Mitä on

Islam?
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Mitä islam on?

“Islam” on arabialainen sana, joka tarkoittaa rauhaa ja alistumista. Harjoittava muslimi pyrkii alistumaan sydämestään Jumalalle, saavuttaen siten rauhan
myös tässä elämässä kuin tuonpuoleisessakin. “Muhamettilaisuus” on väärä
nimitys islamille, joka loukkaa sen henkeä ja sanomaa.
Islam on viimeinen kolmesta Abrahamilaisesta uskonnoista, joita edeltää juutalaisuus ja kristinusko. Sellaisenaan se
on uskonto, joka perustuu ilmestykseen
että on yksi Jumala ja Jumalan ilmoittama opastus profeetoille. Islamin profeettoihin kuuluu mm. Abraham, Mooses,
Salomo ja Jeesus: islam ei siis ole uusi
uskonto vaan viimeinen huipentuma ja
saman perustotuuden täyttymys jonka
Jumala on ilmoittanut kaikkien profeettojensa kautta jokaiselle kansalle. (Koraani, 3/84).
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Noin vuonna 610 jKr, mies nimeltä Muhammad vietti yksin aikaa Hiraluolassa,
mihin hän säännöllisesti vetäytyi Mekan
vilkkaan kauppakaupungin hälinästä ja
mietiskeli elämän salaisuuksia. Muhammad tunnettiin nimellä "luotettava" ystäviensä ja perheensä keskuudessa koska
hän oli aina vilpitön ja rehellinen kun oli
tekemisissä muiden kanssa. Se oli kuukalenterin mukaan Ramadan-kuukauden lopulla, kun yöllä joka tunnetaan ja
juhlitaan Voiman Yönä, alkoi Koraani ilmestymään arkkienkeli Gabrielin kautta
Profeetta Muhammadille (rauha olkoon
hänen kanssaan). Hän jatkoi näiden ilmestyksien saamista 23 vuotta. Profeetta Muhammadin seuralaiset ja seuraajat
painoivat säkeet muistiinsa ja kirjoittivat
ne ylös, ja se on sama kirja (Koraani) jota
muslimit lukevat tänäkin päivänä.
Koraanin lisäksi muslimit ovat tallentaneet Profeetan tottumukset ja tavat
(Sunnah). Tämä käsittää sellaisia asioita kuten kuinka rukoilla ja peseytyä, pyhiinvaelluksen yksityiskohdat, ja monia
muita käytäntöjä, jotka kuvaavat uskoa
yhteen Jumalaan. Profeetan aikalaiset
ovat todistaneet ja tallentaneet myös hänen sanomisensa ja tekonsa. Nämä tunnetaan nimellähadithja toimivat oppaana kuinka elää islamin uskossa.

Mihin muslimit uskovat?

1. Yksi Jumala: Muslimit uskovat yhteen Jumalaan, joka on ainutlaatuinen,
vertaansa vailla oleva, armollinen, luoja,
ylläpitäjä ja universumin vaalija. Muslimit käyttävät Jumalasta mieluummin
arabiankielistä nimeä "Allah", koska siitä ei ole monikkomuotoa, feminiiniä tai
deminutiiviä, jotka voisivat liittyä epäjumalanpalvelukseen (eli jumalat, jumalattaret tai puolijumalat).
2. Enkelit: Muslimit uskovat että Allah
loi enkelit sellaisiksi että ne eivät voi tehdä syntiä eikä niillä ole sukupuolta.
3. Profeetat: Uskomalla siihen, että Allah lähetti lähettiläänsä ja profeettansa
kaikille ihmisille, muslimit hyväksyvät
uskollisesti Raamatun profeetat, jotka
on myös Koraanissa mainittu, kuten Aatami, Ismael, Iisak, Mooses, Daavid ja
Jeesus (rauha olkoon heidän kanssaan).
Kaikki profeetat olivat ihmisiä kuten mekin, jotka oli valittu esimerkiksi kansoilleen, eivätkä tehneet vakavia syntejä.
Muslimit hyväksyvät Jeesuksen profeettana, uskovat hänen neitseelliseen syntymäänsä ja kunnioittavat häntä erittäin

paljon. Hänen nimensä (Isa) mainitaan
Koraanissa lähes sata kertaa.
4. Kirjat: Usko pyhiin Allahin kirjoihin,
jotka lähetettiin ennen Koraania ja että
Koraanissa on Allahin viimeiset sanat
on yksi muslimin uskon pilari. Koraani
paljastettiin viimeiselle profeetalle, Muhammadille, arkkienkeli Gabrielin välityksellä. Se vahvisti ja viimeisteli kaikki
aikaisemmat ilmoitukset, jotka oli lähetetty ihmiskunnalle Allahin sanansaattajien kautta. Koraani on ihme monilla
tavoin, mukaan lukien että sen merkitykset ovat edelleen voimassa nykyaikana,
ja Koraanin jakeet eivät koskaan ole ristiriidassa modernin tieteen kanssa.
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5. Jumalallinen kohtalo: Muslimi uskoo jumalalliseen kohtaloon joka liittyy
Allahin lopulliseen voimaan. Se tarkoittaa että Allah on Kaikkitietävä, Kaikkivaltias ja Kaikkialla läsnä oleva. Hänellä on
tieto ja voima toteuttaa Hänen suunnitelmansa. Allah ei ole välinpitämätön mitä
tulee tähän maailmaan. Allah on Viisas,
Oikeudenmukainen ja Rakastava, ja mitä
tahansa Hän tekeekin on siinä viisaus
vaikka emme sitä aina täysin ymmärrä.
6. Ylösnousemus: Seuraava jae selittää
mikä merkitys on uskoa periaatteiden
mukaan, kuten Viimeiseen päivään:

“Ei hurskautta ole se, että te käännätte kasvonne itään tai länteen,

vaan hurskautta on uskoa Jumalaan, viimeiseen päivään, enkeleihin, Kirjaan ja profeettoihin, ja antaa sukulaisille, orvoille, köyhille,
matkamiehille ja pyytäville omaisuuttaan, vaikka sitä rakastaakin.
Hurskautta on lunastaa orjia vapaaksi ja suorittaa rukouksensa,
antaa almuveroa ja täyttää, mitä on
luvannut, olla kärsivällinen onnettomuuksien ja kärsimysten edessä
ja vaikeuden hetkellä. Jotka näin
tekevät, ovat vilpittömiä ja pelkäävät Jumalaa.” (Koraani, 2/177).

Mitkä ovat islamin Viisi
Pilaria?

1. Shahadah (Todistus)
Islamissa on Viisi Pilaria, joista ensimmäinen on uskon julistus, shahadah,
yksinkertainen lauseke jota kaikki uskovat lausuvat: "Ei ole muuta jumalaa kuin
Allah, ja Muhammad on Allahin palvelija
ja sanansaattaja." Nämä sanat lausutaan
vilpittömällä vakaumuksella ja ilman

pakkoa. Tämän todistuksen merkitys on
usko siihen, että elämän ainoa tarkoitus
on palvella ja totella Jumalaa, ja tämä
saavutetaan seuraamalla Profeetta Muhammadin esimerkkiä, joka on kaikkien
ihmisten sanansaattaja Tuomiopäivään
saakka. Jokainen joka julistaa shahadah
on muslimi vaikka hän ei noudattaisikaan muita muslimin velvollisuuksia.
2. Salah (Viisi päivittäistä rukousta)
Päivittäin rukoillaan viisi kertaa päivässä velvollisuutena Allahia kohtaan. Ne
vahvistavat ja lisäävät uskoa Allahiin,
ja innostavat ihmistä korkeampaan moraaliin. Salah puhdistaa sydämen ja
ehkäisee kiusauksia väärinkäytöksiin
ja pahaan. Miespuolisia muslimeja kan-
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nustetaan rukoilemaan viisi päivittäistä
rukoustaan moskeijassa seurakunnan
parissa. Naispuoliset muslimit voivat
vapaasti rukoilla missä se on mukavinta.
3. Sawm (Paasto)
Muslimit noudattavat Ramadania, paastokuukautta, ei vain pidättäytymällä
ruuasta juomasta ja aviollisesta kanssakäymisestä aamunkoitteesta auringonlaskuun, mutta myös pahoista aikomuksista ja himoista. Se opettaa rakkautta,
vilpittömyyttä ja omistautumista. Se
kehittää vankan sosiaalisen omatunnon,
kärsivällisyyttä, epäitsekkyyttä ja tahdonvoimaa. Se auttaa myös varakkaita
ymmärtämään niiden vaikeudet, jotka
kärsivät nälästä.
4. Zakat (Varallisuuden
puhdistaminen)
Islamilainen palvonta ei rajoitu pelkästään hengelliseen puoleen. Aineellisia
velvoitteita sovelletaan heihin, joilla on
varaa. Zakat on 2,5 prosentin vuosimaksu
nettosäästöistä ja kaupallisista varoista,
joita on säästetty vuoden ajan uskonnollisena velvollisuutena ja omaisuuden puhdistamisena. Summa käytetään
suoraan yhteisön köyhempien hyväksi.
Muslimeja vaaditaan auttamaan köyhiä,

orpoja ja tarvitsevia tarjoamalla heille
vähintään kiinteän rahasumman, joka
helpottaa heidän elämäänsä yrittäen
päästä eroon eriarvoisuudesta. Islam
kannustaa aina muslimeja jakamaan
materiaansa vähemmän onnekkaiden
kanssa. Vähintään tulee antaa zakat
5. Hajj (Pyhiinvaellus Mekkaan)
Tämä velvollisuus tulee tehdä kerran
elämässä, jos terveys ja talous sen sallivat. Viimeisen 1400 vuoden aikana islamilainen kaikkien rotujen ja kansojen
todellisen veljeyden ihme
on nähty toimivan kun muslimit kokoontuvat
pyhiinvaellusmatkalle, Hajj, vuosittain
pyhässä Mekan kaupungissa, missä Allahin talo Kaaba sijaitsee. Ainoana pyhiinvaellus kohteena ja viiden päivittäisen
rukouksen suuntana Kaaba, muinainen
kuution muotoinen rakennus Abrahamin ajoilta, kiertää sitä nyt vuosittain
Hajj aikaan kolme miljoonaa muslimia,
kaikki valkoisissa asuissa.
Nämä ovat islamin rituaaliset velvollisuudet, joista jokaisella on sisäinen hengellinen vaikutus vilpittömille: sen tähden usko ja vilpittömyys ovat olennaisia
osia näissä teoissa. Näiden rituaalisten
velvollisuuksien lisäksi muslimit tekevät yksityisiä rukouksia, joita kutsutaan
nimellä dua.

Pelastus islamissa

Islamissa jokainen ihminen syntyy synnittömänä, ei ole olemassa perisyntiä.
Jokainen sielu on vastuussa vain itsestään, eikä kukaan joudu kantamaan toisen taakkaa (Koraani, 6/164). Jokainen
ihminen innoittuu Allahin tuntemuksesta ja on luonnollisesti taipuvainen islamiin ennen syntymäänsä. Siksi vastuullamme on etsiä Allahin ohjausta ja pitää
sydämemme puhtaina korruptiosta. Allah on kaikkien tuomari, eikä kellään ole
oikeutta myöntää pelastusta tai määrätä
rangaistusta kuin Hänellä.
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Moskeija

Moskeija perusmuodossaan on yksinkertaisesti puhdas alue, joka on tarkoitettu
rukoiluun. Moskeijat ympäri maailman
ovat ottaneet arkkitehtoonisia vaikutteita paikallisista kulttuureista. Ne vaihtelevat Kiinan paviljongeista Intian monimutkaisiin sisäpihoihin, Turkin massiivisista kupoleista Yhdysvaltojen lasi- ja
teräsrakenteisiin.
Kun kävelet sisään moskeijaan saatat
olla vaikuttunut arkkitehtuurista ja kalligrafisista arabiankielisistä koristeista
tai valaistuksesta ja paikan avaruudesta,

jossa muslimit ovat kokoontuneet vuosisatojen ajan rukoilemaan viisi päivittäistä rukousta ja muita uskonnollisia
menoja. Perjantain rukous, se joka on
naisille vapaaehtoinen ja miehille pakollinen suorittaa moskeijassa, on viikottainen seurakunnan rukous johon kuuluu
imaamin pitämä saarna (khutbah), joka
käsittelee yhteiskunnallisia kysymyksiä
sekä ohjaa muslimeja hyveelliseen elämään. Imaami lausuu esimerkiksi seuraavan jakeen Koraanista jokaisen saarnansa lopussa: "Jumala käskee olemaan
oikeudenmukainen, tekemään hyvää
ja antamaan sukulaisille, ja Hän kieltää
olemasta rivo, paheellinen ja väärämielinen. Hän varoittaa teitä, jotta te ottaisitte
varoituksen vastaan." (Koraani, 16/90)
Islamissa ei ole välttämätöntä rukoilla
moskeijassa sillä Jumala ei ole suljettu rakennukseen. Profeetta Muhammad
sanoi: "Koko maailma on moskeija."
Perinteinen moskeija koostuu kupolirakennuksesta ja minareetista, mistä
rukouskutsu suoritetaan. Alttaria ei ole,
vain yksinkertainen tila jossa rukoillaan
yhdessä, ja usein mihrab (rukoussyvennys) joka osoittaa suunnan Mekkaan, johon suuntaan muslimit rukoilevat.
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Rukous ja kutsu rukoukseen

Muslimien viisi päivittäistä rukousta
ovat keskeisessä asemassa islamissa.
Peseytymisen jälkeen alkaa fyysinen
valmistelu, jossa pestään kehon osia kuten kasvot, kädet ja jalat. Rukous alkaa
ja käsittää sarjan liikkeitä ja lausuntaa
Koraanista alkuperäiskielellä arabiaksi.
Yhtä rukousjaksoa kutsutaan rakaksi, ja
vaihteleva määrä rakoja suoritetaan kunakin rukousaikana.
Islamilainen rukous laittaa kehon, mielen ja sielun töihin hartaudenharjoituksissa ja soluttautuu jokapäiväiseen

elämään. Se suo muutaman minuutin
tauon päivittäisistä huolenaiheista, joka
voi vaikuttaa muihin toimintoihin rauhoittavasti ja tarkoituksella. Mitä tulee
rukoukseen seurakunnassa, muslimit
seisovat rivissä olka olkaa vasten, joka
symboloi kaikkien uskovien tasa-arvoa.
Rukousten ajoitus lasketaan auringon
liikkeen mukaan, esimerkiksi keskipäivän rukousaika alkaa kun aurinko on
juuri ylittänyt huippukohtansa. Siksi
näiden rukousten ajankohdat muuttuvat
vuoden aikojen mukaan, riippuen siitä
missä päin maapalloa kulloinkin on. Siten ei kulu hetkeäkään etteikö rukousta kuuluisi maailmassa. Jotta ihmiset
muistaisivat rukousajat, rukouskutsu
(adhan) resitoidaan arabiaksi minareetista. Tämän tekee muazzin, joka on valittu tehtävään resitaatio taitojensa ja
hyvän luonteensa vuoksi. Ensimmäinen
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muazzin oli Bilal,
etiopialainen musta
muslimi, profeetta
Muhammadin seuralainen, joka tunnettiin kauniista äänestään.

Käännös
rukouskutsulle

Allah on suurin, Allah on suurin.
Allah on suurin, Allah on suurin.
Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin
Allah.
Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin
Allah.
Todistan, että Muhammad on Allahin
sanansaattaja.
Todistan, että Muhammad on Allahin
sanansaattaja.
Kiirehtikää rukoukseen! Kiirehtikää rukoukseen!
Kiirehtikää pelastukseen! Kiirehtikää
pelastukseen!
Allah on suurin! Allah on suurin!
Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin
Allah.
Rukousaikojen sykli, joka perustuu luonnon normaaleille rytmeille, tarjoaa puitteet elämiseen ja perustan noille elämän
hetkille, jotka toisinaan nostavat meidät
pois tästä ajasta ja avaruuden jatkumosta ja sallii meidän vetäytyä lähelle Jumalallista Olentoa.
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