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Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. 

SSaallmmaann  PPeerrssiiaallaaiisseennaa  ttuunnnneettuunn  
mmiieehheenn  ttoottuuuuddeenn  eettssiimmiinneenn  

Artikkelin on koonnut tri Saaleh as-Saaleh. 
Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. ___________________________________ 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen 
apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa 
vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka 
Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka 
on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen 
palvelijansa ja lähettiläänsä. 

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja 
pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. 
(Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin 
tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen 
selitys) 

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta 
Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa 
hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, 
sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys) 

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä 
oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja 
Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet 
tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys) 

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin 
Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat 
uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on 
harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin. 
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Johdanto 

Nykyään monet ihmiset ovat uteliaita islamia kohtaan, mutta heidän tietonsa tästä uskosta saattaa 
vaihdella. Heidän tietonsa saattaa olla peräisin artikkelista, kirjasta tai yläasteella lukemastaan 
uskonnonkirjan osasta. He ovat saattaneet tuntea joitakin muslimeja, kävelleet moskeijan edestä, 
katsoneet dokumenttielokuvan tai iltauutiset, tai matkustaneet muslimimaahan. Joillekin islam on 
"vain yksi uskonto", mutta monille muille siitä on tullut jotain "mielenkiintoista", jota voisi 
"vilkaista". Olen kirjoittanut tämän kirjan niille, jotka etsivät itsestään vastauksia moniin 
kysymyksiinsä. "Kuka minä olen? Kuka on todellinen Jumala? Mikä on todellinen tie pelastukseen? 
Onko se islam? Jos minusta tulee muslimi, mitä se merkitsee minulle, perheelleni ja yhteiskunnalle 
laajasti ottaen?" 

Nykyään useat ihmiset käsittävät, että kaikki materialistinen ja maallinen yhteiskunnassa tapahtunut 
edistys on muodostanut henkisen tyhjiön, joka taas on johtanut sosiaalisiin, taloudellisiin, poliittisiin 
ja psykologisiin ongelmiin. Tästä syystä ne, jotka ennen sanoivat: "Anna meidän elää tätä elämää ja 
nauttia siitä", tai "Hei! Me emme halua tietää Jumalasta" ovat jälleen etsimässä totuutta. He esittävät 
vastaavia kysymyksiä kuin edellä on esitetty. Tämä johtuu siitä, että ihmisen synnynnäinen luonne 
tunnistaa, mikä on hyvää ja pahaa, sekä sen, mikä on totta ja valhetta. Se ei tunne oloaan 
rauhalliseksi, kun Allahin ominaisuuksia alennetaan, eikä kun ihmisenkaltaisia ominaisuuksia 
liitetään Häneen. Se tunnustaa, ettei voi olla olemassa enempää kuin yksi ja ainoa todellinen Jumala 
ja näin ollen yksi ja ainoa todellinen uskonto, jonka Hän hyväksyy. Allah ei vaadi osaa luoduistaan 
palvomaan Häntä yksin, samalla määräten muita palvomaan Jeesusta (AS), Buddhaa, tulta, valoa, 
Krišnaa, Joseph Smithia, aurinkoa, kuuta, Khomeinia, Ramaa, temppeleitä, profeettoja, Eliaa, 
Farakhania, ristiä, puuta, kolmiota, pyhimyksiä, pappeja, munkkeja tai mitään muuta. 

Kaikki muu on luotua, paitsi Allah! Luodut ovat epätäydellisiä. Ne tarvitsevat muita, mutta Allah on 
Muista Riippumaton. Hän on Ensimmäinen, eikä mitään ollut ennen Häntä, ja Viimeinen, Hänen 
jälkeensä ei ole mitään, Hänen luokseen on lopullinen paluu. Hän ei ole syntynyt, eikä Hän ole 
siittänyt. Yksikään ihminen ei antanut Hänelle nimeä Allah; pikemminkin Hän nimesi itsensä tällä 
nimellä. Se tarkoittaa "todellinen ja ainoa Jumala, joka on palvonnan arvoinen". Hän ei ole tietyn 
kansan tai heimon jumala. Hän on kaiken Luoja. Sen vuoksi Hän ansaitsee sen, että alistumme 
Hänelle yksin, ja Hän kutsui tämäntyyppistä alistumista "islamiksi". 

Ihmisten keskuuteen tuli kuitenkin hämmennys, kun ihmiset alkoivat palvoa Allahin rinnalla luotuja, 
olivatpa ne eläviä tai elottomia! Viimeisessä ihmiskunnalle ilmoitetussa viestissä, Koraanissa, Allah 
selittää selkeästi ihmisen olemassaolon tarkoituksen tässä maailmassa. Ihmistä kutsutaan elämään 
Allahin tavan mukaan niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Tämä on palvonnan merkitys islamissa 
ja se on tarkoitus, minkä vuoksi meidät kaikki on luotu. Kuitenkin on niitä, jotka hyväksyvät 
Allahin ainoaksi todelliseksi Jumalaksi, joka ansaitsee tulla palvotuksi, mutta eivät elä Allahin 
käskyjen mukaisesti. Heidän menettelynsä on harhautunut islamista. He eivät ole kriteeri, 
jonka mukaan islam tulisi tuomita. Islam on täydellinen, mutta ihmiset eivät ole täydellisiä. 
Meitä on kutsuttu tutkimaan islamin uskontoa (eikä sen seuraajia). 

Tämän kirjan tarkoitus on kutsua ihmisiä etsimään heidän pelastustaan tutkimalla tarinaa Salman al-
Farisiksi tai Persialaiseksi kutsutun miehen pitkästä etsinnästä. Miksipä ei? Tiedämmekö me kaiken? 
Kun tiedämme, ettemme omista edes hengittämäämme ilmaa, ettemme ole syntyneet tyhjästä, 
emmekä ole luoneet itseämme, on luonnollista haluta tietää enemmän Jumalasta (Allahista), joka on 
luonut meidät, antanut meille elämän, ja joka tulee yhtenä päivänä kutsumaan meidät takaisin 
luokseen. Tuona Päivänä tulee olemaan joko loputon autuus tai kärsimys. 
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Salman ja hänen tarinansa: Alku 

Kukaan ei voi kertoa Salmanin tarinaa paremmin kuin hän itse. Salman (RAA) kertoi tarinansa 
yhdelle profeetta Muhammadin (SAAS) kumppaneista ja läheiselle sukulaiselle 'Abdullah ibn 
'Abbaasille (RAA), joka vuorostaan kertoi sen muille. Tämä kertomus löytyy imaami Ahmadin 
Musnädistä. Ibn 'Abbaas (RAA) kertoi Salmanin (RAA) sanoneen: 

"Minä olin persialainen mies Isfahanin (maakunta Luoteis-Iranissa) kansasta Jayin kaupungista. 
Minun isäni oli kaupungin päällikkö. Hänelle minä olin rakastetuin Allahin luoduista. Hän rakasti 
minua niin paljon, että piti minua talossaan lähellä tulta, kuten tyttöjä pidetään sisällä. Ponnistelin 
kovasti tulenpalvonnan uskonnossa, kunnes minusta tuli tulen vartija, ja huolehdin siitä enkä antanut 
sen sammua hetkeksikään." 

Tämä on osoitus pojan hyvästä käytöksestä isäänsä kohtaan… 

Eri uskonto? 

"Isäni omisti valtavan puutarhan. Yhtenä päivänä hänellä oli kiireitä rakennustyössään, joten hän 
sanoi: 'Oi poikani, minulla on tänään paljon kiireitä tämän rakennustyön kanssa, mene ja tarkista 
puutarhani', ja hän käski minua tekemään joitakin hänen haluamiaan tehtäviä. Matkallani hänen 
puutarhaansa kohti kuljin sattumalta yhden kristittyjen kirkon ohi. Kuulin ihmisten rukouksen äänen 
sisältä. En tiennyt mitään sellaisista ihmisistä, sillä isäni oli pitänyt minua suljettuna taloonsa. Joten 
kun kuljin ohi ja kuulin heidän äänensä, menin katsomaan sisälle, mitä he olivat tekemässä." 

Kiinnostus herää 

"Kun näin heidät, heidän rukouksensa teki minuun vaikutuksen ja heidän tapansa veti minua 
puoleensa. Sanoin (itselleni): 'Kautta Allahin, tämä uskonto on parempi kuin meidän.'" 

Salman säilytti avoimen mielen, vapaana sokeasta jäljittelemisestä. 

"Kautta Allahin, en lähtenyt heidän luotaan ennen auringon laskua ja unohdin isäni puutarhan, enkä 
mennyt sinne." 

Salman antoi itselleen aikaa tutkia tätä uskontoa, jonka hän tuolla hetkellä ajatteli olevan oikea usko. 
Kärsivällisyydellä varustettu herkkävaistoinen ja hyväntahtoinen sydän ovat hyveitä, jotka ovat 
välttämättömiä itsensä vapauttamiseen sellaisista ajatuksista kuin: "No, yritän selvittää, mutta olen 
juuri nyt liian kiireinen" ja niin edelleen. Kuolema voi koputtaa ovelle aiemmin kuin henkilö saattaa 
toivoa. 

"Kysyin (kirkon ihmisiltä): 'Mistä tämä uskonto sai alkunsa?'" 

"Alkuperän" etsiminen on opas niille, jotka etsivät todellista uskontoa. "Alkuperä" ja "olennainen 
osa" ovat keskeisiä termejä, jotka auttavat etsimisprosessissa. Mikä on islamin alkuperä ja mikä on 
sen olennainen osa? Islam tuli Allahilta, Luojalta, todelliselta Jumalalta, ja sen olennainen osa on 
alistuminen Hänelle (SWT). 

"He sanoivat: 'Shäämissä (Levantissa: alue, jossa tunnetaan nykyään Libanonina, Syyriana, 
Palestiinana ja Jordaniana).' Sitten palasin isäni luokse, joka oli lähettänyt ihmisiä etsimään minua. 
Olin kääntänyt hänen huomionsa pois kaikesta hänen työstään. Saapuessani hänen luokseen hän 
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sanoi: 'Oi poika! Missä olet ollut? Enkö uskonut sinulle tehtävän?' Minä sanoin: 'Oi isä, tapasin 
sattumalta joitakin kirkossaan rukoilevia ihmisiä ja se, mitä näin heidän uskonnostaan, teki 
vaikutuksen minuun. Kautta Allahin, pysyin heidän luonaan auringon laskuun saakka.'" 
 
Tämä on hämmästyttävää rehellisyyttä henkilöltä, joka tietää hyvin isänsä sitoutumisen uskontoonsa. 
Tämä on sen kaltaista avoimuutta, jota totuutta etsivällä henkilöllä pitää olla. 
 

Vastustus 
 
"Isäni sanoi: 'Oi poikani! Tuossa uskonnossa ei ole mitään hyvää. Sinun ja esi-isiesi uskonto on 
parempi kuin se.'" 
 
Tämä teema on kaikilla niillä, jotka seuraavat sokeasti muita uskon asioissa. Se muistuttaa meitä 
Allahin sanoista (merkityksen selitys): "Epäuskovat sanovat: 'Älkää kuunnelko tätä Koraania ja 
pitäkää meteliä sen (lausumisen) aikana, että saatatte voittaa.'" (Koraani 41:26) 
 
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…'Havaitsimme isiemme seuraavan tiettyä tapaa ja 
uskontoa, ja me tulemme seuraamaan heidän jalanjälkiään.'" (Koraani 43:22) 
 
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Ei, me aiomme seurata sitä, mitä havaitsimme 
isiemme (seuraavan)…" (Koraani 31:21) 
 
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…'Koskaan emme kuulleet sellaisesta asiasta 
isiemme joukosta entisaikaan.'" (Koraani 23:24) 
 
Usein keskustellessasi muista uskonnoista islamiin kääntyneiden ihmisten kanssa he sanovat 
kuulleensa samat vastaväitteet, jotka Allah mainitsi epäuskovista. Asia on sama. Se tulee muodossa: 
"Haluatko jättää isiesi ja esi-isiesi uskonnon?" Eikä ainoastaan se, vaan vanhemmat ja perhe 
kokonaisuudessaan saattavat ryhtyä vastahankaan kääntyneen kanssa. Tämän vastustuksen suuruus 
voi vaihdella todellisista hengen uhkaamistilanteista vahvaan boikotointiin. Tämä on yleinen 
suuntaus, mutta on kuitenkin olemassa vähäisen vastustuksen ja puolueettomuuden tapauksia. 
 
"Minä sanoin: 'Ei, kautta Allahin, se on parempi kuin meidän uskontomme.'" 
 
Hän rakasti isäänsä, mutta ei imarrellut tätä. Hän ei tehnyt myönnytyksiä sen suhteen, minkä hän 
tunsi sillä hetkellä olevan totuus. Mikä oli hänen isänsä vastaus? 
 
"Hän pelkäsi minun puolestani ja kahlitsi minut jaloistani sekä piti minut suljettuna kotiinsa." 
 
Isä kidutti rakastettua poikaansa taivuttaakseen tämän pois totuuden tutkimisesta! Useiden 
profeettojen omat perheenjäsenet vastustivat, syyttivät ja kohtelivat häntä huonosti, koska hän 
vastusti "tunnettua tapaa"! Lopettiko Salman tähän? 
 

Ulospääsytie 
 
"Lähetin viestin kristityille sanoen: 'Jos teidän luoksenne tulee joitakin kristittyjä kauppiaita 
Shäämistä, ilmoittakaa minulle heistä.' Heidän luokseen tuli joitakin kristittyjä kauppiaita Shäämistä 
ja he ilmoittivat siitä minulle. Sanoin heille: 'Kun he ovat valmiita kaupankäynnistään ja aikovat 
lähteä takaisin maahansa, ilmoittakaa minulle siitä.' Joten kun he halusivat lähteä takaisin maahansa, 
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he ilmoittivat siitä minulle, ja minä irrotin kahleet jaloistani ja lähdin heidän mukaansa, kunnes tulin 
Shäämiin." 

Hän ei antanut periksi isänsä epäoikeudenmukaisille määräyksille. Hän kamppaili totuuden asiassa, 
joka lopulta johti hänet käsittämään totuuden Luojasta, Allahista. 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Mitä tulee niihin, jotka kamppailevat kovasti 
(Meidän asiassamme), Me* tulemme varmasti johdattamaan heitä Meidän teillemme (islamin 
uskonnon tapoihin, jotka johtavat Allahin mielihyvään)…" (Koraani 29:69) 

*) Monikkomuotoista pronominia käytetään korostamaan voimaa, mahtia ja suuruutta. Seemiläisissä kielissä on yleistä, 
että kuninkaallinen käyttää monikollista pronominia. Myös Englannin hallitsijasuku käyttää samaa tapaa. Kuitenkin 
Allahille kuuluu korkein esimerkki. "Me" ei siis ilmaise kolminaisuutta tai mitään muuta valheellista käsitettä. 

Salman teki päätöksensä ja lähti etsimään totuutta siitä huolimatta, että hänen piti matkustaa 
kaukaiseen ja outoon maahan. Allah, Ylistetty ja Ylhäinen, tietäen hänen rehellisyytensä auttoi häntä 
tekemällä hänelle helpoksi löytää keino Shäämiin matkustamiseen. 

Tämä on se, mutta…! 

"Saavuttuani Shäämiin kysyin: 'Kuka on paras ihminen tässä uskonnossa?'" 

Salman etsi selkeää totuutta ja hän etsi parasta henkilöä uskossa Shäämin ihmisten joukosta. Miksipä 
ei? Ihmiset valitsevat mielellään parhaan ruuan, puolison ja parhaat vaatteet. Salman etsi parasta 
henkilöä uskossa. 

"He sanoivat: 'Piispa kirkossa.' Joten menin hänen luokseen ja sanoin: 'Pidän tästä uskonnosta ja 
haluaisin mielelläni olla kanssasi ja palvella sinua kirkossasi, että saattaisin oppia sinulta ja rukoilla 
kanssasi.'" 

Salman käsitti alusta pitäen, että tietoa voi saada vain pitämällä seuraa sen ihmisten kanssa. 
Vastineeksi hän oli valmis tarjoutumaan palvelijaksi piispalle. Totuutta etsivien nöyryys vie heidät 
aina vain lähemmäksi sitä. Kun nöyryys puuttuu, ylimielisyys vallitsee; ihmiset näkevät totuuden 
tunnusmerkit, mutta heidän ylimielisyytensä kääntää heidät pois totuudesta ja ajaa heidät heidän 
tuhoonsa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He pettivät ne [nuo ääjäät (todisteet, 
merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen)] vääryydellä ja ylimielisyydellä, 
vaikka he itse olivat siitä vakuuttuneita [että nuo (ääjäät) ovat Allahilta]…" (Koraani 27:14) 

Vauraus, sosiaalinen asema ja muut materiaaliset tekijät eivät saa estää henkilöä etsimästä totuutta, 
joka tulee lopulta vaikuttamaan hänen tulevaisuuteensa. Kaikki nämä asiat tulevat häviämään ja 
henkilö tulee jatkamaan hautaansa pelkästään tekonsa kanssa. Nämä teot ovat sydämen (usko) tekoja 
sekä kielen ja jäsenten tekoja, jotka ovat sydämen tekojen ilmentymiä. Alistuinko Luojalleni? Elinkö 
Hänen käskyjensä mukaisesti, kuten Koraanissa ja viimeisen lähettilään, Muhammadin (SAAS) 
opetuksissa selitetään? Tämä on ainoa asia, joka on hyödyksi Tuomiopäivänä. Allah, Ylhäinen, sanoo 
(merkityksen selitys): "Päivänä, jolloin ei vauraus eivätkä pojat tule hyödyttämään, paitsi hän, joka 
tuo Allahille puhtaan sydämen [puhtaan shirkistä (monijumalaisuudesta) ja nifääqista 
(tekopyhyydestä)]." (Koraani 26:88-89) 

"Hän sanoi: 'Voit tulla sisään.' Joten liityin hänen seuraansa. Mutta hän oli paha mies. Hän käski ja 
kehotti heitä antamaan almuja, vain pitääkseen ne itsellään. Hän ei antanut niitä köyhille. Hän oli 
koonnut seitsemän ruukullista kultaa ja hopeaa!" 
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Tämä on esimerkki turmeltuneista ja pahoista ihmisistä, joita löytyy joka aikana ja paikasta: 
tekopyhistä ja väärinkäytöksiin syyllistyvistä ihmisistä. Lopettiko Salman siihen, tuohon 
turmeltuneeseen mieheen? Ei! Hän siirtyi seuraavaan vaiheeseen etsinnässään. Hän ei kääntynyt pois 
totuuden etsinnästä. 

"Vihasin häntä syvästi, kun näin hänen tekonsa." 

On selvää, ettei hänen vihansa piispaa kohtaan estänyt häntä totuuden etsimisestä. Allah, Ylhäinen, 
johdatti häntä tietäen hänen vilpittömän halunsa löytää totuus. 

"Sitten hän (piispa) kuoli ja kristityt kerääntyivät hautaamaan hänet. Sanoin heille: 'Tämä oli paha 
mies; hän määräsi ja kehotti teitä antamaan almuja, mutta kun te toitte ne hänelle, hän piti ne 
itsellään, eikä antanut niistä mitään köyhille.' He sanoivat: 'Kuinka sinä tiedät tämän?' Vastasin: 'Voin 
näyttää teille hänen aarteensa.' He sanoivat: 'Näytä meille!' Näytin heille paikan, missä se oli, ja he 
löysivät sieltä seitsemän ruukkua kukkuroillaan kultaa ja hopeaa. Kun he näkivät sen, he sanoivat: 
'Kautta Allahin, me emme tule koskaan hautaamaan häntä.' Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja 
kivittivät häntä."* 

*) Tässä tulee huomata tärkeä näkökohta. Yhden ihmisen teot eivät saaneet Salmania kääntymään pois siitä, minkä hän 
ajatteli sillä hetkellä olevan totuus. Hän ei sanonut: "Katso näitä kristittyjä! Paras heistä on noin paha!" Pikemminkin hän 
ymmärsi, että hänen piti tuomita uskonto sen uskojen perusteella, eikä sen seuraajien perusteella. 

Halu on voimakas 

"Sitten he toivat toisen miehen ja nimittivät tämän edellisen paikalle." 

Salman sanoi: "En koskaan nähnyt häntä parempaa miestä (uusi piispa) niiden joukosta, jotka eivät 
rukoile viittä määrättyä rukousta*. Hän karttoi tätä maallista elämää ja tavoitteli Tuonpuoleista; eikä 
kukaan ponnistellut enemmän kuin hän päivin ja öin. Rakastin häntä enemmän kuin ketään muuta 
ennen." 

*) Islamissa on viisi määrättyä päivittäistä rukousta. Allah opetti Muhammadille (SAAS) tavan, jolla suorittaa nämä 
rukoukset samoin kuin niiden ajat. Nämä eivät ole sellaisia "rukouksia", joita jotkut ihmiset ovat kehittäneet ja joita he 
harjoittavat. Rukoukset ovat islamin perusta. Jos ne tehdään Profeetan (SAAS) tavalla, ne puhdistavat henkilön hänen 
synneistään ja vääryyden teoistaan, joihin hän saattaa syyllistyä päivän aikana. 

"Pysyin hänen kanssaan jonkin aikaa. Sitten kun hänen kuolemansa lähestyi, sanoin: 'Oi se ja se, olen 
pysynyt kanssasi ja rakastanut sinua enemmän kuin ketään muuta aikaisemmin. Nyt Allahin päätös 
(eli kuolema) on tullut luoksesi, kuten huomaat, joten kenen luokse neuvot minua menemään ja mitä 
määräät minua tekemään?'" 

Salman alkoi ajatella, ketä hänen tulisi seurata piispan kuoleman jälkeen. Hän ajatteli taas etsivänsä 
oikeamielisiä ihmisiä, joilla oli vankka tieto. Hänen halunsa ja valmiutensa totuuden etsimiseen oli 
horjumaton. 

"Piispa sanoi: 'Oi poikani, kautta Allahin! Ihmiset ovat tuhoon tuomittuja; he ovat muuttaneet ja 
hylänneet suurimman osan siitä, mitä heillä oli tapana seurata. En tiedä nykyään ketään, joka vielä 
pitää kiinni seuraamastani uskonnosta, paitsi yhden miehen Mosulissa. Hänen nimensä on se ja se, ja 
hän seuraa sitä, mitä minulla oli tapana seurata. Joten mene ja liity hänen seuraansa.'" 
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Toinen siirto 

"Kun hän (piispa) kuoli ja hänet haudattiin, menin miehen luokse Mosuliin. Sanoin hänelle: 'Oi se ja 
se, piispa neuvoi minua kuolemansa hetkellä, että liittyisin seuraasi. Hän sanoi sinun pitävän kiinni 
samasta (uskonnosta) kuin hän.' Mosulilainen sanoi minulle: 'Jää luokseni.' Joten jäin hänen luokseen 
ja huomasin hänen olevan hyvä mies, joka seurasi samaa kuin hänen kumppaninsa oli seurannut. 

Hän kuoli pian. Kun hän oli kuolemaisillaan, sanoin hänelle: 'Oi se ja se, piispa neuvoi minua 
tulemaan luoksesi ja liittymään seuraasi, mutta nyt sinulle on tullut Allahilta se, minkä näet. Kenen 
luokse neuvot minua menemään? Mitä käsket minua tekemään?' Hän sanoi: 'Oi poikani, kautta 
Allahin! En tiedä ketään, joka seuraa samaa kuin meillä oli tapana seurata, paitsi miehen Nisibiksessä 
(nykyään kaupunki nimeltään Nusaybin Kaakkois-Turkissa, joka sijaitsee tiellä Mosulin ja Shäämin 
välissä). Hänen nimensä on se ja se. Mene hänen luokseen.'" 

Vielä yksi siirto 

"Kun hän kuoli ja hänet haudattiin, matkustin nisibiläisen miehen luokse. Saavuin hänen luokseen ja 
kerroin hänelle tarinani ja sen, mitä kumppanini oli käskenyt minun tehdä. Hän sanoi: 'Pysy kanssani.' 
Joten pysyin hänen kanssaan ja huomasin hänen seuraavan samaa tapaa kuin kaksi edellistä 
kumppania, ja olin hyvän miehen kanssa. Kautta Allahin pian kuolema lähestyi häntä ja kun hän oli 
kuolemaisillaan, sanoin hänelle: 'Oi se ja se. Piispa neuvoi minua menemään mosulilaisen luokse, 
sitten mosulilainen neuvoi minua tulemaan sinun luoksesi. Kenen luokse neuvot minua menemään ja 
mitä käsket minua tekemään?' Hän sanoi: 'Oi poikani, kautta Allahin! Emme tiedä ketään, joka vielä 
seuraa meidän tapaamme ja kenen luokse voin käskeä sinua menemään, paitsi yhden miehen 
Amoriumissa Bysantissa. Hän seuraa samaa kuin me. Jos haluat, voit mennä hänen luokseen, sillä 
hän seuraa meidän tapaamme.' 

Kun hän kuoli ja hänet haudattiin, menin amoriumilaisen luokse ja kerroin hänelle tarinani. Hän 
sanoi: 'Pysy luonani.' Joten liityin miehen seuraan, joka seurasi samaa tapaa kuin kumppaninsa. 
(Tuona aikana) ansaitsin jonkin verran omaisuutta, kunnes minulla oli lehmiä ja yksi lammas." 

Hyvä ja laillinen ansaitsemistapa on hyvin tärkeä uskovalle. Varmasti rahan vaikutus on suuri; monet 
ovat myyneet itsensä ja periaatteensa halvasta hinnasta, ja monista tulee tekopyhiä rahan vuoksi. On 
kuitenkin niitä, jotka puolustavat totuutta riippumatta siitä, mitä he häviävät. Tämä tuo rauhan 
sydämeen ja mieleen. 

Iso siirto 

"Sitten Allahin päätös tuli hänen luokseen. Kun hän oli kuolemaisillaan, sanoin hänelle: 'Oi se ja se. 
Olin piispan kanssa ja hän käski minua menemään mosulilaisen luokse. Sitten mosulilainen käski 
minua menemään nisibiläisen luokse. Sitten nisibiläinen käski minua tulemaan sinun luoksesi. Kenen 
luokse neuvot minua menemään ja mitä käsket minua tekemään?' Hän sanoi: 'Oi poikani, kautta 
Allahin! En tiedä ketään, joka noudattaa meidän tapaamme, ja jonka luokse voisin neuvoa sinua 
menemään. Mutta on tullut profeetan aika ja tämä profeetta lähetetään Abrahamin uskonnon kanssa.'" 

Tämä piispa tiesi Abrahamin tien. Se on yksijumalaisuuden alkuperä ja kutsuu ainoastaan Allahin 
palvontaan. Piispa tiesi hyvin, mitä Abraham kehotti lapsilleen. 
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Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Tämän (Allahille alistumisen, islamin) Abraham 
määräsi pojilleen ja niin teki myös Jaakob (sanoen): 'Oi poikani! Allah on valinnut teille (toden) 
uskonnon, joten älkää kuolko kuin islamin uskossa (muslimeina).'" (Koraani 2:132) 

Abraham meni naimisiin Saaran ja Hagarin kanssa. Hänen jälkeläisiään hänen liitostaan Saaran 
kanssa olivat Iisak, Jaakob, Joosef, Daavid, Salomon, Mooses ja Jeesus, olkoon rauha heidän 
kaikkien päällään; ja hänen jälkeläisiään hänen liitostaan Hagarin kanssa olivat Ismail (AS) ja 
Muhammad (SAAS). Ismail (AS) kasvatettiin Bakassa (joka tunnetaan myös Mekkana) Arabiassa ja 
Muhammad (SAAS) oli yksi hänen jälkeläisistään. 

Mies tiesi, että Abrahamin usko on oikea usko, jota tulee seurata. Hänen on täytynyt lukea heidän 
kirjoituksissaan mainittu lupaus nostaa "suuri kansa" Ismailin jälkeläisistä. "Nouse, nosta poika maasta 
ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan." (1. Moos. 21:18). Joten Hän 
suositteli Salmanille, että tämä menisi ja liittyisi Profeetan (SAAS) seuraan, joka kuuluu Ismailin 
jälkeläisiin, alistuu Allahille ja seuraa Abrahamin tietä. 

"Herramme! Lähetä heidän joukostaan heidän oma lähettiläänsä [ja todellakin Allah vastasi 
heidän rukoukseensa lähettämällä Muhammadin (SAAS)], joka tulee lausumaan heille Sinun 
jakeitasi ja opettaa heille Kirjaa (tätä Koraania) ja äl-hikmää (täyttä tietoa islamilaisista laeista ja 
oikeustieteestä tai viisautta tai profetiutta) ja puhdistaa heidät. Totisesti, Sinä olet Kaikkivaltias, 
Viisas." (Koraanin jakeen 2:129 merkityksen selitys) 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sitten Me olemme lähettäneet sinulle [oi Muhammad 
(SAAS)] Ilmoituksen (sanoen): 'Seuraa Abrahamin uskontoa häniifiä (islamilaista 
yksijumalaisuutta – ei tule palvoa ketään, paitsi Allahia), eikä hän ollut mushrik (monijumalainen, 
epäjumalien palvoja, epäuskova).'" (Koraani 16:123) 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti ihmiskunnan joukossa, joilla on paras 
vaatimus Ibrahimia (Abrahamia) koskien, ovat ne, jotka seurasivat häntä, ja tämä Profeetta 
(Muhammad (SAAS)) ja ne, jotka ovat uskoneet (muslimit). Allah on uskovien Wälii (Suojelija ja 
Auttaja)." (Koraani 3:68) 

"Hän (profeetta) tulee ilmestymään Arabian maasta ja tulee muuttamaan maahan, joka on kahden 
laavakentän välissä (maa, jossa on mustia kiviä), joiden välissä on palmupuita. Hänellä tulee olemaan 
tunnusmerkkejä, jotka eivät ole piilossa. Hän (tulee ottamaan vastaan) ja syömään (ruuasta), joka on 
annettu lahjana, mutta ei tule syömään almuista. Profetiuden sinetti tulee olemaan hänen hartioittensa 
välissä. Jos voit muuttaa tuohon maahan, sitten tee niin." 

Mies tiesi profeetan tulosta Arabiasta, Israelin lasten veljistä. "Profeetan minä olen herättävä heille heidän 
veljiensä keskuudesta, sinun (Mooseksen) kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa*, ja hän puhuu 
heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." (5. Moos. 18:18 – vuoden 1938 Raamattu). Varmasti tämä 
jae ei viittaa Jeesukseen, kuten Paavali yritti tulkita sen (katso Ap.t. 13:22-23). Jeesus ei ollut Ismailin 
jälkeläisistä ja ollen itse Israelin lasten sukuperää, hän ei ollut heidän "veljiensä" keskuudesta. 

*) Muhammad (SAAS) oli 40-vuotias saadessaan ensimmäisen ilmoituksensa. Kerran hänen ollessaan Hiran luolassa 
Mekassa, enkeli Gabriel tuli hänen luokseen ja käski häntä "lukemaan" tai "lausumaan". Muhammad (SAAS) oli 
kauhistunut ja vastasi: "En ole oppinut (en osaa lukea)!" Sitten enkeli lausui jakeita Koraanista ja Profeetta (SAAS) toisti 
Allahin sanat (merkityksen selitys): "Lue! Herrasi nimeen, joka on luonut (kaiken, mikä on olemassa). Hän on luonut 
ihmisen verihyytymästä (paksun hyytyneen veren palasta). Lue! Herrasi on kaikkein Anteliain. (Hän), joka on opettanut 
(kirjoittamisen) kynällä. Hän on opettanut ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt." (Koraani 96:1-5) 
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Mooseksen kaltainen profeetta: 

Mies tiesi, mitä heidän kirjassaan mainittiin Jumalan avusta, joka tulee Temanista [Medinan 
kaupungin pohjoispuolelta, Arabiassa, J. Hastingsin Dictionary of the Bible (Raamattusanakirjan) 
mukaan], ja että "pyhä henkilö" tulee Paranista (Mekasta). "Jumala tulee Temanista, Pyhä ilmestyy 
Paranin vuorelta. (sela) Hänen valtansa loiste peittää taivaan, maa on täynnä hänen ylistystään." (Hab. 3:3). 1. 
Moos. 21:21 mukaan Paranin autiomaa oli paikka, johon profeetta Ismail (AS) asettui asumaan ja 
missä hän sai 12 lasta, joiden joukossa oli Kedar, Ismailin (AS) toinen poika. Jesajassa 42:1-13 
"Jumalan valittu, johon Hän on mieltynyt" liitetään Kedarin jälkeläisiin, joihin profeetta Muhammad 
(SAAS) kuuluu. 

Kun profeetta Muhammad (SAAS) kutsui Mekan ihmisiä alistumaan Allahille, suurin osa heistä 
kieltäytyi ja he vuorostaan juonittelivat Profeetan (SAAS) tappamista. Allah määräsi Profeetan (SAAS) 
ja ne, jotka olivat ottaneet islamin vastaan, muuttamaan Medinan kaupunkiin. Pian Bädrissä oli 
taistelu "muutaman huonosti aseistetun", joita Muhammad (SAAS) ja hänen seuraajansa edustivat, ja 
Mekan pakanoiden välillä vuosi Profeetan (SAAS) muuton jälkeen. Profeetta (SAAS) kumppaneineen 
oli voittoisa (katso Jes. 21:13-17). 

Mies tiesi, että Jeesus (AS) oli kertonut profeetta Ahmadin [Muhammadin (SAAS)] tulosta. [Ahmad 
tarkoittaa kirjaimellisesti "hän, joka ylistää Allahia enemmän kuin muut". Se on profeetta 
Muhammadin (SAAS) toinen nimi. Hän (SAAS) sanoi luotettavassa hädiithissä: "Minulla on viisi 
nimeä: Minä olen Muhammad, ja Ahmad, ja minä olen al-Maahi, jonka kautta Allah tulee 
hävittämään (epäuskon), ja minä olen al-Haashir, joka herätetään ensimmäisenä kuolleista, kaikki 
muut ihmiset herätetään henkiin sen jälkeen, ja minä olen myös al-'Aaqib (eli minun jälkeeni ei tule 
yhtään profeettaa)." Tämä kertomus on kerrottu Sahiih al-Bukharissa, joka on luotettavin Profeetan 
sanontojen, tekojen ja perimätiedon kokoelmateos.] 

Tämä oli hyvä uutinen, josta Allah puhui Jeesuksen kielellä (merkityksen selitys): "(Muista) kun 
Jeesus, Marian poika, sanoi: 'Oi Israelin lapset! Olen teille lähetetty Allahin lähettiläs vahvistaen 
Tooran, (joka tuli) ennen minua, ja antaen hyvän uutisen Lähettiläästä, joka tulee minun jälkeeni 
ja jonka nimi tulee olemaan Ahmad.'…" (Koraani 61:6) 

"Sitten amoriumilainen kuoli ja hänet haudattiin ja minä jäin Amoriumiin niin pitkäksi aikaa kuin 
Allah tahtoi. Sitten jotkut kauppiaat Kalbin heimosta (arabialainen heimo) kulkivat ohitseni. Sanoin 
heille: 'Viettekö minut Arabiaan ja annan teille nämä minun lehmäni ja lampaani.' He sanoivat: 
'Kyllä.' Joten annoin heille lehmäni ja lampaani ja he veivät minut sinne. Mutta kun he toivat minut 
Wäädi äl-Quraan (lähelle Medinaa), he tekivät vääryyttä minulle ja möivät minut orjaksi eräälle 
juutalaiselle miehelle. Ollessani hänen luonaan näin palmupuut, ja toivoin tämän olevan sama paikka, 
jota kumppanini oli kuvaillut minulle, mutta en ollut varma. Ollessani hänen kanssaan hänen 
serkkunsa Quraidhan heimosta tuli vierailulle hänen luokseen Medinasta. Omistajani möi minut 

Mooses (AS) Muhammad (SAAS) Jeesus (AS) Verrattava asia 

tavallinen tavallinen epätavallinen syntymä 

naimisissa, lapsia naimisissa, lapsia ei naimisissa, ei lapsia perhe-elämä 

tavallinen tavallinen ei kuollut kuolema 

Midianiin Medinaan ei pakkomuutto (aikuisuudessa) 

hänen elinaikanaan hänen elinaikanaan hänen jälkeensä ilmoituksen kirjoittaminen ylös 

ensin hylättiin, sitten 
hyväksyttiin 

ensin hylättiin, sitten 
hyväksyttiin 

suurin osa Israelin lapsista 
hylkäsi 

johtajuuden hyväksyminen 
(kansansa keskuudessa) 
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serkulleen ja tämä otti minut mukaansa Medinaan. Kautta Allahin! Heti kun näin sen, tunnistin sen 
kumppanini antamasta kuvauksesta. 

Pysyin siellä ja Allah lähetti Lähettiläänsä [Muhammadin (SAAS)], joka asui Mekassa niin kauan kuin 
hän asui (13 vuotta sen jälkeen, kun hän oli saanut ensimmäisen ilmoituksen Allahilta). En kuullut 
mitään hänestä, koska olin hyvin kiireinen orjatyössäni, ja sitten hän (SAAS) muutti Medinaan. 

Kautta Allahin, olin omistajalleni kuuluvan palmupuun latvassa tekemässä erästä työtä siinä. 
Omistajani oli istumassa siellä (palmun alla). Sitten hänen serkkunsa tuli, seisahtui hänen viereensä ja 
sanoi: 'Tappakoon Allah Qaila-heimon! Kautta Allahin, he ovat tällä hetkellä kerääntyneet Qobää‘n 
(Medinan kaupungissa) toivottamaan tervetulleeksi miehen, joka saapui tänään Mekasta, ja he 
sanovat tämän olevan profeetta!' 

Kuullessani sen aloin vapista niin rajusti, että pelkäsin putoavani omistajani päälle. Laskeuduin alas 
ja sanoin tuolle hänen serkulleen: 'Mitä sinä sanot!? Mitä sinä sanot!?' Omistajani suuttui ja kumautti 
minua nyrkillään sanoen: 'Mitä tekemistä sinulla on tässä (asiassa)? Mene takaisin töihisi.' Minä 
sanoin: 'Ei mitään! Halusin vain olla varma siitä, mitä hän sanoi.' 

Minulla oli jotain, jonka olin kerännyt. Kun ilta tuli, menin Allahin lähettilään (SAAS) luokse hänen 
ollessaan Qobää‘ssä. Menin sisään ja sanoin: 'Kuulin, että olet oikeamielinen mies ja että sinulla on 
kumppaneita, jotka ovat muukalaisia ja (avun) tarpeessa. Tässä on jotain, jonka olen säästänyt 
almuiksi. Havaitsin teidän ansaitsevan sen paremmin kuin kukaan muu.' Toin sen hänelle ja Allahin 
lähettiläs (SAAS) sanoi kumppaneilleen: 'Syökää', mutta pidättäytyi syömästä. Sanoin itselleni: 'Tämä 
on yksi (hänen profetiutensa tunnusmerkeistä).' 

Sitten menin pois ja kokosin lisää. Allahin lähettiläs (SAAS) muutti Medinaan ja sitten tulin hänen 
luokseen ja sanoin: 'Huomaan, ettet syö (ruuasta, joka on annettu) almuna, joten tässä on lahja, jolla 
haluan kunnioittaa sinua.' Allahin lähettiläs (SAAS) söi siitä ja käski myös kumppaneitaan syömään. 
Sanoin itselleni: 'Tämä on toinen (profetiuden tunnusmerkeistä).' 

Sitten tulin Allahin lähettilään (SAAS) luokse hänen ollessaan Bäqii' äl-Gharqadissa [Profeetan 
(SAAS) kumppaneitten hautausmaalla], missä hän (SAAS) oli osallistunut yhden kumppaninsa 
hautajaisiin. Hänellä oli yllään kaksi vaatetta ja hän istui kumppaneittensa seurassa. Tervehdin häntä 
säläämillä (islamin tervehdyksellä: 'Olkoon rauha kanssasi') ja sitten siirryin hänen taakseen yrittäen 
katsoa hänen selkäänsä nähdäkseni (profetiuden) sinetin, jonka kumppanini oli kuvaillut minulle. Kun 
Allahin lähettiläs (SAAS) näki minun menevän hänen taakseen, hän käsitti, että yritin varmistaa jotain 
minulle kuvailtua. Joten hän antoi ylemmän vaatteensa pudota pois selästään ja näin sinetin. 
Tunnistin sen. Sitten halasin häntä suudellen (sinettiä) ja itkien. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi 
minulle: 'Käänny ympäri.' Joten käännyin ympäri ja kerroin hänelle tarinani, kuten olen kertonut sen 
sinulle, oi ibn 'Abbaas (muista, että Salman on kertomassa tarinaansa ibn 'Abbaasille). Allahin 
lähettiläs (SAAS) halusi kumppaneittensa kuulevan sen." 

Orjuus vain Allahille yksin 

Ibn 'Abbaas (RAA) jatkoi Salmanin tarinan kertomista: "Sitten Salman oli kiireinen orjatyössään, eikä 
hänellä ollut mahdollisuutta osallistua Bädrin ja Uhudin taisteluihin Allahin lähettilään (SAAS) 
kanssa. Sitten Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi minulle: 'Tee sopimus (omistajasi) kanssa vapaudestasi 
oi Salman.' Joten tein sopimuksen omistajani kanssa vapaudestani kolmesta sadasta palmupuusta, 
jotka istuttaisin hänelle, ja neljästäkymmenestä unssista kultaa. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi 
kumppaneilleen: 'Auttakaa veljeänne.' 
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Joten he (kumppanit) auttoivat minua palmupuiden kanssa; yksi mies antoi kolmekymmentä pientä 
puuta ja toinen antoi kaksikymmentä. Toinen antoi viisitoista ja toinen antoi kymmenen, eli jokainen 
antoi sen mukaan, mitä hänellä oli, kunnes he olivat keränneet minulle kolme sataa pientä puuta. 
Sitten Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi minulle: 'Mene oi Salman ja kaiva kolot taimien istuttamiseen. 
Kun olet valmis, tule luokseni ja tulen istuttamaan ne omilla käsilläni.' Joten kaivoin kolot taimille ja 
kumppanini auttoivat minua. Sitten kun olin valmis, tulin hänen luokseen ja ilmoitin (sen) hänelle. 
Allahin lähettiläs (SAAS) tuli mukaani ja aloimme tuoda puita lähelle ja Allahin lähettiläs (SAAS) 
istutti ne omilla käsillään. Kautta Hänen, jonka kädessä minun sieluni on (Allahin), yksikään puu ei 
kuollut. Joten olin maksanut puut, mutta raha oli vielä maksamatta. Allahin lähettiläälle (SAAS) 
tuotiin kananmunan kokoinen kultapala yhdeltä hänen sotaretkeltään. Hän (SAAS) sanoi: 'Mitä on 
tapahtunut persialaiselle, joka teki vapautussopimuksen?' Minut kutsuttiin hänen luokseen ja hän 
sanoi: 'Ota tämä, oi Salman, ja maksa (omistajallesi), mitä olet velkaa.' Minä sanoin: 'Kuinka tällä 
voisi maksaa kokonaan sen, mitä minä olen velkaa, oi Allahin lähettiläs?' Hän (SAAS) sanoi: 'Ota se, 
ja Allah tulee auttamaan sinua maksamaan kokonaan velkasi.' Joten otin sen ja punnitsin osan siitä 
heille ja kautta Hänen, jonka kädessä Salmanin sielu on, se oli neljäkymmentä unssia. Joten maksoin 
heille sen, mitä olin velkaa, ja minut vapautettiin. Taistelin Allahin lähettilään (SAAS) rinnalla 
Vallihaudan sodassa, ja sen jälkeen en ollut poissa mistään merkittävästä tapahtumasta, johon Allahin 
lähettiläs (SAAS) osallistui." [Hädiithin oppineet ovat sanoneet tästä hädiithistä, että sen isnääd 
(kertojien ketju) on häsän (luotettava).] 

Yksi Profeetan (SAAS) merkittävistä kumppaneista nimeltään Abu Huraira (RAA) kertoi: "Me olimme 
istumassa Allahin lähettilään (SAAS) seurassa, kun suurat-ul-Gumu'ä (no 62) ilmoitettiin. Hän lausui 
nämä sanat (merkityksen selitys): "[Hän (Allah) on lähettänyt hänet (profeetta Muhammadin (SAAS)) 
myös] muille heidän (muslimien) joukostaan, jotka eivät ole vielä liittyneet heihin (mutta he ovat 
tulossa)…" (Koraani 62:3). Henkilö heidän joukostaan sanoi: 'Oi Allahin lähettiläs! Keitä ovat ne, 
jotka eivät ole vielä liittyneet meihin?' Mutta Allahin lähettiläs (SAAS) ei vastannut. Salman al-Farisi 
oli joukossamme. Allahin lähettiläs (SAAS) asetti kätensä Salmanin päälle ja sitten sanoi: 'Kautta 
Hänen, jonka kädessä minun sieluni on, vaikka jos usko olisi lähellä äth-Thurajjää' (Plejadeja, 
seitsemää tähteä), miehet näistä (Salmanin kansasta) varmasti saavuttaisivat sen.'" (Sunän at-
Tirmidhi) 

Mutta he tulevat! 

Monet tässä maailmassa ovat Salmanin kaltaisia etsien totuutta todellisesta ja ainoasta yhdestä 
Jumalasta. Salmanin kertomus on samanlainen kuin ihmisten kertomukset meidän aikanamme. 
Joidenkin ihmisten etsintä vei heidät kirkosta toiseen, kirkosta buddhalaisuuteen tai passiivisuuteen, 
juutalaisuudesta neutraalisuuteen, uskonnosta meditaatioihin, mielen väärinkäyttöön. Olen tavannut ja 
kuullut joistakin, jotka siirtyivät aatteesta toiseen, mutta olivat liian "pelokkaita" edes halutakseen 
tietää jotain islamista! Kuitenkin tavattuaan joitakin muslimeja he avasivat mielensä. Salmanin tarina 
kertoo pitkästä etsinnästä. Sinä voisit tehdä totuuden etsinnästäsi lyhyemmän hyötymällä hänen 
tarinastaan. 

Viitteet 

1) Qissat Islam Salman, Hussein al-'Uwaisha on kirjoittanut arabialaisen tekstin.
2) Sivulla 9 oleva taulukko on kirjasta "Muhammad in the Bible" (Muhammad Raamatussa).

Alkuperäiseen verrattuna siihen on korjattu kohdat koskien Jeesuksen (AS) syntymää, joka ei ollut
"tavallinen", vaan ihme, sekä koskien hänen "kuolemaansa". Tosiasia on, ettei Jeesus kuollut.
Allah pelasti hänet ristiinnaulitsemiselta ja hän nousi ylös taivaaseen. Hänen kuolemansa tulee
tapahtumaan ennen Tuomiopäivää ja hänen palattuaan maahan. Ollessaan maassa Jeesus (AS)
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tulee tuomitsemaan Allahin kirjan, Koraanin, ja profeetta Muhammadin (SAAS) opetusten 
mukaan. 

Voit vierailla kotisivullamme osoitteessa http://www.viattomuus.com, josta löydät lisää artikkeleita. 
Luettuaan tällä kotisivulla olevat artikkelit lukijalla on parempi näkemys elämästä yleisesti ja islamin 
uskonnosta erityisesti, ja hän saattaa löytää useita totuuksia, joita hän ei tiennyt aikaisemmin. 
Kuitenkin jos näitä artikkeleita koskien tulee jotain kysymyksiä tai kommentteja, ole hyvä ja ota 
meihin yhteyttä. Arvostamme myös sitä, että mahdollisista virheistä sisällössä tai kirjoitusasussa 
ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen: viattomuus@webinfo.fi 

Jos näissä artikkeleissa jokin uskonto on erehdyksessä esitetty väärässä valossa, ilmoittakaa missä 
olemme erehtyneet ja todistakaa näkökohtanne viitteisiin tukeutuen, niin tulemme tekemään 
parhaamme sen korjaamiseksi. Pitäkää kuitenkin mielessä, ettei eroavuus mielipiteessä ole pätevä syy 
korjauksen tekemiseen. Mutta mikäli tosiasioissa, määritelmissä, päivämäärissä tai jonkun uskonnon 
opeissa on virheitä, me haluamme korjata ne. 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja 
hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita 
Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2) 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi 
ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen ja 
kärsivällisyyteen." (Koraani 103) 

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos joku kutsuu muita seuraamaan 
oikeaa johdatusta, hänen palkkionsa tulee olemaan sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä 
(oikeudenmukaisuudessa), ilman että heidän palkkionsa vähenee siitä millään tavoin. Jos joku kutsuu 
toisia seuraamaan virheitä, hänen syntinsä on sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä 
(synnillisyydessä), ilman että heidän syntinsä vähenee siitä millään tavoin." (Muslim) 

'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Välittäkää (opetukseni) ihmisille, 
vaikka se olisi yksi lause, ja kertokaa muille Israelin lasten tarinoita (jotka on opetettu teille), sillä 
sen tekeminen ei ole syntistä. Jokainen, joka kertoo valheen minusta tarkoituksellisesti, tulee varmasti 
ottamaan paikkansa (Helvetin) tulesta." (Al-Bukhari) 
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