Mutta sinä 
olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu.” (Heprealaiskirje 1/12). 
Jos ihmiset näkivät Kristuksen ja kuulivat hänen äänensä, “Kukaan 
ei ole koskaan nähnyt Jumalaa.” (Johannes 1/18); “jota yksikään 
ei ole nähnyt tai voi nähdä.” (1. kirje Timoteukselle 6/16); ja “Te 
ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet hänen 
kasvojaan.” (Johannes 5/37) Tämä todistaa selvästi, että Kristus ei 
ollut Jumala. Lisäksi, jos Kristus “Niin kuin lammas hänet vietiin 
teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei 
hänkään suutansa avannut” (Apostolien teot 8/32), “Karitsa, ikään 
kuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, 
jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen 
maailmaan” (Ilmestyskirja 5/6, 17/14), huolimatta siitä, että hän 
sanoi, “Ja onhan ihminen paljon arvokkaampi kuin lammas” 
(Matteus 12/12), hän ei todellakaan ole kuin Jumala: “Ei kukaan ole 
niin kuin Jesurunin Jumala” (5. Mooseksen kirja 33/26); “ettei 
ole toista sinun kaltaistasi, ei ole muuta Jumalaa kuin sinä.” (1. 
Aikakirja 17/20). Jos Matteus 17/2 väittää, että Kristus “muutti 
muotoaan” opetuslapsiensa edessä, Jumala “jonka luona ei mikään 
muutu, ei valo vaihdu varjoksi” (Jaakob 1/17); “Sillä minä, Herra, 
en muutu.” (Malakia 3/6). Jos Kristusta kuvaillaan köyhäksi, kuten 
Matteuksesta 8/20 voimme lukea, “Muistakoot maan kansat tämän 
teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartakoot häntä myös 
vieraat heimot, sillä Herran on kuninkuus! Hänen valtansa 
alla ovat kaikki kansat.” (Psalmit 22/28-29) Jos Kristus ei tiedä 
tuntematonta maailmaa, kuten tuomiopäivän aikaa (Markus 13/32), 
koska viikunoiden sesonki on (Markus 11/13), kuka koski hänen 
vaatteisiinsa (Markus 5/30), koska hengen riivaamalta lapselta vietiin 
hänen puhekykynsä (Markus 9/21) ja minne Lazarus oli haudattu 
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palvelija. Hän on antanut minulle Kirjan ja Hän on tehnyt minut 
profeetaksi.” (Koraani 19/30)
Apostolien teot 3/13 kertovat, “Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin 
Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa 
Jeesuksen” (Uusi Testamentti, Katolilaisversio)

Jumala, taivaiden ja maan Luoja, ansaitsee yksin palvontaa “Ja vannoi 
hänen nimeensä, joka elää aina ja ikuisesti, hänen, joka on luonut 
taivaan, maan ja meren ja kaiken mitä niissä on, hän vannoi, aika 
on lopussa.” (Ilmestyskirja 10/6). Ilmestyskirjasta 1/6 voimme lukea, 
“Hänelle, joka on tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan, 
Isänsä, papeiksi.”

Usko pitää löytää todisteiden lisäksi; muuten se on sokeaa uskoa 
eikä sitä lasketa: “Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen 
Kristuksen sanan kautta.” (Roomalaiskirje 10/17) Kuitenkin, kun 
ylipappi kysyi Jeesus Kristukselta hänen opetuksistaan, hän vastasi, 
“Minä olen puhunut julkisesti, koko maailman kuullen (esim. 
juutalaisten)… Salassa en ole puhunut mitään.” (Johannes 18/20) 
Elämänsä aikana, Kristus ei ikinä sanonut olevansa itse Jumala, 
Jumalan Poika tai Jumalan ruumiillistuma. Hän ei koskaan sanonut, 
että hänellä olisi kaksi erillistä puolta, jumalallinen ja inhimillinen, tai 
kahta tahtoa, tai yksi puoli ja yksi tahto; hän ei myöskään ikinä sanonut 
olevansa Jumalan sanan ruumiillistuma. Lisäksi, evankeliumien 
kirjoittajat eivät koskaan omistaneet hänelle tällaisia piirteitä. 
Itseasiassa, Kristus jatkuvasti tiedosti sanojensa ja tekojensa kautta, 
että hän oli pelkästään Jumalan lähettämä profeetta ja että Jumala 
yksin on hänen Jumalansa ja koko ihmiskunnan Jumala, joka ansaitsee 
palvontaa. Johanneksen 17/3 mukaan, Kristus puhui Jumalasta näin: 
“...Ainoan todellisen Jumalan...” Mennessään taivaaseen, hän 
sanoi, ”Oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.” (Johannes 20/17) 
Hän myös toistuvasti sanoi, “Siitä, joka voittaa, minä teen pylvään 
Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. 
Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin 
nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalani 
luota, ja oman uuden nimeni.” (Ilmestyskirja 3/12)

nyt tapahtunut. Herra, Israelin Jumala, täytäthän vielä senkin, 
minkä lupasit palvelijallesi, isälleni Daavidille, kun sanoit hänelle: 
Aina on Israelin valtaistuimella oleva sinun sukuusi kuuluva mies, 
jos poikasi pysyvät sillä oikealla tiellä, jota sinä olet silmieni alla 
vaeltanut.

Herra, Israelin Jumala, käyköön toteen myös tämä lupaus, jonka 
lausuit palvelijallesi Daavidille, isälleni. Mutta asuisiko Jumala 
maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat, 
miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut?” 
(1. Kuninkaiden kirja 8/22-27).

Kaikki tämä todistaa, että Jumala on ylhäällä taivaissa eikä maan 
päällä. Jos Jumala ei olisi taivaissa, kuinka Hän voisi olla naisen 
kohdussa, kaukalossa tai hautakammiossa? Jos evankeliumien 
kirjoittajat väittävät, että Kristuksen viholliset loukkasivat häntä, 
riisuivat hänet ja laittoivat purppuraviitan hänen päällensä, tekivät 
orjantappuroista kruunun ja laittoivat sen hänen päähänsä ja lehdykän 
hänen oikeaan käteensä, kumartuivat hänen eteensä, pilkkasivat häntä, 
kinasivat hänestä, ottivat lehdykän, löivät häntä päähän, ottivat viitan 
hänen päältään, laittoivat hänen omat vaatteensa hänen päällensä ja 
ohjasivat hänet pois ristiinnaulitakseen hänet (Matteus 27/27-31), 
Jumalalla on “kunnia ja ikuinen valta” (1. kirje Timoteukselle 
6/16), hän on “pyhä” (3. Mooseksen kirja 11/44), “voima kuuluu 
Jumalalle” (Psalmit 62/11), “väkevä on Herra Jumala, joka on 
hänet tuominnut” (Ilmestyskirja 18/8), “Suuri on Hänen voimansa 
ja valtainen Hänen väkensä; ei yksikään jää häneltä pois” (Jesaja 
40/26), “Ei kukaan voi kestää Herran, tämän pyhän Jumalan, 
edessä?” (1. Samuelin kirja 6/20), “Paukuttakaa käsiänne, kaikki 
kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto” (Psalmit 47/2), ja “Hän 
yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä 
ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia 
ja ikuinen valta.” (1, kirje Timoteukselle 6/16)

Allah myös kuvailee Jeesusta puhtaaksi ja hurskaaksi profeetaksi, 
kuten myös muitakin profeettoja, ja korostaa, että hän ei ole muuta 
kuin ihmisolento. Jeesus sanoi, “Totisesti, minä olen Allahin 
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[1]  Näin Jeesus sanoi itsestään, kun taas Jumalasta hän sanoi, “Jumalalle 
kaikki on mahdollista.” (Markus 10/27).

[2]  Sana Rabbi, käännettynä ’Herra’, tarkoittaa itseasiassa ’mestaria’ 
(KJV) tai ’opettajaa’ (The New KJV). Johannes 1/38 kertoo, “Jeesus 
kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi, ’Mitä te 
haluatte?’ He vastasivat, ’Rabbi’ (se tarkoittaa opettajaa), ’missä 
sinä asut?’”

[3]  Matteuksesta 12/50 voimme lukea, “Jokainen, joka tekee minun 
taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” 
Matteus vaihtaa tässä sanan ’Jumala’ sanaan ’Isäni’ teologisista 
syistä. Kuten Kisman sanoi, “Sekä Luukas että Matteus vaihtoivat 
tarkoituksellisesti Markuksen tekstin sata kertaa teologisista syistä.”

[4]  Itseasiassa syöminen kuvastaa tarvetta ja riippuvuutta ulkoisista 
elementeistä, ja aito Jumala ei tarvitse mitään eikä ole riippuvainen 
mistään. Sitä paitsi, syöminen edellyttää ruoan prosessointia 
vartalossa ja ulostamisen tarvetta. Nämä teot eivät sovi Jumalan 
majesteetillisuuteen.

[5]  Raamattu sanoo Melkisedekistä, “…ei ole isää, ei äitiä eikä 
sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua…” 
(Kirje heprealaisille 7/3). Kukaan ei ole kuitenkaan epäillyt hänen 
jumalallisuuttansa. [6]Daily News, 25 kesäkuuta, 1984

Jumalan poika
Tässä opinkappaleessa, kuten aikaisemmissakin, keskustellaan siitä, 
kuinka Jeesuksen opetukset ja sanomiset eivät ole yhdenmukaisia. 
Raamatussa ilmaisua ”Jumalan poika” on käytetty Aatamista (Luukas 
3/38) ja monista muista Jeesusta edeltäneistä profeetoista. Esimerkiksi, 
Israelia kutsutaan ”Jumalan pojaksi” yhdessä Mooseksen viidestä 
kirjasta, “Silloin sinun pitää sanoa faaraolle: Näin sanoo Herra: 
Israel on minun esikoispoikani.” (2. Mooseksen kirja 4/22)

Psalmeissa sama nimi on annettu Daavidille, “Nyt kerron, mitä 
Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: “Sinä olet minun poikani, 
tänä päivänä minä sinut synnytin.” (Psalmit 2/7) Ensimmäisessä 

Tuonpuoleisessa hän julistaa itsensä vapaaksi jumalallisista 
määritteistä, jotka ihmiset ovat hänelle omistaneet ja jotka ovat 
pitäneet häntä jumalana tai palvoneet häntä Jumalan sijasta: “Monet 
sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän 
me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä 
ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja?’ Mutta silloin he 
saavat minulta vastauksen, En tunne teitä; menkää pois minun 
luotani, vääryydentekijät!” (Matteus 7/22- 23)

Kuten Koraanissa (5/116-119) sanotaan, “Ja kun Jumala sanoo, ’Oi 
Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille, ”Ottakaa minut ja 
minun äitini kahdeksi jumalaksenne Allahin ohella?”’, Hän vastaa, 
’Ylistys olkoon Sinulle! En voinut sanoa sellaista, johon minulla 
ei ollut oikeutta! Jos olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti 
sen tietänyt. Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä 
en tiedä, mitä ovat Sinun mielessäsi. Sinä olet näkymättömien 
asioiden tietäjä. En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä 
käskit minun sanoa: Palvelkaa Allahia, minun Herraani ja teidän 
Herraanne.

Todistin heitä vastaan niin kauan, kuin minä olin heidän 
keskuudessaan, mutta kun Sinä otit minut takaisin luoksesi, 
Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan 
todistaja. Jos Sinä rankaiset heitä, niin he ovat Sinun palvelijoitasi. 
Jos Sinä annat heille anteeksi, niin olet mahtava ja viisas.’ Ja Allah 
sanoo, ’Tämä on se päivä, jolloin heidän totuutensa hyödyttää 
totuudessa pysyviä. Nämä saavat asustaa ikuisesti puutarhoissa, 
joissa purot solisevat. Allah on heihin tyytyväinen ja he ovat 
Häneen: tämä on ylin onni.’”

Nämä tiedot todistavat selkeästi, että islam ei ole ainoa uskonto, joka 
osoittaa Jeesuksen jumalallisuuden vääräksi; tosiaan, Raamatulliset 
tekstit tekevät juuri samoin. London Weekend Televisionin 
viikottaisessa uskontoshow’n, Credon, suorittamassa kyselyssä 
anglikaanisen kirkon 19 piispaa 31:stä totesi, että kristityillä ei ole 
velvoitetta uskoa, että Jeesus Kristus oli Jumala.[6]
-------------------------------------
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Toisin sanoen, Jumala ei unohda syntejä eikä anna anteeksi edes 
yksinkertaista syntiä! Niinpä ainoa asia, jolla synnit voidaan pyyhkiä 
pois, on veren vuodattaminen. Paavalin mukaan, “Eikä anteeksianto 
ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta.”[2] (Kirje heprealaisille 
9/22) Kuitenkin, tämän veren pitää olla täydellistä, synnitöntä 
lahjomatonta. Sen takia Jeesus, jonka oletetaan olevan Jumalan poika, 
vuodatti synnitöntä vertansa, kärsi sanoinkuvailematonta tuskaa ja 
kuoli maksaakseen hinnan ihmisten synneistä. Koska hän oli rajaton 
Jumala, hän yksin pystyi maksamaan synnin hinnan. Sen takia 
ketään ei voi pelastaa, ellei hän hyväksy Jeesusta henkilökohtaiseksi 
pelastajakseen![3] Lisäksi jokainen on tuomittu kärsimään ikuista 
tuskaa helvetin tulessa synnynnäisen syntisen luonteensa takia, elleivät 
he pyydä anteeksiantoa synneistä, jotka Jeesus sovitti verellään!

Tämä oppi voidaan jakaa kolmeen erilliseen osaan: (1) perisynti, 
(2) usko, että Jumalan armo vaatii verellä maksettua rangaistusta 
synneistä, ja (3) usko, että Jeesus on kärsinyt rangaistuksen ihmisten 
synneistä kuollessaan ristillä ja pelastus myönnetään vain heille, jotka 
uskovat hänen tekemäänsä uhraukseen toisten puolesta.[4]

Ensimmäisen osan mukaan, pastori J. F. De Groot kirjoittaa, 
”Kirjoitus opettaa meille, että Aatamin synti periytyi kaikille ihmisille 
(pois lukien Jeesuksen äiti Maria). Pyhän Paavalin sanoin: Näin 
ollen, yhden [Aatamin] syntien takia kaikki ihmiset tuomittiin; 
joten myös yhden [Kristuksen] armon takia, kaikkien tulisi 
sovittaa syntinsä. “[5] Näiden sanojen myötä on selvää, että kaikki 
ihmiset perivät Aatamin synnin. Kuten monet muut kristinuskon opit, 
oppi ”peritystä synnistä” ei saa tukea Jeesuksen sanoista tai muilta 
häntä edeltäneiltä profeetoilta, jotka kaikki opettivat, että jokainen 
ihminen on vastuussa omista teoistaan ja ettei lapsia rankaista heidän 
vanhempiensa synneistä.

Kukaan ihminen ei synny syntisenä, ja Jeesus itse piti lapsia viattomina 
ja puhtaina ja etteivät he ole syntyneet syntisinä. Kuten hän sanoi, 
“Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä; heidän 
kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan 
valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” (Markus 
10/14-15)

aikakirjassa 22/10 myös Solomonia kutsutaan Jumalan pojaksi, “Hän 
rakentaa minulle temppelin, ja hän on oleva minulle poika, ja 
minä olen oleva hänelle isä. Minä pidän hänen kuninkaallisen 
valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti.”

Ylläolevien ja monien muiden Raamatussa sanottujen asioiden 
perusteella on päätelty, että sana ”poika” tarkoittaa oikeastaan 
läheisyyttä Jumalalle rakkaudessa. Jeesus itse sanoi näin seuraavissa 
jakeissa:

“Rakastakaa vihamiehiänne… jotta olisitte taivaallisen Isänne 
lapsia.”(Matteus 5/44-45) “Autuaita rauhantekijät: he saavat 
Jumalan lapsen nimen.” (Matteus 5/9) Analyysi aikaisemmista 
lausunnoista ei jätä epäilystä siitä mitä Jeesus tarkoitti sanalla ”poika”. 
Siksi tämän näkemyksen mukaan ei ole oikeutettua pitää Jeesusta 
Jumalan poikana yksinoikeudellisessa ja uniikissa mielessä kuten 
useimmat kristityt tänä päivänä tekevät. Kun Jeesus käytti fraasia 
”Jumalan Poika”, se tarkoitti täysin samaa kuin Aatamin, Israelin, 
Daavidin ja Salomonin kohdalla. Jeesukseen on Raamatussa viitattu 
13 kertaa ”Jumalan Poikana”, ja 83 kertaa ”ihmisen poikana”. Koraani 
(2/116) painokkaasti kieltää ”poikuuden” opinkappaleet”: “Sanovatpa 
he: ”Jumala on ottanut itselleen pojan”. Ei, Hänelle yksin kunnia! 
Totisesti kaikki taivaassa ja maan päällä on Hänen; kaikki ovat 
Hänelle kuuliaiset.” Lisäksi viittaus, että Jumalalla olisi poika 
epäsuorasti kieltäisi Jumalan olevan täydellinen ja viittaisi Hänen 
tarvitsevan muita rinnalleen.

Perisynti
Tämän opin mukaan, Aatami teki syntiä, kun hän ei totellut Jumalaa 
vaan söi kielletystä puusta (puu, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, 
kuten 1. Mooseksen kirjassa 2/17 kerrotaan).[1] Sen seurauksena, 
kristinuskon mukaan, kaikki Aatamin jälkeläiset perivät Aatamin 
synnin, mikä tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat syntyneet tämän 
perisynnin kanssa. Ja kristinuskon mukaan Jumalan armon saadakseen 
jokaisella tehdyllä synnillä on hintansa.
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Loppujen lopuksi, ainoa kunnon motiivi rangaistukselle on tarkistaa 
pahuus ja uudistaa syyllinen. Rangaistakseen ihmistä hänen 
synneistään, jopa hänen katuessaan ja uudistuessaan, on merkki 
kostosta, ei oikeudenmukaisuudesta. Yhtä lailla, anteeksi antamista 
rangaistuksen jälkeen tai rangaistuksen langettamista jollekin muulle, 
ei voida pitää anteeksiantona millään mielikuvituksen tasolla.

Allah, Luoja, on armollinen. Jos Hän säätää lain ja vaatii tottelemista, 
tämä ei ole Hänen omaksi hyväkseen, vaan koko ihmiskunnan hyväksi. 
Sitä paitsi, mikäli Hän rankaisee jotakuta hänen synneistään, Hän ei tee 
sitä oman tyytyväisyytensä tai kompensaation takia, kuten kristittyjen 
oppi julistaa, vaan pitääkseen pahuuden aisoissa ja puhdistaakseen 
syntisen. Jumala armahtaa viat ja synnit niiltä, jotka kävelevät pois 
syntiensä luota ja uudistavat itsensä. Hän ei rankaise heitä tai langeta 
rangaistuksia muille heidän puolestaan, eikä tämä ole Jumalan 
armoa vastaan. Kuten Koraanissa (6/54), sanotaan, “Herranne 
on pidättänyt itselleen laupeuden: jos joku teistä tekee väärin 
ymmärtämättömyydessään ja sitten kääntyy ja tekee oikein, niin 
on Hän armollinen ja lempeä.”

Kolmas osa kristinuskon oppia anteeksiannosta on, että Jeesus kärsi 
rangaistuksen perisynnistä ja kaikista ihmisten synneistä kuolemallaan 
ristillä, ja että pelastusta ei voi saada ilman, että uskoo hänen verensä 
pelastavaan voimaan. Kuten J. F. De Groot toteaa, ”Koska Kristus, 
Jumalan ruumiillistuma, on rangaissut Itseänsä syntiemme takia, 
sovittaakseen ne tyydyttääkseen Jumalan vaatimuksen armosta, Hän 
on sovittelija Jumalan ja ihmisen välillä.”[7] Tämä oppi ei vain kiellä 
Jumalan arvoa, mutta myös Hänen oikeudenmukaisuutensa.[8]

Veren vaatiminen syntien anteeksi antamiseksi demonstroi täyttä 
armottomuutta, ja syyttömän ihmisen rankaiseminen on epäilemättä 
täysin epäoikeudenmukaista.

Usko anteeksiannosta ja ristiinnaulitsemisesta on osoitettu vääräksi 
lukemattomia kertoja. Tässä on vain muutama:
Ensimmäiseksi: Oppi Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisesta 
perisynnin anteeksi antamiseksi perustuu virheelliselle pohjalle, 

Järkevästi ajatellen, olisi epäoikeudenmukaista tuomita koko ihmisrotu 
synnistä, jonka ensimmäiset vanhempamme tekivät tuhansia vuosia 
sitten. Synti on tietoinen rikkomus Jumalan lakia, tai lakia oikeasta 
ja väärästä, kohtaan; siksi vastuu tai syy pitäisi olla vain henkilöllä, 
joka sen on tehnyt, ei hänen lapsillaan. On äärettömän epäoikeuden 
mukaista pitää henkilöä syntisenä hänen syntyessään. Kuinka 
kohtuuton ja kylmäsydäminen ihmisestä voi tulla uskomalla tähän 
oppiin peritystä synnistä, kuten Pyhän Augustinuksen teologisessa 
lausumassa, että kaikki kastamattomat vastasyntyneet ovat tuomittu 
helvetintuleen ikuisesti?! Viime aikoihin asti, kastamattomia lapsia 
ei haudattu siunattuun maahan kristikunnassa, koska heidän uskottiin 
kuolleen ”perisyntiin”.

Islam tuomitsee kiivaasti opin perisynnistä ja pitää lapsia puhtaina ja 
synnittöminä heidän syntyessään. Synti, se julistaa, ei ole peritty, vaan 
se on jotain, jonka yksi on tehnyt tekemällä jotain mitä ei pitäisi ja 
ollessaan tekemättä jotain mitä pitäisi.

Toinen osa kristinuskon opinkappaleesta anteeksiannosta on, että 
Jumalan armo vaatii, että perisynti sekä kaikki muut ihmisten synnit 
pitää sovittaa. Jos Jumala antaisi syntiselle anteeksi ilman rangaistusta, 
se olisi Hänen armonsa kieltämistä. Pastori W. Goldsack (1871–1957), 
australialaisen baptistilähetystön lähetyssaarnaaja, kirjoittaa tässä 
yhteydessä, ”Kaikille pitäisi olla päivänselvää, ettei Jumala voi rikkoa 
omaa lakiaan: Hän ei voi antaa anteeksi syntiselle antamatta hänelle 
ensin asianmukaista rangaistusta. Jos Hän tekisi niin, niin kuka kutsuisi 
häntä ’armolliseksi’ ja oikeudenmukaiseksi?”[6]

Tämä näkökulma osoittaa täyttä tietämättömyyttä Jumalan armosta. 
Jumala ei ole pelkkä tuomari tai kuningas. Hän on, kuten Koraani 
(1/3-4) Häntä kuvailee, “Armolahjojen antajalle, laupiaalle 
ohjaajalle ja siunaajalle, jonka hallussa yksin on tilinteon päivä.” 
Hän ei ole vain oikeudenmukainen vaan myös kaikista armollisin 
ja anteeksiantavaisin, “Allah on antava teille anteeksi, sillä Hän 
on laupiaista armollisin.” (Koraani 12/92) Tosiaan, jos ihminen on 
aidosti katuva, haluten todella päihittää pahan itsessään, kaikkivaltias 
Jumala tulee antamaan hänelle anteeksi kaikki hänen heikkoutensa ja 
syntinsä.
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syntien takia. Voimme lukea Raamatusta, että hän ei halunnut kuolla 
ristillä ja kun hän tajusi, että hänen vihollisensa juonittelivat hänen 
elämäänsä vastaan, hän julisti, “Olen tuskan vallassa, kuoleman 
tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.” (Markus 14/34) Sen 
jälkeen hän rukoili Jumalaa sanoen, “Abba, Isä, kaikki on sinulle 
mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun 
tahtoni mukaan, vaan sinun.” (Markus 14/36) Hän myös pyysi 
opetuslapsiaan ostamaan miekkoja (Luukas 22/36) ja vahtimaan häntä 
yön yli, jotta hän olisi suojassa vihollisiltaan.

Neljänneksi: Raamattu kertoo meille Markuksen evankeliumissa 
15/34, että ristiinnaulittu henkilö “huusi kovalla äänellä: Eloi, 
Eloi, lama sabachthani? se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, 
miksi hylkäsit minut?” Niin epätoivoista huutoa – jos uskoisimme 
kertomuksen takia, että niin tapahtui – se todistaa, että ristiinnaulittu 
henkilö ei halunnut kuolla ristillä. Mikä tärkeintä, jae sisältää selviä 
todisteita, että ristiinnaulittu henkilö ei voinut olla Jeesus Kristus, 
sillä sellainen epätoivoinen huuto ja paniikki eivät sovi Jumalan 
lähettiläälle, saati sitten jollekulle, jonka väitetään olevan Jumala.

Viidenneksi: Markuksen 14/50 mukaan, kukaan Jeesuksen 
opetuslapsista ei nähnyt ristiinnaulitsemista, sillä “Silloin ne, jotka 
olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat.”[10] Lisäksi, 
yksikään evankeliumien ja epistolien kirjoittajista ei todistanut 
ristiinnaulitsemista; toisin sanoen, olemassa ei ole luotettavia 
silminnäkijöitä. Siksi tarinan lähteet ovat epäilyttäviä, varsinkin kun 
itse Kanoniset evankeliumit poikkeavat ristiinnaulitsemisen tarkoista 
yksityiskohdista alusta loppuun asti.

Kuudenneksi: Ajatus, että veren vuodattaminen on pakollista Jumalan 
raivon rauhoittamiseksi, tuli osaksi kristinuskoa, sillä Jumalaa pidettiin 
mahtavana demonina. Synnin ja veren välillä ei ole mitään loogista 
yhteyttä. Millä synnit sovitetaan, ei verellä, vaan aidolla katumuksella, 
pahojen taipumusten sinnikkäällä vastustamisella sekä jatkuvalla 
yrityksellä toteuttaa Jumalan tahtoa, jonka profeetat ovat meille 
kertoneet. Lisäksi, kun Jeesukselta kysyttiin keinoa ikuiseen elämään, 
hänen vastauksensa ei ollut uskomalla häneen pelastajana veren 

ja kaikki mikä rakennetaan virheelliselle pohjalle, on itsessään 
virheellistä. Idea siitä, että Aatamin synti periytyi hänen jälkeläisilleen, 
on ristiriidassa Tooran lausumien kanssa, joissa Uuden testamentin 
mukaan, Jeesus ei tullut tuhoamaan, vaan toteuttamaan. 5. Mooseksen 
kirjasta 24/16 voimme lukea, “Isää ei saa tuomita kuolemaan 
poikansa eikä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon 
vain omasta rikoksestaan.” Hesekielistä 18/20 löytyy myös, “Se 
sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Poika ei kanna isän 
syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa.” Matteuksen 16/27 
mukaan, Jeesus itse sanoi, “Silloin hän maksaa jokaiselle tämän 
tekojen mukaan.” Tämä on yksimielistä Koraanin (53/38-40) 
kanssa, jossa sanotaan, “...Tiedä, ettei kukaan kuormaa kantava 
kanna toisen taakkaa, ja että ihmisen osalle ei tule muuta kuin 
se, mitä hän on tavoitellut, että hänen pyrkimyksensä saatetaan 
päivänvaloon.”

Toiseksi: 1. Mooseksen kirjan 5/5 mukaan, “Kaikkiaan Aatami eli 
930 vuotta, ja sitten hän kuoli.” Tämä todistaa virheen 1. Mooseksen 
kirjassa 2/17, jossa sanotaan, “Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet 
kuoleman oma.” Tätä ei koskaan tapahtunut. Tämä myös osoittaa, että 
Aatami myös katui syntiään ja etsi anteeksiantoa, teki uskonnolliset 
tehtävänsä, ja Jumala antoi hänelle anteeksi. Hesekiel 18/21-22 toteaa, 
“Ja jos jumalaton[9] kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän 
on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden 
ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. 
Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; 
vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää.” 
Näin ollen Aatami ja hänen vaimonsa ”elivät”, heidän piti ”kääntyä 
pois kaikista tekemistään synneistä.” Tämä tarkoittaa, että perisynti ei 
periydy, ja niinpä ei Jeesuksella ei ollut syytä kuolla kenenkään syntien 
takia. Tämä tieto on yhdenmukainen Koraanin kanssa, jossa sanotaan: 
“Siten Aatami oli tottelematon Herralleen ja lankesi syntiin. Mutta 
sen jälkeen hänen Herransa valitsi hänet jälleen, kääntyi hänen 
puoleensa ja antoi hänelle johdatuksensa.” (20/121-122)

Kolmanneksi: Itse Raamatun mukaan, ei ole oikein sanoa, että 
Jeesuksen piti kuolla vapaaehtoisesti ja tarkoituksellisesti ihmiskunnan 
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jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, 
mutta ei Jumalan edessä.” (Kirje roomalaisille 4/2) Paavalin 
julistuksien mukaan pelastus on mahdollista vain uskomalla Kristuksen 
ristiinnaulitsemiseen. Mikä olisi ihmiskunnan tila, jos ihmisten pitäisi 
uskoa tähän konseptiin?

Vastaus Paavalin väitteeseen tuli Jeesukselta itseltään: “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.” (Matteus 5/19)

Islam torjuu opin anteeksiannosta. Se julistaa, että syntien 
anteeksiantoa ei voi saavuttaa kärsimällä ja uhraamalla muita 
henkilöitä, vaan vain Jumalan ylistämisellä ja omalla vilpittömällä 
katumuksellaan, luopumalla synneistä välittömästi, katumuksen 
tuntemisella, päättämällä olla enää tekemättä niitä ja yrittämällä 
parhaansa tehdä hyviä tekoja. Lisäksi, jos syntejä tehdään toisia 
vastaan, ottamalla heidän omaansa tai sanomalla epäystävällisiä sanoja 
esimerkiksi heidän poissa ollessaan, myös lisäehtojen pitää täyttyä, 
yllämainittujen lisäksi, pääasiassa antaa omaisuudet takaisin oikeille 
omistajilleen ja pyytää anteeksiantoa heiltä, joita vastaan on syntiä 
tehty.
Koraani (2/112) lupaa pelastuksen kaikille, jotka uskovat Jumalan 
ykseyteen ja tekevät hyviä tekoja, “Toisin käy sen, joka uskossa 
alistuu Jumalan tahtoon tehden hyvää; hän saa palkan 
Herraltansa: ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse 
murehtia.” Koraani (18/110) myös sanoo, “Sano edelleen: Minä 
olen ainoastaan teidän kaltaisenne ihmisolento, mutta minulle on 
ilmoitettu, että teidän Jumalanne on yksi Jumala. Ken tahansa siis 
toivoo kohtaavansa Herransa, suorittakoon hyviä tekoja älköönkä 
ketään muuta palvoko niin kuin Herraansa.”

Jaakobin kirje (2/14) on täysin yhdenmukainen Islamin ja käskyjen 
kanssa: “Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa 
mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa 
häntä?” Voimme myös lukea Jaakobin kirjeestä 2/17, “Näin on 
uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.”

vuodatuksen kautta. Sen sijaan hän vastasi: “Jos haluat päästä sisälle 
elämään, noudata käskyjä.” (Matteus 19/17) Tämä tarkoittaa, että 
noudata Jumalan lakia.

Kristinuskon ajatus pelastuksesta ei ole vain moraalisesti ja 
rationaalisesti järjetön, vaan myös ristiriidassa Jeesuksen sanojen 
kanssa, hän tuli pelastamaan ihmiset synniltä opetuksillaan ja 
esimerkillään jumalallisesta elämästä eikä tarkoituksellisesti 
kuolemaan ristillä heidän vuokseen ja tarjoamaan vertaan heidän 
synneistään. Hänen tehtävänsä, kuten myös muiden profeettojen 
kaikkien aikojen ajan, oli käännyttää syntiset. Hän ei koskaan sanonut, 
että hän tuli ottamaan vastaan rangaistuksen ihmiskunnan synneistä 
(ns. muiden puolesta). Tätä korostetaan Matteuksen evankeliumissa 
4/17, jossa meille kerrotaan Jeesuksesta: “Tästä lähtien Jeesus 
julisti, Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” 
Valitettavasti nykypäivän Raamattu menee niin pitkälle Jeesuksen 
herjauksessa, että se kuvailee häntä kirotuksi. Paavali sanoo, “Kristus 
on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse 
kirotuksi meidän sijastamme (niin kuin on kirjoitettu, Kirottu on 
jokainen, joka on ripustettu paaluun.)” (Kirje galatalaisille 3/13)

Samaan tapaan, oppi anteeksiannosta on peräisin muinaisista 
pakanauskonnoista. Arthur Findlayn mukaan kirjassa Rock of Truth, 
16 ’pakanapelastajan’ uskottiin tulevan pelastamaan ihmisiään. Näihin 
kuuluu Osiris Egyptissä (1700 eaa), Baal Babylonissa (1200 eaa), 
Krishna Intiassa (1000 eaa), Andhra Tiibetissä (725 eaa), Buddha 
Kiinassa (560 eaa), Prometheus Kreikassa (547 eaa), ja persialainen 
Mithra (400 eaa).

Oppi anteeksiannosta ja ristiinnaulitsemisesta ei ole ristiriidassa 
vain rationaalisen ajattelun kanssa, vaan myös rohkaisee ihmisiä 
hylkäämään hyvät teot ja tekemään pahoja tekoja, kuten murhia, 
varkauksia, raiskauksia ja aviorikoksia. Paavali aliarvoi Jeesuksen 
saarnaamien käskyjen tärkeyttä. Kuten hän toteaa, “Katsomme siis, 
että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain 
vaatimia tekoja.” (Kirje roomalaisille 3/28) Hän jopa mainitsee, että 
Abrahamin teot eivät olleet hänen hyväkseen. Kuten hän sanoo, ”Sillä 
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Islam: kaikkien profeettojen 
yksijumalainen uskonto

Objektiivinen analyysi edellä mainituista kristinuskon opeista 
johtaisi ehdottomasti vain yhteen päätelmään: ne ovat irrationaalisia 
ja ristiriidassa Jeesuksen opetuksien kanssa. On tärkeää tietää, että 
Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen kukaan hänen seuraajistaan 
ei ole pitänyt häntä minään muuna kuin Jumalan profeettana. Aiemmin 
mainitut opit saivat alkunsa monia vuosia myöhemmin, mikä on 
selvä merkki, että kristitty kirkko on perustettu Jeesuksen ja muiden 
häntä edeltäneiden profeettojen alkuperäisestä viestistä poikkeavalle 
pohjalle.

Usko Jumalan ykseyteen ja vain Hänen palvontansa on sääntö, muiden 
yhdistäminen Jumalan palvomiseen oli poikkeus sääntöön ja sai 
alkunsa vasta myöhemmin ihmiskunnan historiassa. Ihmiset palvoivat 
Jumalaa (Allahia) yksin 10 vuosikymmenen ajan Aatamin jälkeen, ja 
se oli ainoa tärkeä asia profeetta Nooan aikakaudelle, jolloin esikuvien 
palvomista alettiin harjoittaa. Tämä oli tulos ihmisten suuresta 
rakkaudesta ja kunnioituksesta joitain oikeamielisiä yksilöitä kohtaan, 
jotka olivat edesmenneet. He yhdistivät heihin jumalallisia piirteitä, 
uskoen, että he voivat tuoda Jumalan lähemmäs ja toimia Hänen ja 
heidän välillään.

Tästä syystä Jumala lähetti Nooan takaisin opastamaan ihmisiään 
takaisin oikealle tiellä ja käskemään heitä palvomaan vain Allahia. Sen 
jälkeen Hän lähetti yhden profeetan toisensa jälkeen useille kansoille 
saarnaamaan samaa viestiä: julistamaan, että Jumala on ainoa, joka on 
palvonnan arvoinen.

Profeettojen pääsääntöinen tehtävä ei ollut vain käskeä ihmisiä 
uskomaan Jumalaan mahtavana olentona ja hyväksymään Hänet 
Luojana, elättäjänä ja kaiken ylläpitäjänä ja määrääjänä, vaikka 
polyteistit luontaisesti tiesivät, että Jumala on olemassa eivätkä 
koskaan epäilleet tätä faktaa.[1]Vain muutamat heistä teeskentelivät 
kieltäneensä Jumalan olemassaolon. Jotkut hakivat Jumalan läheisyyttä 

[1]  Herää kysymys: Miten Aatamia voitiin rangaista teostaan, jos hän ei 
tiennyt mikä on oikein ja mikä väärin?

[2]  Tämä nimenomainen teksti on ristiriidassa muiden Raamatun tekstien 
kanssa, joiden mukaan hyvityksen voi suorittaa uhraamalla jauhoja 
(3. Mooseksen kirja), rahaa (2. Mooseksen kirja) tai “kultakoruja, 
joita olemme saaneet haltuumme: nilkkarenkaita, rannerenkaita, 
sormuksia, korvarenkaita ja riipuksia” (4. Mooseksen kirja 31/50).

[3]  Jesaja 43/11 sanoo, “Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta 
pelastajaa kuin minä.” Tämä jae selkeästi ilmoittaa, että Jumala on 
ainut pelastaja.

[4]  Jos Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen uskominen oli ainut tapa pelastua 
hänen aikanaan eläneille ja häneen myöhemmin uskoville, niin mitä 
tapahtui synnintekijöille jotka kuolivat ennen Jeesusta, ja joilla ei ollut 
mahdollisuutta tietää häntä ja uskoa ristiinnaulitsemiseen?

[5]  Catholic Teaching, s. 140. Raamatullinen viittaus Kirje roomalaisille 
5/18-19.

[6]  The Atonement, s. 5.
[7]  Catholic Teaching, s. 162.
[8]  Herää mielenkiintoinen kysymys: Eikö Aatamin katumus ja 

tunnontuskat, hänen karkoituksensa paratiisista, suuri tulva ja 
lukemattomat Jumalalle tehdyt uhraukset olleet tarpeeksi suuri hinta 
pelastuksesta? Entäpä synnit, jotka ovat paljon kamalampia kuin 
Aatamin puusta syöminen? Ja kuinka tämä pelastuksen mysteeri on 
ollut tuntematon kaikille profeetoille niin että sen myöhemmin löysi 
kirkko?

[9]  Jos tämä on tapaus ”pahasta” ihmisestä, entä jos vanhurskas henkilö 
tekee syntiä kuten Aatami? Olisiko hän oikeutetumpi saamaan syntinsä 
anteeksi, kun hän pyytää anteeksiantoa?

[10]  Tosiseikka, että uskomme Jeesuksen opetuslapsien paenneen, 
antaa meille kaksi johtopäätöstä: joko tämä teksti on jälleen yksi 
lisäys tekstiin eikä osa alkuperäistä tekstiä, tai (jos se on oikeassa) 
opetuslapset pakenivat koska tajusivat, että ristiinnaulittava henkilö ei 
ollut Jeesus itse, vaan henkilö joka saatiin näyttämään häneltä.
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Kun islam tuli, se säilytti aidon käsitteen Jumalasta sen puhtaassa 
muodossaan. Se sanoo selkeästi, että Jumala (Allah) yksin on Luoja, 
elättäjä ja määrääjä kaikessa universumissa. Se opettaa, että Jumalan 
ominaisuudet ovat täydellisiä jokaisesta näkökulmasta ja Hänessä 
ei ole mitään virheitä.[2] Tämä edellyttää, että Hän yksin ansaitsee 
palvontaa eikä ketään muuta pitäisi palvoa Hänen sijastaan. Tämä 
myös vaatii, että Häntä pitää palvoa Hänen lakinsa mukaan, ei minkään 
muun mukaan, mikä määrää hiljattain keksittynä uskonnossa Koraanin 
ja profeettojen opetuksien vastaisesti, ja että kaikki palvomiset pitää 
kohdistaa yksin Häneen.

Kuten Jumalan ykseyden (yksijumalaisuuden) vahvistaminen on 
mahtavin ja tärkein tehtävä Islamissa, on Jumalan rinnastaminen 
muihin pahin synti, mitä Jumala ei anna ikinä anteeksi, ellei sitä kaduta 
vilpittömästi. Kuten Koraanissa (4/48) sanotaan, “Totisesti Allah ei 
anna anteeksi, että palvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan; Hän 
saattaa antaa anteeksi, kenelle tahtoo.” Todellakin, tämä on synti, 
joka riistää pääsyn tämän synnin tekijöiltä paratiisiin ja he joutuvat 
asumaan helvetintulessa ikuisesti. Juuri näin itse Jeesus sanoi, kuten 
Koraanissa (5/72) todetaan, “Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani  
ja teidän Herraanne.

Totisesti, kuka ikinä rinnastaa muita Allahiin, häneltä Allah 
kieltää pääsyn puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli. Siellä 
ei ole auttajia väärintekijöille.” Se on myös synti, joka nollaa ja 
mitätöi kaikki hyvät teot. Kuten Koraani (6/88) julistaa, “Mutta jos 
he asettavat muita Hänen rinnalleen, niin totisesti osoittautuvat 
turhiksi heidän aherruksensa.”

Sen takia Jumalaa yksin pitäisi palvoa kaikissa olosuhteissa, ja 
ihmisten pitäisi lähestyä Häntä ja pyytää Hänen apuaan ja tukeaan 
ilman välittäjiä; Hän on aito Herra kaikkien olentojen yläpuolella; 
koko maailman ylläpitäjä, kaikista hyväntekevin, kaikista armeliain.
Näitä yksijumalaisuuden aspekteja löydämme myös raamatusta. 
Esimerkiksi Ensimmäisessä korinttilaiskirjeestä 8/4-6, voimme lukea, 
“Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin, me tiedämme, 
ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Onhan 

hyvillä teoillaan ja rukouksillaan vaikeina aikoina. Kuitenkin, kun 
ajat helpottivat, he etsivät Jumalan apua ja tukea sovittelijoiden 
ja välittäjien kautta; ja niin profeetat käskivät heidän rukoilemaan 
yksin Jumalaa ilman sovittelijoiden ja välittäjien apua. Koska 
yksijumalaisuus on ensimmäinen ja tärkein velvollisuus, kuten myös 
kriteerit siitä, mitä tekoja pidetään tarpeellisina ja hyväksyttävinä, 
voimme huomata, että profeetat alkoivat käskeä ihmisiään 
saarnaamalla siitä ensin: “Palvelkaa Allahia; teillä ei ole muuta 
jumalaa kuin Hän.” (Koraani 7/65); “Olemme kutsunut jokaisen 
kansan keskuudesta lähettilään näin lausumaan, Palvokaa  
Allahia ja välttäkää syntisiä.” (Koraani 16/36); “Emme lähettänyt 
ennen sinua ainoatakaan lähettilästä, jolle emme olisi ilmaissut: 
Totisesti, ei ole muuta jumalaa kuin Minä, joten palvelkaa Minua.” 
(Koraani 21/25)

Siten on selvää, että islam, joka tarkoittaa täyttä Jumalan tahtoon 
suostumista, oli sama uskonto, jota saarnasivat kaikki Jumalan 
profeetat ja Jumalan lähettiläät, aina Aatamista Muhammediin, mukaan 
lukien Nooan, Aabrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen, muiden lisäksi. 
Islam opettaa, että muslimin pitää uskoa kaikkia Jumalan profeettoja 
ja lähettiläitä eikä tehdä mitään eroa heidän välilleen. Islamin mukaan, 
ihmiset, jotka ovat seuranneet aikansa profeettojen ohjeita ja palvoneet 
vain Jumalaa yhdistämättä siihen epäjumalia, ovat muslimeja ja he 
pääsevät paratiisiin tuonpuoleisessa.

Islam periytti viestin Jumalan ykseydestä Hänen profeetoilleen sen 
alkuperäisessä tilassa. Itseasiassa, islam on tämän ikuisen viestin 
jatkumo, mikä tarkoittaa, yhtä. Allah lähetti Hänen lähettiläänsä 
välittämään tätä viestiä heidän ihmisilleen. Ajan myötä se on kuitenkin 
sekoittunut taikauskoon, vääriin uskoihin, pakanarituaaleihin ja vääriin 
harjoittamisiin. Islam, kuten se profeetta Muhammedille paljastettiin, 
on Jeesuksen ja muiden häntä edeltäneiden profeettojen opettaman 
yksijumaluuden uudelleensyntyminen. Se on universaali viesti, joka 
on osoitettu koko ihmiskunnalle aikojen loppuun asti, eikä sitä ole 
tarkoitettu vain tietyille ihmisillä, kuten muut aikaisemmat jumalalliset 
viestit.



108 109

tai minkään muun persoonallisuuteen liittyvän syyn takia, vaan 
hänen Jumalan pelkonsa, hyvien tekojensa, moraalinsa ja aatteellisten 
ominaisuuksiensa takia.”[3]

Hän toteaa myöhemmin, ”Kyse ei ollut voimasta, eikä itsepintaisten 
lähetyssaarnajien vaivannäöstä, että islam levittyi niin mahtavasti ja 
nopeasti. Sen sijaan, kyse oli siitä, että muslimien esittelemä kirja 
valloitti ihmiset, vapaudella hyväksyä tai hylätä sen, se oli Jumalan 
kirja, totuuden sana, mahtavin ihme, jonka Muhammed pystyi 
esittelemään kompasteleville… Samalla muut uskonnot lastaavat 
seuraajiensa päälle painavan kuorman oppeja, jotka ovat sekä hankala 
kantaa että ymmärtää, islam on helppouden ja kristallinkirkkaan 
yksinkertaisuuden uskonto.”[4]

Brittiläinen historioitsija Arnold J. Toynbee sanoo myös, ”Totisesti, 
kutsuin maailman adoptoimaan islamilaisen periaatteen veljeydestä ja 
tasa-arvosta. Islamin oppi Jumalan ykseydestä on yksi mahtavimpia 
esimerkkejä siitä, kuinka maailma saadaan yhdistettyä. Islamin 
jatkuvuus antaa toivoa koko maailmalle.”[5]
----------------------------------------- 

[1]  Ateismi alkoi levitä kristityissä yhteisöissä 1700- ja 1800-luvuilla. 
Syinä tälle olivat kirkon epäoikeudenmukaisuudet ja sen orjuutus, 
nöyryytys ja ihmisten hyväksikäyttö ”Jumalan nimissä”. Tämä oli 
myös kristinuskon korruption sekä kristinuskon uskon ja tarkoituksen 
välisen konfliktin syytä. Modernin tieteen esittely näille yhteisöille 
sekä teollistumisen leviäminen loivat kuilun ihmisten ja kristinuskon 
välille, joka vastusti tieteellistä edistystä ja jopa aiheutti vainoa 
tieteilijöille. Lisätkää tämä ihmisen luonnollisiin taipumuksiin tuntea 
vetoa aineellisiin tavoitteisiin ja haluihin, hänen inhoonsa hänen 
halujaan kontrolloiviin rajoitteisiin ja sääntöihin, ja hyvän esimerkin 
puuttumiseen tai heikkouteen, joka olisi näyttänyt uskonnon arvoa ja 
tärkeyttä, sekä sen upeita opetuksia, jotka täyttävät kaikki elämän osa-
alueet.

[2] Allahilla on kauneimmat nimet ja ylevät, täydelliset ominaisuudet, jotka 
pitää myöntää Hänelle tavalla, joka sopii Hänen herruudellensa, ilman 
niiden tarkoituksen väärentämistä, ajatellen, että ne tarkoittavat jotain 

tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia 
(moniakin jumalia ja herroja), mutta meillä on vain yksi Jumala, 
Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme 
matkalla.”

Voimme lukea myös Apostolien teoista 14/13-18, “Kaupungin 
ulkopuolella olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja 
seppeleitä portille toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon 
kanssa. mutta kun apostolit, Barnabas ja Paavali, kuulivat tästä, 
he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen, 
’Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia 
kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä 
luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään 
elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan 
ja meren ja kaiken, mitä niissä on, menneiden sukupolvien aikana 
hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, mutta silti 
hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt 
teille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan, 
hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla.’ Näin puhuen he 
vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille.”

Kuten italialainen orientalisti Tri. Laura Veccia Vaglieri toteaa,  
”Kiitos islamin, pakanallisuus sen monissa muodoissaan on kukistettu. 
Universumin käsite, uskonnon harjoittaminen ja sosiaaliset normit 
olivat kaikki vapautettu rumuudesta, jotka olivat niitä heikentäneet, 
ja ihmismielet oli tehty vapaaksi ennakkoluuloista. Ihmiskunta tajusi 
viimein arvonsa ja nöyristyi koko ihmiskunnan Luojan, Herran ja 
mestarin edessä… Henki vapautettiin ennakkoluuloista, ihmisen tahto 
vapautettiin siteistä, jotka pitivät häntä toisissa ihmisissä tai muissa ns. 
piilotetuissa voimissa. Papit, mysteerien väärät vartijat, pelastuksen 
rikkojat ja kaikki muut, jotka teeskentelivät olevansa välittäjiä Jumalan 
ja ihmisen välillä ja jatkuvasti uskoivat, että heillä on jalustoillaan 
valtaa toisten ihmisten tahtoon. Ihmisestä tuli yksin Jumalan palvelija 
ja heillä oli vain yhden vapaan miehen velvollisuudet toista vapaata 
miestä kohtaan. Aikaisemmin ihmiset ovat kärsineet sosiaalisten 
erojen epäoikeudenmukaisuudesta, islam kuulutti tasa-arvoa ihmisten 
välillä. Jokainen muslimi erotettiin muista muslimeista ei syntymän 
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Silloin lopetin lukemisen. Toistin useita kertoja, “Mutta he eivät olleet 
surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä.” Sillä nimenomaisella 
hetkellä, kun luin noita lauseita, minusta tuntui kuin Jumala olisi 
vastannut kysymykseen, joka aiemmin sai minut epäilemään Hänen 
voimaansa, koska en itse kyennyt löytämään loogista ja vakuuttavaa 
vastausta siihen.

Ei ollut helppoa löytää tätä vastausta. Minun täytyi kilpailla 
monien muiden oppilaiden kanssa saadakseni stipendin. Minun 
täytyi matkustaa tuhansia kilometrejä Washingtonin osavaltioon, 
USA:n läntisimpään kolkkaan. Minun täytyi opetella puhumaan 
ja lukemaan englantia, ja latinalais-amerikkalaisena minulla täytyi 
olla luonteenlujuutta tullakseni hyväksytyksi Seattlen muslimien 
parissa löytääkseni nämä kaksi lausetta. Se, että tämä informaatio 
löytäisi tiensä venezuelalaiselle vuonna 1978, oli melko kaukainen 
mahdollisuus. Allah oli kuitenkin päättänyt niin, ja se tapahtui. 
Niinä hetkinä, kun iloitsin tästä uutisesta, rukoilin Jumalaa ja pyysin 
Häneltä anteeksiantoa. Iloa täynnä halusin todella lentää takaisin 
kotiin Venezuelaan ilmoittaakseni hyvät uutiset perheelleni ja koko 
maailmalle.

Kaikki oli kuin elokuvissa. Suuri sankarini, elokuvan hyvis, rakastettu 
profeettani, Jeesus Nasaretilainen, jota rukoilin kahdesti päivässä 
pienen alttarin äärellä kotonani, ei ollutkaan ristiinnaulittu!

Minusta se tuntui kuin Jeesuksen väitetysti Golgatalle kantaman 
ristin paino olisi pudonnut ja pirstoutunut samaan tapaan kuin suuret 
rakennukset ja vakaat vuoret murenevat dynamiitin voimasta. Ja mitä 
tästä oivalluksesta seurasi ei ole vähemmän merkittävää. Järkeilin: 
”Jos tämä on totuus, tämä uskonto on se oikea.” Kaksikymmentä 
vuotta minulle oli kerrottu, että Jeesus murhattiin. Minut on viety 
matkalle, jolla on vain yksi polku. Nyt minulle on avautunut uusi reitti 
loogisempine vastauksineen, ja asiat muuttuivat selkeämmiksi kun 
”palapelin” puuttuva palanen löytyi. Tämä oli viimeinen Jeesuksen 
Allahin tahdosta suorittamien ihmeiden sarjasta. Kuinka olisikaan 
voitu ristiinnaulita mies, joka Jumalan luvalla, palautti sokealle näön, 
käveli vetten päällä, paransi spitaaliset, sai ramman kävelemään, jakoi 

muuta kuin mitä Koraanissa on ilmoitettu tai profeetta Muhammedin 
sanoissa, kieltämättä niiden tarkoitusta, kokonaan tai tulkinnan kautta, 
rajoittamatta niitä ja vertaamatta niitä muihin Hänen luomiinsa.

[3] Ibid., sivut 33-34.
[4] Ibid., sivut 42-43.
[5] Civilization on Trial, Oxford University Press, New York, 1948

Viimeinen askeleeni kohti islamia:  
Jeesuksen vaikutus kääntymyksessäni

Jopa osa tiedosta, jota edelliset kappaleet käsittävät on riittävää 
totuuden etsijälle hänen huomatakseen Islamin autenttisuuden ja 
laajuuden, jolla kristinusko poikkeaa ja on ristiriidassa profeetta 
Jeesuksen opetuksista. Siltikään en ottanut ratkaisevaa askelta pois 
kirkon minulle sanelemalta polulta. Talismaanini oli aina mukanani, 
minne ikinä meninkin. Pienen rasian sisällä kannoin seitsemää pientä 
hopearistiä, oletettua kuvaa Jeesus Kristuksesta ja hänen patsastaan. 
Tunsin aina, että jos en pidä sitä vierelläni, jotain pahaa tapahtuu 
minulle. Siksi en ikinä hukannut sitä, vaan pidin sen varmasti 
taskussani.

Eräänä päivänä katselin moskeijasta saamaani kirjallisuutta, luin kaksi 
lausetta, jotka täyttivät sydämeni ilolla ja onnellisuudella. Kyyneleet 
alkoivat valua silmistäni ja sanoin: ”Jumalani, tämä on totuus; tämä on 
vastaus mitä en ikinä löytänyt!”

Minun täytyy myöntää, että tuohon aikaan en ollut ikinä lukenut, tai 
edes koskenut Koraaniin. En ollut nähnyt tai koskettanut sen kopiota 
millään kielellä, ja nimi Koraani ei kuulunut sanastooni. Ehdottomaan, 
empaattiseen, selkeään ja tarkkaan tapaan, luin moskeijasta saamastani 
opinto-oppaasta: “Ja sanoivat: ”Me olemme totisesti surmanneet 
Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Allahin lähettilään” - mutta 
he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä.” 
(Koraani 4/157)
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Kuinka islam vaikutti elämääni
Jokainen muutos epäilemättä vaatii tiettyä mukautumista, enkä minä 
ollut poikkeus. Kun olin omaksunut islamin, lupasin Allahille, että teen 
kaiken mitä voin oppiakseni mahdollisimman paljon tästä uskonnosta. 
Ollessani vielä melko nuori, juuri suorittanut loppuun ensimmäisen 
vuoteni Oklahoma State Universityssä, menin naimisiin nuoren 
muslimitytön kanssa. Stillwaterissa, Oklahomassa, Islamilainen keskus 
määräsi minulle ensimmäisen islamilaisen opettajani, Veli Faizin 
Palestiinasta (siunatkoon Allah häntä ja palkitkoon hänet siitä, mitä hän 
minulle opetti), joka omisti suuren osan aikaansa opettaakseen minua 
suoriutumaan päivittäisestä rukouksesta, muista islamin pilareista, 
uskon kappaleista, elämästä kuoleman jälkeen, tuomiopäivästä ja 
monista muista aiheista. Voin edelleen muistaa kuinka suuresti aihe 
kuoleman jälkeisestä elämästä vaikutti minuun. Kristittynä ollessani 
kukaan ei ikinä ollut opettanut minulle mitään sen kaltaista niin upean 
yksityiskohtaisesti. Kuolema oli minulle aina mysteeri.

En tiennyt mitä minulle tapahtuisi hautaamisen jälkeen. Islamista 
löysin kuitenkin yksityiskohtaisia vastauksia. Kun ihminen menehtyy, 
islam opettaa, että hänet pitää haudata profeetta Muhammedin 
ohjeistuksen mukaan. Menehtyneen ruumis pestään kokonaan ja 
parfymoidaan. Sitten se kääritään kahteen valkoiseen vaatteeseen ja 
haudataan maahan ilman arkkua, kohti qiblahia, joka suuntaa Kaabaan 
Mekassa, nykypäivän Saudi-Arabiassa. Erään profeetta Muhammedin 
sanoman mukaan, kuollut henkilö kuulee hänen hautajaisiinsa 
osallistuvien askeleet heidän kulkiessaan haudalta pois ja ymmärtää, 
että hänet on jätetty yksin. Pian sen jälkeen kaksi enkeliä saapuu 
haudalle ja kysyy menehtyneeltä nämä kysymykset: (1) Kuka on 
Herrasi? (2) Mikä on uskontosi? Ja (3) Kuka on profeettasi?

Toisen profeetta Muhammedin opetuksen mukaan uskojalla ei ole 
vaikeuksia vastata näihin kysymyksiin oikein, kun taas epäuskoja 
ei pysty niihin vastaamaan. Sen lisäksi, riippuen henkilön elämänsä 
aikana tekemistä hyvistä teoista, hän tulee tuntemaan viileitä 
tuulenvireitä paratiisista tai polttavia tuulia helvetintulesta. Kuollut 
henkilö pysyy tässä tilassa tuomiopäivään asti.

leipää ja kalaa ruokkiakseen tuhansia ihmisiä, karkoitti demoneja ja toi 
kuolleet takaisin elämään! Jälleen järkeilin ja päätin, että haluan kuulua 
tähän uskontokuntaan. Halusin olla muslimi!

Samaan tapaan kuin ristin paino mureni, myös Jeesuksen 
ylösnousemus sunnuntaina, hiljainen viikko (viikko juuri ennen 
pääsiäistä), pitkäperjantai, vierailu Seven Churchesiin (Stations of 
the Cross), paastoaminen perjantaina, kalan syöminen lihan sijaan 
noina väitettyinä ”pyhäpäivinä” myös karisivat kerralla, ja tajusin 
että ne olivat kaikki valhetta. Talismaanin voima hävisi. Insinööriksi 
opiskelevan nuoren miehen looginen mieli oli nyt vapaa hylkäämään 
kaikki nuo perusteettomat traditiot, jotka rakentuivat järjettömään 
konseptiin Jumalan muuttumisesta ihmiseksi ja kuolemaan ihmisten 
syntien puolesta. Nuorena miehenä, joka ammattimaisena palomiehenä 
pelasti elämiä ja omaisuutta ja joka ei ollut oppinut tupakoimaan 
ja juomaan vaikka se oli normaalia yhteiskunnassa, en voinut enää 
hyväksyä näitä valheita ja petosta.

Kesän 1979 aikana kävin Oklahoma State Universityssä vapaaehtoisen 
kurssin, joka valaisi lisää uutta polkuani, jota olin alkanut seuraamaan. 
Kurssin nimi oli ”Islamin opetukset”. Kesän 1979 lopulla menin 
takaisin Seattleen, jossa virallisesti hyväksyin islamin lausumalla 
uskon tunnustuksen (shahaadah), saman imaamin edessä, joka oli 
antanut minulle islamin kirjallisuutta.

Muistan vieläkin, kun imaami kysyi minulta, ”Haluatko varmasti 
ottaa islamin omaksesi?” ”Kyllä”, vastasin. Sitten hän vaati ”Vaikka 
tämä tarkoittaa, että passissasikin lukee, että olet muslimi?” Sanoin 
”Siltikin.” Sitten hän sanoi, ”Jos olet varma, että tämä on mitä haluat, 
toista perässäni, ”Todistan että kellään muulla ei ole oikeutta tulla 
palvotuksi paitsi Allahilla, ja todistan että Muhammed on Allahin 
sanansaattaja.” Tein tunnustuksen englanniksi ja sitten arabiaksi 
toistamalla imaamin perässä, ja täten ottamalla viimeisen askeleen 
kohti islaminuskoa.
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pyysin Allahia auttamaan minua jatkamaan sinnikkäästi ja olemaan 
päättäväinen, sillä houkutuksia oli joka puolella, useammin ja 
useammin. Onnistuin, Allahin armosta, pysymään poissa näistä 
houkutuksista.

Tällä hetkellä, yli kolmekymmentä vuotta islamin omaksumisen 
jälkeen, tunnen oloni yhä onnellisemmaksi siitä, että päätin kääntyä 
muslimiksi, varsinkin kun näen päivittäin ympärilläni ihmisiä 
omaksumassa islamin. Ylistetty olkoon Allah, kaiken olemassa 
olevan Herra, sen takia. Olen myös huomannut, että islam on 
nopeimmin kasvava uskonto maailmassa. Itse asiassa sillä on suurin 
määrä uskontoa harjoittavia seuraajia[1] huolimatta vaatimattomista 
keinoista kutsua siihen ihmisiä verrattuna muihin uskontoihin, 
varsinkin kristinuskoon. Samalla kun islam leviää vaivattomasti ja 
yksinkertaisilla tavoilla, kristinuskosta ei olisi ollut vastusta islamille, 
jos sillä ei olisi valtavia resursseja sen lähetyssaarnauksen takana.

Pikainen katsaus kahden suuren uskonnon, joilla on seuraajia joka 
puolella maailmassa (toisin kuin muilla uskonnoilla, joiden seuraajat 
ovat rajoittuneet tiettyihin kansoihin), islamin ja kristinuskon 
käännyttäjien välillä paljastaa, että kristinusko houkuttelee köyhiä ja 
rahattomia, joita kirkko yleisesti ottaen vetää puoleensa, sillä se tarjoaa 
houkuttelevaa maallista mukavuutta. Jos näin ei olisi, niin miksi 
heidän varakkaissa kotimaissaan on hylätty kirkot ja itse kristinusko, 
ja kristinuskoa yritetään viedä köyhiin maihin? Eikö silloin olisi totta, 
että ”tyhjästä ei tule mitään”?

Toisaalta ne, jotka omaksuvat islamin, tulevat erilaisista taustoista ja 
kaikista elämäntilanteista. Heihin kuuluu köyhiä, rikkaita, tieteilijöitä, 
rabbeja, munkkeja ja pappeja ja julkisuuden henkilöitä, monien muiden 
lisäksi. Jopa sellaisia, joilla on paljon menetettävää materiaalisten 
saavutusten ja mukavuuden kannalta, sekä heitä, joita odottaa syyte 
heti islamiin kääntymisen jälkeen.

Uskoni vahvistuu päivä päivältä todistaessani, että Allahin lupaus 
toteutuu vähitellen. Kuten Koraanissa (61/8-9) sanotaan, “He tahtovat 
suullaan puhaltaa sammuksiin Jumalan kynttilän; mutta Jumala 

Tämä tieto, jonka Veli Faiz minulle antoi, karkotti kaikki epäilyni 
rikoksia tehneistä ihmisistä, joita ei oltu rangaistu heidän maallisen 
elämänsä aikana. Se teki minut tietoiseksi syystä, miksi Allah antaa 
ihmisille lukemattomia mahdollisuuksia katua ja aloittaa uusi kappale 
elämässään, sekä Jumalan äärimmäisestä oikeudenmukaisuudesta 
ja armosta hänen luomilleen. Luulin joskus, että minulla on syvä 
ymmärrys hetkellisen ja ikuisen elämän käsitteistä. Katolisessa 
kirkossa minulle opetettiin, että Jeesuksen piti kuolla pelastaakseen 
meidät; islamissa opin, että jokainen ihminen on vastuussa omista 
teoistaan ja sen mukaan hänet joko palkitaan tai annetaan rangaistus. 
Tämä tieto kuulosti niin loogiselta, että se vakuutti minut ja antoi 
mielelleni rauhan.

Tämä uusi tietämys muutti vähitellen aiemmat tietoni sekä ajatukseni 
tärkeysjärjestyksestä. Aloin omistaa enemmän aikaa uuden uskon 
opiskelemiseen. Kun aikaiset aamutreenini kuntosalilla alkoi vaikuttaa 
aamurukouksiini, siirsin treenaamista laittaakseni rukoukset etusijalle. 
Useiden vuosien ajan ennen islamin omaksumista, olin tavoitteellinen 
muusikko, joka oli osallistunut useisiin musiikkikonsertteihin, soittaen 
kitaraa ja laulaen sydämeni pohjasta. Kuitenkin, kun hyväksyin 
islamin, hylkäsin musiikin ja laulamisen kokonaan ja omistin 
aikani oppiakseni kuinka lausua Koraania arabiaksi – sillä kielellä, 
jolla se julkaistiin. Velvollisuuteni naimissa olevana miehenä ja 
insinööriopintoni 21-vuotiaana eivät jättäneet minulle aikaa muihin 
aktiviteetteihin. Kuitenkin, Allahin opastuksen avulla, kiintymykseni 
uuteen uskooni kasvoi niin suureksi, että halusin ryhtyä opettamaan 
vähäisestä tietämyksestäni huolimatta.

Kun palasin Venezuelaan, perheeni ei tiennyt mitään islamista. 
Heillä oli tapana katsoa, kun rukoilin, kritisoimatta tai arvostelematta 
toimiani. Olin ollut matkoilla Yhdysvalloissa yli neljä vuotta, joten 
jälleennäkemisen riemu vanhempieni, veljieni ja siskojeni kanssa oli 
ylivoimainen, ja he hyväksyivät minut sellaisena kuin olin.

Kun olin takaisin työpaikallani Venezuelassa, pyysin esimieheltäni 
lupaa rukoilla viiden minuutin ajan toimistossani. Olin käytännössä 
ainoa venezuelalainen muslimi öljyalalla vuonna 1982. Rukoilin ja 
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Missä uskonnossa, muussa kuin Islamissa, sen seuraajat kohottavat 
kätensä rukoukseen, polvistuvat ja kumartavat? Paastoaminen 
mainitaan myös raamatussa. Voimme lukea 2. Samuelin kirjasta 1/12, 
“Ja he valittivat ja itkivät ja paastosivat iltaan asti.” Danielin 
9/3 mukaan, “Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen 
hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja 
tuhkassa.” Joelista 2/12 löydämme, “Mutta vielä nytkin, sanoo 
Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, 
itkien ja valittaen.”

Myös lukemattomat muut jakeet viittaavat tähän, mukaan lukien 
seuraavat: “…ja paastosivat seitsemän päivää.” (1. Samuelin kirja 
31/13) “Daavid kääntyi pojan vuoksi Jumalan puoleen, paastosi 
ja vietti yönsä maaten paljaalla lattialla.” (2. Samuelin kirja 12/16). 
“Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, 
Pyhä Henki sanoi, ’Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, 
siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut.’ Niin he 
paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden 
kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.” (Apostolien teot 
13/2-3) “Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla.” 
(Matteus 17/21)

Koskien vapaaehtoisia paastoja, joihin Muslimit säännöllisesti 
sitoutuvat, voimme lukea lauseen, “Paastoan kahdesti viikossa.” 
(Luukas 18/12).

Kuten islamissa, paastoaminen tarkoitti alun perin ruoasta ja juomasta 
sekä muista nautinnoista pidättäytymistä palvonnan tekona ja 
tarkoituksena päästä lähemmäs Jumalaa. Luopuminen vain tietyn 
tyyppisistä ruoista, pidättäytyminen napostelusta aterioiden välillä 
tai yhden tai parin aterian ohittaminen päivässä ei ole osittaista 
paastoamista, kuten kristityt tekevät nykypäivänä: “Kutsu koolle 
kaikki Susan juutalaiset paastoamaan minun puolestani; älkää 
syökö älkääkä juoko mitään kolmeen päivään ja kolmeen yöhön. 
Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarieni kanssa, ja 
sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia; kun 
minun kerran on kuoltava, niin kuolen!” (Ester 4/16); “Jeesukselle 

tekee valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat ovat sitä vastaan. 
Hän on lähettänyt sananjulistajansa tuomaan opastuksen ja 
totuuden uskonnon, jotta Hän saattaisi sen voittoon kaikkien 
muiden uskontojen rinnalla, vaikka monijumalaiset ovatkin sitä 
vastaan.”

Jokainen, joka lukee nykypäivänä Raamattua, tulee ehdottomasti 
huomaamaan, että joitain opetuksia, jotka ovat vielä koskemattomia 
eikä korruptoituja tai peukaloituja, noudattavat vain muslimit. 
Raamatun, Kristuksen sekä ennen häntä tulleiden profeettojen 
mukaan, he polvistuivat Jumalan eteen rukoillessaan: “Abraham 
heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle: Tällainen on 
liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen 
kantaisä.” (1. Mooseksen kirja 17/3); “Kuultuaan heidän sanansa 
Abrahamin palvelija lankesi maahan ja kiitti Herraa.” (1. 
Mooseksen kirja 24/52); “Mooses ja Aaron menivät kansanjoukon 
luota pyhäkköteltan ovelle ja painoivat kasvonsa maahan. Silloin 
Herran kirkkaus näyttäytyi heille.” (4. Mooseksen kirja 20/6); 
”Ja Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, ’Siirtykää pois tämän 
joukon keskeltä. Minä aion tuhota heidät kaikki yhdellä kertaa.’ 
Mutta Mooses ja Aaron painoivat kasvonsa maahan ja sanoivat: 
’Oi Jumala, Jumala, sinä, jonka käsissä on kaikkien elollisten 
henki, annatko vihasi kohdata koko kansaa, kun yksi ainoa 
ihminen on tehnyt syntiä?’” (4. Mooseksen kirja 16/20-22); “Niin 
hän sanoi, ’En, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja 
olen juuri nyt tullut’. Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan, 
kumarsi ja sanoi hänelle, ’Mitä herrallani on sanottavana 
palvelijalleen?’ Ja Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle, 
’Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä’. Ja 
Joosua teki niin.” (Joosua 5/14-15)

Jeesus itsekin polvistui: “Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi 
kasvoilleen maahan.” (Matteus 26/39) Ilmestyskirjasta 7/11 voimme 
lukea, “Ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen 
rukoilivat Jumalaa.” Myös Nehemiasta 8/6 voimme lukea, “Ja Esra 
kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen 
kätensä ylös, ’Amen, Amen!’ ja he kumarsivat ja rukoilivat 
Herraa, heittäytyneinä kasvoilleen maahan.”
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On myös muita uskonnollisia harjoituksia, joita noudattavat 
nykypäivänä lähinnä vain muslimit, kuten wudhu (peseytyminen 
ennen rukoilua): “Heidän on ensin pestävä kätensä ja jalkansa, 
etteivät he kuolisi. Tätä määräystä hänen ja hänen jälkeläistensä 
on aina noudatettava sukupolvesta toiseen.” (2. Mooseksen kirja 
30/21, 40/31) Tosiaan, kukaan ei noudata tätä vanhaa uskonnollista 
velvollisuutta, paitsi muslimit.

Ympärileikkaus on myös kristinuskon harjoittamista. Luukaksesta 2/21 
luemme, että Jeesus ympärileikattiin kahdeksantena päivänä. Raamattu 
itse toteaa, että Jumala määräsi sen, kuten 1. Mooseksen kirjassa 17/9-
14 sanotaan.[2]

Uhrausten tarjoaminen Herralle on myös uskonnon harjoittamista, 
kuten 1. Kuninkaiden kirjassa 8/63-66. Voimme myös löytää samalla 
tavalla tapahtuvan koston islamissa harjoitetuista rangaistuksista, 
muiden Raamatullisten opetusten lisäksi. 3. Mooseksen kirjasta, 
esimerkiksi, voimme lukea, “Jos joku surmaa ihmisen, hänet on 
surmattava.” Kuten islamissa, samanlainen kosto on rangaistus, joka 
perustuu elämään vaikuttaviin asioihin sekä elämän lyhenemiseen, 
kuten 2. Mooseksen kirjassa 21/24-25: “Silmä silmästä, hammas 
hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, 
haava haavasta, ruhje ruhjeesta.”

Raamatussa mainitaan myös lukematon määrä kiellettyjä tekoja, joita 
muslimit, verrattuna muihin kansoihin ja uskonnollisiin ryhmiin, 
välttävät kokonaan. Koraani, muun muassa kieltää muslimeja 
sekaantumasta koronkiskontaan, näin määrää myös Raamattu. 
Esimerkiksi Hesekielestä 18/17 voimme lukea, “Pidättää kätensä 
kurjasta, ei ota korkoa eikä voittoa, vaan tekee minun oikeuksieni 
mukaan, vaeltaa käskyjeni mukaan; hänen ei ole kuoltava isänsä 
syntivelan tähden, hän totisesti saa elää.”[3]

Alkoholin käytön kieltämistä,[4] sekä musiikin,[5] painotetaan 
myös Raamatussa. Jesajasta 5/11-12 saamme esimerkiksi lukea, 
“Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta väkijuoman jäljessä juoksevat 
ja iltamyöhään viipyvät viinistä hehkuvina; kanteleet, harput, 

sanottiin, ’Miksi Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja 
pitävät rukouksia, samoin Fariseusten opetuslapset, mutta sinun 
opetuslapsesi syövät ja juovat?” (Luukas 5/33)

Samaan tapaan vain musliminaiset piilottavat päänsä, mikä mainitaan 
Raamatussa, esimerkiksi 1. kirjeessä korinttilaisille 11/5, 1. kirjeessä 
Timoteukselle 2/9 sekä 1. Pietarin kirjeessä 3/3. Itse asiassa, kaikki 
kristityt myöntävät, että Marialla oli tapana käyttää huntua, ja kristityt 
nunnat tekevät näin tänäkin päivänä. On mahtavaa huomata, että 
Raamattu mainitsee oikeamielisten naisten peittävän myös kasvonsa. 1. 
Mooseksen kirjasta 24/65, New Living Translation -versiosta, voimme 
lukea, “’Kuka on tuo mies, joka tulee tuolta meitä vastaan?’ hän 
kysyi palvelijalta. Ja hän vastasi, ’Hän on minun isäntäni.’ Silloin 
Rebekka otti huivin ja peitti kasvonsa.”

Tähän viittaa myös muut jakeet, kuten 1. Mooseksen kirjan 38/14, 
Holman Christian Standard Bible, “Hän riisui leskenpukunsa, 
koristautui, peitti kasvonsa hunnulla ja istuutui Enaimin 
risteykseen...”; Laulujen laulu 4/1, “Kyyhkyjä ovat sinun silmäsi, 
hunnun verhoamat…”; Laulujen laulu 6/7, “Kauniisti, kuin 
granaattiomena, kaartuu otsasi hunnun alla?”; sekä Daniel 13/32, 
“”Niin nuo jumalattomat käskivät paljastaa hänet, hän kun oli 
hunnutettu, saadakseen nauttia hänen kauneudestansa.”

Jopa Jeesuksen käyttämää tervehdystä, ”Rauha olkoon kanssasi”, 
käyttävät nykypäivänä vain muslimit. Voimme lukea Luukaksesta 
24/36, “Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi 
heidän keskellään ja sanoi, ’Rauha teille.’” Löydämme saman 
asian Matteuksesta 28/9 ja Johanneksesta 20/21. Kristus jopa määräsi 
seuraajiaan sanomaan näin, kuten Luukaksessa 10/5 kerrotaan, 
“Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: Rauha tälle 
kodille.” Huomaamme, että Koraani (24/27) määrää uskojia tekemään 
juuri samoin: “Te, jotka uskotte, älkää astuko muihin taloihin 
kuin omiinne, ennen kuin olette saaneet niiden asukkaiden 
suostumuksen ja heitä tervehtineet. Tämä on teille parasta, 
joten ottakaa se varteen.” Toisessa jakeessa lukee, “Ja kun astutte 
johonkin taloon, lausukaa toisillenne siunattu ja vilpitön Jumalan 
tervehdys…” (24/61)
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julkaistu 25. tammikuuta 2004; saatavilla osoitteessa http://www.
thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/article26788.ece. Tämä on 
tehty kristityssä maassa, jossa muslimit muodostavat vähemmistön.

[2] 1. Mooseksen kirjan 17/9-14 mukaan, “Ja Jumala puhui edelleen 
Abrahamille, ’Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun 
jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä 
siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi 
kanssa; teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. 
Leikkauttakaa pois esinahkanne; tämä on merkkinä liitosta, joka 
on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena päivänä 
syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta 
toiseen, ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat 
samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat. 
Siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja. Näin te 
kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto 
on ikuinen. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon 
kansansa parista. Hän on rikkonut liiton.”

[3] 2. Mooseksen kirjasta 22/25 voimme lukea, “Jos lainaat rahaa 
jollekulle köyhälle, joka kuuluu minun kansaani, älä ole kiskuri. 
Älä siis määrää korkoa hänen maksettavakseen.”

[4] Olemassa on lukemattomia Raamatullisia tekstejä, jotka järjestäen 
kieltävät alkoholin sekä Vanhassa Testamentissa että Uudessa 
Testamentissa, kuten Jesaja 5/22; Sananlaskut 20/1; Luukas 1/15; 
1. kirje korinttilaisille 6/10; Kirje galatalaisille 5/21; 1. kirje 
korinttilaisille 5/11; Kirje efesolaisille 5/18; ja 1. Pietarin kirja 4/3 
4, mainitakseni muutaman esimerkin. Kuitenkin, koska olemassa on 
muitakin evankeliumien kirjoittajia muilla taipumuksilla ja haluilla, 
mukaan lukien halun voittaa heidät, jotka ovat tottuneet juomaan 
alkoholia tai heidän omasta halustaan juoda sitä, voimme löytää 
muita tekstejä, joissa kutsutaan juomaan alkoholia ja jopa rohkaistaan 
tulemaan siitä riippuvaiseksi. Tällä tavalla, me voimme huomata, että 
nämä kirjoittajat antavat omien halujensa ylittää nöyrät, profeettojen 
kertomat periaatteet, jotta heidän ihmisensä voisivat saavuttaa 
pelastuksen!

[5] Profeetta Muhammed sanoi, “Seuraajieni joukossa tulee olemaan 
joitain ihmisiä, jotka pitävät laitonta seksuaalista kanssakäymistä, 
silkin käyttämistä miehiä varten, alkoholijuomien juomista ja 

vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran 
tekoja he eivät tarkkaa, eivät näe hänen kättensä töitä.”

Porsaan lihan käytöstä, joka on tiukasti kielletty islamissa, löydämme 
saman asian Raamatusta. Esimerkiksi

5. Mooseksen kirjasta 14/8 luemme, “Saastainen on myös sika, 
jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden 
eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin.” 
Kuolleiden eläinten kuluttaminen on myös kiellettyä, kuten 3. 
Mooseksen kirjassa 17/15-16 ja 5. Mooseksen kirjassa 14/21 sanotaan, 
ja niin on myös veren syöminen: “Ainoastaan verta ette saa syödä.” 
(5. Mooseksen kirja 12/16); “Mutta teidän tulee tarkoin pitää huoli 
siitä, ettette nauti verta...” (5. Mooseksen kirja 12/23), ja “Älkää 
syökö lihaa, jossa vielä on verta.” (3. Mooseksen kirja 19/26)

Hiusten ajaminen pään sivuilta, parran ajaminen, tatuoinnit, 
selvännäkeminen ja ennustaminen ovat monien muiden Raamatussa 
kiellettyjen asioiden joukossa. 3. Mooseksen kirjasta 19/26-28, 
esimerkiksi, luemme, “…älkää harjoittako ennustamista tai 
noituutta. Älkää leikatko hiuksianne lyhyiksi ohimoilta älkääkä 
leikkaamalla turmelko parran reunaa. Älkää vainajaa surressanne 
viillelkö itseänne älkääkä tatuoiko mitään merkkejä ihoonne: 
Minä olen Herra.”

On siis täysin selvää, että muslimit ovat Jeesuksen[6] ja muiden ennen 
häntä tulleiden Jumalan profeettojen aitoja seuraajia.
--------------------------------------------

[1] Uskontoa harjoittavien muslimien määrä ylittää kaikkien muiden 
uskontojen seuraajien yhteenlasketun lukumäärän. The Sunday 
Timesin, mukaan “Osallistujamäärä Britannian moskeijoissa on lyönyt 
Englannin kirkon tavallisten uskojien määrän ensimmäistä kertaa. 
Viranomaisilta ja akateemisista lähteistä kerätyt luvut osoittavat, 
että 930 000 muslimia ovat läsnä palvomisen paikassa vähintään 
kerran viikossa, verrattuna 916 000 Anglikaaniin.” Katso “Muslims 
Outpace Anglicans in UK”, Nicholas Hellen ja Christopher Morgan, 
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jälkeen kaksi siskoani, toinen veljeni sekä veljenpoikani seurasivat 
perässä.

Caracasin suurimman moskeijan johtaja hyväksyi ehdotukseni 
suunnitelmastani sunnuntaiohjelmaksi kutsua ei-muslimeja 
vierailemaan tässä moskeijassa, joka oli Latinalaisen Amerikan 
suurin. Tarjouduin vapaaehtoiseksi koordinoimaan tätä tapahtumaa 
moskeijan imaamin kanssa ja, ylistetty olkoon Allah, suunnitelmamme 
oli täydellinen menestys. Noin 250 ihmistä osallistui ensimmäiselle 
julkiselle luennolle, jonka olin koskaan pitänyt venezuelalaisille 
islamista. Ehkä ensimmäisen kerran Venezuelassa yhdistelmä 
juutalaisia, kristittyjä, ateisteja ja muita osallistui luennolle islamista. 
Tapahtuma oli niin menestynyt, että, Allahin armosta, monet 
venezuelalaiset omaksuivat islamin. Ohjelma järjestetään edelleen 
sunnuntaisin, ja kuka tahansa islamista kiinnostunut voi osallistua 
siihen.

Olen huomannut, että missä tahansa pidänkin luentojani, monet 
osoittavat kiinnostusta islamiin. Lukemattomat ihmiset ovat 
omaksuneet tämän uskonnon; monet muut lukevat kaikkea saatavilla 
olevaa islamilaista kirjallisuutta ja käyvät sen läpi vähitellen, kuten 
itsekin tein yli kolmekymmentä vuotta sitten. Osa vastustaa silti 
islamia vetoamalla siihen, että heillä on liikaa paheita, joista he eivät 
pääse eroon. Tässä kohtaa on tärkeä mainita, että vaikka ihminen 
omaksuu islamin, se ei tarkoita, että heidän elämänsä muuttuisi 
radikaalisti yhden yön aikana. Näin saattaa tapahtua, tietenkin, mutta 
ei aina. Mitä yleisesti tapahtuu, on, että muutos tapahtuu asteittain, 
kun ihminen opiskelee uutta uskoa ja sen perusopetuksia ja pääsee 
lähemmäs ja lähemmäs Allahia ja muita uskossa olevia veljiä ja 
siskoja. Monet luennoilleni osallistuvat kysyvät näitä kysymyksiä: (1) 
Pitääkö minun osata arabiaa ollakseni muslimi? (2) Onko pakollista 
olla arabi, jos haluan olla muslimi? Ja (3) Pitääkö minun lopettaa 
Jeesukseen ja Neitsyt Mariaan uskominen ollakseni muslimi?

Kaikkiin näihin kysymyksiin vastaus on ehdottomasti ”ei”. Islam 
on maailmanlaajuinen uskonto, jonka seuraajat tulevat joka puolelta 
maailmaa, joten kielen ei pitäisi olla ollenkaan este. Ollaksesi 

musiikillisten instrumenttien käyttöä laillisena.” (Al-Bukhaaree, 
5590). Tämä ennustus on jo toteutunut, ja nyt voimme huomata, että 
jotkut muslimit eivät vain kuuntele musiikkia, vaan pitävät sitä myös 
laillisena huolimatta siitä, että se on ankarasti kiellettyä.

[6] Paavali sanoo 1. kirjeessä korinttilaisille 11/7, “Miehen ei pidä 
peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen 
kunniaansa.” Siispä, jos miehen ei pitäisi peittää päätään, niin 
miksi moni papiston jäsenistä käyttää jonkinlaista peitettä päässään? 
Miksi he eivät seuraa Paavalin opetuksia niille, joille väittämänsä 
mukaan, Kristus paljasti itsensä? Miksi Ortodoksiset papit pitävät 
mustia peitteitä päässään, vaikka heidän Pyhä Kirjansa sanoo, 
“Olkoon vaatteenne aina valkoisia…”? Lisäksi, pään peittäminen ja 
samanvertaisuus Jumalan kanssa, onko niiden välillä mitään suhdetta? 
Eikö sitten ole totta, että tavallinen muslimi seuraa Koraanin opetuksia 
enemmän kuin Raamatun oppeja seuraavat papiston jäsenet?

Kuinka kääntymiseni vaikutti muiden elämään
Vastaanotettuani tämän upean jumalallisen lahjan, tunsin vahvaa halua 
levittää tätä viimeistä viestiä niille, jotka eivät olleet vielä kuulleet 
siitä. En aluksi onnistunut siinä. Jotkut ihmiset pitivät koko asiaa 
vitsinä, kun toiset taas neuvoivat minua kertomaan tätä viestiä lapsille, 
sillä vanhempien ihmisten uskot olivat vakiintuneita eikä mikään 
saisi niitä muuttumaan. Pitkän aikaa ainoa tukeni, Allahin lisäksi, oli 
vaimoni, joka jakoi uskoni islamiin.

Vuonna 1990 palasin Yhdysvaltoihin suorittamaan 
turvallisuusinsinöörin tutkinnon Texas A&M Universityssä 
(TAMUssa). Ja tämän matkan aikana päätin yrittää kovemmin levittää 
islamia. Noudatin islamilaista harjoitusohjelmaa, jonka loin itseäni 
varten Bryan College Station Islamic Librarystä saatavilla olevasta 
materiaalista. Minulla oli tapana kirjoittaa perheelleni Venezuelaan 
opiskelemistani islamilaisista aiheista. Allahin armosta, palatessani 
Venezuelaan vuonna 1992, vain muutaman pikaisen keskustelun 
jälkeen, vanhempani ja vanhin veljeni omaksuivat islamin. Pian sen 
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Hän sanoo myös, “Ja sano, ’Totuus on tullut Herraltanne; ken 
tahansa sitä haluaa uskoa, hän uskokoon, ja ken tahansa tahtoo 
epäillä, antakaa hänen epäillä.’” (Koraani 18/29) Itseasiassa, islam 
uskoo vahvistavaan keskusteluun muiden kanssa ja kutsuu heidät 
islamiin viisaalla ja kauniilla kehotuksella: “Kutsu heitä Herrasi 
tielle viisaudella ja sopivilla kehotuksilla ja kumoa heidän 
puheensa parhain keinoin.” (Koraani 16/125)

Katolilainen kirkko on säilyttänyt nykyisen asemansa kamalan, 
miljoonien ihmisten joukkomurhan tuloksena. Olin ällistynyt 
oppiessani, että pelkästään Alankomaissa teloitettiin kolme miljoonaa 
ihmistä sen takia, etteivät he noudattaneet ja hyväksyneet katolilaisen 
kirkon oppeja.

John Lothrop Motley, puhuessaan paavillisesta vainosta 
Alankomaissa, kertoi, ”16. helmikuuta 1568, Pyhä toimisto päätti 
tuomita kaikki Alankomaiden asukkaat kuolemaan harhaoppisina. 
Tältä maailmanlaajuiselta tuholta vain muutamat henkilöt, 
varsinkin tunnetut, säästyivät. Kuninkaan julistus, kymmenen 
päivää myöhemmin päivätty, vahvisti tämän inkvisition käskyn ja 
määräsi teloituksen tapahtumaan välittömästi, iästä, sukupuolesta 
tai kunnosta huolimatta. Tämä on varmaankin kaikista lyhytsanaisin 
kuolemantuomio, jota on koskaan määrätty. Kolme miljoonaa 
ihmistä, miehiä, naisia ja lapsia, tuomittiin mestauslavalle: kolmessa 
lauseessa… Ja tämän uuden määräyksen myötä, mestaajat eivät 
todellakaan löysäilleet.

Korkeimpien ja vaatimattomimpien arvojen miehiä raahattiin 
lavalle päivittäin ja tunneittain. Alva, kirjeessään Philipille, arvioi 
välinpitämättömästi teloituksien määrää, jotka piti laittaa täytäntöön 
välittömästi pyhän viikon päättymisen jälkeen, kahdeksan sataa 
päätä.”[1]

Nikean Kirkolliskokouksen pitämisen jälkeen luvattoman 
evankeliumin hallussapidosta tuli rikos. Sen seurauksena yli miljoona 
kristittyä tapettiin seuraavina vuosina kokouksen päätöksen jälkeen. 
Tämä oli Athanasios Suuren käyttämä menetelmä kristittyjen 

muslimi, on tärkeää uskoa Jeesukseen yhtenä Jumalan mahtavimmista 
profeetoista ja Neitsyt Mariaan Jeesuksen äitinä, jonka Allah nosti 
kaikkien aikansa naisten yläpuolelle.

Monet epäröivät tehdä viimeistä päätöstä omaksua islam, ajatellen, 
että he eivät välttämättä täytä tiettyjä vaatimuksia, mutta he eivät 
tiedä, että ensimmäinen askel muslimiksi tulemiseksi on erittäin 
yksinkertainen eikä vaadi mitään monimutkaisuuksia. Ei ole mitään 
tiettyjä vaatimuksia muslimiksi tulemiseksi, eikä siihen ole mitään 
erikoisia seremonioita, välikäsiä tai mitään, mihin ei kuka tahansa 
kykenisi. Ainoa mitä pitää tehdä, on uskoa aidosti, että Allah on 
ainoa oikea Jumala, joka on Luoja, Universumin Ylläpitäjä ja äärääjä 
kaikissa suhteissa; että Hän yksin ansaitsee palvontaa; että Hänellä on 
kaikista kauneimmat nimet ja ylevimmät ominaisuudet, että Hänellä ei 
ole mitään kumppaneita, Hän ei synnytä, eikä Hän ole syntynyt; ja ettei 
ole mitään Häneen verrattavissa olevaa. Myös kaikki pakanallisuuden 
muodot pitää hylätä.

Uskon julistamisen ja todistamisen, että kukaan ei ansaitse palvontaa 
paitsi Allah ja että Muhammed on Allahin lähettiläs, jälkeen, kaiken 
muun voi opetella vähitellen kärsivällisesti ja päättäväisesti. Jos joku 
menehtyy tässä tilassa, häntä pidetään muslimina ja, Allahin armosta, 
hän pääsee paratiisiin tuonpuoleisessa. Muuten, kun henkilö todistaa, 
että Muhammed on Allahin lähettiläs, tämä ei tarkoita hänen olevan 
Allahin ainoa profeetta. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, että hän oli 
Allahin viimeinen profeetta ja lähettiläs ja viimeinen profeetta linjassa 
Aatamiin asti.

Kun uskonto on pakotettua

Allah Kaikkivaltias mainitsee Koraanissa, että ketään ei voi 
pakottaa omaksumaan islamia. Tämä on yksi olennainen osa Hänen 
opetuksiaan:”Uskonnossa ei ole mitään pakkoa. Oikea tie on 
selvästi erotettu harhateistä.” (Koraani 2/256)
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kiivaasti valheiden kertomista Hänen nimissään. Kuten Koraani (2/79) 
julistaa, “Voi niitä, jotka kirjoittavat kirjoituksensa omin käsin ja 
sanovat, ’Tämä on Jumalalta’, hankkiakseen itsellensä siten pientä 
ansiota. Voi heitä heidän käsiensä kirjoituksen tähden, ja voi heitä 
heidän ansionsa tähden.”

Pakottaminen ei sovi yhteen uskonnon kanssa, sillä uskonto riippuu 
uskosta, tahdosta ja täydellisestä tyydytyksestä, ja näillä ei epäilemättä 
ole tarkoitusta, jos uskonto on määrätty ihmisille. Miehillä ja naisille 
pitää antaa mahdollisuus päättää seurata mitä tahansa uskontoa, mutta 
vaihtoehdot pitää esittää heille puolueettomasti ja ilman velvoitteita. 
Giljotiinit, sahat, kirveet ja tuli eivät olisi saaneet olla vaihtoehtoja[5] 
heille, jotka eivät halunneet hyväksyä katolilaisen kirkon heille 
määräämiä oppeja. Kuten Allah julisti viimeisessä viestissään 
ihmiskunnalle, “Uskonnossa ei ole mitään pakkoa. Oikea tie on 
selvästi erotettu harhateistä.” (Koraani 2/256).

Nykyään todistamme uskontoon pakottamisen hirveitä seurauksia eri 
puolilla maailmaa. Huumeriippuvuus, murha, varkaus, prostituutio, 
korruptio, raiskaus ja homoseksuaalisuus ovat joitain kamalia tuloksia 
uskontoon pakotetuilta ihmisiltä, jotka eivät siihen halunneet uskoa. 
Sitä paitsi, perittyjen perinteiden ja väärien uskojen sokea seuraaminen 
ei tule millään tapaa johtamaan mitään kansaa menestykseen. Tästä 
syystä, haluaisin tarjota vähintään yhden vaihtoehdon, joka voi 
pelastaa henkiä, auttaa alkoholisteja kuntoutumaan ja yhdistää perheitä 
sekä yhteisöjä.

Vuoden 2002 sydäntä särkevät uutiset lasten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä katolilaisten pappien toimesta Yhdysvalloissa 
olivat vain jäävuoren huippu. Hämmästyttävästi, korkea-arvoinen 
virkakunta Vatikaanissa vastasi tähän skandaaliin niin kuin se ei olisi 
ollut julma rikos. He eivät tehneet muuta, kuin tarjosivat uhreille 
rahaa hiljaisuudesta. Eräs raportti useita vuosia aikaisemmin paljasti, 
että yli viisi prosenttia Yhdysvaltojen papeista on syyllistynyt lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön. On järkyttävää, että nämä häiritsevät 
uutiset päätyivät maailmanlaajuisesti suurien TV-asemien otsikoihin 
vasta useita vuosia myöhemmin.

yhtenäistämiseksi. Useiden mielestä saattaa näyttää siltä, että näiden 
ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tekijät olivat verenjanoisia 
yksilöitä, joilla ei ollut aitoja motiiveja, mutta häkellyin huomatessani, 
että syylliset näihin kammottaviin rikoksiin polveutuu suoraan 
Raamatusta. Kelle tahansa sen lukijalle saattaa olla selvää, että nämä 
yksilöt toteuttivat joitain korruptoituneita raamatullisia tekstejä. 
Esimerkiksi 4. Mooseksen kirjasta 31/17-18 voimme lukea, “Ja Luoja 
puhui Moosekselle, sanoen, Tappakaa siis lapsista kaikki pojat 
ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen 
kanssa. Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, 
saatte ottaa itsellenne.” Luoja sanoi, “Ja niille toisille hän sanoi 
minun kuulteni; Kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja 
surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako. Tappakaa tyyten 
vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot.” (Hesekiel 9/5-6) 
Joosua sanoi Israelin kansalle, “Kohottakaa sotahuuto! Herra antaa 
[Kanaanin] kaupungin teidän käsiinne!… Kaikki hopea ja kulta 
sekä kaikki pronssi- ja rautaesineet on pyhitettävä Herralle ja 
vietävä Herran aarteiden joukkoon… Ja niin he surmasivat miehet 
ja naiset, nuoret ja vanhat, härät, lampaat, vuohet ja aasit.”[2] 
(Joosua 6/16-21)

Herran väitetään sanoneen, “Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. 
Julista heidät ja heidän omaisuutensa Herralle kuuluvaksi 
uhriksi. Älä sääli heitä vaan tapa kaikki, miehet ja naiset, lapset 
ja imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit.” (1. Samuelin kirja 
15/3) Voimme lukea myös Hooseasta 13/16,”Heidän pienet lapsensa 
murskataan heidän silmäinsä edessä, heidän talonsa ryöstetään, 
ja heidän vaimonsa raiskataan.” (Jesaja 13/16) “Samaria joutuu 
syystänsä kärsimään, koska se on niskoitellut Jumalaansa vastaan: 
he kaatuvat miekkaan, heidän pienet lapsensa ruhjotaan, ja heidän 
raskaat vaimonsa halkaistaan.”[3]

Käy ilmi, että Raamattu on ainoa uskonnollinen kirja maailmassa, joka 
hyväksyy lasten tappamisen, vastasyntyneiden heittämisen kuolemaan 
ja raskaina olevien naisten vatsojen auki repimisen. Tällaisten 
lauseiden olemassaolo Raamatussa, röyhkeästi Jumalalle omistettuna, 
todistaa selvästi sen korruption.[4] Allah Kaikkivaltias varoittaa 
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alkoholismista, prostituutiosta, homoseksuaalisuudesta, insestistä ja 
kaikista yleisen vääryyden muodoista ovat erittäin korkeat verrattuna 
maihin, joissa Koraania pidetään pyhänä kirjana?” Monet heistä ovat 
järkyttyneet tästä kysymyksestä, sillä he eivät ole koskaan miettineet 
tällaista vertausta.

Esimerkiksi keskustelussa, jonka kävin Yhdysvaltain kansalaisen 
kanssa, lainasin tapausta, jossa langetettiin kuolemanrangaistus 
Saudi-Arabiassa seitsemälle rikolliselle, jotka alkoholin vaikutuksen 
alaisena raiskasivat naisen. Kerroin hänelle, että seurauksena lain 
painavuudesta, sadat tuhannet muut naiset ovat pelastuneet muilta 
potentiaalisilta rikollisilta. Hän ei ollut samaa mieltä, vaan tunsi, että 
laki oli liian vakava eikä sitä voisi toteuttaa hänen maassaan. Virallisiin 
tilastoihin perustuen, kerroin hänelle, että hänen maassaan viimeisten 
kahdeksan kuukauden aikana on raiskattu yli puoli miljoonaa naista; 
keskimääräisesti naisia raiskattiin noin kaksi tuhatta joka päivä! 
Hän järkyttyi ja myönsi islamilaisen lain tehokkuuden. Jos voisin 
keskustella hänen kanssaan uudelleen, kertoisin, että jos Islamissa 
imaami aikoisi raiskata lapsen, kuten papit ovat tehneet kirkossa, hänet 
teloitettaisiin välittömästi, loppujen lasten pelastamiseksi. Olen iloinen, 
että hyväksyin islamin, ja olen ylpeä muslimi.
---------------------------------------

[1]  John Lothrop Motley, The Rise of the Dutch Republic, New York, 1950, 
Vol. I, s. 626.

[2]  Sen jälkeen, kun jotkut kristityt hyökkäsivät islamia kohtaan ja 
syyttivät, että sitä levitetään ”miekalla”, on mainitsemisen arvoista, 
että sana ”miekka” itseasiassa mainitaan 406 kertaa Raamatussa, mutta 
ei ollenkaan Koraanissa. Kumpaakohan näistä kahdesta uskonnosta on 
todennäköisemmin levitetty miekan avulla?

[3]  Islam asetti jihadin mikä tarkoittaa heikkojen suojelua, kuten 
naisten ja lasten, eikä ihmisten tappamista, vaikka se usein väärin 
ymmärretäänkin. Koraani (4/75) julistaa, “Ja kuinka olisittekaan 
taistelematta Jumalan asian puolesta ja niiden heikkojen miesten, 
naisten ja lasten puolesta, jotka huutavat, Herra, johda meidät 
pois tästä kaupungista, pois siinä asuvien sortajain luota, lähetä 
meille suojelija, anna meille puolustaja?” Jihad asetettiin myös 
itsepuolustukseksi, ei aggressiiviseksi teoksi: “Taistelkaa Jumalan 

U.S. Conference of Catholic Bishops -järjestön vuonna 2004 teettämän 
kyselyn mukaan, lapset syyttivät yli 4000 pappia seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä vuosien 1950 ja 2002 välisenä aikana. Kyselyssä 
huomattiin, että lapset tekivät yli 11 000 syytöstä seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. 4450 syytettyä pappia ovat noin 4 prosenttia  
111 000 papista, jotka olivat palveluksessa tutkimuksen käsittelemän 
52 vuoden ajan.

Hämmästyttävä tilasto lievästi sanottuna, mutta ei yllättävä. Totuus 
on, että jos ei mietitä yksilöitä tai yhteisiä virheitä, niin tästä pitäisi 
syyttää nykypäivän korruptoitunutta Raamattua. Tässä on tärkeää 
huomata, että vaikka Raamattu useimmiten vaatii moraalisia arvoja, 
se valitettavasti sisältää lukemattomia tekstejä, mitkä kannustavat 
moraalittomiin tekoihin, mukaan lukien seksuaaliseen epäsiveyteen 
ja säädyttömyyteen, huorintekoon ja aviorikokseen, raiskaukseen, 
uskottomuuteen avioliitossa, alkoholismiin, prostituutioon, 
insestiin ja homoseksuaalisuuteen muiden moraalittomien tekojen 
joukossa ja huolimatta seksuaalisten viittausten intensiivisyydestä 
ja täsmällisyydestä, joitain näitä tekstejä on lievennetty joissain 
käännöksissä kiertoilmaisuilla ja poistamisella. Esimerkiksi, Hesekiel 
16/7-23, Hesekiel 23/1-22 ja 2. Samuelin kirja 13/1 kertovat Daavidin 
pojasta Amnonista, joka rakastuu siskoonsa Tamariin, Daavidin 
pojan Absalomin kauniiseen sisareen; 2. Samuelin kirjassa 13/10-14, 
Amnon raiskaa oman siskonsa Tamarin; 2. Samuelin kirjassa 16/21-22, 
Absalom kysyy Ahitofelilta neuvoa, ja viimeisenä mainittu kehottaa 
häntä makaamaan hänen isänsä jalkavaimojen kanssa, jotka jätettiin 
pitämään huolta palatsista ja niin Absalomille pystytettiin teltta katolle 
ja hän makasi isänsä jalkavaimojen kanssa koko Israelin nähden; 
ja Laulujen Laulussa 1/1-3 kerrotaan intohimoisesta suutelusta ja 
rakkaudesta, joka on miellyttävämpää kuin viini. Katso myös 5.

Mooseksen kirja 22/28; Tuomarien kirja 19/25; Tuomarien kirja 
21/21; 1. Mooseksen kirja 19/30-36; 1. Mooseksen kirja 35/21-22; 
2. Samuelien kirja 1/26; 1. Samuelin kirja 16/12; Matteus 5/27-28; 
Kirje Olen kysynyt joiltain niiden maiden tai yhteisöjen kristityiltä, 
missä Raamattu on tavallisesti hyväksytty Jumalan sanana, seuraavaan 
kysymyksen, “Miksi tilastot murhista, raiskauksista, varkauksista, 
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rautaisen kuokan tai kirveen. Näin hän teki kaikille ammonilaisten 
kaupungeille. Sen jälkeen hän palasi koko sotaväki mukanaan 
Jerusalemiin.” 1. Aikakirjasta 20/3 voimme lukea, “Kaupungin 
asukkaat hän kuljetti pois ja pani pakkotyöhön, toiset joutuivat 
sahaamaan kiviä, toiset saivat käteensä rautaisen kuokan tai 
kirveen. Näin Daavid teki kaikille ammonilaisten kaupungeille. 
Sen jälkeen hän palasi koko sotaväki mukanaan Jerusalemiin.” 
Miten maailman ihmiset voisivat ikinä elää rauhassa, kun tällaisia 
epäinhimillisiä kansanmurhan tekoja vaaditaan niin kutsutussa pyhässä 
kirjassa osoitettuna Jumalalle ja Hänen profeetoilleen.

[6]  Vaikka tarinassa aviorikoksen tehneestä naisesta (Johannes 8/3-11), 
jota monet papit eivät pelkää toistaa, vaaditaan armoa, se itseasiassa 
rohkaisee aviorikokseen. Se ei ole vain väärennetty, sillä sitä ei ole 
olemassa Raamatun vanhimmissa käsikirjoituksissa, vaan se myös 
esittelee rasismia naisia kohtaan, sillä siinä sanotaan, että vain 
aviorikoksen on tehnyt vain nainen eikä mies, jonka kanssa hän 
on teosta jäänyt kiinni. Tämä perustuu outoon olettamukseen, joka 
syyllistää naisia ja poissulkee miehet sekä määrää, että heidän kätensä 
pitää leikata irti, jopa jos nainen yrittää pelastaa aviomiestään päälle 
karkaajalta tarttumalla hyökkääjää hänen sukuelimistään, kuten 5. 
Mooseksen kirjassa 11/25. Kaikesta tästä huolimatta, islam kritisoi 
vakavasti sääntöä, jossa varkaiden kädet voidaan leikata pois vain, 
mikäli lukemattomat ehdot täyttyvät.

[7]  Tuomarien kirjasta 21/20, esimerkiksi, voimme lukea, “Kun näette 
Siilon tyttärien tulevan ulos karkeloimaan, niin rynnätkää 
viinitarhoista ja ryöstäkää jokainen itsellenne vaimo Siilon 
tyttäristä ja lähtekää Benjaminin maahan.” Voimme lukea myös 
Tuomarien kirjasta 19/25-29, “Mutta kaupungin miehet eivät 
kuunnelleet vanhusta: silloin leeviläinen vei sivuvaimonsa ulkona 
odottaville miehille. He raiskasivat hänet ja pitelivät häntä pahoin 
koko yön aina aamunsarastukseen asti: vasta sitten miehet 
päästivät hänet käsistään. Aamunkoitteessa nainen tuli ja lyyhistyi 
sen talon ovelle, johon hänen miehensä oli majoittunut, ja jäi siihen 
makaamaan. Kun leeviläinen aamulla nousi, avasi talon ovet ja 
astui ulos lähteäkseen jatkamaan matkaa: hän näki sivuvaimonsa 
makaamassa talon ovella kädet kynnykselle ojennettuina. Ja hän 
sanoi vaimolleen, Nouse, niin lähdetään. Mutta vaimo ei vastannut. 

retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse 
älkää aiheetta hyökätkö. 
 
Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia.” (Koraani 2/190). 
Se säädettiin myös takaamaan vapaus kutsua muita islamiin eikä 
pakottamaan heitä omaksumaan sitä: “Uskonnossa ei ole mitään 
pakkoa. Oikea tie on selvästi erotettu harhateistä.” (Koraani 2/256); 
“Sano, ’Totuus on tullut Herraltanne; ken tahansa sitä haluaa 
uskoa, hän uskokoon, ja ken tahansa tahtoo epäillä, antakaa hänen 
epäillä.” (Koraani 18/29)

[4]  Koska näiden ja monien muiden tekstien olemassaolo on suuren 
häpeän syy Raamatun ”editoijille”, voimme huomata, että he usein 
lisäävät tai poistavat mitä tekstejä tahansa, mikä todistaa korruption, 
mistä Raamattua syytetään. Esimerkiksi, 1. Samuelin kirjassa 6/19 
lukee, “Mutta Herra surmasi Beet-Semeksen miehiä sen tähden, 
että he olivat katsoneet Herran arkkia. Hän surmasi kansasta 
seitsemänkymmentä miestä, viisikymmentä tuhatta miestä.” 
Englannin-, ranskan-, saksan- ja arabiankielisistä käännöksistä voimme 
kuitenkin löytää ”seitsemänkymmentä miestä” ”viiden tuhannen 
ja seitsemänkymmenen miehen” sijaan, sillä niin monen ihmisen 
tappaminen ei sovi Armolliselle Herralle, sen takia se on räikeästi 
poistettu. 
Sitä paitsi, on päätetty, että pelkästään Herran arkkiin ”katsominen” 
ei ole rikos, joka vaatii kansanmurhaa. Jos he eivät nytkään 
pidättäydy poistamasta tai lisäämästä tekstejä Raamattuun painosten 
leviämisen sekä sen takia, että Raamattu on melkein kaikkien 
saatavilla virtuaalisena, se laittaa miettimään, että millainen tilanne oli 
muinaisina aikoina, jolloin Raamattu oli vain pappien saatavilla!

[5]  Raamattu yhdistää kamalia kansanmurhan tekoja Profeetta 
Daavidiin, vaikka hän on täysin syytön. 2. Samuelin kirjasta 12/29-
31 voimme lukea, “Daavid keräsi koko väkensä ja lähti Rabbaan, 
ja hän hyökkäsi kaupunkia vastaan ja valtasi sen. Daavid otti 
ammonilaisten kuninkaan päästä jalokivin koristetun kultaisen 
otsarivan, talentin painoisen, ja siitä tuli hänen kruununsa.
Hän vei kaupungista runsaasti muutakin saalista. Kaupungin 
asukkaat hän kuljetti pois ja pani pakkotyöhön, toiset joutuivat 
sahaamaan kiviä, toiset tekemään tiiliä, toiset saivat käteensä 
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Herran tekoja he eivät huomaa, eivät näe hänen kättensä töitä.” 
(Jesaja 5/11-12); “Voi niitä, jotka ovat sankareita viiniruukun 
ääressä, niitä, jotka ovat väkeviä juomien sekoittajina!” (Jesaja 
5/22); “Viinissä on rehentely, oluessa rettelö, päihtyneenä hoippuva 
on älyä vailla.” (Sananlaskujen kirja 20/1); Johannes Kastaja ylisti 
Luukkaan evankeliumissa 1/51 “Hän on oleva suuri Jumalan 
mies. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo.” Paavali jopa sanoi, että ne, 
jotka juovat alkoholia, eivät peri Jumalan valtakuntaa: “Jumalan 
valtakunnan perillisiä eivät ole varkaat eivätkä ahneet, eivät 
juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät” Kirjeessä galatalaisille 5/21, 
voimme lukea, “kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. 
 
Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka 
syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.” 
Hän jopa varoittaa juomareiden kanssa oleskelusta: “Nyt täsmennän 
vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai 
ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää 
olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen 
kanssa.” (Ensimmäinen kirje korinttilaisille 5/11). Hän myös 
sanoi, “Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan 
antakaa Hengen täyttää itsenne.” (Kirje efesolaisille 5/18) Voimme 
lukea myös 1. Pietarin kirjeestä 4/3-4, “Aivan riittämiin te menneenä 
aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat, ryvitte irstaudessa ja 
himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä ja juomingeissa ja palvelitte 
epäjumalia jumalattomin menoin. Nyt he kummeksuvat sitä, että 
te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan, 
ja syytävät herjauksiaan.” Voi vain kuvitella ihmiskunnan tilan, 
jos sen pitäisi uskoa, että yksi Jumalan mahtavimmista profeetoista, 
kuten Jeesus Kristus, olisi alkoholisti. Yksikään kirja ei kamppaile 
ihmiskunnan kärsimää alkoholismia vastaan, sanoessaan, “Sillä 
Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä 
viiniä, ja siitä hän kaataa…” (Psalmit 75/8) ja jopa väittää Jumalan 
jalojen profeettojen olevan alkoholista riippuvaisia, kuten se sanoi 
Nooasta (1. Mooseksen kirja 9/20-26), Lotista (1. Mooseksen kirja 
19/30-38) Iisakista (1. Mooseksen kirja 27/37) ja muista profeetoista 
(Jesaja 28/7). Raamatussa myös (Laulujen laulu 5/1), “Rakkaani, 
kihlattuni: Minä tulen puutarhaani ja poimin mirhani ja 

Mies nosti hänen ruumiinsa aasin selkään ja palasi kotiseudulleen. 
Ja kotiin tultuaan leeviläinen otti veitsen, paloitteli sivuvaimonsa 
ruumiin kahteentoista osaan ja lähetti kappaleet joka puolelle 
Israelia.” Raamattu julistaa avioliittoon lupautumattoman neitsyen 
raiskaamisesta seuraavaa: “Jos mies kohtaa koskemattoman tytön, 
jota ei ole kihlattu, ja pakottaa hänet makaamaan kanssaan ja jos 
heidät nähdään, miehen on maksettava tytön isälle viisikymmentä 
hopeasekeliä. Miehen tulee ottaa häpäisemänsä tyttö vaimokseen, 
eikä hän saa hylätä tätä koko elinaikanaan.” (5. Mooseksen kirja 
22/28-29) Itseasiassa tämä vain rohkaisee raiskaamista, palkitsee 
rikollisen ja pakottaa uhrin luopumaan oikeuksistaan, joten kaikkien, 
jotka haluavat pakottaa naisen menemään naimisiin kanssaan, 
tarvitsee vain raiskata hänet ja antaa hänen isälleen viisikymmentä 
hopeasekeliä!

[8]  Sananlaskujen kirjassa 7/16-19, esimerkiksi, voimme lukea, “Olen 
valmistanut vuoteen, levittänyt peitteet, monenväriset Egyptin 
pellavakankaat, ja pirskottanut niille mirhaa, aaloeta ja kanelia. 
Tule, iloitaan yhdessä, nautitaan lemmestä aamuun asti! Mieheni 
ei ole kotona…” Hoosean kirjassa 3:1 myös lukee, “Herra 
sanoi minulle: “Sinun tulee vielä rakastaa naista, jolla nyt on 
rakastaja ja joka rikkoo avion “Yksi moraalittomista teoista joista 
evankeliumien kirjoittajat ovat syyttäneet Jeesus Kristusta, rauha 
hänen sielulleen, ja jonka muslimit kiivaasti kieltävät eivätkä missään 
nimessä hyväksy, on se että hän on alkoholisti: “Ihmisen Poika on 
tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte: Mikä syömäri ja juomari, 
publikaanien ja syntisten ystävä!” (Luukas 7/34) Matteuksen 
evankeliumissa 11/19 voimme lukea, “Ihmisen Poika tuli, hän syö 
ja juo, ja ihmiset sanovat: Mikä syömäri ja juomari…” Ironia on 
myös näkyvää Sananlaskujen kirjassa 23/29-30, “Kuka voivottaa, 
kuka vaikertaa? Kuka rettelöi, kuka haastaa riitaa? 
 
Kuka hankkii kolhuja syyttä suotta? Kuka katsoo harottavin 
silmin? Se, joka viipyy viinin ääressä, se, joka etsii 
maustejuomaa.” Muissa jakeissa on lisäksi: “Voi niitä, jotka jo 
ani varhain lähtevät etsimään päihdyttävää juomaa, niitä, jotka 
viinistä hehkuvina valvovat yömyöhään! Heidän ilonaan ovat 
harput ja lyyrat, rummut ja huilut, viini virtaa heidän pidoissaan. 
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sanoi hänelle, Miksi sinä, kuninkaan poika, näytät aamu aamulta 
yhä surkeammalta? Etkö kertoisi minulle? Ja Amnon vastasi 
hänelle, Olen rakastunut Tamariin, veljeni Absalomin sisareen. 
Ja Jonadab sanoi, Mene vuoteeseen ja tekeydy sairaaksi: kun 
isäsi tulee sinua katsomaan, sano hänelle, Tulisipa sisareni Tamar 
tänne ja antaisi minulle parantavaa ruokaa. Hän saisi valmistaa 
ruoan minun nähteni, tässä silmieni edessä, ja minä söisin sen 
hänen kädestään. Amnon meni makuulle ja tekeytyi sairaaksi: ja 
kun kuningas tuli katsomaan häntä, hän sanoi, Tulisipa sisareni 
Tamar tänne ja leipoisi minun silmieni edessä kaksi kakkua, 
niin että saisin syödä ne hänen kädestään. Daavid lähetti silloin 
Tamarin palatsiin sanoen, Mene veljesi Amnonin taloon ja valmista 
hänelle syötävää. Tamar meni veljensä Amnonin taloon; jossa 
tämä makasi. Hän vaivasi taikinan, leipoi veljensä silmien edessä 
kakkuja ja paistoi ne. Sitten hän otti pannun ja kaatoi kakut 
Amnonin syötäväksi; mutta Amnon ei suostunut syömään. Ja 
Amnon sanoi, Toimittakaa kaikki ulos täältä. Ja kaikki menivät 
pois. Ja hän sanoi Tamarille, Tuo ruoka tänne sisähuoneeseen, niin 
minä syön sinun kädestäsi. Ja Tamar otti leipomansa kakut ja vei 
ne veljelleen Amnonille sisähuoneeseen. Ja kun hän tarjosi niitä 
hänelle syötäväksi, tämä tarttui häneen ja sanoi, Tule ja makaa 
kanssani, sisareni. Ja hän vastasi hänelle, Veljeni, älä häpäise 
minua; sellaista ei tehdä Israelissa: älä tee niin mieletöntä tekoa. 
Kuinka minä voisin koskaan päästä eroon häpeästäni? Ja kaikki 
Israelissa pitäisivät sinua mielettömänä. Sen sijaan, minä rukoilen, 
puhu kuninkaan kanssa; hän varmasti suostuu antamaan minut 
sinulle. Mutta hän ei välittänyt hänen puheestaan, vaan nujersi 
hänet ja makasi hänet väkisin.” Kirja, joka sisältää niin sopimattomia 
viittauksia, ei voi alentaa minkään yhteisön moraalista rappeutumaa.

[13]  Katso esimerkiksi Kirje roomalaisille 1/24-27. Raamattu ei vain 
kiellä huorintekoa, vaan myös varoittaa kaikkia olemasta tekemisissä 
huorintekijöiden kanssa, kuten 1. kirjeessä korinttilaisille 5/9, “Sanoin 
kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi 
elävien kanssa.”

balsamini; avaan hunajakennoni ja syön hunajan; juon viinini 
ja maitoni: syökää, ystävät; juokaa ja juopukaa, rakastavaiset.” 
“Tulkaa, minä hankin viiniä, ryypätkäämme väkevätä; olkoon 
huomispäivä niin kuin tämäkin ylenpalttisen ihana.” (Jesaja 
56/12). Toisesta makkabilaiskirjasta 15/39 luemme, “On haitallista 
juoda pelkästään viiniä tai vettä; viini sekoitettuna veteen 
on miellyttävää, ja maku ihastuttava.” Hänen veden viiniksi 
muuttamista pidetään jopa ihmeenä (Johannes 2/3-10) ja vaatii 
käyttämään varakkuutta alkoholin vuoksi, kuten 5. Mooseksen 
kirjassa 14/26, “Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne 
tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai olutta tai muuta 
mieleistänne, ja syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran, 
Jumalanne edessä.”

[9]  2. Samuelin kirjasta 1/26, esimerkiksi, luemme, “Raskas on suruni 
sinun tähtesi, veljeni Jonatan: sinä olit minulle rakas: minulle oli 
sinun ystävyytesi naisen rakkautta ihanampi.”

[10]  Tämän ja muiden pahojen tekojen myötä, Evankeliumien kirjoittajat, 
jotka ovat tehneet väärennettyjä tekstejä Kristuksesta ja muista 
Jumalan profeetoista, tarjoavat valmiita tekosyitä addikteille, 
aviorikoksen tekijöille, homoseksuaaleille, raiskaajille ja murhaajille: 
Haluatko meidän todella olevan parempi kuin Jumalan profeetat, jotka 
tekivät syntiä?

[11]  Koska näitä Raamatullisia tekstejä pidetään säädyttöminä, vain 
joitain kirjojen nimiä ja kappaleiden numeroita on mainittu lukijoiden 
kunnioittamiseksi.

[12]  On erittäin outoa, että Raamattu kuvailee Jonadabia vaatimattomaksi 
ja nokkelaksi ilkeän roiston sijaan, vaikka hän rohkaisi serkkuaan 
Amnomia, Jumalan profeetan poikaa - profeetta Daavid, rauha olkoon 
hänen kanssaan! - ja teki jopa kieron suunnitelman, jotta hän voisi 
raiskata oman siskonsa! 2. Samuelin kirjasta 13/1-14 voimme lukea, 
“Daavidin pojalla Absalomilla oli kaunis sisar nimeltä Tamar, 
ja Daavidin poika Amnon rakastui häneen. Amnon tuli aivan 
sairaaksi intohimosta sisarpuoltaan Tamaria kohtaan; mutta tämä 
oli neitsyt; ja Amnonista näytti mahdottomalta päästä lähestymään 
häntä. Mutta Amnonilla oli Jonadab -niminen ystävä, Daavidin 
veljen Simean poika: ja Jonadab oli hyvin neuvokas mies. Ja hän 
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luomaa tai ihmisen muotoilemaa. Tehtyään parannuksen heidän 
täytyy alistaa itsensä täysin Allahin tahtoon, ainoan oikean Jumalan, 
maailmankaikkeuden Luojan.

On huomattavaa että vaikka kuinka paljon rahaa, mainetta, asemaa 
tai valtaa ei-muslimilla on tässä elämässä, hänellä ei ole tarpeeksi 
ostaakseen pääsyä paratiisin puutarhaan seuraavassa elämässä.
[2] Maan köyhin asukas joka todistaa että kellään ei ole oikeutta 
tulla palvotuksi paitsi Allahilla ja että Muhammed on Hänen 
Sanansaattajansa (uskon tunnustaminen), on onnellisempi ja 
arvokkaampi seuraavassa maailmassa kuin rikkain henkilö joka 
ei hyväksy Allahin lähettämää viimeistä viestiä ihmiskunnan 
ohjaamiseksi.

Allah sanoo Koraanissa (3/85), “Mutta jos joku pitää uskontonaan 
jotakin muuta kuin Islamia, niin Jumala ei sitä koskaan hyväksy, 
ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon.” 
Hän myös sanoo jakeessa 5/36-37, “Mitä tulee uskottomiin, niin 
totisesti, vaikka heidän olisi kaikki, mitä maassa on, ja yhtä paljon 
lisää heidän lunastamisekseen ylösnousemuspäivänä, ei sitä heiltä 
vastaanotettaisi. He ovat tuskallisen rangaistuksen omat. He 
pyrkivät pois tulesta, mutta eivät pääse. Heidän rangaistuksensa 
on pysyvä.”.

Joten kun jonkun sielu on hänen ruumiissaan ja hän voi hengittää, 
puhua ja on tietoinen teoistaan, hän voi aina kääntyä Allahin, Ylistetyn, 
puoleen. Jos parannuksen teko on vilpitön ja hän tunnustaa, että muilla 
ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla ja Muhammad on Hänen 
sanansaattajansa, ja hän välttelee kaikkia pakanismin muotoja, Allah 
antaa hänelle anteeksi, vaikka hänen kuuluisi olla minuutin matkan 
päässä helvetintulista. Tällöin Allah muuttaa henkilön pahat teot 
hyviksi ja sallii hänelle pääsyn ikuiseen paratiisiin. Allah sanoo, “…
Mutta ken tekee katumuksen ja uskoo ja suorittaa hyviä tekoja, 
hänen pahat tekonsa Jumala on vaihtava hyviksi, sillä Jumala on 
anteeksiantavainen, armollinen.” (25/70)

Avoin kutsu paaville ja muille 
maailman johtajille

Aloitan Allahin nimessä, Armollisimman, Suopeimman. Siunatkoon 
Allah heitä, jotka seuraavat oikeaa polkua.

Täten laajennan tämän kutsun paaville ja kaikille maailman johtajille, 
jotka hallinnoivat ja määräävät miljoonia ihmisiä muista uskonnoista, 
lahkoista ja ideologioista; kutsun heidät kaikki syleilemään islamia. 
Tule islamiin ja säästyt Allahin rangaistukselta, ja ansaitset Hänen 
palkintonsa paratiisissa. Jos olet juutalainen tai kristitty, Allah antaa 
sinulle tuplapalkinnon, mikäli ylistät islamia, [1] kuten profeetta 
Muhammed julistaa yhdessä hänen perinteessään. (Muslim, 342). 
Mikäli kieltäydyt tästä kutsusta, sinua pidetään vastuullisena kaikista 
vaikutusvaltasi alla olevista ja sinua seuraavista.

Kuten kaikille muslimiveljilleni ja -siskoilleni ympäri maailman, 
Allah on antanut minulle velvollisuudeksi levittää tätä viestiä koko 
ihmiskunnalle parhaan osaamiseni mukaan. Hän sanoo, “Sano 
(juutalaisille ja kristityille): ”Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa 
yhteisymmärrykseen meidän kanssamme (uskonnon asiasta), että 
meillä olisi samoin kuin teilläkin, ettemme palvele muuta kuin 
ainoata Jumalaa emmekä aseta ketään Hänen rinnalleen, emmekä 
kukaan pidä toistamme herrana, (emme pidä herrana ketään 
muuta) paitsi Jumalaa.” Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: 
”Olkaa todistajina, että me olemme muslimeja [Jumalalle 
alamaisia]!” (Koraani 3/64)

Esitettyäni aikaisemmat todisteet tässä kirjassa niin, että kuka tahansa, 
jolla on silmät niiden näkemiseen ja älyä niiden ymmärtämiseen, 
on päädytty risteykseen, jossa Allah, Ylistetty, kutsuu kaikkia 
ihmisiä syleilemään totuutta. Jälleen vakuutan, että on tehtäväni ja 
velvollisuuteni ihmisenä, joka vapaaehtoisesti alistuu Allahin laille 
ja käskyille, ainoalle Jumalalle, Anteliaalle, Laupiaalle, kutsua 
koko ihmiskunta luopumaan väärien jumalolentojen palvomisesta, 
olivatpa ne eläviä tai elottomia objekteja tai mitä tahansa Allahin 
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[1]  Kirjan ihmisillä (juutalaiset ja kristityt) on erityinen asema 
islaminuskossa, ja Koraani kehottaa puoltajiaan juttelemaan heidän 
kanssaan sekä väittelemään hyvien tapojen mukaisesti. Koraani (29/46) 
sanoo, “Väittele siivosti niiden kanssa, joilla on Kirjoitus.” Koraani 
(5/82) myös kertoo kristittyjen olevan muslimeille lähimmäisenä 
rakkautta ja välittämistä: “…lähinnä olevissa varmasti tapaatte 
sellaisia, jotka sanovat: ”Me olemme kristittyjä”; tämä johtuu 
siitä, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että he 
eivät käyttäydy pöyhkeästi.”

[2]  Vain ne jotka täyttävät päätehtävänsä elämässä, ts. yksin Allahin 
palvominen, voivat saada todellisen onnen ja sisäisen rauhan. Kuten 
Koraani (16/97) sanoo, “Ken tahansa tekee hyvää, olkoon hän 
mies tai nainen, kun hän samalla on uskovainen, hänen Me 
totisesti annamme viettää onnellista elämää, ja sellaisille Me 
maksamme palkan parhaasta, mitä ovat tehneet.” Koraani (13/28) 
myös sanoo, “On niitä, jotka uskovat ja joiden sydämet löytävät 
rauhan heidän muistaessaan Jumalaa. Eikö ole totta, että sydämet 
löytävät rauhan Jumalassa?” Voimme myös lukea 20/123-124, 
“…Kun lähetän teille johdatukseni, niin se, joka sitä seuraa, 
ei joudu harhaan eikä tule onnettomaksi. Mutta joka kääntää 
selkänsä Minun varoitukselleni, hänen on eläminen ahdingossa…” 
Jälkimmäinen jae selittää syyn nykypäivän useiden merkittävien 
psykologisten sairauksien takana, ja sen miksi jotkin maailman 
parhaiten tienaavista ja tunnetuimmista julkisuuden henkilöistä ovat 
tehneet itsemurhan.

Hän myös sanoo, “Mutta niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviä 
töitä, Me annamme astua huvitarhoihin, joissa purot solisevat, ja 
joissa he iankaikkisesti viihtyvät. Tämä on Jumalan totinen lupaus, 
ja kuka voi olla totuudellisempi sanoissaan kuin Jumala?”(4/122) 
Se on Allahin lupaus niille, jotka haluavat vilpittömästi tehdä 
parannuksen ja aloittaa uuden elämän. Päätän tämän kutsun 
siteeraamalla seuraavia jakeita Koraanista, jossa Allah, Kaikkivoipa, 
antaa kaikille ihmisolennoille vilpittömän mahdollisuuden tehdä 
parannuksen. Hän kutsuu syntiset katumaan, riippumatta synnin 
laadusta, ja Hän antaa heille anteeksi.

Koraani (39/53-54) sanoo, “Sano: ”Te palvelijani, jotka olette 
toimineet sielujenne vahingoksi, älkää olko epätoivoisia Jumalan 
laupeuden suhteen; aivan varmasti Jumala antaa syntinne 
kokonaan anteeksi, sillä Hän on totisesti armahtava, laupias. 
Mutta kääntykää Herranne puoleen yhä uudelleen ja alistukaa 
kuuliaisuudessa, ennen kuin kuritus teitä kohtaa, jolloin teitä ei 
auteta.”

Tässä myös Allah ilmoittaa meille, että parannuksen teon aika on 
rajallinen ja että kuoleman saapuessa ei ole enää mahdollista pyytää 
anteeksiantoa.

Vihdoinkin Allah on laajentanut lupauksensa anteeksiannosta ja 
laupeudesta uskovaisiin, jotka ovat järkkymättömiä uskossaan, 
sanomalla, “Mutta Minä olen peräti anteeksiantavainen sitä 
kohtaan, joka kääntyy ja uskoo sekä tekee hyvää ja pysyy 
jatkuvasti oikealla tiellä.” (20/82).

Pyydän nöyrästi Allahia, kaiken olemassa olevan Luojaa, oikeaa 
Opasta, neuvomaan kaikkia totuuden etsijöitä, joiden mieli on avoin 
objektiiviselle analyysille. Pyydän Allahia opastamaan kaikkia niitä, 
jotka tekevät vilpitöntä itsetutkistelua ja parantamaan heidän olojaan 
sellaiseksi mikä Häntä miellyttää.
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“Totisesti, Herra kuulee rukouksen.” (14/39) “Kuinka kauan minun pitää huutaa,
etkö kuule minua, Herra?” (Habakukin kirja 1/2)

“Allah näkee mitä te teette.” (49/18) “Avaa silmäsi, Herra, ja katso!” (Toinen 
kuninkaiden kirja 19/16)

“Tämä on Allahin lupaus. Allah ei milloinkaan 
riko lupaustaan, mutta useimmat ihmiset eivät 
sitä tiedä.” (30/6)

Herran on väitetty sanoneen, “…
rikkoisin liiton, joka on välillämme” 
(3. Mooseksen kirja 26/44)

Allah on kaikkitietävä; kun Aatami ja 
hänen vaimonsa söivät puusta, Hän sanoi 
heille tekemisistään tavalla, joka selkeästi 
osoittaa Hänen tietämyksensä heidän 
teoistaan: “Mutta heidän Herransa huusi 
heille: ”Enkö ole kieltänyt teiltä sitä puuta 
ja sanonut teille Saatanan olevan ilmeisen 
vihollisenne?” (7/22)

Mooseksen ensimmäisen kirjan 3/9 mukaan 
Jumala oli välinpitämätön Aatamin olinpaikasta 
ja hänen puusta syömisestään: ”Herra Jumala 
huusi miestä ja kysyi: “Missä sinä olet?”

“Ei taivaassa eikä maassa ole mitään Hänen 
valtansa ulkopuolella, ei hivenenkään verran 
eikä sitä vähemmän tahi enemmän, vaan kaikki 
on selvästi (Jumalan) kirjoissa.” (34/3)

“Hän on niin hyvin näkymättömän kuin 
näkyväisenkin tuntija, kaikkein suurin, kaikkein 
korkein. Yhdenarvoisia ovat hänen edessään ne, 
jotka salassa puhuvat, ja ne, jotka suorittavat 
sen julkisesti, ne, jotka kätkeytyvät öisin, ja ne, 
jotka kulkevat ulkosalla päivisin.”(13/9-10)

“Hänen hallussaan ovat kaiken näkymättömän 
avaimet; ei kukaan muu sitä tunne kuin 
Hän yksin. Hän tietää kaiken maan päällä ja 
meressä; Hänen tietämättään ei ainoakaan lehti 
putoa, ei piile yksikään jyvä maan uumenissa 
eikä ole kosteata eikä kuivaa, joka ei olisi 
selvästi (Jumalan) kirjoissa.” (6/59) “Allah 
tuntee kaikki asiat.” (5/97)

Jumala tarvitsee merkin karkoittaakseen 
israelilaiset egyptiläisten luota (Toinen 
Mooseksen kirja 12/13). Eikä Hän myöskään 
tiedä mitä maan päällä tapahtuu, ellei Hän 
laskeudu ottamaan siitä selvää: “Ja Herra 
sanoi: “Valitushuuto Sodoman ja Gomorran 
asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä 
on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne 
katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken 
sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada 
siitä selvän.” (Ensimmäinen Mooseksen kirja 
18/20-21)

Liite – Vertailutaulukko
Koraani Raamattu

“Totisesti Me olemme kuudessa päivässä luonut 
taivaat ja maan ja mitä on niiden välillä, eikä 
väsymys vähääkään vaivannut meitä.” (50/38)

“Kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja 
maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää 
tehnyt työtä vaan lepäsin.” (Toinen Mooseksen 
kirja 31/17)

“Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, elävä, 
iankaikkinen. Häntä ei saa valtaansa uneliaisuus 
eikä uni.” (2/255)

“Mutta Herra havahtui, niin kuin nukkuja 
havahtuu, niin kuin soturi herää viinin huuruista.” 
(Psalmien kirja 78/65)

“He eivät arvioi Allahia niin suureksi, kuin 
Hänet arvioida tulee. Totisesti, Allah on 
valtava, mahtava.” (22/74) “Allahin katseelta 
ei jää salaan mikään taivaassa eikä maan 
päällä; totisesti Hän on tietävä, mahtava.” 
(35/44)

Jaakob painii Jumalan kanssa ja voittaa Hänet 
1. Mooseksen kirjassa 32/28. Katso myös 
Tuomarien kirja 1/19: ”Herra oli Juudan heimon 
kanssa, ja Juudan heimo otti haltuunsa vuoriston 
mutta ei pystynyt kukistamaan tasangon 
asukkaita, joilla oli raudoitettuja sotavaunuja.”

“Allah on armahtavainen ja laupias.” (2/173)
Itseasiassa kaikki Koraanin kappaleet, 
poikkeuksena kappale 9, alkavat sanoin 
”Allahin nimeen, Anteliaimman, 
Laupiaimman”, joka todella todistaa laupeuden 
ja myötätunnon tärkeyden Islamissa. Lisäksi 
Allahin ominaisuus laupeus ja sen johdannaiset 
ylittävät Hänen muiden mainittujen 
ominaisuuksiensa määrän, koska se on 
mainittu 315 kertaa!

”Niinpä en minäkään sääli enkä säästä. 
Minä rankaisen heitä heidän tekojensa 
mukaan.” (Hesekiel 9/10)

“Totisesti, Allah ei tee vähäisintäkään vääryyttä 
ihmissuvulle, mutta ihmiset tekevät vääryyttä 
itselleen.” (10/44)

“Olen katkera ja puhun tuskani julki.…Kerro 
minulle, miksi käyt oikeutta minua vastaan. 
Mitä sinä siitä hyödyt, että sorrat minua” 
(Jobin kirja 10/1-3)

“Herrani ei erehdy eikä unohda.” (20/52) “Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut 
iäksi?” (Psalmien kirja 13/1)
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Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

“Te teette aivan samoin kuin isänne.” He 
sanoivat: “Me emme ole porton poikia.” 
(Johannes 8/41)

“Ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria 
synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.” 
(Matteus 1/16)
“Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden 
ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli - näin 
luultiin - Joosefin poika. Joosefin isä oli 
Eeli.” (Luukas 3/23)

Koraani puolustaa Mariaa kuvailemalla mitä 
hänestä sanottiin totisin, väärin syytöksin: “ja 
siksi, etteivät he uskoneet (Jeesukseen), vaan 
levittivät kauhistuttavaa parjausta Mariasta.” 
(4/156)

Koraani myös mainitsee, että Allah suosi 
häntä enemmän kuin muita hänen aikansa 
naisia: “…Ja katso, enkelit sanoivat: ”Maria, 
Jumala on totisesti valinnut, puhdistanut ja 
pyhittänyt sinut; Hän on korottanut sinut koko 
luomakunnan naisten yli.” (3/42)

Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

Markuksen evankeliumi 14/50 sanoo Jeesuksen 
opetuslapsista, “Silloin ne, jotka olivat 
Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja
pakenivat. Raamattu (Matteus 8/26) myös 
väittää Jeesuksen sanoneen opetuslapsilleen, 
“Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?”

“Mutta hän kääntyi pois ja sanoi 
Pietarille: “Väisty tieltäni, Saatana! Sinä 
tahdot saada minut lankeamaan. Sinun 
ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan 
ihmisestä!” (Matteus 16/23)
Juudas, huolimatta siitä, että oli 
Jeesuksen varainhoitaja, petti hänet 
kolmestakymmenestä hopearahasta: 
“Ja sanoi: “Paljonko maksatte 
minulle, jos toimitan hänet teidän 
käsiinne?” He sopivat hänen kanssaan 
kolmestakymmenestä hopearahasta.” 
(Matteus 26/15)

Koraani puolustaa Jeesuksen opetuslapsia ja 
vahvistaa heidän viattomuutensa petoksessa 
ja heikossa uskossa: “Ja kun Jeesus havaitsi 
heissä epäuskoa, sanoi hän: ”Ketkä haluavat 
olla minun seuraajiani Jumalan työssä?” 
Opetuslapset vastasivat: ”Me olemme 
Jumalan seuraajia, me uskomme Jumalaan; 
todista, että olemme Hänen tahtoonsa 
ja johtoonsa alistuneet. Herramme, Me 
uskomme siihen, mitä olet ilmoittanut, ja 
me seuraamme Sinun profeettaasi; merkitse 
meidät siis tunnustajien joukkoon.”(3/52-53)

“Te uskovaiset, tukekaa Jumalan asiaa, 
niin kuin Jeesus, Marian poika, sanoi 
opetuslapsilleen: ”Ketkä tahtovat olla 
auttajiani Jumalan asiassa?” Opetuslapset 
vastasivat: ”Me olemme Jumalan auttajia.” 
(61/14)

Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

Jeesusta syytettiin huonosta käytöksestä äitiään 
kohtaan: “Mutta Jeesus vastasi: “Anna minun 
olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.” 
(Johannes 2/4) ja tyranniasta ja julmuudesta: 
“Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan 
maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan 
rauhaa, vaan miekan.” (Matteus 10/34)

Koraani puolustaa Jeesusta näitä vääriä 
syytöksiä vastaan. Jeesus sanoi: “…(Hän 
on luonut minut) hyväksi äitiäni kohtaan, 
eikä Hän ole tehnyt minua kapinalliseksi, 
onnettomaksi.”(19/32)

Häntä syytettiin jalkojensa voitelusta kalliilla 
öljyllä sen sijaan että olisi tarjonnut sen 
hyväntekeväisyyteen köyhille. (Johannes 12/3)

Messias oli huolissaan Zakatista (almut: 
rahamäärä joka rikkaiden tulee maksaa köyhille) 
ja köyhien auttamisesta läpi hänen elämänsä: 
“Hän antaa minulle siunauksensa missä 
tahansa olenkin, ja Hän on määrännyt minun 
tehtäväkseni rukoilemisen ja almut niin kauan 
kuin elän.”(19/31)

Saatanan sanotaan koetelleen ja kiusanneen häntä 
(Luukas 4/2)

Saatanalla ei ole voimaa Messiaaseen ja hänen 
äitiinsä koska Allah suojelee heitä molempia 
vastauksena hänen isoäitinsä, Imraanin vaimon 
rukoukseen: “ja olen antanut hänelle nimen Maria 
ja minä asetan hänet ja hänen jälkeläisensä Sinun 
suojelukseesi, varjele heitä kirotulta Saatanalta.” 
(3/36)

Raamatussa Jeesuksen ensimmäinen 
ihmeteko oli veden 
muuttaminen viiniksi Kaanaan häissä Galileassa. 
(Johannes 2/7-11)

Profeetta Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko 
oli puhuminen heti syntymisensä jälkeen, 
puolustaen äitiään häntä vastaan asetetuilta 
vääriltä syytöksiltä. (19/30-33)

Raamattu väittää Jeesuksen häpäisseen jaloa 
sukuaan, syyttäen kaikkia mainittua neljää 
naista sukuluettelossaan (Matteus 1/3-6) 
aviorikoksesta, lähinnä Tamaria, jota syytettiin 
insestistä appensa kanssa (Ensimmäinen 
Mooseksen kirja 38/13-19); Juuda, 
Jaakobin neljäs poika; Rahab, jota syytettiin 
aviorikoksesta (Joosua 2/1); Batseba, jota myös 
syytettiin aviorikoksesta (Toinen Samuelin kirja 
11/1-4); ja Ruut, jota myös syytettiin samasta 
pirullisesta teosta (Ruutin kirja 3/7) huolimatta 
Viidennen Mooseksen kirjan 23/3 sanoista, 
“Ketään, joka on syntynyt kielletystä suhteesta, 
ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Ketään 
hänen jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä 
sukupolvesta, ei saa lukea Herran kansan 
joukkoon.” Väite, joka järkyttää jokaista 
muslimia on, että Raamattu valheellisesti syyttää 
Mariaa aviorikoksesta.

Jeesus, yksi Islamin suurimmista profeetoista 
(Allahin rauha olkoon heidän kaikkien yllään), 
on puhtaasta ja kunnioitettavasta suvusta. Hän 
kuuluu Imraanin sukuun, jonka mukaan on 
nimetty yksi pitkä kappale Koraanissa (Surah). 
Lisäksi se on perhe, jonka Allah valitsi muiden 
mukana yli kaikkien muiden sen ajan ihmisten: 
“Katso, Jumala on yli kaikkien kansojen 
valinnut Aadamin ja Nooan, Aabrahamin suvun 
ja Imraanin suvun.” (3/33)
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Aaron teki kultaisen sonnin ja määräsi 
israelilaiset palvomaan sitä Mooseksen 
poissaollessa. 
(Toinen Mooseksen kirja 32/1-6)

Koraani puolustaa Aaronia vääriä syytöksiä 
vastaan, vahvistaen että
sonnin palvonta oli as-Samirin tekoja, ei 
Aaronin. (20/85-98)

Daavid pettää naapurinsa ja 
armeijapäällikkönsä, makaa hänen vaimonsa 
kanssa ja lähettää hänet tapettavaksi sodassa. 
(Toinen Samuelin kirja 11/4-15)

“Siedä kärsivällisesti (Muhammed) heidän 
puheitaan ja muistele palvelijaamme 
Daavidia, jolle me annoimme voimaa 
ja joka oli altis kuulemaan ääntämme.” 
(38/17)

Salomolla on tuhansia naisia, jotka kääntävät 
hänen sydämensä pois Jumalan tyköä, ja 
hän rakentaa temppeleitä heidän jumalilleen. 
(Ensimmäinen kuninkaiden kirja 11/1-9) 
Daavidin poika Amnon raiskaa sisarensa 
Tamarin. (Toinen Samuelin kirja 13/11-
14) Absalom, Daavidin poika, tekee koko 
Israelin nähden avoimen aviorikoksen isänsä 
sivuvaimon kanssa. (Toinen Samuelin kirja 
16/21-22)

“Totisesti, Me annoimme Daavidille ja 
Salomolle ymmärrystä, ja he sanoivat: 
”Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, joka on 
korottanut meidät yli useimpain uskollisten 
palvelijainsa.”(27/15)

Job on kärsimätön ja kieltäytyy 
hyväksymästä Jumalan tahtoa. (Jobin kirja 
10)

Koraani hylkää Profeetta Jobin epäreilun 
kuvauksen ja kertoo hänen luonteestaan 
seuraavaa: “Me havaitsimme Jobin 
todella kelvolliseksi palvelijaksemme. 
Herkeämättä kääntyi hän rukoillen Meidän 
puoleemme.”(38/44)

Sakarias ei uskonut Jumalan ihmeeseen 
liittyen hänen poikansa Johanneksen 
syntymään, joten Jumala rankaisi häntä 
tekemällä hänet mykäksi yhdeksäksi 
kuukaudeksi: “Mutta sinun suusi mykistyy 
nyt, etkä kykene puhumaan ennen kuin 
sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et 
uskonut sanojani, jotka aikanaan käyvät 
toteen.” (Luukkaan evankeliumi 1/20)

Koraani puolustaa Sakariasta kohdassa 19/10, 
kertoen että kolmen päivän puhumattomuus 
oli merkki siitä, että ihme tapahtuisi, eikä se 
ollut rangaistus: “Hän sanoi: ”Herra, anna 
minulle jokin tunnusmerkki!” Jumala 
lausui: ”Se olkoon sinulle merkiksi, ettet 
voi kolmeen vuorokauteen puhua ihmisille 
mitään, vaikka olet aivan terve.”

Liite – Vertailutaulukko

Raamattu Koraani

Nooa on juopunut ja makaa alastomana 
teltassaan (Ensimmäinen Mooseksen kirja 
9/21), ja Aabraham uhraa hänen kunniansa. 
(Ensimmäinen Mooseksen kirja 12/10-19 ja 
Ensimmäinen Mooseksen kirja 20/2)

“Katso, Jumala on yli kaikkien kansojen 
valinnut Aatamin ja Nooan, Aabrahamin 
suvun ja Imraanin suvun.” (3/33)

Loot humaltuu ja harjoittaa insestiä 
molempien kahden tyttärensä kanssa, saattaen 
heidät raskaaksi. (Ensimmäinen Mooseksen 
kirja 19/30-36)

“Myös Ismael, Elisa, Joonas ja Loot; 
jokaisen näistä korotimme Me muiden 
aikalaistensa yläpuolelle.” (6/86)

Jaakob valehtelee isälleen ja varastaa veljensä 
siunauksen ja profetian. (Ensimmäinen 
Mooseksen kirja 27/35)

“Muistakaa myös palvelijoitamme 
Aabrahamia, Iisakkia ja Jaakobia, miehiä, 
joilla oli voimaa ja viisautta. Totisesti 
Me kasvatamme heidät puhtaaksi koko 
olemukseltaan ja alinomaa pitämään 
silmällä lopullista määränpäätään. Ja 
totisesti he pääsivätkin Meidän tykömme 
valittuina, parhaina.” (38/45-47)

Ruuben, profeetta ja Jaakobin vanhin 
poika, tekee aviorikoksen isänsä vaimon 
kanssa, joka on hänen kahden veljensä äiti. 
(Ensimmäinen Mooseksen kirja 35/22 ja 
Ensimmäinen Mooseksen kirja 49/3-4)
Juuda, Jaakobin neljäs poika harjoittaa 
miniänsä kanssa insestiä, josta syntyy hänelle 
Peres ja Serah. (Ensimmäinen Mooseksen 
kirja 38/15-18)

“Nämä kaikki olivat niitä, joille Me 
annoimme siunauksemme. He olivat 
profeettoja Aatamin jälkeläisten joukossa 
ja niiden, jotka pelastimme Nooan 
mukana. Samoin Aabrahamin ja Ismaelin 
jälkeläisten joukossa sekä niiden, joille 
olemme antanut johdatuksen ja jotka 
olemme valinnut. Kun heille lueteltiin 
laupeimman Jumalan tunnusmerkkejä, 
he lankesivat maahan palvoen ja kyyneliä 
vuodattaen.” (19/58)

Jumala syyttää Moosesta ja Aaronia 
petoksesta Vanhassa Testamentissa: “Rikoitte 
minua vastaan kaikkien israelilaisten 
edessä.”
(Viides Mooseksen kirja 32/51)

“Rauha olkoon Moosekselle ja Aaronille! 
Näin Me palkitsemme hyvää tekevät. 
Totisesti he kumpikin olivat uskollisia 
palvelijoitamme.” (37/120-122)
“Uskovaiset, älkää olko niiden kaltaisia, 
jotka puhuivat pahaa Mooseksesta. 
Mutta Jumala puhdisti hänet heidän 
parjauksistaan, koska hän oli Jumalalle 
otollinen.” (33/69)

Egyptiläisen surmaaminen oli Moosekselta 
harkittu ja suunniteltu teko. (Toinen 
Mooseksen kirja 2/12)

Mooses ei surmannut egyptiläistä harkitusti. 
(28/15)
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Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

“Sillä näin sanoo isäntien Herra, Israelin 
Jumala.” (Jeremia 16/9) “Nyt minä tiedän, 
ettei Jumalaa ole missään muualla kuin 
Israelissa.” (2. Kuninkaiden kirja 5/15)

“[Kaikki] ylistys Allahille, maailmojen 
Valtiaalle.” (1/2) “Eikä vielä ole elänyt 
kansaa, jonka tykö ei varoittajaa olisi 
lähetetty.” (35/24) “Totisesti olemme 
kutsunut jokaisen kansan keskuudesta 
lähettilään näin lausumaan, Palvelkaa 
Allahia ja välttäkää syntisiä.” (16/36) 
Näiden jakeiden mukaan Jumala lähetti 
profeetat ja viestintuojat kaikille ihmisille, ei 
vain israelilaisille.

Herra ohjeistaa kansoja heittäytymään 
Juutalaisten eteen ja nuolemaan pölyn 
heidän jaloiltaan: “Sinun edessäsi he 
kumartuvat maahan kasvoillensa ja 
nuolevat tomun sinun jaloistasi. Silloin 
sinä tiedät, että minä olen Herra ja että 
ne, jotka minua odottavat, eivät häpeään 
joudu.” (Jesaja 49/23) 
Kolmasosa ihmisrodusta tuomittiin 
kiroukseen ja orjuuteen, kun Kanaanista, 
Haamin pojasta, tehtiin orja Seemille ja 
Jafetille. (1. Mooseksen kirja 9/18-27) 
Paavali sanoi, “Mutta mitä pyhät 
kirjoitukset sanovatkaan? Aja pois 
orjatar ja hänen poikansa: sillä orjattaren 
poika ei saa jakaa perintöä vapaan naisen 
pojan kanssa. Me emme siis, veljet, ole 
orjattaren vaan vapaan naisen lapsia.” 
(Kirje galatalaisille 4/30-31) Jeesus esitetään 
rasistina hänen vastatessaan kaananilaiselle 
naiselle, joka pyysi hänen apuaan tyttärensä 
parantamiseen, “Paha henki vaivaa 
kauheasti tytärtäni. “Hän vastasi hänelle, 
“Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja 
heittää se koiranpenikoille.” (Matteus 
15/22-26)

“Ihmiset! Me olemme totisesti luonut teidät 
miehestä ja naisesta ja jakanut teidät 
heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte 
toinen toisenne. Arvokkain teistä Allahin 
tykönä on se, joka parhaiten pitää huolen 
velvollisuudestaan. Allah on Kaikkitietävä, 
tajuava.” (49/13)

Jeesus väitetysti kuvaili häntä edeltäneitä 
profeettoja varkaiksi: “Ne, jotka ovat tulleet 
ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja 
rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet 
heitä.” (Johannes 10/8) Jeremiaan kirjassa 
23/11-16, Jumala väitetysti langettaa 
pahuuden Hänen profeettojensa ylle: “Herra 
sanoo: - Niin profeetat kuin papitkin ovat 
eksyneet minusta kauas. Jopa omassa 
temppelissäni joudun katselemaan 
heidän pahuuttaan. Tulkoon sen tähden 
heidän tiestään pimeä, niljakas polku! 
Liukastukoot he sillä ja kaatukoot! Kun 
tilinteon vuosi tulee, minä tuotan heille 
tuhon, sanoo Herra. Samarian profeettojen 
minä näin tekevän mielettömiä tekoja.
He puhuivat Baalin nimissä ja eksyttivät 
kansani Israelin. Mutta Jerusalemin 
profeettojen teot ovat pöyristyttäviä! He 
rikkovat avion, valehtelevat ja pettävät, 
he kannustavat pahantekijöitä, niin ettei 
kukaan käänny pahuudestaan. Nämä 
profeetat ovat kuin Sodoman asukkaat 
ja Jerusalemin kansa kuin Gomorran 
väki! Sen tähden Herra Sebaot sanoo 
profeetoista näin: - Minä syötän heille 
koiruohoa, juotan heille myrkyllistä 
vettä, sillä Jerusalemin profeetoista on 
eksytys levinnyt koko maahan. Näin 
sanoo Herra Sebaot: - Älkää kuunnelko 
tuollaisia profeettoja, älkää sanoja, joita 
he julistavat. He pettävät teitä! Omia 
kuvitelmiaan he vain puhuvat, eivät minun 
sanojani.”

Koraani antaa suurta kunnioitusta kaikille 
Jumalan profeetoille, eikä kuvaa mitään 
moraalittomia tai vääriä tekoja heiltä. 
Itseasiassa kaikkiin profeettoihin uskominen 
ja heidän kunnioittamisensa on päävaatimus 
Islaminuskossa. Koraani (2/136) sanoo, 
“Sanokaa: ”Me uskomme Jumalaan ja 
siihen, mikä on ilmoitettu meille ja mikä 
on ilmoitettu Aabrahamille, Ismaelille, 
Iisakille ja Jaakobille ja Israelin 
sukukunnille, siihen, mitä Mooses ja Jeesus 
ovat (Jumalalta ilmoitettavaksi) saaneet ja 
mitä profeetat ovat saaneet julistettavaksi 
Herraltansa. Emme tee mitään erotusta 
yhdenkään heidän välillään, olemme 
antautuneet Hänelle alamaisiksi.” 
Allah ylistää profeettojaan: “Olemmehan 
lähettänyt sanansaattajamme selvin 
todistein ja heidän mukanaan olemme 
lähettänyt Pyhän kirjan ja mittaperusteet, 
jotta ihmiskunta saattaisi noudattaa 
oikeutta.” (57/25) Hän myös sanoo, “Ja 
Me teimme heistä johtajia, jotka ohjasivat 
kansaa Meidän käskyjemme mukaan. Me 
määräsimme heidät suorittamaan hyviä 
tekoja ja uutterasti rukoilemaan sekä 
antamaan almuja.” (21/73)
Allah määräsi Profeetta Muhammedin 
ottamaan häntä edeltäneet profeetat 
esimerkiksi: “Nämä ovat väkeä, jota Jumala 
on johdattanut; seuraa siis heille suotua 
opastusta.” (6/90)
Koraani on näin pelastanut ihmiskunnan 
puhdistamalla Jumalan profeettojen 
nimet. Voi vain kuvitella kuinka kauhea 
olisi ihmiskunnan tila, jos seuraisimme 
profeettojen vääriä kuvauksia, joita Raamattu 
esittää.
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Ilmestyskirjasta 7/1 luemme, “Minä näin neljä 
enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja 
pitävän kiinni maan neljää tuulta,” mikä 
tarkoittaa, että maapallo on neliönmuotoinen, kun 
taas Matteuksessa 4/8 sanotaan maapallon olevan 
litteä: “Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin 
korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman 
kaikki valtakunnat ja niiden loiston.”

Koraani viittaa pallonmuotoiseen maailmaan 
erittäin selvillä termeillä, kuten yön ja päivän 
osittainen päällekkäisyys: “Hän antaa yön 
verhota päivän ja päivän yllättää yön.” (39/5)
“Ja sitten hän ulotti maan avaraksi.”(79/30)

Maapallo on kiinteä, eikä se liiku: “Sinä asetit 
maan perustuksillensa, niin että se pysyy 
horjumatta iankaikkisesti.” (Psalmit 104/5)

Maapallo ei ole kiinteä, vaan liikkuva: “Sinä 
näet myös vuoret ja luulet niiden olevan lujasti 
paikoillaan, mutta ne häipyvät pois kuin 
vaeltavat pilvet. Niin on ne Allah asettanut, 
Hän, joka kaikelle on antanut  täydellisen  
muodon.  Totisesti,  Hän  tietää,  mitä  te teette.” 
(27/ 88)

Raamattu väittää, että israelilaiset menivät 
Egyptiin Jaakobin kanssa ja heitä oli vain 
70 miestä ja naista. Siitä huolimatta, heidän 
lähtiessään kaksi sukupolvea myöhemmin, 
pelkästään miehiä oli 603 550. (5. Mooseksen kirja 
10/22, 2. Mooseksen kirja 12/37 ja 4. Mooseksen 
kirja 1/46) Siispä, jos tämä oli miesten lukumäärä, 
ottaen huomioon, että Faaraolla oli tapana tappaa 
miespuolisia lapsia, se tarkoittaa, että heidän 
kokonaismääränsä naiset ja lapset mukaan lukien 
oli noin 3 miljoonaa. Kuinka 70 ihmisestä tulee 3 
miljoonaa kahden sukupolven aikana?
2. makkabilaiskirjasta 15/39 luemme, että 
pelkän veden juominen on haitallista: “Sillä  on  
haitallista   juoda   pelkkää   viiniä   tai vettä…” 
Toinen tieteellinen poikkeus löytyy 3. Mooseksen 
kirjasta 11/6, jonka seurauksena jänistä pidetään 
epäpuhtaana: “Jänis, sillä se märehtii…”

Allah sanoo, “Me osoitamme heille pian 
merkkimme sekä kaukaisilla seuduilla, 
että heidän oman kansansa keskuudessa, 
kunnes totuus kirkastuu heille kokonaan.” 
(41/53);”Kyllä ne, jotka ovat saaneet Herrasi 
sinulle lähettämät ilmoitukset, tajuavat, että 
niissä on totuus, joka ohjaa Kaikkivaltiaan, 
Ylistetyn tielle.” (34/6) Katsoa myös Maurice 
Bucaillen teos The Bible, The Quran and 
Science, joka sanoi kirjansa lopussa, “En kyennyt 
löytämään yhtäkään virhettä Koraanista. Minun 
piti lopettaa ja kysyä itseltäni: jos ihminen on 
kirjoittanut Koraanin, niin kuinka hän on voinut 
kirjoittaa 600-luvulla faktoja, jotka ovat nyt 
todistettu modernin tieteen avulla?” Monet muut 
tieteilijät, kuten Tri. Keith Moore, Tri. G.C. 
Goeringer, Tri. Marshall Johnson, Tri. Tagatat 
Tejasen, Tri. Alfred Kroner, Tri. William W. Hay, 
Tri. Yoshihide Kozai sekä Tri. Joe Leigh Simpson, 
ovat myös viitanneet Koraanin tieteellisiin 
faktoihin.

Raamattu tekee eron miesten ja naisten välille: 
“Eikä Aatamia petetty, vaan nainen petettiin ja 
joutui rikkomukseen.” (1. kirje Timoteukselle 
2/14) Raamatun mukaan, saastuminen naisen 
synnyttämisestä on kaksinkertainen mieheen 
verrattuna. 3. Mooseksen kirjasta 12/2-5 
voimme lukea, “Kun nainen on synnyttänyt 
pojan, hän on sen jälkeen seitsemän päivää 
epäpuhdas… Nainen pysyköön kotonaan vielä 
kolmekymmentäkolme päivää puhdistuakseen 
verenvuodosta… Kun nainen on synnyttänyt 
tytön, hän  on  kaksi  viikkoa epäpuhdas 
samalla tavoin kuin kuukautisvuodon 
aikana. Sen lisäksi hänen on odotettava 
verenvuodostaan epäpuhtaana vielä 
kuusikymmentäkuusi päivää, ja vasta sitten hän 
on puhdas.” Raamattu myös julistaa, että samalla 
tavoin kuin Jumala on Kristuksen johtaja, niin on 
myös mies naisen. Nainen ei ole Jumalan kunnia, 
kuten mies on, ja nainen luotiin miestä varten. (1. 
kirje korinttilaisille 11/3-9)

Koraanin mukaan sekä Aatami että hänen 
vaimonsa tekivät syntiä, katuivat ja jakoivat 
vastuun teoistaan: “Mutta Saatana sai heidät 
poikkeamaan tästä ja vietteli heidät ulos siitä 
autuaasta olotilasta, jossa he olivat.”(2/36)
“He sanoivat, Herramme, olemme väärin 
tehneet sielujamme kohtaan, ja jollet Sinä anna 
meille anteeksi ja armahda meitä, olemme me 
totisesti kadotetut.” (7/23)
“Siten Aatami oli tottelematon Herralleen 
ja lankesi syntiin. Mutta sen jälkeen hänen 
Herransa valitsi hänet jälleen, kääntyi hänen 
puoleensa ja antoi hänelle johdatuksensa.” 
(20/121-122)
“Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin 
miehillä heihin, kuten on kohtuullista.” (2/228) 
Oppiakseen lisää naisen asemasta islamissa, lukija 
voi tutustua Koraanin suuriin 4 ja 65.

Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

Raamattu on ristiriidassa nykyaikaisten 
tieteellisten faktojen kanssa, sillä se 
väittää, että maailma sai alkunsa 3700 eaa., 
esimerkiksi, maailmankaikkeuden alusta 
2000-lukuun asti olisi kulunut vain 6000 
vuotta. Se myös sanoo, että maailman alusta 
olisi kulunut vain muutama päivä ihmisen 
luomiseen. Kuitenkin geologian mukaan, 
maapallo on noin 4550 miljoonaa vuotta 
vanha, ja maailman alkamisen ja ihmisen 
luomisen välillä olisi ollut hyvin pitkä 
ajanjakso. Raamatussa myös sanotaan, 
että Jumala loi valon, päivän ja yön (1. 
Mooseksen kirja 1/3-5)

Koraani ei ole ristiriidassa tai ota yhteen 
modernin tieteen kanssa. Itseasiassa, se 
sisältää tieteellisiä faktoja, jotka löydettiin 
vasta nykyisinä aikoina, erittäin sivistyneiden 
välineiden avulla. Katso esimerkiksi seuraavat: 
2:74, 2:173, 2:222, 4:56, 6:99, 6:125, 10:92, 
12:47, 13:41,
15:14-22, 16:66, 17:12, 21:30-32, 22:5, 23:12-
14, 24:40, 24:43, 27:88,
30:1-4, 36:37-40, 39:5-6, 41:11, 51: 47, 52:6, 
55:19-20, 55:37, 57:25,
78:6-7, 86:1-3 ja 96:16. Mainitsemisen 
arvoista on, että Koraani on ensimmäinen 
opaskirja, joka tarjoaa ohjeet ihmiskunnalle 
onnelliseen elämään ja ikuiseen autuuteen 
tuonpuoleisessa.

ennen planeettojen, auringon ja kuun 
luomista. (1. Mooseksen kirja 1/14-18)
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Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

Rikas ei pääse Jumalan valtakuntaan: “Minä 
sanon teille, helpompi on kamelin mennä 
neulansilmästä kuin rikkaan päästä 
Jumalan valtakuntaan.” (Matteus 19/24)

“Vaan sen avulla, mitä Allah on sinulle 
antanut, etsi tulevaisuuden kotia, mutta 
älä unohda osaasi tässä maailmassa. Tee 
hyvää, kuten Allahkin on hyvää tehnyt 
sinulle…”(28/77)

Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

“Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. 
Julista heidät ja heidän omaisuutensa 
Herralle kuuluvaksi uhriksi. Älä sääli 
heitä vaan tapa kaikki, miehet ja naiset, 
lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, 
kamelit ja aasit.” (1. Samuelin kirja 15/3)

“Tämän johdosta annoimme Israelin 
lapsille säädöksen, että kuka ikinä ottaa 
hengiltä ihmisen muutoin kuin verikostoksi 
tai pahuuden ehkäisemiseksi maassa, hän 
on kuin olisi tappanut kaikki ihmiset; ja ken 
ikinä pelastaa yhden hengen, hän on kuin 
olisi pelastanut kaikkien ihmisten hengen.” 
(5/32)

“Heidän pienet lapsensa murskataan 
heidän silmäinsä edessä.” (Jesaja 13/16)
“He kaatuvat miekkaan, heidän pienet 
lapsensa ruhjotaan, ja heidän raskaat 
vaimonsa halkaistaan.” (Hoosea 13/16)

Koraani pitää naispuolisten 
vastasyntyneiden elävältä hautaamista, jota 
tapahtui ennen Islamin saapumista, niin 
hirvittävänä, että se mainitsee sen muiden 
tuomiopäivänä tapahtuvien kamalien 
asioiden kanssa. (81/1-9)

Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

“Vain siitä puusta, joka antaa tiedon 
hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä 
päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman 
oma.” (1. Mooseksen kirja 2/17)
“Sillä missä on paljon viisautta, siellä on 
paljon huolta, ja joka tietoa lisää, lisää 
tuskaa.” (Saarnaajan kirja 1/18)
“Minun käy kuin tyhmän, sama 
kohtalo tapaa myös minut, miksi siis 
olen niin määrättömästi tavoitellut 
viisautta?”(Saarnaajan kirja 2/15)

“Sano, Herra, avarra minua tiedossa.” 
(20/114)
“Allah on korottava monta astetta 
ylemmäksi ne teistä, jotka uskovat, ja ne, 
joilla on tieto.” (58/11)
“Hän antaa viisautta kenelle tahtoo, ja 
kenelle viisaus on annettu, hän on saanut 
suuren aarteen, mutta vain ymmärtäväiset 
ovat tästä täysin selvillä.” (2/269)

Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

Se on verhottu epävarmuuteen ja siitä 
paljastuu puutteita: “Mikäli olen tehnyt sen 
hyvin, ja siitä tulee historiaa, se on mitä 
halusin: mutta

Koraani vahvistaa varmuutensa tiukasti:
“Tämä Pyhä kirja, siitä ei ole epäilystäkään, 
on opastus jumalaa pelkääväisille ja pahaa 
karttaville.” (2/2)

jos se ei ole hyvä, niin minut pitää 
armahtaa.” (2. makkabilaiskirja 15/39)

Ihmisille on annettu ohjeet ylläpitää sitä, 
mutta he eivät ole  niin  tehneet: “Paljonkin, 
kaikin tavoin! Jumala on ensiksikin uskonut 
sanansa juuri heille. Mutta vaikka jotkut 
ovatkin olleet epäuskoisia, ei kai heidän 
epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta 
tyhjäksi?”(Roomalaiskirje 3/ 2-3)

Allah  Itse  on   päättänyt   vartioida   sitä   ja   
suojella   sitä  korruptiolta: “Totisesti, Me itse 
lähetämme maan päälle kehoituksen (esim. 
Koraanin), ja Me myös seisomme sen tukena.” 
(15/9)

“Kuinka saatatte sanoa, Me olemme viisaita, 
ja meillä on Herran laki Totisesti! Katso, 
valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden 
valhekynä.”(Jeremia 8/8)
“Mutta Herran kuormaa älkää enää mainitko. 
Sillä kuormaksi on tuleva jokaiselle hänen oma 
sanansa. Te vääntelette elävän Jumalan, teidän 
Jumalanne, sanoja.” (Jeremia 23/36)
“Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat 
oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä.”(Matteus 
15/9)

“…Totisesti, Koraani on ylevä Kirjoitus. Valhe 
ei siihen ylety, ei edestä eikä takaa;  [se  on]  
sanoma  viisaalta,  [Herralta] ylistetyltä.” 
(41/41-42)
“Ja tätä Koraania ei olisi yksikään muu 
kyennyt aikaansaamaan paitsi Allah, se on 
vahvistus sille, mikä ilmaistiin jo sitä ennen, ja 
kirjoituksen selitys, joka totisesti on kaikkien 
maailmojen Herralta saatu.”(10/37) “Eivätkö 
he sitten syvenny Koraaniin? Jos se ei olisi 
Allahista lähtöisin, niin he löytäisivät siitä 
lukuisia ristiriitaisuuksia.” (4/82)

Liite – Vertailutaulukko
Raamattu Koraani

Ihmiset voivat antaa syntejä anteeksi: 
“Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä 
kohti ja sanoi, Ottakaa Pyhä Henki. Jolle 
te annatte synnit anteeksi, hänelle ne 
ovat anteeksi annetut; jolta te kiellätte 
anteeksiannon, hän ei saa syntejään 
anteeksi.” (Johannes 20/22-23)

Allah yksin voi antaa syntejä anteeksi: “Ja 
jotka, tehtyään jotain alhaista tai rikottuaan 
itseään vastaan, muistavat Allahin ja anovat 
syntiään anteeksi - ja kukahan muu kuin 
Allah voi antaa synnit anteeksi? - eivätkä 
vastoin parempaa tietoaan paadu siinä, mitä 
ovat tehneet.” (3/135)
Rukoukset kohdistetaan suoraan Hänelle 
ilman mitään välittäjiä tai sovittelijoita: “Kun 
palvelijana sinulta [Muhammed] kysyvät 
jotakin Minusta - olen totisesti lähellä. 
Minä kuulen anovaisen rukouksen, kun hän 
huutaa Minua avukseen.”(2/186)
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“Tietämisemme on näet vajavaista ja 
profetoimisemme on vajavaista, mutta 
kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.” 
(1. kirje korinttilaisille 13/9-10)

“Tänä päivänä Minä olen saattanut 
täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut 
mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän 
osaksenne, olen armossani antanut islamin 
teidän uskonnoksenne.” (5/3)
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