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»Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen mei-
dän kanssamme (uskonnon asiasta), että meillä olisi samoin 
kuin teilläkin, ettemme palvele muuta kuin ainoata Jumalaa 
emmekä aseta ketään Hänen rinnalleen, emmekä kukaan 
pidä toistamme herrana, (emme pidä herrana ketään muu-
ta) paitsi Jumalaa.» Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: »Ol-
kaa todistajina, että me olemme Jumalalle alamaisia!» (Ko-
raani 3:64)

Jumalan ykseys on islamin uskon tärkein pilari siinä mää-
rin, että Koraanissakin sanotaan, että jos joku uskoo mihinkä 
tahansa muuhun monoteistiseen uskontoon, tällä on paljon 
yhteistä muslimien kanssa. Voidaan sanoa, että ainakin suun-
ta on sama ja siksi samanlaisuus on suurempaa kuin eroavuus. 
Näin ollen muslimien ja monoteististen Kirjan Kansojen välillä 
voi vallita rauha ja ymmärrys. 

Samalla tavoin islamin sisällä eri koulukuntien välillä olevat  
yhtenäisyydet ovat niin suuret, ettei meitä pitäisi voida erot-
taa, vaikka eroavaisuuksia liioteltaisiinkin. 

Olemmehan lukeneet historiasta, kuinka Abu Sufian, taiste-
li kaikella omaisuudellaan, armeijallaan ja voimallaan Profeetta 
Muhammedia (rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen) vastaan 
vielä viimeisenä iltana ennenkuin profeetan joukot olivat Me-
kan porteilla, ja heti vetäydyttyään Shadaan, julisti olevansa 
muslimi. Tämän kuultuaan Profeetta takasi hänelle ja hänen 
perheelleen koskemattomuuden.

Valitettavasti tänä päivänä joudumme todistamaan, kuinka 
muslimimaailmassa aina Afganistanista Irakiin ja Bahrainiin ja 
Syyriasta Pohjois-Afrikkaan, muslimit tappavat toisiaan ja ha-
jaannuttavat yhteisönsä maallisten päämäärien ja poliittisten 
pyrkimysten tähden. Valitettavasti terroristitekoja ja murhia oi-
keutetaan perustelemalla, että tekijät olisivat parempia ja ai-
noita muslimeja, jotka tietävät totuuden Allahin sa-
noista ja Profeetan opetuksista. Mutta Allah sanoo 
Koraanissa hyvin selkeästi: ’Pitäkää kiinni kaikki Ju-
malan (pelastus)köydestä älkääkä hajaantuko, vaan 
muistakaa Jumalan armoa teitä kohtaan silloin, kun 
olitte toistenne vihollisia ja Hän lähensi sydämen-
ne, niin että te Hänen armonsa kautta tulitte aivan 
kuin veljiksi keskeänne. Te olitte tulikuilun partaalla, 
mutta Hän pelasti teidät siitä. Siten selittää Jumala 
tunnusmerkkinsä teille, jotta tulisitte oikealle tielle.’ 
(Koraani 3:103)

Tänä päivänä me muslimit seisomme tienristeyk-
sessä. Meidän tulee valita painotammeko eroavai-

suuksiamme ja tartumme toistemme kurkkuihin vai kuunte-
lemmeko Allahin sanoja ja yhdistymme ja pysäytämme vä-
kivallan kierteen, johon olemme syöksyneet. Kuinka surul-
lista onkaan, jos viime aikoina esille tulleet uutiset ovat tot-
ta! Niiden mukaan me raahaamme islamiin palanneita uusia, 
nuoria eurooppalaisia muslimeja poliittiisiin selkkauksiimme. 
Keniasta ja Syyriasta kantautuvat uutiset ovat hälyttäviä, ei 
vain muun maailman korville, vaan nimenomaan muslimeille. 
Meillä on velvollisuus - ja haluan korostaa, että tämä on jokai-
sen muslimiyhteisön, uskonnollisen johtajan ja imaamin vel-
voite - painottaa muslimien yhtenäisyyttä ja rauhanomaista 
islamia länsimaissa ja etenkin nuorisolle ja uusille islamiin pa-
lanneille käännynnäisille.

Yhdenkään suomalaisen muslimin ja islamilaisen yhteisön 
ei tulisi suvaita tai tukea sellaista tahoa, olkoot se sitten imaa-
mi, järjestö tai yksilö, joka leimaa muut yhteisömme jäsenet 
tai eri koulukuntaa edustavat muslimit vääräuskoisisiksi. Täl-
laista toimintaa ei tule hyväksyä.  

On tärkeää, että islamiin kääntyneet siskot ja veljet Eurooo-
passa ja etenkin täällä Suomessa, eivät seuraisi ääriryhmitty-
miä, jotka levittävät hajanaisuutta muslimien keskuuteen. Uu-
det muslimit ovat haavoittuvassa asemassa ja muiden armoil-
la oppiessaan islamia. Kukaan ei opi islamia yhdessä yössä. 
Oppimisen lähteinä tulisi käyttää rauhanomaisia käännöksiä 
ja teoksia. Uuden muslimin tulisi olla tarkkana, ettei hän jou-
du muslimiyhteisöä, ummaa, hajoittaviin ansoihin, joissa mus-
limit luokitellaan hyviin ja pahoihin ei vain tekojen vaan omak-
sumiensa lakikoulukuntien perusteella. Koraanissakin varoite-
taan tästä: ’Älkää te olko niiden kaltaisia, jotka saatuaan selvät 
todistukset erottautuivat toisistaan ja riitelivät toistensa kans-
sa. Sellaisia odottaa kauhea rangaistus’ (Koraani 3:105)

Muslimiyhteisöjen omista ongel-
mista ei enää tulisi syyttää ulkopuo-
lisia. Myöskään kenenkään ei tulisi 
sallia hajaannuksen äänen ottamas-
ta valtaa islamilaisessa yhteisössäm-
me. Vahvistuaksemme meidän tu-
lee luottaa Allahin apuun ja yhte-
näisyyteen, ei miekkaan.

Madjid Bahmanpour 
päätoimittaja

Jumalan, Armeliaan, Armahtavaisen, nimeen
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– Uskontodialogilla on paljon annetta-
vaa länsimaiden ja muslimimaailman 
suhteiden parantamisessa.  Mietimme 
esimerkiksi, kuinka edistää uskontojen-
välistä johtajuutta liike-elämässä, ker-
too YK:n alaisen Sivilisaatioiden allians-
sin toimiston johtaja Matthew Hodes. 
Hän vieraili hiljattain Helsingissä Suo-
men ulkoministeriön kutsusta yhdes-
sä YK:n Sivilisaatioiden Allianssin korkea 
edustajan Nassir Abdulaziz Al-Nas-
serin ja hänen erityisavustajansa, pro-
fessori Mustapha Tlilin kanssa.

YK:n Sivilisaatioiden Allianssi perus-
tettiin Espanjan ja Turkin hallitustasol-
ta lähteneellä yhteisaloiteella vuonna 
2005 kulttuuri-ja uskontodialogin edis-
tämiseksi. Allianssin tavoitteena on pa-
rantaa länsimaiden ja islamilaisen maa-
ilman välistä vuoropuhelua erityisesti 
mediaan, nuorisoon ja siirtolaisuuteen 
sekä näitä koskevaan koulutukseen liit-
tyvissä hankkeissa. Allianssiin kuuluu täl-
lä hetkellä yli 120 valtiota tai kansainvä-
listä järjestöä. Suomi on osallistunut Al-

lianssin foorumeihin presidentti Tarja 
Halosen johtamana.

Al-Nasser on qatarilainen diplomaat-
ti, joka on tehnyt pitkän YK-uran, ja on 
muun muassa toiminut YK:n 66. yleisko-
kouksen puhemiehenä. Hän totesi Hel-
singin yliopistossa pitämällään luennol-
la, että lännen ja islamin suhteet eivät 
ole koskaan olleet helppoja, mutta his-
toriassa on ajanjaksoja, jolloin välit ovat 
olleet paikoin rauhallisia.

– On helppo syyttää molempien ää-
riryhmiä, radikaali-islamisteja sekä uus-
konservatiiveja ja evankelista äärioikeis-
toa Yhdysvalloissa ja äärioikeistoa Eu-
roopassa. Valitettavasti nämä vähem-
mistössä olevat ryhmät ovat dominoi-
neet yleistä keskustelua vuoden 2001 
New Yorkin terrori-iskujen jälkeen. Ryh-
mät tarjoavat polarisoitua kuvaa histori-
asta, joka johtaa ainoastaan katastrofiin, 
Al-Nasser harmittelee.

Kasvatuksella on Al-Nasserin mukaan 
tärkeä tehtävä rauhanomaisten polku-
jen luomisessa. Tämä päivä tarvitsee 

oppikirjoja, jotka huomioivat myös is-
lamilaisen sivilisaation annin lännelle. 
Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet 
harjoittaa neutraalia tieteellistä tutki-
musta, koska pohjoismaat eivät ole osa 
kolonisaation historiaa.

UNESCO-professori Tapio Varis kiit-
teli korkean edustajan antamaa tunnus-
tusta UNESCO:n keskeiselle roolille juu-
ri kasvatuksessa. Suomi on tuonut esil-
le muun muassa media-lukutaidon tär-
keyttä.

– Medialukutaito nostaa ihmisen 
mediayhteiskunnan tietoiseksi ja auto-
nomiseksi kriittiseksi tulkitsijaksi. Se on 
eurooppalaisen määrittelyn mukaisesti 
kriittistä, luovaa ja kulttuurista, joka pyr-
kii myös edistämään aktiivista kansalai-
suutta.

– Kuten perinteinen lukutaito on ol-
lut avain kansalaisuuteen, medialukutai-
to avaa tietä globaaliin kansalaisuuteen, 
kulttuurien vuoropuheluun ja maail-
manrauhaan, Tapio Varis sanoo.

Heidi Rautionmaa

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin korkea edustaja

Nassir Abdulaziz al-Nasser

Tuomo melasuo Tapri:sTa isännöi al-nasserin vierailua kansalaisjärjesTö-Tapaamisessa.
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K
aartin jääkärirykmentti jär-
jesti Länsi-Suomen alueel-
lisen sotilaspoliisiharjoituk-
sen pääkaupunkiseudulla  
syyskuussa. Harjoituksen 
tavoitteena oli joukkkue-

tason taistelutoiminnan harjoittelu ja 
miehistön kouluttaminen.

Tällä sotilaallisella koulutuksella mi-
tattiin sotilaspoliisikoulutuksen saanei-
den pian kotiutuvien varusmiesten tai-
dot ja osaamiset. Sotilaiden läsnäolo he-
rätti naapuruston kiinnostusta ja harjoi-
tuksia johtava Kaartin pataljoonan ko-
mentaja everstiluutnantti Hannu Koi-
visto (kuvassa alhaalla) rauhoitteli hei-
tä ystävällisesti. Varusmiehiä ja 
kalustoa vilisi myös Resalat Is-
lamilaisen Yhdyskunnan Mel-
lunmäessä sijaitsevien toimiti-
lojen pihapiirin ympärillä. Au-
rinkoisena ja lämpimänä alku-
syksyn päivänä yhdyskunnan 
jäsenillä oli aitiopaikka seura-
ta harjoituksia omalta terassil-
taan.

Harjoituksiin osallistui lähes 
500 varusmiestä eri rykmen-
teistä ja eri puolilta Suomea. 
Mukana oli varusmiehiä Kaar-
tin jääkärirykmentin lisäksi, 
Panssari- ja Tykistöprikaateis-
ta, Viesti- ja Pioneerirykmen-
tistä sekä Hämeen rykmen-
tistä, Porin prikaatista, Sata-
kunnan lennostosta ja Saaristomeren 
meripuolustusalueelta. 

Sotaharjoituksia nähtiin Mellunmäen 
lisäksi myös muualla pääkaupunkiseu-
tua kuten Santahaminassa ja Espoossa 
Karapellon teollisuusalueella.  Varusmie-
het olivat pukeutuneet taisteluvarus-
tuksiin ja liikkuivat 4-5 ajoneuvon osas-
toina. Karapellossa nähtiin myös pans-
sarivaunuja. Vantaalla ja Upinniemessä 
puolestaan saattoi pongata  harjoituk-
siin osallistuvia toisinaan matallakin len-
täviä helikoptereita. 

Niin pelottavalta kuin ensi silmäyk-
sellä harjoitukset näyttivätkin, niistä ei 
ollut vaaraa sivullisille melua lukuunot-
tamatta, sillä harjoituksissa ei käytetty 
vaarallisia ampumatarvikkeita. 

Paula Kemell

Sotilasharjoitukset kotiportilla
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I
slamilaisen kalenterin Sha’ban-
kuukauden viidestoista päivä on 
Imam Mahdin (rauha hänelle) 
syntymäpäivä ja se yleensä mer-
kitään juhlatilaisuudella. Tukhol-
massa sijaitseva Imam Ali keskus 

järjesti juhlan kunniaksi Pohjois-Euroo-
pan ensimmäisen Koraanikilpailun. Kil-
pailijat mittelivät toistensa kanssa Ko-
raanin resitaatiossa (tajwid ja qira’a) 
kuin myös rukouskutsussa (adhan). Kil-
pailijoita oli Ruotsista, Suomesta, Nor-
jasta, Tanskasta ja Saksasta. Kilpailuun 
otti osaa myös yksi Koraanin ulkomuis-
tista osaava resitoija Hollanista. 

Mielyttävintä oli ehkä huomata 
nuorten kilpailijoiden runsas määrä. 
Tällaiset tapahtumat ovatkin erinomai-
nen keino kannustaa nuoria muslimeja 
perehtymään Koraaniin ja saada heidät 
kiinnostumaan islamilaisesta toiminnas-
ta. Oli mahtavaa seurata niiden osallis-
tujien tunteita, jotka olivat ensimmäis-
tä kertaa ottamassa osaa tämänkaltai-
seen tapahtumaan. Kilpailijoiden ilosta 
ja hymystä huolimatta pystyi aistimaan 
kilpailuhenkeä ja  tapahtuman vakavuu-
den. Kansainvälinen tuomarikaarti piti 

huolen siitä, että vain parhaat pääsivät 
jatkoon. Tuomarit joutuivatkin olemaan 
erittäin tarkkoja pisteytyksessään.

Kilpailu sai virallisesti alkunsa, kun 
Imam Ali keskuksen johtaja Mohsen 
Hakim-Elahi piti aloituspuheen mos-
keijan pääsalissa. Puheessaan hän toi-
votti tervetulleiksi etenkin nuoret kilpai-
liat ja huomioi kuinka hienoa oli, että 
Imam Mahdin (rauha hänelle) syntymä-
päivänä moskeija sai vieraakseen näin 
paljon eri Koraanin resitojia niin mones-
ta eri maasta. Ainakin henkilökohtaises-
ti tapahtuma sai minut tuntemaan toi-
veikkuutta näiden maiden nuorten tu-
levaisuuteen. Hakim-Elahi toivoikin, et-
tä suurempi osa näiden ja muiden mai-
den moskeijoista ja keskuksista ottaisi 
osaa tapahtumaan ensi kerralla.

Itse kilpailu kesti kaksi päivää ja mos-
keija järjesti vieraille täksi ajaksi yöpymi-
sen ja ruokailun. Kilpailuun otti osaa 45 
henkilöä, joita tuomaroi neljähenkinen 
tuomaristo Ruotsista, Saksasta ja Turkis-
ta. 

Kilpailu loppui sunnuntai iltana, jota 
seurasi juhlatapahtuma Imam Mahdin 
(rh) syntympäivän kunniaksi, ja jonka ai-

kana jaettiin palkinnot kilpailun voittajil-
le. Päätösseremoniassa oli läsnä yli 600 
henkeä.

Fahim Hasan ja Abdulhossein Mahdavi

Koraanin resitointikilpailu

Voittajien nimet 
olivat seuraavat:

Resitaatio:
1: Sa’id Bara’atzadeh (Saksa)
2: Elias Mehrzad (Saksa)
3: Vahid Heidari (Ruotsi)

Resitaatio (alle 16-vuotiaat):
1: Ehsan Mehrzad (Saksa)
2: Alireza Naderpur (Saksa)
3: Kazem Najati (Ruotsi)

Rukouskutsu:
1: ’Imad Ghadban (Ruotsi)
2: Alireza Varedi (Ruotsi)
3: Ali al-Badri (Ruotsi)
4: Fahim Hassan (Suomi)

Koraanin ulkomuisti (hifz):
1: ’Umar Muhammad Mukhtar (Hollanti)

kilpailun rukouskuTsuosuuden palkinnoT meniväT ruoTsiin. Fahim hasan suomesTa sijoiTTui neljänneksi (kolmas vasemmalTa).
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Resalat Islamilainen Yhdyskunta jär-
jestää Koraani tunteja lapsille ja nuo-
rille. Opetusta annetaan kolmella eri 
oppitasolla: aloittelijat, helppoluku ja 
tajwid. Opetus tapahtuu joka lauan-
tai klo 14-16 yhdyskunnan tiloissa Fa-
temeh Zahra Islamilaisessa Kulttuuri-
keskuksessa Helsingin Mellunmäes-
sä. Kursseille voi ilmoittautua milloin 
vain. Myös naisille on oma ryhmä sa-
maan aikaan.

Koraanin lukua jo paremmin osaa-
vat miehet harjoittelevat resitointia 
torstai-iltaisin kello 18-19. Tämä ryhmä 
on tarkoitettu kaiken ikäisille resitoijille, 
jotka haluavat hioa taitojaan ja oppia 
resitoinnin eri tyylejä. Lisätietoa ja il-
moittautumiset kaikille kursseille puh. 
09-671 881. 
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vasemmalla kilpailujen järjes-
Täjä mohsen hakim-elahi ja-
TuomarisTon jäsen ajaTollah 
nawab, Qomin uskonTojen 
YliopisTossa.  alle 16 vuoTiai-
den sarjan voiTTi ehsan meh-
rzad (oikealla), Toiseksi Tu-
li alireza naderpur (keskellä) 
ja kolmanneksi kazem najaTi 
(vasemmalla) alhaalla vasem-
malla kuva palkinTojenjako Ti-
laisuudesTa. 

alakuvassa lasTen oppiTunTi 
resalaTin Tiloissa.
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R
askaudenkeskeytyk-
sellä tarkoitetaan ras-
kauden keinotekois-
ta päättämistä en-
nen 20. raskausviikkoa. 
Raskauden keskeytyk-
siä tehdään Suomes-
sa vuosittain noin 10 

400 ja maailmanlaajuisesti luvun ole-
tetaan olevan lähes 50 miljoonaa. Tark-
kaa lukua ei kuitenkaan voida tietää, sil-
lä vieläkin monissa maissa abortit teh-
dään kaikessa hiljaisuudessa, jopa il-
man lääketieteellistä kokemusta koti-
oloissa. Aborttien määrän oletetaan 
kuitenkin pikkuhiljaa laskevan naisten 
aseman, koulutuksen ja ehkäisyvälinei-
den saatavuuden lisääntyessä. Raskaus 
voidaan keskeyttää joko lääkkeellisesti 
tai kirurgisesti. 

Raskaudenkeskeytyksiä on tehty 
kautta historian, mutta lääkärin etiikka 
on suhtautunut niihin perinteisesti tor-
juvasti. Vuodelta 460 eaa. olevaa Hip-
pokrateen valaa pidetään lääketieteen 
ohjeiston perusmallina. Siinä vakuute-
taan: ”En tule antamaan naiselle sikiö-
tä tuhoavia aineita”. Ennen vuotta 1950 
Suomessa ei ollut varsinaista aborttila-
kia vaan raskaudenkeskeytys hyväksyt-
tiin vain lääketieteellisin perustein eli 
kun äidin henki tai terveys oli uhattuna. 
Laki raskauden keskeyttämisestä Suo-
messa on vuodelta 1970 ja sitä on kor-
jailtu merkittävästi vuosina 1978 ja 1985.

Suomen laki raskauden keskeyttämi-
sestä sallii keskeytyksen naisen pyyn-
nöstä, kun hänen esittämänsä perus-
telut vastaavat laissa mainittuja edelly-
tyksiä. Yhden lääkärin päätöksellä kes-
keytys voidaan tehdä ennen 12. ras-
kausviikon täyttymistä, jos nainen on 
alle 17-vuotias tai yli 40-vuotias tai hän 
on synnyttänyt neljä lasta. Kahden lää-
kärin lausunto tarvitaan, kun keskeytys 
tehdään ennen 12. raskausviikon täytty-

mistä tilanteissa, joissa lapsen 
synnyttäminen ja hoito olisi-
vat naiselle huomattava rasi-
tus, kun raskaaksi tuloon liit-
tyy rikos tai jos äidin tai isän 
sairaus vakavasti rajoittaa hei-
dän kykyään hoitaa lasta. Kun 
raskauden kesto on yli 12 viik-
koa, voidaan keskeytys näis-
sä tilanteissa tehdä Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvonta-
viraston Valviran päätöksellä. 
Raskauden kestoajasta riippu-
matta voidaan keskeytys teh-
dä kahden lääkärin päätöksel-
lä, jos raskauden jatkuminen 
tai lapsen synnyttäminen aiheuttaisi 
naisen hengelle tai terveydelle vaaran. 
Valviran päätös tarvitaan tilanteissa, jois-
sa keskeytystä haetaan sikiön vaikean 
sairauden tai ruumiinvian vuoksi.

Pääosa (noin 90 %) keskeytyksistä 
maassamme tehdään sosiaalisin perus-
tein. Näissä tilanteissa perhesuhteilla, 
taloudellisella tilanteella, työtilanteella, 
asumisella, tulevaisuudensuunnitelmil-
la on vaikutusta asian ratkaisuun.

Islamin kanta aborttiin

Islamin lähestymistapa kysymykseen 
syntyvyyden säännöstelystä ja abor-
tista on hyvin tasapainoinen. Sen mu-
kaan naisella on oikeus oikeanlaiseen 
raskaudenehkäisyyn, mutta ei oikeut-
ta lopettamaan jo alkanutta elämää. 
Abortti hedelmöittymisen ja kohtuun 
kiinnittymisen jälkeen on ehdottomas-
ti kielletty ja sitä pidetään rikoksena Ju-
malan lakia sekä sikiötä kohtaan.

Islamin näkökulmasta abortin laitto-
muus ei riipu siitä, pidetäänkö sikiötä ih-
misenä vai ei. Vaikka islam ei tunnistus-
ta sikiötä ihmiseksi, se antaa sille oikeu-
den mahdolliseen elämään.

Syyt abortteihin länsimaissa on yleen-
sä seuraavanlaisia:

1. Naisen valinta uran ja lapsen välillä
2. Elämäntilanteen muutos, luopumi-

nen luksuselämästä
3. Avioton lapsi
4. Väärä sukupuoli
5. Raiskaus tai insesti

Mitkään näistä perusteluista eivät ole 
hyväksyttäviä mietittäessä islamilais-
ta näkökulmaa aborttiin. Ensimmäi-
set kaksi heijastavat ihmisen itsekästä 
luonnetta materialistisessa yhteiskun-
nassa. Allah sanoo pyhässä Koraanis-
sa: ”Älkää surmatko lapsianne köyhyy-
den pelosta; kyllä me heidät ruokim-
me. Varokaa! Heidän surmaamisensa 
on suuri synti.” (17:31). Kolmantena syy-
nä on avioliiton ulkoisen intiimin suh-
teen kautta syntynyt lapsi, eikä islam 
salli avioliiton ulkopuolisia suhteita. 
Neljäs syy on yhtä paha ja julma kuin 
ennen islamia valloillaaan ollut arabien 
käytäntö haudata tyttövauvat elävinä. 
Viidennessä kohdassa voidaan kysyä, 
kumpi kuuluisi tappaa väärintehnyt 
raiskaaja vai viaton elämänalku? Rais-

Raskaudenkeskeytys eli

abortti
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katulle tulee osoittaa sympatiaa ja tu-
kea, ei halveksia ja moittia häntä. 

Nykytekniikka mahdollistaa jo en-
nen syntymää tiedon siitä, onko lapsi 
terve. Jotkut voivat perustella abortin 
laillisuutta viallisella sikiöllä. Edes tämä 
ei oikeuta aborttiin, vaan vanhempien 
tulisi rukoilla ja toivoa normaalia ja ter-
vettä lasta. On monia esimerkkejä, jois-
sa lääkärit ovat väärässä! Toisin sanoen, 
islam kehoittaa ennaltaehkäiseviin toi-
menpiteisiin ennen raskautta, mutta 
raskauden alettua, sitä ei saa keskeyt-
tää, vaikka sikiössä olisi mahdollisesti jo-
tain vikaa.

Islamilainen laki, sharia, sallii abortin 
vain, kun lääkärit ovat varmoja siitä, et-
tä raskauden jatkuminen vaarantaa äi-
din hengen. Tämä lupa perustuu peri-
aatteeseen pienempi kahdesta pahas-
ta. Joko keskeyttää raskaus eli surmata 
sikiö, joka ei vielä ole ihminen tai uhra-
ta jo elävä ihminen. On selvää, että jäl-
kimmäisen teon seuraukset ovat suu-
remmat kuin ensimmäisen.

Lapsen kasvatus ja hänestä huoleh-
timinen oikealla tavalla on vanhempien 
velvollisuus. Lapset tuovat elämiimme 
paljon iloa, vaikka vanhemmuus ei aina 
ole helppoa. Itse asiassa Allah muistut-
taa meitä Koraanissa, siitä kuinka lapset 
voivat olla vanhemmilleen suurikin ko-
ettelemus, mutta palkintona kärsivälli-
syydestä on paratiisin ihanuudet. Lap-
set ovat lahja Allahilta ja niin heitä tu-
lisi kohdella riippumatta siitä, millaisia 
he ovat. Jokainen meistä on kunnioi-
tettava yksilö, eikä muilla kuin Allahilla 
ole oikeutta päättää ihmiselämän lop-
pumisesta.

Kuukautiskierron keskivaiheella 
kypsä munasolu jättää 
munasarjan ja menee 
munanjohtimiin, jossa se 
hedelmöityy kohdatessaan 
siittiön. Kun siittiö läpäisee 
munasolun seinämän, se 
erittää ainetta, jossa on puolet 
tulevan ihmisen DNA:sta. Toinen 
puoli on munasolun ytimessä. 
Hedelmöittynyt munasolu 
on uuden ja ainutlaatuisen 
geneettisen koodi: uusi 
ihmiselämä on syntynyt. Viikon 
päästä munasolu on kiinnittynyt 
kohtuun.

Raskaudenkeskeytys eli

abortti

Sikiön kehitys:
ensimmäinen kuukausi

• alkio on noin 5 mm pitkä
• sydän, selkäranka, selkäydin ja 

ruoansulatuskanava kehittyvät 

toinen kuukausi
• sikiö on noin 5-8 cm
• ihmismuoto alkaa näyttää 

selvältä
• kynnet ja korvat alkavat 

muodostua
• käsivarret, kädet, jalat, 

sormet ja varpaat ovat täysin 
muodostuneita viikolla 10

• silmät ja valtaosa elimistä ja 
kudoksista muodostuneita

• sikiön sydämen syke kuultavissa 
dopplerin laitteella

neljäs kuukauksi (16 viikkoa)
• sikiön pituus 16-18 cm, ja paino 

noin 200 g
• imu- ja nielurefleksit 

kehittymässä, sikiö pystyy jo 
imemään peukaloa

• näkyviä hampaita
• hikirauhaset, jalkapohjat ja 

kämmenet alkavat muodostua

viides kuukausi (20 viikkoa)
• sikiö on noin 25 cm ja painaa 

lähes puoli kiloa
• hiukset kulmakarvat, 

silmäluomet ja ripset alkavat 
kasvaa

• äiti tuntee sikiön liikkeitä

kuudes kuukausi (24 viikkoa)
• sikiö yli 30 cm ja painaa noin 

kilon
• silmäluomet alkavat erottua, 

avaa ja sulkee silmiään
• hikotella, potkia ja tehdä 

kuperkeikkoja

seitsemäs kuukauksi (28 viikkoa)
• sikiö on noin 40 cm ja painaa 

noin 1,5 kg
• makuhermot kehittyvät
• alkaa muodostaa rasvakerroksia 

ja sisäelinten kehitys loppuu
• jos lapsi syntyisi, se voisi 

selviytyä erityisellä hoidolla

kahdeksas kuukausi (32 viikkoa)
• paino 2-3 kiloa ja pituus lähes 

50 cm
• aivot kehittyvät nopeasti
• kaikki muut elimet täysin 

kehittyneitä paitsi keuhkot

yhdeksäs kuukausi (36 viikkoa)
• pituus noin 50 cm ja paino noin 

3 kg
• kaikki elimet täysin kehittyneet
• vauva laskeutuu alemmas 

vatsassa ja valmistautuu 
synnytykseen
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Rakeet, ukkonen ja salamat

10                Salam        

… Hän lähettää taivaasta
myös pilvivuoria täynnä rakeita,
joiden Hän antaa sattua kehen tahtoo,
ja jotka Hän kääntää pois kenestä tahtoo,
ja salamien välke häikäisee katsojan. 

(Koraani 24:43)
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Y
lläoleva jae viittaa rakeisiin ja sa-
lamoihin. Kun niiden muodostu-
mista tutkii, huomaa että jae ker-
too tärkeän meteorologisen to-
tuuden. Meteorogy Today-lehti 
(Meteorologia tänään) kertoo, et-
tä pilvi saa sähkövarauksen kun 
rakeet putoavat pilven läpi osas-

sa, jossa on vesipisaroita ja jääkiteitä. Nestemäiset 
pisarat jäätyvät ja luovuttavat lämpöä, kun ne tör-
määvät yhteen rakeiden kanssa. Tämä pitää rakei-
den lämpötilan ympäröivien jääkiteiden lämpöti-
laa korkeampana. Tärkeämpi ilmiö tapahtuu, kun 
rakeet osuvat jääkiteisiin: elektronit siirtyvät kyl-
memmästä kappaleesta kohti lämpimämpää. Tällä 
tavalla rakeet saavat negatiivisen sähkövarauksen.

Sama ilmiö tapahtuu myös, kun nopeasti jääh-
tyneet vesipisarat osuvat rakeisiin ja pieniä positii-
visen varauksen saaneita jääkiteitä hajoaa. Nämä 
kappaleet, jotka ovat kevyempiä ja positiivisesti va-
rautuneita, nousevat ylempiin pilven osiin ilmavir-
tausten mukana. Rakeilla on nyt negatiivinen säh-
kövaraus ja ne putoavat pilven alareunaa kohti. Si-
ten pilven alimmat osat saavat negatiivisen varauk-
sen. Tämä negatiivinen sähkövaraus purkautuu sa-
lamana. Yhteenvetona voidaan todeta, että rakeet 
ovat salaman muodostumisessa päätekijöitä. 

Seuraavassa jakeessa huomio kiinnitetään kui-
tenkin sadepilvien ja salamoiden väliseen yhtey-
teen ja niiden muodostumisjärjestykseen. Tämä 
on yhteneväinen kertomus tieteellisten löydösten 
kanssa:

Tai kuin sadepilvi täynnä pimeyttä, jyrinää ja sala-
moita: Ihmiset pistävät sormet korviinsa salamoiden 
tähden peläten kuolemaa… (Koraani 2:19)

Sadepilvet ovat suunnattoman suuria, 20 – 260 
m2 kokoisia massoja, jotka saavuttavat 9000 – 

12000 metrin korkeuden. Johtuen pilvien valtavista 
mittasuhteista alimmat osat pilvistä ovat harmaita. 
Auringon säteiden on mahdotonta päästä koko pil-
ven läpi, koska pilvet sisältävät suuria määriä vettä  
ja jääkiteitä. Siks Vvain pieni oän aurinkoenergias-
taa saavuttaa matä pilvien läan. Tästä syystä pilvet 
näkyvät harmaina, kun niitä katsoo alhaalta käsn . 

Ukkosen ja salamoiden muodostumisen vai-
heet pimeyden jälkeen - ja jotka mainitaan jakees-
sa - ovat seuraavat: Sähkövaraus muodostuu pil-
ven sisällä. Se tapahtuu jäätymisprosessin, sadepi-
saroiden eriytymisen ja näiden kohtaamisen muo-
dostamasta varauksesta. Näin suuria sähkövarauk-
sia ilmakerroksen on mahdotonta eristää. Se joh-
taa voimakkaisiin iskuihin, positiivisten ja negatii-
visten kenttien väliseen varauksien purkaantumi-
seen. Kahden vastakkaisen varauksen saaneen alu-
een välinen jännite voi olla miljardi volttia. Isku voi 
muodostua myös pilven sisällä ja se voi ylittää kak-
si pilveä, positiivisesti varautuneesta alueesta ne-
gatiiviseen. Se voi myös purkautua pilvestä maa-
han. Nämä iskut muodostavat  häikäiseviä salamia.  
Nopea sähkövarauksen lisääntyminen salamaa pit-
kin tuottaa korkean lämpötilan (10000 astetta Cel-
cius). Tämän tuloksena syntyy äkillinen ilma-aalto, 
joka aiheuttaa kovan äänen, ukkosenjyrähdyksen. 

Jyrinä julistaa Hänen kunniaansa, samoin enkelit 
Hänen pelostaan, ja Hän lähettää salamat, jotka osu-
vat kehen Hän tahtoo…(Koraani 13:13)

Kuten aiemmin kerrottiin sadepilvessä syntyvät 
tummat pilvikerrokset, joita seuraa sähköisesti pur-
kautuneet iskut, jotka tunnetaan salamoina, ja sen 
jälkeen ukkosenjyrähdyksenä tunnettu ääni. Kaik-
ki mitä moderni tiede, on selvittänyt pilvistä, ja mi-
tä se sanoo ukkosen ja salamoinnin syistä, on jo ker-
rottu Koraanisstml

Kääntänyt: Kirsi Kokoi

Rakeet, ukkonen ja salamat
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”Sano: Hän Jumala on yksi.” (Koraani 112:1)
Islam on tästä Jumalan ykseydestä täysin taipumaton ja tinkimätön. Tämä Jumalan ykseys on Koraanin, islamin py-
hän kirjan, tärkein viesti. Koraani ilmestyi kirjana Profeetta Muhammadille (rauha hänelle) ja se on muslimien us-
kon mukaan Jumalan sana. Koraani myös opettaa, että kaikki Jumalan profeetat ovat viestittäneet maailmalle täs-
tä Jumalan ykseydestä:

”Emmekä ole lähettäneet sinua ennen yhtäkään lähettilästä, paitsi että paljastimme hänelle, ettei ole muuta ju-
malaa kuin Minä, ja Minua täten palvokaa.” (21:25)
Tämä opetus löytyy myös muista pyhistä kirjoista:
”Jeesus vastasi: Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra.’” (Mar. 12:29)1
Koraanissa Jumala jatkuvasti käskee ihmisiä hylkäämään kaikki muut Jumalat ja palvomaan vain yhtä ja ainutta Ju-
malaa. Siksi Hän on myös lähettänyt profeettoja muistuttamaan ihmiskuntaa tästä. 

”Ja lähetimmehän Noan hänen kansalleen, ja hän sanoi: Kansani, palvokaa Jumalaa, ei teillä ole muuta jumalaa 
kuin Hän.” (7:59)
Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) aikaiset arabit tapasivat palvoa epäjumalia, patsaita, jotka olivat itse veis-
täneet kivestä tai puusta, tai muotoilleet savesta. Jumala kielsi heitä tekemästä tätä ja muistutti heitä, että tämä 
heidän epäjumalien palvonta oli järjen vastaista.

”Sano: palvotteko Jumalan sijasta sellaista, mistä ei ole teille haittaa tai hyötyä, ja Jumala, Hän on Kuuleva ja Tie-
tävä.” (5:76)
Puolustaessaan uskoaan, he väittivät näiden epäjumalien olevan Jumalan tyttäriä, ja toimivan välikäsinä heidän ja 
Jumalan välillä. Jumala vastasi heille:

1  Raamatun käännökset ovat ev. lut kirkon Uusi Suomennos, vuodelta 1992.

Jumalan Ykseys
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Islamin tärkein opetus ja sen uskon peruspilari on Jumalan ykseys. 

Tawhid, islamin keskeisin käsite, opettaa että on olemassa vain yksi Jumala. 

Tawhid sana voidaan kääntää suomeksi ykseytenä. 

12                Salam        
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”Jos kysyt heiltä ken loi taivaat ja maan, he vastaavat: Jumala. Sano: ettekö siis näe, että se mitä te rukoilette Jumalan sijasta, 
jos Jumala haluaisi vahingoittaa minua, voisivatko ne poistaa tuon vahingon? Tai jos Hän haluaisi armahtaa minua, voisivatko 
ne pidättää Hänen armonsa? Sano: Jumala riittää minulle, Häneen luottavat luottajat.” (39:38)
Jumalan vallalla ei ole mitään rajaa. Hän pystyy tekemään mitä haluaa. Hän armahtaa ne, ketkä ansaitsevat Hänen armahduk-
sensa ja rankaisee niitä, jotka ansaitsevat Hänen rangaistuksensa, eikä kukaan voi estää Häntä tekemästä tätä.

”Eikö hän tiedä, että Jumala, Hänelle kuuluu taivaiden ja maan valtakunta; Hän rankaisee ketää tahtoo, ja antaa anteeksi kenel-
le tahtoo, ja Jumala on kaikkeen kykeneväinen.” (5:40)
Jumalan kykeneväisyyden lisäksi myös Hänen tietonsa on rajatonta. 

”… Ja Hän on kaikesta tietoinen.” (2:29)
Islam siis opettaa, että on yksi ainoa Jumala, joka on kaikkitietävä, kaikkivoipa. Hän on maailmankaikkeuden ja ihmisten luoja, 
ja on lähettänyt profeettoja ihmiskunnalle ilmoittamaan olemassaolostaan. Koska Jumala on rajaton ja ääretön kaikissa omi-
naisuuksissaan, ei ole loogisesti mahdollista, että olisi enemmän kuin yksi Jumala.

”Jos maailmassa olisi jumalia muita kuin Jumala, olisi se sekasorrossa.” (21:22)
Koraanissa Jumala muistuttaa meitä kahden tai useamman kaikkivoivan jumalan olemassaolon mahdottomuudesta.  
Koraani myös opettaa meille monia muita asioita Jumalasta. Se opettaa, että Jumala on aina ollut, ja tulee aina olemaan. Hä-
nellä ei ole alkua eikä loppua. 

”Hän on Ensimmäinen ja Viimeinen…” (57:3)

 Hän on luonnut kaiken, eikä häntä itseään ole luotu. 

Salam                13



14                Salam        

”Tuo on Jumala, Herranne, ei ole muuta jumalaa kuin Hän; Hän on luonnut kaiken, joten palvokaa Häntä…” (6:106)
Sen lisäksi, että Jumala on luomakunnan luoja, Hän on myös sen ylläpitäjä ja maailmankaikkeus tarvitsee Häntä, 
jotta sen olemassaolo jatkuisi. 

”Jumala ylläpitää taivaita ja maata etteivät ne olemattomiin vaipuisi. Jos ne vaipuisivat olemattomuuteen, ei kukaan 
pystyisi niitä ylläpitämään Hänen jälkeensä, Hänhän on aina ollut pitkämielinen, anteeksiantava.” (35:41)
Jumala ei vain luonnut maailmankaikkeutta ja jättänyt sitä oman onnensa nojaan, vaan Hän myös jatkuvasti huo-
lehtii luomakunnastaan, ylläpitää sitä ja ohjaa sitä oikeaan suuntaan. Näin ollen Jumalan ykseys ja olemassaolo on 
niin sanotusti kaikenkattava. Hän on ollut olemassa ikuisesti ennen luomakuntaa, ja on luonut kaiken ja ylläpitää 
ja hoitaa tätä luomakuntaa ja tämä luomakunta tulee myös palaamaan Hänen luokseen.

”Hän asettaa alulle ja palauttaa” (85:13)

”Me anamme elämän ja kuoleman, ja Meitä kohti on reitti.” (50:43)
Jumalan ykseys ja absoluuttinen valta ovat luomakunnan tarkoituisperän olennaisia osia  ja ne antavat elämälle 
suunnan ja merkityksen.
Rukoilemme Jumalalta, että Hän auttaa meitä muistamaan tämän tarkoituksen.

Abbas Bahmanpour
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Muiden vikojen etsimisestä...

Kun Imaami Ali ibn Abu Talib (rauha hänelle) puhui siitä, että pitäisi 
pidättäytyä muiden vikojen etsimisestä, hän sanoi: ”Niillä ihmisillä, 
jotka ovat erehtymättömiä ja turvassa syntien tekemiseltä, pitäisi 
olla armoa niitä kohtaan, jotka ovat taipuvaisia tekemään syntejä ja 
jotka joutuvat tottelemattomuuden tekojen uhreiksi. Kiitollisuuden 

Allahia kohtaan pitäisi hallita heitä ja toimia muurina sellaista vastaan. Mitä 
tulee vikojen etsijään, joka kritisoi veljeään ja nuhtelee häntä aivan samoista 
vioista, jotka koettelevat häntä itseään, niin eikö hän muista aikaa, jolloin Al-
lah peitti synnit, joita hän teki ja jotka olivat vielä suurempia syntejä kuin ne, 
joista hän moittii muita? Kuinka hän voi arvostella jotain synnistä, johon hän 
itse sortui, ja vaikkei hän olisi tehnyt samaa syntiä, niin silti hän uskaltaa olla 
tottelematon Allahia kohtaan jollain toisella asialla, joka on aivan yhtä suu-
ri ellei suurempi. Vannon Allahin nimeen, että vaikkei hän olisi tehnyt syn-
tiä suurten syntien kohdalla, hän teki silti syntiä ja oli tottelematon Allahia 
kohtaan pienten syntien kohdalla ja joka tapauksessa hänen röyhkeytensä 
ja uskalluksensa moittia muita on pahempaa. Oi Allahin palvelija! Älä kiireh-
di nuhtelemaan palvelijaa hänen synnistään, sillä voi olla mahdollista, että 
se on jo annettu anteeksi. Äläkä ajattele olevasi turvassa pieniltä synneiltä-
si, sillä sinä saatat silti joutua rangaistuksi niistä ja joutua vastaamaan niistä. 
Ja anna sen, mitä tiedät omista vioistasi, estää sinua etsimästä vikoja muis-
ta. Anna sen vallata ajatuksesi, että olet kiitollinen Allahille, että sinut on va-
pautettu siitä, millä muita on koeteltu.

Jenni Issukka
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R
esalat Islamilaisen Yhdys-
kunnan kulttuurikeskuksen 
kirjastossa kokoontui yh-
den pöydän ääreen naisia 
muslimi-kristittyjen dialogi 
tapaamiseen. Kyseessä oli 

Rastilan luterilaisen seurakunnan vas-
tavierailu Resalatiin. Heidät vastaanotti 
avosylin Resalatin puheenjohtaja Pau-
la Kemell. Illan aiheena oli lasten kas-
vatus uskonnon näkökulmasta.

Yhdessä syöminen

Vieraille tahdotaan aina tarjota parasta. 
Tarjoilun lähtökohdat alkoivat kuiten-
kin vaatimattomalta tuntuvalla bud-
jetilla: 20 euroa oli saatava riittämään 
kymmennelle ruokailijalle. Fatima tah-
toi valmistaa linssi-kasviskeiton alkuun 
ja sen rinnalle hän pyysi minua valmis-
tamaan jotain hyvää, ravitsevaa ja täyt-
tävää. Valmistin ystäväni avustuksella 
kolme salaattia jakaen naisellista kek-
seliäisyyttä äideiltämme opituilla keit-
tiön salaisuuksilla.

Perunasalaatti sai syksyn kauniin sä-
vyn sahramista, sienisalaatti kasvoi pas-
tan avulla riittävästi ja kuskusvuori kuk-
ki tomaatin ja kurkun koristeita. Iloinen 
yhteenkokoontuminen leipää yhdessä 
murtaen sai pöydän keskutelun lentä-
män vapaana lastemme tulevaisuudes-
ta maamme tarjoamiin antimiin, ruoka-
perinteisiin ja kultturien kirjoon Suo-
messa.

Lapset yhdistävät äidit

Paula Kemell aloitti kertomalla van-
hempien vastuusta ja velvollisuuksis-
ta lapsia kohtaan islamissa. Nimen an-
tamisen tärkeyttä pohdittiin pitkään. 
Muslimit valitsevat nimen vauvalle ras-
kauden neljännellä kuulla, sillä tuolloin 
hän saa sielunsa. Suomessa evanke-
lis-luterilaisten kristittyjen perinteessä 
lapsen nimi julkistetaan suvulle ja ys-
täville kastetilaisuudessa lapsen ollessa 
noin kuukauden ikäinen. Huomasim-
me, että erilaisista kulttuuriperinnöis-
tä ja uskontojemme eroavaisuuksista 

huolimatta, meitä yhdistää rakkaus 
Jumalaan ja Hänen antamaan elä-
mään.

Puheensorina yltyi ja hyvä ruo-
ka sai naiset innoissaan jakamaan 
omakohtaisia elämänkokemuksi-
aan. Eräs afgaani nainen kuvaili, 
kuinka hän on tuonut itkevälle poi-
kavauvalleen mielenrauhaa luke-
malla tälle Koraanin kauniita säikei-
tä. Tästä innostuneena jatkoi uusi 
kristitty tuttavani kertomaan, kuin-
ka hänen tyttärelle oli luettu las-
ten Raamattua päiväkoti-ikäisenä ja 

kuinka tämä oli koulun uskonnon tun-
nilla iloinnut pystyessään vastaamaan 
opettajan esittämiin kysymyksiin koto-
na kuulemansa perusteella.  Myöhem-
min tytön kasvattua aikuiseksi, hän ha-
ki yliopistoon lukemaan teologia. Huo-
masimme, kuinka lapsena kotona opit-
tu kannattelee ihmistä koko elämän.

Setareh Tilbe
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Kristityt ja muslimi naiset 
tapaavat dialogin merkeissä 
kahdesti vuodessa. Tapaami-
sissa ollaan vuoroin vie-
raissa ja niissä ruokaillaan 
yhdessä ja keskustellaan 
etukäteen valitusta aiheesta. 
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K
oraanissa kerrotaan selvästi 
irstailun seurauksista ja vai-
kutuksista, jotka johtuvat 
moraalittomuudesta ja oi-
kealta tieltä poikkeamises-
ta. Kaikkivaltias Jumala sa-
noo Koraanissa (92:9-10): ’...
eikä hyveestä välitä, hänen 

annamme vähitellen joutua pahan valtaan.’ 
Jakeet osoittavat, että ihminen joka kieltää 
profeetan viestin eikä piittaa Allahin sään-
nöistä kohtaa vaikean ja epäonnistuneen 
elämän. Hän ei myöskään tiedä mistä täl-
lainen elämän niukkuus johtuu. Jakeet sa-
novat (20:124-127): ’Joka kääntyy pois varoi-
tuksestani, saa tässä elämässä niukan osan, 
ja ylösnousemuksen päivänä me herätäm-
me hänet henkiin sokeana, ja hän sanoo: 
’Herrani, miksi herätit minut henkiin sokea-
na, vaikka olin näkevä?’ Jumala vastaa hä-
nelle: ’Niin kuin merkkimme tulivat sinul-
le mutta sinä unohdit ne, niin sinut itsesi 
unohdetaan tänä päivänä.’ Näin me palit-
semme kevytmieliset, jotka eivät uskoneet 
Herransa merkkeihin. Tuonpuoleisen ran-
gaistus on ankarin ja kestävin.’

Al-Ragheb selittää kirjassaan Al-Mufradat 
arabiankielisiä sanoja. Hän selittää, että sa-
na al-aish, joka esiintyi monissa jakeissa, tar-
koittaa elämistä, mutta nimenomaan eläi-
men elämistä, johon tarvitaan ruokaa, mut-
ta jossa ei ole itsenäistä elämän ylläpitäjää. 
Tällainen elämä on eri kuin Jumalan ja en-
keleiden elämä, kuten seuraavissa jakeissa 
mainitaan (43:32): ’Heidänkö asiansa on jaella 

sinun Herrasi armolahjoja? Mehän olemme 
antaneet heille vaurautta tässä elämässä ja 
nostaneet toiset heistä toisia korkeammalle, 
jotta nämä ottaisivat muita palvelijoikseen. 
Herrasi armo on parempi kuin heidän aar-
teensa.’ ….. ja (7:10): ’Me olemme antaneet 
teidän asettua asumaan maahan ja me elä-
tämme teidät siellä. Vähänpä te osaatte ol-
la kiitollisia.’ Elämästä paratiisissa kerrotaan 
seuraavassa jakeessa (69:12): ’…antaaksem-
me varoittavan esimerkin, jonka ihmiset 
muistaisivat. ’ 

Toinen sana, joka esiintyi useissa jakeis-
sa on dhank, joka tarkoittaa niukkuutta kai-
kissa asioissa. Sanalla on sekä maskuliini ja 
feminiini muoto. Maskuliininen muoto tar-
koittaa paikaa ja feminiininen elämää. Kai-
kissa niissä jakeissa, joissa se esiintyy kuvail-
laan niukkuutta ja ahtautta. Allah sanoo Ko-
raanissa (20:124): ’Joka kääntyy pois varoituk-
sestani, saa tässä elämässä niukan osan, ja 
yläsnousemuksen päivänä me herätämme 
hänet henkiin sokeana, …’ja (20:123): ’Juma-
la sanoi:’syöksykää Paratiisista kaikki yhdes-
sä, toinen toistenne vihollisina, mutta jos 
saatte Minulta johdatuksen, ei sitä seuraa-
va eksy eikä tule onnettomaksi.’’ Näistä ja-
keista käy ilmi, että se joka ei seuraa Juma-
lan ohjeistusta vaan jatkaa itsepäisyyttä se-
kä lopettaa Allahin nimen mainitsemisen, 
saa vääjäämättä niukan elämän ja sokeu-
den tuomiopäivänä. Tämä on vastateko ih-
misen omalle teolle. Näin ollen ihminen, jo-
ka unohtaa Allahin tämänpuoleisessa elä-
mässä saa Allahilta niukan elämän ja joutuu 

Irtstailun
negatiiviset puolet
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unohduksiin tuonpuoleisessa. Tässä Allahin mainitsemisella 
tarkoitetaan puhdasta ja tarkoituksenmukaista kutsua Allahin 
tielle. Allahin mainitsemisella tarkoitetaan hänen ohjeittensa 
seuraamista ja noudattamista. Jakeessa sanotaan: ’hänelle tu-
lee niukka elämä’. Tällä tarkoitetaan, että hänellä joka torjuu Al-
lahin mainitseminen, tulee ahdas elämä. Hän menettää tuon-
puoleisen elämän ja jää roikkumaan vain maalliseen elämään. 
Tällainen henkilö tavoittelee ainoastaan menestystä ja ansioi-
ta tässä elämässä ja vaikka hänen ansioitaan lisättäisiin, ne ei-
vät koskaan riitä hänelle. Tällaisen ihmisen haluilla ei ole rajaa, 
sillä aina kun hän saavuttaa tietyn tavoitteen, tästä tulee läh-
tökohta hänen seuraavalle tavoitteelleen. 

Jos tämä henkilö korjaa Allahin aseman sydämessään ja 
mainitsee Häntä eikä unohda Allahia, hän tulee ymmärtä-
mään, että hänellä on yltäkylläinen elämä tuonpuoleisessa. 
Tämä elämä on Allahin antama, eikä se pääty kuolemaan. Täl-
lainen henkilö tulee näkemään, että Allahin valtakunnassa hä-
nen omaisuutensa eivät häviä ja onnellisuus on ikuista ja et-
tä maallinen elämä on vain läpikulkusilta seuraavaan ikuiseen 
elämään. Allah sanoo Koraanissa (13:26): ’Jumala antaa viljalti ja 
niukalta, kenelle tahtoo. Uskottomat iloitsevat tämänpuolei-
sesta elämästä, vaikka se ei ole kuin hetkellistä tuonpuoleiseen 
verrattuna…’ Jos ihminen ymmärtää tämän todellisuuden, 
hän olisi myös tyytyväinen kaikesta siitä, mitä Allah on hänel-
le määrännyt tässä elämässä. Allah antaa hänen kasvaa ja saa-
da lisää ansiota ilman niukkuutta ja ahtautta jo tässä elämässä. 

Allah sanoo Koraanissa (13:28): ’Jotka uskovat ja joiden sy-
dän tyyntyy Jumalan muistelemisesta. Eivätkö sydämet tyyn-
nykin Jumalan muistelemisesta!’ Tässä jakeessa Allah muistut-
taa, ettei ihmisellä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin suun-
nata Allahin tielle, sillä Allahin maininta on se ainoa keino, jol-
la ihmisen sydän tulee vakiintuneeksi sekä pelastaa ihmisen 
epävakaisuudesta ja mielen sairauksista. Ihmisen huolet täs-
sä maallisessa elämässä eivät ole mitään muuta kuin mureh-
timista siitä, että onnellisuus olisi jatkuvaa ja onnettomuus 

ja niukkuus pysyisivät 
kaukana. Allahin kädessä 
on tämä kaikki. Allah antaa on-
nellisen elämä ja Hän myös lisää 
ihmisten ansiota. Allah tekee kaiken ja 
Hän on kaikkivaltias, ihmisten yläpuolella. Allah 
on turvana niille uskoville, jotka etsivät tur-
vaa Hänestä ja jotka luottavat Häneen. Nä-
mä ihmiset ovat säilyttäneet heidän alku-
peräisen luonteensa. Näiden ihmisten sy-
dämet luottavat Allahiin ja siksi ne ovat 
vakiintuneita, vakaita ja valistuneita. Nii-
den sydämet, jotka eivät luota Allahiin, 
ovat suistuneet oikealta tieltä. Niillä on 
niukka, ahdas ja epävakainen elämä. 
Niiden sydämet eivät näe, sillä ne eivät 
ole Allahin valosta kirkastuneita. Ne ovat 
sokeita ja sokeus vie heidät pimeydestä 
suureen häviöön. Allah sanoo Koraanissa 
(22:46): ’Eivätkö he ole kulkeneet maas-
sa ymmärtäväisin sydämin tai kuulevin 
korvin? Eivät heidän silmänsä ole sokeat: 
heidän sydämensä on sokea!’ ja (7:179): 
’Me olemme luoneet Helvettiä varten lu-
kuisia dzinnejä ja ihmisiä, joilla on sydän, 
mutta he eivät sillä ymmärrä, ja joilla on silmät, mutta he eivät 
niillä näe, ja joilla on korvat, mutta he eivät niillä kuule. He ovat 
kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä. He ovat välinpi-
tämättömiä.’ ja (9:69): ’He ovat kuin ne, jotka elivät ennen teitä. 
Näillä oli suuremmat voimat ja enemmän omaisuutta ja lapsia, 
ja he nauttivat osistaan. Samoin kuin he, tekin nautitte osas-
tanne ja puhutte joutavia. Heidän työnsä valui hukkaan täs-
sä ja tuonpuoleisesa maailmassa, ja he joutuivat perikatoon.’  

Sayed Kamal Al-Haydari 
Kääntänyt: H.Al-Hello

Irtstailun
negatiiviset puolet
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Onnittelut lukijoille 
   Uhrijuhlapäivänä (Eid al-Adha)!
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G
öran Sundholm, 66, 
on MariMaticin perus-
taja ja toimitusjohtaja. 
Hän on rohkeasti pa-
nostanut yrityksen-
sä tuotekehittelyyn ja 
erikoisosaamiseen ja 

tehnyt siitä alansa kansainvälisen huip-
punimen. MariMatic on toimittanut 
teurasjätteiden ja tuotteiden siirtoon 
tarkoitettua järjestelmäänsä teurasta-
moille jo 32 maahan. Aiemmin teurasta-
moille tarkoitettu järjestelmä olikin Ma-
riMaticin päätuote, mutta se on kehit-
tänyt ja toimittanut järjestelmää muun 
muassa yhdyskuntajätteille sopivaksi ja 
vuodesta 2008 alkaen.

Järjestelmä koostuu keräyspaikois-

ta, maanalaisesta putkijärjestelmästä ja 
koontinasemasta. Esimerkiksi asuinalu-
eelle rakennetussa jätejärjestelmässä 
kotitaloudet lajittelevat jätteensä koto-
na, ja tuovat ne sitten keräyspisteisiin, 
joissa jokaiselle jätelajille on oma syöt-
töputket. Asiakas aukaisee putken luu-
kun ja tiputtaa jätteensä lokeroon, jos-
sa se luukun sulkeuduttua puristuu pie-
nemmäksi ja kulkeutuu putken väliaikai-
seen varastotilaan. Välivaraston täytyt-
tyä jätteet siirtyvät alipaineella ja suu-
rella nopeudella koontiasemalle. Jäte-
puristin puristaa jätteet pieniksi - kuiva-
jätteiden tilavuus pienenee noin neljäs-
osaan - ja siirtää kunkin jätelajin omaan 
kuljetuskonttiin, jotka kuorma-autot vie-
vät jäteasemille.

Maailman suurin yksittäinen 
jätteenkeräysjärjestelmä 
Mekkaan 

Muslimien pyhä kaupunki Mekka si-
jaitsee vuoristoalueella läntisessä Sau-
di Arabiassa. Mekasta tekee pyhän siel-
lä oleva Profeetta Aatamin rakentama 
ja Aabrahamin jälleenrakentama py-
hä temppeli Kaaba. Miljoonat musli-
mit matkustavat vuosittain Mekkaan 
voidakseen tehdä Profeettojen heille 
opettaman pyhiinvaelluksen. Kaabaa 
ympäröi Masjed al-Haramiksi kutsuttu 
valtavan suuri moskeija. Mekassa on py-

MariMatic vie suomalaista 
osaamista Mekkaan
MariMatic on kansainvälisesti arvostettu suomalainen yritys, joka kehittää ja markkinoi alipaine-

siirtojärjestelmiä ja automaattisia jätekeräysjärjestelmiä ja -ratkaisuja. Jätteiden keräyksen ja nou-

don putkijärjestelmä on uutta, suomalaisten kehittämää infrastruktuuria. Siinä pneumaattisella 

siirtojärjestelmällä toisin sanoen vakuumilla siirretään tavaraa paikasta A paikkaan B.
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MariMatic vie suomalaista 
osaamista Mekkaan

hiinvaeltajia aina, mutta etenkin paas-
ton aikana Ramadan-kuussa ja suuren 
pyhiinvaelluksen aikana sinne kerään-
tyy miljoonia muslimia samaan aikaan. 
Palvelujen järjestäminen näin suurille 
ihmismassoille on valtava haaste Sau-
di Arabialle.  

Ramadanin aikana Masjed al-Hara-
missa ruokailee 2,3 miljoonaa ihmistä 
auringon laskettua. Kaikki eivät mah-
du mukaan yhdellä kertaa, mutta yksis-
tään yhdestä ruokailusta kertyy 600 000 
tonnia jätettä 1,5 tunnin aikana. Ruokai-
luun menee 1,5 tuntia ja sen jälkeen tule-
vat uudet ihmiset kunnes kaikki 2,3 mil-
joonaa ihmistä ovat rikkoneet paaston-
sa. Ruokailun ja jätehuollon järjestämi-
nen näin suurelle ihmisjoukolle kuulos-
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taa mahdottomalta ajatukselta, eten-
kin kun otetaan huomioon kuinka pie-
ni kaupunki Mekka on kapeine katui-
neen ja sitä ympäröivine vuorineen. 
Saudi Arabia on pyytänyt MariMaticia 
toteuttamaan Masjed al-Haramin jäte-
huollon.  ätemäärää voi verrata Ämmä-
suohon, jossa käsiteltiin 633400 tonnia 
jätettä vuonna 2011.

Suuri moskeija, Masjed al Haram si-
jaitsee vuorten ympäröimässä laaksos-
sa. Moskeijan ympärille on rakennettu 
tiiviisti korkeita pilvenpiirtäjiä.

’Moskeijan jätteiden varastointi- ja 
keräyspiste on rakennettu vuoren toi-
selle puolelle noin 2 kilometrin päähän 
Mekasta. Jätteet kulkeutuvat putkistoa 
pitkin vuoreen rakennetussa tunnelissa 
keräyspisteisiin, joista ne kerätään kont-
teihin’, Sundholm kertoo.

Tänä päivänä projekti on suunniteltu 
kattamaan 2 miljoonan ihmisen tarpeet 
ja laajennuksessa on jo huomioitu  4 
miljoonan ihmisen tuottamat 900 000 
tonnin jätemäärät. Seuraava laajennus 
suunnitellaankin jo 10 miljoonalle. Täl-
lä erää projekti käsittää vain Masjed al-
Haramin alueen, mutta alustavasti on jo 
suunniteltu vastaavaa jätehuoltojärjes-
telmää tulevan piazzan alueelle, huo-
mioiden alueelle tulevaisuudessa teh-
tävät muutokset sekä mahdollisuudes-
ta laajentaa putkistoa koko kaupungin 
alueelle.

’Koska Masjed al-Haramissa ruokai-
levien määrä on näin suuri, jätteitä on 
mahdotonta lajitella. Kuvitelkaa, että 
kaikki Suomen asukkaat ruokailisivat 
samaan aikaan yhdessä rakennuksessa. 
Vahakankaat tai kertakäyttöliinat, joiden 
päällä ateriat tarjoillaan, rullataan ateri-
an päätyttyä roskineen päivineen ja vie-
dään keräyspisteisiin.’ 

Jätteet aiheuttavat myös ison haju-

ongelman ja koska moskeija ei ole kos-
kaan tyhjä, jätteiden ja rullakoiden siir-
täminen on hankalaa jopa mahdotonta.

’Meidän jätehuoltojärjestelmämme 
poistaa hajuongelman kokonaan ja vä-
hentää kuljetustarvetta. Nyt moskeijas-
ta ajetaan kaatopaikalle päivittäin 75 jä-
tekonttia, joissa jokaisessa on 8000-
10000 kiloa jätettä. Tähän tarvitaan 400 
rekkaa, jotka saastuttavat ja tukkivat ka-
dut’, Sundholm kertoo jätejärjestelmän 
hyvistä puolista, ’nyt jätteet siirretään 
vuoren taakse, josta ne on helppo ha-
kea ja viedä kaatopaikalle.

Sundholm kuvaa projektia ikuisuus 

projektiksi, sillä jo nyt saudien kanssa 
on käyty suunnitelmia jätehuoltojär-
jestelmän rakentamiseksi myös Mekan 
muihin osiin, sen teurastamoon ja Me-
dinaan. 

Suurin haaste
Projektin suurimpana haasteena Sund-
holm pitää se kokoa. 

’Projektista tekee haastavan se, että 
voluumit ovat tuhatkertasia verrattuna 
normaaliin. Kukaan ei ole koskaan teh-
nyt näin isoa projektia. Tämä on 20 ker-
taa suurempi kuin yksikään tähän me-

Projektista tekee 
haastavan se, että
voluumit ovat tuhat-
kertasia verrattuna 
normaaliin.’

”

Göran sundsholm
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Tilastokeskuksen mukaan Suomessa 
tuotannon ja kulutuksen jätteitä oli 
yhteensä 96 miljoonaa tonnia vuon-
na 2011

Toimialoista suurin jätteentuotta-
ja on edelleen kaivostoiminta ja lou-
hinta. Sen jätemäärä kohosi yli 56 mil-
joonaan tonniin vuonna 2011 ja sa-
malla omaan ennätykseensä. Teol-
lisuus tuotti jätteitä 13,8 miljoonaa 
tonnia. Teollisuuden tuottama jäte-
määrä vaihtelee muita toimialaoja 
enemmän kansantalouden suhdan-
teiden mukana ja määräytyy merkit-
tävästi metsä-, metalli- ja kemiante-
ollisuuden tuotantomääristä. Energi-
antuotannossa jätettä kertyi tavan-
omaiset 1,5 miljoonaa tonnia, pää-
osin tuhkaa, kotitalouksissa ja pal-
veluissa jätemäärä oli 3,2 miljoonaa 
tonnia, valtaosin yhdyskuntajätettä. 
Maa- ja metsätaloudessa jätettä ker-
tyi 2,7 miljoonaa tonnia, ensisijaisesti 
hakkuutähdettä.

Lähde: Jätetilasto 2011, Tilastokeskus

Marimatic
• toimii yli 30 maassa• erikoistunut Taifun-alipainetekno-logiaan vuodesta 1983• toimialat: yhdyskuntajäte, teolli-suus, elintarviketeollisuus ja lai-vanrakennusteollisuus sekä muut erikoisjärjestelyjä tarvitsevat alat kuten pyykin siirto, öljyn torjunta, keskussiivousjärjestelmät, silpu-tun paperin ja tietoturva-aineis-ton hävitys ja kuljetus, lentokent-tien jätejärjestelmät

nessä toteutettu.’ Sundholm toteaa.
Saudit olivat jo vuosia yrittäneet et-

siä ratkaisua Mekkaa kuormittavan py-
hiinvaeltajien aiheuttamaan jäteon-
gelmaan, kun he googlaamalla löysi-
vät suomalaisen MariMaticin. Kun vielä 
eräs heistä sattui olemaan lomalla La-
pissa, päätti hän paluumatkalla vierail-
la MariMaticissa.

Suomalaiset ovat kohdanneet myös 
yhden aivan erilaisen ongelman. Mek-
ka on muslimien pyhä kaupunki, jossa 
ei-muslimit eivät voi vierailla. Onneksi 
nykyteknologia on rientänyt avuksi ja 
ongelmatilanteita voi hoitaa esimerkik-
si kamerayhteyksien avulla. Toisaalta yri-
tyksen palkkalistoilta löytyy muslimeja, 

jotka voivat käydä hoitamassa tarvitta-
vat asiat Masjed al-Haramissa. Matkus-
tuskielto koskee vain Mekkaa, sen ulko-
puolelle ei-muslimit voivat toki mennä. 

’Palkkaisimme mielellämme suoma-
laisia muslimeja, jotka ovat mekaanikan 
tai automaatioalan projekti-insinöörejä 
ja joita voisimme kouluttaa, mutta hei-
tä on vaikea löytää’, Sundholm toteaa.

MariMatic on tässä projektissaan jou-
tunut huomioimaan pyhän paikan ja 
sen erityisen aseman ja kohdannut ai-
van erilaisen kulttuurin, mutta on on-
nistunut luomaan luottamukselliset ja 
hyvät suhteet asiakkaisiinsa.

Paula Kemell
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Henkilökuvassa: 

Ajatollah
Sayyed Kamal Al-Haydari
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J
o peruskoulussa Sayyed Ka-
mal al-Haydari oli innokas op-
pilas ja osallistui vapaa-aikoi-
naan Jasem al-Humayrin pitä-
mille tajwid-tunneille (Koraa-
nin resitointi) ja Koraanin op-

pitunneille. Myöhemmin hänen aloit-
ti Hawza-opintoja (islamilainen pap-
pisseminaari koulutus) Karbalassa, jos-
sa hän suoritti uskontotieteen johdan-
totason (muqaddimāt). Sieltä hän jat-
koi opiskeluaan Irakin toiseen pyhään 
kaupunkiin Najafiin, jossa hän opiske-
li Islamilaisessa yliopistossa. Tämän jäl-
keen hän jatkoi opintojaan Hawzassa, 
jossa hän luki Islamilaista lakia opetta-
jinaan oman aikansa suurimmat op-
pineet kuten: ajatollah Abd-al-Sahib 
al-Hakim ja ajatollah Sheikh Bashir al-
Najafi.

Suuret opettajat
Vielä viimeisenä yliopistolukukautena-
kaan Al-Haydari ei pitänyt turbaania 
merkkinä oppineisuudestaan, mutta 
hänen opettajansa Ajatollah Muham-
mad Baqer al-Sadr kehotti häntä te-
kemään niin sanoen hänen ansain-
neen sen jo kauan aikaa sitten. Tur-
baani kertoo muille, että sen käyttäjä 
on oppinut henkilö Islamissa. Tämän 
jälkeen Al-Haydari laittoi päähänsä 
mustan turbaanin, jonka väri kertoo 
hänen periytyvän suoraan alenevas-
sa polvessa Profeetta Muhammedista 
(rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen).

Matka Iraniin 
Tilanne Najafissa tukaloitui Baath-
puolueen hallinnon alla. Kun halli-

tuksen joukot surmasivat Al-Haydarin 
opettajan ja suositun islamilaisen joh-
tajan ajatollah Muhammad Baqer al-
Sadrin vuonna 1980, ajatollah Sayyed 
Kamal al-Haydari joutui pakenemaan 
maasta ensin lyhyeksi ajaksi Kuwaitiin 
ja sieltä sitten Turkin kautta Iraniin, jos-
sa hän asettui asumaan Qomiin. Myös 
Qomissa – kuten Najafissa - on arvos-
tettu ja erinomainen Ahl al Bayt Haw-
za eli Profeetan Talonväen Islamilais-
ten tieteiden yliopisto. Ennen Irakis-
ta lähtöään Al-Haydari oli saanut kel-
poisuuden ijtihadiin eli (omien) joh-
topäätösten tekemiseen sellaisissa la-
kiasioissa, joissa nimenomaista tekstiä 
ei ole sovellettavissa. Valmistuttuaan 
yliopistosta hän jatkoi opiskelujaan 
Iranissa suurten oppineiden johdolla.

Vuonna 1983 Al-Haydari oli ajatollah 
Waheed Al-Khorasanin oppilas ja opis-
keli hänen johdollaan kuusi vuotta Is-
lamin lainsäädäntöä, ja erityisesti ru-
koiluun liittyviä sääntöjä. Hän oli kak-
si vuotta myös ajatollah Mirza Jawad 
Al-Tabrizin oppilaana. Lisäksi hän opis-
keli filosofiaa ja islamilaista mystiikkaa 
ja gnostiikkaa (irfan) ajatollah Jawadi 
Amulin ja ajatollah Hassan Zade Amu-
lin johdolla. Hawzan johtajat ja hallin-
to panivat merkille Al-Haydarin harvi-
naisen lahjakkuuden ja sitoutumisen 
opiskeluun. Tämän vuoksi he pyysivät 
häntä jäämään opettamaan Hawzaa-
an. Tähän päivään mennessä hän on-
kin opettanut lukuisilla opinaloilla, niin 
aloittelijoille kuin asiantuntijoille. Hän 
on kirjoittanut yli 70 kirjaa Islamin eri 
alueilta ja on tunnettu ja arvostettu is-
laminoppinut. 

Arttu Puukko

Ajatollah Sayyed Kamal al-Haydari syntyi Irakissa Karbalan 

pyhässä kaupungissa vuonna 1956, jossa hän myös opiskeli 

menestyksellisesti. Hänen isänsä oli vaatekauppias.  
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3-Star Raja Traders
Mannerheimintie 63, 00250 Helsinki Tiedustelut: Altaf Raja 0400 476 640

Itämaisten ruokien
maahantuonti,
tukku -ja vähittäismyynti

Mausteet
Riisit
Pavut
Ruokaöljyt
 
Ravintoloille, grilleille ja suurkeittiöille 
syväpaistoöljyä 15 l astia

• ei savua eikä pala
• riittoisa
• kestää korkeita kuumuuksia
• sopii myös salaattikastikkeisiin ja ruoalaittoon
• ilmainen kuljetus
• rapsiöljyä
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Kerran eräs mies sanoi ”Pyydän Allahin an-
teeksiantoa (astaghfirullah)” Imaami Ali ibn 
Abu Talibin (rauha hänelle) läsnäollessa, 
jolloin Imaami vastasi: ”Menettäköön äiti-
si sinut! Tiedätkö sinä edes, mitä anteek-

si pyytäminen edellyttää? Anteeksi pyytäminen on 
asema, joka on varattu erinomaisille ihmisille ja se on 
sana, jolla on kuusi merkitystä ja tasoa, joihin sitä tu-
lisi soveltaa. Ensimmäinen on se, että tunnet katu-
musta siitä, mitä on tapahtunut. Toinen on se, että 
teet vakaan päätöksen, ettet palaa ikinä siihen syn-
tiin, minkä olet tehnyt. Kolmas on se, että palautat 
oikeudet kaikille niille ihmisille, joiden oikeudet olet 
ottanut synnin seurauksena, jotta voisit kohdata Al-

lahin puhtaan (tekojen) taulun kanssa. Neljäs on se, 
että suoritat kaikki velvollisuudet, jotka ovat pakol-
lisia ja joista et ole välittänyt menneisyydessä, jot-
ta voisi tehdä nyt oikeutta sitä asiaa kohtaan. Viides 
asia on se, että sulatat katumuksen tuskan seurauk-
sena kaiken sen lihan, joka on kasvanut laittoman 
elannon seurauksena kunnes ihosi koskettaa luuta 
ja uusi liha kasvaa niiden väliin. Kuudes asia on se, 
että annat ruumiisi maistaa tottelevaisuuden kipua 
aivan kuten olet antanut sen nauttia tottelematto-
muuden makeudesta. Vasta sitten sinä voit sanoa: 
”Pyydän Allahin anteeksiantoa””.

Kääntäjä: Jenni Issukka

Millainen on aito syntien katumus?

3-Star Raja Traders
Mannerheimintie 63, 00250 Helsinki
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Samsara, kuten vuonna 1992 julkaistu edeltäjänsä 
Baraka, poikkeaa tavallisesta dokumenttielokuvas-
ta. Siinä ei ole dialogia eikä ”klassista” juonta. Ohjaa-
ja Ron Fricke pyrkii visuaalisin keinoin luomaan kat-
sojalle tiettyjä assosiaatioita ilman suoraa puhet-
ta tai kerrontaa. Tällä tavoin tämä poeettinen do-
kumenttielokuva tarjoaa katsojalle vapaan käden 
omaan tulkintaan. 

Koska kamera ei heilu ympäri joka sekunnin mur-
to-osa ja Matt Damon ei juokse karkuun luotisadet-
ta, voi joillekin Hollywood-tempoisille katsojille ko-
kemus olla liian hidas. Nykyään kun kaikki halutaan 
nopeasti ja heti. Miksi? No, koska on kiire. Elämäm-
me pyörii kellon ympärillä: on kiire bussiin, töihin, 
kauppaan tai perjantai-illan viettoon. Kello, jonka 
ympärille elämämme on kietoutunut, toimii meitä 
vastaan. Enää ei ole aikaa. Ei ole aikaa pysähtyä ja 
hetkeä katsoa ympärille: mitä meidän maailmassa 
oikein tapahtuu?

Samsara tarjoaa tämän kaipaamamme tauon. Elo-
kuvassa huokuu hengellisyys ja se on lähes meditoi-
va kokemus. Viisi vuotta ja 25 eri maata, elokuva tar-

joaa vahvan visuaalisen näkemyksen meidän maa-
ilmasta, luonnosta, eri kulttuureista ja uskonnoista. 
Elokuvan aikana matkustamme eri pyhäkköihin, krii-
si- ja teollisuusalueisiin sekä kauniimpiin luonnon-
kohteisiin. Se tarjoaa syvällisemmän ymmärryksen 
ja arvostuksen ihmisyyttä kohtaan ja osoittaa kunni-
oitusta voimakkaalle luonnollemme. Elokuva myös 
tarjoaa katsojalle mahdollisuuden pohtia kärsimys-
tä, köyhyyttä, ahneutta, väkivaltaa sekä sodan ja ta-
loudellisen menestyksen ihailua. 

Samsara vetää katsojan mukaansa suurenmoi-
seen energiavirtaan. Jokainen omalla tavallaan kul-
kee matkan valkokankaalla näkyvien kasvojen kans-
sa. Hetken ajan olemme köyhiä, rikkaita, onnellisia, 
surullisia, kiireellisiä, rauhallisia, hurskaita uskonoppi-
neita ja himoitsevia nautiskelijoita.  Tällä dokument-
tielokuvalla on vahva sanoma. Sanoma johon ei tar-
vita sanoja tai käskyjä. Sanoma joka välittyy katso-
jille, joiden katse kohdistuu seuraava tiliotetta kau-
emmaksi. 

Sara Bahmanpour 
Medianomi

SamSara –elämän kierre 
ohjaus: ron Fricke 
TuoTTaja: mark maGidson
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Yksi kuva on yhtä kuin tuhat sanaa. Tämä sanonta elää voimakkaasti Ron Fricken 

ohjaamassa dokumenttielokuvassa Samsara. Vaikka elokuva julkaistiin vuonna 

2012 se ei ole varsinkaan Suomessa kovin tunnettu. Toisin pitäisi olla.
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G
lobaalissa maailmassa toimiminen vaatii yhä 
enemmän verkostoitumista. Tämän ovat to-
denneet Anna Lindh -säätiön (ALF) suoma-
laiset toimijat, jotka ovat löytäneet yhteistyö-
kumppaneita ja samaan päämäärään pyrkiviä 
kansalaisjärjestöjä ALF:n kautta.

Heitä yhdistävät aktiviteetit ja päämäärät, eivätkä he ole si-
dottuja kansallisvaltioiden rajojen sisälle. Kuten Tuomo Mela-
suo sanoo kirjan esipuheessa ’Globalisaation aikakaudella kä-
sitteet paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisyydestä ovat 
sekoittuneet viimeisen vuosikymmenen aikana.’ 

Julkaistu kirja on oiva näköala kurkata kansalaisjärjestöjen 
näkemyksiin siitä kuinka he yrittävät toi-
minnallaan luoda oikeudenmukaisem-
man ja kestävämmän maailman.

Uskonnon merkitystä kulttuurien vä-
lisessä vuoropuhelussa ei voi kieltää tai 
vähätellä. A Flying Finn on myös huomi-
oinut tämän ja kirjassa on useampi artik-
keli, jotka ovat tuoneet esille uskonnol-
lisen aspektin. Toimittaja ja teologi Hei-
di Rautionmaa on uskontojen välisen 
vuoropuhelun uranuurtaja Suomessa. 
Hän toimii myös monissa kansainvälisis-
sä järjestöissä kuten United Religious Ini-
tiative, Maailman Uskontojen Parlament-

ti ja Uskonnot rauhan puolesta.  Rautionmaa huomauttaa, et-
tä uskontojen välisen vuoropuhelun tulee kulkea rinta rinnan 
sosiaalisen ja poliittisen oikeudenmukaisuuden kanssa.

Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan puheenjohtaja Paula Ke-
mell on kirjoittanut kirjaan artikkelin ’The Face of Islam - The 
Role of the Shia Muslims in Finland’, joka antaa lyhyen kat-
selmuksen tämän vähemmistöyhteisön päämääriin, toimin-
taan ja haasteisiin. Tässä näemme kuinka Melasuon mainit-
sema sanonta ’ajattele globaalisti, toimi paikallisesti’ osoittau-
tuu merkittäväksi etenkin pienen yhteisön kohdalla, joka voi 
omalla toiminnallaan vaikuttaa ja saavuttaa hyvien verkosto-
jen ja yhteyksien avulla.

A Flying Finn
Finnish Civil Society Actors in the Global Sphere

Anna Lindh -säätiö perustettiin 
vuonna 2005. Sen tarkoituksena 
on tukea Euro-Välimeren yhteis-
työtä käytännön tasolla kansa-
laisjärjestöjen kautta. Säätiö toimii 
aloitteentekijänä ja tukena yhtei-
sen näkökulman löytämiseksi kult-
tuurien ja uskontojen välisen kun-
nioituksen ja dialogin edistämisek-
si. Anna Lindh säätiön verkostossa 
on mukana 37 maata ja yli 3000 
kansalaisjärjestöä. Suomessa Anna 
Lindh -säätiön verkostoa koordinoi 
Tuomo Melasuo TAPRI:sta.

Tampereen Yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI) julkaisi syyskuussa kirjan, 

joka sisältää kokoelman tutkimustiedotteita, joissa pohditaan suomalaisten kansallisyhteiskun-

nallisten toimijoiden roolia globaalissa maailmassa. Kirjan ovat toimittaneet professori  

Tuomo Melasuo, Outi Tomperi ja Petter Nissinen. Kirja on saatavana myös verkkojulkaisuna.
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Imaami Huseinin (rauha hänelle) kunnioitettua asemaa ja hänen islamille anta-
mansa uhrauksen arvoa kuvaa perimätieto siitä, kuinka yksikin Huseinin mart-
tyyrikuoleman vuoksi vuodatettu kyynel varjelee muslimia Helvetin tulelta. 
Karbalan murhenäytelmän muisteleminen on yksi shiialaisten tärkeimmistä 
vuosittaisista tapahtumista. Kymmenen päivää kestävä sureminen huipentuu 

viimeisen päivän Ashura-juhlaan, suureen surupäivään. Shiiamuslimit muistelevat 
tapahtumaa kulkuein, suruliputuksin ja näytelmin. Imaami Husein kuuluu profeet-
ta Muhammedin (rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen) talonväkeen, Ahl Al-Baitiin, 
johon kuuluvat myös profeetan tytär Fatima, hänen puolisonsa Imaami Ali, sekä 
Huseinin veli Hasan ja muut pyhät Imaamit. Imaami Husein on shiiamuslimien kol-
mas Imaami, josta tuli Imaami veljensä Hasanin jälkeen. Muut pyhät Imaamit pol-
veutuvat Huseinin jälkeläisistä.

Shiialaisuudessa pyhiä Imaameja ei kunnioiteta ja rakasteta vain Muharramin ja 
Ashuran aikana, vaan joka päivä. Olemmepa missä päin maailmaa tahansa, niin em-
me unohda meidän uskontoamme, profeettoja ja pyhää Koraania, jonka Jumala on 
antanut meille ihmisille. Tämä on paras lahja ja otamme sen iloiten vastaan. Me pu-
humme Jumalalle kohottaen kätemme kohti taivasta ja Jumala vastaa meille Koraa-
nin kautta. Olemme ylpeitä, että olemme muslimeita tässä maailmassa, jossa eläm-
me vain lyhyen hetken.

Seyed Javad Zaker

Minun Husein
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Karbalan murhenäytelmä tapahtui 10. lokakuuta 680 
Karbalassa, joka sijaitsee nykyisessä Irakissa. Taiste-
lun osapuolina olivat umaijadit johtajanaan Jazid I 
ja toisella puolella Husein ibn Ali, Profeetta Muham-
medin (rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen) tyttä-

renpojan, joukot kannattajineen. Taistelun tuloksena Husain 
surmattiin yhdessä noin seitsemänkymmenen sukulaisensa 
ja kannattajansa kanssa. Shiialaisuudessa Karbalan taistelu ja 
Husein marttyyrikuolema nähdään maailmanhistorian taite-
kohtana. Kaikki historian tapahtumat tähtäsivät tähän mart-
tyyrikuolemaan ja Huseinin veri tulee tahrimaan koko lop-
puhistorian. Jumala kertoi tapahtumasta jo aikaisemmin is-
lamin profeetoille ja he kaikki ovat surreet Huseinin marttyy-
rikuolemaa.

Hassan Haidari

Karbalan taistelu 
vuonna 680
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Fatemeh bint Muhammad, tunnetaan 
paremmin nimellä Fatemeh Zahra. Hän 
oli profeetta Muhammedin ja tämän 
ensimmäisen vaimon Khadija bint Khu-
wailid al-Kubran tytär. Fatemeh Zahra 
eli noin vuosina 606–632 ja hän oli ai-
noa Profeetan lapsista, jolta jäi jälkeläi-
siä.

Fatemeh Zahran jälkeläiset: Ahl al-
Beit 

Fatemeh Zahran tarkkaa syntymä- 
ja kuolinaikaa ei tiedetä ja se vaihtelee 
eri lähteissä. Useat sunnilähteet ilmoit-
tavat hänen syntyneen samana vuon-
na kuin Kaaba rakennettiin uudelleen eli 
viisi vuotta ennen kuin Muhammad sai 
ensimmäisen ilmestyksensä. Suurin osa 
shiialähteistä puolestaan mainitsee ajak-
si viisi vuotta profetiuden alkamisen jäl-
keen. Jotkin lähteet kertovat hänen syn-

tyneen ilmestysten vuonna. Tästä voim-
me päätellä, että Fatemeh syntyi vuosi-
en 606 ja 614 välillä. Fatemeh meni nai-
misiin Alin kanssa vuonna 624. Hänen 
ikänsä avioliiton solmimisen aikaan on 
ristiriitainen, mutta tunnetuimmat läh-
teet ilmoittavat iäksi 9, 13 ja 18.

Sama ristiriitaisuus koskee Fatemeh 
Zahran kuolemaa ja hautapaikkaa. Shiia-
muslimit uskovat, että hänet on pesty 
ja haudattu salaisesti yöllä tuntematto-
maan hautaan Medinassa sijaitsevaan 
Jannat al-Baqin hautausmaahan.

Fatemeh Zahralla ja Imaami Alilla oli 
kaksi ihanaa poikaa ja kaksi tytärtä.

Vanhin poika, Hasan ibn Ali, on toi-
nen shiia-imaami. Nuorempi poika, Hu-
sein ibn Ali, on puolestaan kolmas pyhä 
imaami. Heidän tyttäriensä nimet ovat 
Umm Kulthum ja Zainab.

Fatemeh Zahra (rauha hänelle)

– Profeetan tytär
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M
itä sinulle tulee mielee sanasta Äiti? Minulle tulee heti 
ensimmäisenä mieleen oma rakas äitini. Hän on tuki 
ja turva. Hän auttaa sinua menemään eteenpäin huo-
noinakin hetkinä. Hän ei koskaan käännä minulle sel-
käänsä ja hänen sylinsä on maailman turvallisin paik-
ka. Äiti kantaa lastaan 9 kuukautta ja siinä ajassa, vie-
lä tuntemattakaan lastaan, hän kiintyy lapseensa voi-

makkaasti. Luulen, että äiti, oli hän millainen tahansa, välittää omas-
ta lapsestaan. Kiitän Jumalaa joka ikinen päivä siitä, mitä Hän on 

minulle suonut.
Minulla ja äidilläni ei ole aina ollut samanlainen äiti ja ty-

tär suhde, koska tunnen kuinka side meidän välilläm-
me vahvistuu päivä päivältä yhä enemmän. Kun 
äiti katsoo minua silmiin ja sanoo, että kaikki on 
hyvin, luotan häneen ja tunnen kuin olisin tai-

vaassa. Äiti on seissyt rinnallani myös huonoi-
na hetkinäni ja auttanut minua eteenpäin ja 
kannustanut niinä hetkinä, kun millään ei ol-
lut mitään merkitystä. Hän oli se, joka otti mi-
nut siipiensä suojaan ja sai tuntemaan olo-
ni paremmaksi. En pysty kuvittelemaan elä-
määni ilman äitiä.

Harmillista on se, että monet eivät osaa 
arvostaa omaa äitiään ja imevät kaiken voi-
man loppuun äideistä. Siitä huolimatta hän 

ei käännä selkäänsä. On myös lapsia, joilla ei 
ole äitiä, mutta unelmoivat mahdollisuudes-
ta viettää edes yksi hetki äitinsä kanssa. Äiti 
toivoo aina sinun parastasi ja haluaa sinulle 

mahdollisimman hyvän elämän ja hän on val-
mis tekemään senkin eteen paljon. Avain para-

tiisiin on äidin käsissä.
Hannah 15 v.

Fatemeh esikuvana
Muslimit pitävät Fate-
meh Zahraa mahtavim-
pana naisena, joka on 
koskaan elänyt, kaik-
kien naisten joh-
tajana Paratiisis-
sa ja naisten esi-
kuvana. Hän oli 
Profeetan ty-
tär, ensim-
mäisen py-
hän imaamin 
vaimo, toisen 
ja kolmannen 
pyhän imaamin 
äiti, sekä kaikki-
en imaamien esi-
äiti. Fatimidi-dynastia 
on nimetty hänen mu-
kaansa. Häntä kutsutaan 
myös nimellä Al-Zahra, Valon 

Fatemeh Zahra (rauha hänelle)

– Profeetan tytär

Maailman parasäiti
Nainen. Khamsa on amuletti, joka 
kuvaa Fatemehin kättä. Sen usko-
taan pitävän paholainen loitolla ja 
sitä käytetään laajalti Maghrebissa 
(Pohjois-Afrikassa).

Muslimeille Fatemeh Zahra on 
rakastava ja harras tytär, äiti ja vai-
mo, vilpitön muslimi ja esimerk-
ki naisille. Hän oli erittäin rakas lä-
heinen profeetta Muhammedille 
ja hänen ero muihin naisiin maini-

taan monissa Profeetin perimätie-
doissa eli haditheissa: ”Fatemeh on 
osa lihaani: kuka ikinä suututtaakin 
hänet, suututtaa minut.” Sekä shii-
at että sunnit kunnioittavat häntä 
osana Ahl al-Beitia. Fatemeh Zah-
ran nöyryys, hurskaus ja viisaus on 
ollut esimerkkinä ja inspiraationa 
muslimi naisille ja miehille jo sato-
jen vuosien ajan.

Hassan Haidari

Salam                35



36                Salam        

*KYTKINTYÖT
*KAUSITYÖT...
AJANVARAUKSET 0400 87 87 83
Kelatie 9 C, Tuusula (2 km Korson keskustasta).

HUOLLOT
KORJAUKSET

Täyden  p alve lun  autota lo  Tuusulass a .

Tervetuloa!
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RAMADAN 

- YLISTYKSEN KUUKAUSI

Tähän opaskirjaseen on koottu kauneimmat 
pyyntörukoukset sekä suositeltavia hyviä tekoja 
paastokuukauden jokaiselle päivälle. arabiankie-
linen teksti translitterointi suomenkieliset kään-
nökset ja ohjeet

Tilaukset ja tiedustelut:
salam@resalat.fi

RUKOUSOPAS

Kätevä rukousopas, jonka avulla on helppo oppia 
viisi päivittäistä rukousta. Sisältää ohjeet, arabian-
kielisen tekstin ja translitteroinnin, jonka avulla 
on helppo oppia ääntäminen sekä suomenkie-
lisen käännöksen. Rukoukset on kirjoitettu alus-
ta loppuun, joten kirjaa ei tarvitse selata. Muka-
na myös ohjeet rukouspesulle.

DUA KOMEIL

...Oi Jumalani, hyväksy siis anteeksipyyntöni, sääli 
minua ankarassa ahdistuksessani, ja vapauta mi-
nut pahojen tekojeni kahleista....
Kaunis DUA KOMEIL pyyntörukous, jonka Imam 
Ali (rh) opetti meille, on käännetty suomeksi.
Mukana myös arabiankielinen teksti.

Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan 

    julkaisuja
YLÖSNOUSEMUS, TUOMIO JA  

TUONPUOLEINEN

Usko ylösnousemukseen ja tuomiopäivään on 
yksi islamin peruspilareista. Sayyid Mujtaba Mus-
avi Lari selittää kuolemanjälkeisen elämän ja ylös-
nousemuksen todellisuuden vakuuttavin todis-
tein, mutta silti yksinkertaisia esimerkkejä käyt-
täen.

SALAM on Resalat Islamilaisen 
Yhdyskunnan julkaisema suomen-
kielinen lehti, joka kertoo islamista 
ja muslimeista täällä Suomessa.

SALAM pyrkii rakentamaan sil-
toja sekä poistamaan ennakkoluu-
loja ja väärinkäsityksiä. Lehden tar-
koitus on avartaa näkökulmia isla-
milaiseen ajattelutapaan ja edistää 
ymmärrystä antamalla inhimilliset 
kasvot islamilaisesta yhteisöstäm-
me ja elämäntavastamme. 

SALAM ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Voitte tilata sen lähet-
tämällä meille yhteystietonne ja 
maksamalla yhdyskuntamme tilille 
12€/vuosi. Osuuspankki FI60 5780 
4120 0328 23

 
Innostavia lukuhetkiä!

Resalat Islamilainen
Yhdyskunta/Tiedotus

  1/09
Helmikuu/2009 Hinta 4,20€Salam

Tilaa
Salam
-lehti! 

salam@resalat.fi
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ITÄKESKUKSEN

HALAL LIHA

Turunlinnantie 10, 00930 Helsinki
Puh. 759 2229

Aina tuoretta, taattua laatua tarjoaa HALAL LIHA -kauppa
Kauppakeskus Itäkeskuksessa.

Tervetuloa!

Avoinna/open: ma-pe  10-19 mon-fri
   la   10-18 sat

Naudan-,
lampaan- ja
karitsanlihaa


