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KUKA ON MUSLIMI?

Islamin kirjaimellinen merkitys tarkoittaa 
rauhaa, hyvinvointia, turvallisuutta ja pe-
lastusta. Islam tarkoittaa alistumista Alla-
hille vapaalla tahdolla. Se, joka hyväksyy 
islamin uskonnokseen ja elää sen sääntö-
jen mukaan, kutsutaan muslimiksi.

Henkilö vihkiytyy islamiin lausumalla ka-
lima shahadahin, joka tarkoittaa seuraa-
vaa: “Todistan, ettei ole muuta palvonnan 
arvoista Jumalaa kuin Allah, ja todistan 
myös, että Muhammad on Hänen palveli-
jansa ja lähettiläänsä.” Muslimina olemi-
sen vähimmäisvaatimus on uskoa islamin 
perusperiaatteisiin sydämensä pohjasta. 
Nämä ovat usko Allahin olemassaoloon ja 
ykseyteen, Hänen enkeleihinsä, Allahin 
(s.w.t) lähettämiin jumalallisiin kirjoihin, 
Hänen profeettoihinsa, tuonpuoleiseen ja 



Islamin Tunnus

ِ ٌد َرُسوُلُ اهّٰلّلٰ ُ ُمَحّمَ اََّلاِٰلَه ااَِّّلَ اهّٰلّلٰ
lā ʾilāha ʾillāllāh muḥammadun rasūlullāh

Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Muhammad 
on Hänen lähettiläänsä.
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ennaltamääräämiseen. Mumin (tosi usko-
va) on se, joka uskoo näihin periaatteisiin, 
ja joka julkisesti vahvistaa uskonsa.

Muslimi on myös mumin, koska hän hy-
väksyy islamin koko sydämestään. Näitä 
kahta sanaa voidaan käyttää samanver-
taisina. Muminin ominaisuudet mainitaan 
useissa paikoissa Koraanissa. Jokaisen 
muminin vastuulla on ilmentää pyhässä 
kirjassa mainittuja ominaisuuksia. Ei ole 
kuitenkaan aina mahdollista ja helppoa 
korvata niitä johtuen ihmisluonnon puut-
teista. Allahin armo ja anteeksianto on ra-
jaton. Pyhä Koraani mainitsee muminien 
merkittävät ominaisuudet seuraavasti:

Ei hurskautta ole se, että te käännätte kas-
vonne itään tai länteen, vaan hurskautta 
on uskoa Allahiin, viimeiseen päivään, 
enkeleihin, Kirjaan ja profeettoihin, ja 
antaa sukulaisilleen, orvoille, köyhille, 
matkamiehille ja pyytäville omaisuut-
taan, vaikka sitä rakastaakin. Hurskaut-
ta on lunastaa orjia vapaaksi ja suorit-
taa rukouksensa, antaa almuveroa ja 
täyttää, mitä on luvannut, olla kärsiväl-
linen onnettomuuksien ja kärsimysten 
edessä ja vaikeuden hetkellä..  Jotka 
näin tekevät, ovat vilpittömiä ja pelkäävät 
Jumalaa. (Lehmän suura, 2/177)

Herrasi on säätänyt, että teidän tulee pal-
voa vain Häntä ja että teidän tulee tehdä 
hyvää vanhemmillenne,  saavuttivatpa 



he molemmat tai vain toinen heistä kor-
kean iän luonasi. Älä sano heille “hyi” 
äläkä aja heitä pois, vaan puhu heille 
ystävällisesti. Ole nöyrä ja levitä armon 
siipi heidän ylleen ja sano, “Herrani, ar-
mahda heitä, sillä he kasvattivat minua, 
kun olin pieni.” (Yöllisen matkan suura, 
17/23-24)

Jotka jakavat omaisuuttaan ilossa ja on-
nettomuudessa, hillitsevät vihansa ja 
antavat anteeksi ihmisille. Allah rakas-
taa hyväntekijöitä, ja niitä, jotka tehtyään 
syntiä tai vääryyttä muistavat Allahia ja 
pyytävät syntejään anteeksi. Kuka muu 
kuin Allah voi antaa synnit anteeksi? Ei-
vätkä pidä kiinni tavoistaan, jos tietä-
vät ne vääriksi.. (Imranin perheen suura, 
3/134-135)

Ne ovat uskovia, joiden sydän vavahtaa, 
kun Allah lausutaan. Kun heille luetaan 
Hänen merkkejään heidän uskonsa vain 
kasvaa, ja he luottavat Herraansa. Ne 
ovat uskovia jotka pitävät rukouksensa, 
ja jakavat siitä, mitä olemme heille anta-
neet. (Sotasaaliiden suura, 8/2-3)

Sano, “Tulkaa, niin luen teille, mitä Her-
ranne on teiltä kieltänyt.Hän on kieltä-
nyt teitä asettamasta Hänen rinnalleen 
muita jumalia. Hän myös käskee teitä 
kohtelemaan hyvin vanhempianne ja 
olemaan tappamatta lapsianne köyhyy-
den tähden. Kyllä me ruokimme teidät 



kaikki.  Älkää tehkö siveettömiä tekoja 
julkisesti älkääkä salassa.  Älkää ilman 
laillista syytä surmatko ketään, sillä sen 
on Jumala kieltänyt.  Näin Hän on teille 
säätänyt, jotta te ymmärtäisitte.” Käyttä-
kää orvon omaisuutta vain sopivalla 
tavalla, kunnes hän tulee täysi-ikäisek-
si.  Täyttäkää mitta ja käyttäkää oikeita 
punnuksia.  Me emme sälytä kenenkään 
kannettavaksi enempää kuin mihin hän 
kykenee.  Kun puhutte, olkaa oikeuden-
mukaisia, vaikka kyseessä olisi oma su-
kulaisenne.  Ja täyttäkää Allahin liitto.  
Näin Hän on teille säätänyt, jotta ottaisitte 
varoituksen vastaan. Ja Hän sanoo: Tämä 
on Minun suora tieni. Seuratkaa sitä äl-
kääkä seuratko muita teitä, etteivät ne 
johtaisi pois Hänen tieltään.  Näin Hän on 
neuvonut sinua, jotta sinusta tulisi van-
hurskas.”  (Karjan suura, 6/151-153)



Hyvä on uskovien osa, niiden, jotka ovat 
rukouksessaan nöyriä ja kääntyvät pois 
tyhjistä puheista,pitävät huolen almuis-
taan ja varjelevat siveyttään. (Uskovien 
suura, 23/1-5)            

Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka 
kulkevat maan päällä helposti, ja kun 
tietämättömät puhuttelevat heitä kar-
keasti, vastaavat he rauhan sanoilla. Ja 
niitä jotka viettävät osan yöstä Herran-
sa eteen kumartuen ja rukouksessaan 
seisoen. Ja ne jotka sanovat, “Herramme, 
suojele meitä helvetin rangaistukselta.” Se 
onkin raskas rangaistus ja paha lepopaikka 
ja asunto.” Armollisen palvelijoita ovat ne, 
jotka kuluttaessaan eivät tuhlaa eivätkä 
kitsastele, vaan ovat kohtuullisia näi-
den välissä.. Ja jotka eivät rukoile Allahin 
lisäksi muita jumalia eivätkä tapa ilman 
laillista syytä ihmistä, jonka tappami-
sen Allah on kieltänyt, eivätkä tee huo-
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rin.  Joka näin tekee, saa synnin tililleen. 
(Ratkaisun suura, 25/63-68)

Armollisen palvelijoita ovat ne, jotka eivät 
anna väärää todistusta ja kulkevat puh-
dasmielisinä typerien puheiden ohi. Ja 
jotka eivät heittäydy kuuroiksi ja sokeik-
si, kun heitä varoitetaan Jumalan mer-
keillä.  (Ratkaisun suura, 25/72-73)

Älkää sekoittako totuutta valheeseen, niin 
että salaisitte totuuden, vaikka tunnet-
tekin sen. Pitäkää rukouksenne, antakaa 
almuvero ja polvistukaa muiden mukana. 
(Lehmän suura, 2/42-43)

 Uskovaiset, välttäkää luulemasta kai-
kenlaista, sillä monet luulot ovat syn-
tiä.  Älkää vakoilko älkääkä panetelko 
toisianne. Haluaisiko joku teistä syödä 
kuolleen veljensä lihaa?  Sitähän te vasta 
inhoaisittekin.  Pelätkää siis Allahia. Hän 





on Laupias, Armelias.  (Huoneiden suura, 
49/12) 

Sanokaa: “Me uskomme Allahiin ja siihen, 
mitä meille on lähetetty ja mitä on lähetet-
ty Abrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaako-
bille ja sukukunnille ja mitä Mooses ja Jee-
sus ja muut profeetat ovat saaneet Her-
raltaan.  Me emme tee eroa heidän välil-
lään, vaan alistumme Hänelle.” (Lehmän 
suura, 2/136)

Älkää solvatko niitä, joita he rukoilevat 
Allahin lisäksi, etteivät he solvaisi tietä-
mättömyydessään ja vihassaan Allahia.  
Näin me olemme tehneet jokaisen kansa-
kunnan teot sen omasta mielestä kauniik-
si.  Lopulta sen on palattava Herransa luo, 
ja Hän kertoo sille, mitä on tehnyt. (Karjan 
suura, 6/108)

Uskovaiset, sekä miehet että naiset, ovat 
toistensa ystäviä. He käskevät hyvään 
ja kieltävät pahasta, pitävät rukouksen-
sa, antavat almuja ja tottelevat Allahia 
ja Hänen lähettilästään.  Heitä Allah ar-
mahtaa.  Hän on Mahtava, Viisas. (Katu-
muksen suura, 9/71)

Allah käskee teitä antamaan teille us-
kotut tavarat takaisin omistajilleen ja 
tuomitsemaan ihmisten kesken oikeu-
denmukaisesti. Allah kehottaa teitä erin-
omaiseen asiaan.  Hän on Kuuleva, Näke-
vä. (Naisten suura, 4/58)



Ihmiset, nauttikaa kaikesta laillisesta 
hyvästä, mitä maassa on, mutta älkää 
kulkeko Saatanan jalanjäljissä, sillä hän 
on teidän ilmeinen vihollisenne. (Lehmän 
suura, 2/168)

Jotka välttävät riettautta ja suuria syn-
tejä, ja suututtuaan antavat anteeksi, 
vastaavat Herransa kutsuun, pitävät 
rukouksensa, neuvottelevat asioista 
keskenään ja jakavat siitä, mitä olemme 
heille antaneet, ja puolustautuvat, kun 
heille on tehty vääryyttä.  (Neuvonpidon 
suura, 42/37-39)

Jotka onnettomuuden heitä kohdates-
sa sanovat: “Me kuulumme Allahille, ja 
Hänen luokseen me palaamme.” Heillä 
on Herransa siunaus ja armo, ja he ovat oi-
kealla tiellä. (Lehmän suura, 2/156-157)

He nukkuivat vain hetken yössä ja anoi-
vat aamuisin anteeksi. Heidän omaisuu-
destaan osa kuului pyytäjille ja osatto-
mille. (Pölyä nostattavien suura, 51/17-19)

Tämä lyhty on taloissa, jotka Allah on salli-
nut rakentaa ja joissa Hänen nimeään lau-
sutaan. Aamuin ja illoin Häntä ylistävät 
siellä miehet, joita kauppa ja myyminen 
eivät saa unohtamaan Allahia, rukouk-
sia ja almujen antamista. He pelkäävät 
päivää, jona sydän pamppailee ja katse 
pälyilee levottomana. Heidän hurskau-
tensa muistetaan, ja Allah palkitsee hei-
dän parhaat tekonsa ja antaa heille vielä li-

12-13



sää armostaan. Allah elättää tiliä pitämät-
tä, kenet tahtoo. (Valon suura, 24/36-38)

Kun he kuuntelevat sitä, mitä profeetalle 
on lähetetty, näet kyynelten nousevan 
heidän silmiinsä, koska he tuntevat to-
tuuden. He sanovat: “Herramme, me us-
komme. Kirjoita meidät todistajien jouk-
koon.”  (Pöydän suura, 5/83)

Mitä te saattekin, on se vain tämänpuolei-
sen elämän väliaikaista nautintoa.  Sitä pa-
rempaa ja pysyvämpää on se,  mikä odot-
taa Allahin luona niitä, jotka uskovat ja 
luottavat Herraansa, välttävät riettautta 
ja suuria syntejä ja suututtuaan antavat 
anteeksi, vastaavat Herransa kutsuun, 
pitävät rukouksensa, neuvottelevat 
asioista keskenään ja jakavat siitä, mitä 
olemme heille antaneet, ja puolustautu-
vat, kun heille on tehty vääryyttä.  (Neu-
vonpidon suura, 42/36-39)



Tämä on kirja, jossa ei ole epäilykselle si-

jaa, johdatus jumalaa pelkääville, niille, 

jotka uskovat salattuun, pitävät rukouk-

sensa ja jakavat siitä, mitä olemme heil-

le antaneet, ja niille jotka uskovat sinulle 

ja ennen sinua lähetettyyn ja luottavat 

varmasti tuonpuoleiseen.. (Lehmän suu-

ra, 2/2-4)
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