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Tärkeitä huomioita
Mainitessaan profeetta Muhammadin muslimien tulee 
osoittaa kunnioitustaan hänelle sanomalla ”olkoon Jumalan 
rauha ja siunaukset hänen kanssaan iankaikkisesti”. Arabiaksi 
kirjoitusmuoto näyttää usein tältä:  Yksi mahdollinen 
translitteraatio tästä arabiankielisestä ilmaisusta on “sallalahu 
aleyhi wasallam”.

Tämä taskukirja on yleiskatsaus Islamiin ja opetuksiin, jotka 
Jumala on halunnut profeetta Muhammadin, olkoon Jumalan 
rauha ja siunaukset hänen kanssaan iankaikkisesti, opettavan 
seuraajilleen, muslimeille. 

Sivumäärän pitämiseksi kohtuullisena ja ilmaisuun ”olkoon 
Jumalan rauha ja siunaukset hänen kanssaan iankaikkisesti” 
tottumattoman lukijan sujuvan lukemisen edistämiseksi profeetta 
Muhammadin nimi esitetään tässä teoksessa usein ilman edellä 
mainittua lisäystä. Tarkoituksena ei ole osoittaa epäkunnioitusta 
profeetta Muhammadia  kohtaan. 

Muslimit uskovat, että on olemassa yksia ainoa Jumala, joka on 
luonut maailmankaikkeuden ja kaiken olevan. Muslimit käyttävät 
Jumalasta usein nimitystä Allah (katso lisää s.66).  Milloin tahansa 
tässä oppaassa mainitaan Jumala tai Herra tarkoittaa ilmaisu 
Allahia, olkoon Hän Ylistetty ja Ylhäinen. 

Tässä teoksessa arabiankieliset sanat on suomennettu 
vastaamaan suomen kielessä käytössä olevia ilmaisuja ja nimiä, 
tai ne on muutoin selitetty, mikäli niille ei ole suomenkielistä 
vastinetta. Arabiankielisistä ilmaisuista voidaan usein esittää 
erilaisia translitterointeja. Esimerkiksi nimi Muhammad 
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kirjoitetaan toisinaan Mohammad, Mohammed tai Muhammed. 
Tässä kirjassa käytetään muotoa Muhammad, paitsi viitattaessa 
muihin teoksiin, jolloin esitetään alkuperäinen kirjoitusmuoto. 
Esimerkiksi profeettojen arabiankieliset nimet on kirjoitettu 
translitteraatiomuotoon sulkumerkeissä. Tässä kirjassa viitataan 
usein termeihin ”sunna” ja ”hadith”. Lyhyesti ilmaistuna sunna 
tarkoittaa Muhammadin tapaa, käytäntöä tai toimintasuositusta 
(katso lisää s.179). Hadith puolestaan tarkoittaa Muhammadin 
ilmaiseman sunnan kuvausta ja kertojaketjua aina Muhammadiin 
itseensä asti (katso lisää s.179) Koraani jakautuu 114 suuraan 
(lukuun), ja jokainen suura jakautuu edelleen ayoihin (säkeisiin). 
Selkeyden vuoksi tässä teoksessa viitataan pääsääntöisesti 
lukuihin ja säkeisiin.

Kaikki tässä oppaassa esitetyt tiedot on hankittu autenttisista 
lähteistä kirjoittajan parhaan tiedon mukaan. Myös käännös on 
tehty kääntäjän parhaimman kyvyn mukaan. Mikäli lähdekirjoista 
ei ole ollut saatavilla suomennoksia, on lainattu teksti käännetty 
suomeksi tätä teosta varten. Koraanin suomennokset on 
lainattu Basam Booksin kustantaman ja Jaakko Hämeen-Anttilan 
suomentaman Koraanin 2. painoksesta, joka on julkaistu vuonna 
2017. 

Lukijaa pyydetään lähettämään mahdolliset kommentit 
osoitteeseen: muhammadpocketguide@gmail.com 

"Samankaltaisuuteni minun ja ennen minua 

saapuneiden profeettojen välillä on kuin miehen 

valmiiksi rakentama talo, josta puuttuu yksi tiili. 

Kun ihmiset näkevät tuon talon, he ihailevat sen 

kauneutta ja sanovat: Kuinka upea talo olisikaan, 

jos vain puuttuva tiili laitettaisiin paikalleen! Minä 

olen tuo tiili, ja minä olen viimeinen profeetta ."

Muhammad 
(olkoon Jumalan rauha ja siunaukset hänen kanssaan 

iankaikkisesti)

(Bukhari 4.734, 4.735)
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Kaikki ylistys olkaan Jumalalle, maailmankaikkeuden 
ja kaiken olevan Herralle. Hän loi ihmisen 
parhaimpaan muotoon ja antoi ihmiselle kyvyn 
kuulla, nähdä ja ajatella. Jumala teki ihmisestä 
seuraajansa maan päällä ja antoi ihmisten vastuulle 
maan kehittämisen ja pahan välttämisen. Niinpä 
ihmisen tulisi palvoa Jumalaa ja seurata Hänen 
lakiaan maan päällä. Luojamme määräykset ovat 
selvät. Nuo määräykset ohjaavat ihmisiä tekemään 
hyviä tekoja ja välttämään kaikkia pahoja tekoja ja 
inhottavuuksia.

Luojamme on tehnyt ihmiselämästä lyhyen ja 
väliaikaisen. Elämä maan päällä on silta ikuiseen 
elämään tuonpuoleisessa. Kuka tahansa tekee 
elämänsä aikana hyviä tekoja, saa niistä palkkionsa 
ja kuka tahansa tekee pahoja tekoja, saa niistä 
rangaistuksensa. 

Jumala on aikakausien aikana lähettänyt useita 
sanansaattajia ihmisille ohjatakseen heitä Luojansa 
luo ja selittääkseen heille, miksi heidät on luotu, ja 
mikä on elämän tarkoitus.  Esimerkiksi Nooa (Nuh), 
Abraham (Ibrahim), Mooses (Musa), Jeesus (Isa) ja 
Muhammad, rauha heidän kaikkien sieluilleen, ovat 
kaikki saman Jumalan lähettiläitä ja profeettoja. 
Profeetta Muhammad eroaa kuitenkin muista 

profeetoista muutamalla erityisellä tavalla. Jumala valitsi 
hänet viimeiseksi jumalallisen viestin sanansaattajaksi 
ihmiskunnalle. Tuo viesti on taltioitu Koraaniin, joka on 
viimeinen ihmisille annettu Pyhä kirja. Myös profeetta 
Muhammadin elämä on käytännön esimerkki Jumalan 
käskyjen täyttämisestä. Hänen opetuksensa osoittavat, 
että harras ja vilpitön Jumalan ohjeiden noudattaminen 
tuo mukanaan hyväntahtoisuutta, hyvinvointia ja 
rauhaa koko ihmiskunnalle. Profeetta Muhammad  asetti 
moraalisen perustan sivistyneelle yhteiskunnalle. Tämä oli 
käännekohta ihmiskunnan kehitykselle. 

Tänä päivänä maailmaa vaivaavat lukuisat sosiaaliset, 
taloudelliset ja poliittiset ongelmat sekä useat katastrofit. 
Ihmiset etsivät erilaisia keinoja paetakseen näitä 
ahdistuksia. 

Tämä Osoul Centerin toimittama opas profeetta 
Muhammadin elämästä ja opetuksista pyrkii 
keventämään ihmisten sydämiä. Profeetta Muhammadin 
seuraajien noudattaessa Koraania ja profeetta 
Muhammadin opetuksia heidän oli mahdollista edistää 
oikeudenmukaisuutta, armoa ja hyväntahtoisuutta minne 
ikinä he kulkivatkaan.

Nykypäivän ongelmat maailmassa ajavat ihmisiä 
väkivaltaan ja terrorismiin. Valitettavasti jotkin mediatahot 



Erityiskiitokset seuraaville tahoille heidän ystävällisestä 
tuestaan ja yhteistyöstä: 

Al Madinah Research ja Studies Center, Saudi-Arabia 

Ministry of Awqaf (Endowments) ja Islamic Affairs, Kuwait

Islamic Affairs ja Charitable Activities Department   
Dubai - Yhdistyneet Arabiemiraatit

Ministry of Awqaf ja Islamic Affairs, Jordania 

Islamic Religious Council of Singapore

Department of Islamic Development, JAKIM, Malesia

Ahmed Al-Fateh Islamic Center, Bahrain

Uskonnollisten ministerien ministeriö, Indonesia

Finnish Islamic Congregation
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haluavat epäreilusti yhdistää väkivallan profeetta 
Muhammadin opetuksiin.

Tämän tiiviin oppaan tarkoituksena on tarjota lukijalle 
nopea, helppo ja autenttisiin lähteisiin perustuva 
tietopaketti Islamista ja profeetta Muhammadin ihmisille 
välittämistä jumalallisista opetuksista, jotka toivat rauhan 
Arabian niemimaahan ihmisille, jotka hyväksyivät Jumalan 
viestin.

Koraani ja nuo opetukset ovat pohjana eettisille arvoille 
ja periaatteille sekä käyttäytymismalleille islamilaisissa 
yhteiskunnissa; Muhammadin välittämät opetukset 
ovat islamilaisen sivilisaation perusteita. Jumala sanoo 
Koraanissa Muhammadista: ”Olemme lähettäneet sinut 
vain armoksi ihmisille.” Koraani 21:107. Me pyydämme 
Herraamme, maailmankaikkeuden ja kaiken olevan Luojaa 
ohjaamaan meitä oikealle ja suoralle tielle. 

Osoul Global Center

Add details here 
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Arabiaksi nimi ”Muhammad” tarkoittaa henkilöä, jota 
ylistetään säännöllisesti ja usein hänen hyvistä teoistaan. 

Siten nimi ”Muhammad” tarkoittaa kunnioitettavaa 
henkilöä.

Tämä kuva on itseasiassa nimi 
Muhammad kirjoitettuna arabiaksi taiteellisella 
tavalla.  Teksti näyttää moskeijan yläosalta, jossa kupoli 
on nimen Muhammad ”h” kirjain. Ylhäällä olevan 
kuvan alaosa muodustuu arabiankielisestä sanasta 
”rasoolu-Allah”,  joka tarkoittaa Jumalan 
lähettilästä. 

Viisikulmio on muodostettu Muhammadin nimestä 
kalligrafisesti kirjoitettuna ja 6 kertaa toistettuna.

Tekstien taitelijana Farid Al-Ali
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John Adair
Teoksen “the Leadership of Muhammad” kirjoittaja. 
Yhdistyneiden kansakuntien henkilöstön koulutuskeskuksen 
puheenjohtaja johtajuustutkimuksessa Torinossa.

“Profeetta Muhammadin elämässä useammin kuin 
kerran ilmennyt johtajuus tukee hyvin sitä yleiskäsitystä, 
joka meillä on johtajuuden luonteesta ja johtamisesta 
käytännössä. Jokainen voi itse päätellä kuinka lähelle 
Muhammad tuli tätä ideaalia.”

William Montgomery Watt
(1909 – 2006) Skotlantilainen historoitsija ja arabian 
ja Islamin opintojen emeritusprofessori Edinburghin 
yliopistossa. Watt on kirjoittanut teoksen “Muhammed 
at Mecca”. Lainaus teoksesta (“Muhammed at Mecca”, 
Oxford, 1953 s.52): 

“Hänen valmiutensa tulla vainotuksi uskonsa tähden, häntä 
seuranneiden, häneen uskoneiden ja häntä johtajanaan 
kunnioittaneiden ihmisten korkea moraali sekä hänen 
lopullisen saavutuksensa suuruus – kaikki puhuvat hänen 
perustavanlaatuisen rehellisyytensä puolesta. Kukaan 
historian suurhenkilöistä ei ole yhtä vähän arvostettu 
länsimaissa kuin Muhammad.”
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William Durant
(1885-1981) Amerikkalainen historoitsija, filosofi ja teoksen 
“the Story of Civilization” kirjoittaja. Lainaus teoksesta 

(“The Story of Civilization”.  osa 4, vol. 4, s. 25): 

“Hänen nimensä, joka tarkoittaa “suuresti ylistetty“, sopii 
hyvin eräisiin Raamatun jakeisiin, joissa ennustetaan 
hänen tulemisensa. Muhammadin ei koskaan 
tiedetty kirjoittaneen mitään itse. Hänen ilmeinen 
lukutaidottomuutensa ei estänyt häntä lausumasta 
Koraania, joka on kuuluisin ja vaikuttavin arabiankielinen 
kirja.”

Johann Wolfgang Von Goethe
(1749 - 1832) tunnettu Eurooppalainen runoilija. 
Teoksen “Noten und Abhandlungen zum Weststlichen 
Dvan”, WA I, 7, 32 kirjoittaja.  

“Hän on profeetta eikä runoilija, ja sen vuoksi Koraani 
tulee nähdä jumalallisena lakina, eikä ihmisen tekeleenä 
koulutusta tai viihdettä varten.”

Mahatma Gandhi
(1869 - 1948) Intian itsenäisyysliikkeen poliittinen ja 
hengellinen johtaja 

“Halusin tietää, kenellä on kiistattomasti suurin vaikutusvalta 
miljoonien ihmisten sydämiin. Tulin vakuuttuneeksi, 
ettei miekka (väkivalta) vakiinnuttanut Islamin asemaa. 
Ankara yksinkertaisuus, profeetta Muhammadin 
äärimmäinen vaatimattomuus, hänen tarkka tapansa 
pitää kiinni lupauksistaan, hänen vahva omistautumisensa 
ystävilleen ja seuraajilleen, hänen pelottomuutensa ja täysi 
luottamuksensa Jumalaan ja hänen omaan tehtäväänsä 
vakiinnuttivat Islamin aseman. Luettuani hänen elämästään 
kertovan kirjan toisen osan olin harmissani, ettei minun 
ollut mahdollista lukea enemmän hänen suurenmoisesta 
elämästään.”

Alphonse de Lamartine
(1790-1869) Ranskalainen runoilija, kirjailija ja poliitikko. 

Ote teoksesta "Histoire De La Turquie", julkaistu Pariisissa 

vuonna 1854, Vol. II, sivut. 276-277: 

“Filosofi, puhuja, apostoli, lainsäätäjä, taistelija, ajatusten 
valloittaja, rationaalisten oppien säilyttäjä, uskonlahkosta, 
josta ei ole kuvia: tätä on Muhammad. Kaikkien ihmisen 
suuruutta mittaavien standardien valossa voimme kysyä, 
onko olemassa ketään yhtä mahtavaa kuin hän?”
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Thomas Carlyle   
(1795 - 1881) Skotlantilainen historoitsija, filosofi ja teoksen 
“Heroes and Hero Worship and the Heroic in History” 
kirjoittaja. 

“Kuinka yksi mies omakätisesti pystyi 
yhdistämään sotivat heimot ja vaeltavat beduiinit kaikkein 
voimakkaimaksi ja sivistyneeksi kansaksi alle kahdessa 
vuosikymmenessä?”
Huomautus: Thomas Carlyle yritti kartoittaa ihmisen älykkyyden kehitystä käyttämällä 
historiallisia henkilöitä koordinaatteina ja asetti profeetta Muhammadin kirjassaan 
erityisasemaan otsikolla ”Hero as a Prophet”. 

Maurice Bucaille   
(1920 - 1998)  Ranskalainen lääkäri ja gastroenterologian 
erikoislääkäri. Ranskalaisen egyptologian seuran jäsen. 
Teoksen "The Bible, The Quran and Science" kirjoittaja. 

“Islam opettaa, että Jumala on antanut 
ihmiselle kyvyn järkeillä, ja tämän vuoksi Hän odottaa 
ihmisen pohtivan asioita objektiivisesti ja systemaattisesti. 
Muhammadin aikana ihmisillä olevan tiedon 
näkökulmasta katsottuna on mahdotonta, että Koraanin 
jakeet olisivat voineet olla ihmistyötä. Täysin objektiivinen 
tutkimus Koraanista modernin tieteen valossa johtaa 
lopputulokseen, jossa tunnustamme Koraanin ja tieteen 
sopusoinnun."

Leo Tolstoy
(1828 - 1910) Kuuluisa venäläinen kirjoittaja ja kirjailija. 
Teoksen ”Sota ja rauha” kirjoittaja

“Ei ole epäilystäkään, etteikö profeetta Muhammad 
olisi ollut yksi suurimmista maailmanparantajista, joka 
palveli sosiaalijärjestelmää merkittävästi. Hän johdatti 
koko kansakunnan totuuden valaistumiseen ja sai heidät 
pyrkimään kohti rauhaa sekä esti heitä vuodattamasta 
verta ja uhraamasta ihmisuhreja. Hän avasi kansalleen 
tien kehitykseen ja sivistykseen. Vain vahva ihminen voi 
tehdä tällaisen suurenmoisen teon, ja tällainen henkilö on 
ansainnut tulla huomioiduksi kunnioittavasti ja ihaillen.”

Reverend Reginald Bosworth Smith 
(1839-1908)  Teoksen “Mohammad and Mohammedanism” 

kirjoittaja. Ote teoksesta “Mohammad and Mohammedanism”, 

julkaistu Lontoossa vuonna 1874, s. 92: 

“Valtion ja kirkon päämies, hän oli yhtä aikaa kuin Ceasar 
ja Paavi, mutta hän oli Paavi ilman paavin määräyksiä ja 
Caesar ilman Caesarin legioonaa, armeijaa, henkivartijoita, 
palatsia ja kiinteitä tuloja. Jos jollakulla on joskus ollut 
oikeus sanoa, että hän hallitsi Jumalan oikeudella, tuo 
henkilö on Muhammad, sillä hänellä oli kaikki valta ilman 
välineitä ja niiden tukea. Hän ei välittänyt vallasta. Hänen 
yksityiselämänsä yksinkertaisuus piti yhtä hänen julkisen 
elämänsa yksinkertaisuuden kanssa.”
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Miltä hän näytti? 
Muhammad oli ylhäisestä 
arabisuvusta, ja hänen 
vaaleassa ihossaan oli vivahdus  
vaaleanpunaista. Hän oli 
hieman keskimääräistä pidempi 
ja voimakasrakenteinen leveine 
harteineen. Hänen vatsansa 
ei koskaan pullistunut ulospäin. Hän käveli reippaasti 
ja päättäväisesti. Seuraajiensa mukaan Muhammad 
oli komea mies. Muhammadilla oli ulkoneva otsa, 
teräväkärkinen nenä, pitkät silmäripset, isot mustat silmät, 
suorat hampaat ja miellyttävä hymy. Hänellä oli paksu 
parta ja hieman kiharat mustat hiukset, joiden joukossa 
oli muutamia valkoisia suortuvia. Seuraajiensa mukaan 
hänellä oli ystävälliset, kirkkaat kasvot. Muhammad ei 
nauranut kovaäänisesti; hänen naurunsa oli pikemminkin 
hymy, joka paljasti valkoiset hampaat. Ihmiset hänen 
ympärillään tunsivat hänet iloisena ja avoimena 
persoonana.  

Muhammadin henkilöhahmo
Luku 2
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Muslimeilla ei ole kuvituksia profeetta Muhammadista tai 
muista profeetoista, jotta vältettäisiin profeettojen ja kuvien 
palvonta. Kyse on myös kunnioituksesta; kukaan ei koskaan 
voi luoda mitään Jumalan luomaan verrattavaa. Muhammad 
on kuitenkin aikaisempia Jumalan lähettiläitä paljon 
tunnistetumpi historiallinen hahmo, sillä hänen seuraajansa 
ja perheenjäsenensä kuvasivat tarkkaan millainen hän oli ja 
tallensivat useita tarinoita hänestä jälkipolville.

20 21

"Muhammadin ominaisuudet" -henkilökuva :
Dokumentoidut luonteenpiirteet ja ominaisuudet hänen 
seuraajiensa mukaan 
Tekijä: espanjalainen kalligrafi Nuria García Masip
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Hänen temperamenttinsa
Muhammad ei koskaan puhunut 
röyhkeästi tai tiuskinut. Hän ei 
puhunut muuta kuin totta, edes 
vitsailleissaan, eikä koskaan kiroillut. 
Muhammad piti tunteensa kurissa. 
Jos hän oli ärsyyntynyt jostakin, hän 
kääntyi pois tai oli hiljaa. Hän ei ollut 
vihainen vahingoittajiaan kohtaan, vaan armelias ja 
anteeksiantavainen. Hän ei koskaan lyönyt naisia, eikä 
palvelijoita eikä ketään muitakaan, paitsi vihollisia 
taisteluissa. Jos joku kuitenkin rikkoi Jumalan lakia 
vastaan, Muhammad suuttui ja piti tiukasti kiinni asian 
oikeasta laidasta. Kukaan ei asettunut häntä vastaan 
asioissa, joissa Herran totuutta uhmattiin; Muhammad 
suojeli Koraanin sanaa. Muhammad ei koskaan vihastunut 
omasta puolestaan. 

Hänen vuorovaikutuksensa ihmisten kanssa
Muhammad oli aina se, joka tervehti ihmisiä ensin eikä 
koskaan ollut ensimmäisenä vetämässä kättään pois 
käteltäessä.

Kuka tahansa tapasi hänet yllättäen, tunsi kunnioitusta 
häntä kohtaan. Ja kuka tahansa hänet tunteva, joka vietti 
aikaa tai oli hänen kanssaan tekemisissä, rakasti häntä. 
Hän oli lempeä luonteeltaan eikä koskaan ollut karkea tai 

Hänen persoonansa
Muhammad oli aina hyväntuulinen, luonnostaan 
rento ja hyvätapainen. Hän ei koskaan puhunut 
loukkaavasti tai röyhkeästi. Hän ei etsinyt 
virheitä muista eikä myöskään kehunut muita 
liikaa. 

Hänen tapansa puhua
Muhammad ei puhunut turhia, ja 
hän meni aina kiertelemättä suoraan asiaan. Hänen 
puheensa oli huoliteltua, ja hän ilmaisi itseään tiivistetysti 
muutamalla sanalla. Hän puhui ylivertaisesti ilman 
joutavuuksia, mutta ei kuitenkaan liian lyhyesti. 

Jos Muhammad halusi korostaa jotakin, hän tapasi toistaa 
asian kolme kertaa ja korostaa asian merkitystä elehtien. 
Hän ei puhunut paitsi Jumalan palkkion toivossa. Hän 
kertoi seuraajilleen:

"Heille, jotka lopettavat riidan, vaikka olisivat oikeassa, 
voin luvata asumuksen Paratiisin laitamilta ja heille, jotka 
lopettavat valehtelemisen, vaikka vain pilaillessaan, lupaan 
asumuksen keskeltä Paratiisia ja heille, jotka käyttäytyvät 
hyvin, lupaan asumuksen korkeimmasta Paratiisista." 
 (Sahih Abu Dawood, 4974/4800)
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Profeetta Muhammadin Medinaan 
saapumisen jälkeen rakennettu koti 
ja moskeija kuvattuna kuvausten ja 
mielikuvan perusteella.

Profeetta Muhammadin moskeija 
kuvauksen ja mielikuvan  
perusteella.

Hän julisti zakat-almuina (zakat on muslimien 
velvollisuus antaa varallisuudestaan vähävaraisille) 
annettujen varojen olevan laittomia hänelle ja 
hänen perheelleen. Hän oli tästä asiasta niin 
tarkka, ettei sallinut perheenjäsentensä toimia 
yhteisön almujen kerääjinä. Hänen talonsa 
oli vain polttamattomista savitiilistä 
rakennettu maja, jonka katto  oli tehty palmupuun lehdistä 
ja kamelinnahasta.

Kuollessaan Muhammad ei jättänyt jälkeensä muuta 
arvokasta kuin valkoisen muulinsa ja maatilkun, jonka hän 
oli omistanut muslimiyhteisön hyväksi. (Sahih Bukhari).

ylimielinen. Kun hän huomioi jotakuta, hän kiinnitti tähän 
täyden huomionsa. Jos joku kutsui häntä, Muhammad ei 
ainoastaan kääntänyt kasvojaan kutsujan puoleen, vaan 
kääntyi kokonaan kutsujaa kohti. 

Tullessaan ryhmätapaamisiin Muhammad 
istui aina lähimpään vapaaseen paikkaan. 
Hän ei pitänyt paikkojen varaamisesta 
ja ohjeisti seuraajiaan seuraamaan 
esimerkkiään. Hän tapasi antaa täyden 
huomionsa lähellä istuvilleen siten, 
ettei kukaan kokenut, että toiselle olisi 
annettu enemmän huomiota kuin toiselle. Muhammad oli 
oikeudenmukainen seuraajiaan ja kaikkia ihmisiä kohtaan. 
Hänen seuraajansa erosivat toisistaan vain hyveellisyytensä 
ja Jumalalle omistautuneisuutensa perusteella. 

Hänen elämäntyylinsä

Kaikki mitä Muhammad teki oli 
maltillista. Hän ei kritisoinut tai  ylistänyt 
liikaa hänelle valmistettua ruokaa tai 

juomaa. Kotona hän jakoi aikansa kolmeen osaan: yksi 
kolmasosa ajasta oli omistettu Jumalalle, yksi perheelle ja 
yksi hänelle itselleen. Hän auttoi aina kotitöissä ja toisinaan 
paikkasi vaatteitaan, korjasi kenkiään ja lakaisi lattioita. 
Hän pukeutui hyvin ja tuoksui hyvältä. Aamurukouksen 
jälkeen hän tapasi istua moskeijassa lausumassa Koraanin 
säkeitä ja ylistämässä Jumalaa auringonnousuun asti. 
Keskiyön jälkeen hän tapasi nousta rukoilemaan erityisen 
yörukouksen (vapaaehtoinen lisärukous Tahajjud).
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Muhammad sanoi: ”Mitä tekemistä minulla on näiden maallisten 
asioiden kanssa? Minun yhteyteni tähän maailmaan on sama 
kuin matkalaisen, joka lepää hetken puun varjossa ja jatkaa sitten 
matkaansa”. (2/666- 2788, Musnad Ahmad, kertojana Abdullah bin Abbas)
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Henkilötiedot
Nimi Muhammad 

Isän nimi Abdullah Abdul-Muttalibin poika (sukujuuret 
yltävät aina profeetta Ismaelin kautta profeetta 
Abrahamiin asti)

Sukunimi
(heimon nimi)

Muhammad oli Bani-Hashim -perheestä (Bani-
Hashim oli Arabiassa korkea-arvoisen Quraish-
heimon sukuhaara) 

Syntymäaika 570 jaa. 1

Syntymäpaikka Mekka, Arabian niemimaa (nykyinen Saudi-
Arabia)

Kuolinpäivä 6. kesäkuuta 632 jaa. (näihin aikoihin, hän oli 
kuollessaan 63-vuotias) 

Kuolin- ja 
hautauspaikka

Medina (n. 400km Mekasta pohjoiseen)
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Työelämä

Lapsuus- 
n.25 
vuotta

Muhammad työskenteli paimenena kaitsien 
muiden lampaita ja vuohia. Lisäksi hän työskenteli 
liiketoiminnan parissa setänsä Abu-Talibin 
työläisenä. Autenttisten lähteiden mukaan 
Muhammad oli vain 12-vuotias kun hän lähti Abu-
Talibin kanssa ensimmäiselle kauppamatkalleen 
Syyriaan.

n.25 
vuotta-
40 vuotta

Muhammad työskenteli kauppamiehenä 
Khadijah-nimiselle varakkaalle naiselle, joka teki 
kauppaa ostamalla hyödykkeitä yhdeltä alueelta 
ja myymällä ne toiselle alueelle. 

Muhammad oli tunnettu täsmällisyydestään, 
oikeudenmukaisuudestaan ja luotettavuudestaan. 
Ei mennyt kauan, kun hän ansaitsi mekkalaisilta 
arvonimen “As-Sadiqul Ameen”, joka tarkoittaa 
”hän, joka on rehellinen ja luotettava”. 

40-63 
vuotta

Ollessaan 40-vuotias vuonna 610 jaa. Muhammad 
koki jumalallisen ilmestyksen ja omisti elämänsä 
täysin Jumalan viestin välittämiselle koko 
ihmiskunnalle. Muhammad opetti ihmisille, että 
Jumala on yksi, ja hän välitti ihmiskunnalle Jumalan 
kirjan, Koraanin, joka vaatii ihmisiltä sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, rauhaa, harmoniaa ja 
hyvinvointia.

Lapsuus ja nuoruus
Syntymä- 
2 vuotta  

Muhammadilla ei ollut sisaruksia. Hänen isänsä 
kuoli ennen kuin hän syntyi. Muhammadin 
äiti lähetti lapsensa Halima-nimisen imettäjän 
imetettäväksi Mekan ulkopuolella (tämä oli 
tuolloin  yleinen käytäntö arabien keskuudessa).

2-6 vuotta Muhammad eli äitinsä Aaminahin kanssa kunnes 
äiti kuoli vuonna 576 jaa.

6-8 vuotta Muhammad asui isoisänsä Abdul-Muttalibin luona 
kunnes isoisä kuoli.

8-25 vuotta Muhammad asui kymmenlapsisen setänsä (isän 
veli) Abu-Talibin luona

Koulutus
Muhammad  oli lukutaidoton: Hän ei osannut lukea 
eikä kirjoittaa. Imetysaikaa lukuunottamatta hän ei asunut 
Mekan ulkopuolella ennen profeettuuttaan, eikä hän  
pyrkinyt opiskelemaan ajan tieteitä. Muslimit uskovat, ettei 
Muhammad kirjoittanut tai keksinyt Koraania. Hän välitti 
Jumalan viestin ihmiskunnalle sanasta 
sanaan vaihtamatta mitään omiin 
sanoihinsa.
Muhammadin sanonnat 
ja opetukset ovat erillään 
Koraanista; Ne ovat koottuina 
hadith ja sunna -teoksiin, 
jotka kertovat mm. hänen 
elämäntavoistaan ja Koraanin 
tulkinnasta (katso lisää s.179). 2
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Kuva on otettu Baqee-
hautausmaalta, joka on 
profeetta Muhammadin 
moskeijan vieressä Medinassa. 
Osa Muhammadin seuraajista, 
sukulaisista, vaimoista ja 
lapsista on haudattu tälle 
hautausmaalle.  

Mekan Al-Ma'ala hautausmaa, 
jonne Khadijah on haudattu.

Muhammad rakasti 
Khadijahia ja oli hänelle 

uskollinen

Muhammad kuvasi 
häntä usein parhaaksi 

naiseksi elinaikanaan ja 
vertasi häntä Mariaan 

(Mariam), Jeesuksen (Isa) 
äitiin, joka oli myös paras 

nainen elinaikanaan.
( Bukhari)

Siviilisääty
Naimisissa yhden naisen kanssa 25 vuotta:  Muhammad 
nai Khadijahin, Khuwaylidin tyttären, joka oli ylhäisestä 
Asad-perheestä. 

Khadijah oli leski ja arvostettu yhteisössään. Muhammadin 
työskenneltyä Khadijahille kahden vuoden ajan Khadijah 
ehdotti Muhammadille avioliittoa kolmannen henkilön 
välityksellä. Khadijah oli huomannut, että Muhammad oli 
erittäin lojaali, rehellinen ja siveellinen.  

Onnistunut avioliitto: Khadijah oli 15 vuotta vanhempi 
kuin Muhammad, mutta ikäero ei ollut onnistuneen 
avioliiton este ja avioliitto kestikin 25 vuotta3 , kunnes 
Khadijah kuoli vuonna 619 65-vuotiaana (katso luku 6).

Kuuden lapsen isä ja perhekeskeinen mies:

Muhammad ja Khadijah elivät 
harmoniassa ja rauhassa. 
Heillä oli neljä tytärtä (Zaynab, 
Ruqayya, Um Kulthoum 
ja Fatima) ja kaksi poikaa 
(Al-Qasim, joka menehtyi 
3-vuotiaana ja Abdullah, 
joka menehtyi 4-vuotiaana). 
Muhammad tapasi viettää 
aikaa perheensä kanssa, 
auttaa vaimoaan kotitöissä, 
ommella omat vaatteensa ja 
huolehtia lapsista.
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ja toisaalta hänen henkeään uhkaamalla. He yrittivät 
myös estää ihmisiä kuuntelemasta Muhammadia. Mekan 
päälliköt osoittivat avointa vihamielisyyttä muslimeja 
kohtaan: he vainosivat sekä kiduttivat muslimeista 
köyhimpiä ja heikoimpia. 

Muhammad tuki seuraajiaan ja lähetti heistä 
joitakin Abyssiniaan: Muhammad oli erittäin läheinen 
seuraajiensa kanssa. Hän tapasi heitä Al-Arqam-talossa, 
joka oli kuin pieni opisto. Muhammad opetti heille arvoja ja 
moraaliperiaatteita sekä iskosti heihin vastuullisuudentajun 
ja omistautumisenhalun. Muhammad näki seuraajiensa 
kärsivän Islamin tähden ja kehotti osaa heistä hakemaan 
turvapaikkaa Abyssiniasta (nykyinen Etiopia) kuvaillen 
sitä hyveelliseksi maaksi johtajanaan rehellinen kristitty 
kuningas, jonka alaisuudessa ketään ei kohdeltu 
epäoikeudenmukaisesti.

Kaksi vaikutusvaltaista miestä kääntyy Islaminuskoon: 
Kaksi vahvaa ja kunnioitettua Mekkalaista tunnusti Islamin 
uskonnokseen: Omar Bin Al-Khattab ja Hamza Bin Abdul-
Muttalib, joka oli Muhammadin setä. Tämä oli tärkeä 
käännekohta muslimeille. Hamzasta tuli Muhammadin 
vahva tukija ja suojelija, kunnes hän menehtyi  Uhudin 
taistelussa vuonna 625. Kolme vuotta Muhammadin 
kuoleman jälkeen Omarista tuli seuraava kalifi ja hän 
hallitsi islamilaista valtiota 11 vuotta.

610 jaa.
Jumalalliset ilmestykset alkoivat
Muhammad sai ensimmäisen ilmestyksen Jumalalta, 
ja Jumala teki hänestä sanansaattajansa koko 
ihmiskunnalle. Tämä tehtävä vaati järkähtämätöntä uskoa, 
antaumuksellisuutta, sitoutumista ja rehellisyyttä.

610- 612 jaa.
Muslimeiden ydinjoukko muodostuu 
Muhammad kutsui ystävänsä, tukijansa ja valitut henkilöt 
uskomaan yhteen Jumalaan ja vastaanottamaan Islamin uskon 
Jumalan viimeisenä viestinä ihmiskunnalle. Profeettuuden 
3  ensimmäisen vuoden aikana n.130 ihmistä kääntyi 
Islaminuskoon muodostaen vahvan ydinjoukon, joka alkoi 
levittää Islamin sanomaa julkisesti. Tämän joukkion jäsenet  
tulivat erilaisista taustoista: osa oli rikkaita ja osa oli köyhiä.  

613- 615 jaa.
Muhammadin julkista kutsumustyötä aletaan vastustaa
Muhammad ja hänen seuraajansa alkoivat levittää Islamin 
sanomaa julkisesti. Vaikka Muhammad oli tunnettu 
luotettavana ja rehellisenä miehenä, Mekan päälliköt eivät 
uskoneet hänen uskonviestiinsä, vaan sanoivat hänen 
olevan runoilija, taikuri ja päästään sekaisin.

Muhammadia houkuteltiin ja uhkailtiin: Mekan päälliköt 
yrittivät estää Muhammadia jatkamasta Islamin levittämistä 
houkuttelemalla häntä maallisilla rikkauksilla sekä vallalla 

Tehtävä suoritettu 23 vuodessa
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profeetan ja Jumalan sanansaattajan, kanssa uudestaan 
vuoden päästä pyhiinvaellukselle tullessaan.

Uudet muslimit vannovat uskollisuutta

Sama Yathribi-ryhmä saapui vuonna 621 kuuden muun 
henkilön kanssa. He vannoivat uskollisuutta Muhammadille 
eli tunnustivat hänet Jumalan lähettilääksi.

Aqaba moskeija, joka tunnetaan myös nimellä Al-Bay’aa -moskeija ("Valan 
moskeija") 5

616- 618 jaa.
Muhammadin boikotointi: Mekan päälliköt boikotoivat 
Muhammadia ja hänen seuraajiaan asettamalla heidät 
sosiaaliseen ja taloudelliseen saartoon, joka kesti kolme 
vuotta. Tänä aikana Muhammad ja hänen seuraajansa 
kärsivät suunnattomasti. Tämä vaikea ajanjakso testasi 
heidän kärsivällisyyttään, uskoaan ja omistautumistaan 
totuudelle. 

619- 620 jaa.
Surun vuosi: Mekan päälliköt purkivat saartoyrityksensä, 
sillä he havaitsivat, ettei sillä ollut haluttua vaikutusta 
murtaa muslimeita. Samana vuonna sekä Muhammadin 
vaimo Khadijah että setä Abu-Talib nukkuivat pois.  

Muhammad menetti toivonsa Mekan suhteen ja päätti 
yrittää välittää Jumalan viestiä ja etsiä tukea Mekan 
ulkopuolella. Hän meni Ta’ifin kaupunkiin, mutta kohtasi 
vain vihamielisyyttä4. Lisäksi hän kertoi Islamista yli 
20 arabiheimolle, mutta hänen viestinsä ei kohdannut 
positiivista vastaanottoa.

620- 622 jaa.
Toivonpilkahdus: Muhammad tapasi kuusi Yathribista 
(n. 400 km Mekasta pohjoiseen) kotoisin olevaa 
henkilöä pyhiinvaelluksella Mekassa ja kertoi heille 
Islamista. He uskoivat Muhammadin sanomaan ja 
palasivat kaupunkiinsa tarkoituksenaan kutsua lisää 
ihmisiä Islamiin omista heimoistaan ja muista Yathribin 
heimoista. He sopivat tapaavansa Muhammadin, 
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He lupasivat hänelle: (1) olla palvomatta mitään 
muuta kuin Allahia, Jumalaa (2) olla varastamatta (3) 
olla tekemättä aviorikosta (4) olla tappamatta (5) olla 
solvaamatta naapuriaan ja (6) totella Jumalan lähettilästä

Tämä ryhmä meni takaisin Yathribiin ja kutsui 
heimopäälliköitään ja muita kaupunkilaisia liittymään 
Islamin uskoon. Seuraavana vuonna 622 he palasivat 
pyhiinvaellukselle mukanaan yli 70 naista ja miestä. Tämä 
uusi ryhmä vannoi samanlaisen valan kuin ryhmä vuotta 
aikaisemmin. 
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Muhammad muutti monikulttuurisen Yathribin 
nimen: Muhammad antoi Yathribin uudeksi nimeksi 
Medina (Madinah).    
 
Mekan muslimien muuton jälkeen Yathrib ei enää ollut 
tietyn arabiryhmän kaupunki, vaan siitä tuli kaikkien 
Islaminuskoisten kotikaupunki.

Muhammad peräänkuulutti rauhaa ja yhtenäisyyttä 
Medinassa Ensimmäisessä medinalaisille osoitetussa 
julkisessa puheessa Muhammad kehotti kaupunkilaisia  
harmonian ja sosiaalisen yhtenäisyyden edistämiseen. 

Koska Yathribissa oli juutalaisheimoja ja arabeja, 
jotka eivät kääntyneet Islaminuskoon, Muhammad 
ei nimennyt kaupunkia ”Islamin kaupungiksi”. Sen 
sijaan hän nimesi sen ”Medinaksi”, joka tarkoittaa 
kaupunkia. Tässä kaupungissa kaikilla sen 
asukkailla oli yhtäläiset kansalaisuusoikeudet.  

”Oi ihmiset, tavoitelkaa ja levittäkää rauhaa ja antakaa 
ruokaa toisillenne, pitäkää huolta sukulaisistanne ja 
rukoilkaa Jumalaa öisin, kun muut nukkuvat, jotta pääsisitte 
levollisesti Paratiisiin”  (Ibn Majah, 4331) ja (Tirmidhi, 5842) 

Jumala ohjeisti Muhammadia 
motivoimaan ihmisiä rakastamaan 
toisiaan, elämään sovussa ja 
harmoniassa sekä vahvistamaan 
uskoaan monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa.
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Uusi muslimiyhteisö muodostui 400km pohjoiseen 
Mekasta: Yathribin kahden suurimman heimon (Aws ja 
Khazraj) johtajat hyväksyivät Islamin sanoman ja sitä myötä 
myös heidän heimolaisensa kääntyivät Islamiin. Yathribin 
muslimit kutsuivat Muhammadin, Jumalan profeetan, 
muuttamaan Yathribiin, jotta hän voisi olla siellä heidän 
johtajansa ja ohjaajansa. 

622 jaa.
Mekan johtajat suunnittelevat Muhammadin 
murhaamista; muuttotaival Yathribiin alkoi Asioiden tila 
Mekassa alkoi huonontua. Muhammad pyysi seuraajiaan 
muuttamaan Yathribiin6. Muhammad muutti heidän 
perässään Yathribiin syyskuussa vuonna 622. Hänen 
muuttonsa oli Islamin historian tärkein käännekohta. 
Yathribissa Islam kukoisti, islamilainen valtio perustettiin ja 
yhteiskuntajärjestys sai alkunsa. 

623-624 jaa.
Muhammad, Yathribin hallitsija 
Muhammadista, Jumalan sanansaattajasta, 
tuli Yathribin hallitsija sopuisasti ja 
rauhallisesti, sillä valtaosa kaupunkilaisista 
äänesti Muhammadia hallitsijakseen.

Yathribin väestö koostui arabeista ja 
juutalaisista. Vaikka juutalaisia heimoja oli 
kolme suhteessa kahteen arabiheimoon, 
arabialainen yhteisö oli juutalaisyhteisöä suurempi 
väkimäärältään. 
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Mekan päälliköt käyttivät takavarikoituja varoja 
kaupankäyntiinsä. Muslimit tulivat tietoiseksi mekkalaisille 
päälliköille kuuluvasta läheltä Medinaa kulkevasta 
karavaanista, jota johti Abu-Sufyan, muslimeiden vihamies 
ja eräs Mekan johtohahmoista.

Muhammad kutsui muslimit ottamaan haltuunsa karavaanin 
korvaukseksi heiltä Mekassa viedystä omaisuudesta. 
Tehtävään ilmoittautui pieni, 313 miehen vahvuinen 
joukko. Mekan tiedustelijat saivat tietää muslimien aikeista 
ja kehottivat Abu-Sufyania muuttamaan karavaanin reittiä. 
Lisäksi Mekasta lähetettiin 950 sotilaan armeija lyömään 
sotaan valmistautumattomat ja mekkalaisia paljon 
huonommin varustellut muslimijoukot. 

Vastoin odotuksia ja täysin yllättäen muslimit voittivat 
ensimmäisen taistelunsa Mekan päälliköitä vastaan. Useat 
päälliköistä ja Mekan tärkeistä henkilöistä kuolivat tässä 
taistelussa.

624 jaa. 
Badrin väistämätön taistelu: Muslimien muuttaessa 
Mekasta Medinaan useimmat olivat pakotettuja jättämään 
kotinsa ja omaisuutensa mekkalaisten armoille. Mekkalaiset 
ottivat laittomasti haltuunsa Medinaan lähteneiden 
muslimien omaisuutta.

623-624 jaa.
Muhammad allekirjoitti ensimmäisen ihmisoikeuksia 
ja vapauksia turvaavan sopimuksen Medinan 
juutalaisten kanssa: Useimmat juutalaisista toivoivat 
luvatun viimeisen profeetan olevan juutalaistaustainen.  
Vaikka suurinosa juutalaisista ei tunnustanut 
Muhammadia Jumalan lähettilääksi, Medinan kaupungin 
ja islamilaisen valtion johtajana Muhammad allekirjoitti 
sopimuksen, joka oli kuin ”perustuslaki ja ihmisoikeus- 
ja vapauslait”. Kaikki Medinan arabi- ja juutalaisheimot 
hyväksyivät sopimuksen. 

Sopimus takasi uskonnonvapauden muslimeille 
sekä juutalaisille ja arabeille, jotka eivät olleet 
kääntyneet Islamiin. Lisäksi sopimus turvasi 
kaikkien kaupunkilaisten turvallisuuden Medinassa 
ja edellytti kaikkien osapuolien osallistuvan 
kaupungin puolustukseen, mikäli Medina 
joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Sopimus korosti 
oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja vapauksia 
sekä rikosten ja moraalittomien tekojen kieltoa.
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Badrin alue
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626 jaa. 
Mekkalaiset ja muut heimot hyökkäsivät Muhammadia ja 
hänen seuraajiaan vastaan "Juoksuhaudan taistelussa": 
Taistelu tunnetaan myös nimellä “Liittolaisten taistelu”. 
Koska Muhammad ei kuollut edellisessä taistelussa, Mekan 
päälliköt ja jotkut arabi- ja juutalaisheimot liittoutuivat 
yhteen tappaaksen Muhammadin ja tuhotakseen koko 
muslimiyhteisön. 

10 000 sotilaan joukko marssi kohti Medinaa. Keskusteltuaan 
tilaanteesta seuraajiensa kanssa Muhammad päätti toteuttaa 
persialaisen Salman-nimisen muslimin ehdotuksen; Medinan 
pohjoipuolelle kaivettiin 5.5km pitkän ja 4.6m leveä 
juoksuhauta. 

Muslimit olivat hyvin hankalassa tilanteessa ja koittivat 
parhaansa mukaan, myös psykologisin sodankäynnin 
keinoin, puolustautua. Kuukauden pituisen piirityksen 
jälkeen mekkalaisten armeijalta liittolaisineen alkoi loppua 
kärsivällisyys ja lopulta voimakkaat tuulet 
pakottivat liittoutuneet pakkaamaan telttansa 
ja vetäytymään. 

627 jaa.
Hudaybiyan sopimus, aselepo 10 vuodeksi: 
Vuosi Juoksuhaudan taistelun jälkeen Muhammad 
halusi käydä Mekassa rauhanomaisesti suorittamassa 
Umrah-pyhiinvaelluksen (pyhiinvaellukseen kuuluu mm. 
Kaaban kiertäminen sekä muita rituaaleja). Mekan päälliköt 
olivat kautta aikojen uskonnollisena oikeutena sallineet 

10-Vuoden

aselepo

625 jaa.
Mekan päälliköt hyökkäsivät Muhammadia ja hänen 
seuraajiaan vastaan Uhudin taistelussa: Koska Mekan 
johtajat pelkäsivät menettävänsä valta-asemansa Arabiassa 
ja koska he halusivat kostaa Badrin taistelun häviön, he 
hyökkäsivät muutaman arabiliittolaisen kanssa 3000 
sotilaan vahvuisella armeijalla muslimeita vastaan Uhud-
vuorella Medinasta pohjoiseen. 

Muslimit hävisivät taistelun, ja Muhammad haavoittui selviten 
kuitenkin hengissä. Uhudin taistelussa osa Muhammadin 
seuraajista sai surmansa, mukaan luettuna Muhammadin 
rakastettu setä Hamza.

Uhud,Medina

Uhudin taistelun marttyyrit, Uhudin hautausmaa, Medina
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630 jaa.
Mekan rauhanomainen valloitus: Kahden vuoden kuluessa 
aselevosta mekkalaiset ja heidän liittolaisensa rikkoivat 
Hudaybiyan sopimuksen tappamalla parikymmentä 
muslimia. 

Muhammad vastasi tähän väkivallantekoon marssimalla 
10 000 muslimin kanssa Mekkaan ja ottamalla kaupungin 
haltuunsa. Muhammad kielsi 
seuraajiaan taistelemasta, jos 
heitä vastaan ei taisteltu.7 

Mekan päälliköt 
olivat hämillään ja 
valmistautumattomia 
taistelemaan muslimeita vastaan. 
Mekkaan saavuttuaan Muhammad puhutteli mekkalaisia. 
Muhammad korosti Jumalan ykseyttä ja sitä, että Jumala 
oli suonut muslimeille Mekan valloitusvoiton. Lisäksi hän 
muistutti mekkalaisia siitä, että kaikki ihmiset olivat Aatamin 
lapsia ja Aatami puolestaan oli luotu maan tomusta. 

pyhiinvaeltajien saapumisen kaupunkiinsa pyhiinvaellukselle, 
sillä Mekka oli tunnettu pyhiinvaelluskohde.

Mekan päälliköt olivat hämmästyneitä nähdessään 
Muhammadin lähestyvän Mekkaa 1400 medinalaisen siviilin 
kanssa. 

Useiden neuvottelujen jälkeen Mekan päälliköt ja 
Muhammad tekivät sovun 10 vuotta kestävästä 
aselevosta. Lisäksi sovittiin, että muslimit 
palaisivat takaisin Medinaan ja tulisivat 
pyhiinvaellukselle vasta seuraavana vuonna 
628. Muslimit olivat pettyineitä sopimukseen, 
sillä se oli muiltakin osin mekkalaisille edullisempi.

628- 629 jaa.
Aselevon aikana Muhammad välitti Jumalan sanaa 
Arabiassa ja sen ulkopuolella: Aselepo oli loistava mahdollisuus 
Muhammadille levittää Islamin sanomaa ilman häirintää tai 
estämistä. Muhammad lähetti seuraajiaan välittämään Islamin 
sanomaa arabiheimoille Arabian niemimaalla. Hän lähetti myös 
kirjeitä naapurimaiden hallitsijoille, kuninkaille ja suurvalloille 

mm. Persiaan, Bysanttiin 
ja Egyptiin ja kutsui näitä 
hallitsijoita hyväksymään 
Islamin Jumalan sanana. 
Muslimien lukumäärä kasvoi 
ihmisten ymmärtäessä 
Islamin totuuden. 
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632 jaa. 
Muhammadin jäähyväissaarna: Muhammadin tehtävä 
oli suoritettu ja hänen elämänsä läheni loppuaan. Vuonna 
632 Muhammad suoritti pyhiinvaelluksen ja saarnasi 
viimeisen kerran yli 100 000 muslimille. 

Hänen saarnansa muistutti ihmisiä uskosta yhteen 
Jumalaan, elämän pyhyydestä, omaisuuden 
suojelemisesta, kaikkien kansojen tasa-arvoisuudesta, 
oikeusvaltion periaatteista, naisten oikeuksista ja 
moraalista. 

Muhammadin  kuolema 

Muhammad menehtyi kodissaan Medinassa vuonna 
632 jättäen jälkeensä hyvin vähän omaisuutta. Hänen 
perintönsä ei ollut rahaa tai varallisuutta, vaan usko 
Jumalaan, ja tuo usko valaisee edelleen miljoonien 
ihmisten sydämiä kaikkialla maailmassa. 

Esimerkki anteeksiannosta: Mekkalaisten muslimeille 
21 vuoden aikana aiheuttamista vaikeuksista huolimatta 
Muhammad käyttäytyi korkean moraalinsa mukaisesti. 
Hän vastasi: ”Älkää pelätkö tänään. Menkää koteihinne, 
olette vapaita”. Muhammadin sanat vaikuttivat mekkalaisiin 
voimakkaasti ja useat heistä vannoivat seuraavansa 
Muhammadia ja kääntyivät Islamiin.
 (Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

630 - 631 jaa.
Arabiheimot kääntyvät Islamiin: Mekan rauhallisen 
valloituksen jälkeen useat ryhmät Arabian niemimaan 
kaikista kolkista tulivat oppimaan Islamista. Poikkeuksena 
Islamiin kääntyneistä heimoista oli Hawazen-heimo, 
joka taisteli muslimeita vastaan ja lopulta hävisi Hunayn 
taistelussa. Muhammad lähetti seuraajiaan useisiin Arabian 
maakuntiin opettamaan ihmisille Jumalan sanomaa.  

Tämän jälkeen Muhammad kysyi mekkalaisilta: ”Mitä luulette, 
että teen teidän kanssanne?” He vastasivat: ”Toivomme 
parasta. Loppujen lopuksi olet ollut meille armollinen veli ja 
kohtelias serkku”.

Muhammadin Mekkaan paluun päätavoite oli puhdistaa Pyhä Moskeija. 
Hän tuhosi kaikki epäjumalankuvat, joita arabit olivat palvoneet ja 
palautti Kaaban ainoan Jumalan huoneeksi.
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Ilmakuva Pyhästä Moskeijasta, 
Mekka, 

Mekan vuoristoa, Saudi-Arabia

Panoraamakuva Valon vuoresta, jossa Hira-luola 
sijaitsee, Mekka

46 47



Ilmakuva Mekasta, 
Kuvassa Pyhä Moskeija (Al-Masjid Al-Haram).
Kuvaaja ammattilaisvalokuvaaja Suzan Eskander
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Quba-moskeija; Islamin ensimmäinen 
moskeija, 8km etelään Medinan Nabawi-
moskeijasta, Medina

Quba-moskeija, Medina 51

Noor-vuori ("Valon vuori") 
Mekka

Hira-luola 

Thawr-luola, jossa Muhammad ja hänen ystävänsä Abu 
Bakr viettivät paossa kolme yötä Medinaan lähtiessään. 50 51



Uhudin taistelun alue. Kuvassa näkyy Al-Rimah-vuori 
("jousiampujan vuori") sekä Marttyyrien hautausmaa. 
Yli 70 Muhammadin seuraajista sekä hänen rakastettu 
setänsä Hamza ovat haudattuina tälle hautausmaalle.

Panoraamakuva, Uhud-vuori

Badrin taistelutanner

Ilmakuva Badr-kaupungista

Alue, jolla mekkalaisten armeija leiriintyi Badrin 
taistelun aikana

Alue, jolla Muhammad 
seuraajineen leiriintyi Badrin 
taistelun aikana 
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Kuvitteellinen Medinan kaupungin kuva, jossa näkyy profeetta 
Muhammadin moskeija (Nabawi-moskeija) talojen ja palmujen 
ympäröimänä. (Tekijä: Madinah Research and Studies Center)
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Profeetta Muhammadin moskeijan kehitysvaiheita ja 
nykypäivän ulkomuoto. 
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Tiedossa olevistaJumalan profeetoista Muhammad 
on ainoa, jonka hautapaikka tiedetään tarkasti 
ja hänen seuraajansa tietävät haudan tarkan 
sijainnin. 
Muhammad haudattiin kotitaloonsa, joka sijaitsee 
Nabawi-moskeijan yhteydessä Medinassa. 
Tässä kuvassa näkyy moskeijan sivurakennus, jonka 
kautta ihmiset voivat mennä katsomaan profeetta 
Muhammadin hautaa ja hänen kotitaloaan, joka 
on tätä nykyä suojattu kalterein.

Huomaa, että Muhammad oli haudattu kotiinsa, 
ei moskeijaan. Moskeijaa laajennettiin Al-
Waleed Bin Abdul-Malikin toimesta ja samassa 
yhteydessä profeetan kodista tuli osa moskeijan 
liitännäisrakennusta.  
Islamin mukaan hautojen, elävien tai kuolleiden 
ihmisten, tai minkään muun kuin Jumalan 
rukoileminen ja palvominen on kiellettyä. Profeetta 
Muhammad sanoi: ”Jos pyydät jotakin, pyydä sitä 
Jumalalta, jos etsit tukea, etsi sitä Jumalasta”.

58

Profeetta Muhammadin  hauta (ensimmäinen vasemmalta) 
Nabawi-moskeijan yhteydessä Medinassa. Vieressä on ensimmäisen 
kalifin ja Islamilaisen valtion hallitsijan Abu Bakr Al-Siddigin 
hauta ja kolmantena toisen kalifin Omar Bin Al-Khattabin hauta. 
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Profeetta Muhammadin moskeija, Nabawi-moskeija (Al-Masjid 
Al-Nabawi Al-Sharif )  Courtesy of Photographer Noushad Ali
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VIITTAUKSET

1 Joidenkin lähteiden ja laskelmien mukaan Muhammad syntyi 
571 jaa.

2 On olemassa yksi ja vain yksi Koraani, jonka Muhammad sai 
ilmestyksinä arabiankielellä. Koraanin säkeistä on kuitenkin 
olemassa lukuisia käännöksiä mm. englanniksi, ranskaksi 
ja kiinaksi. Tässä oppaassa käytetään Basam Booksin 
kustantaman ja Jaakko Hämeen-Anttilan suomentaman 
Koraanin 2.painosta, joka on julkaistu vuonna 2017.

3 Joidenkin lähteiden mukaan Muhammadin ja Khadijahin 
avioliitto kesti 24 vuotta ja joitakin kuukausia. 

4 Muhammadia vastaan hyökättiin Taifin kaupungissa ja hän 
koki siellä erittäin huonoa kohtelua. Lähtiessään Taifista hän oli 
hyvin pettynyt.

5 Aqaba, joka tunnetaan myös nimellä Al-Bay’aa moskeija ("Valan 
moskeija"): Perustanut abbasidikalifi Abu Jaafar Al Manssour 
sille paikalle, jossa uskotaan uusien Medinan muslimeiden 
vannoneen valan profeetta Muhammadille heidän käännyttyä 
Islamiin.

6 Pieni muslimiyhteisö jäi Mekkaan, sillä he eivät kyenneet 
muuttamaan Yathribiin (Medinaan).

7 Islamilainen ajanlasku alkaa siitä päivästä, kun Muhammad 
muutti Mekasta Medinaan suunnilleen 3 syyskuuta vuonna 622 
Mekan rauhaisa valloitus tapahtui suunnilleen 8 tammikuuta 
vuonna 630.
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Muhammad ei tiennyt, että hänestä tulisi profeetta: 
Muhammad eli hyvien arvojen mukaisesti normaalia 
elämää. Hänet tunnetiin täsmällisyydestään, 
oikeudenmukaisuudestaan ja luotettavuudestaan. Hän ei 
koskaan palvonut epäjumalankuvia, vaikka hänen aikanaan 
epäjumalien palvominen oli hyvin yleistä yhteiskunnassa. 

Hän uskoi aina, että maailmankaikkeuden  täytyi olla yhden 
Jumalan luoma ja hallitsema. Hän tapasi palvoa Jumalaa 
vetäytymällä mietiskelemään ja rukoilemaan Hira-luolaan. 
Hira sijaitsee 4 km Mekasta itään Noor-vuorella (Valon 
vuori) n.634m merenpinnan yläpuolella.

Vuori sai nimensä siitä, että Muhammad sai siellä 
ensimmäisen ilmestyksensä Jumalalta 
meditoidessaan Hira-luolassa.

Se ei ollut illuusio eikä 
unta: Saavuttaessaan 
40 vuoden iän 
Muhammad tapasi 
meditoida säännöllisesti Hira-
luolassa. Kuukalenterin 9. 
kuukauden, Ramadan-kuukauden, 
aikana suunnilleen vuonna 610 
arkkienkeli Gabriel (Jibril) ilmestyi 
Muhammadille ensimmäistä kertaa 
hänen ollessaan luolassa. Gabriel 
käski Muhammadia lukemaan. 
Muhammad oli hyvin peloissaan.

Muhammad & Profeettuus

Lue !

Hira-luola 
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Luku 4

Japanilaisen kalligrafiartistin Nobuko Sagawan 
tekemä arabiankielinen kalligrafiateksti.

"Me olemme lähettäneet sinut tuomaan 
ilosanomaa ja varoittamaan kaikkia ihmisiä, 

mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä."
Koraani, 34:28Pr
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Noor-vuori 
Mekka, Saudi-Arabia
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Jumalallinen ilmestys vai saatanallisia kuiskauksia? 
Muhammad pelkäsi, että hän oli pahan riivaama. Hän meni 
vaimonsa Khadijahin kanssa kertomaan tapahtumista 
Waraqa Bin Nawfalille, Khadijahin sukulaiselle, joka oli 
uskovainen kristitty ja raamatunoppinut. Waraqa ennusti, 
että Muhammadista tulisi profeetta ja hän vakuutti, että 
Muhammadin kokema ilmestys oli samanlainen kuin 
juutalaisten profeetta Mooseksen kokemat ilmestykset. 
Waraqa ilmaisi halunsa tukea Muhammadia, mutta hän 
oli tuolloin jo hyvin vanha. Hän kertoi Muhammadille, 
että Muhammadin ajaisivat ulos Mekasta hänen omat 
kansalaisensa ja että osa ihmisistä suhtautuisi häneen 
vihamielisesti.

Sinä olet Jumalan lähettiläs: Muhammad palautui 
tapahtumista muutaman päivän eikä tuona aikana 
palannut vuorelle. Jonkin ajan kuluttua arkkienkeli Gabriel 
(Jibril) palasi ilmoittaen Muhammadin olevan Jumalan, 
Ylhäisen ja Ylistetyn Allahin, lähettiläs ja hänen tehtävänsä 
olisi välittää Hänen jumalallinen viestinsä kaikille ihmisille. 
Gabriel (Jibril) lausui Jumalan ilmaisemat säkeet:

“Sinä viittaasi kietoutunut, nouse ja varoita,
Herraasi ylistä, puhdista vaatteesi ja vältä saastaa äläkä 

vaadi vastinetta, niin saat lisää, ja ole Herrasi tähden 
kärsivällinen.”

 Koraani, 74:1-7

Tämän lyhyen tapaamisen jälkeen arkkienkeli Gabriel katosi.

Muhammad oli suunniltaan: Hän oli hyvin peloissaan. 
Muhammad juoksi takaisin kotiinsa. Hän tärisi. Muhammad 
kertoi vaimolleen, mitä oli tapahtunut ja pyysi Khadijahia 
peittelemään hänet peitolla. Khadijah vakuutti, ettei Jumala 
hylkäisi Muhammadia tai antaisi paholaisen koskea häneen, 
sillä Muhammad piti aina hyvät välit sukulaisiinsa, auttoi 

köyhiä ja harjoitti mielellään 
hyväntekeväisyyttä. 
                     

 “Lue, kautta Herrasi, joka on luonut,
 luonut ihmisen alkiosta.

Lue; onhan Herrasi jalomielinen, 
Herrasi, joka opetti kynällä, 

opetti ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt.”
Koraani, 96:1-5

Hän oli lukutaidoton eikä siksi voinut lukea eikä edes 
tiennyt, mitä hänen olisi pitänyt lukea. Arkkienkeli Gabriel 
toisti käskyn ”lue” uudestaan ja uudestaan ja lausui sitten 
seuraavat Jumalan ilmaisemat säkeet:

Tämä sana on 
"Muhammad" 
arabiaksi 
taiteilija  Abdul 
Majid Al Noeratin 
laatimana. Työ kuvaa 
Muhammadin kiipeämistä  
Noor-vuorelle ja Muhammadin 
ponnisteluja Ainoan Jumalan, 
Luojan ja kaiken Herran 
ymmärtämiseksi. 
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“Sano: 
Tulkaa, niin luen teille, mitä Herranne on 

teiltä kieltänyt, 
(1) Hän on kieltänyt teitä asettamasta 

Hänen rinnalleen muita jumalia (2) Hän 
myös käskee teitä kohtelemaan hyvin 

vanhempianne (3) ja olemaan tappamatta 
lapsianne köyhyyden tähden; kyllä me 

ruokimme teidät kaikki. (4) Älkää tehkö 
siveettömiä tekoja julkisesti älkääkä salassa.

(5) Älkää ilman laillista syytä surmatko 
ketään, sillä sen on Jumala kieltänyt. Näin 

hän on teille säätänyt, jotta ymmärtäisitte.
(6) Käyttäkää orvon omaisuutta vain 

sopivalla tavalla, kunnes hän tulee täysi-
ikäiseksi.

(7) Täyttäkää mitta (8) ja käyttäkää oikeita 
punnuksia. Me emme sälytä kenenkään 

kannettavaksi enempää kuin mihin 
hän kykenee. (9) Kun puhutte, olkaa 

oikeudenmukaisia, vaikka kyseessä olisi 
oma sukulaisenne. (10) Täyttäkää Jumalan 

liitto. Näin Hän on teille säätänyt, jotta 
ottaisitte varoituksen vastaan.”

Jumalan käskyt

Koraani, 6:151-152

Gabriel palasi Muhammadin luo Jumalan sanoman kanssa 
yhä uudelleen 23 vuoden ajan. Tänä aikana Koraani, Jumalan 
viesti koko ihmiskunnalle, välitettiin Muhammadille.

Muhammad välitti Jumalan viestiä kaikille ihmisille: 
Muhammad toimi vuonna 610 saamansa ilmestyksen 
mukaisesti. Hän kutsui Arabian kansalaisia ja ihmisiä 
Arabian ulkopuolella uskomaan yhteen Jumalaan, Allahiin, 
ja noudattamaan Jumalan käskyjä, sillä ne oli asetettu koko 
ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Mistä sanoma kertoo?  Islamin sanoma perustuu julistukseen 
yhdestä Jumalasta (aqidah) ja Jumalan lakiin 

ja sääntöihin (shariah), jotka sääntelevät 
ihmisten jokapäiväistä vuorovaikutusta, 
toimintaa ja rutiineja.
Shariah jakautuu kolmeen pääosaan: (1) 
Jumalanpalvontaan: Tähän kuuluvat mm. 

viisi päivittäistä salat-rukousta, paastoaminen, 
pyyntörukoukset, zakat-almut yms. (2) 

Vuorovaikutukseen elämässä muiden ihmisten kanssa: Tähän 
kuuluvat mm. oikeusjärjestyksen noudattaminen, ihmisten 
oikeuksien kunnioittaminen, kaupankäynnin eettisyys, 
perintöasiat jne. (3) Moraaliin: Tähän kuuluvat mm. oikeat 
teot, käytöstavat ja arvot (rehellisyys, täsmällisyys, rakkaus, 
yhteistyö jne.) 

Usko ja laki 

lsLakiLaw

Huomautus: Ilmestyksen jälkeen Muhammad keskittyi opettamaan 13 
vuoden ajan uskoa yhteen Jumalaan. Medinaan muuton jälkeen hän 
keskittyi enemmän sharia-lain opettamiseen ja käyttöönottoon. 
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Kristitty kuningas tunnustaa Muhammadin uskonnon: 
Ja’farin puhuttua Abyssinian kuningas, uskonnollinen ja 
Jumalaa pelkäävä mies, pyysi Ja’faria lausumaan joitakin 
säkeitä Muhammadille ilmoitetusta Koraanista. Ja’far lausui 
osan Marian-luvusta 
(Surat Mariam), joka 
koskee mm. Jeesuksen 
(Isa) syntymää. Ja’far 
jatkoi lausuntaansa, 
kunnes kuningas 
alkoi kyynelehtiä ja 
hänen partansa kastui 
kyynelistä.

“Muhammadille ilmoitettu viesti ja Jeesuksen (Isa) 
välittämä viesti ovat yhdestä ja samasta lähteestä”. 

Tämän jälkeen kuningas totesi:

Käytännön johdatus Muhammadin opetuksiin Abyssiniassa: 
Ja’far bin Abi-Talib oli yksi kahdeksastakymmenestä 
Abyssiniaan (nykyinen Etiopia) paenneesta muslimista. 
Ja’far puhui kaikkien pakolaisten puolesta Abyssinian 
kuninkaalle: 

“Oi kuningas, me elimme aikaisemmin tietämättömyydessä, 
palvoimme epäjumalankuvia, söimme raatoja, teimme 

inhottavia tekoja, olimme välinpitämättömiä perheitämme 
ja sukulaisiamme kohtaan, kohtelimme naapureitamme 

huonosti ja annoimme vahvojen sortaa heikkoja. Näin me 
elimme, kunnes Jumala lähetti meille keskuudestamme 

sanansaattajan, jonka syntyperä, rehellisyys, täsmällisyys ja 
häveliäisyys olivat meillä kaikilla hyvin tiedossa.

Hän kutsui meitä palvomaan yksin Jumalaa ja 
lopettamaan kautta esi-isiemme harjoittaman kivien ja 

epäjumalankuvien palvonnan. Hän opasti meitä puhumaan 
totta, täyttämään lupauksemme, kunnioittamaan 

velvollisuuksiamme verisukulaisia kohtaan, ja hän kielsi 
meitä tekemästä pahoja tekoja.

 Niinpä luotimme ja uskoimme häneen, ja noudatimme 
hänen Jumalalta saamiaan ilmestyksiä. Kansamme 

kuitenkin tuomitsi meidät, kidutti meitä ja teki kaikkensa 
saadakseen meidät kääntymään pois tästä uskosta. 

Kun he jatkoivat meidän sortamistamme, pakenimme 
maahasi, jonka valitsimme kaikkien muiden joukosta 

saadaksemme turvapaikan ja tullaksemme kohdelluiksi 
oikeudenmukaisesti.”
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Islamin sanoma
Islam yksinkertaistetusti: “Islam” tarkoittaa alistumista ja 
omistautumista ainoalle Jumalalle.
Islam on monoteistinen uskonto, 
jonka harjoittajat, muslimit, 
(muslimi-sana on johdettu sanasta 
Islam ja tarkoittaa alistunutta ja 
omistautunutta Jumalalle) uskovat 
Jumalan olevan yksi ja ylivertainen. 
Jumalalla ei ole kumppaneita 
tai lapsia. Hän ei ole syntynyt eikä synnyttänyt. Hän on 
luonut koko maailmankaikkeuden ja kaiken olevan. Ei ole 
ketään tai mitään, joka jakaisi Hänen Jumalallisuutensa 
eikä kenelläkään tai millään ole oikeutta tulla palvotuksi tai 
rukoilluksi paitsi Hänellä yksin.  

suomi arabia heprea aramea

Jumala Elah Eloha Elaha
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Muhammad ja Islam: Erään miehen 
pyytäessä Muhammadia selittämään, 
mitä Islam on yksinkertaistetusti, 
jotta hänen ei enää tarvitsisi etsiä 
lisäselvennystä asiaan, Muhammad 
vastasi hänelle:

Islaminuskon noudattaminen vaatii tasapainoista 
elämäntapaa ilman kiihkoilua sanoissa, eleissä tai 
teoissa.

Ole

 vankkumaton

uskossasi

"Hän on Jumala; ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Hän 
tietää niin salaisuudet kuin julkisetkin asiat ja Hän on 

Armelias, Armahtaja. 

Hän on Jumala; ei ole muuta jumalaa kuin Hän: 
Kuningas, Pyhä, Rauha, Suojelija, Vartija, Mahtava, 

Väkevä, Majesteettinen. Jumala on niiden yläpuolella, 
joita he asettavat Hänen rinnalleen!

Hän on Jumala, Luoja, Laatija, Muovaaja. Hänelle 
kuuluvat kaikki kauneimmat nimet, ja kaikki, mikä on 
taivaassa ja maassa, ylistää Häntä. Hän on Mahtava, 

Viisas."
Koraani, 59:22-24
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Mikä on Jumalan nimi? Jumalaa kutsutaan Allahiksi. 
”Allah” ei ole nimi, vaan arabian Jumalaa tarkoittava 

sana. Sanasta Allah ei voi johtaa muita sanoja kuten 
sanasta jumala (jumaluus, jumalatar jne.), ja 
siksi muslimit kutsuvat Jumalaa nimellä 

Allah. Allah lausutaan ”Allaah”, venyttämällä 
jälkimmäistä vokaalia. Jumalaa kuvataan usein 
myös muilla nimillä ja ominaispiirteillä. Osa näistä 
ominaispiirteistä on mainittu Vanhassa testamentissa. 

Huomautus: Arabiankielisessä raamatussa Jumalaan viitataan säännöllisesti 
käyttämällä ilmaisua “Allah”. Islamissa Jumalaa kutsutaan 99 erilaisella kauniilla 
nimellä, jotka korostavat Jumalan ylivertaisia piirteitä.  

Arabiankielinen sana Ahad on samanlainen hepreankielisen 
”Yhtä” tarkoittavan Echad-sanan kanssa. Islamissa Jumalaa 
kuvataan usein sanoilla ”Laupein ja Armollisin”.   

“Sano, "minä uskon yhteen Jumalaan" ja ole vankkumaton 
uskossasi”. 
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Islamin pilarit, Islaminuskon harjoittaminen
Islaminusko koostuu viidestä peruspilarista, jotka jokaisen 
muslimin tulee suorittaa:

1 Uskontunnustus
(Shahada)         

      

 Islamilaisen uskontunnustuksen
 lausuminen ääneen arabiaksi: Ei ole
 muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen
 lähettiläänsä (Ash’hado an la Ilaha illa Allah, Wa
Ash’hado anna Muhammadan rasoolo’Allah.)

2 Salat-rukoukset               Päivittäinen rukoilu määrättyinä aikoina

3 Paastoaminen          
(Siyam)

Paastoaminen Ramadan-kuukauden 
ajan

4 Zakat              Zakat-almujen maksaminen kerran 
vuodessa

5 Hajj-pyhiinvaellus              Pyhiinvaellus Pyhään Moskeijaan Mek-
kaan kerran elämässä, mikäli se on 
henkilölle fyysisesti ja taloudellisesti 
mahdollista

Islam ja rauha: Kielitieteellisesti sana ”Islam” on johdettu 
arabiankielisestä juurisanasta ”salama”, joka tarkoittaa 
”haitasta vapaata” ja on liitännäinen sanaan ”salaam”, joka 
tarkoittaa rauhaa. 

Islamissa ”Rauha” on yksi Allahin nimistä 
ja ominaisuuksista. Allahin tahtoon 
alistuvan tulee löytää sisäinen rauhansa 
sekä rauha ympäristön ja muiden 
ihmisten kanssa. 

Muslimiyhteiskunnassa ihmiset tervehtivät toisiaan 
islamilaisittain sanomalla ”Assalamo alaykom”, joka tarkoittaa 
”rauha sinun kanssasi”  tai pidemmin toivotuksin. Tähän 
tervehdykseen tulee vastata rauhan julistuksella ”wa alaykum 
assalaam”, ”rauha myös sinun kanssasi”.

Muslimeita vai muhammadilaisia? Toisin kuin joidenkin 
muiden uskontojen seuraajia, Muhammadin seuraajia ei 
kutsuta ”muhammadilaisiksi”. Islaminharjoittajaa kutsutaan 
muslimiksi, joka tarkoittaa henkilöä, joka on alistunut ja 
omistautunut Jumalalle.

Islaminuskon kuusi elementtiä: Usko yhteen Jumalaan 
vaatii uskoa Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen 
lähettiläisiinsä, uskoa Tuomiopäivään ja uskoa Jumalan 
ennalta määräämään kohtaloon. 

Profeetta Muhammad määritteli muslimin seuraavasti: 
”henkilö, jonka haitallisilta sanoilta ja teoilta ihmiset ovat 
turvassa”. Muslimin ei tule vahingoittaa ketään tekojensa tai 
sanojensa välityksellä.  
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1. Uskontunnustuksen lausuminen, Shahada
Islamin pilarit Islamin pilarit

Muhammadin  tunnustaminen profeetaksi ja 
Jumalan lähettilääksi edellyttää, että henkilö 
tunnustaa kaikkien aikaisempien profeettojen 
ja viestintuojien olevan Jumalan lähettämiä. 

2. Määrätyt päivittäiset rukoukset, salat 
Salat-rukoukset ovat palvontatapa, joka 
mahdollistaa henkilön suoran kommunikoinnin 
Jumalan kanssa ja auttaa rukoilijaa pääsemään 
lähemmäksi Häntä. Salat-rukoushetket jakautuvat viiteen 
kertaan päivässä noudattaen päivärytmiä. Jumalan 
palvonnan ydin on ylistää Häntä sydämen, sanojen 

Islam... 

Usko 

käytännössä

Tämä kuva on Islamin uskontunnustus arabiaksi 
kalligrafitekstinä  ja siinä lukee: Minä todistan, ettei ole 
muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen 
palvelijansa ja lähettiläänsä.

ja kehon välityksellä. Salat-rukous sisältää 
tiettyjä rituaaleja ja eroaa siksi mm. ns.  
”pyyntörukouksista”.  Kielellisesti "rukoilu" 
ei  täysin kata sanan "salat" merkitystä, 
mutta paremman käännöksen puutteessa 
"rukoilu"-termiä käytetään yleisesti.

”Salat” tarkoittaa Jumalan ja ihmisen välistä yhteyttä. Salat-
rukoilu on käytännön osoitus uskosta. Jokainen rukous 
sisältää fyysisiä kumarrusliikkeitä ja maahan kumarruksia 
Allahille. Rukoilu osoittaa Jumalalle alistumista. Rukoilu 
vaatii täyttä keskittymistä ja eristäytymistä maallisista 
asioista. Profeetta Muhammad on sanonut: ”Henkilö on 
lähinnä Jumalaa maahan kumartaessaan (otsa maassa)".

"Kun palvelijani kysyvät sinulta Minusta, sano, että 
Minä olen lähellä ja vastaan sille, joka Minua kutsuu. 

Kuulkoot hekin Minua ja uskokoot Minuun, jotta 
saisivat johdatuksen."

Koraani, 2:186

Joidenkin mielestä rukoilu viisi kertaa päivässä on liian 
paljon. Tosiasiassa rukoilu on kuin meditointia, joka 
kokonaisuudessaan ei vie päivän aikana 40 minuuttia 
kauemmin. Syömme 3-4 kertaa päivässä ravitaksemme 
kehoa, samoin meidän tulisi ravita henkistä puoltamme 
säännöllisesti päivän aikana.   

Aamunsarastuk-
sen rukos

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

Auringonnousu Keskipäivän 
rukous

Iltapäivän 
rukous

Auringonlaskun 
rukous

Ilta-
rukous

Tehokas 

meditaatio
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Henkilöstä tulee muslimi, kun hän uskoo sydämessään 
ja lausuu ääneen Islamin uskontunnustuksen arabiaksi: 
Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen 
lähettiläänsä (Ash’hado an la Ilaha illa Allah, wa ash’hado 
anna Muhammadan rasoolo’Allah.)

Muslimit uskovat, että kaikki ihmiset ovat 
syntyneet muslimeina. Siten hän, joka "kääntyy" 
Islamiin, on muslimeiden silmissä palannut 
syntymäuskoon. Kuka hyvänsä kääntyy Islamiin, 
saa kaikki aikaisemmat syntinsä anteeksi.

Uskontunnustuksen kautta henkilö ilmoittaa uskovansa, 
että on vain yksi kaiken luonut Jumala, Allah. 
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3. Zakat, almujen antaminen  
Zakat on välttämätön Islamin pilari. 
Zakat tarkoittaa varojen antamista 
kerran vuodessa köyhille, niille jotka 
sitä tarvitsevat ja niille, jotka ovat siihen 
Koraanin mukaan oikeutettuja. Zakat-
almun määrä on 2.5% henkilön vuosittaisista 
nettosäästöistä.

Zakat puhdistaa ahneuden ihmisen sydämestä ja toisaalta 
se poistaa kateuden ja vihamielisyyden köyhien sydämestä. 
Zakat edistää sosiaalista integraatiota ja yhteistyötä sekä 
lisää myötätuntoa ja arvostusta. Se parantaa koko yhteisön 
hyvinvointia  ja sosiaalisen oikeuden toteutumista. 

2.5% 
Vuosittaisista 

nettosäästöistä

4. Ramadan-kuukauden paastoaminen
Muslimien tulee paastota aamunsarastuksesta 
auringonlaskuun koko kuukalenterin Ramadan-kuukauden, 
joka kestää kuunsirpin näkyvyydestä 
riippuen 29 tai 30 päivää. Paaston 
aikana muslimien täytyy pidättäytyä 
syömästä, juomasta ja seksuaalisesta 
kanssakäymisestä ja elää muutoin 
normaalia arkea. Paastovelvollisuus 
koskee aikuisia, joiden terveyttä paasto 
ei vaaranna. Poikkeuksista on omat 
sääntelynsä. 

Paastoaminen Jumalan tähden auttaa mm. ymmärtämään, 
että ravinto ja toimeentulo ovat Jumalan suomia asioita, joita 
helposti pidetään itsestäänselvyyksinä.

Tuntiessaan nälän kouraisut muslimit 
kokevat pienen osan siitä kärsimyksestä, 
jota apua tarvitsevat ihmiset kokevat 
nälänhätäalueilla ja paikoissa, joissa 
on pulaa perustarpeista. Varakkaat 
ovat taipuvaisempia lahjoittamaan 
paastotessaan. Paastoaminen voi 
siten auttaa luomaan hyvän suhteen 
varakkaiden ja vähävaraisten välille ja 
auttaa rakentamaan harmonisemman 
yhteisön. Paastoaminen auttaa 
hillitsemään mielihaluja sekä opettaa 
itsehillintää ja johtaa näin henkiseen 
kehitykseen. Lisäksi paastoamisella 
on terveyshyötyjä ja sitä käytetään 
parantamaan joitakin sairauksia. 

Kuukuukaudet

1 Al-Muharram

2 Safar

3 Rabi' Al-Awal

4 Rabi' Al-Akharah

5 Jumada Al-Oula

6 Jumada Al-Akharah

7 Rajab

8 Sha'ban

9 Ramadan

10 Shawwal

11 Zul Qui'da

12 Zul Hijjah

5. Pyhiinvaellus Mekkaan, Hajj

Kaikkialta maailmasta 
tulevien ihmisten 

kokoontuessa 
Islamin henkiseen 

keskukseen Mekkaan 
he vahvistavat olevansa 

Aatamin jälkeläisiä ja 
Abrahamin uskonnon 

seuraajia. 

Mekkaan kuukalenteri Zul Hijjah-
kuukauden aikana suuntautuvan 
pyhiinvaelluksen (hajj) päämäärä 
on käydä Pyhässä Moskeijassa ja 
suorittaa tiettyjä uskonnollisia 
rituaaleja. Hajj on yksi Islamin 
peruspilareista ja jokaisen muslimin 
(joka on saavuttanut murrosiän), 
tulee suorittaa se vähintään kerran 
elämässään, mikäli pyhiinvaellus 
on heille taloudellisesti ja fyysisesti 
mahdollinen.

Islamin pilarit Islamin pilarit
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Toora, Evankeliumi ja Koraani ovat Jumalan ilmestyksiä 
ihmiskunnalle: Usko Jumalan lähettämiin kirjoihin 
ennen Koraania on yksi Islamin uskon välttämättömistä 
edellytyksistä. Muslimit uskovat, että Koraani ei ole 
ristiriidassa aikaisempien ilmestysten kanssa, mutta 
Koraani kylläkin oikaisee aikojen saatossa tapahtuneet 
poikkeamat totuudesta. 

 

"Me olemme lähettäneet lähettiläitä ennen 
sinuakin. Toisista olemme kertoneet sinulle, 

toisista emme. Ei yksikään lähettiläs ole voinut 
esittää merkkiä ilman Jumalan lupaa."

Koraani, 40:78

"Sanokaa: Me uskomme Jumalaan ja siihen, 
mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetetty 
Abrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille ja 

Israelin sukukunnille ja mitä Mooses, Jeesus ja 
profeetat ovat saaneet Herraltaan. Me emme tee 
eroa heidän välillään, vaan alistumme Hänelle."

Koraani, 2:136

Yksi Jumala, yksi sanoma

Profeetat ja Jumalan lähettiläät Koraanissa

Islam tunnustaa kaikki ennen 
Muhammadia saapuneet 
profeetat ja Jumalan 
sanansaattajat ihmiskunnan 
opastajiksi. He vahvistivat saman 
sanoman, monoteismin, eli uskon 
siihen, että on olemassa vain yksi 
Jumala.

Jumala lähetti heidät opettamaan 
ihmisille elämän tarkoituksen, 
suojelemaan ihmisiä joutumasta 
harhaan ja opettamaan mitä on hyvä moraali. 

Koraani mainitsee 25 profeettaa ja lähettilästä nimeltä ja 
keskittyy joidenkin heidän kertomuksiinsa enemmän kuin 
toisiin. 

Muhammad sanoi: “Samankaltaisuuteni minun ja ennen 
minua saapuneiden profeettojen välillä on kuin miehen 

valmiiksi rakentama talo, josta puuttuu yksi tiili. Kun 
ihmiset näkevät tuon talon, he ihailevat sen kauneutta 

ja sanovat: Kuinka upea talo olisikaan, jos vain puuttuva 
tiili laitettaisiin paikalleen! Minä olen tuo tiili, ja minä olen 

viimeinen profeetta." 
( Bukhari 4.734, 4.735)
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Koraanissa mainitaan muun muassa Aatami (Adam) 25 
kertaa, Nooa (Nuh) 43 kertaa, Abraham (Ibrahim) 69 kertaa, 
Mooses (Musa) 136 kertaa ja Jeesus (Isa) 25 kertaa.
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Abrahamia pidetään juutalaisten, kristittyjen ja 
muslimeiden profeettojen isänä, sillä useimmat 
tunnetuista profeetoista ovat alenevassa 
polvessa sukua hänelle. Muslimit uskovat, että 
Muhammad on hänen jälkeläisensä Abrahamin 
ensimmäisen pojan Ismaelin (Ishmael) kautta. 
Ismael oli myös useiden arabiheimojen isä. 
Toisaalta, Israelin kansa ja useat profeetat 
kuten Jaakob (Yaqub), Joosef (Yusuf ), 
Aaron (Harun) ja Mooses (Musa) ovat 
Abrahamin toisen pojan Iisakin (Ishaq) 
jälkeläisiä. 

Koraanissa mainitaan usein 
kertomus Abrahamista, joka 
havainnoin, pohdiskelun ja 
terveen järjen avulla etsi totuutta. 
Hän ymmärsi, että Jumala ei voi 
olla aurinko, kuu, epäjumalankuva 
tai luontokappale. Jumala on 
maailmankaikkeuden ja kaiken olevan 
luoja. Jumala on yksi, eikä hänellä ole 
kumppaneita. Abraham omisti elämänsä 
Jumalalle ja kamppaili opettaakseen ihmisille 
monoteismia. Tekojensa kautta hän käytännössä 
todisti vilpittömyytensä, rehellisyytensä, 
kiitollisuutensa ja tottelevaisuutensa Jumalaa kohtaan. 
Hän esitti yhden historian suurimmista esimerkeistä 
omistautuneisuudesta Jumalalle, Maailmojen ja kaiken 
olevan Herralle.

Aatami

Eenok

Nooa

Abraham

Iisak

Jaakob

Mooses

Jeesus

Ismael

Kedar

Muhammad

"Nämä ovat niitä profeettoja, joille olemme 
olleet armollisia, Aadamin jälkeläisiä, 

jotka polveutuvat Nooan mukana olleista, 
Abrahamin ja Israelin jälkeläisiä, joita me 

ohjasimme ja jotka me valitsimme. Kun heille 
luettiin Armollisen merkkejä, he kumartuivat 

maahan ja itkivät."
Koraani, 19:58
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Muhammad  ja Abraham (Ibrahim)  

"Me olemme lähettäneet Tooran, jossa on 
johdatus ja valo."

 Koraani, 5:44

"Sinulle olemme tosiaan lähettäneet Kirjan 
todistamaan oikeaksi sen, mitä Kirjasta oli 
aikaisemmin annettu, ja valvomaan sitä."

Koraani, 5:48

"Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen, 
Marian pojan, todistamaan oikeaksi Tooran, 
joka oli ennen häntä. Hänelle me annoimme 

Evankeliumin, jossa on johdatus ja valo ja joka 
todistaa oikeaksi Tooran, joka oli ennen sitä. Me 

annoimme sen johdatukseksi ja varoitukseksi 
hurskaille."

Koraani, 5:46
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“Herramme, anna meidän olla Sinulle alistuvia ja tee 
jälkeläisistämme Sinulle alistuva kansakunta, näytä 
meille meidän pyhät tapamme ja käänny meidän 

puoleemme armollisena. Sinä olet Armollinen, 
Säälivä.“

Koraani, 2:128

Muslimit uskovat, että profeetta Abraham 
poikansa Ismaelin kanssa rakensi Jumalan käskystä 
palvontarakennuksen Ainoalle Jumalle. Tuo rakennus 
on kuution muotoinen ja sitä kutsutaan nimellä 
”Kaaba”. Nimi on johdettu arabiankielen kuutiota 
tarkoittavasta sanasta. Kaaba sijaitsee Mekassa, 
nykyisessä Saudi-Arabiassa. Jumala asetti Abrahamin 
velvollisuudeksi puhdistaa Kaaba heille, jotka rukoilevat, 
meditoivat ja kumartavat Jumalalle. Jumala teki 
paikasta palvontapaikan ja turvapaikan ihmisille. 

Abrahamin ja Ismaelin rukous:

Abraham oli rehellinen mies, joka osoitti 
esimerkillistä kuuliaisuutta Jumalaa 
kohtaan. Koraanin mukaan Jumala valitsi 
Abrahamin ystäväkseen ja tämän mailman 
ja tuonpuoleisen parhaimmistoon. (Koraani, 
4:125, 2:130). Jumala ohjasi hänet oikeaan 
uskoon ja teki hänestä imaamin, johtajan 
kansoille (Koraani, 16:120).

Abrahamia kunnioitetaan syvästi ja hänet muistetaan 
muslimien keskuudessa siitä, että hän antoi muslimeille 
nimen ”muslimi” (joka tarkoittaa Jumalalle alistunutta ja 
omistautunutta) (Koraani, 22:78)

"Kenellä on parempi uskonto kuin sillä, joka alistuu 
Jumalan edessä, tekee hyvää ja seuraa Abrahamin 

uskontoa hanifina? Jumala otti Abrahamin 
ystäväkseen."

Koraani, 4:125

“Ei Abraham ollut juutalainen eikä kristitty, vaan 
alistuva hanif. Ei hän ollut monijumalainen.“

Koraani, 3:67

Huomautus: Nimen “Abraham” alkuperäinen muoto oli Abram tai Avram 
ja se kirjoitetaan ja lausutaan arabiaksi ”Ibrahim”. Roomalaiskatolinen 
kirkko kutsuu Abrahamia “uskonisäksi”. Ortodoksinen kirkko puolestaan 
muistelee häntä “vanhurskaana esi-isä Abrahamina”.

Hanif tarkoittaa henkilöä, joka on säilyttänyt Abrahamin puhtaan 
monoteistisen uskon, Jumalalle täyden alistumisen.     

  Yksi

Jumala
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Pyhä Moskeija (Al Masjid Al-Haram) Mekassa, Saudi-Arabiassa. 
Tämä on Islamin pyhin moskeija. Musta neliö kuvassa on Kaaba. 
Muslimit uskovat, että Jumala käski profeetta Abrahamia 
rakentamaan Kaaban Jumalan ylistämiseksi ja palvonnaksi. 
Kun muslimit missäpäin tahansa maailmassa rukoilevat salat-
rukouksen, he rukoilevat Kaabaa kohti. 

Profeetta Muhammad ilmaisi, että Pyhässä Moskeijassa 
rukoileminen on suuri palkinto muslimeille. Yhden 
Pyhässä Moskeijassa rukoillun rukouksen arvo on sama 
kuin 100 000 muualla rukoillun rukouksen arvo.

86 87



ja osa tulee tehdä määrättyinä päivinä.) Kaabaa tulee kiertää 
seitsemän kertaa vastapäivään Jumalalle alistuneisuuden 
osoituksena. Vastapäiväinen liike on harmoniassa muun 
muassa useimpien planeettojen kiertoliikkeen kanssa. 
Kaaban kiertämistä kutsutaan nimellä ”Tawaf”.

Vuosittain n.3 miljoonaa muslimia suorittaa hajj-
pyhiinvaelluksen Mekan Pyhiin paikkoihin. Hajj 

on Islamin viides peruspilari, ja jokaisen taloudellisesti ja 
fyysisesti kykenevän muslimin tulee suorittaa se vähintään 
kerran elämässään. Hajj tulee suorittaa kuukalenterin Dhu-
l-Hijjah-kuukauden 9.-12. päivien aikana. Muslimit tekevät 
pyhiinvaelluksia Mekkaan myös muina aikoina. Tällöin 
kyseessä on umra-pyhiinvaellus, joka sisältää osittain 
samoja rituaaleja kuin hajj. Umraa kutsutaan usein ”pieneksi 
pyhiinvaellukseksi”. Umra, toisin kuin hajj, ei ole pakollinen 
vaan suositeltava rituaali. 

Muhammad opetti ihmisille käytännössä, kuinka Hajj tulee 
suorittaa. Pääasiassa hajj sisältää Abrahamin rituaaleja. 
Muhammad aloitti hajjin kiertämällä Kaabaa. (Osan hajj-
rituaaleista voi tehdä pyhiinvaelluksen alku- tai loppupuolella 

Hajj
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pyyntörukouksia (vertaa 
salat-rukous, katso s.77). 
Auringonlaskun jälkeen 
hän siirtyi paikkaan nimeltä 
Muzdalifah (n.10km Mekasta 
itään). 

Muzdalifahassa Muhammad 
rukoili, nukkui ja keräsi 7 
pientä kiveä mukaansa. 
Hän lähti Muzdalifasta 
Minan kaupunkiin (n.8km 
Mekasta itään) ennen 
auringonnousua. Muhammad 
meni Minassa alueelle, 
joka tunnetaan nimellä 
”Jamarat”. Siellä Muhammad 
heitti kiviä kivipaaluihin 
symbolisesti kuvastaen sitä 
hetkeä, jolloin Abraham 
kivitti Saatanaa, joka vanhan 
miehen hahmossa yritti saada 
hänet luopumaan Jumalan 
asettamasta määräyksestä 
uhrata poikansa. 

Tawafin jälkeen Muhammad rukoili Abrahamin 
rukouspaikan takana. Abrahamin jalanjäljet sisältävä 
kivenlohkare on uskotun rukouspaikan kohdalla 
koristeellisen rakennelman suojaamana (katso edellinen 
sivu). Muslimit kutsuvat tätä paikkaa nimellä ”Maqam 
Ibrahim”.

Seuraavaksi Muhammad käveli Safa- ja Marwa-mäkien 
välissä paikassa, jossa Hagar käveli tuhansia vuosia sitten 
etsiessään vettä puolisonsa Abrahamin jätettyä hänet 
ja heidän poikansa Ismaelin tuohon paikkaan. Abraham 
pyysi Hagaria pysymään tuolla alueella merkkinä 
tottelevaisuudesta ja Jumalan käskyn noudattamisesta. 
Allah halusi tuolle paikalle rakennettavan pyhäkön ja 
palvomispaikan.
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Hajjin rituaali ”sa’ee”, nopea kävely mäkien välillä, muistuttaa 
Hagarin kävelystä samalla paikalla. Välimatka mäkien välillä

Tämän jälkeen Muhammad meni paikkaan nimeltä 
Arafat (n.20km Mekasta itään) ja vietti siellä iltapäivän 
auringonlaskuun asti rukoillen   

on n. 395 metriä. Sa’ee koostuu 7 kierroksesta 
(kokonaispituus n.2.8km) alkaen Safa-mäeltä ja päättyen 
Marwa-mäelle. 
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Uskotaan, että Abraham haudattiin Hebron kaupunkiin 
Palestiinaan. Muslimit kutsuvat rakennuskokonaisuutta, 
johon kuuluu Abrahamin muistomonumentti, nimellä 
Abrahamin moskeija (“Al-Masjid Al-Ibrahimi”). Sitä 
kutsutaan myös nimellä Patriarkkojen hauta. 

Abraham kivitti Saatanaa useita 
kertoja, ja sen vuoksi myös 
Muhammad palasi kivittämään 
kivipaasia kolmena peräkkäisenä 
päivänä. Kivitysrituaalin aikana 
muslimit haastavat Saatanan ja omat 
sisäiset pahat mielihalunsa.

“Sano: Herrani on johdattanut minut oikealle tielle 
selkeään uskontoon, Abrahamin uskontoon hanifina; hän 

ei ollut monijumalainen.”
Koraani, 6:161

Jumala ei suinkaan 
sallinut Abrahamin 
surmata poikaansa, vaan 
vaihtoi pojan pässiin. 
Muhammad opetti 
seurajiaan uhraamaan 
lampaan tai vuohen 
Jumalalle hajjin lopuksi 
symboliksi Abrahamin 
uhrauksesta ja jakamaan 
lihan köyhille ja sitä 
tarvitseville.
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Muhammad opetti muslimeja omistamaan osan rukouksesta 
Abrahamin ja hänen perheensä hyväksi salat-rukouksen 
yhteydessä, päivittäin viisi kertaa päivässä. On syytä mainita, 
että Muhammad nimesi yhden lapsistaan Ibrahimiksi 
(Abrahamin mukaan), mutta poika kuoli nuorella iällä.
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Rakennus on suuri 
suorakaiteen muotoinen 
moskeija, jossa on kaksi 
neliömäistä mineraattia. 
Rakennuksessa on myös 
useita huoneita ja joukko 
maanalaisia luolia. 

Keskimmäinen huone 
sisältää Abrahamin ja Saaran 
(Sarah) muistomonumentin. 
Eteläinen huone (hepreaksi 
Ohel Yitzhak) sisältää Iisakin 
ja Rebekan (Rebekah) 
muistomonumentin. 

Pohjoinen huone puolestaan 
sisältää Jaakobin 
(Yaqub) ja Lean (Leah) 
muistomonumentin. Yleisesti 
uskotaan, että Abrahamin, 
Iisakin, Jaakobin, Saaran, 
Rebekan ja Lean jäännöksiä 
varjeltiin rakennuksen 
maanalaisissa kammioissa.  

Abrahamin muistomonumentti

Huomautus: Islamin opit 
kieltävät rakentamasta 
rakennuksia hautojen päälle. 
Hauta ei saa olla enempää kuin 
yhden ”shibr”-mitan (n.20cm) 
maanpinnan yläpuolella.
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Islamin oppien mukaan rukousten 
tai pyyntöjen osoittaminen haudoille 
tai vainajille on kiellettyä. Profeetta 
Muhammad sanoi: Jos pyydät 
jotakin, pyydä sitä Jumalalta, jos etsit 
tukea, etsi sitä Jumalasta. 
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Noin kolmasosa Koraanista käsittelee Moosesta ja 
israelilaisten tapahtumia. Lisäksi Koraanissa mainitaan 
joitakin profeetoista, jotka oli lähetetty tuomaan viestiä 
israelilaisille. Heitä olivat muun muassa Aaron (Harun), 
Sakarias/Sakarja (Zakariya) ja Johannes (Yahya). 

Koraanissa mainitaan, että Jumala 
puhui Moosekselle ja ilmoitti, että 
hän on yksi viidestä lähettiläästä 
ja profeetasta, joilla on raskas 
tehtävä (Ulu Al Azm). Jumala teki 
heidän kanssaan vankan liiton. 
Nämä viisi lähettilästä olivat 
Nooa, Abraham, Mooses, Jeesus 
ja Muhammad, rauha olkoon heidän kaikkien sielujensa 
kanssa.  (Katso Koraani, 33:7).

Mooses kuoli lähellä Nedo-vuorta, josta on näkymä 
Kuolleenmeren yli ja Palestiinaan. Vuorelle rakennetusta 
muistomonumentista on tullut tärkeä turistikohde 
Jordaniassa. 

 Jumala

 puhui

hänelle

Tultuaan Medinaan Muhammad 
huomasi, että juutalaiset 
paastosivat ”Ashura”-päivänä, 
jolloin Jumala pelasti 
israelilaiset Egyptin faaraolta. 
Muhammad kehotti muslimeita 
vapaaehtoiseen paastoon tuona 
päivänä, koska Mooses paastosi 
Ashura-päivänä osoittaakseen 
kiitollisuutta Jumalalle.

(Ashura-päivä on kuukalenterin 
ensimmäisen kuun 10.päivä)
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Muhammad ylisti suuresti profeetta Moosesta ja antoi 
ymmärtää, että Ylösnousemuksen päivänä hän näkisi 
Mooseksen seisomassa Jumalan valtaistuimen vieressä 
pitäen kiinni valtaistuimesta.  (Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Muhammad  ja Mooses   
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”Kaikista ihmisistä minä olen lähimpänä Jeesusta, 
Marian poikaa, ja kaikki profeetat ovat isänpuoleisia 
veljiä eikä minun ja Jeesuksen välillä ole profeettoja”. 
(Bukhaari, 3285)

Muhammad  ja Jeesus 

Autenttisen lähteen mukaan Muhammad sanoi: 

Koraani kuvaa Jeesusta Jumalan sanaksi 
ja Marialle ilmoitetuksi iloiseksi uutiseksi. 
Jeesuksen koko nimi on Messias Jeesus, 
Marian poika. 

Jumala tuki Jeesusta Pyhällä Hengellä 
(arkkienkeli Gabriel (Jibril)) ja lähetti hänet 
sanansaattajaksi israelilaisille, jotta hän ohjaisi heitä 
oikealle tielle ja kohti Jumalan, hänen ja heidän 
Herransa ja koko maailman Luojan, palvontaa.  
(Katso Koraani, 2:87, 3:45-49, 4:171). 

Nasareth on historiallinen kaupunki Galileassa Palestiinassa. Evankeliumissa 
sen on sanottu olleen Marian koti ja siksi sillä on myös läheinen liityntä 
Jeesuksen lapsuuden kanssa.  

Muslimit näkevät paljon 
yhtäläisyyksiä Mooseksen ja 
Muhammadin välillä. Molemmat 
olivat profeettoja ja lähettiläitä, 
jotka välittivät ihmisille Jumalan 
Pyhän Kirjan, joka sisälsi Jumalan 
lain ja käskyt. Molemmat johtivat 
kansalaisiaan ja elivät pitkään 
heidän kanssaan. Molemmat 
olivat naimisissa ja heillä oli lapsia. 
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Jeesus 

Koraanissa
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Kuvia Damaskuksesta, Syyriasta. Joidenkin kertomusten mukaan profeetta 
Muhammad antoi ymmärtää, että Jeesus palaa maailmaan Damaskuksen 
itäpuolelle.

Jeesus palaa ennen maailmanloppua 
tuodakseen ihmiset monoteismiin ja 
asettaakseen Jumalan lain maan päälle. Hän 
taistelee antikristusta vastaan ja yhdistää 
kaikki yhteen Jumalaan uskovat. Hän tulee 
olemaan oikeudenmukainen hallitsija ja tuo 
rauhan koko maailmaan. Muslimeiden tulee 
olla Jeesuksen tukijoita ja seuraajia hänen 
palatessaan.  

Jeesus 

 (Isa)  

palaa

Kuvia Betlehemista: “Jeesuksen syntymäkirkko” (The Church of the Nativity) 
on yksi vanhimmista toimivista maailman kirkoista. Monet kristityt uskovat, 
että tuo kirkko sijaitsee Jeesuksen Kristuksen syntymäpaikalla. 

Lisäksi Koraanissa kuvataan, että Jeesus oli maineikas 
sekä tässä maailmassa että Tuonpuoleissa ja yksi niistä 
vanhurskaista, jotka ovat lähellä Allahia. 

Koraanin mukaan Jumala opetti Jeesukselle Pyhät 
kirjoitukset ja viisauden sekä Tooran ja Evankeliumin. 
Allah antoi Jeesukselle kyvyn parantaa sokeita, spitaalisia 
ja herättää henkiin kuolleita Jumalan tahdosta. Muslimit 
uskovat, että Jeesus palaa maanpäälle. Profeetta 
Muhammad antoi ymmärtää, että Ylösnousemuksen päivä 
ei koita ennen kuin Jeesus laskeutuu taivaasta.
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Abu-Sufyan : Heikot seuraavat häntä. 
Herakleios :  Onko hänen seuraajiensa lukumäärä kasvussa vai 

laskussa? Ja onko heistä kukaan lopettanut, koska ei ole 
ollut tyytyväinen Muhammadiin?

Abu-Sufyan :  Kukaan ei ole ollut tyytymätön häneen. Seuraajien 
lukumäärä on kasvusuunnassa. 

Herakleios : Taistelitteko häntä vastaan?
Abu-Sufyan :  Kyllä taistelimme.
Herakleios : Miten taistelu meni?
Abu-Sufyan :  Taistelu oli tasaista: samaan aikaan kun me 

vahingoitimme heitä he vahingoittivat meitä.
Herakleios : Toimiiko hän epärehellisesti taistelutilanteissa?
Abu-Sufyan : Ei.
Herakleios : Onko kukaan ennen häntä levittänyt samaa sanomaa?
Abu-Sufyan : Ei.
Herakleios : Mitä Muhammad sitten käskee tekemään?  
Abu-Sufyan : Hän käskee ihmisiä rukoilemaan, maksamaan   
   almuja ja olemaan siveellinen.  
Herakleios : Jos sanomasi on totta, silloin Muhammad on   
   Allahin lähettiläs. Luulin, että hän on ulkomaalainen  
   eikä samasta heimosta kanssasi. Ja jos olisin tiennyt,  
   olisin arvostanut häntä enemmän ja haluaisin   
   tavata hänet. Ja jos olisin ollut hänen kanssaan,  
   olisin kunnioittanut häntä. Hänen valtakuntansa tulee  
   varmasti ulottumaan sen yli, mitä hallitsen. 

Herakleios hallitsi Rooman valtakuntaa vuodesta 610 vuoteen 640. 
Tuona aikana hän johti kolme sotakampanjaa ja voitti Persian ja 
valtasi takaisin Syyrian, Palestiinan ja Egyptin. Vuonna 636 Islam levisi 
Palestiinaan, Syyriaan, Egyptiin ja suurinpaan osaan Pohjois-Afrikasta. 
Vuonna 642 Islam saavutti Persian. 

Muhammadin välittämän viestin universaalisuus
Muslimit uskovat, että Muhammadin sanoma on sama, jonka 
Abraham, Mooses, Jeesus ja muut profeetat ovat välittäneet, 
sillä erotuksella, että Muhammadin viesti ei ole kohdistettu 
yhdelle kansalle, vaan koko ihmiskunnalle. Muhammadille 
uskottu tehtävä oli korjata ihmisten usko ja tuoda heidät 
takaisin Jumalan uskoon sekä opettaa heille hyviä tekoja. 

Profeetta Muhammadin  kirje Herakleiokselle 
alkuperäisellä arabialaisella tekstauksella

Muhammad lähetti kirjeitä 
naapurimaiden hallitsijoille, 
kuninkaille ja suurvalloille, kuten 
Persiaan, Bysanttiin ja Egyptiin, ja 

kutsui näitä tahoja hyväksymään Islamin 
Jumalan sanomana. Kun Bysantin kuningas Herakleios 

sai Muhammadin kirjeen, kutsui kuningas alueella sattumalta 
kauppamatkalla olleen Mekan päällikön Abu-Sufyanin 
puheilleen. Herakleios pyysi Abu-Sufyania vastaamaan 
muutamaan kysymykseen ja vaati häntä olemaan rehellinen. 

"Me olemme lähettäneet sinut vain armoksi ihmisille." 
 Koraani 21:107

Muhammadin

kirje

Rooman keisarille
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Herakleios :  Mistä sosiaaliluokasta Muhammad on?
Abu-Sufyan : Hän on ylhäisestä mekkalaisesta perheestä. 
Herakleios : Oliko kukaan hänen isälinjastaan kuningas?
Abu-Sufyan : Ei.
Herakleios : Onko hän koskaan pettänyt luottamusta, rikkonut 
   lupaustaan tai valehdellut?
Abu-Sufyan : Ei.
Herakleios :  Ketkä ovat hänen 

seuraajiaan, 
vaikutusvaltaiset vai 
heikot?
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32%

 23%

15%
15%

6.5%

8%

Sikhism
(0.36%)

Christianity
(including Catholic, Protestant
Eastern Orthodox, Anglican, 
Monophysite, AICs,
Latter-day Saints, 
Evangelical and others)

Islam
(Sunni and Shiite)

NonreligiousHinduism

Others

Buddhism

Judaism
(0.22%)

Islam, universaali uskonto: Tällä hetkellä Islam on 
kristinuskon jälkeen toiseksi suurin uskonto. Kattava, yli 
200 maata käsittävä väestötieteellinen tutkimus osoitti, 
että maailmassa on 1.57 miljardia muslimia kaikista 
ikäryhmistä, joka tarkoittaa vuoden 2015 arvioidusta 
mailman väestömäärästä (6.8 miljardia) 23 %. (Pew Forum 
on Religion & Public Life 2015.) 

Kaikki muslimit eivät ole arabeja: Arabimuslimit 
muodostavat vähemmän kuin yhden neljäsosan maailman 
muslimien kokonaismäärästä. 

Maailmassa on arviolta 2.1 miljardia kristittyä, jotka 
muodostavat n. 32% maailman väestöstä ja 1.1 miljardia 
ei uskovaista/ ateistia, jotka muodostavat 15% maailman 
väestöstä. Juutalaisuus edustaa 0,22% maailman väestöstä, 
suunnilleen 14 miljoonaa ihmistä. 

VIITTAUKSET

1 Mahtavassa Koraanissa, luku numero 19 on nimeltään Marian 
luku (surat Mariam), ja nimi viittaa Mariaan, Jeesuksen äitiin. 
Seuraavassa on ote Marian luvusta Koraanin säkeistä 19:16-23:

"Mainitse Kirjassa, kuinka Maria vetäytyi perheensä luota itäiseen 
paikkaan ja kätkeytyi heiltä. Me lähetimme Henkemme hänen luokseen 

sopusuhtaisen ihmisen hahmossa. 

Maria sanoi: Haen turvaa Armollisesta sinua vastaan, jos olet hurskas. 

Hän sanoi: Herrasi on lähettänyt minut antamaan sinulle puhtaan pojan. 

Maria kysyi: Kuinka minä voisin saada pojan, vaikka yksikään ihminen ei 
ole koskenut minuun enkä ole tehnyt huorin?

 Hän vastasi: Näin sanoo Herrasi: "Se on Minulle helppoa." Me annamme 
hänet sinulle merkiksi ihmisille ja armomme osoitukseksi. 

Näin oli päätetty. Maria tuli raskaaksi ja vetäytyi kaukaiseen paikkaan.
Synnytyspoltot saivat hänet ottamaan tukea palmupuusta,

 ja hän sanoi: Kunpa olisin kuollut ennen tätä ja vaipunut unohduksiin." 

Lapsi puhkesi puhumaan: Minä olen Jumalan palvelija, ja Hän on antanut 
minulle Kirjan, tehnyt minusta profeetan ja siunannut minut, missä 

kuljenkin. Hän on määrännyt minut rukoilemaan ja antamaan almuja niin 
kauan kuin elän ja olemaan kuuliainen äitiäni kohtaan; ei Hän ole tehnyt 
minusta niskuroivaa eikä kurjaa. Rauha minulle päivänä, jona synnyin, ja 

päivänä, jona kuolen, ja päivänä, jona minut herätetään henkiin.

 Tällainen oli todellakin Jeesus, Marian poika, jota he epäilevät. Ei 
Jumalan sovi hankkia itselleen lasta. Ylistetty olkoon Hän! Kun Hän 

päättää asian, Hän sanoo sille: "Ole!" ja se on.   

Koraani, 19:30-35

Koraanin mukaan Maria toi poikansa ihmistensä luo ja he syyttelivät 
häntä. Mutta hänen vauvansa Jeesus puhui ihmeen kautta ja sanoi: 
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Täydellinen kehon ja sielun tarpeiden täyttäminen 
Muhammad kehotti pitämään materialismin ja 
henkisyyden tasapainossa. Hän opetti 
seuraajilleen, että kehon ja sielun tarpeet 
täytyy tyydyttää tasapainoisella ja laillisella 
tavalla. 
Hän kehotti seuraajiaan tekemään 
uskonnosta motivaattorin parempaan elämään; uskonto 
rikastuttaisi sekä heidän kehojaan että sielujaan. 
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Muhammad tuomitsi ekstremismin: Muhammad  
kehotti seuraajiaan tasapainoiseen 
elämäntapaan, tasapainoisiin näkemyksiin 
ja rationaaliseen ajatteluun. Lähteiden 
mukaan kolme henkilöä tuli kysymään 
Muhammadin tavasta palvoa Jumalaa. 
Muhammad ei ollut kotona ja hänen 
vaimonsa keskusteli vieraiden kanssa.  Vieraat 
hämmästyivät kuultuaan, että Muhammadin 
tavat olivat vähemmän kuin he olivat olettaneet. 

He luulivat, että uskonnollinen elämäntapa vaatii täyttä 
henkistä omistautumista sekä kehon ja luonnollisten 
tarpeiden hylkäämistä.
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Arvot ja moraali

Henkilökohtainen kehitys ja johtajuus

EI

Ekstremismille 
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"Ja sinulla on ylhäinen luonne" 
 Koraani, 68:4

Luku 5
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Kun Muhammad kuuli, mitä he olivat sanoneet, hän 
harmistui, mutta ilmoitti, että yleensä hän rukoili 
ylimääräisiä kertoja yöllä ja lepäsi muutoin kuten muutkin. 
Vuosittaisen Ramadan-paaston lisäksi hän paastosi 

toisinaan ja toisinaan oli paastoamatta.
Hän oli naimisissa eikä halunnut, että 
ihmiset pysyivät naimattomina. Hän sanoi: 

“Tämä on kehotukseni, sunna, tapa, jota 
Jumala rakastaa. Kuka tahansa on sitä vastaan, 
ei ole yksi meistä”. (Bukhaari, 1184) ja (Muslim, 849)

Heidän ymmärryksensä mukaan uskonnollisen henkilön 
täytyy pysyä yksin ja naimattomana. He myös kuvittelivat, 
että uskonnollisen henkilön tulee paastota joka päivä 
ja suorittaa lisärukouksia päivittäisten rukousten lisäksi.  

Muhammad ei pitänyt vaikeuksista: Kerrotaan, että milloin 
tahansa Muhammadin piti tehdä päätös jonkin asian tai 
ongelman suhteen ja hänellä oli enemmän 
kuin yksi ratkaisuvaihtoehto, hän valitsi aina 
vaihtoehdoista helpoimman, edellyttäen, 
että se johti haluttuun lopputulokseen eikä 
edellyttänyt laittomia keinoja. 
(Sahih Al-Bukhari, 8/160, 6786. Sahih Muslim, 7/80, 2327)

Yksinkertaisuus

Peseytyminen ennen rukoilua on välttämätöntä. 
Pesu sisältää käsien, kasvojen ja käsivarsien 
(kyynärpäihin asti) pesun, pään pyyhkäisyn ja 

jalkojen pesun (nilkkoihin asti). Muslimeiden tulee 
myös suorittaa alapään pesu WC:ssä käydessään.

"...Jumala rakastaa katuvia ja Hän rakastaa puhtaita." 
Koraani, 2:222

Peseytyminen  

 päivittäin

Siisteys ja henkilökohtaisesta 
hygieniasta huolehtiminen ovat 
Islamin välttämättömiä vaatimuksia. 

Puhdistautuminen ja siisteys

"Puhdista vaatteesi.”
Koraani 74:4

Kalligrafitaiteiljana
 Wissam Shawkat

Ghusul, koko vartalon pesu
“Ghusul”-pesun eli koko vartalon pesun suorittaminen 
säännöllisesti on hyvin suositeltavaa ja myös Muhammadin 
sunna. Joissakin tapauksissa ghusul on myös 
välttämättömyys (esim. sukupuolisen kanssakäymisen ja 
kuukautisten jälkeen).
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• Pukeudu puhtaisiin ja siisteihin vaatteisiin, mutta älä ole 
tuhlaileva 

• Käytä hajuvettä/tuoksuja (Teeb) tuoksuaksesi hyvälle

• Leikkaa kyntesi, ajele häpykarvoituksesi ja kainalokarvasi

• Pese kätesi ennen ja jälkeen ruokailun. Älä koske ruokaan 
herättyäsi ennen kuin olet pessyt kätesi. 

Muhammad korosti siisteyden ja puhtauden merkitystä 
kaikissa elämäntilanteissa. Hän pyysi seuraajiaan 
siivoamaan säännöllisesti heidän kotinsa ja kotien 
ympäristöt. Muhammad opetti heille, että roskan tai minkä 
hyvänsä esteen poistaminen tieltä tai kulkureitiltä on 
hyväntekeväisyyttä.

Muhammad myös vaati seuraajiaan pitämään hyvää 
huolta henkilökohtaisesta hygieniastaan ja siisteydestä. 
Muhammad on sanonut tästä asiasta seuraavaa:

Puhtaus on puoli 

ruokaa
Puhtaus tai 

puhdistautuminen 

on puolet uskosta.

Muhammad 

Sahih Muslim ja Tirmithi

Muhammad sanoi: ”Pyytäisin teitä harjaamaan 
hampaanne miswakilla ennen jokaista rukousta 
(viisi kertaa päivässä), jos siitä ei olisi teille vaivaa” 
( Bukhari ja Muslim)

Hammashoito

   Mikä on miswak?
   Miswak on nimitys Salvadore persica 
-kasville, joka tunnetaan myös nimillä hammasharjapuu ja 
Arak-puu. Miswakia käytetään erityisesti Saudi-Arabiassa. 
Miswak-tikku puhdistaa hammasvälit, eikä katkea 
painettaessa, sillä se on vahva ja 
joustava.

Miswakin kemiallinen analyysi 
osoittaa, että se sisältää useita 
hyödyllisiä mineraaleja sekä muun 
muassa paljon fluorideja, piidioksidia, 
c-vitamiinia, pieniä määriä klorideja, 
tanniineja, saponiineja, flavonoideja ja steroleja.

Huomautus: Analyyttisen tutkimuksen mukaan Miswak auttaa plakin 
poistamisessa sekä vertavuotavien ja vetäytyvien ienten hoidossa. 
Miswakista vapautuu mahlaa ja piidioksidia, joka toimii hankausaineen 
tavoin ja poistaa pinttymiä. Miswak puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja 
tehokkaasti ja valkaisee hampaita vahingoittamatta 
hammaskiillettä tai ikeniä. Kloridi auttaa poistamaan 
plakin sekä hammaskiven ja c-vitamiini auttaa 
tervehdyttämään ja korjaamaan kudosta. Uskotaan, 
että Miswak-uute helpottaa päänsärkyä, flunssaa, 
huonoa vointia, kireyttä ja huimausta. 

Miswak ja hammashoito. Puhdas suu ja 
hyvänhajuinen hengitys koko päivän ajan 
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Jumalan käskystä Muhammad 
korosti tiedon etsimisen tärkeyttä 
ja sen arvoa. Hän sanoi:

"Maan päällä on monia merkkejä niille, jotka ovat 
varmoja uskossaan, samoin kuin teissä itsessännekin. 

Ettekö te näe?"

Koraani, 51:20-21

“Häntä, joka seuraa tiedon 
etsimisen tietä, Jumala auttaa 

pääsemään Paratiisiin.” 

Satojen vuosien ajan muslimitieteilijät olivat 
johtavassa roolissa puhtaissa ja soveltavissa tieteissä. 
Arabiasta, Koraanin kielestä, tuli tieteen kieli, jolla 
saattoi suorittaa tutkinnon yliopistoissa kemiasta, 
matematiikasta, laskennasta, lääketieteestä, tähtitieteestä, 
maantieteestä, tekniikasta, taiteesta tai kirjallisuudesta. 

Osa tutkijoista myöntää, että länsimainen sivilisaatio oli 
riippuvainen ennen kaikkea islamilaisesta sivilisaatiosta. 
Ilman sitä länsimaiselta kehitykseltä oli kestänyt vähintään 
500 vuotta lisää saavuttaa sen tämänhetkinen tila.

Etsi tietoa

Muhammad toi toivon ja opastuksen viestin, 
joka kannustaa tieteelliseen edistymiseen ja 
kulttuurin kehittämiseen. Tämä kaikki alkoi 
jumalallisesta ilmestyksestä "Lue". Muutamassa 
vuosikymmenessä se mullisti tiedon ja kaikki 
tieteenalat Arabiassa ja koko maailmassa.

Sanat lue, ajattele, opettele, havainnoi, tutki, 
ymmärrä, pohdi, mietiskele, näe ja reflektoi 
mainitaan Koraanissa useasti.

Jumala sanoo Koraanissa: 

lue

ajattele

opi

havainnoi

tutki

reflektoi

"Taivaan ja maan luomisessa ja yön ja päivän 
vaihtelussa on merkkejä ymmärtäville, jotka 
muistavat Jumalaa seistessään, istuessaan 

ja maatessaan ja ajattelevat taivaan ja maan 
luomista. Herramme, et Sinä luonut tätä 

turhaan. Ylistys Sinulle; varjele meitä tulen 
rangaistukselta."

Koraani, 3:190-191
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(Sahih Muslim, 8/71, 2699)

Muhammad rikastutti ihmisten elämiä 
kehottamalla heitä opiskelemaan ja etsimään 
hyödyllistä tietoa. Hän vaati seuraajiaan 
hyödyntämään tietoa koko ihmiskunnan 
hyväksi eikä käyttämään sitä pahan tekemiseen.
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Avicenna
(Abu Ali Al-
Hussein Ibn Sina)

"Modernin 
lääketieteen 
isä" 

980-1037 jaa.

Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina (länsimaissa 
tunnettu nimellä Avicenna) on huomattavin 
muslimitieteilijä lääketieteen alalla ja kenties 
kuuluisin kaikista muslimitieteilijöistä. 
Kuuluisin Avicennan teoksista lienee 
”Lääketieteen kaanon”, joka oli pitkään 
perustana länsimaiselle lääketieteelle ja 
joka ei pelkästään kuvaile sairauden oireita, 
vaan myös esittää niiden mahdollisia syitä. 
Avicennan nimissä on kirjoitettu lähes 200 
teosta tieteestä, uskonnosta ja filosofiasta. 

Al-Jazari
(Abul-Iz Bin 
Ismael Al-Jazari)

Insinööri

1136-1206 jaa.

Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari tunnetaan 
parhaiten mekaanisia laitteita käsittelevästä 
kirjastaan (eng. “Book of Knowledge of 
Ingenious Mechanical Devices”), joka sisältää 
sekä laitteita koskevia tietoja että niiden 
rakennusohjeet. 
Al-Jazari kehitteli myös erilaisia vesikelloja, 
ja hänen kynttiläkellojaan pidetään yksinä 
tarkimmista. Eräs moderniin tekniikkaan 
keskeisesti vaikuttaneista Al-Jazarin  
keksinnöistä oli kaksisylinterinen edestakaisin 
toimiva vesipumppu, jonka tekniikasta 
on hyödytty esimerkiksi höyrykoneen 
kehittämisessä. 

Avicenna

Tieteilijä Saavutuksia

Geber
(Jaber Ibn Hayyan)

"Kemian isä"

721-815 jaa.

Jaber Ibn Hayyan (länsimaissa tunnettu nimellä 
Geber) oli merkittävä monitieteilijä: kemisti, 
tähtitieteilijä, insinööri, maantieteilijä, filosofi, 
fyysikko, farmaseutti ja lääkäri. Useat tieteilijät 
pitävät häntä ”kemian isänä”. 
Hän löysi ensimmäisenä joitakin happoja kuten 
typpihapon, suolahapon ja rikkihapon. Lisäksi 
Geber kuvaili useita kemiallisia prosesseja 
kuten haihtumisen, sublimoitumisen ja 
tislauksen. Kemian historoitsija Eric John 
Holmyard antaa Geberille tunnustusta 
alkemian kehittämisestä kokeelliseksi tieteeksi. 

Al-Khwarizmi
(Mohammad Ibn 
Musa Al-Khwarizmi)

"Algebran isä"

780-850 jaa.

Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi on yksi 
aikansa suurimmista tieteilijöistä. Hän oli 
matemaatikko, astronomi ja maantieteilijä. 
Hän edesauttoi matematiikan tutkimusta 
kehittämällä algebran (sana on johdettu 
arabian sanasta al jabr, joka tarkoittaa 
rikkoutuneiden osien yhdistämistä) ja 
algoritmit, jotka nimettiin hänen mukaansa.  
Al-Khwarizmi tutki desimaalijärjestelmää, 
josta hän myös julkaisi Eurooppaankin 
latinankielisenä käännöksenä levinneen 
oppaan. 

Rhazes
(Rasis)

(Abu Bakr Muhammad 
Ibn Zakariya Al-Razia )

"Pediatrian isä"

865-929 jaa.

Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al-Razia 
(länsimaissa tunnettu nimellä Rhazes) monet 
pitävät lastentautiopin isänä. Hän kuvaili 
ensimmäisenä tuhkarokon ja isorokon erot. 
Hän löysi useita kemiallisia yhdisteitä kuten 
alkoholin ja kerosiinin. 
Rhazes tutustui kreikkalaiseen, syyrialaiseen, 
arabialaiseen ja intialaiseen lääketieteeseen 
sekä teki omia lääketieteellisiä kokeita. Rhazes 
kirjoitti useita lääketiedettä käsitteleviä kirjoja 
ja kokosi farmasiaa käsitteleviä tekstejä. Lisäksi 
hän kehitti välineitä, joita farmaseutit ovat 
käyttäneet aina 1900-luvun alkuun asti (mm. 
mortteli, spaatteli, ampulli).
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Latinalaiset numerot

Arabialaiset numerot
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Henkilökohtainen kehitys urheilun kautta

Muhammad kannusti seuraajiaan ylläpitämään terveyttä 
ja opettelemaan erilaisia urheilulajeja kuten uimista, 
jousiammuntaa, ratsastusta ja hevostaitoja. 

Lisäksi Muhammad osallistui useisiin juoksukilpailuihin 
seuraajiensa kanssa. Jo tuolloin nautittiin urheilun 
tuomasta jännityksestä ja hyvänolontunteesta!

Muhammadin aikana 
juoksukilpailu oli yleinen 
hauskanpitotapa. Kerrotaan, 
että Muhammad nähtiin 
useita kertoja kisailemassa 
vaimonsa Aishan kanssa.

 

Muhammad varasi 
Medinassa Nabawi 
Moskeijan länsipuolelta 
alueen kilparataa varten. 
Samalla radalla järjestettiin 
juoksu- ja hevoskilpailuita. 
Kilparadan viereen 
rakennettiin moskeija, 
jota kutsuttiin Sabaq 
moskeijaksi. Nimi tarkoittaa ”kilparadan moskeijaa”. 
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Muhammad tapasi sanoa: ”Oi Allah! Haen Sinusta 
turvaa huolta ja surua, kyvyttömyyttä ja laiskuutta sekä 
pelkuruutta ja surkeutta vastaan!”  (Muslim)
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Muhammad sanoi: "Vannon 
Jumalan nimeen, ettette 
ole tosiuskovaisia ennen 
kuin rakastatte toisianne. 
Kerron teille jotakin, ja jos 
teette mitä sanon, tulette 

rakastamaan toisianne. Tervehtikää 
toisianne usein ja tehkää siitä yleinen 
tapa." (Muslim 54)

Ja hän sanoi: “Kukaan ei ole hyvä 
uskovainen ellei hän toivo uskonveljilleen 
sitä, mitä hän toivoo itselleen”. (Muslim 2699)

Hän sanoi myös: “Kuka tahansa auttaa 
uskovaista selviämään ongelmasta, Jumala 
auttaa häntä selviämään ongelmasta 
Tuomionpäivänä ja Jumala aina auttaa 
sitä, joka auttaa muita.” 1 (Muslim)

Sosiaaliset arvot
Muhammad kannusti ihmisiä rakastamaan toisiaan 

Muiden ihmisten 
tapaaminen 
hymyilevin 
kasvoin on 

hyväntekeväisyyttä
Muhammad 

Toisten tervehtiminen on rauhan viesti: Muhammad 
sanoi: ”Älä koskaan aliarvioi mitään ystävällistä elettä, 
vaikka vain hymyilemistä muille”.2 Hän sanoi myös: 
“Se joka tervehtii ensiksi on lähempänä Jumalaa kuin 
muut.”3 Erään kerran häneltä kysyttiin, mikä on paras tapa 
toimia ihmisten kanssa. Hän vastasi: ”Tarjoa ruokaa ja 
tervehdi niitä, jotka tunnet ja myös niitä, joita et tunne”.4 

(Muslim 2626)



Muhammad halusi vitsailla hänen kanssaan ja 
piristääkseen Suhaybia Muhammad kysyi häneltä: 
”Kuinka voit syödä taatelia, kun vasen silmäsi on 
tulehtunut?” Suhayb ymmärsi, että Muhammad 
vitsaili ja vastasi hänelle: ”Älä huoli, syön taatelia suuni 
oikealla puolella (oikeanpuoleinen silmä oli terve)."

Ana Bin Malek on raportoinut tapauksesta, 
jossa mies tuli Muhammadin luo ja pyysi häntä 
lainaamaan kamelia, jotta mies voisi ratsastaa 

sillä. Muhammad vastasi: ”Annan sinun ratsastaa 
naaraskamelin poikasella”. Mies vastasi: ”Mitä minä teen 
kamelinpoikasella?” Muhammad vastasi: ”Eivätkö kaikki 
kamelit ole naaraskamelin poikasia?" 5 

Muhammad huolehti lapsista ja rakasti heitä 
Muhammad antoi lapsille huomiota. Hän tapasi 
tervehtiä heitä ja leikkiä heidän kanssaan. Kerran 
Muhammad tapasi pojan, jonka pieni lemmikkilintu oli 
kuollut. Vaikka Muhammad oli menossa tapaamiseen 
toisaalle, hän vietti hetken pojan kanssa miellyttääksen 
häntä ja helpottaakseen hänen suruaan.6
Muhammad tapasi ohjeistaa vanhempia 
ilmaisemaan rakkauttaan lapsilleen 
suukottamalla ja halaamalla heitä ja 
olemalla reilu kaikkia heidän lapsiaan 
kohtaan. 

Muhammad tapasi tervehtiä 
ihmisiä lämpimästi: 
Autenttisten lähteiden 
mukaan Muhammad tapasi 
ihmisiä kasvot loistaen 
ja kun hän kätteli, hän ei 
koskaan irrottanut otettaan 
kättelystä ensimmäisenä. 

Muhammad oli hyvin huumorintajuinen: Muhammad oli 
positiivinen persoona ja iloinen luonne. Hänen kanssaan 
toimineet ihmiset kuvasivat häntä miellyttäväksi henkilöksi 
ja samanaikaisesti hän oli hyvin kunnioitettu. Hän tapasi 
vitsailla ystäviensä ja perheenjäsentensä kanssa usein. 

Vitsailua vanhan naisen kanssa  
Kerrotaan, että eräs vanha nainen pyysi 
Muhammadia rukoilemaan, että hän pääsisi 

Jumalan paratiisiin. Muhammad vastasi leikkisästi: 
”Paratiisissa ei ole vanhoja naisia”. Nainen ymmärsi 
Muhammadin sanoman väärin ja hämmentyi. Muhammad 
täsmensi nopeasti sanomaansa: “Kun 
pääset Paratiisiin, sinusta tulee uudelleen 
nuori, kuten kaikista”.   

Huumorintaju ystävien kesken: Kerran 
Muhammad näki  Suhayb-nimisen 
roomalaisen muslimin, jolla oli tulehtunut 
silmä, syömässä kypsää taatelia. 

Muhammadin mukaan isältä, joka ei koskaan suukottanut 
lastaan, puuttui armo hänen sydämestään.  
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(Al-Hakim, 4/411, 8357. Ibn-Majeh 4/500, 3443)

(Sahih Al-Bukhari, 8/30, 6129. Muslim 6/176, 2150)
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Ei pilkkaamista tai solvaamista:  
Muhammad lausui seuraavat Koraanin säkeet:

”Jumalaan uskova ei kiroa tai kiroile eikä käytä rumaa 
kieltä”. 

”Älkää vihatko toisianne, älkääkä kadehtiko toisianne ja 
olkaa veljiä keskenänne.”  8

“Uskovaiset, älkööt yksi heimo pilkatko toista, sillä 
voihan olla, että pilkattu on toista parempi. Samoin 
älkööt naiset pilkatko toisiaan, sillä voihan olla, että 

pilkattu on toista parempi. Älkää panetelko toisianne 
älkääkä käyttäkö toisistanne pilkkanimiä; onhan synti 

huono nimitys uskon jälkeen. Ne, jotka eivät kadu, ovat 
tosiaan pahantekijöitä".

Koraani, 49:11

Muhammad rakasti naapureitaan: Muhammadilla 
oli juutalainen naapuri, joka ei missään vaiheessa 
kääntynyt Islamiin, eikä tuo naapuri ollut 
ystävällinen Muhammadille. Naapurin 
sairastuessa Muhammad vieraili hänen 
luonaan, mikä pehmitti naapurin sydämen.  
Muhammad vieraili myös hänelle hetken aikaa 
työskennelleen sairastuneen juutalaisen pojan 
luona. (Sahih Al-Bukhari, 2/94, 1356)

Muhammad korosti seuraajiaan olemaan ystävällisiä 
naapureille: Muhammad kertoi seuraajilleen, että arkkienkeli 
Gabriel kehotti häntä säännöllisesti kohtelemaan 
naapureitaan hyvin.7 Muhammad totesi, että kenen 
tahansa Jumalaan ja Tuomiopäivään uskovan tulee 
olla ystävällinen naapureilleen.

Erään kerran hän sanoi seuraajalleen Abu-Tharrahille: “Jos 
teet keittoa, keitä keitto isommalla määrällä vettä (määrän 
lisäämiseksi), jotta sitä on tarpeeksi annettavaksi myös 
naapureille.” (Sahih Muslim, 8/37, 2625)

Muhammad kielsi huonot sosiaaliset tavat: Muhammad 
ilmaisi useaan otteeseen, että ihmiset, joilla oli korkea 
moraali, olisivat lähimpänä häntä Tuomionpäivänä ja 
rakkaimpia hänelle. Hän sanoi myös:

Ole ystävällinen

naapureillesi

Älä välitä eteenpäin vääriä uutisia:

“Uskovaiset, jos joku syntinen tulee kertomaan teille 
juorun, ottakaa siitä tarkka selko, ettette loukkaisi 

tietämättömyyksissänne ketään ettekä joutuisi katumaan 
tekojanne.”

Koraani, 49:6

Ei inhottavia mielipiteitä, ilkeitä epäilyksiä, vakoilua ja 
panettelua:

“Uskovaiset, välttäkää luulemasta liikaa, sillä monet 
luulot ovat syntiä. Älkääkä vakoilko älkääkä panetelko 

toisianne. Haluaisiko joku teistä syödä kuolleen 
veljensä lihaa? Sitähän te vasta inhoaisittekin. Pelätkää 

siis Jumalaa. Hän on Laupias, Armelias.”
Koraani, 49:12
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(Sahih Al-Bukhari, 8/10, 6015)
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• Houkotellessa peitä suusi kädelläsi ja sano siunauksia.

• Keskustellessasi muiden kanssa käytä hyvää kieltä 
ja hyviä ilmaisuja, jotta keskustelukumppanisi 
viihtyisivät seurassasi. Islamissa hyvät sanat ovat 
hyväntekeväisyyttä. 

• Puhu kauniisti vanhemmillesi, älä huuda heille äläkä 
koskaan sano heille edes vähäisintä negatiivista sanaa 
(arabiaksi ”uff”). 

• Lasten tulee aina koputtaa vanhempiensa huoneen 
oveen ja odottaa lupaa tulla sisään.

• Mikäli tarjoilet vettä toisille, tulisi sinun itse juoda 
viimeisenä.

• Jos sinut on kutsuttu päivälliselle tai illallisjuhlaan, 
syö astioista, jotka ovat sinua lähimpänä ja ota muut 
huomioon.

• Älä hengitä vesiastiaan, josta olet juomassa.

Joitakin profeetta Muhammadin naisia koskevia 
käytöstapoja

Luo katseesi maahan äläkä tuijota naisia myöskään ohittaessasi 
ihmisiä. 

Muhammadin nähtiin auttavan vaimoaan Safiyaa kamelin 
selkään siten, että Muhammad taivutti polvensa niin, että Safiya 

astui ensin hänen reidelleen ja sitten kipusi kamelin selkään.  
(Anas bin Malek – Bukhari - 9/20)

Islamilaisia käytöstapoja -ja ohjeita 
Muhammad oli tarkka 
käytöstavoista. Hän 
opetti seuraajilleen, 
että käytöstavat ovat 
tärkeä osa hänen 
esimerkkejään ja 
elämäntapaansa. Myös 
useat Koraanin säkeet vaativat 
huomaavaisuutta, lempeyttä ja hyviä 
tapoja. Muhammad antoi ymmärtää, että 
enkelit pahoittavat mielensä samoista asioista 
kuin ihmisetkin (esim. huutaminen, pahat hajut yms). 
Seuraavassa on esitetty joitakin Islamin 
käyttäytymissääntöjä:

• Älä puhu tarpeettoman kovaan ääneen äläkä kävele 
ylimielisesti.

• Sairaana olevien luona vierailu on suositeltavaa, mutta 
älä viivy liian kauan, vaan anna sairaan myös levätä. 

• Moskeijaan tulevan henkilön tulisi tuoksua hyvältä.

• Valkosipulia tai sipulia syöneiden tulisi välttää moskeijaan 
tulemista, jotta he eivät häiritsisi muita pahalla hajulla tai 
käytöksellään esim. röyhtäily.

• Ole avulias ja tee tilaa toisille kokoontumispaikoissa, 
joissa vapaata tilaa on vähän.

• Kutsu muita heidän nimillään tai lempinimillä, joista he 
pitävät. Älä anna toisille lempinimiä, joista he eivät pidä.
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Muhammad kunnioitti toisten mielipiteitä

Koska tahansa Muhammad antoi ohjeita, jotka saattoi 
ymmärtää kahdella eri tavalla, hän hyväksyi molemmat 
tavat, mikäli niiden avulla päästiin haluttuun päämäärään 
laillisin keinoin. 

“That Al-Salassel” -taistelussa muslimikomentaja Amr Bin 
Al-Aassia kritisoitiin siitä, ettei hän ollut suorittanut ennen 
rukoilua tarvittavaa pesua. Muhammad kuunteli selityksen 
ja hyväksyi sen. Amr kertoi yön olleen kylmä ja olleensa 
huolissaan siitä, että peseytyminen illalla olisi altistanut 
hänet sairastumiselle, jonka vuoksi hän ei olisi voinut 
johtaa joukkoja. 

Muhammad kehotti neuvottelemaan ja kannatti yhteistä 
päätöksentekoa (Shura): Muhammad neuvotteli aina 
seuraajiensa ja vaimonsa kanssa. Hän ohjeisti seuraajiaan 
olemaan objektiivisia ja ajattelemaan rationaalisesti. 
Hän voimaannutti heidät ja otti heidät mukaan 
päätöksentekoprosessiin. 

Anas Bin Malik on kertonut, että hän 
palveli Muhammadia kymmenen 
vuotta, eikä Muhammad koskaan 
kysynyt häneltä ”miksi teit näin tai 
et tehnyt noin”.  (Al-Tirmidhi, 3351)

Muhammad oli 

realistinen ja hänen 

kanssaan oli helppo 

tulla toimeen 

Mekan päälliköiden hyökätessä 
liittolaistensa kanssa Medinaan, 
persialainen muslimi ehdotti, että 
Medinan pohjoispuolelle kaivettaisiin 
juoksuhauta. 

Juoksuhauta oli konseptina vieras, sellaista ei ollut koskaan 
nähty Arabiassa, ja ehdotuksen tekijä oli tavallinen 
kansalainen (ei sotilashenkilö). Näistä seikoista huolimatta 
Muhammad otti ehdotuksen vakavasti ja suurinosa 
muslimeista kannatti juoksuhaudan kaivamista. Näin 
ollen he kaivoivat 5,5 km pitkän ja 4,5 m leveän 
juoksuhaudan. 

Nimi Muhammad kirjoitettuna arabiaksi taiteellisella tavalla. Tekijänä taiteilija 
Farid Al-Ali.

Toisessa yhteydessä, Badrin 
taistelussa, eräs tavallinen 
kansalainen (ei sotilashenkilö) sanoi 
Muhammadille: ”Oi profeetta, jos päätöksesi 
leiriintyä tähän ei ollut jumalallisen 
ilmestyksen ohjaama, voinko ehdottaa, että 

leiriintyisimme toisaalle?” Henkilö perusteli ehdotuksensa 
ja neuvottelun jälkeen Muhammad ja hänen seuraajansa 
hyväksyivät ehdotuksen: muslimit siirtyivät toisaalle 
leiriintymään. 

Konsultointi
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(Al-Hakim, 1/177, 634. Abu-Dawoud 1/132, 334)
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Muiden uskontojen kunnioittaminen: Muhammad kehotti 
seuraajiaan olemaan ystävällisiä ja avoimia muiden 
uskontojen edustajia kohtaan ja olemaan itsevarmoja sekä 
ymmärtämään selvästi Islamin uskon.

Muhammad osoitti useaan otteeseen kuinka hän arvosti 
ihmisiä paljon riippumatta heidän uskostaan. Muhammad 
muun muassa nousi seisomaan osoittaakseen kunnioitusta 
juutalaisen hautajaiskulkueen ohittaessa hänet ja hänen 
seuraajansa. Eräs muslimeista kysyi syytä, miksi Muhammad 
oli kunnioittanut kuollutta juutalaista eleellään. Muhammad 
vastasi: ”Hän on ihminen”. (Riippumatta etnisyydestä, uskosta 
tai sosiaaliluokasta).

Uskontojen välinen vuoropuhelu ja rauhallinen yhteiselämä 
muiden uskontojen edustajien kanssa: Uskontojen välinen 
vuoropuhelu voidaan määritellä 
kaksisuuntaiseksi kommunikoinniksi 
tai keskusteluksi eri uskonnoista ja 
perinteistä tulevien ihmisten välillä. 
Tämän kanssakäymisen tarkoituksena 
on saavuttaa positiivinen lopputulos 
esimerkiksi muuttamalla epäluuloisuus ja 
hämmennys ymmärrykseksi 
ja tietoisuudeksi sekä kääntämällä 
vihamielisyys 
ystävällisyydeksi. 

Uskontojen

välinen

vuoropuhelu

Vuonna 632 Muhammad otti vastaan 
ja toimi isäntänä kristitylle joukkiolle, 
joka saapui Najranista (nykyinen Jemen) 
oppimaan Islamista ja keskustelemaan 
kristinuskon ja Islamin eroista Medinaan 
Muhammadin moskeijaan. 

Muhammad asetti keskustelulle suuntaviivat sekä 
keskustelua ja väittelyä koskevat säännöt, jotka perustuivat 
molemminpuoliseen kunnioitukseen, viisauteen ja 
keskinäiseen ymmärrykseen ja ystävällisyyteen. Koraanissa 
sanotaan: 

“Väitelkää Kirjan saaneiden kanssa sovinnollisesti - tämä 
ei koske niitä, jotka tekevät väärin - ja sanokaa:

Me uskomme siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä teille 
on lähetetty. Meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on 

yksi ja me alistumme Hänelle.” 
Koraani, 29:46

“Kutsu heitä Herrasi tielle varoittamalla viisain ja sopivin 
sanoin ja kiistele heidän kanssaan vain sopivalla tavalla. 

Herrasi tietää parhaiten, ketkä ovat eksyneet Hänen 
tieltään, ja Hän tuntee parhaiten ne, jotka kulkevat 

oikealla tiellä.”
Koraani, 16:125
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Kalligrafiteksti arabiaksi: "Parhaita ihmisiä 
ovat he, jotka ovat hyödyksi muille".
Tekijä Hasan Çelebi.

(Sahih Al-Bukhari, 2/85, 1312. Sahih Muslim, 3/58, 961)
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nimellä Anastasis). Se on kristinuskon pyhin paikka. Pyhän 
haudan kirkko käsittää Golgatan kukkulan, jossa kristityt 
uskovat, että Jeesus ristiinnaulittiin sekä paikan, jonne 
kristityt uskovat, että Jeesus haudattiin. Pyhän haudan 
kirkko on ollut pyhiinvaelluspaikka 300-luvulta asti.  
Huomattavana eleenä Omar kieltäytyi rukoilemasta kirkossa 
sanoen: “Jos olisin rukoillut kirkossa, muslimit olisivat 
pitäneet sitä moskeijana”. 
Sen sijaan Omar rukoili pari metriä kirkon ulkopuolella. 
Hänen eleensä vahvisti rauhanomaisen yhteiselon 
muslimeiden ja muiden uskontojen edustajien kesken 
islamilaisessa valtiossa. Lisäksi Omarin ele vahvisti muiden 
uskontojen uskonvapauden islamilaisessa valtiossa.

Omarin moskeija ja Pyhän haudan kirkko, 
Jerusalem
Jerusalemin vanha kaupunki on loistava 
esimerkki vuosisatoja jatkuneesta uskonnollisesta 
suvaitsevaisuudesta. Se sai alkunsa muslimien toisen 
johtajan kalifi Omar Bin 
Al-Khattabin valloitettua 
Jerusalem vuonna 638 
rauhanomaisesti ilman, 
että verta vuodatettiin. 
Jerusalemin arkkipiispa 
Sophronius kutsui Omarin 
rukoilemaan Pyhän 
haudan kirkkoon, joka 
tunnetaan myös nimellä 
Ylösnousemuksen kirkko 
(ortodoksien keskuudessa 
kirkkoa kutsutaan myös 

Uskonnollinen 

suvaitsevaisuus
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Moskeija rakennettiin kirkon viereen paikalle, jolla Omar oli 
rukoillut historiallisen tapahtuman muistoksi. Myöhemmin 
sitä alettiin kutsua Omarin moskeijaksi. 

Kalifi Omar luotti Pyhän haudan kirkon profeetta 
Muhammadin seuraajan 'Ubadah Ibn Al-Samitin haltuun. 
'Ubadah Ibn Al-Samitista tuli Jerusalemin ensimmäinen 
muslimituomari. Hän kuoli vuonna 658 ja hänet haudattiin 
Armon portin (myös Kultainen portti) hautausmaalle, Jalon 
pyhäkön muurin eteläkulmaan. Jalo pyhäkkö käsittää 
Kalliomoskeijan ja Al-Aqsa moskeijan alueet. 

Omarin sitoumus

Kalifi Omar antoi 
Jerusalemin kansalaisille 
sitoumuksen rauhasta ja 
turvallisuudesta ja tuo 
sitoumus tuli tunnetuksi 
”Omarin sitoumuksena”. 
Se on ollut hakattuna 
moskeijan seinään 
vuosisatojen ajan aina 
tähän päivään asti. 

Omarin sitoumus
Allahin, Armollisimman ja Armeliaimman nimeen,

Tämä on vakuutus rauhasta ja suojelusta Allahin 
palvelijan Omarin antamana Ilian (Jerusalemin) 

ihmisille. Hän vakuutti heille suojelevansa 
heidän elämiään, omaisuuttaan, kirkkoja 

sekä sairaita ja terveitä ja kaikkia kaupungin 
uskonnollisia yhteisöjä. Heidän kirkkojaan 
ei saa vallata, tuhota tai purkaa pois edes 

osaksi. Heitä ei saa pakottaa uskonnossaan 
eikä heitä ketään saa vahingoittaa. Ilian 

(Jerusalemin) kansalaisten tulee maksaa veroa 
(kuten muslimitkin maksavat samaan tapaan 

”zakat”almuja).
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Yksi Medinan kauppa-alueista tänä päivänä

Kaupankäynnin etiikka

Muhammad kannusti kaupankäyntiin, joka perustui 
islamilaisille arvoille kieltäen huijaamisen, epäeettiset toimet, 
petoksen, kaikenlaisen vilpin, monopolit ja hyväksikäytön.

Vapaakauppa-

alue

Muhammad sanoi: ”Kuka tahansa petkuttaa, ei ole yksi 
meistä (hurskas uskovainen)”. (Muslim)  

Muhammad sanoi myös: “Jumala on armollinen hänelle, 
joka on suvaitsevainen myydessään, ostaessaan ja 
oikeuksiaan vaatiessaan”  
(Bukhari, 2076/16)

Valehtelu ja lupausten rikkominen on 
tekopyhyyttä

”Kenellä tahansa on neljä näistä piirteistä, on 
hän tekopyhä ja kenellä tahansa on yksi näistä piirteistä, on 
hänellä yksi tekopyhyyden piirre, kunnes hän luopuu siitä:

Kun häneen luotetaan, hän pettää luottamuksen;
Kun hän puhuu, hän valehtelee;
Kun hän tekee sopimuksen, hän rikkoo sen;  
Kun hän riitelee, hän käyttäytyy hyvin harkitsemattomasti, 
ilkeästi ja loukkaavaan tapaan”.

Muhammad sanoi:

EI

teeskentelyä

Alla olevassa kuvassa näkyy muuri, 
joka ympäröi Muhammadin yli 14 
vuosisataa sitten kauppa-alueeksi 
osoittamaa maa-aluetta.

Pian Medinaan saapumisensa jälkeen 
Muhammad ohjeisti seuraajiaan 
ostamaan maa-alueen ja omistamaan 
sen vapaaksi kauppa-alueeksi. Ihmiset 
kävivät kauppaa tuolla alueella ilman, 
että heidän tuli maksaa provisioita tai 
tullimaksuja. Kauppa-aluetta kutsuttiin 
nimellä Manakha.A

rv
ot

 ja
 m

or
aa

li

A
rv

ot
 ja

 m
or

aa
li

Manakhan muuri tänä päivänäYksi Medinan kauppa-alueista tänä päivänä

Manakha tarkoittaa paikkaa, jossa kamelit makaavat maassa niiden selässään 
kantamien kauppatavaroiden purkamiseksi. 

1

2
3
4
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Naisten oikeudet
Ennen Islamin tulemista naisilla ei ollut käytännössä 
lainkaan kansalaisoikeuksia. Arabit tapasivat suosia 
poikalapsia tyttölasten sijaan jopa siihen pisteeseen, että 
tyttölapsia haudattiin elävältä. 

Ei sukupuoleen perustuvaa syrjintää: Muhammad tuomitsi 
syrjinnän poika- ja tyttölasten välillä ja opetti seuraajiaan 
rakastamaan heidän lapsiaan ja kasvattamaan lapset hyvin 
riippumatta lapsen sukupuolesta. Itse asiassa Muhammad 
korosti antamaan enemmän huomiota tyttölapsille kunnes 
he kasvoivat aikuisiksi ja menivät naimisiin. Muhammad 
sanoi:

 “Naiset ovat miesten kaksoispuolikkaita”. (Tirmithi, 1/154, 113)

Myös naiset ovat oikeutettuja perintöön:  Ennen Islamia 
naisilla ei ollut oikeutta periä. Jumalan käskystä 
Muhammad teki tähän muutoksen. Nyt myös 
naiset olivat oikeutettuja perintöön. Muhammad 
ei luonut islamilaista perintöjärjestelmää, vaan 
välitti Jumalan lain, joka määrittelee kunkin 
yksilön perintöosuuden. 

Nimi Muhammad arabialaisella koristekirjoituksella taiteellisesti ja symmetrisesti 
kirjoitettuna. Arabiaksi kirjoitettuna sana näyttää tältä: . Kirjaimet M ja 
H, jotka muodostavat ensimmäisen puolikkaan nimestä Muhammad, ovat 
symmetrisesti toisen puolen nimestä muodostavien M ja D kirjainten kanssa. 
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Hijab ja säädyllisyys Islamissa: Päähuivin 
käyttäminen ja säädyllinen pukeutuminen 
ovat aikuisen musliminaisen 
pukeutumisvelvollisuuksia. Lisäksi Islam 
kieltää naisia käyttämästä vartaloitaan 
julkiseen viihteeseen tai seksuaalisiin 
houkutuksiin. Islam vaatii säädyllisyyttä 
myös miehiltä: miesten tulee 
luoda katseensa maahan nähdessään naisen. Säädyllinen 
pukeutumisvaatimus koskee myös miehiä. 

Islam kieltää televisiomainokset, mainoslehtiset 
yms., jotka käyttävät naisen vartaloita seksuaalisen 
houkuttelun tai seksuaalisen vetovoiman välineinä.

Islamin opetukset estävät keinot, jotka voisivat johtaa 
esim. seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan, raiskauksiin, 
sukupuolitauteihin ja pornografiaan.  

Vaimo ei ole miehensä omaisuutta: 
Ennen Islamia naisia pidettiin miestensä 
irtaimena omaisuutena. Islam tunnusti 
naisten ainutlaatuisen identiteetin 
ja antoi naisille ihmisarvon. Yksi 
konkreettinen muistutus tästä on Islamin 
määräys, jonka mukaan naisten tulisi 
avioliitossa säilyttää oma sukunimensä. Naiset 
voivat omistaa omaisuutta itsenäisesti ja Islamin 
laki suojaa myös naisten varallisuutta. Aviomiehen 
menehdyttyä vaimo on oikeutettu perintöön, eikä osa 
perittävää omaisuutta kuten käytäntö oli ennen Islamia. 

Naiset eivät ole seksivälineitä: Prostituutio ja haureus 
ovat kiellettyjä Islamissa. Muhammad sanoi: "Kun 
henkilö harjoittaa haureutta tai tekee aviorikoksen, 
hän ei ole uskovaisuuden tilassa". (koska usko ei ole vahvana 
hänen sydämessään, henkilö ei tunne syyllisyyttä eikä pelkää Jumalaa 
tekemänsä teon vuoksi).  
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Tämä kalligrafiatyö tarkoittaa:" Viisauden huippu on 
Jumalan pelko". Kalligrafian tekijänä Ismail Hakki. 

“Älkääkä tehkö huorin: se on synti ja paha tie.”
Koraani, 17:32

EI
pornografia

pornografia
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Muhammad voimaannutti naiset
Pyrkiessään vahvistamaan naisten asemaa yhteiskunnassa 
Muhammad varasi viikosta tietyt päivät naisten 
koulutukseen. Muhammad kannusti naisia osallistumaan 
islamilaisiin tapahtumiin, juhliin ja rukoushetkiin. Myös 
palvelustyöntekijät saattoivat tavata Muhammadin, 
keskustella hänen kanssaan ja pyytää häneltä neuvoa tai 
apua.  

Muhammad pyysi naisia, kuten miehiäkin, vannomaan 
virallisen valan, sillä myös naisten tuli noudattaa Islamin 
lakia. Naisten rooli yhteiskunnassa on äärimmäisen 
tärkeä, sillä heidän nähdään olevan kasvattajia uusille 
sukupolville, joista kansakunta muodostuu. Musliminaisten 
voimaannuttaminen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi 
tapahtui ilman, että naisten roolit sekoittuivat miesten 
roolien kanssa. Vaikka etusija naisten tehtävissä oli annettu 
lapsista huolehtimiselle, naiset tapasivat osallistua myös 
kodin ulkopuoliseen työhön ja ottaa osaa sosiaaliseen ja 
poliittiseen toimintaan. 

Muhammad kannusti huolehtimaan erityisesti tytöistä 
Muhammad korosti useaan otteeseen naisten hyvän 
kohtelun merkitystä, ja hän kuvasi naisia herkiksi 
kuin ”hauras lasi”. Muhammad kertoi seuraajilleen, 
että Jumala on luvannut Paratiisin henkilölle, joka 
kasvattaa tyttärensä oikein, noudattaa Jumalan ohjeita 
heidän kasvatuksessaan ja ohjaa tyttäriään uskoon.1

Nuori mies pyysi Muhammadia antamaan 
hänelle luvan ryhtyä seksuaaliseen 
suhteeseen tyttöystävän tai prostituoidun 
kanssa. Muhammad vastasi: ”Hyväksyisitkö, 
että jollakulla olisi tällainen suhde äitisi 

kanssa?” Mies vastasi: ”En”. Muhammad vastasi: “Myöskään 
muut eivät haluaisi sellaista äidilleen”. Sitten Muhammad 
kysyi kysymyksen vielä kolme kertaa: ”Hyväksyisitkö, että 
jollakulla olisi tällainen suhde tyttäresi, siskosi tai tätisi 
kanssa?” Jokaisella kerralla mies vastasi "ei" ja Muhammad 
toisti saman lauseen: ”Myöskään muut eivät haluaisi 
sellaista tyttärilleen, siskoilleen tai tädeilleen”. Tämän 
jälkeen Muhammad painoi kätensä miehen sydämmelle ja 
pyysi Jumalalta: ”Oi Herrani, anna anteeksi hänen syntinsä, 
puhdista hänen sydämensä ja anna hänelle siveyttä”. 

Mene naimisiin! 
Muhammad rohkaisi ihmisiä menemään 
naimisiin ja perustamaan perheen. Hän 
opetti seuraajilleen islamilaisista arvoista, 
jotka kieltävät avioliiton ulkopuoliset 
seksuaaliset suhteet.

Avioliiton 

ulkopuolinen 

seksi
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(Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

(Munsad Ahmad, 10/5220, 22641)

Islam ei hyväksy pakkoavioliittoja; sekä miehen että 
naisen tulee haluta mennä naimisiin tarjolla olevan 
puolisoehdokkaan kanssa. Mies on velvollinen maksamaan 
tulevalle vaimolleen (ei vaimon perheelle!) heidän yhteisesti 
sopimansa rahamäärän rahana tai mm. arvoesineinä.
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Muhammad rakasti vaimoaan: Muutaman vuoden jälkeen 
Khadijahin menehdyttyä Muhammad meni naimisiin 
Aishan, läheisimmän ystävänsä Abu-Bakrin tyttären kanssa.  

Vaikka Muhammad oli lojaali 
edesmennyttä vaimoaan kohtaan, 
hän rakasti Aishaa ja oli hänelle 
lojaali. Kerran Amr bin Al-Aas, eräs 
Muhammadin seuraajista, kysyi 
Muhammadilta: ”Kuka on sinulle 
rakkain henkilö?” Epäröimättä 

Muhammad vastasti: ”Aisha”. 

Vahvista rakkautesi vaimollesi: Aisha on kertonut, 
että Muhammad kuvasi rakkauttaan häneen köyteen 
tiukasti sidotuksi solmuksi. Aika ajoin Aisha tapasi kysyä 
Muhammadilta ”kuinka solmu voi” ja Muhammad vastasi 
aina vahvistaen rakkauttaan Aishaan: ”Solmu on yhtä tiukasti 
solmittu kuin aina ennenkin”.

Avioero
Muhammad ohjeisti seuraajiaan arvostamaan 
äitejään suuresti: Eräs mies kysyi Muhammadilta: 
”Kuka ansaitsee parhaiten lähimmän tukeni ja 
seurani?” Muhammad vastasi: “Äitisi.” Mies kysyi 
kuka olisi seuraavana. Muhammad vastasi: “Äitisi.” 

Mies kysyi kysymyksen kolmannen kerran ja 
taas Muhammad vastasi: “Äitisi.” Ymmärtäen, että 
Muhammad halusi korostaa parasta kohtelua äitejä 
kohtaan, mies kysyi uteliaisuudesta kysymyksen neljännen 
kerran. Muhammad vastasi: ”Isäsi.” Tällä Muhammad 
tarkoitti, että äidin jälkeen suurinta arvostusta ja tukea tulisi 
osoittaa isälle.2
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"Kun olette eronneet vaimostanne, ja hänen 
määräaikansa on tullut täyteen, pitäkää hänet joko 
sovussa tai päästäkää menemään sovussa. Älkää 
pitäkö häntä väkisin loukataksenne häntä. Joka näin 
tekee, tekee vääryyttä." Koraani, 2:231

(Sahih Al-Bukhari, 2/8, 5971. Muslim, 8/2, 2548)

(Al-Bukhari, 5/5, 3662)

Oppineet ovat kommentoineet yllä olevaa kertomusta 
huomauttamalla, että lapsen saaminen sisältää paljon 
kärsimystä äidille:  (1) raskausajan, (2) synnyttämisen, (3) 
imettämisen ja lapsen hoitamisen.

Muhammad ohjeisti seuraajiaan kohtelemaan vaimoja 
hyvin: Muhammad totesi, että jos mies ei pidä jostain 
vaimonsa piirteestä, hän pitää kuitenkin jostakin toisesta 
piirteestä. Hän sanoi:

Avioero Islamissa
Avioero on sallittu Islamissa, mutta sen 
tulisi olla viimeinen vaihtoehto sen jälkeen, 
kun pari on parhaansa mukaan aidosti 
yrittänyt pelastaa avioliiton. Mikäli avioero 
on väistämätön, tulee puolisoiden erota 
hyvässä hengessä ja toisiaan kunnioittaen.3

Uskovat, jotka osoittavat täydellisintä uskoa 
ovat niitä, joilla on paras luonne ja parhaimpia 
uskovaisia ovat ne, jotka ovat parhaimpia 
puolisoilleen. (Tirmithi, 6/188, 3895)

Nämä Islamin opit edistävät rakkautta, harmoniaa ja 
keskinäistä ymmärrystä.
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Muhammad ei aloittanut moniavioisuuskäytäntöä: 
Itse asiassa moniavioisuus oli hyvin yleistä 
ennen Islamia ilman minkäänlaisia rajoituksia. 
Oli tavanomaista, että miehellä oli yhden vaimon 
lisäksi muita vaimoja, jalkavaimoja tai orjia.4

Tiedetään, että profetta Abrahamilla oli kaksi 
vaimoa: Isaakin äiti Saara sekä Ismaelin äiti 
Hagar. Kerrotaan myös, että Jaakobilla oli sekä 
kaksi vaimoa että kaksi jalkavaimoa.

Muhammad oli suurimman osan elämästään 
naimisissa yhden naisen kanssa: Muhammad 
oli naimisissa Khadijahin kanssa lähes 
25 vuotta ja heillä oli neljä tytärtä ja kaksi 
poikaa. Molemmat pojat menehtyivät lapsina. 

Khadijahin menehdyttyä Muhammad meni 
naimisiin vanhan köyhän Sawdah-nimisen lesken 
kanssa. Hänen miehensä oli kuollut heidän 
palatessaan takaisin Abyssiniasta, jonne he 
olivat aikaisemmin lähteneet pakoon vainoa. 

Muhammadin avioliitto Sawdahin kanssa oli 
pikemminkin tapa tukea leskeä. Muhammad oli 
lähes 50-vuotias mennessään naimisiin Sawdahin 
kanssa ja Sawdah oli häntä reilusti vanhempi.

Naimisissa 

yhden vaimon 

kanssa 25 

vuotta

Muhammad osoitti esimerkillistä 
uskollisuutta edesmennyttä vaimoaan 
Khadijahia kohtaan 

Muhammad tapasi pyytää Aishaa 
lähettämään ruokaa Khadijahin vanhoille ystäville aina 
kun Aisha valmisti ruokaa lampaasta tai vuohesta.

Muhammad mainitsi Aishalle, ettei kukaan ollut Khadijahia 
parempi hänen eläessään; Khadijah oli ensimmäinen, joka 
uskoi Jumalan lähettämiin ilmestyksiin, vaikka useat muut 
eivät niihin uskoneet (mm. jotkut Muhammadin 
sedistä ja muista sukulaisista). Khadijah 
auttoi Muhammadia taloudellisesti 
ja tuki häntä kaikessa epäröimättä 
hetkeäkään. 

Siitä huolimatta, että jotkut ihmiset 
saattavat ajatella Muhammadin 
Khadijahia koskevien sanojen 
aiheuttaneen kateellisuutta Aishassa, 
Muhammad oli oikeudenmukainen ja 
uskollinen aviomies vaimoilleen.

Nimi Muhammad arabiaksi kukanmuotoon 
piirrettynä koristekirjoituksella. Tekijänä taiteilija 
Farid Al-Ali.

Ole 

uskollinen 

aviomies 
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Muhammad ja moniavioisuus
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häntä ja Um Habibah suostui kosintaan. Yllättäen vuoden 
kuluttua myös Um Habibahin isä Abu-Sufyan kääntyi 
Islamiin. 

Muhammad meni naimisiin juutalaiseen heimoon 
kuuluvan Safiyyan kanssa: Bani Al-Nadhir oli yksi 
juutalaisista heimoista, jotka pettivät Muhammadin 
ja toimivat häntä vastaan. Muhammadin piiritettyä 
heimon Khaybar-kaupunkiin he antautuivat. 

Safiyya, heimon johtajan tytär, oli vangittujen 
joukossa. Muhammad vapautti Safiyyan ja 
ehdotti hänelle avioliittoa. Safiyya hyväksyi 
kosinnan ja he menivät naimisiin. 

Muhammad todisti, ettei hänellä ollut mitään juutalaisia 
vastaan, mutta riidanaiheuttajat tuli pysäyttää riippumatta 
heidän etnisyydestään tai uskostaan.

Useaan otteeseen ja myös Muhammadin kuoltua Safiyyan 
kerrotaan kuvanneen häntä rakastavaksi ja reiluksi 
aviomieheksi. 

Muhammad meni naimisiin läheisimmän ystävänsä 
Abu-Bakrin tyttären kanssa: Muutaman vuoden päästä 
Muhammad meni naimisiin Aishan kanssa. 
Avioliitto oli kunnia Abu-Bakrille ja Aishalle.

Muhammad meni naimisiin toiseksi läheisimmän 
ystävänsä Omarin tyttären kanssa: Kahden 
vuoden jälkeen Aishan kanssa naimisiin 
menon jälkeen Hafsa, Muhammadin läheisen ystävän 
Omarin tytär, menetti puolisonsa Uhudin taistelussa 
ja hänestä tuli leski. Omar toivoi tyttärensä puolisoksi 
jotakuta luotetuista ystävistään, mutta kukaan ei kosinut 
tytärtä. Niinpä Muhammad teki aloitteen ja kosi Hafsaa. 

Avioliitto oli kunnia-asia sekä Omarille että 
Hafsalle. 

Muhammad meni naimisiin 
muslimilesken, vihamiehensä tyttären, 

kanssa: Ramlah tunnettiin lempinimellä ”Um Habibah”. 
Hän oli Mekan päällikkö Abu-Sufyanin tytär. Vaikka Abu-
Sufyan ei uskonut Muhammadin tuomaan sanomaan ja 
taisteli häntä vastaan 20 vuoden ajan, hänen tyttärensä 
kääntyi Islamiin. 

Um Habibah oli yksi ensimmäisistä muslimeista, jotka 
pakenivat Abyssiniaan. Hän eli siellä miehensä kanssa 
lähes 15 vuotta. 

Um Habibahin mies kääntyi kristinuskoon 
ja menehtyi Abyssiniassa. Um Habibahin 
jäätyä yksin Abyssiniaan Muhammad kosi 
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(Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad  Ahmad, 5/2609, 12587)

146 147



Rajoitukset profeetta Muhammadille: Profeetta Muhammad 
oli ennen tätä ilmestystä naimisissa samanaikaisesti 
useamman kuin 4 vaimon kanssa. Muhammadin 
vaimoilla oli suuri kunnia olla Jumalan lähettilään 
vaimoja ja heitä pidettiin uskovaisten 
äiteinä. Jumalan ilmestyksen mukaan 
Muhammadin vaimot olivat hänelle 
laillisia, mutta ilmestyksen jälkeen 
Muhammad ei voinut mennä enää 
naimisiin, vaikka olisi eronnut jostakusta vaimostaan. 5 

Muhammad välitti Jumalan viestin moniavioisuuden 
rajoittamisesta: Islam ei kieltänyt moniavioisuutta, mutta 
rajoitti ja säänteli sitä. Islamin mukaan kenenkään ei 
tarvitse olla naimisissa useamman kuin yhden vaimon 
kanssa, mutta naimisiin meno useamman 
naisen kanssa on mahdollista tiettyjen 
vaatimusten täytyttyä. 

Mies voi mennä naimisiin useamman 
kuin yhden naisen kanssa, jos hän voi 
todistaa voivansa osoittaa heille täyttä 
kunnioitustaan, oikeudenmukaisuuttaan 
ja puolueettomuuttaan. Koraanin luvussa 
4 säkeessä 3 ilmaistaan selvästi, ettei mies voi mennä 
naimisiin useamman naisen kanssa, jos hän ei voi kohdella 
heitä oikein ja puolueettomasti. Ennen tätä ilmestystä 
miehillä tapasi olla useita vaimoja ilman minkäänlaisia 
rajoituksia.  

  Jos epäilet, ettet voi olla tasapuolinen vaimojen kesken, silloin mene naimisiin vain yhden naisen kanssa

Ju
malan sana

Koptilainen Maria
Samana vuonna Muhammad lähetti viestin Egyptin 
kristitylle kuninkaalle ja kutsui häntä kääntymään 
Islaminuskoon. 

Egyptin hallitsija vastasi pahoitellen kieltävästi ja lähetti 
Muhammadille lahjoja, myös Maria(Mariam)-nimisen 
naisen jalkavaimoksi. Muhammad otti vastaan kuninkaan 
lähettämät lahjat ja meni naimisiin Marian kanssa. 
Myöhemmin Maria synnytti pojan, jonka nimeksi annettiin 
Ibrahim. Poika kuitenkin menehtyi nuorena ja Muhammad 
oli hyvin surullinen menetettyään pienen lapsen.
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VIITTAUKSET
1 Joidenkin muiden lähteiden mukaan profeetta Muhammad antoi 

ymmärtää, että keillä tahansa oli yksi, kaksi tai kolme tytärtä ja hän 
huolehti tyttäristään hyvin kunnes heistä tuli itsenäisiä, tuolloin 
tytärten vanhemmat tulisivat pääsemään Jumalan Paratiisiin. 

2 Koraanissa korostetaan useissa säkeissä, että henkilön tulee 
kohdella molempia vanhempiaan hyvin. (esim. luku 17, säe 23).

3 Katso myös Koraanin luku 2 säkeet 229-232.

4 Moniavioisuus muissa uskonnoissa: esimerkiksi hindulaisuudessa 
ei ollut aikaisemmin lainkaan rajoitusta moniavioisuutta koskien. 
Vasta vuonna 1955 lainmuutoksen myötä hinduilta kiellettiin 
moniavioisuus. Tänä päivänä Intian laki, eivät hindukirjoitukset, 
määrää yksiavioisuudesta. Moniavioisuus on kuitenkin edelleen 
sallittu Goan hinduille tiettyjen kriteerien täyttyessä.

5 Koraanin luvussa 33 säkeissä 50-52 puhutaan lisää profeetta 
Muhammadin vaimoista.

Muhammadin vaimoja koskevat rajoitukset
Muslimeiden ei ollut lupa mennä naimisiin profeetan 
vaimojen kanssa Muhammadin kuoleman jälkeen, koska 
hänen vaimonsa olivat kuin äitejä uskovaisille.  

Koraanissa Jumala kuvaa Muhammadin 
vaimoja erilaisiksi verrattuna muihin 
naisiin (heitä tulisi pitää esikuvina ja 
uskovaisten äiteinä). 

Profeetan vaimot olivat erilaisessa 
asemassa muihin uskovaisiin nähden myös 
siten, että jos heistä kuka tahansa teki 
syntiä, rangaistus heidän synneistään olisi 
kaksinkertainen. Samoin, jos kuka tahansa 
profeetan vaimoista noudatti hartaasti 
Jumalan sanaa ja Muhammadin oppeja ja 
teki hyviä tekoja, palkittaisiin heidät noista 
teoista kaksinkertaisesti. 

Uskovaisten

äidit
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Muhammadin vaimot olivat vapaita valitsemaan:
Jumala käski Muhammadia antamaan vaimojensa valita 
kahdesta vaihtoehdosta (Koraani 33: 28, 29): he saattoivat 
valita avioeron ja tämän elämän sen koristuksineen tai 
pysyä naimisissa ja omistaa elämänsä Islamille. 

Kaikki valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon ja pysyivät 
naimisissa profeetta Muhammadin kanssa. Kun Muhammad 
kuoli, kukaan heistä ei mennyt uudelleen naimisiin.
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Islam ei hyväksy pakottamista  
Muhammad julisti olevansa Jumalan lähettiläs. Hän sai 
jumalallisen viestin toimitettavaksi ihmiskunnalle ja tuota 
sanomaa välittäessään hän kärsi suuresti, mutta ei koskaan 
pakottanut ketään hyväksymään sitä. Hän lausui Koraanin 
säkeitä, jotka vahvistavat kaikille uskonvapauden ja 
vapauden valita.

Vapaus ja tasa-arvo kaikkien 
ihmisten välillä: Islamin 
mukaan kaikki ihmiset ovat 
tasa-arvoisia lain edessä 
riippumatta etnisyydestä tai 
sosiaaliluokasta, sillä kaikki 
ihmiset ovat ihmissuvun jäseniä. 
Vain Jumalalle omistautuminen 
ja oikeamielisyys ovat seikkoja, 
joilla Jumala punnitsee ihmisten 
keskinäistä paremmuutta.  

"Mutta, jos Herrasi niin tahtoisi, uskoisi jokainen, joka on 
maassa, joka ainoa. Voitko sinä pakottaa ihmiset uskomaan 

vastoin tahtoaan?" Koraani, 10:99

"Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi 
erillään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Jumalaan, on 

tarttunut tukevaan kädensijaan, joka ei repeä. Jumala on 
Kuuleva, Tietävä." Koraani, 2:256

Luku 7
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Vapauden & oikeudenmukaisuuden turvaaminen  
           Islamissa

Ihmisoikeudet

152 153

“Ihmiset, Me olemme luoneet teidät 
mieheksi ja naiseksi ja tehneet teistä kansoja 

ja heimoja, jotta te tuntisitte kuuluvanne 
yhteen. Jumalan luona jalosukuisin teistä 

on se, joka on hurskain. Jumala on Tietävä, 
Tunteva”.

Koraani, 49:13
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“Sinun tulisi tietää, että Jumala on kykenevämpi ja 
voimakkaampi suhteessa sinuun kuin sinä olet suhteessa 
tähän orjaan”. Abu Mas’ud tyyntyi ja sanoi Muhammadille 
anteeksipyytävästi: ”Vapautan hänet Jumalan tähden”. 
Muhammad sanoi hänelle: ”Jos et sitä tee, tulevat helvetin 
liekit koskemaan kasvojasi”. 1

Ihmisten suojelu ja turvallisuus: Viimeisessä saarnassaan 
Muhammad puhutteli yli 100 000 ihmistä:

Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia lain edessä:  
Profeetta Muhammad opetti ihmisille Sharian, 
Jumalan lain, joka sääntelee ihmiselämää ja ohjaa 
ja valvoo ihmisten vuorovaikutusta ja toimintaa. 
Hän korosti, että kaikkien ihmisten tulisi 

noudattaa lakia ja lainrikkojia tulee rangaista riippumatta 
heidän etnisyydestään tai sosiaalisesta asemastaan. Kun 
lakia noudatetaan oikeudenmukaisesti, kaikki nauttivat 
oikeudenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. 

“Oi ihmiset, uskovaiset ovat keskenään veljiä ja siskoja. 
Kukaan ei voi ottaa toisen omaisuutta, ilman tämän täyttä 
hyväksyntää. Olenko toimittanut teille Jumalan sanoman? Oi 
Allah, Herrani, ole todistajani.

Älkää kääntykö pois Islamista ja katkoko toistenne 
kauloja. Totisesti, olen jättänyt keskuuteenne sen, 
jota seuraamalla ette koskaan joudu harhaan, kun 
olen poissa: Olen välittänyt teille Jumalan kirjan 
ja teillä on minun esimerkkini. Olenko välittänyt 
teille Jumalan sanoman? Oi Allah, Herrani, ole 
todistajani.”

Muhammad sanoi: ”Herrasi on yksi. Ihmiskunta on 
peräisin Aatamista ja Aatami on luotu maan tomusta. 
Arabi ei ole parempi kuin muun etnisyyden edustajat 
eikä muun etnisyyden edustaja ole parempi kuin 
arabi; parempi heistä on se, joka on hurskas. (Hurskaus 
motivoi tekemään hyviä tekoja)." (Musnad Ahmad 10/5586, 23972) 

Islamin varhaisaikoina orjien hyväksikäyttöä ja 
kaltoinkohtelua pidettiin syntinä, joka vaati katumista 
ja sen osoituksena kaltoinkohtelijan tuli vapauttaa orja.1 

Lisäksi myös monet muut Islamin sääntöjen loukkaukset 
vaativat orjan vapauttamista tai orjan ostamista joltakulta 
muulta ja sen jälkeen orjan vapauttamista. Tämä jatkui 
kunnes orjuus oli täysin lopetettu. 

Muhammad kannusti vapauttamaan orjia Jumalan tähden. 
Erään kerran Muhammad näki henkilön nimeltä Abu 
Mas’ud Al-Badri lyövän ja piiskaavan orjaansa. Muhammad 
sanoi hänelle tiukasti: 

Muhammad kannusti orjien vapauttamiseen ja välitti 
Islamin säännöt orjuuden lakkauttamisesta

Orjuus oli yleistä ennen 
Muhammadin aikaa. Itse 
asiassa orjuus on ollut 
osa sosiaalijärjestelmää 
kaikkialla maailmassa. Orjia 
pidettiin hyötyesineinä ja 
osana omaisuutta. Koska 
Islam suojelee ihmisten 
varoja ja omaisuutta, orjuus poistui vähitellen. 
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(Sahih Muslim, 5/91, 1659)

(Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)
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Orpojen oikeuksien turvaaminen
Muhammad välitti Jumalan käskyt 
orpojen kohtelua koskien. Koraani 
käskee muslimeita suojelemaan 
orpojen oikeuksia ja kohtelemaan heitä 
ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Naisten oikeudet ja velvollisuudet
Muhammad vahvisti naisten oikeuksien 
turvaamisen jäähyväissaarnassaan. Hän sanoi: 

"Ne, jotka kuluttavat vääryydellä orpojen omaisuutta, 
syövät vatsaansa tulta, ja saavat korventua tulessa."

Koraani, 4:10

“Oi ihmiset, on totta, että teillä on tiettyjä 
oikeuksia suhteessa vaimoonne, mutta 
myös heillä on oikeuksia suhteessa 
teihin." 

"Muistakaa, että olette ottaneet heidät vaimoiksenne vain 
Jumalan luottamuksella ja luvalla. Kohdelkaa vaimojanne 
hyvin ja olkaa heille ystävällisiä, sillä he ovat teidän 
kumppaneitanne ja uskollisia auttajia”. 

“Me tosiaan olemme lähettäneet sinulle Kirjan, jotta 
tuomitsisit ihmisten kesken sen mukaan, mitä Jumala 

on sinulle näyttänyt. Älä ole petollisten kumppani.”
Koraani, 4:105

Profeetta Muhammad teki selväksi, 
ettei kukaan, mukaan lukien hänen 
sukulaisensa, ollut lain yläpuolella. 
Esimerkiksi varkaus ja ryöstö ovat 
henkilön omaisuuteen kohdistuvia  
loukkauksia. Lainrikkojaa tulee 
rangaista tahallisesta rikoksesta.  
Esimerkkinä Muhammad ilmaisi, että vaikka hänen oma 
rakas tyttärensä Fatima varastaisi joltakulta, tulisi Fatimaa 
rangaista.2

Oikeudenmukainen tuomari: kertomus To’mahista ja 
juutalaisesta miehestä: Erään kerran arabimies nimeltä To’mah 
Bin Ubayriq varasti metallisuojan, joka oli osa haarniskaa 
ja piilotti metallinkappaleen juutalaisen 
ystävänsä taloon. Tämän jälkeen juutalaista 
miestä syytettiin varkaudesta, mutta hän 
kiisti syytteen ja syytti To’mahia.

Ennen kuin rikoksentekijä oli tiedossa, 
useat muslimiarabit pitivät To’mahin 
puolta ja yrittivät vaikuttaa Muhammadin 
päätökseen juutalaisen vahingoksi, mutta Islamin 
oikeudenmukaisuus vallitsi. To’mah todistettiin syylliseksi ja 
juutalainen mies osoitettiin syyttömäksi. Tässä yhteydessä 
Koraanin oikeutta puolustava säe tuli ilmestyksenä: 
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LAKI OIKEUS

(Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)

(Al-Hakim, 4/385, 8256. Tirmithi, 5/128, 3036)
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Muhammad tapasi sairaudesta 
toipuvan seuraajansa. Mies kertoi 
Muhammadille olevansa hyvin 
varakas, ja että hänellä oli vain yksi tytär 
perillisenä. Mies kysyi, voisiko hän antaa 
2/3 omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. 
Muhammad vastasi: "Ei”. Mies kysyi sitten, 
voisiko hän antaa puolet omaisuudestaan 
hyväntekeväisyyteen. Edelleen Muhammad 
vastasi kieltävästi. Mies kysyi sitten, jos hän voisi 
antaa 1/3 hyväntekeväisyyteen. Muhammad vastasi: 
“1/3 osan voit antaa ja se on paljon. On parempi jättää 
jälkeensä varakas perillinen kuin köyhä, jonka täytyy 
pyytää apua muilta”. 

Koronkiskonta on kielletty Islamissa
Muhammad sanoi: “Jumala on kieltänyt koronkiskonnan, 
joten kaikki korkovaatimukset tulee tästä lähtien 
rauettaa. Pääomanne on teidän. Näin ette aiheuta tai kärsi 
epäoikeudenmukaisuudesta. Allah on määrännyt, ettei korkoja 
saa periä”. 

Nimi Muhammad arabiaksi koristekirjoituksella. 
Nimi on toistettuna ympyrän muodossa. Tekijänä 
taiteilija Farid Al-Ali.

 “Koronottajat nousevat viimeisenä päivänä niin kuin 
sellainen, jota Saatana on lyönyt halvauksella. Tämä on 

palkka siitä, että he sanoivat: "Kauppa on samaa kuin koron 
ottaminen." Onhan Jumala sallinut kaupan mutta kieltänyt 

koron ottamisen.”
Koraani, 2:275

Omaisuuden palauttaminen heille, joille se kuuluu: 
Muhammadia pyydettiin johtamaan erään henkilön 

hautajaisrukousta, mutta ennen 
lupautumistaan Muhammad kysyi 
seuraajiltaan: ”Lainasiko tämä mies rahaa 
tai oliko hänellä omaisuutta, joka kuului 
muille?” Hänen seuraajansa vastasivat: 
“Kyllä.” Muhammad pyysi seuraajiaan ensin 

palauttamaan lainatut ja muille kuuluvat omaisuuserät 
niiden omistajille ja lupasi sitten rukoilla vainajan 
hautajaisrukouksen. Koraanin luku 4, säe 58 sanoo:

Muhammad sanoi: 

“Minä ja henkilö, joka pitää huolta 
orvosta olemme Paratiisissa näin läheisiä," 
Muhammad laittoi etusormensa ja 
keskisormensa vierekkäin.3 (Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

Orvoista 

huolehtiminen

Perillisen oikeuksien turvaaminen
Sharian mukaan edesmenneen henkilön lähimmät 
perheenjäsenet ovat oikeutettuja saamaan määrätyn osuuden 
vainajan jälkeen jääneestä omaisuudesta eli perinnöstä. 
Islam sallii henkilön testamenttaavan korkeintaan 1/3 
omaisuudestaan esim. hyväntekeväisyyteen tai lahjoituksena. 
Tämä sääntely turvaa perillisten oikeudet ja varmistaa 
perinnön oikeudenmukaisen jakautumisen perillisten kesken.  

“Jumala käskee teitä antamaan teille uskotut tavarat 
takaisin omistajilleen ja tuomitsemaan ihmisten kesken 

oikeudenmukaisesti. Jumala kehottaa teitä erinomaiseen 
asiaan. Hän on Kuuleva, Näkevä.”
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Hän määräsi, etteivät muslimit 
saaneet taistella siviilejä 
vastaan, eivätkä hyökätä lapsia, 
naisia tai vanhuksia vastaan 
tai tappaa heitä. Muhammad 
vaati seuraajiaan olemaan 
tuhoamatta ympäristöä ja 
olemaan vahingoittamatta 
puita.

Jumalan silmissä itsemurha on suuri synti 
Muhammad sanoi: ”Hänet, joka surmaa itsensä 

metallinkappaleella, tullaan herättämään 
henkiin Tuomionpäivänä saman 

metallinkappaleen kanssa ja hän 
tulee tekemään saman teon 
toistuvasti helvetin tulessa. Ja 
hänet, joka surmaa itsensä myrkyllä, 
tullaan herättämään henkiin 

Tuomionpäivänä saman myrkyn 
kanssa ja hän on sitä nielevä toistuvasti 

 ÄLÄ TAPA 
lapsia, naisia ja 

vanhuksia

ÄLÄ TUHOA
ympäristöä ja älä 

kaada puita

"Taistelkaa Jumalan tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä 
vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin: Jumala ei rakasta 

väärintekijöitä".

Älä tee

itsemurhaa

Harkittu murha ja kuolemantuottamus: Harkitun 
murhan tehneen rangaistus on sama kuin minkä hän on 

aiheuttanut uhrilleen. Sen sijaan henkilön, 
joka surmaa toisen vahingossa ja 

syyllistyy kuolemantuottamukseen, tulee 
suorittaa korvaus kuolleen henkilön 
perheelle. Profeetta Muhammadin 
aikana korvausmäärä oli sata kamelia. 
Muhammad ilmaisi, että kuka tahansa 

vaatii enemmän kuin tämän korvauksen, on 
henkilö välinpitämättömyyden aikakaudelta (käyttäytyy 
kuin pakana ajalta ennen Islamia).

Taistelu Islamin mukaan: Muhammad opetti 
seuraajiaan olemaan itsevarmoja vihollisten 
edessä; sekä alistuminen että aggressiivisuus 
olivat vääriä suhtautumistapoja. Väistämättä 
Muhammad joutui osallistumaan taisteluihin. 
Muhammad julisti säännöt ja eettiset ohjeet 
kuinka toimia sodassa ja kuinka toimia sotavankien 
kanssa. 

Älä 

tapa
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(Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)

“Kaikkien ennen Islamin aikaa tapahtuneiden surmien kosto-
oikeudet ovat tästä eteenpäin rauenneet ja ensimmäinen 
rauetettu tapaus olkoon Rabi’ahin murha (Rabi’ah oli 
Muhammadin sukulainen).”

Kunniamurhat ja verenvuodatus ovat 
kiellettyjä: Jumalan käskystä Muhammad 
määräsi verikoston ja kaiken muun 
kostokäytännön lopetettavaksi. 
Jäähyväissaarnassaan hän julisti: 

Muhammad muistutti seuraajiaan aina, että heidän 
liittymisensä taisteluun tuli perustua itsevarmuuteen 
ja olla taistelua Jumalan tähden. Hän myös muistutti 
muslimeita, että Jumala ei pidä niistä, jotka rikkovat Hänen 
sääntöjään. Koraanin luku 2, säe 190 esittää säännöt 
vihollisia vastaan taistelussa:
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Muhammad tuomitsi väkivallan 
Muhammad ei koskaan käyttänyt 
väkivaltaa välineenään Jumalan viestin 
välittämiseksi eikä pakottanut ketään 
Jumalan uskoon. Vaikka hän perusti 
islamilaisen valtion Medinaan, hän ei 
koskaan käyttänyt Mekkaan jääneitä 
muslimeita mekkalaisia häiritäkseen tai heitä surmatakseen. 
Päinvastoin, hän vaati seuraajiaan noudattamaan kunkin 
asuinpaikan sosiaalijärjestystä.

EI 

väkivaltaa

Muhammad opetti uskovaisia, että milloin tahansa ja 
missä tahansa asiassa toimitaan lempeästi ja ystävällisesti, 
on tuo tapa parempi ja saa aikaan hyvän lopputuloksen. 
Hän opetti myös, että karkea ja töykeä käytös pilaavat 
asian kuin asian. Muslim

“Tämän takia me säädimme israelilaisille, 
että jos joku tappaa yhden ihmisen 

muuten kuin kostoksi tai rangaistukseksi 
rikoksesta, on kuin hän olisi tappanut 

kaikki ihmiset, mutta jos joku virvoittaa 
hänet henkiin, on kuin hän olisi 

virvoittanut kaikki ihmiset henkiin.”
Koraani, 5:32

helvetin tulessa. Ja hän, joka surmaa itsensä heittäytymällä 
korkealta, tulee toistamaan tekoaan helvetin tulessa 
ikuisesti.”4

Ihmiselämän pyhyys ja loukkaamattomuus
Koska Jumala on elämän luoja ja ainoa, joka elämää 
säätelee, omistaa hän myös jokaisen olevan elämän. Jumala 
ilmoittaa Koraanissa seuraavaa historian ensimmäisestä 
murhasta Kainin surmattua veljensä Abelin:
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Nimi Muhammad arabiaksi koristekirjoituksella. Tekijänä Farid Al-Ali.

VIITTAUKSET 

1 Profeetta Muhammad ilmaisi, että Tuomiopäivänä Jumala on 
vihamielinen niitä kohtaan, jotka palkkaavat työntekijöitä eivätkä 
maksa heille heidän palkkojaan. Profeetta Muhammad korosti, 
että työntekijän palkka on maksettava ennen kuin hänen hikensä 
kuivuu. Palkanmaksua ei voi lykätä, ja palkka tulee maksaa heti, 
kun työ on suoritettu.

2 Lisää tietoa Islamin laista mm. :

 http://www.islamreligion.com/category/110/

3  Sahih Al-Bukhari (34/8)

4  Sahih Al-Bukhari (5778) ja Sahih Muslim (109)

Islamilainen kalligrafia turkkilaisen 
kalligrafitaiteilija Hassan Chelebin 
tekemänä Koraanin säkeestä. Jumala 
sanoo ihmisille: "Kun tuomitsette ihmisten 
kesken, tuomitkaa oikeudenmukaisesti." 
Koraani, 4:58.

Islamilainen kalligrafia egyptiläisen 
kalligrafitaiteilija Isaam Abdul Fattahin 
tekemänä Koraanin säkeestä. Jumala sanoo 
ihmisille: "Kukaan ei voi kantaa toisen 
taakkaa" (Tuomionpäivänä). Koraani, 17:15.
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“Kun muslimi kylvää 
siemenen, joka kasvaa 

sille asteelle, että ihmiset, 
eläimet tai linnut voivat 

hyötyä siitä tai syödä sen 
antimia, on hän tehnyt 

hyväntekeväisyyden teon 
(sadaqa), jonka Jumala 

palkitsee”.  
Profeetta Muhammad 

(Bukhaari, 2320) ja (Muslim,1188)

Ympäristönsuojelu

Muhammadin opetukset ympäristön suojelemiseksi
Ympäristönsuojelu on osa uskoa kaiken olevan 
luoneeseen Jumalaan.  Henkilö, joka uskoo Jumalaan, ei 
voi aiheuttaa harmia ympäristölle, sillä ympäristö on osa 
Jumalan valtakuntaa.  Ympäristön vahingoittaminen ja sen 
resurssien (vesi, kasvit, eläimet, maa, ilma, meriekosysteemi 
yms.) haaskaaminen ja saastuttaminen ei ole sallittua 
Islamin näkökulmasta.  

Luku 8
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Eläin- ja kasvikunta ovat Jumalan luomia.
"Siunattu olkoon Jumala, paras Luoja."

“Älä vahingoita” on 
yleissääntö J u m a l a n 
käskystä Muhammad asetti 
yleissäännön luonnonvarojen 
suojelemiseksi, ympäristön 
säilyttämiseksi ja ihmisten 
turvaamiseksi sanoessaan 
seuraajilleen: 

“Usko Jumalaan voidaan 
jakaa yli 70 osaan, joista 
ylimmäinen on todistus 
Jumalan ykseydestä 
(shahada). Viimeinen osa 
on haitan poistaminen 
ihmisten tieltä. "

Profeetta Muhammad 

Nimi Muhammad arabiaksi koristekirjoituksella. 

”Sinun ei tule vahingoittaa 
tai tulla vahingoitetuksi."

Luonnonvarat ovat täydellisessä tasapainossa
Muhammad opetti seuraajilleen, että Jumala on luonut kaikki 
luonnonvarat ja asettanut ne täydelliseen tasapainoon. 

Ihmisillä on yhtäläiset oikeudet luonnonvaroihin:  
Luonnonvarat ovat Jumalan lahja 
ihmiskunnalle. Niitä ei tulisi haaskata 
tai monopolisoida. Muhammad 
ilmaisi, että ihmisillä oli 
yhtäläiset osuudet vedestä, 
ruohoalueista ja 
tulesta (energiasta) 
lukuunottamatta sitä, 
mikä oli laillisesti 
yksityistetty. 

“Me olemme luoneet kaiken mitan mukaan .”

“... Kaikella on hänen säätämänsä mitta.”

“...Tämä on Jumalan työtä. Hän hallitsee kaiken 
täydellisesti.” 

Koraani, 54:49; 13:8; 27:88

Koraani, 23:14

Älä vahingoita ympäristöä.

Älä saastuta ympäristöä.

Älä haaskaa tai liikakäytä luonnonvaroja.

Käytä luonnonvaroja tehokkaasti; kierrätä.
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(Sahih Al-Bukhari, 1/11, 9)
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Jumalaan uskovien tulee lisätä 
ympäristön arvoa ja suojella 
sitä. Jumala ei pidä heistä, 
jotka aiheuttavat pahuutta 
maan päällä ja tuhoavat satoa ja karjaa.

“Vaan tavoittele tuonpuoleisen asuntoa 
sillä omaisuudella, mitä Jumala on sinulle 
antanut. Ei sinun silti tarvitse unohtaa omaa 
osaasi tässä maailmassa. Tee hyvää niin kuin Jumala on 
tehnyt sinulle hyvää. Älä tee pahaa maassa, sillä Jumala 

ei rakasta pahantekijöitä.”
Koraani, 28:77

Rikastuta

luontoa 

Muhammad korosti veden säännöstelyä ja tuomitsi veden 
haaskaamisen

Profeetta Muhammad 
ilmaisi eräälle 
peseytyvälle 
seuraajalleen selvästi, 
että vettä ei tule 
haaskata, vaikka hän 
olisi lähellä jokea. 

Erään toisen 
kerran Muhammad 
kielsi seuraajiaan 
saastuttamasta seisovaa vettä virtsaamalla siihen.  

Positiivinen vaikutus ympäristöön: Muhammad 
kannusti ihmisiä jatkuvasti rikastuttamaan luontoa, 
vaikka koko maailmankaikkeus olisi romahtamassa 
ja elämä päättymässä tällä planeetalla. Hän sanoi: 

“…toimme vedestä esiin kaiken elollisen”

           “Tuhlarit ovat paholaisten veljiä, ja Saatana on 
kiittämätön Herraansa kohtaan.”

 “…syökää sekä juokaa, mutta älkää tuhlatko, sillä 
Hän ei rakasta tuhlaajia.”

Koraani, 21:30; 17:27; 7:31
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”Jos Viimeisen tunnin alkaessa (eli elämän loppuessa 
maapallolta) jollakulla on taimia käsissään ja hän on 
kykeneväinen ne istuttamaan, niin istuttakoon hän 
taimet.” (Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)
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Muhammad vaati eläinten eettistä kohtelua: 

Muhammad oli ilman perusteltua syytä tapahtuvaa 
eläinten vangitsemista ja rajoittamista vastaan. Hän ei 
myöskään pitänyt siitä, että eläimiä piiskattiin tai lyötiin. 
Hän käytti erilaisia opetustapoja korostaakseen eläinten 
hyvän ja arvonmukaisen kohtelun hengellistä merkitystä.  
Islamin mukaan eläimet tulee kasvattaa parhaimmalla 
mahdollisella tavalla ja niitä tulee kohdella hyvin. 

Halal tarkoittaa muutakin kuin halal-
ruokaa: Termiä halal käytetään useimmiten 
sallittujen ruokien yhteydessä, mutta sanan 
merkitys on tosiasiassa laajempi. Halal 
tarkoittaa ”sallittua”, esimerkiksi ruokaa tai 
tekoja ja sen vastakohta on haram, joka 
tarkoittaa kiellettyjä asioita tai tekoja. Muhammad opetti, että 
muslimeilla ei ole oikeutta surmata eläimiä pyytämättä ensin 
Jumalalta lupaa. Vain Jumalan, jolle kaikki olennot kuuluvat, 
luvalla jotkin eläimistä voidaan surmata ruokatarpeiksi. 
Syötäväksi sallittuja eläimiä ovat mm. nautaeläimet, lampaat, 
kanat, kalat ja linnut, jotka eivät syö lihaa. 
Siat sen sijaan ovat kaikkiruokaisia eläimiä (ne syövät sekä kasveja 
että lihaa). Siasta peräisin olevien tuotteiden syöminen on kiellettyä 
Islamissa ja juutalaisuudessa.

Muhammad opetti seuraajilleen, että eläin tulisi teurastaa 
vähiten kipua aiheuttavalla tavalla: Eläintä ei saa surmata 
esimerkiksi tylsällä terällä, terän täytyy olla hyvin terävä. 
Eläintä ei saa teurastaa lyömällä sitä tylsällä esineellä (esim.
kivellä) tai siten, että muut eläimet näkevät teurastuksen. 
Muhammad sanoi eräälle henkilölle, joka oli teurastamassa 
eläintä toisen eläimen vieressä: ”Haluatko surmata toisen 
eläimen kahteen kertaan?”

Halal-
liha

“Kaikki maassa kulkevat eläimet ja siivillään lentävät linnut 
ovat kansoja kuten tekin. Me olemme merkinneet kaikki 

Kirjaan. Kaikki kootaan Herransa luo.” 
Koraani, 6:38

Eläimet ja kaikki olennot maan päällä ovat osa yhtä suurta 
elämän yhteisöä:

Eläinten hyvinvointi
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(Al-Hakim, 4/231, 7658)
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Eläinten ystävällinen kohtelu on Jumalan silmissä 
palkittava teko: Ystävällinen teko, vaikka vain eläimille, 
ansaitsee Jumalan palkkion. Kerran Muhammad 
kertoi seuraajilleen janoisesta miehestä, joka lopulta 
löytäessään kaivon joutui laskeutumaan kaivoon sisälle 
juodakseen vettä. Tultuaan ylös kaivosta mies huomasi 
janosta läähättävän koiran. Mies kiipesi takaisin kaivoon, 
täytti kenkänsä vedellä, kipusi ylös kaivosta ja antoi 
koiran juoda. Jumala piti miehen tekoa niin hyvänä, että 
Hän antoi anteeksi miehelle kaikki hänen syntinsä. 

Erään toisen kerran Muhammad kertoi seuraajilleen 
naisesta, jota Jumala rankaisi, koska hän oli pitänyt kissaa 
vankeudessa, kunnes kissa kuoli. Nainen ei ollut ruokkinut 
kissaa eikä päästänyt sitä vapaaksi. 

Erään kerran Muhammad 
halusi opastaa erästä 
seuraajaansa eläinten hyvästä 
kohtelusta. Muhammad kertoi 
miehelle, että tämän kameli 
valitti, koska mies oli lastannut 
kamelin selkään enemmän lastia 
kuin kameli pystyi kantamaan.

Toisen kerran Muhammad sanoi seuraajilleen: ”Kuka ikinä 
ottikin tämän linnun poikaset, palauttakoon ne heti takaisin 
emolleen” (joka juoksenteli ympäriinsä kuin päätön kana).

Eläinten eettinen 

kohtelu Ym
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(Abu-Dawoud, 2/328, 2549)

(Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

(Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

(Sahih Al-Bukhari, 3071)
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Useat oppineet uskovat, että Muhammadin tehtävä 
välittää Jumalan viesti ja käännyttää ihmiset monoteismiin 
oli vaikeampi kuin useimpien häntä edeltäneiden 

lähettiläiden ja profeettojen. Tärkein 
profeetta Muhammadin tuoma 
ihme oli Koraani, joka tuli hänelle 
arabiankielisinä ilmestyksinä Jumalalta.  

Muhammadin omien arabiankielisten 
kansalaisten vastustuksesta huolimatta 
Muhammad ja hänen seuraajansa 

välittivät Islamin sanoman Arabian niemimaan ulkopuolisille 
kansoille ja yhteisöille, joilla oli eri kieli, kulttuuri ja uskonto. 

Miksi Koraania pidetään iankaikkisena ihmeenä?

Koraania ei ole kirjoittanut ihminen. Muslimit pitävät 
Koraania Jumalan sanana ja Hänen iankaikkisena 
viestinään koko ihmiskunnalle. Muslimit uskovat, 
että Koraani on ainoa Pyhistä kirjoista, joka 
sisältää Jumalan sanoman ilman hänen 
sanansaattajansa tai kenenkään muunkaan 
uudelleenmuotoilua. Toisin kuin aineellisia 
ihmeitä, joihin aikaisemmat tosiprofeetat 
ja sanansaattajat kykenivät, ja jotka vain 
aikalaiset pystyivät näkemään, Koraania 
pidetään ainaisena ihmeenä.

"Eivätkö he sitten pohdi Koraania; jos se ei olisi 
Jumalalta, siinä olisi paljon  ristiriitaisuuksia."

Koraani, 4:82

Luku 9
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Jumalan ihme Muhammadille
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"Ei tätä Koraania ole sepitetty 
valheellisesti ilman Jumalan käskyä, 
vaan se on maailman Herralta tullut 
vahvistus sille, mitä oli ennen sitä, ja 

selvitys Kirjalle, jota ei voi epäillä." 
Koraani, 10:37 
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Toistuvuuden konsepti, “Tawaator”, vahvistaa 
Koraanin autenttisuuden, sillä se osoittaa, että eri 
ihmisryhmät jättivät suullisesti jälkeensä saman 
tekstin sukupolvelta toiselle. Noista teksteistä ei ole 
löytynyt keskinäisiä eroavaisuuksia tai poikkeamia.

Koraani, hadith ja sunna 
Muhammadin  opetuksia 
ja sanontoja ei tule sekoittaa 
Koraaniin  (joka sisältää 
vain Jumalan sanan ilman 
ihmisten kommentteja tai 
lisäyksiä). Sunna tarkoittaa 
profeetta Muhammadin 

sanontoja ja opetuksia sekä tekoja ja luonteenpiirteitä, 
joita muslimeiden on hyvä noudattaa ja imitoida; 
sunna on tapa, käytäntö ja suositus hyvään toimintaan. 
Lisäksi sunna tarkoittaa myös Koraanin selityksiä 
käytännössä. Hadith on puolestaan Muhammadin 
seuraajien välittämä kuvaus Muhammadin ilmaisemasta 
sunnasta. Oleellinen osa hadithia on todistajaketjun 
esiin tuominen; jotta hadithia pidetään validina tulee 
todistajaketjun olla johdettavissa aina Muhammadiin asti. 

Hadith-kirjojen ja muiden 
uskontojen kirjojen ero
Useimpien muiden uskontojen 
kohdalla yksittäiset henkilöt 
ovat kirjoittaneet uskonnollisia 
kirjoja käyttäen omia sanojaan 
ja muotoilujaan. Hadith-kirjat 
ovat kuitenkin erilaisia siten, 

Kukaan ei ole pystynyt, eikä koskaan 
pysty, kirjoittamaan edes kielellisesti 
mitään Koraanin kaltaista. Sen 
arabiankielinen kirjoitustapa on 
ainutlaatuinen. Kirjaksi koottuna 
Koraani on kosketettavissa, 
nähtävissä, luettavissa ja välitettävissä 
sukupolvelta toiselle.  

“Sano:  Vaikka ihmiset ja jinnit lyöttäytyisivät yhteen 
tehdäkseen jotakin tämän Koraanin kaltaista, he eivät 
siihen kykenisi, vaikka auttaisivat toinen toistaan.” 
   Koraani, 17:88

Vertaansa vailla oleva Koraanin sanan säilyttäminen: 
Nykyinen Koraani on sisällöltään identtinen profeetta 
Muhammadille yli 14 vuosisataa sitten ilmoitetun 
Koraanin kanssa. Alunperin hurskaimmat muslimit 
opettelivat sen ulkoa kirjaimesta kirjaimeen ja sanasta 
sanaan. Profeetta Muhammadin aikana kirjoittamista 
tyypillisempi tapa välittää tietoa eteenpäin oli 
tiedon ulkoa opettelu ja sen eteenpäin kertominen.  

Pian Muhammadin menehtymisen jälkeen Koraani 
kirjattiin kirjaksi ensimmäisen kalifin Abu Bakr As-
Siddiqin aikana. Othman Bin Affanin, kolmannen kalifin 
valtakaudella, 13 vuotta profeetta Muhammadin kuoleman 
jälkeen, Koraanista tehtiin useita alkuperäistä vastaavia 
kopioita, joita jaettiin islamilaisiin valtioihin ja alueille.  

Tämä on osa Koraanin säettä. Jumala sanoo ihmisilleen:
"Rukoilkaa minua, niin Minä vastaan teille."  Luku 40 säe 60.
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Tajweedin uskotaan olevan hyvin 
ainutlaatuinen erikoisala, jota muissa 
uskonnoissa ei ole. Se kuvastaa kuinka 
Muhammadin seuraajat olivat hyvin 
tarkkaavaisia säilyttääkseen Koraanin siinä 

muodossa kuin he kuulivat sitä lausuttavan. 

Rikas kieli: Koraanin ilmestykset olivat arabiaa. 
Muslimitutkijat uskovat, että arabia on kielenä 
kehittyneempi kuin monet muut kielet, sillä arabian 
kielessä on valtava määrä sanoja ja 
vahva kielioppi. 

Arabian kielessä on 28 kirjainta, joista 
jotkut eivät esiinny missään muissa 
kielissä. Esimerkiksi ”Dad”(ض), vahva 
D-äänne ja “Ta” (ط), vahva T-äänne, ovat 
ainutlaatuisia arabian äänteitä.

Niin sanotuista juurisanoista johdettujen sanojen (samaan 
tapaan kuin suomen kielessä sanasta käsi voidaan johtaa mm. 
käsittää yms.), määrä voi ylittää jopa 100 johdannaissanaa. 
Arabian kielen sanamäärän 
arvellaan olevan yli 6 
miljoonaa. Tämä sanamäärä 
on huomattavasti suurempi 
kuin useimmissa maailman 
kielissä.

Tajweed

ainutlaatuinen

erikoisala

Vertaansa vailla oleva Koraanin lausuntatapa: Koraanin 
lukemisesta tai lausumisesta puhuttaessa käytetään 
arabian termiä ”Tajweed”, joka viittaa määräyksiin Koraanin 
soinnukkaasta lausumistavasta. 

Muslimit uskovat, että ei pelkästään Koraanin sanoma, 
vaan myös Muhammadin ja hänen seuraajiensa Koraanin 
lausuntatapa on ainutlaatuisesti säilynyt näihin päiviin.

Koraanin lausumistavan todistajaketju on 
dokumentoitu ja nimetty tunnetun lausujan 
mukaan ja lausujan itsensä on tullut kuulla 
lausumistapa profeetta Muhammadilta. 
Erilaisia lausumistapoja (arabiaksi ”qir’at”) on 
olemassa 10 ja kukin sisältää omanlaisensa 
äänen painotukset ja lausuntatahdin.  

että niiden opetukset ovat Muhammadin seuraajien heitä 
seuranneille sukupolville välittämiä tapahtumia profeetan 
elämästä. Sunna- ja hadith-kokoelmilla on hyvin suuri 
merkitys Islamin uskossa. Esimerkiksi Raamattu on kirjoitettu 
1400-1800 vuoden aikana ja sen on kirjoittanut joidenkin 
arvioiden mukaan 40 eri kirjoittajaa. Raamattu koostuu 
66 eri kirjasta ja se jaetaan kahteen pääosaan: Vanhaan 
testamenttiin (39 kirjaa) ja Uuteen testamenttiin (27 kirjaa). 

Koraanissa Jumalan ilmaus Hänestä itsestään termillä 
”Me” tulee ymmärtää arabian kielen kautta ja se merkitsee 
suuruuden ja voiman korostamista. Lisäksi Koraanissa 
ilmaistaan usein ”sano” tarkoittaen “sano heille Muhammad”. 
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Universumin laajeneminen 
Vuonna 1925 amerikkalainen tähtitieteilijä 
Edwin Hubble esitti havainnointiin 
perustuvia todisteita siitä, että tähdet 
liikkuvat kauemmaksi toisistaan, mikä 

tarkoittaa, että maailmankaikkeus 
laajenee. Yleisinä tieteellisinä faktoina 

pidetään myös planeettojen soikion muotoisia 
kiertoratoja ja sitä, että ne kiertävät aurinkoa ja pyörivät 
akselinsa ympäri.  

On hämmästyttävää huomata nykypäivän tieteen ja 
Muhammadille ilmestyksinä välitettyjen ja tähän päivään 
muuttumattomina säilyneiden seuraavien Koraanin 
säkeiden samankaltaisuus.

Koraanin merkittävät tieteelliset tiedot

Alkuräjähdys ja maailmankaikkeuden luominen
Muhammadin aikana ei tiedetty mitään maailman 
synnystä, ei paljoakaan planeettojen liikkeestä, eikä 

ollut yleistä tietoa 
siitä, että maapallo 
oli pyöreä. Muslimit 
uskovat, että Jumala, 
maailmankaikkeuden Luoja, 
on Ainoa, joka tietää kuinka 
maailma luotiin. 

Jo yli 14 vuosisataa sitten 
Koraanissa mainitaan 
maailmankaikkeuden 

luominen, auringon ja kuun liikkeet, maapallon 
pyörimisliike sekä päivän ja yön 
vaihtelu. 

Moderni tiede selittää 
maailmansynnyn 
alkuräjähdysteorialla, jota tukee 
vuosikymmenten aikana kerätty 
havaintoihin ja kokeisiin perustuva 
tieto. Alkuräjähdysteorian mukaan 
alussa oli valtava räjähdys, jonka 
myötä linnunrata ja muut galaksit 
alkoivat muodostua hitaasti 
erilaisten kaasujen yhdistymisen ja 
tiivistymisen myötä.    
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 “...Hän tekee äitinne kohdussa yhä uudestaan 
luomistyönsä kolminkertaisen pimeyden keskellä. 

Tällainen on Jumala, teidän Herranne. Hänelle kuuluu 
valtius. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Kuinka te siis 

annatte kääntää itsenne harhaan?”
Koraani, 39:6

Nykytieteen valossa tiedetään, että 
kohdussa vauvaa ympäröivät ja suojelevat 
kolme vahvaa kerrosta, jotka niin ikään 
muodostavat kolme pimeyden kerrosta; 
(1) äidin vatsa, (2) kohdun seinämät ja (3) 
sikiöpussi. 

Sikiönkehitysoppi ja ihmisen luominen: Muhammad lausui 
seuraavat ihmisen luomista kuvaavat Koraanin säkeet. 
Tällaista tietoa ei ollut saatavilla Muhammadin aikana eikä 
sikiönkehitystä oltu vielä tieteellisesti todettu 1400 vuotta 
sitten. 

“Eivätkö uskomattomat tiedä, että taivas ja maa olivat 
yhtä massaa, jonka me erotimme ja toimme vedestä 
esiin kaiken elollisen? Eivätkö he usko?"     Koraani, 21:30

"Sitten Hän nousi taivaaseen, joka oli vielä pelkkää 
savua, ja sanoi sille ja maalle: ”Tulkaa esiin tahtoen tai 
tahtomattanne.” Ne vastasivat: ”Me tulemme totellen." 

Koraani, 41:11

“Hän on luonut yön ja päivän, auringon ja kuun: kaikki 
kiertävät rataansa taivaankannella.” Koraani, 21:33

“Samoin me olemme rakentaneet taivaan omin käsin ja 
tehneet sen laajaksi.”       Koraani, 51:47
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Yllättäen Koraanissa kuvattu sikiön kehitys 
vastaa lääketieteen havaintoja. Samoin tiede 
esittää, että luut alkavat kehittyä ennen 
lihasten muodostumista, kuten Koraanissa 
ilmaistaan. 1

“Me olemme alkuaan luoneet ihmisen 
savikimpaleesta. Sitten olemme panneet 
hänet siemenpisarana varmaan talteen. 
Siemenestä me olemme luoneet alkion, 
alkiosta sikiön, ja sikiölle olemme luoneet 
luut ja pukeneet ne lihaan. Sitten me 
olemme luoneet ihmisen uudestaan.”

              Koraani, 23:12-14

Ihmisen luominen on 
kuvattu ihmeellisesti 
seuraavissa Koraanin 
säkeissä :

Muuri vesien välissä
Koraanissa kuvataan ihmeellisesti, kuinka merien vedet 
eivät sekoitu toisiinsa: 
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“Hän on pannut meret aaltoamaan ja kohtaamaan 
toisensa, mutta niiden välissä on muuri, jota ne eivät 

voi ylittää.”
Koraani, 55:19-20

Moderni tiede on vasta vastikään kyennyt selittämään, 
miksi valtamerien vedet eivät sekoitu keskenään, 
vaan vesialueiden väliin muodostuu silminnähtävissä 
oleva vesien eroamiskohta, muuri, joka estää vesien 
sekoittumisen. Tieteen valossa on havaittu, että merivesien 
sekoittumattomuus johtuu vesien erilaisista lämpötiloista, 
suolaisuudesta ja tiheysarvoista. Tiettävästi profeetta 
Muhammad ei elämänsä aikana matkustanut alueille, 
joissa hän olisi voinut nähdä kahden meren kohtaavan.

Lisäksi tutkijat ovat 
havainneet, että sikiön 
kuuloaisti kohdussa 
kehittyy ennen näköaistia. 
Tämä vastaa Koraanissa 

esitettyä järjestystä (32:9, 76:2, 23:78). Kaikki 
edellä mainitut säkeet viittaavat kuulemiseen 
ennen näkemistä. 

“...Siunattu olkoon Jumala, paras Luoja.”
Koraani, 23:14
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 Koraanin mukaan vuoret ovat kuin vaarnoja; niillä on 
“juuret” syvällä maan sisällä. 

Modernin tieteen valossa vuorten ”juuriteoria” 
esitettiin ensimmäisen kerran 1800-luvun puolivälissä 
ja myöhemmät mittaukset ovat osoittaneet, että 
jäävuorten tavoin vuoren maanpäällinen osa on vain 
murto-osa vuoren kokonaiskoosta. Esimerkiksi Mount 
Everestin korkeus on n.9km, mutta sen ”juuren” on 
arvioitu olevan yli 125km syvyydessä maan sisällä.
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VIITTAUKSET

1. Alkionkehitysopista ja Koraanin tieteellisistä faktoista voi 
lukea lisää sivuilta: www.eajaz.org, www.eajaz.org, www.
islamhouse.com“Olemmehan tehneet maan tasaiseksi ja vuoret 

vaarnoiksi." 

Koraani, 78:6-7

Vuorten juuret kuin vaarnat
Koraanissa kuvataan vuoria muun muassa seuraavalla 
tavalla:
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"Täydellisiä uskovaisia ovat he, joilla on parhaat käytöstavat."
(Tirmithi)

"Hyödynnä viittä ennen viittä:
Nuoruutta ennen vanhuutta
Terveyttä ennen sairautta
Varakkuutta ennen köyhyyttä
Vapaa-aikaa ennen kiireistä aikaa
Elämää ennen kuolemaa."  Al-Hakim, Al-Mustadriq No. 
7846 (4/341)
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Luku
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Profeetta Muhammad sanoi ristiessään 
kätensä:

“Uskovaiset ovat kuin rakennelma, he 
tukevat toisiaan.”

Al-Bukhaari (481) ja Muslim (2585)

Muhammad piirsi hiekkaan kolme viivaa ja sanoi:
”Tämä on ihminen(jolla on paljon unelmia 

ja suunnitelmia tässä maallisessa elämässä). 
Yrittäessään saavuttaa nämä tavoitteet kuolema 

kohtaa hänet.” 

Al-Bukhaari (6417) ja Muslim (1671)

Unelmat

 Kuolema

Ihminen

Muhammadin sanonnat ja opetukset ovat hyvin 
puhuttelevia, sillä ne kattavat suurimman osan elämän 
osa-alueista: hengellisyyden, moraalin, sosiaaliseen 
kanssakäymiseen liittyviä asioita, kaupanteon yms. 
Sanonnat pohjautuvat jumalallisiin ilmestyksiin ja 
viisauteen. 

Muhammadin sanonnat, toimet ja ominaisuudet tunnetaan 
nimellä sunna ja niitä on koottu kokoelmiksi, joita 
kutsutaan nimellä hadith (katso tarkemmin sunna ja hadith 
s.179). Sunna on Koraanin jälkeen seuraava islamilaisen 
lainsäädännön lähtökohta. 

Seuraavassa esitetään joitakin profeetta Muhammadin 
sanontoja eri elämänalueilta.

Muhammadin sanonnat
Luku 10

" Ei toverinne harhaile eksyksissä. Ei hän puhu halujensa 
mukaan."

Koraani, 53:2-3
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"Et ole Jumalaan uskova, ellet toivo uskonveljillesi samaa 
kuin itsellesi."  (Bukhari, 13/7)

"Kaksi siunausta, jotka useat ihmiset aliarvioivat, ovat 
terveys ja vapaa-aika ."  (Bukhaari, 6049)

"Kateus (haluat jotakin, mitä toisella on, mutta et 
halua toiselle pahaa) ei ole sallittua paitsi kahdessa 

tapauksessa. Kadehtia saa henkilöä, jolle Jumala 
on antanut varallisuutta ja henkilö käyttää tuota 
varallisuutta oikeamielisesti. Kadehtia saa myös 

henkilöä, jolle Jumala on antanut viisautta ja tuo 
henkilö käyttää viisauttaan oikein ja opettaa muita."

 (Bukhari, 73/15)

"Tee asiat helpoiksi muille (koskien uskonnollisia 
asioita), äläkä tee niistä vaikeita; anna ihmisille hyviä 

uutisia äläkä karkota heitä luotasi."  
(Bukhari, 69/11)

"Henkilön kuoltua hän voi edelleen kerryttää hyviä 
tekoja kolmella tapaa: jos hän elinaikanaan antoi 

hyväntekeväisyytenä jotakin, josta ihmiset jatkossakin 
hyötyvät, jos hän jätti jälkeensä tietoa tai tutkimuksia, 
jotka auttavat ihmiskuntaa tai jos hän jätti jälkeensä 
uskollisen jälkeläisen, joka jatkaa rukoilua ja pyytää 

Jumalan siunausta ja anteeksiantoa vanhemmilleen." 
(Muslim, Tirmithi, Nassa’i)

"Rehellisesti kauppaa käyviä ja selviin ehtoihin 
kaupankäyntinsä perustavia Jumala siunaa samoin kuin 
heidän kaupankäyntiään. Sitä vastoin Jumala ei siunaa 

heitä, jotka valehtelevat ja salaavat tietoja."  (Bukhari, 2082/22)

"Jokaisen muslimin tulisi maksaa sadaqaa (antaa 
jotakin hyväntekeväisyyteen). Mikäli hänellä ei ole 
mistä maksaa, tehköön hän töitä hyödyttääkseen 
itseään ja maksaakseen hyväntekeväisyyteen, ja 
jos hän ei löytänyt työtä, auttakoon hän muita 

hyväntekeväisyyden tekona, ja jos hän ei löytänyt 
ketään, jota auttaa, tehköön hän hyviä tekoja ja 

neuvokoon muita ja välttäköön pahojen tekojen 
tekoa. Tuolloin hänen tekonsa on hyväntekeväisyyttä."  

(Bukhari, 1445/30)
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"Ole tietoinen Jumalan läsnäolosta missä oletkin, jos teet 
pahan teon, poista se tekemällä hyvää, ja kohtele ihmisiä 
parhaimpien tapojen mukaisesti." (Tirmithi - 1987 & Ahmad 5/153)

"Oikeamielisyys on osa hyvää luonnetta ja synti on 
se, joka horjuttaa sieluasi ja josta et halua kenenkään 

muun tietävän." (Muslim, 15/2553)

"Vahva henkilö ei ole hän, joka heittää vastustajansa 
maahan. Vahva henkilö on hän, joka hillitsee itsensä 

ollessaan vihainen." 
(Bukhaari, 5785) ja (Muslim, 4853)

"Kenen hyvänsä Jumalaan ja Tuomionpäivään uskovan 
tulisi sanoa hyviä sanoja tai pysyä hiljaa, ja kenen 
hyvänsä Jumalaan ja Tuomionpäivään uskovan 

tulee kunnioittaa naapuriaan (olla antelias), ja kenen 
hyvänsä Jumalaan ja Tuomionpäivään uskovan tulee 

kunnioittaa vierastaan (olla antelias)."  
(Bukhari, 6018 & Muslim 74-47)

Ennaltaehkäisy on parempi kuin sairauden parantaminen

Vaikka Muhammad ei ollut lääkäri, hänen ruokaan, 
terveelliseen syömiseen ja yrttiparannukseen liittyvistä 
tavoistaan on sittemmin koottu kirja, jota kutsutaan 
nimellä ”Profetaalinen lääketiede".

Muhammad tapasi ilmaista useita kertoja, että vatsa 
on hankalin pata täyttää. Pienet 
ateriat ja muutamat suupalat, jotka 
tyydyttävät nälän, ovat parempia 
kuin vatsan täyttäminen. Pienemmät 
ateriat auttavat myös välttämään 
terveyskomplikaatioita.

Muhammad kannusti seuraajiaan 
syömään ja juomaan maltillisesti, 
välttämään lihavuutta ja pitämään yllä aktiivista ja 
terveellistä elämäntapaa. Tässä yhteydessä hän lausui 
Jumalan sanoja Koraanin luvusta 7 säkeestä 31:

Vatsa, 

hankalin pata 

täyttää 

“Ihmiset, pukeutukaa 
parhaimpiinne rukouspaikoissa, 

syökää ja juokaa, mutta älkää 
tuhlatko, sillä Hän ei rakasta 

tuhlaajia.”

Profeetta Muhammadin ruokaan ja 
lääkintään liittyvät sanonnat
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Kolme mielialaan vaikuttavaa päävälittäjäainetta ovat 
serotoniini, noradrenaliini ja dopamiini. Ohran on 
huomattu vaikuttavan positiivisesti serotoniiniin, joka 
vähentää masennusta. Ihmeellistä, että Muhammad 
suositteli ohravelliä yli 1400 vuotta sitten 
nimenomaan surun ja masennuksen hoitoon! 

Lääketieteellisen tutkimuksen mukaan masennus 
voi aiheutua eräiden mielialaan vaikuttavien 
aivojen kemikaalien ja välittäjäaineiden vähyydestä. 
Masennuslääkkeet stimuloivat kemikaalisia muutoksia, 
jotka lisäävät näitä välittäjäaineita.

Muhammad suositteli ohraa 

Nykypäivänä monet tutkimukset 
ovat havainneet ohran ihmeelliset 
terveyshyödyt; ohra onkin luonnon 
oma luonnollinen ravintolisä! 

Ohra

lääkkeenä 

masennukseen

Ohra sisältää runsaasti entsyymejä, 
vitamiineja, mineraaleja, fytokemikaaleja 
sekä kaikki kahdeksan tärkeää 
aminohappoa, mukaan lukien 
tryptofaani, joka auttaa ehkäisemään 
masennusta.  

Muhammad suositteli ohravelliä (talbinah) 
vatsaongelmiin ja ilmaisi, että ohravelli 
auttaa helpottamaan surua ja masennusta. 
Hänen vaimonsa Aisha tapasi suositella 
läheisensä menettäneitä syömään ohravelliä 
surun lievittämiseksi. (Bukhaari, 5365) and (Muslim, 
2316)
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Muhammad ei 
juurikaan syönyt 
vehnää, vaan 
pääasiassa ohraa 
ja ohrasta leivottua 
leipää. 
On havaittu, että täysjyväohralla 

on monia terveysvaikutuksia. Se auttaa muun muassa 
tasaamaan verensokeria, estää pienten verihyytymien 
muodostumista ja alentaa kolesterolia. 

Vehnä vai 

ohra?

Muhammadin opetuksiin kuului pienten 

aterioiden nauttiminen päivän aikana. 

Muhammad opetti seuraajilleen, että 

ruokaillessa yksi kolmasosa vatsasta 

tulisi varata ruoalle, yksi kolmasosa 

juomalle ja yksi kolmasosa tulisi varata 

hengitykselle (eli pitää 

tyhjänä).

(Miqdam Bin Ma'di Yakrib)

Riyadh Saliheen, (516).

Juomaa

Ruokaa

Ilmaa

Zamzam-mineraalivesi: Zamzam on Mekassa 
Pyhässä Moskeijassa n.20 metriä Kaabasta itään 
sijaitsevasta lähteestä tulevan veden nimi. 
Muslimit uskovat, että lähde on syntynyt ihmeen 

kautta tuhansia vuosia sitten, kun Abrahamin poika Ismael 
oli janoinen ja itkuinen ja potkiskeli maata, kunnes vettä 
alkoi pulputa esiin Ismaelin äidin Hagarin yritettyä ensin 
etsiä vettä pitkän aikaa. 

Zamzam-vesi on hieman emäksinen (pH 7.5) ja sillä on 
erityinen maku.

1/3

1/3

1/3

Zamzam-veden kemiallinen analyysi on osoittanut, että 
Zamzam-vedessä on keskimääräistä enemmän liuenneita 
kiinteitä aineita (TDS). Se kuitenkin täyttää Maailman 
terveysjärjestön (WHO) juomakelpoista vettä koskevat 
standardit. 

Muhammad sanoi, että Zamzam on siunattua vettä 
Jumalalta. Se on ylenpalttinen ateria ja joidenkin 
sairauksien parantaja.  (Bazzar ja Tabarani)
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Aavikkotryffelit ovat meheviä sienimäisiä kasveja, 
jotka kuuluvat Agaricaceae-sukuun. Tryffelit kasvavat 
ryhmittyminä maanpinnan alla n. 2-50cm syvyydessä, 
kosteilla alueilla erämäässa, ilman lehtiä tai juuria. 
Tryffeleillä on erityinen haju ja ne voivat olla valkeita, 
harmaita tai ruskeita. 

Analyyttisen tutkimuksen mukaan 77 % tryffelistä on 
vettä ja loput proteiineja, rasvoja, hiilihydraatteja ja muita 
aineita.

Aavikkotryffelit lääkkeenä

Zamzam on yksi 
k als iumpitoisimmista 
j u o m a k e l p o i s i s t a 
vesistä. Litra Zamzam-
vettä sisältää peräti 
195-200 mg kalsiumia. 
Tämä määrä on n.20% 
aikuisen päivittäisestä 
ravitsemussuosituksesta. 

Määrä on suurempi kuin 
useiden tunnettujen 
m i n e r a a l i v e s i e n 
kalsiumpitoisuus, esim. 
Evian sisältää 78-80 mg/l 
ja Perrier 147-150 mg/l. 

Teksti "Rasul Allah" (Jumalan lähettiläs) kirjoitettuna arabiaksi 
taiteellisella tavalla vesipisaran muotoon. Tekijänä Farid Al-Ali.

Mineraalivesillä uskotaan yleisesti olevan useita 
terapeuttisia vaikutuksia, jotka voivat helpottaa lihas- ja 
niveltulehduksia, reumatismia ja artriittia. 

Zamzam-vesi sisältää 
muun muassa kalsiumia, 
natriumia, magnesiumia, 
kloridia, bikarbonaattia ja 
fluorideja enemmän kuin 
muut luonnonlähteiden 
vedet. 

Muhammad sanoi: 
"Aavikkotryffelit ovat eräänlaista 
”mannaa” (jota Israelin kansalle 
lähetetiin taivaasta) ja niiden 
mehu on lääkettä silmille."
(Bukhaari, 5708) ja (Muslim, 5244)

Nykytiede on havainnut, että 
aavikkotryffeleiden nesteellä 
on monia silmäsairauksia  
parantavia ominaisuuksia. 
Muun muassa trakooman, 
joka on tarttuva 
silmäsairaus ja vahingoittaa 
sarveiskalvon soluja, 
on havaittu parantuvan 
aavikkotryffeleiden avulla.
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Ekstra-neitsytoliiviöljy valmistetaan 
oliiveja puristamalla ilman kemiallista 
käsittelyä tai kuumennusta, ja 
valmistusmenetelmänsä vuoksi se  
sisältää enemmän antioksidantteja, 
erityisesti E-vitamiineja ja fenoleja, 
kuin ns. tavallinen oliiviöljy. 

Oliiviöljyä pidetään hyvänä keinona 
parantaa iho-ongelmia, ja se on myös 
tehokas ihon kosteuttaja. 

Oliiviöljyn tiedetään myös 
ennaltaehkäisevän diabetesta. 
Oliiviöljy sisältää paljon hyviä 
rasvoja, jotka auttamat 
kontrolloimaan 
verensokerin tasoa 
ja insuliinin 
tuotantoa.

Nykypäivän tiede vahvistaa, 
että oliiviöljyllä on rutkasti 
terveyshyötyjä. Oliiviöljyssä 
on paljon tyydyttymättömiä 
rasvahappoja, jotka lisäävät 
hyvän kolesterolin määrää 
ja vähentävät pahalaatuista 
kolesterolia. Oliiviöljyllä on 
kolesterolia alentava vaikutus, ja 
se ehkäisee sydänsairauksia. 

Oliiviöljy on 
vatsaystävällistä. 
Oliiviöljyllä uskotaan 
olevan suojaava 
vaikutus mahahaavaa 
ja mahakatarria 
vastaan.

Muhammad ja oliiviöljy

Muhammad kuvasi oliiviöljyn 
tulevan siunatusta puusta. Hän 
kehotti seuraajiaan syömään 
oliiviöljyä ja käyttämään sitä 
vartalon voiteluun. 
(Tirmithi, 1851)
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"Jumala 
on taivaitten ja 

maan valo. Hänen valonsa 
on verrattavissa lamppuun, joka 

on asetettu seinän syvennykseen. 
Lamppu on sijoitettu lasipalloon, joka on 
kuin loistava tähti. Sitä valaisee siunatun 

öljypuun öljy, joka ei ole idästä eikä lännestä, 
ja se antaisi kirkkaan valon, vaikka siihen ei 

tulta pantaisikaan: siinä on valoa valon päällä. 
Jumala ohjaa valoaan sitä kohti, jonka hän 

otolliseksi näkee. Jumala esittää myös 
vertauksia ihmissuvulle, sillä Jumala 

tietää kaiken."
Koraani, 24:35



Luku 11
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Muhammad, mies vertaansa vailla

Muhammadin elämästä ja hänen ylevästä ja inhimillisestä 
toiminnastaan ihmisten keskuudessa on tallennettu paljon 
yksityiskohtia. 

"Vaatimattomista lähtökohdista 
lähtöisin oleva Muhammad perusti 
erään maailman suurimmista 
uskonnoista, levitti sen sanomaa 
ja tuli valtavan tehokkaaksi 
poliittiseksi johtajaksi. Nykypäivänä, 
13 vuosisataa hänen kuolemansa 
jälkeen, hänen vaikutusvaltansa on 
edelleen voimakas ja laaja-alainen.
Suurimmalla osalla tämän kirjan henkilöistä oli etuna syntyä 
ja kasvaa sivilisaation aikakautena korkeassa sivistyksessä ja 
poliittisesti aikaansaavissa valtioissa."

“Vertaansa vailla oleva 
yhdistelmä maallista ja 

uskonnollista vaikutusvaltaa 
saa minut tuntemaan, että 
Muhammad ansaitsee tulla 

nimetyksi ihmiskunnan 
historian yksittäiseksi 

vaikutusvaltaisimmaksi 
henkilöksi.” 

Michael Hart

"Muhammad sen sijaan oli 
syntynyt vuonna 570 jaa. 
Mekassa, eteläisessä Arabiassa 
alueella, joka tuolloin oli 
alikehittynyt ja kaukana 
kaupan, taiteen tai koulutuksen 
keskuksista."

Michael Hart on kirjassaan “Ihmiskunnan 100 suurinta” 
todennut: 
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Profeetta Muhammadin moskeija
(Al-Masjid Al-Nabawi), Medina, 
Saudi-Arabia
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Nimi Muhammad arabiaksi koristekirjoituksella. Huomautus: Muslimit eivät pidä siitä, että profeetta Muhammadia kuvataan "uskonnon 
perustajaksi". Muslimit pitävät häntä Jumalan lähettiläänä.
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“Kukaan ihminen ei ole koskaan ehdottanut itselleen, 
vapaaehtoisesti tai pakolla, ylevämpää päämäärää, 
sillä tämä päämäärä oli mittaamattomissa: heikentää 
luodun ja Luojan väliin asetettua taikauskoa, palauttaa 
Jumala ihmiselle ja ihminen Jumalalle, palauttaa takaisin 
rationaalinen ja hurskas ajatus jumaluudesta vallitsevan 
materiaalisen ja rujon epäjumalanpalvonnan keskellä. 
Koskaan ei kukaan ihminen ole saanut aikaan niin lyhyessä 
ajassa yhtä suunnatonta ja pitkäkestoista vallankumousta 
maailmassa”.

“Jos päämäärän suuruus, välineiden ja tapojen vähyys ja 
lopputuloksen valtavuus ovat kolme ihmisen nerokkuuden 
määrittäjää, kuka rohkenee inhimillisesti vertaamaan 
nykyhistorian suurmiehiä Muhammadiin?”

Lamartine ilmaisi myös, että Muhammad ei liikuttanut 
aseita ja valtakuntia luodakseen materiaalista valtaa, vaan 
hän liikutti ideoita, uskoa ja sieluja. Hänelle annettiin kirja, 
jonka kirjaimesta on tullut laki ja henkinen kansalaisuus, 
joka yhdistää kaikenkielisiä ja kaikista etnisyyksistä olevia 
ihmisiä maailmassa. 
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“On todennäköistä, että Muhammadin suhteellinen vaikutus 
Islamiin on ollut suurempi kuin Jeesuksen Kristuksen ja 
Pyhän Paavalin yhteisvaikutus kristinuskoon. Pelkästään 
uskonnollisella tasolla näyttää todennäköiseltä, että 
Muhammad on ollut yhtä vaikutusvaltainen kuin Jeesus 
ihmishistoriassa.”

Muhammad, johtaja

Profeetta Muhammadia 
objektiivisesti kirjassaan 
”Histoire de la Turquie” 
tarkasteleva ranskalainen 
kirjailija-poliitikko Alphonse 
de Lamartine kirjoittaa 
seuraavaa:  
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Muhammad, Jumalan lähettiläs 

Kun Muhammad oli lähtenyt Mekasta kohti Medinaa 
läheisen seuraajansa Abu Bakrin kanssa (vuonna 622) Mekan 
päälliköt julistivat suuren palkinnon, 100 kamelia, sille joka 
toisi Muhammadin takaisin elävänä tai kuolleena. 

Eräs suurta palkkiota himoitseva arabiprinssi 
Suraqah bin Malik ikävä kyllä pääsi 
Muhammadin ja Abu Bakrin jäljille. Matkalla 
hänen hevosensa kompasteli ja kaatui 
maahan muutaman kerran. Suraqah pohti 
näiden epätavallisten tapausten olevan 
mahdollinen epäsuora osoitus siitä, että 
Muhammadilla oli jumalallinen tuki.

Suraqahin lähestyessä Muhammadia 
Muhammad sanoi hänelle: ”Palaa 
kansasi pariin ja lupaan sinulle, 
että tulee päivä (islamilaisen valtion 
alaisuudessa), jolloin sinä tulet kantamaan Persian 
ruhtinaan Khusraun rannekkeita." Al-Bayhaqi in Al-Sunan Al-Kubra 
(6/357), no. 13156

Suraqah kysyi hämmästyneenä tarkoittiko Muhammad 
Khusrau bin Hormuzin, Persian ruhtinaan, rannekkeita. 
Muhammad vastasi itsevarmasti “kyllä”. Hän uskoi vahvasti, 
että Islamin usko tulisi saavuttamaan Persian ja että Islam 
tulisi tunnetuksi kaikkialla maailmassa. 

Suraqah palasi takaisin 
Mekkaan, mutta hän ei 
kääntynyt Islamiin ennen kuin 
Muhammad valtasi Mekan 
rauhanomaisesti 8 vuotta 
myöhemmin, vuonna 630. 

Muhammad menehtyi vuonna 
632 ja hänen seuraajansa 
uskoivat, että Muhammadin 
lupaus Suraqahille oli tosi ja 
tulisi toteutumaan.

Aikaa kului kunnes Omar Bin Al-Khattabista tuli islamilaisen 
valtion toinen kalifi. Tänä aikana Islam saavutti Persian vuonna 
642, ja kaikki Khusraun, Persian hallitsijan, aarteet kuuluivat 
nyt islamilaiselle valtiolle. 

Omar muisti, mitä profeetta Muhammad oli luvannut 
Suraqahille ja kutsui tämän luokseen. Oli kulunut 20 vuotta 
Suraqahin, Muhammadin ja Abu Bakrin tapaamisesta Mekan 
ja Medinan välillä ja Suraqahista oli tullut vanha mies.

Yhteisrukouksen jälkeen Omar sanoi Suraqahille: "Tässä ovat 
Khusraun, Persian hallitsijan rannekkeet, jotka Muhammad 

lupasi sinulle. Laita korut ranteisiisi 
ja anna kaikkien muslimeiden nähdä 
ja tulla vakuuttuneiksi siitä, että 
Muhammadin lupaukset tulevat toteen." 

Suraqah itki ja myös muut muslimit 
kyynelehtivät. Muhammadin lupaus 
oli tullut toteen 10 vuotta hänen 
menehtymisensä jälkeen. 
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Tarina Kaaban avaimesta; jatkuva lupaus

Vuonna 630 Muhammad valloitti 
Mekan rauhanomaisesti. Hän 
ei palannut kotikaupunkiinsa 
elääkseen siellä loppuelämäänsä, 
vaan puhdistaakseen kaupungin 
pakanuudesta, vapauttaakseen 
Kaaban epäjumalankuvista 
ja palauttaakseen Kaaban 
alkuperäisen tarkoituksen. 

(Profeetta Ibrahim rakensi Kaaban ainoan Jumalan 
ylistämiseksi ja palvomiseksi.) Muhammad tuhosi kaikki 

epäjumalankuvat Kaaban ympäriltä ja pyysi seuraajaansa 
Bilalia nousemaan Kaaban päälle ja kajauttamaan:

Allah on suurin, Allah on suurin, todistan, ettei ole 
muuta jumalaa kuin Allah, ja että Muhammad on 

Hänen lähettiläänsä.

Muhammad halusi Kaaban avaimen, joten hän 
kutsui avaimen säilyttäjän Othman Bin Talhan (Bani 
Shaiba -perheestä) luokseen.
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On tärkeää tietää, että ennen Islamia oli tehty sopimus, 
jonka myötä kunnia toimia Kaaban vartijana oli annettu 
Bani Shaiba -perheelle. Tämä kunnia- ja vastuutehtävä 
periytyi samassa perheessä isoisiltä pojille, kunnes se 
saavutti Othman Bin Talhan.

Othman Bin Talha oli tuolloin vasta kääntynyt Islamiin. 
Vuosien ajan hän oli kieltäytynyt päästämästä 
Muhammadia rukoilemaan Kaabaan sisälle, kuten hän 
päästi muut ihmiset, sillä Othman Bin Talha ei tuolloin 
uskonut Muhammadin sanomaan. Muhammadin palattua 
Mekkaan Othmanilla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin 
antaa avain Muhammadille ja luopua kunniasta säilyttää 
avainta. 
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Tähän päivään asti kestänyt lojaalius: Saatat hämmästyä 
kuullessasi, että Kaaban avain on edelleen tänä päivänä 
Bani Shaiban perheen säilytettävänä!

Yli 1400 vuotta on kulunut ja yhä avain siirtyy Bani 
Shaiba -perheessä sukupolvelta toiselle. Tähän 
päivään mennessä kukaan ei ole rohjennut yrittää 
ottaa avainta pois sen määrätyiltä vartijoilta, sillä 
tuolloin tätä henkilöä pidettäisiin Muhammadin 
kuvauksen mukaan epäoikeudenmukaisena henkilönä.

Nykyään, kun Saudi-Arabian viranomaiset suorittavat 
vuosittaisen Kaaban siivoamisen ja pyhiinvaellusta 
edeltävän valmistelun, ottavat he yhteyttä Bani Shaiban 
perheen avaimensäilyttäjään, jotta hän avaisi heille 
Kaaban oven.

“Tänään on uskollisuuden ja kunnioituksen päivä! Ota avain 
takaisin. Tästä päivästä lähtien aina Tuomiopäivään asti 
kukaan ei ota avainta sinulta (heimoltasi) paitsi, jos hän on 
epäoikeudenmukainen.” 
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Tuona hetkenä useat muslimeista pyysivät Muhammadia 
antamaan heille kunnian vartioida Kaabaa ja säilyttää 
Kaaban avainta. Tuhannet seurasivat tilannetta 
nähdäkseen kenelle Muhammad antaisi tuon 
kunniatehtävän. 

Muhammad katkaisi hiljaisuuden avaamalla Kaaban ovet 
ja poisti sen sisältä kaikki epäjumalankuvat. Katsoen 
Othman Bin Talhaa ja kunnioittaen aikaisempaa sopimusta 
hän sanoi:

Al-Tabaraani, al-Kabir (11/120) No .: 11234
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Muhammad, myös meidän aikamme 
profeetta 

Karen Armstrong, teoksen ”Muhammad, profeetta 
meidän ajallemme” (Muhammad: A Prophet for Our 
Time”) kirjoittaja, ilmaisi, että meidän tulisi tarkastella 
profeetta Muhammadin elämää tasapainoisella 
tavalla, jotta voisimme arvostaa hänen merkittäviä 
saavutuksiaan. Hän opetti tärkeitä asioita, ei 
pelkästään muslimeille, vaan myös koko ihmiskunnalle. 

Karen Armstrong ilmaisi myös, että mikäli haluamme 
välttää katastrofin, tulee muslimimaailman ja länsimaiden 
ei pelkästään sietää toisiaan, vaan myös arvostaa toisiaan. 
Hyvä lähtökohta tälle keskinäiselle arvostukselle on 
Muhammadin henkilöhahmo. 

Kullattu ovi profeetta Muhammadin moskeijassa 
(Al-Masjid Al-Nabawi), Medina, Saudi-Arabia
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Peter Gould, Australia
Sydneystä lähtöisin oleva muotoilija ja taiteilija Peter Gould suhtautuu 
intohimoisesti moderniin graafiseen suunnitteluun, taiteeseen, 
valokuvaukseen ja Islamin visuaalisiin sekä hengellisiin perinteisiin. 
Hänen lukuisat matkansa ja opiskelunsa muslimimaissa ovat saaneet 
aikaan ainutlaatuisen kulttuurillisen yhdistelmän, joka on reaktiivinen 
väärinkäsityksiä vastaan. Peterin työ on saavuttanut laajan yleisön 
sekä paikallisesti että ulkomailla näyttelyiden ja muiden taiteilijoiden 
kanssa tehdyn yhteistyön välityksellä. 

Islamilainen taide ja kalligrafia, Bahrain    

Kuvaaja: Peter Gould. Sulttaani Qaboosin suurmoskeija, Oman
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Peter Sanders, Iso-Britannia

Peter Sanders on brittiläinen 
1960-luvun puolivälissä 
uransa aloittanut 
ammattilaisvalokuvaaja. Hänen 
yli neljännesmiljoonaa kuvaa 

käsittävän valokuva-arkistonsa 
kuvat ovat kaikkialta 
ympäri maailmaa. Hänen 
ensimmäinen kirjansa ”Puun 
varjossa” (”In the Shade of 
the Tree”) antaa upean kuvan 
maailman muslimikulttuurien 

moninaisuudesta. Marokon valtiojohto valitsi Sandersin 
kuvaamaan ja dokumentoimaan tärkeimpiä moskeijoita 
ja islamilaista arkkitehtuuria Marokossa. 

Hassan Çelebi, Turkki

Hassan Çelebi on eräs tunnetuimmista 
islamilaisen maailman kalligrafeista. 
Aloitettuaan islamilaisen kalligrafian 
opettamisen vuonna 1976, hän on 
myöntänyt islamilaisen kalligrafian 
diplomin (ijazah) yli 40:lle eri puolilta 
maailmaa tulleelle oppilaalle. Hän on tehnyt 
yksilöllisiä kalligrafiateoksia maailman 
tunnettuja islamilaisen historian paikkoja 
ja moskeijoita varten. Hänen töitään on 
nähtävillä mm. profeetta Muhammadin 
moskeijassa ja Quba moskeijassa Medinassa 
Saudi-Arabiassa, Sinisessä moskeijassa 
Istanbulissa Turkissa, Fatih moskeijassa 
Pforzheimissa Saksassa, Jum’ah moskeijassa 
Johannesburgissa Etelä-Afrikassa, Almati 
Jum’ah moskeijassa Kazakstanissa ja Islamic 
Medical Centressä Kuwaitissa. 
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Mohamed Zakariya,  USA
Mohamed Zakariya on amerikkalainen 
kalligrafi, jota pidetään vertaansa vailla 
olevana islamilaisen kalligrafiataiteen 
lähettiläänä Amerikassa. Hän oppi 
arabian kielen ja kalligrafiaa ollessaan 
19-vuotiaana Marokossa, Espanjassa 
ja Englannissa. Hän on ensimmäinen 
amerikkalainen, joka on saanut kaksi 
islamilaisen kalligrafian lisenssiä Turkista. 
Hänet tunnetaan myös ”Eid-tervehdyksiä” 
-postimerkistään (Eid on islamilainen 
juhla). Zakariya keskittyy pääsääntöisesti 
klassisen arabian ja Ottomaanien 
(Osmanien) ajan turkkilaiseen 
kalligrafiaan.

Tämä kalligrafia sisältää otteen Koraanista:
 "Onko hyvyyden palkka muu kuin hyvyys?" Koraani, 55:60

Nuria Garcia Masip, Espanja

Nuria Garcia Masip on 
ammattilaiskalligrafi Ibizasta, Espanjasta. 
Saatuaan kirjallisuuden tutkinnon 
George Washingtonin yliopistosta 
USA:sta, hän opiskeli islamilaisia taiteita 
Marokossa ja sen jälkeen muutti 
Istanbuliin, jossa hän sai islamilaisen 
kalligrafian diplomin 2007. Masip 
rakentaa kalligrafiuraansa tällä hetkellä 
näyttelyiden, kilpailuiden ja kurssien 
parissa liikkuen USA:n, Marokon, Turkin, 
Euroopan, Etelä-Afrikan ja Lähi-idän 
välillä. Hänen työnsä herättää henkiin 
klassiset tekstit vangitsevan kauniilla 
tavalla. 
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"Hän, joka ei kiitä ihmisiä ei kiitä 
Jumalaa." 

"Jos et osoita armoa muille, Jumala 
ei ole armollinen sinulle." 

Salva Rasool, Intia

Salvalla on soveltavan taiteen 
tutkinto Mumbaista vuodelta 1985. 
Hän yhdistää modernin taiteen ja 
arabialaisen tekstin harmonisella 
tavalla. Hän on tunnettu tavastaan 
yhdistää epätavallisia materiaaleja 
keskenään. Joitakin hänen töissään 
käyttämistään materiaaleista ovat terrakotta, keramiikka, 
lasi ja nahka. 

"Kunnia Jumalalle, maailman Herralle, 
Armeliaalle Armahtajalle, Tuomiopäivän 
Ruhtinaalle. Sinua me palvomme, Sinua 
me huudamme avuksi. Johdata meidät 
oikealle tielle, niiden tielle, joille Sinä 
olet suosiollinen, ei niiden, joiden päälle 
Sinun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat 
eksyksissä." Koraani, luku 1

Tämä teos sisältää Koraanin ensimmäisen    
luvun, jonka muslimit lausuvat päivittäisten salat-rukousten yhteydessä. Luvun 
nimi on ”Al Fatiha”, Avauksen suura. 

Celina Cebula, Puola
Celina valmistui Krakovan pedagogisesta yliopistosta ja 
on erikoistunut koristetaiteeseen  ja taidekasvatukseen. 
Ainutlaatuisen lahjakkuutensa avulla hän on voinut 
yhdistää kalligrafian ja maalauksen ja tuoda esiin uusia 
merkityksiä taiteellisissa luomuksissaan. 
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Sana Muhammad, Jumalan 
lähettiläs, arabiaksi kirjoitettuna 
peilikuvana värikkäällä taustalla. 

"Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen."
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Nobuko Sagawa, Japani

Nobuko Sagawa on yksi 
maineikkaimmista arabialaisen 
kalligrafian sertifikaatin saaneista 
japanilaisista. Hän opiskeli taiteita 
Japanissa ja kiinnostui arabialaisesta 
kalligrafiasta. Sagawa kehitteli 
tyylinsä yhdistämällä japanilaisen 
kirjoitusjärjestelmän (kana), 
kiinalaisten merkkien (kanji) ja 
arabialaisten kirjainten kanssa. Hän 
hallitsee arabialaiset ”thuluth”- ja 
”kufi”-kirjasintyypit, minkä ansiosta 
hän on kyennyt tekemään hyvin luovia ja 
kauniita kalligrafiateoksia. 

Haji Noor Deen,  Kiina
Haji Noor Deen syntyi vuonna 1963 Shangdongin 
maakunnassa Kiinassa. Hän on yksi tunnetuimmista 
kalligrafeista, jotka ovat kyenneet yhdistämään kiinalaisen 
ja arabialaisen kalligrafian ainutlaatuisella tavalla.

Nämä taideteokset ilmaisevat: "Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja 
Muhammad on Hänen lähettiläänsä ". Alla oleva moskeijan kupoli on 

muodostettu lauseesta "Muhammad on Jumalan lähettiläs".  

"Me olemme lähettäneet 
sinut tuomaan ilosanomaa ja 
varoittamaan kaikkia ihmisiä."

Koraani, 34:28

Ta
id

e 
&

 a
rk

ki
te

ht
uu

ri

224 225



Farid Al-Ali, Kuwait
Farid Al-Ali on Kuwaitin islamilaisen taiteen 
keskuksen (Kuwait Center of Islamic Art) johtaja ja 
yksi tunnetuimmista Lähi-idän taiteilijoista luovan 
taiteen ja kekseliäiden sommittelujensa vuoksi. 
Vuonna 2015 hän julkaisi ”Muhammadeyat”-
kokoelman, joka koostuu 500 “Muhammad”-
nimen erilaisesta taiteellisesta arabiankielisestä 
kirjoitusmuodosta (katso kuvat alla). Nämä 
500 taideteosta jakautuvat 11 eri kategoriaan 
(esim. viisikulmiot, pyöreät muodot, pehmeät muodot, 
kahdeksankulmiot jne.). Al-Ali on tehnyt lisäksi samanlaisen 
kokoelman sanasta ”Allah”. 

Mohammed Mandi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat  
Mohammed Mandin ainutlaatuisen osaamisen ja luovien 
sommittelujen ansiosta hänet valittiin suunnittelemaan 
arabialainen kalligrafiateksti seteleihin ja passeihin 
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja monessa muussa 
maassa. Lisäksi hänet nimitettiin ohjaamaan Šeikki 
Zayedin moskeijan kalligrafiasuunnittelua Abu Dhabissa, 
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja monissa muissa 
maailman moskeijoissa. 

Taiteellinen muotoilu nimestä Muhammad arabiaksi 
kirjoitettuna (kirjaimet erikseen kirjoitettuna). 

Tämä tekstimuotoilu on pääosassa alla olevassa harmonisessa teoksessa, 
joka koostuu englanniksi ja arabiaksi kirjoitetusta sanasta ”MUHAMMAD”. 
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Teos ylistää Kaikkivaltiasta 
Jumalaa arabiaksi. Taideteoksessa 
sanotaan: “Kiitos ja ylistys 
Jumalalle", "Ei ole muuta Jumalaa 
kuin Allah" ja "Allah on suurin". 
Teos on yhdistelmä perinteistä 
arabialaista kuviointia ja modernia 
muotoilua. 

Islamilaisen taiteen museo (The Museum of Islamic Art), Qatar:  Avattiin 
yleisölle joulukuussa 2008. Rakennuksen on suunnitellut kiinalaisamerikkalainen 
arkkitehti I.M.Pei, kuuluisa Louvren pyramidin suunnittelija. Museossa esillä olevat 
esineet kuvastavat islamilaisen maailman taiteen runsautta ja monimuotoisuutta.

Koraanin ensimmäinen luku 
(Avauksen suura) arabialaisilla 

Kufi-kirjaimilla.

Achmat Soni, Etelä-Afrikka 
Achmat Soni on Etelä-Afrikan islamilaisen taiteen säätiön 
(South African Foundation of Islamic Art) perustaja. 
Hän on onnistunut tuomaan töissään esiin arabialaisen 
kalligrafian ja afrikkalaisen 
kulttuurin elementtejä 
harmonisella tavalla. Soni 
on käyttänyt töissään 
Ndebele-taidetta, joka 
on afrikkalaisen Ndebele-
heimon alkuperäistaiteen 
muoto. Sille tyypillistä ovat 
eloisat värit ja geometriset 
muodot. 
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Kuwaitin suurmoskeija: Kuvan on ottanut valokuvaaja Ahmad Al 
Amiri Ramadan-kuun 27. päivä. Moskeijaan, mukaan lukien ulkoalueet, 
mahtuu yli 45 000 henkeä. 

Muslimit paastoavat Ramadan-kuukauden aamunsarastuksesta 
auringonlaskuun. Yöllä muslimit rukoilevat ylimääräisiä rukouksia. 
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Šeikki Zayedin moskeija, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat:  
Kyseinen moskeija on Arabiemiraattien suurin moskeija ja kahdeksanneksi suurin 
moskeija koko maailmassa. Moskeijaan mahtuu yli 40 000 henkeä ja se vastaa kooltaan 
suunnilleen  viittä jalkapallokenttää.

Šeikki Zayedin moskeijassa on 82 kupolia ja kaikki 4 mineraattia ovat 107 m korkeita.  
Moskeijassa on maailman suurin matto, joka on pinta-alaltaan 5627  m2 ja maailman 
suurin kattokruunu (korkeus 15 m ja halkaisija 10 m). Moskeijaa pidetään yhtenä 
Arabiemiraattien tärkeimpänä nähtävyytenä.



Jumeirah moskeija, Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat: Tämä modernia 
islamilaista arkkitehtuuria ilmentävä moskeija on yksi Dubain viehättävimmistä. 

Ahmed Al-Fatehin moskeija, Juffair, Bahrain: Moskeijan avasi v. 1988 
edesmennyt Bahrainin emiiri šeikki Issa bin Salman Al-Khalifa. Moskeija on pinta-
alaltaan 6 500  m2 ja sisälle mahtuu 7 000 henkeä. Moskeijan tyyli ilmentää näkyvästi 
islamilaista arkkitehtuuria ja paikallista kulttuuriperintöä. 

Kuningas Husseinin moskeija, Amman, Jordania: Moskeija vihittiin 
käyttöön v. 2005 yhtenä Ammanin suurimmista moskeijoista, joka ilmentää modernia 
islamilaista taidetta ja kalligrafiaa. Moskeija on neliön muotoinen, siihen kuuluu 4  
 mineraattia ja sieltä on näkymä Ammanin yli, sillä se on rakennettu   
 vuorelle n.1000 m merenpinnan yläpuolle. 234 235



Al-Saleh moskeija, Sanaa, Jemen: Vuonna 2008 avattu Al-Saleh moskeija on 
Jemenin suurin moskeija. Sen pinta-ala on n. 27 300  m2 ja sisälle mahtuu 40 000 henkeä. 
Moskeijan tyyli noudattelee jemeniläistä arkkitehtuuria. Moskeijassa on 15 puuovea ja 6 
suurta mineraattia.

Sulttaani Qaboosin suurmoskeija, Masqat, Oman: Kyseinen moskeija 
on Omanin suurin moskeija. Se avattiin v. 2001 ja sen käsin kudottu matto ja 
kristallikruunu ovat maailman toiseksi suurimmat. Moskeijan alue on n. 416 000  m2 ja 
itse moskeijarakennuksen pinta-ala n. 40 000  m2.
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Qibli-moskeija

Kalliomoskeija,  Jerusalem: Kalliomoskeija on islamilainen pyhäkkö, joka 
rakennettiin vuosien 688-692 aikana kalifi Abdul Malik Bin Marwan toimesta 
vuorelle, josta profeetta Muhammadin uskottiin nousseen taivaaseen. Rakennus on 
kahdeksankulmion muotoinen ja sen kultainen kupoli on 29.4 m halkaisijaltaan.

Al-Aqsa moskeija, Jerusalem:  Muslimit uskovat, että Al-Aqsa moskeija on 
toisena maailmaan rakennettu Yhden Jumalan palvontapaikka. (Ensimmäinen on 
Mekan Pyhä moskeija Al-Masjid Al-Haram.) Al-Aqsa on muslimeille pyhä paikka ja tapasi 
olla muslimien qibla( suunta, jota kohti rukoillaan), kunnes profeetta Muhammad sai 
Jumalan ilmestyksen kautta käskyn muuttaa qibla kohti Kaabaa, profeetta Abrahamin 
Jumalalle rakentamaa palvontapaikkaa. Al-Aqsa moskeijan kokonaispinta-ala on 
n.144 000  m2. Moskeijan alue käsittää kaksi tärkeää pyhäkköä, ”Qibli-moskeijan”, jossa 
imaami yleensä johtaa rukouksia, ja Kalliomoskeijan.



Umaijadi-moskeija , Damaskos, Syyria
Umaijadi-moskeija on rakennettu vuosien 706-715 aikana umaijadikalifin Al Walidin 
aikana. Umaijadi-moskeija on yksi maailman suurimmista moskeijoista ja sen 
arkkitehtuurilla on suuri merkitys. Moskeija on sisäpinta-alaltaan n. 4000 m2.

Vuonna 2001 Paavi Johannes Paavali II vieraili Umaijadi-moskeijassa, ja kyseessä 
oli ensimmäinen kerta, kun paavi on vieraillut moskeijassa. Umaijadi-moskeijan 
kaakkoiskulman mineraattia kutsutaan nimellä ”Jeesuksen mineraatti”, sillä useat muslimit 
uskovat, että Jeesus palaa maailmaan lähelle tätä mineraattia.

Samarran suuri moskeija, Samarra, Irak 
Moskeija on rakennettu 800-luvulla ja sijaitsee Samarran kaupungissa Irakissa. Sen 
rakentamisen antoi tehtäväksi kalifi Al-Mutawakkil vuonna 848.

Valmistuttuaan Samarran suuri moskeija oli maailman suurin moskeija; sen mineraattitorni, 
Malwia-torni, on valtava spiraalikartio, jonka korkeus on 52 m ja halkaisija 33 metriä, 
kierreramppi mukaan luettuna. Joidenkin tutkijoiden mukaan rakennustyyli on saanut 
vaikutteita Babylonian ziggurat-torneista. 

Huomautus: Kuvassa on Samarran suuren moskeijan pienoismalli. 
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Sulttaani Ahmedin moskeija, Istanbul, Turkki: Moskeija tunnetaan paremmin 
nimellä ”Sininen moskeija" ja sen kupolit on rakennettu porrasmaiseen malliin. Moskeijalla 
on 6 siroa mineraattitornia. Ottomaanien (osmaanien) valtakunnan sulttaani Ahmed 
rakennutti moskeijan 1600-luvulla. Rakentaminen alkoi vuonna 1609 ja kesti 7 vuotta.
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Hagia Sofia, Istanbul, Turkki:
Rakennus oli alunperin kirkko, joka muutettiin moskeijaksi Ottomaanien (osmaanien) 
valtakunnan aikana. Moskeija oli käytössä n. 500 vuotta. Hagia Sofia edustaa 
bysanttilaista arkkitehtuuria ja toimii tätä nykyä museona ja turistinähtävyytenä. 
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Taj Mahal, Agra, Intia: Taj Mahal on hallitsija Shah 
Jahanin (1592-1666) vaimonsa muistoksi rakennuttama 
mausoleumi ja rakennuskokonaisuus. Ainutlaatuisen 
arkkitehtuurinsa vuoksi Taj Mahalia pidetään yhtenä 
maailman tärkeimmistä turistinähtävyyksistä. 
Rakennuskokonaisuuteen kuuluu mausoleumi ja moskeija. Taj 
Mahalin seiniin on kaiverettu kokonaisia säkeitä Koraanista.  

Islamin opit kieltävät rakentamasta rakennuksia 
hautojen päälle. Hauta tarkoittaa hautakokonaisuuden 
maanpäällistä osaa ja hautapaikka kuoppaa maan 
alla. Profeetta Muhammadin opetusten mukaan hauta 
ei saa olla enempää kuin yhden ”shibr”-mitan (n.20cm) 
maanpinnan yläpuolella. Ruumiin hautakuoppaan 
laittamisen jälkeen hautakuoppa täytetään maa-aineksella 
ja hautakuopan päälle kasataan pieni hautakumpu.
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Jama Masjid, New Delhi, Intia:  Jama Masjid on Intian suurin moskeija. Se on 
rakennettu v. 1656.               Agran linnoitus, Agra, Intia



Tara Masjid, Dhaka, Bangladesh   

Faisal-moskeija, Islamabad, Pakistan      
                        Lahoren linnoitus, Lahore,  Pakistan

  Auburn Gallipoli -moskeija, Sydney, Australia
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Tokio Camii -moskeija,  Japani  Sulttaanin moskeija, Singapore         
Sulttaani Omar Ali Saifuddin moskeija, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam  Pattani Central -moskeija Thaimaa
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Kuantanin moskeija, Kuantan, Malesia                  

 Putran moskeija, Putrajaya, Malesia

Kristallimoskeija, Kuala Terengganu, Malesia:  
Moskeija on virallisesti avattu v.2008  ja se on rakennettu pääasiassa teräksestä, lasista 
ja kristalleista. Se sijaitsee "islamilaisen kulttuuriperinnön puistossa" (ITaman Tamadun 
Islam) Wan Man-saarella.

                 Ubudiah-moskeija, Kuala Kangsar, Malesia

252 253



Ahmad  Ibn Tulun moskeija, Kairo, Egypti:  Moskeija valmistui v. 879, ja se on 
yksi maailman suurimmista moskeijoista (26 318 m2). Ahmad Ibn Tulun moskeija on myös 
kuuluisa ihastuttavasta arkkitehtuuristaan ja ainutlaatuisesta mineraattitornistaan.

Al-Azhar -moskeija, Kairo, Egypti: Moskeija valmistui v. 972 ja sen yhteyteen kuuluu 
yksi maailman vanhimmista toimivista yliopistoista (perustettu v. 988). 
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Córdoban moskeija, Córdoba, Espanja: Moskeijan historia on vaiherikas; 
alunperin moskeijan paikalla oli kirkko, joka kahden vuosisadan aikana muokattiin 
moskeijaksi 700-luvun lopulta alkaen. Sittemmin Córdoban moskeija muutetiin katedraaliksi. 
Se tunnetaan myös mm. nimellä "La Mezquita" (mezquita tarkoittaa espanjaksi  
moskeijaa).256 257



Alhambra, Granada, Espanja: Alhambraa kutsutaan toisinaan myös nimellä 
"punainen linnoitus". Alhambra on palatsi ja linnoituskompleksi, joka rakennettiin 
Granadan muslimisulttaanien hallinta-aikana valmistuen 1300-luvulla. Nykyään 
Alhambra on yksi Espanjan merkittävimmistä islamilaista arkkitehtuuria koskevista 
nähtävyyksistä.
Huom.: Alhambra sisältää Carlos V:n 1500-luvulla suunnitteleman renessanssipalatsin.

 Istiqlal-moskeija, Jakarta, Indonesia: Istiqlal-moskeija on Kaakkois-Aasian 
suurin moskeija.  Istiqlal tarkoittaa itsenäisyyttä.  Moskeija sijaitsee Indonesian suurimman 
katedraalin vieressä. 

 Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Indonesia: Moskeija on 
yksi v. 2004 tsunamista selvinneistä rakennuksista. Tsunamin jälkeen moskeija toimi 
väliaikaismajoituspaikkana sadoille kotinsa menettäneille.
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Al-Karaouinen yliopisto, Fes, Marokko:  Yliopisto ja moskeija avatiiin v. 859. 
Al-Karaouinen yliopisto on ollut joidenkin tutkijoiden mukaan aikanaan esikuvana 
eurooppalaisille yliopistoille, ja se yksi maailman vanhimmista edelleen toimivista 
yliopistoista. Moskeija on Marokon toiseksi suurin. Rakennuskokonaisuus on Fesin vanhin 
islamilainen  monumentti. 

Hassan II:n moskeija, Casablanca, Marokko:  Moskeijan rakentaminen alkoi 
v.1986 ja se valmistui v.1993. Sen on suunnitellut ranskalainen arkkitehti Michel Pinseau. 
Moskeijan mineraatti on Marokon korkein rakennelma ja maailman korkein mineraatti 
(210 m). Yöaikaan mineraatin huipulta näkyy vihreä lasersäde, joka osoittaa Mekan Pyhää 
moskeijaa kohti. Hassan II:n moskeijaan mahtuu  25 000 henkeä.
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Sher Dor Madrasa, Samarkand, Uzbekistan     
  Kalon moskeija, Buhara, Uzbekistan

Kipchak-moskeija ( Türkmenbaşy Ruhy Metjidi ), Ašgabat, Turkmenistan  
    Azadi-moskeija, Ašgabat, Turkmenistan
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Huomautus: Islamin mukaan 
muslimeiden tulee rukoilla 5 kertaa 
päivässä. Ennen rukoushetkeä 
muslimeita kutsutaan moskeijaan 
rukoilemaan rukouskutsulla 
(Azaan). Seuraavassa käännös 
rukouskutsun sisällöstä. Jokainen 
lause toistetaan kaksi kertaa: Allah 
on suurin. Todistan, ettei ole muuta 
jumalaa kuin Allah. Todistan, että 
Muhammad on Allahin lähettiläs. 
Kiirehtikää rukoukseen. Kiirehtikää 
menestykseen. Allah on suurin. Ei 
ole muuta Jumalaa kuin Allah.

Penzberg-moskeija, Penzberg, Saksa: Azaanin, salat -rukouskutsun, sanat on kaiverrettu 
mineraattitorniin. Arabialaisen kalligrafiasuunnittelun on tehnyt kalligrafiatöistään palkittu 
kalligrafi  Mohammed Mandi Yhdistyneistä arabiemiirikunnista.

Pariisin suurmoskeija, Pariisi, Ranska: Kyseessä on Ranskan suurin moskeija. Se 
perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja vihittiin käyttöön 15. heinäkuuta v. 1926.  
 Moskeijan mineraatti on 33 m korkea.
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Keski-Jaavan suuri moskeija, Semarang, Indonesia    
    Hui-moskeija, Ningxia, Kiina

Xi'anin suuri moskeija, Xi'an, Kiina



Auwal-moskeija, Bo-Kaap, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka. Kyseessä on Etelä-
Afrikan ensimmäinen moskeija, ja se on perustettu v. 1794.

Masjidul Quds-instituutti, Gatesville,  
Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 

                   Nizamiye-moskeija, Midrand, 
                    Johannesburg, Etelä-Afrikka
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Djennén suurmoskeija on maailman suurin savitiilirakennus. Vaikkei se ehkä 
kuulostakaan kovin vaikuttavalta, on moskeija valtava ja elegantti sekä kaukaa 
että läheltä. Kaksi kertaa vuodessa kaupungin asukkaat jättävät muut tehtävänsä, 
kantavat savea läheisestä Bani-joesta ja kunnostavat yhdessä moskeijan muurit.

Dioulassoban moskeija, Bobo Dioulasso, Burkina  Faso   
Djennén suurmoskeija, Djenné, Mali
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