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Profeetta Muhammad
(rauha olkoon hänen
kanssaan)

Kuka Muhammad on?
Vuonna 571 jKr syntyi lapsi jaloon perheeseen, joka kuului Ismaelin, Abrahamin pojan, profeetalliseen sukuun,
Mekassa Arabian niemimaalla. Hänen
nimensä oli Muhammad, “ylistetty.” Hän
jäi orvoksi varhaisessa iässä, joten hän
ymmärsi orpojen ahdingon ja heikommassa asemassa olevat. Muhammad
kasvoi nuoreksi mieheksi, jolla oli erinomainen luonne. Kaikkivaltias Jumala
suojeli häntä arabien elämäntavan pahuuksilta tietämättömyyden kaudella
(Jahiliyya) kuten alkoholin nauttimisel-

ta, haureudelta, varkaudelta jne. Hänet
tunnettiin nimellä al-Amin, luotettava,
sillä ihmiset uskoivat hänelle arvotavaransa. Jopa ennen islamia Muhammad
oli kiinnostunut yhteiskuntansa ongelmista ja tavoitteli hyveen puolesta, kuten epäoikeudenmukaisuuden ehkäisy
ulkomaisia kauppiaita vastaan.
Profeetta
40-vuotiaana hän sai ensimmäisen ilmestyksen Allahilta kuuvuoden yhdeksäntenä kuukautena, Ramadanina, jonka
välitti arkkienkeli Gabriel. Ensimmäinen
viesti hänelle oli, “Lue/lausu Herrasi ni-

messä, joka loi sinut!” Siksi islam, jonka
elämäntapaa Muhammad oli lähetetty
opettamaan, painotti tiedon hankintaa
ja levittämistä sen alusta alkaen.
Hän jatkoi näiden ilmestyksien saamista 23 vuotta. Allahin annettua nimen
Koraani, tämä viesti on osoitettu koko
ihmiskunnalle ja sillä on perussanoma;

usko Allahin ykseyteen, Luojaan; Hänen
enkeleihinsä; Hänen profeettoihinsa; Hänen kirjoihinsa, tuomiopäivään; ja jumalalliseen kohtaloon.
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Hänen profeetan kautensa ensimmäiset
kolmetoista vuotta hän kutsui ihmisiä
hylkäämään epäjumalan palvonnan ja
uskomaan Yhteen Jumalaan. Ensimmäinen uskovainen oli profeetan vaimo
Khadijah, jota kunnioitetaan muslimien
“äitinä”. Valitettavasti, kun hän välitti
tätä viestiä, Mekkalaiset näkivät hänet
uhkana heidän elämäntavoilleen, epäjumalan palvonnalle. Kun hän piti heikkojen puolta, sai hän päälleen vahvojen
vihan. Hän seisoi köyhien ja sorrettujen
puolella.
Saadakseen hänet luopumaan viestistään kaikenlaisia juonia solmittiin, kuten lahjonta, kidutus ja karkotus. Kaikista väärinkäytöksistä huolimatta kukaan
hänen seuraajistaan ei hylännyt islamia. Vuonna 622 jKr Muhammad sai komennon Jumalalta muuttaa Medinaan,
kaupunkiin Mekasta pohjoiseen. Tämä
tapahtuma oli niin merkittävä, että islamilaisen kalenterin katsotaan alkaneen
tästä muutosta (hijra). Medinassa muslimeista tuli yhtenäinen yhteiskunta.
Lisää ihmisiä jokaisesta uskonnosta,
heimosta ja rodusta omaksuivat islamin.
Ihmiset eri seuduilta vaikuttuivat profeetan erinomaisesta luonteesta ja armosta.

Kymmenen vuotta hijranjälkeen, profeetta Muhammad palasi Mekkaan armeijan
kanssa, jossa oli 10,000 miestä. Heillä
oli tiukat ohjeet ettei verta saanut vuodattaa eikä saanut kostaa. Hän ratsasti
Mekkaan niin kunnioittavasti kamelinsa
selässä kumartaen, että hänen päänsä
melkein lepäsi kamelin niskassa. Hänen
saapuessaan kaupunkiin, kertoi hän sen
asukkaille: “Minä sanon teille mitä profeetta Joseph (Yusuf) sanoi veljilleen,
‘Tänä päivänä älköön kukaan heittäkö
moitteita teidän ylleen. Antakoon Allah
anteeksi teille. Olette vapaita.’”
Seuraavana vuonna pyhiinvaelluskaudella, hän piti jäähyväissaarnan jossa
hän sanoi:

“Olemme asettaneet tietämättömyyden tavat nyt taaksemme. Meidän täytyy hävittää kaikki siteet
koronkiskontaan. On oltava oikeudenmukaisuutta, eikä ketään saa
koskaan sortaa. Kaikki ihmiset ovat
tasa-arvoisia oli hän sitten musta
tai valkoinen, rikas tai köyhä, arabi
tai ei-arabi. Asia joka erottaa meidät toisistamme on hurskaus. Ei
tule olemaan enää pakanuutta...”

Tällöin seuraava jae ilmestyi hänelle:
“Tänään olen tehnyt teidän uskontonne
täydelliseksi, saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän uskonnoksenne…” (Koraani, 5:3).
Profeetta Muhammad kuoli vuonna 632
ja hänet haudattiin Medinaan, Saudi
Arabiaan.

Hänen moraaliset
ominaisuutensa

Hän oli hyvin vaatimaton, eikä koskaan
puhunut pahoilla sanoilla. Kun hän joutui kohtaamaan säädyttömyyttä, hän
lähti ja antoi nuhteet. Hän ei koskaan korottanut ääntään eikä reagoinut pahaan
tekoon pahalla teolla. Hän aina armahti
ja antoi anteeksi. Hän ei koskaan kostanut kellekään joka oli sortanut häntä.
Hän ei koskaan rikkonut mitään Jumalan käskyä. Kun hän joutui kahden vaihtoehdon eteen, valitsi hän aina helpoimman kunhan se ei ollut vastoin Jumalan
tahtoa. Hän oli niin vaatimaton ihminen,
että auttoi keittiössä ja talon siivoamisessa. Hän puhui ainoastaan sellaista
joka kosketti häntä. Hän kohteli ihmisiä
ystävällisesti ja sai heidät tuntemaan
olonsa mukavaksi hänen seurassaan.
Hän oli antelias kaiken suhteen. Hän oli
hyvin tasapainoinen luonteeltaan. Jos
hän istui jonkun kanssa, hän ei koskaan
noussut lähteäkseen ennen kuin vieras
jätti hänet ensin. Jos joku käyttäytyi
huonosti häntä kohtaan, oli hän kärsivällinen tätä kohtaan. Siksi kaikki pitivät
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hänen seurastaan. Hän oli hyvin hellä, ei
koskaan ankara tai ahne. Hän ei koskaan
hyväksynyt ylistystä paitsi mikä oli kohtuullista.

Hänen yhteiskuntansa
uudistaminen

Profeetta Muhammad sai aikaan monia
muutoksia yhteiskunnassaan:
•

Hän oli naisten yhtäläisten oikeuksien suojelija. Hän poisti aviomiehen
“omistussuhteen” vaimoonsa. Hän
tunnusti naisten oikeuden omistaa
omaisuutta, sekä heidän oikeuttaan
perintöön. Hän puolusti naisten oikeutta valita tai kieltäytyä miehestä
avioliitto tarkoituksessa.

•

Hänestä tuli orpojen suojelija. Hän
loi heille kunnollisen kohtelun. Hän
tapasi sanoa, “Paras koti on koti jossa orpoa kohdellaan hyvin, ja pahin
koti on koti jossa orpoa kohdellaan
kaltoin.” Hän kielsi orpojen perinnön
väärinkäytön varmistamalla, että he
saavat mikä on heidän laillisesti kun
he saavuttavat sen iän.
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•

Hän oli ympäristönsuojelija. Hänellä
oli esimerkiksi tapana antaa tehtäväksi jollekin seuraajalleen kerätä
kaikki roskat leiripaikoilla kun he
matkustivat.

•

Hän kielsi kaikkien eläinten ylikuormituksen. Hän suositteli armollista
kohtelua kaikille eläimille.

•

Hän opetti seuraajiaan rakastamaan
ja kunnioittamaan ympäröivää luontoa ja käski seuraajiaan istuttamaan
puita jopa tuomiopäivänä. Hän kielsi
luonnon tuhoamisen, erityisesti puiden, jopa sodan aikoina.

•

Hän oli huolissaan yhteiskunnan
terveydentilasta. Hän auttoi poistamaan alkoholin, päihteet, orjuuden
ja uhkapelaamisen.
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