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Jumalan, Armeliaan, Armahtavaisen, nimeen

K
un Salam-lehden ensimmäinen numero il-
mestyi kuusi vuotta sitten, se tulostettiin 
yhdyskunnan ostamalla uudella kopioko-
neella. Lehden tulostaminen oli hankalaa ja 
aikaavievää eikä painojälki missään nimessä 
vastannut painotalojen julkaisujen laatua. 
Toimituksessa kuitenkin iloitsimme uudes-
ta lehdestä, jonka eteen olimme nähneet 

paljon vaivaa. Karkeasta ulkoasusta huolimatta lukijat antoi-
vat positiivista palautetta ja näin kannustivat toimittajia jat-
kamaan uurastustaan.   

Numero numerolta lehteä paranneltiin ja hämmäs-
telimme itsekin, kuinka joukko amatöörejä, joilla ei ol-
lut mitään kokemusta lehden julkaisemisesta, pitivät pi-
an lehtikokouksia, joissa päättivät lehden sisällöstä ja ke-
hittämisestä ammattilaisten tavoin. Myönnän, että jot-
kut artikkelit koskettivat sisäntäni niin syvästi, että ne sai-
vat kyyneeleet virtaamaan nöyryydestä Allahin edessä.  

Ajan myötä artikkelit, kuvat ja taitto saivat oman tyylinsä ja 
Salam-lehdestä tuli esimmäinen vakavasti otettava islamilai-
nen lehti Suomessa. Asia, jota oltiin pidetty mahdottomana 
ajatuksena oli toteutunut ja Salam-lehti löysi oman lukijakun-
tansa niin kantasuomalaisten kuin maahanmuutajienkin kes-
kuudesta asemaan ja uskontoon katsomatta. 

Olemme kiitollisia, siitä että Jumala on mahdollistanut Sa-
lam-lehden julkaisun kaikista ongelmista ja vastoinkäymisistä 
huolimatta. Koraanissa sanotaan ’Allah on kärsivällisten kans-
sa.’ (2:153) 

Koska Salam-lehden kohderyhmänä on Suomessa kasva-
neet muslimit ja suomalaiset lukijat, jotka haluavat tietoa isla-
min uskosta ja islamilaisesta elämäntavasta, haluamme tavoit-
taa suuremman yleisön. Salam-lehteä ei ole koskaan julkaistu 
taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi. Siitä kertoo myös se, 
että lehteä julkaistaan täysin vapaaehtoisvoimin. Taloudellisis-

ta syistä emme kuitenkaan pysty panostamaan levikin lisää-
miseen nostamalla julkaistavien lehtien määrää, Mutta toimi-
tuksemme nuorten innoittamina siirrymme vihreämpään ja 
nykyteknologiaa hyödyntävään julkaisutapaan. Olemme siis 
päättäneet luopua paperilehdestä ja ensimmäisenä suoma-
laisena islamilaisena lehtenä julkaista Salam-lehden interne-
tissä. Näin myös me yritämme pysyä yhä nopeammin kehit-
tyvän teknologian kelkassa ja toivomme, että tällä uudistuk-
sella voimme viedä Salam-lehden tasolle, jolle yksikään isla-
milainen lehti Suomessa ei ole ennen mennyt. 

Tästä numerosta lähtien Salam-lehteä voi lukea toistaiseksi 
ilmaiseksi netissä ja toivomme, että lukijat antavat meille pa-
lautetta sekä henkistä ja taloudellista tukea, jotta voimme ke-
hittää lehteä edelleen.   

Rukoilemme Allahia siunaamaan ja ohjaamaan meitä ja an-
tamaan meille kyvyn jatkaa  omalta osaltamme vaatimatonta 
työtämme hälventääksemme ennakkoluuloja islamia kohtaan. 

Madjid Bahmanpour
Päätoimittaja

Bism....
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K
eskusteluja käytiin 
muun muassa Syy-
rian, Malin ja Pales-
tiinan tilanteista se-
kä kestävän kehityk-
sen tulevaisuuden-
näkymistä. Fooru-
min aiheena oli vas-

tuuntuntoinen johtajuus moninaisuu-
dessa ja dialogissa. Aihetta pohdittiin 
esimerkiksi uskonnollisen pluralismin, 
maahanmuuttokysymysten ja media-
sisältöjen näkökulmista käsin.

Toimittaja, teologi Heidi Raution-
maa osallistui foorumin paneeliin, jos-
sa käsiteltiin uskonnonvapauskysymyk-
siä. Hän peräänkuulutti uskonnonvapa-
utta myös yhden uskonnon sisällä. Nai-
set on huomioitava arvokkaina toimijoi-
na uskonnollisissa yhteisöissä ja heitä on 
kohdeltava tasavertaisesti. Eettisyyden 
on mentävä opin edelle.

”Käytännön uskontodialogitoimin-
ta on konkreettinen väline, kun raken-
netaan rauhanomaista rinnakkaiseloa ja 
taataan kaikille uskonnonvapaus. Valtioi-
den on tuettava ruohonjuuritasolla har-
joitettavaa dialogitoimintaa”, hän näkee. 
Heidi Rautionmaa edusti foorumissa Re-
ligions for Peace Suomen naisverkostoa 

sekä Uskot ilman rajoja ry:tä.
Helsingin kaupunki puolestaan jär-

jesti työpajan esitellen maahanmuutta-
januorten koulutuspolkuja opetuspääl-
likkö Marjo Kyllösen intrakulttuuri-kä-
sitteen kautta. Työpajan puheenjohta-
jana toimi apulaiskaupunginjohtaja Rit-
va Viljanen.

YK:n sivilisaatioiden liiton vetäjänä toi-
mi viimeisen kuuden vuoden ajan Por-
tugalin entinen presidentti Jorge Sam-
paio. Hän totesi, että tarvitaan enem-
män toimintaa kuin puhetta. Sampaion 
seuraajaksi valittu qatatarilainen Nasser 
Al-Nasser toivoo, että Sivilisaatioiden 
allianssi olisi pehmeän vallan väline po-
liittisten jännitteiden poistamiseksi. YK:n 
Sivilisaatioiden allianssi (UNAoC - Allian-
ce of Civilizations) sai alkunsa Espanjan 
ja Turkin hallitustasolta ja sen yksi sen ta-
voitteista on ollut on parantaa länsimai-
den ja muslimimaailman suhteita

Wieniin osallistui kaikkiaan 2000 ih-
mistä eri puolilta maailmaa. Valtioiden 
johtajien lisäksi paikalla oli muun mu-
assa kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten 
yhteisöiden, liikealan ja opetuskentän 
edustajia. Seuraava UNAOCin foorumi 
järjestetään Indonesiassa ensi vuoden 
toukokuussa. KoKouKsen Käytävällä Kohtasivat toimittaja heidi Rautionmaa, isä nabil haddad, PoRtugalin entinen PResidentti joRge samPaio seKä samia bibaRs aRabivaltioiden liitosta.

YK:n Sivilisaatioiden Alianssi: 

Tarvitaan vastuuntuntoisia johtajia
Maailman johtajat kokoontuivat helmikuun lopulla Wie-
niin, järjestyksessä viidenteen YK:n Sivilisaatioiden alli-
anssin foorumiin. Paikalla olivat muun muassa YK:n pää-
sihteeri Ban Ki-moon, Itävallan presidentti Heinz Fi-
scher, Qatarin emiiri Qatar Shaikh Hamad Al Thani, 
Iranin ulkoministeri Ali Akbar Salehi, Turkin pääministe-
ri Recep Tayiip Erdogan , Espanjan ulkoministeri Mar-
gallo ja Suomesta presidentti Tarja Halonen.
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Mieskuoro Sirat al- Nabi

ja, kiertänyt maailmaa ja esiintynyt ar-
vo-valtaisille yleisöille. Viime vuonna Si-
rat al-Nabi otti vastaan Resalat Islamilai-
sen Yhdyskunnan kutsun esiintyä Suo-
messa Ramadanin aikana. Neljä heistä 
resitoi Koraania ja esitti islamilaisia ta-
washa-lauluja Ramadanin iltoina. Tawa-
shat ovat uskonnollisia sanoituksia, ru-
noja tai pyyntörukouksia, joissa yliste-
tään ja rukoillaan Jumalaa, Profeettaa 
tai Pyhiä Imaameja. 

Reza Baghai Sandiz on 37-vuotias 
farmaseutti, jolla on kaksi lasta. Hänen 
äitinsä on Koraanin opettaja ja resitoija 
eli qari. Äiti opetti Rezalle Koraanin re-
sitointia jo tämän ollessa pikkupoika ja 
isä puolestaan alkoi kuljettaa häntä ko-
raanitunneille ala-asteella. Tänä päivänä 

S
irat al-Nabi on iranilai-
nen mieskuoro, joka re-
sitoi Koraania ja laulaa 
uskonnollisia lauluja il-
man säestystä. Sirat al-
Nabin kotikaupunki on 
Koillis-Iranissa sijaitseva 
Mashad, joka oli myös 

shiiamuslimien kahdeksannen imaa-
min, Imam Rezan (rauha hänelle), ko-
tipaikka. Siksi on aivan luonnollista, et-
tä kuorossa on kahdeksan jäsentä. Sirat 
al-Nabi perustettiin 15 vuotta sitten ja 
on vuosien saatossa niittänyt mainet-
ta ja saavuttanut suurta suosiota. Tai-
teilijaryhmällä on kysyntää ja esiinty-
mispyyntöjä tulvii niin koti- kuin ulko-
mailtakin. Ryhmä on voittanut kilpailu-

Reza on moneen kertaan palkittu mes-
tariresitoija, joka opettaa lapsille Koraa-
nin resitointia vapaaehtoisesti kahdes-
sa eri järjestössä. 

Sirat al-Nabi vie suuren osan jäsen-
tensä vapaa-ajasta, sillä harjoituksia ja 
esiintymisiä on useana iltana viikossa.

– Mashhad on pyhä kaupunki, jos-
sa käy paljon pyhiinvaeltajia. Usein nä-
en kuinka heidän silmissään kimaltelee 
kyyneleet, kun esiinnymme heille. Olen 
iloinen, että voin osaltani vaikuttaa sii-
hen, että heidän vierailustaan Mekkaan 
tulisi ikimuistoinen.

Maineen lisääntyessä myös esiinty-
mispyynnöt tulevat yhä kaukaisimmis-
ta paikoista. Hadi Mohammadyari, 
35, teki ensimmäisen Eurooppaan koh-

siRat al-nabi on voittanut Kultaa vuosina 2005 ja 2009 iRanin tawashi-laulujen mestaRuusKilPailuissa.
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Mieskuoro Sirat al- Nabi
Koraania voi 
resitoida 
seitsemällä eri 
tyylillä. 

”
distuvan ulkomaanmatkansa Suomeen 
juuri tämän ryhmän mukana. Hänen 
8-vuotias Mehrab-poikansa odottaa-
kin innolla Euroopan-tuliaisia. Hadi on 
ryhmän ainoa, joka ei ole paljasjalkai-
nen mashhadilainen. Korganista kotoi-
sin oleva Hadi aloitti Koraanin resitoin-
nin verrattaen myöhään, jo yli 10-vuoti-
aana. Viihdealan ammattilaiset ovat ol-
leet kiinnostuneita hänen kauniista ää-
nestään ja ovat innokkaasti pyytäneet 
häntä vaihtamaan toisenlaisen musiikin 
pariin, mutta Hadi ei ole kiinnostunut:

– Haluan tehdä vain uskonnollista 
musiikkia, sillä saan siitä henkistä voi-
maa itselleni ja olen huomannut kuinka 
kaikista taustoista tulevat muslimit oli-
vatpa he sitten rikkaita tai köyhiä, kou-
lutettuja tai ei,  rakastavat sitä.

Ryhmän kuopuksella 24-vuotiaalla 
Mostafa Tayaranilla on ehdottomasti 
koskettavin ääni. Hänen resitoidessaan 
Koraania puhtaalla kauniisti sointuval-
la äänellä, koko sali hiljenee kuuntele-
maan. Ujosti hymyilevä Mostafa kertoo 
perinneensä kauniin äänensä äidiltään. 
4-vuotiaana hän alkoi opetella ulkoa Ko-
raania äitinsä ohjauksessa ja jatkoi myö-
hemmin yksityisopettajan avulla. Sirat 
al-Nabiin hän liittyi seitsemän vuot-
ta sitten. Ensimmäisen kerran Mostafa 
osallistui Koraanin resitointikilpailuihin 
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8-vuotiaana ja 15-vuotiaana hän voitti 
Iranin mestaruuden.

– Koraanin resitoijan ei välttämät-
tä tarvitse osata arabiankieltä, tärkein-
tä on hyvä ääni. Mestarit erottavat lah-
jakkaat lapset jo varhain ja alkavat opet-
taa heitä. 

Mostafalle tämä oli ensimmäinen 
vierailu ei-islamilaiseen maahan ja iloit-
si siitä kuinka paljon nuoria kävi mos-
keijalla.

– Ihailen heitä, sillä heillähän on va-
paus valita avaavatko he discon vai 
moskeijan oven. 

Sirat al-Nabin johtajana ja keulakuva 
on pyörätuolissa istuva iso mies, Mo-
hammad Mohammadi. Syvällä, peh-

meällä bassolla Mohammadi kertoo 
kuinka hän vammautui Iranin ja Irakin 
välisessä sodassa 28 vuotta sitten vas-
ta 19-vuotiaana. Pioneerijoukkojen mii-
nanraivaajana toimineeseen Moham-
madiin osui taisteluissa kolme luotia, 
joista yksi lävisti käsivarren, yksi osui rei-
teen ja kolmas kohtalokas luoti uppo-
si selkään. 

Mohammadi ei kuitenkaan vaihtaisi 
mitään pois. Hänestä säteilee elämän-
iloa ja hyväntuulisuutta. 

Jumala ohjaa ja antaa mahdollisuuk-
sia. Meidän tulisi olla kiitollinen saamis-
tamme siunauksista ja muistaa, että 
kaikki työ mitä ei ole tehty Jumalalle on 
hukkaan heitettyä.

Paula Kemell
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Palkittu iranilainen elokuvaohjaaja
Majid Majidi on tekemässä huomattavan 
suuruusluokan budjetilla elokuvaa
Profeetta Muhammedin
(rauha hänelle) lapsuudesta.
Kuvaukset tehdään Rajastanisssa
Intiassa. Tämä elokuva on
tuotannoltaan Iranin
elokuvahistorian suurin
elokuva ja sen on tarkoitus
valmistua ensi vuonna.

8                  Salam        
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Profeetta Muhammedin

     lapsuus
(rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen)

Profeetta Muhammedin 
isä Abdullah kuoli hyvin 
nuorena kaukana koti-
seudultaan ja tietämät-
tä, kuinka arvokkaan pe-

rinnön hän tulisi jättämään ihmis-
kunnalle. Abdullahin isällä Abd al-
Muttalibilla oli paljon lapsia, joista 
Abdullah oli hänelle kaikkein rak-
kain. Abdullahin syntyessä Abd al-
Muttalib uhrasi sata kamelia, joiden 
lihan hän jakoi Mekan köyhille. 

Abdullah oli palaamassa kauppa-
matkalta Syyriaan, kun hän sairastui 
ja kuoli pian sairastumisen jälkeen. 
Abd al-Muttalib oli murheen mur-
tama poikansa kuoleman johdosta, 
mutta sai lohtua pojanpojan synty-
mästä. Hän nimesi lapsen Muham-
mediksi, joka oli tuohon aikaan hy-
vin epätavallinen nimi ja huolehti 
hänestä hyvin ja rakasti häntä pyy-
teettömästi.

Tuohon aikaan kaupunkiyhtei-
söissä asuvilla arabeilla oli tapana 
lähettää vastasyntyneet vauvat be-
duiinin imetettäväksi uskoen, et-
tä autiomaan vapaa ja terveellinen 
ympäristö vaikutti lapsen henkiseen 
ja fyysiseen kasvuun positiivisesti. 
Myös Muhammed lähetettiin Banu 
Sa’din heimoon kuuluvan Halimah-

nimisen imettäjän hoiviin. Halimah 
huolehti Muhammedista noin kuu-
si vuotta. Muhammedin äiti, Ami-
na, joka oli siis menettänyt miehen-
sä pian avioliiton solmimisen jäl-
keen, ja suri miestään kovasti. Kun 
Muhammed palasi äitinsä luokseen, 
he lähtivät yhdessä Medinaan vie-
railemaan sukulaisissa ja Abdullahin 
haudalla. He viipyivät matkalla kuu-
kauden, mutta paluumatkalla Ami-
na sairastui ja kuoli. Näin Muham-
med jäi täysin orvoksi vasta kuusi 
vuotiaana. 

Isoisän hoivissa
Kun Muhammed palasi Mekkaan 
äidittömänä, hänen isoisänsä Abd 
al-Muttalib huolehti hänestä. Abd 
al-Muttalib rakasti Muhamme-
dia ja kuljetti häntä mukanaan jo-
pa quraishilaisten jalosukuisten ko-
kouksissa, vaikka vanhemmat mie-
het osoittivat närkästystään ja halu-
sivat ajaa Muhammedin pois. Abd 
al-Muttalibin rakkaudesta ja huo-
lenpidosta huolimatta orpous jät-
ti jälkensä Muhammediin. Perimä-
tietojen (hadith) mukaan hän sanoi: 
’Silitä orvon päätä ja kunnioita hei-
tä, jotka ovat kaukana kotoaan, sillä 
minäkin jäin orvoksi pienenä ja ai-

kuisena jouduin lähtemään kodis-
tani.’ ja ’Hän, joka huolehtii orvosta 
ja kasvattaa hänet aikuiseksi, istuu 
minun vierelläni paratiisissa.’ 

Muhammed tuli kohtaamaan 
kuitenkin vielä lisää surua, sillä hä-
nen isoisänsä kuoli kahden vuo-
den päästä. Nämä koettelemukset 
ja tuskalliset kokemukset luonnol-
lisesti vaikuttivat häneen ja tekivät 
hänestä kärsivällisen ja kasvattivat 
hänen itsehillintäänsä.

Sedän kodissa
Kuolinvuoteellaan Abd al-Muttalib 
halasi Muhammedia ja antoi hänet 
poikansa Abu Talibin hoiviin. Abu 
Talib oli hyvin kunnioitettu arabi-
heimojen keskuudesta ja hän oli 
myös Hashem-klaanin päällikkö. 
Abu Talib lupasi isälleen huolehtia 
Muhammedista ja tekikin niin nel-
jäkymmentä vuotta puolustaen tä-
tä vilpittömästi, rohkeasti ja uhrau-
tuvaisesti elämänsä loppuun asti. 
Abu Talebin vaimo Fatimah hoivasi 
ja rakasti Muhammedia kuin omaa 
lastaan. Muhammedin hyvä käy-
tös ja sopuisa luonne saivat myös 
muut perheenjäsenet rakastamaan 
häntä. 

Paula Kemell

Salam                  9



10                Salam        

”Etkö näe, että Jumalaa ku-

martaa kaikki, mikä taivaas-

sa ja maassa on: aurinko, kuu, 

tähdet, vuoret, puut, eläimet 

ja monet ihmiset, mutta toiset 

ansaitsevat rangaistuksen. Ke-

net Jumala saattaa häpeään, 

sille et löydä kunnian palaut-

tajaa. Jumala tekee, mitä tah-

too.” (22:18)

P
yhässä Koraanissa on pal-
jon kertomuksia eläimis-
tä. Niissä kerrotaan esi-
merkiksi eläinten ja ih-
misten välisistä suhteista 
tai eläinten suhteesta Ju-
malaan.

Eri eläinlajit Koraanissa
Koraanissa on mainittu useita eläimiä 
nimeltä. Melkein kaikista eläinryhmis-
tä on mainittu yksi esimerkki, kuten lin-
nuista tai eläimistä, jotka elävät vedessä 
tai maan päällä. Samoin Koraanissa on 
kertomuksia eläimistä, joilla on kaksi tai 
neljä jalkaa tai jotka matelevat maassa.

Miksi Jumala mainitsee eläimiä Koraa-
nissa? Ehkä paras vastaus, jonka voimme 
antaa tähän, on se, että kaikki eläimet 
ovat Jumalan luomia ja ne ovat osoi-
tus Jumalan olemassaolosta. Jokaisessa 
mainitussa eläimessä on jokin erityispiir-
re. Esimerkiksi mehiläinen kerää huna-
jaa ja siitä on hyötyä ihmisille. Hevonen 
kantaa tavaroita ja ihminen voi ratsas-
taa sillä. Lehmä sen sijaan pystyy tuot-
tamaan maitoa, jota ihminen voi käyt-
tää. Tällaisia esimerkkejä eläimistä, joista 
on hyötyä ihmisille, on paljon Koraanis-
sa. Ehkä tärkein tarkoitus tällä on se, et-
tä me tarvitsemme näitä eläimiä ja eri-
tyisen tarpeellisia tarpeellisia ne olivat 
siihen aikaan, kun Koraani ilmestyi pro-

feetalle (rauha hänelle ja hänen perheel-
leen).

Kun tarkkailemme eläimiä ja tutkim-
me niitä, se saa meidät ymmärtämään 
Jumalan suuruutta enemmän. Koraa-
nissa on viisi suuraa eli Koraanin lukua, 
jotka on nimetty eläimen mu-
kaan: Lehmän suura (surat 
al-baqara), Mehiläisten suu-
ra (surat an-nahl), Muurahais-
ten suura (surat an-naml), 
Hämähäkin suura (surat al-
’ankabut) ja Norsun suura (surat al-
fil). Jokainen näistä eläimistä on eri ko-
koinen. Näitä Koraanin suuria ja eläimiä 
tutkimalla huomaamme Jumalan Vii-
sauden ja Mahdin. Eläinten suhde ih-
misiin

Koraanissa on ilmoitettu myös ihmis-
ten ja eläinten välisistä suhteista, kuten 
esimerkiksi kertomuksessa profeetta 
Salomonista (rauha hänelle) ja harjalin-
nusta. Siitä me näemme, kuinka harjalin-
tu keräsi tietoja  profeetta Salomonille. 
Muurahaisten suurassa puolestaan ker-
rotaan  siitä, kuinka muurahaiset puhui-
vat profeetta Salomonin kanssa.

Riviin järjestettyjen suurasta (surat 
as-saffat) löytyy  kertomus profeetta 
Joonasta (rauha hänelle), joka asui va-
laan vatsassa jonkin aikaa. TH:n suuras-

sa (surat taha) kerrotaan profeetta Moo-
seksesta (rauha hänelle) ja isosta käär-
meestä. Kalat on mainittu Kumpujen 
suurassa (surat al-a’raf). Koraanissa mai-

nitaan myös esimerkiksi heinäsir-
kat ja millaista tuhoa ne voivat aihe-
uttaa viljelmille. Nämä on mainittu 

Kumpujen suurassa ja Kuun suurassa 
(surat al-qamar).

Eläinten suhde Jumalaan
Koraanissa on esimerkkejä myös 

eläinten suhteesta Jumalaan. Paras esi-
merkki on Mehiläisten suurassa, jos-
sa mehiläinen sai ilmestyksen Juma-
lalta. Toiseksi voidaan mainita profeet-
ta Mooseksen kertomus, jossa sauva 
muuttuu ensin isoksi käärmeeksi ja sit-
ten takaisin sauvaksi.

Norsun suurassa mainitaan kertomus 
lintuparvesta, joka esti Abrahaa tuhoa-
masta Kaabaa, kun tämä hyökkäsi Mek-
kaan. Linnuilla oli nokissaan ja jaloissaan 
pienet kivet, joilla ne tuhosivat Abrahan 
armeijan. Miksi ne tekivät niin? Syy on 
siinä, että Abrahan oli tarkoitus tuho-
ta Jumalan uskonto. Hänen tarkoituk-
sensa oli tuhota Kaaba, jotteivat ihmi-
set palvoisi Jumalaa. Nämä linnut halu-
sivat puolustaa sitä ja estivät sen tuho-
amisen. Eli joskus Jumala lähettää eläi-
miä työkomennuksille.

Myös Kainin ja Abelin tarinassa Juma-
la lähetti korpin työkomennukselle teke-
mään jotain. Koraanissa sanotaan: ”Ju-
mala lähetti korpin kuopimaan maata 
näyttääkseen hänelle, kuinka hän voisi 
kätkeä veljensä ruumiin. Hän huudahti: 
’Voi minua, minä en kyennyt tämän kor-
pin tavoin kätkemään veljeni ruumista.’ 
Näin hän alkoi katua.” (5:31) ” Koska Kain 
surmasi Abelin ja Kain ei tiennyt, mitä 
hänen pitäisi tehdä ruumiille, Jumala 
antoi korpille määräyksen, että sen piti 
haudata jotain sen lähellä, jotta Kain nä-
kisi sen. Näin korppi opetti Kainille, mi-
ten vainaja pitää haudata.

Näiden eläinten asema Jumalan sil-
missä on todella korkea, koska Jumala 
osoittaa näiden eläinten olemassaolos-
sa oman luomakuntansa mahtavuuden. 
Laukkaavien suurassa (surat al-’adijat) 
Jumala vannoo hevosen nimeen.

Koraanissa kerrotaan myös kameleis-
ta. Kamelit ovat kuumassa ilmastossa 

Eläimet jumalanpalvojina
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Eläimet jumalanpalvojina

asuville arabeille elintärkeitä, koska ne 
pystyvät kulkemaan aavikolla ilman vet-
tä pitkiä matkoja. Samoin ne ovat tärkei-
tä kylmässä ilmastossa asuville ihmisille, 
kuten esimerkiksi joillain vuoristoalueil-
la Kiinassa. Kamelit ovat mielenkiintoi-
sia eläimiä. Muun muassa kamelin silmä 
on siitä erikoinen, että siinä on kaksi luo-
mea, jotka ovat päällekkäin. Kameli pys-
tyy sulkemaan toisen luomen ja avaa-
maan toisen luomen. Jumala kysyykin 
Koraanissa ”Eivätkö he mieti, kuinka ka-
melit on luotu...” (88:17).

Eläinten ja Jumalan välinen suhde 
on kuitenkin paljon syvempi kuin mi-
tä tässä on mainittu. Monille herää ky-
symys, Onko eläimillä tunteita ja ajatuk-
sia? Jumala on maininnut tästä asias-
ta monessa Koraanin kohdassa. Juma-
la on kertonut esimerkiksi siitä, kuinka 
eläimet palvelevat Jumalaa. Yksi tällai-
sista esimerkeistä on koira, joka oli luo-
lassa nuorukaisten kanssa. Nämä luolan 
asukkaat olivat nuorukaisia, jotka pake-
nivat luolaan ja hakivat turvaa sieltä, kun 
heitä vainottiin uskonnon tähden. Mat-
kan varrella koira liittyi heidän seuraan-
sa. Nuorukaiset yrittivät päästä eroon 

koirasta, mutta koira antoi heidän ym-
märtää, että se haluaa tulla nuorukais-
ten kanssa luolaan, ja että myös se pal-
voo Jumalaa.

Jumala sanoo Koraanissa, että kaikki 
maassa luodut olennot on luotu palve-
lemaan Jumalaa: ”Etkö näe, että Jumalaa 
kumartaa kaikki, mikä taivaassa ja maas-
sa on: aurinko, kuu, tähdet, vuoret, puut, 
eläimet ja monet ihmiset, mutta toiset 
ansaitsevat rangaistuksen. Kenet Juma-
la saattaa häpeään, sille et löydä kunni-
an palauttajaa. Jumala tekee, mitä tah-
too.” (22:18)

Tämä on kaunis esimerkki eläinten 
suhteesta Jumalaan ja siinä on opetus 
Jumalan palvelemisesta.

Miksi meillä on näin paljon esimerk-
kejä eläimistä Koraanissa? Jumala antaa 
näissä jakeissa vastauksen monille kysy-
myksille. Esimerkiksi JS:n suuran (surat 
ja-sin) jakeissa 71-73 sanotaan ”Eivätkö he 
näe, että me olemme luoneet heille kät-
temme työllä karjaeläimiä, joita he nyt 
omistavat, ja olemme alistaneet ne heil-
le. Toisilla niistä he voivat ratsastaa, tois-
ten lihaa he voivat syödä. He voivat hyö-
tyä niistä monin tavoin ja juoda niiden 

maitoa. Eivätkö he sitten ole kiitollisia?”
Yksi  syy, miksi eläimet on mainittu 

Koraanissa, on se, että kiittäisimme Ju-
malaa.

Valtiuden suuran (surat al-mulk) ja-
keessa 19 on sanottu: ”Eivätkö ihmiset 
sitten katso lintuja, jotka lentävät par-
vina heidän yllään siipiään räpytellen? 
Vain Armollinen saa ne pysymään ilmas-
sa. Hän on Kaikkitietävä.”

Jumala antaa nämä esimerkit, jotta 
ymmärtäisimme Hänen suuruutensa.

Yhteisöllisyys
Allamah Tabatabai, suuri islaminoppi-
nut, on esittänyt yhden eläimiä koske-
van puheen. Hän sanoi: Jos me luem-
me Koraanista näitä kohtia, jotka ker-
tovat eläimistä ja tarkkailemme, kuinka 
ne liikkuvat yhdessä, kuinka ne on luo-
tu ja mitä ominaisuuksia niillä on, huo-
maamme Jumalan tiedon ja suuruu-
den ja ymmärrämme sitä. Jos katsom-
me, kuinka Koraanissa mainitut eläimet, 
kuten muurahainen ja mehiläinen, elä-
vät yhteisöissä, ja kuinka jotkut eläimet 
elävät itsekseen, kuten käärme ja jot-
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kut linnut, näemme luomakunnan ja 
Jumalan suuruuden ja Hänen kykynsä 
luoda kaiken tämän.

Jumala sanoo Karjan suuran (surat al-
an’am) jakeessa 38: ”Kaikki maassa kulke-
vat eläimet ja siivillään lentävät linnut 
ovat kansoja kuten tekin. Me olemme 
merkinneet kaiken Kirjaan. Kaikki koo-
taan Herransa luo.” Ei ole olemassa siis 
yhtään sellaista oliota tai luotua, joka 
ei kuuluisi johonkin sosiaaliseen yhtei-
söön. Esimerkiksi linnuilla on johtava lin-
tu, leijonilla on kuningas ja muurahaisil-
la on kuningatar ja työläiset. Kaikilla on 
omat tehtävänsä ja ne elävät harmoni-
assa omissa yhteisöissään osana luoma-
kuntaa.

Allamah Tabatabai on sanonut Ko-
raanin selityskirjassaan, että eläimet 
ovat samanlaisia kuin ihmiset. Ne osaa-
vat ajatella, ne palvovat Jumalaa ja tietä-
vät asioita. Neuvonpidon suuran (surah 
ash-shura) jakeessa 11 sanotaan: ”Hän 
on taivaan ja maan luoja ja Hän on an-
tanut sekä teille että eläimille puolisoi-
ta, niin että voitte lisääntyä. Mikään ei 
ole Hänen kaltaisensa. Hän on Kuule-
va, Näkevä.”

Allamah Tabatabai on sanonut jois-
tain Koraanin jakeista, että eläimet sa-
moin kuin ihmiset heräävät henkiin 
Tuomiopäivänä, koska ihmiset kohte-
levat eläimiä huonosti. Tästä voidaan 
päätellä, että islamissa eläinten oikeu-
det ovat tärkeitä. Myös eläimet mene-
vät joko Paratiisiin tai Helvettiin. Ne ei-
vät ole kuitenkaan samanlaisia kuin ih-
misten Paratiisi tai Helvetti, koska eläi-
millä ei ole vapaata tahtoa.

Allah omistaa kaiken
Kuten edellä on sanottu, eläimistä on 
ihmisille paljon hyötyä. Joidenkin eläin-
ten lihaa käytämme ravinnoksemme. 
Joku saattaa kysyä, miksi islam on kiel-
tänyt kuitenkin joiden eläinten lihan, 
kuten esimerkiksi sian, tai joidenkin 
villieläinten syömisen? Koraanin mu-
kaan tällaiset eläimet vaikuttavat ihmi-
sen sieluun, jos ihminen syö niitä. Sen 
vuoksi islamissa kehoitetaan syömään 
lampaan lihaa tai kalaa. Samoin isla-
missa sanotaan, että kun eläin teuras-
tetaan, niin se täytyy tehdä Jumalan ni-
meen, koska eläimet ovat Jumalan luo-
mia. Sillä tavalla pyydämme luvan Ju-
malalta eläimen teurastamiseen. Eläin-
ten oikea omistaja on Jumala..
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Hirvi

Hirvi on rauhallinen kas-
visyöjä, hämärä- ja päi-
väeläin sekä nopea ja 
kestävä juoksija.

Uroshirvi elää yksin, 
kun taas naaras elää vasojensa kanssa.

Hirvikanta on puolittunut metsäs-
tyksen takia, mutta yhä noin 80000 
hirveä elää maamme metsissä. Suo-
men riistakeskus myönsi vuonna 2011 
noin 55600 hirvenpyyntilupaa. Eten-
kin pohjoisen Suomen hirvikanta on 
laskussa.

Suuri osa hirven ajasta kuluu syö-
miseen. Kesällä hirvi syö helposti jopa 
40 kg vuorokaudessa ja talvisinkin 20 
kg. Skandinaavinen hirvisonni voi pai-
naa jopa 700- 800 kg ja olla yli kaksi 
metriä korkea eli noin kaksi kertaa kar-
hua suurempi. Naaras painaa yleensä 
enintään 350 kg. Hirvellä on hyvä kuu-
loaisti ja se pystyy määrittämään etäi-
syyden melko hyvin. Myös sen haju-
aisti on erinomainen.

Suomessa sattuu vuosittain liiken-
teessä 300 hirvikolaria, joissa kuolee 
keskimäärin 4-5 ihmistä ja loukkaan-

Hirvi on pohjoisiin oloihin 

sopeutunut eläinlaji, jonka 

ontot karvat suojaavat sitä 

pakkaselta. Pitkien vahvojen 

raajojensa avulla se pystyy 

juoksemaan kovaa ja kah-

laamaan lumessa.

tuu noin 200 ihmistä. Ajoneuvon ja hir-
ven törmäys aiheuttaa useimmiten va-
kavia vahinkoja molemmille osapuolille.

Hirvenliha on 
harvojen herkkua 

Hirven liha on vähärasvaista ja sisältää 
runsaasti valkuais- ja kivennäisainei-
ta sekä vitamiineja. Muslimien määrän 
kasvaessa Suomessa toivoisi, että myös 
halal -hirvenlihan saanti olisi mahdol-
lista.

Miksi halal?
Halal-liha on muslimien oikeaoppisesti 
teurastettua lihaa. Arabiankielinen sana 
”halal” tarkoittaa islamin sääntöjen mu-
kaan sallittua. Esimerkiksi kanan-, nau-
dan- ja lampaanlihan syöminen on is-
laminuskossa sallittua, jos teurastukses-
sa on noudatettu islamilaisia teurastus-
sääntöjä. Säännöt ovat yksinkertaisia: 
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Hirvi

Eläimen pää käännetään kohti Mekkaa, 
eläimen kaulavaltimo leikataan auki ja 
samanaikaisesti lausutaan Bismillah (Ju-
malan nimeen). Kaiken veren annetaan 
valua kuiviin. Tällä tavalla teurastetusta 
lihasta tulee ”halal” ja muslimitkin voi-
vat sitä syödä.

Jahangir Safiyari

Tiesitkö että:
• Hirvi on Suomen 

suurin eläin.
• Hirviä elää 

koko Suomessa.
• Hirvi on Norjan 

kansalliseläin.
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Helsingin Yliopiston almanak-

katoimistolla on tekijänoikeu-

det nimipäivälistaan. Vain ylei-

set etunimet pääsevät kalen-

teriin. Aikaisemin kalenteriin 

pääsemiseksi vaadittiin, et-

tä nimen tulee olla ainakin tu-

hannella henkilöllä. Tänä päi-

vänä kalenteriin pääsee, jos ni-

mi on 500 henkilöllä. 

Suomessa nimipäiviä on vietet-
ty jo 1300-luvulta lähtien. Ni-
mipäivän vieton juuret tule-
vat keskiaikaisesta pyhimyska-
lenterista, johon katolinen ja 

ortodoksinen kirkko lisäsivät pyhimys-
ten ja martyyrien muistopäiviä. Nimi-
päivän vietto oli niin juurtunut suoma-
laisiin, että siitä ei luovuttu reformaa-
tionkaan myötä. Nykyään nimipäivil-
lä ei ole enää uskonnollista merkitys-
tä ja 1800-luvulla nimipäiväkalenteriin 

alettiin lisätä myös ei-kristillisiä 
nimiä. Nimipäiväkalenterei-

ta on edelleen monissa 
muissakin Euroopan 

ja Latinalaisen Amerikan maissa. Orto-
doksit juhlivat edelleen nimipäiväsan-
karin ohella myös kyseistä pyhimystä.

Päivien nimet
Jo muinaisessa Babyloniassa kuukau-
si jaettiin seitsemän päivän jaksoihin ja 
päivät nimettiin Auringon, Kuun ja vii-
den paljaalla silmällä erottuvan planee-
tan mukaan. Nämä puolestaan olivat jo 
aiemmin nimetty babylonialaisten ju-
malien mukaan: Merkurius, Venus, Mars, 
Jupiter ja Saturnus. 

Latinassa näistä planeetoista käytet-
tiin roomalaisten jumalien nimiä, kun 
taas germaanisissa kielissä päivät nimet-

tiin germaanisten jumalten ni-
mien mukaan. Suomen kie-

leen germaaniset nimet 
tulivat ruotsin kie-
len kautta. Latinas-
sa viikon ensimmäi-
nen päivä, sunnun-
tai, on nimetty Au-

ringon mukaan (Solis 
dies). Toinen päivä on 
nimetty Kuun mukaan 
(Lunae dies). Ensimmäi-

sen vuosisadan roomalaisille lauantai oli 
viikon ensimmäinen päivä aina siihen 
asti kunnes auringon palvonta yleistyi 
ja sunnuntai kiilasi lauantain edelle vii-
kon ensimmäiseksi päiväksi. 

Itäisen Välimeren kielissä kuten 
hebreassa viikonpäivät ovat nimetty yk-
sinkertaisesti järjestysnumeroilla paitsi 
seitsemäs päivä, joka on ’sabbath’.  Ara-
biankielessä se on myös as-Sabt,  mutta 
perjantai on al-Jum’ah, joka saa nimen-
sä muslimien perjantaina suorittamas-
ta yhteisrukouksesta. Myös venäjän-, vi-
ron- ja persiankielissä viikonpäivät ovat 
nimetty järjestysnumeroilla. 

Pyhäpäivä
Myös juutalaiset ovat laskeneet aikaa 
viikoissa. Heidän viikkonsa, samoin 
kuin kristittyjen, juontaa juurensa luo-
miskertomuksesta, jonka mukaan Ju-
mala loi taivaan ja maan kuudessa päi-
vässä ja lepäsi seitsemäntenä. Juuta-
laisten pyhäpäivä on viikon seitsemäs 
päivä sabatti. Kristityt viettävät pyhä-
päivää perinteisesti sunnuntaisin. Roo-
man keisari Konstantinus I Suuri (272-
337) palvoi Mitraa, Auringon jumalaa, 
kunnes erään taistelun kynnyksellä nä-
ki näyn, jossa auringossa oli risti, johon 
oli kirjoitettu sanat ’voita tällä’. Hän ju-
listautui kristityksi ja pyhitti sunnun-
tain ’Jumalan päiväksi’ ja kielsi työn-
teon sunnuntaisin. Islamis-
sa perjantai on uskonnol-
lisesti muita päiviä merkit-
tävämpi, sillä silloin musli-
mit kokoontuvat yhteiseen keskipäi-
vän rukoukseen Salat al-Jum’ah, mut-
ta perjantai ei kuitenkaan ole varsinai-
nen lepopäivä.

Paula Kemell

Nimipäivä
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Sunnuntai – Aurinko
Maanantai – Kuu
Tiistai – Mars
Keskiviikko – Merkurius
Torstai – Jupiter
Perjantai – Venus
Lauantai – Saturnus
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Jumalan Nimet:

Isma al Husna
Hän on Jumala, Luoja, 
Laatija, Muovaaja. 
Hänelle kuuluvat 
kaikki kauneimmat 
nimet, ja kaikki, mikä 
on taivaassa ja maassa, 
ylistää Häntä. Hän on 
Mahtava, Viisas”. 
(59:24)

”

...jotka uskovat 
ja joiden sydän 
tyyntyy Jumalan 
muistelemisesta. 
Eivätkö sydämet 
tyynnykin Jumalan 
muistelemisesta!” 
(13:28)

”

Sunnuntai
Al Fattah
Avaaja
Allah suo menestystä kaikissa tekemi-
sissä.

Maanantai
Al Latiif
Laupias
Allah antaa runsaan elannon.

Tiistai
Al Qaabidh
Valtaaja
Allah täyttää toiveet.

Keskiviikko
Al Muta’aali
Kaikkein Korkein
Allah suo arvostetun ja hallitsevan 
luonteen.

Torstai
Ar Razzaaq
Elannon Antaja
Allah suo monia siunauksia.

Perjantai
An Noor
Valo
Allah saa ihmiset kunnioittamaan.

Lauantai
Al Ghaniji
Itseriittoisa
Allah monikertaistaa omaisuuden.
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‘Sano: Rukoilkaa Jumalaa tai rukoilkaa 
Armollista. Miten rukoilettekin, kuulu-
vat kaikki kauneimmat nimet Hänelle....’ 
(17:110)

Ihminen kaipaa tietoa Jumalasta (Al-
lah). Jumalan nimien, jotka ovat Hänen 
attribuuttejaan, kautta meillä on mah-
dollisuus yrittää ymmärtää Hänen ole-
mustaan. Jumala on sanonut, että mei-
dän tulisi pyytää haluamaamme asiaa 
Häneltä Hänen nimiensä kautta.

Joidenkin oppineiden mukaan Alla-
hilla on jopa 3000 nimeä, joista enkelit 
tietävät 1000 ja profeetat 1000. Tooras-
sa, Psalmeissa ja Uudessa Testamentis-
sa on kussakin mainittu 300 Jumalan ni-
meä ja Koraanissa 99. Viimeinen nimi, jo-
ta kutsutaan Ism Allah al-Azamiksi eli Al-
lahin Suurimmaksi Nimeksi, on vain Al-
lahin tiedossa. Koraanissa mainitut 99 
Allahin kaunista nimeä, Isma al Husna, 
ovat Allahin lahja ihmisille, jotka voivat 
niiden avulla ylistää Häntä. Nämä 99 
nimeä kuvastavat Allahin ominaisuuk-
sia ja ne sisältävät salaisia voimia, joi-
den toistaminen, dhikr, ei ole pakollista, 
mutta olennainen osa Jumalan palvele-
mista. Toistaessaan Allahin nimiä, usko-
va saa lukemattomia siunauksia.  

Perimätiedon mukaan jokainen vii-
konpäivä on omistettu tietylle Jumalan 
nimelle ja toistamalla niitä heti aamu-
rukouksen jälkeen uskova saa erityisiä, 
juuri sille nimelle ominaisia, siunauksia.

Paula Kemell
Koraanin käännökset: 

Jaakko Hämeen-Anttila
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joosef ja PotifaRin vaimo ZulaiK-
ha PeRsialaisen taitelijan miniatyyRi-
maalauKsessa vuodelta 1488. 16                Salam        
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E
päilemättä koetus osoit-
taa ihmisen kärsivälli-
syyden.  Mikä oli  Pro-
feetta Joosefin (rauha 
hänelle) koetus ja kuin-
ka kärsivällisesti hän 
kesti koettelemuksen-
sa? Koraanin mukaan  

Joosefin koetukset olivat moninaiset 
ja niistä kerrotaan suurassa 12, joka 
on nimetty hänen mukaan  Joo-
sefin suuraksi.

Suuran mukaan muiden 

Joosefin (rauha hänelle)

    kärsivällisyys
kateus ajoi Joosefin koettelemuksiin jo 
hänen ollessa vasta pieni lapsi.  Joose-
fin veljet juonittelivat häntä vastaan ja 
heittivät hänet pimeään kaivoon. Sitten 
Joosef myytiin orjana hyvin halvalla hin-

nalla ja hän joutui sitä kautta Egyptiin 
erään ministerin taloon.  Siinä talossa 
häntä kohtasi uusien koettelemusten 
aika, mutta tällä kertaa koetus oli vielä 
vaikeampi ja ankarampi kuin edelliset. 

Joosefin sydän oli täynnä Jumalan 
rakkautta ja vakuuttunut Jumalan hy-

jubb yussef, Kaivo johon PRo-
feetta joosef (Rauha hänel-

le) jätettiin,   sijaitsee ga-
lileassa  matalan KuKKu-

lan länsiPuolella. Kaivo 
on halKaisijaltaan noin 

metRin ja sen syvyys 
on Kymmenisen 

metRiä. 
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vyydestä. Joosefin isä, Profeetta Jaakob, 
oli täyttänyt Joosefin sydämen rakkau-
della ja palvonnalla Allahin ykseyttä koh-
taan.  Lisäksi Allah näytti Joosefille unis-
sa, että hänestä tulee esi-isiensä Aab-
rahamin, Iisakin ja Jaakobin tavoin pro-
feetta. Joosef ei  menettänyt toivoa Ju-
malan armosta edes silloin, kun hän oli 
pimeässä kaivossa tai vankilassa.  Juma-
la lähetti Joosefille profetiuden osoitta-
en, että hän selviää tästä ja vielä tapaa 
veljensä ja paljastaa heidän juonittelut.

Allahin siunaukset ovat lohduttaneet 
Joosefin elämää hänen kulkiessa koette-
lemusten läpi. Profeetta Joosef oli kärsi-
vällinen, vaikka koetukset olivat äärim-
mäisen kitkeriä. Hän ei koskaan epäillyt 
Jumalan armoa eikä luovuttanut, vaan 
näki kaikessa Jumalan siunauksen ja asi-
oiden kauniin puolen. Monet Joosefin 
suuran jakeet kertovat  Joosefin kärsiväl-
lisyydestä ja hänen pidättäytymistä Ju-
malan tiellä. Tämä tulee ilmi jakeessa 101, 
jossa Joosef rukoilee Jumalaa sanomal-
la: ’Herra! Sinä olet jo antanut minulle 
valtaa ja opettanut minua selittämään 
tapaukset. Taivaitten ja maan Luoja! Sinä 
olet auttajana tässä maailmassa ja tule-
vassa.’ Tämä osoittaa kuinka Joosef nä-

ki Luojansa ohjauksen kaikissa asioissa.

Suurin koettelemus

Joosefin vaikein koetus oli ehkä minis-
terin vaimon Zulaikhan, asettama hou-
kutus. Sillä siinä toteutuivat kaikki teki-
jät, jotka olisivat voineet mahdollistaa 
Joosefin poikkeamisen Jumalan polul-
ta: paikka, aika ja muut olosuhteet oli-
vat ideaalisia Jumalan polulta pois läh-
temiselle.

Joosef oli huoneessa yksin ’Potifarin’ 
vaimon kanssa, ovet kiinni, verhot sul-
jettuina. He olivat hyvin salaisessa pai-
kassa eikä kukaan olisi voinut tietää vai-
mon aviorikoksesta. Joosefilla ei  myös-
kään ollut asemaa vastustaa tai estää 
vaimon juonittelua. Hänellä oli vain yk-
si voima: usko ja luottamus Jumalaan.  
Rakkaus Jumalaan oli täyttänyt Joose-
fin sydämen niin, että siinä ei ollut tilaa 
muille asioille.  

Suurajatollah Tabatabai sanoi kirjas-
saan: ’Joosefin koetus on ollut suuri. Ke-
nen tahansa ihmisen sydän voi luopua 
minä hetkenä hyvänsä, paitsi heidän, 
jotka elävät Jumalan rakkaudessa, sillä 

Jumalan rakkaus tuhoaa kaikki koetuk-
set ja saa suuretkin ongelmat näyttä-
mään pieniltä.’  

Yhteiskunnalliset koetukset

Yllämainitut koetukset olivat yksilön 
kohtaamia koetuksia, mutta Joosefilla 
oli myös koko yhteisöä koskevia koe-
tuksia. Joosefista tuli lopulta Egyptin 
valtion varainhoitaja. Korruptio houkut-
telee monia tällaisissa viroissa olevia ih-
misiä, olivatpa nämä uskonnollisia joh-
tajia taikka tavallisia ihmisiä. Mutta Joo-
sef oli erilainen. Hänen sydämessään 
ei ollut paikkaa rakkaudelle rahaa koh-
taan. Joosef hoiti valtion tulot ja menot 
niin hyvinä kuin huonoina vuosina kor-
ruptoitumatta.  Joosefin suura kuvailee 
Joosefia raha- asioissa seuraavasti : ’Joo-
sef vastasi: Määrää valtakunnan aarteet 
minun hoitooni, minä olen totisesti val-
pas, viisas.’ (12:55)

Kirjoittaja:  
Suurajatollah 

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

Kaivon yläPuolelle on RaKennettu KuPoliKatos neljän Pylään vaRaan ja sen ymPäRillä on vanhoja hautoja.  
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Jokainen muslimi tietää ja tun-

nustaa, että Koraani on arvok-

kain kirja, joka löytyy maan 

päältä. Kirja koostuu mitä par-

haimmista jakeista ja kerto-

muksista, sillä se on Allahin 

kirja. Allahille kuuluvat kaik-

kein ylhäisimmät adjektiivit ja 

nimet. 

A
llah on kuvaillut Joo-
sefin suuraa sano-
malla (12:3): ’Me ai-
omme kertoa sinulle 
erään kertomuksista 
parhaimman ilmais-
ten sen sinulle tällä 
Koraanilla…’. Joose-

fin suuraa tutkittaessa herää kysymys, 
miksi Allah käytti tästä kertomuksessa 
ilmaisua ’kertomuksista parhaimpia’? 
Varsinkin kun muslimit tunnustavan 
Koraanin kaikkien jakeiden olevan par-
haita. Miksi tämä suura olisi merkityk-
sellisempi kuin muut Koraanin suurat? 
Lisäksi muista Koraanin kertomuksista  
poiketen Joosefin kertomus kerrotaan 
hyvin yksityiskohtaisesti. Mielenkiintois-
ta on myös se, että suuran lopussa ole-
vissa jakeissa sanotaan Joosefin kerto-

muksen jokaisen yksityiskohdan olevan 
opetus viisaille ja älykkäille. Tästä syystä 
myös Sayed Kamal Al-Haydari käy laa-
jan pohdiskelun käsitelläkseen Joosefin 
suuran yksityiskohdat. Suuran lopussa 
sanotaan (12:111): ’Totisesti, näissä kerto-
muksissa on opetus ymmärtäväisille ih-
misille. Tämä ei ole sepitetty satu, vaan 
vahvistus ennen tapahtuneelle, selitys 
kaikkeen sekä johdatus ja armonosoi-
tus niille, jotka uskovat.’

Koraanin selityskirjassaan  Al Mizan, 
ajatollah Seyed Allahmah Tabatabaei kir-
joittaa, että suuran merkitys on ilmais-
ta Allahin lojaalisuus vilpittömälle ja Al-
lahia rakastavalle palvelijalle. Allah ku-
vaili Josefia sanomalla (12:24): ’Totisesti, 
hän oli Meidän uskollisia palvelijoitam-
me.’ Allah valitsee vilpittömät palvelijat, 
kasvattaa ja lopuksi jalostaa heitä Itsel-

Inspiraatio
Joosefin suurasta
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leen. Koetukset tulevat niiden ihmisten 
kautta, jotka ovat kyseisen palvelijan vi-
hollisia. Viholliset yrittävät näillä koetuk-
silla vähätellä ja alentaa palvelijan arvoa. 
Koetuksia sanotaan näkyviksi tekijöiksi. 
Näiden koetusten kautta Allah antaa vil-
pittömien palvelijoiden nousta hengel-
lisesti luokseen. 

Joosefin suurassa nämä tekijät olivat 
nimenomaan Joosefille hyödyksi. Joo-
sefin veljien kateellisuus ja Joosefin heit-
täminen kaivoon oli syy, jonka takia Joo-
sef matkusti Egyptiin. Egyptissä hänet 
ostettiin orjana hallitsijan taloon. Hallitsi-
jan vaimon viettely-yritys ja lopuksi Joo-
sefin vangitseminen olivat syyt siihen, 
että Faraon ja Joosefin suhteesta tuli 
vahva. Joosefin verinen paita oli syynä 
Jaakobin sokeutumiseen. Sama paita, oli 
myös syy siihen, että Jakob sai näkönsä 
takaisin. Nämä koetukset olivat Joosefin 
vihollisten aiheuttamia, ja Allah käänsi 
ne Joosefin hyödyksi niin, että Joosefis-
ta tuli Egyptin hallitsija. Koraanissa sano-
taan (12:6): ’Tällä tavoin on Herrasi valit-
seva sinut ja opettava sinulle näiden ta-
pahtumien selityksen, ja Hän on täysin 
käsin siunaava sinut ja Jaakobin lapset, 
niin kuin Hän tätä ennen siunasi esi-isä-
si Aabrahamin ja Iisakin. Totisesti, sinun 
Herrasi on tietävä, viisas.’

Yksi upeimmista kohdista Joosefin 
suurassa on opetus siitä, kuinka Jumalan 
puolella rauhanomaisesti ja kärsivällises-
ti pysyneet ihmiset ovat voittajia. Allahin 
tahto voittaa aina.  Koraani kertoo Joo-
sefin myymisestä orjaksi (12:21): ’Ja egyp-
tiläinen, joka hänet osti, sanoi vaimol-
leen: Pidä hänet vieraan arvossa! Hänes-
tä saattaa olla meille hyötyä, tai ehkä-
pä otamme hänet omaksi pojaksemme.’ 
Tässä vaiheessa Joosef on orja, joka os-
tettiin hyvin halvalla hinnalla (12:20): ’Ja 
he möivät hänet halvalla hinnalla, muu-
tamista hopearahoista; sillä hän oli heil-
le rasitukseksi.’ Jäikö Joosef tähän vai-
heeseen, vai oliko tämä nimenomaan 
lähtökohta hänen seuraavaan askelee-
seensa elämässä? 

Tuolloin oli hyvin ilmeistä, että orjaksi 
ostettu myös kuolisi orjana. Mutta Allah 
oli suunnitellut muuta, sillä heti jakeen 
21 lopussa Allah sanoo (12:21): ’Me an-
noimme Joosefille tuossa maassa olin-
paikan opettaaksemme hänelle näiden 
tapahtumien selityksen. Jumala ilmai-
see itsensä käskyssään, mutta useimmat 
ihmiset eivät sitä ymmärrä.’  Näin Allah 
voitokkaalla tahdollaan tekee halvasta,  
muutaman hopearahan arvoisesta hen-
kilöstä suurmiehen, koska tämä henkilö 
myöntyi Allahin tahtoon. 

Jumalan palvelijana Joosef luovutti it-
sensä täydellisesti Allahille. Niin jokaisen 
muslimin tulee tehdä. Siksi tutkijat sano-
vat, että Joosefin suurassa islamin kuva 
esittäytyy täydellisesti. Joosefin kerto-
mus kuvailee islamin opetusta - ei vain 
hengellisellä tasolla vaan myös uskon-
nollisella ja kasvatuksellisella tasolla. 

Joosefin suuran päähenkilö on Joo-
sef itse. Jakeet kertovat hänestä yksityis-
kohtaisesti. Tämän lisäksi jakeet kerto-
vat muistakin henkilöistä, jotka esiinty-
vät  kertomuksessa vaihtelevasti. Jakeet 
kuvaavat Joosefin isän, Jaakobin, rakas-
tavana ja hellänä isänä. Joosefin vel-
jet puolestaan esitetään kateellisina vi-
hollisina ja Joosefia inhoavina hahmoi-
na. Joosefin ostaneen egyptiläisen vai-
mo on kuvattu  itsensä ja halunsa hyvin 
huonosti hallitsevana hahmona ja rik-
kaiden perheiden naiset taas Joosefia 
houkuttelevina. Ihmisen  luonteenpiir-
teet näkyvät näiden hahmojen ja tun-
teiden kautta hyvin selvästi. 

Joosefin suura kertoo rakkaudesta 
ja Allahin lojaalisuudesta palvelijaansa 
kohtaan. 

Koonnut  H. Al-Hello
Sayed Kamal Al-Haydarin tekstistä

PRofeetta joosef lePää hebRonissa sijatsevassa PatRiaRKKojen haudassa, johon on haudattu myös muun muassa PRofeetat aabRaham and 
isaaK.
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Robab on Afganistanin kansallissoitin. Se on kitaraa muistuttava 
kielisoitin, jonka kieliä voi näppäillä sormilla tai plektralla. 
Robab on valmistettu silkkiäispuusta ja sen alaosa on peitetty 
pukinnahalla. Robabilla on 3 pääkieltä, jotka on valmistettu 
perinteisesti eläimen suolista, ja 12 sivukieltä, jotka ovat 
metalliset. Nykyään pääkielet valmistetaan kuitenkin usein 
nailonista, koska se on halvempaa.

Suomessa asuva Fahim Hasan on soittanut robabia lapsesta 
saakka. Fahimin isä työskenteli musiikinopettajana Afganistanin 
ainoassa näkövammaisten koulussa. Fahim ei opiskellut 
siellä, mutta hän näki isänsä soittavan kaikenlaisia soittimia 
kotona. Välillä isä opasti Fahimia soittamisessa ja auttoi 
häntä kehittymään soittotaidoissaan, vaikkei ollutkaan hänen 
varsinainen opettajansa. Isänsä innoittamana myös Fahim halusi 
oppia soittamaan erilaisia soittimia, kuten esimerkiksi kitaraa ja 
viulua. Kuitenkin enimmäkseen hän on soittanut robabia.

Fahim Hasan ei ole esiintyvä taiteilija, vaan hän on soittanut 
robabia omaksi ilokseen. Kuitenkin vuonna 2006 Fahim 

esiintyi YLE1 tv-kanavalla Kotisatama-ohjelman 
jaksossa, jossa esiteltiin Afganistanin kulttuuria.

Jenni Issukka

Robab
– Afganistanin kansallissoitin
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Kuuntele 
            sydäntäsi
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K
oskaan ei ole lii-
an aikaista aloittaa 
huolehtimaan sy-
dämestä. Se on eli-
mistösi tärkein elin 
– tarvitset sydän-
tä elääksesi.  Tämä 
elämänlähde, voi-

makas lihas, sijaitsee rintakehässäsi ja 
pumppaa elimistöösi yhden lyönnin ai-
kana pienen määrän verta ja minuutissa 
aikuisella keskimäärin noin kuutisen lit-
raa. Vähähappinen, käytetty veri saapuu 
elimistöstä sydämen oikealle puolelle, 
josta veri pumppautuu edelleen keuh-
koihin.  Keuhkoista lähtevä runsashap-
pinen veri palaa sydämen vasemmalle 
puolelle, josta se puolestaan pumppau-
tuu eri puolille kehoa. Koska sydämen 
pitää  supistua ja rentoutua ilman lepo-
taukoja, pystyvät sydänsolut muista li-
hassoluista poiketen käyttämään erilai-
sia polttoaineita, kuten sokereita ja ras-
voja, aina sen mukaan, mitä elimistössä 
on kulloinkin tarjolla.

Ihmisen levätessäkin solut käyttävät 
happea ja ravinteita toimiakseen. Tätä 
kutsutaan perusaineenvaihdunnaksi. 
Fyysisen työn ja liikunnan aikana lihas-
ten aineenvaihdunta ja hapentarve mo-
ninkertaistuvat lepotilaan verrattuna. 
Tällöin myös sydämessä  kiertää tietys-
sä ajassa enemmän verta kuin ihmisen 
levätessä. Veren tilavuutta, jonka sydän 
pumppaa verenkiertoon minuutin aika-
na, kutsutaan minuuttitilavuudeksi. Le-
vossa minuuttitilavuus voi olla esimer-
kiksi kuusi litraa, mutta rasituksessa jo-
pa monta kymmentä litraa minuutissa. 

Sydämen terveyden kannalta on tär-
keää käydä säännöllisesti lääkärin vas-
taanotolla ja keskustella tavoista, joilla 
voit parantaa elintapojasi ja elää tervet-
tä elämää. Tässä muutama vinkki, joilla 
voit itse edistää hyvinvointiasi ja sydä-
mesi terveyttä:

1. HarraSTa SääNNöLLISeSTI LII-
KuNTaa. Säännöllinen fyysinen har-

joitus tekee hyvää sekä sydämellesi että 
vyötärölinjallesi. Sinun ei tarvitse nos-
tella raskaita painoja tai juosta marato-
nia, vaan riittää että saat sykkeesi nou-
semaan ja hien pintaa. Hyvä nyrkki-
sääntö on, että pystyt liikkuessasi kes-
kustelemaan, silloin et liiottele.

2. Syö värIKKäITä, väHäraSvaI-
SIa aTerIoITa  Värikkäiden vihannes-
ten ja hedelmien lisääminen aterioi-
hin antaa sinulle paljon ravitsemuksen 
kannalta olennaisia hivenaineita ja vita-
miineja sekä hivelee silmää. Lisää ateri-
oihisi myös kalaa tai vähärasvaista ka-
naa ja muutenkin nauti vähärasvaisia 
aterioita.

3. NuKu HyvIN Riittävä unensaan-
ti on avainasemassa saavuttaaksekse-
si hyvän sydämen terveyden. Näyttää 
siltä,   että aikuiselle riittävä lepoaika on 
7-8 tuntia. Tee itsellesi palvelus ja hanki 
itsellesi juuri oikea määrä unta, näin väl-
tyt suurimmilta ongelmilta. Jos epäilet 
kärsiväsi unihäiriöstä, ota asia puheeksi 
lääkärin kanssa.

4. väHeNNä STreSSIä. Stressi ei ai-
noastaan   luo ongelmia hyvinvoinnil-
le, vaan se voi myös osaltaan aiheut-
taa ongelmia muiden riskien hallintaan. 
Ollessasi stressaantunut, et keskity sii-
hen, miten syöt tai nukut. Voit paran-
taa terveyttä opettelemalla rentoutu-
maan esimerkiksi rukoilemalla tai mie-
tiskelemällä. 

5. KäyTä KaLaöLjyä. Omega-3 ka-
laöljyn lisääminen ruokavalioon on tut-
kimusten mukaan osoittautunut hy-
väksi sydämelle, sen on todettu autta-
van vähentämällä rytmihäiriöitä ja kal-
kin kertymistä verisuonien seinämiin.

6. Syö vaLKoSIPuLIa. Se näyttää 
alentavan veren kolesterolia jonkin ver-
ran, ja se saattaa alentaa myös veren-
painetta. Jos et siedä hajua, käytä kau-
pan valmiita hajuttomia valkosipulipu-
risteita.

Laura al-Hello

SydäNSaIrauKSIIN
aLTISTavIa TeKIjöITä:

• korkea verenpaine  < 130/85
• korkea kolesteroliarvo  < 5 mmol/l
• ylipaino painoindeksi BMI yli 25, 

vyötärönympärys naisilla yli 90cm, 
miehillä yli 100cm

• tupakka

MILLoIN LääKärIIN?

Ota yhteys pikaisesti lääkäriin, 
 jos kipu

• ilmaantuu rasituksessa
• puristaa rintakehää ja nostaa 

kylmän hien
• säteilee vasempaan käsivarteen
• liittyy närästyksen tunteeseen
• liittyy rytmihäiriökohtaukseen
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Sydämellä on erityinen merki-
tys ihmisen elämässä ja tästä 
onkin monta mainintaa niin 
Koraanissa kuin Profeetta Mu-
hammedin (rauha hänelle ja 

hänen jälkeläisilleen) perimätiedoissa-
kin. Koraanissa tällä erityisellä merkityk-
sellä ei kuitenkaan tarkoiteta vain tä-
män voimakkaan lihaksen fyysistä tär-
keyttä, vaan sydämeen liitetään omi-
naisuuksia, jotka tekevät ihmisestä in-
himillisen olennon. Sydämen etuoikeu-
tettu asema Koraanissa on määritelty 
tarkasti, sillä siihen liittyy useita psyyk-
kisiä ominaisuuksia. Sydän uskoo, päät-
telee, ymmärtää, pelkää, vihaa ja epäi-
lee, mutta osaa myös rakastaa olla ar-
mollinen ja kohdella ihmisiä hyväntah-
toisesti. Joskus se kapinoi ja antaa omis-
tajalleen epäilyn aihetta. 

Koraani mainitsee sydämen ominai-
suuksiksi ainakin seuraavanlaisia piirtei-
tä:

1. Päättelykyky ja ymmärtäminen. 
Koraanissa sanotaan:”Eivätkö he ole 

kulkeneet maassa ymmärtäväisin sydä-
min tai kuulevin korvin? Eivät heidän 
silmänsä ole sokeat: heidän sydämen-
sä on sokea!”(22:46)

2. usko: ”Kukaan niistä, jotka uskovat 
Jumalaan ja viimeiseen päivään, ei ra-
kasta niitä,  jotka    vastustavat Juma-
laa ja Hänen lähettilästään, vaikka nämä 
olisivat heidän isiään tai poikiaan, velji-
ään tai muita sukulaisiaan. Heidän sy-
dämeensä Hän on kirjoittanut uskon ja 
auttanut heitä lähettämällä heille luo-
taan hengen…”(58:22)

3. vastahakoisuus ja epäusko: ” 
..Niiden sydän, jotka eivät usko tuon-
puoleiseen, on vastahakoinen ja ylpeä.
(16:22). He ovat niitä, joiden sydämen 
kuulon ja näön Jumala on sinetöinyt. 
He ovat välinpitämättömiä.” (16:108)

4. Halu vastaanottaa ohjausta: “Sii-
nä on varoitus niille, joilla on sydän ja 
jotka ovat läsnä ja kuuntelevat”(50:37.)

5. välinpitämättömyys: ”…äläkä tot-
tele niitä, joiden sydämen me olem-
me tehneet välinpitämättömäksi mei-

tä kohtaan ja jotka seuraavat ylenmää-
räisesti halujaan” (18:28) 

6. varmuus: ” jotka uskovat ja joiden 
sydän tyyntyy Jumalan muistelemises-
ta..” (13:28)

7. ahdistus ja ristiriita: “ne, jotka ei-
vät usko Jumalaan ja viimeiseen päi-
vään, pyytävät sinulta lupaa, ja heidän 
sydämensä on epäilevä, ja he palaavat 
yhä uudestaan epäilyksiinsä” (9:45)

8. Siunaus ja hyvyys: ”..Hän auttoi si-
nua ja uskovia voittoon ja liitti teidän 
sydämenne yhteen.” (57:27)

9. äkkipikaisuus ja julmuus: ”Ju-
malan armosta olit heille lempeä, sillä, 
jos olisit ollut heille tyly ja kovasydämi-
nen, olisivat he kaikonneet ympäriltä-
si..” (3:159)

Sydämen sairaus 

Meidän elämämme riippuu henges-
tä ja sydämestä,. Kaikki ruumiinosam-
me tottelevat sydämemme komentoa, 
toiminta alkaa sydämestä. Tämän takia 
myös ihmisen hyvyys ja pahuus riip-
puu hänen sydämensä tilasta. Kui-
tenkin hyvä sydänkin saattaa sairas-
tua ja sairas sydän parantua. Sy-
dämen sairauksia saatetaanpi-
tää pieninä tai merkityksettö-
minä, mutta ne ovat paljon 
vaarallisempia, kuin mones-
ti uskommekaan ja paran-
tumattomina ne saattavat 
aiheuttaa koko kehon saas-
tumisen. Kehossa tapahtu-
vat muutokset johtavat fyy-
sisen tasapainon menettämi-
seen aiheuten kipua ja epämu-
kavuutta, mutta sydämen sairaus  
ahdistaa kantajaansa jatkuvalla tus-
kalla, kidutuksella, päätyen ikuiseen 
rangaistukseen, jolloin sydämen 
ympäröimä sielu kohtaa ikuiset 
liekit. Sydän, joka pysyy täysin tie-
tämättömänä Jumalan olemassa-
olosta eikä todista Hänen merk-
kejään, on sokea ja tumma. Tämä 
sydän nostetaan ylösnousemuk-

sen päivänä samanlaisessa   kunnossa, 
eikä sille ole muuta vaihtoehtoa, kuin 
iankaikkinen elämä täynnä ahdistusta 
ja kidutusta. Imaan as-Saqid (rauha hä-
nelle) sanoi:  “Sydämen pimeys, on pa-
hin mahdollinen pimeys.“ 

Jokainen meistä on ihmisenä itse-
nään salaperäinen olemassaoleva salai-
suus, jolla on oma yksityinen ja erityinen 
sisäinen olemus. Oma maailma, jossa on 
valoa sekä pimeyttä, puhtautta ja siiste-
yttä sekä suuttumusta ja saastumista, ja 
se on näkevä ja kuuleva, mutta samalla 
sokea ja kuuro. Mutta valo ja pimeys ih-
misen sisäisessä erityisessä maailmassa 
ei ole samanlainen kuin valo ja pimeys 
tässä maailmassa. Usko Jumalaan Kaik-
kivaltiseen, Pyhään Koraaniin, Ylösnou-
semuksen päivään, Profeettaan ja Py-
hiin Imaameihin on valaistuksena ihmi-
sen itsensä maailmassa kuin lyhty syn-
källä tiellä.

“..Ne menestyvät, jotka uskovat hä-
neen, auttavat ja tukevat häntä ja seu-
raavat valoa, joka on lähetetty hänen 
kanssaan (7:157)

Sydän Koraanissa



24                Salam        

Koraanin jakeissa 2:45-46 sa-

notaan: ”Etsikää tukea kärsi-

vällisyydestä ja rukouksesta, 

vaikka se onkin vaikeaa muil-

le kuin nöyrille, jotka uskovat 

kohtaavansa Herransa ja pa-

laavansa Hänen luokseen.”

E
lämässään ihminen voi 
joutua monenlaisiin 
houkutuksiin. Houkutus 
voi olla esimerkiksi kiel-
lettyjen halujen tyydyt-
täminen. Erilaiset halut 
painostavat ihmistä ko-
ko ajan ja joissain tapa-

uksissa ne voittavat ja ajavat ihmisen 
pois Allahin polulta. Houkutus voisi ol-
la esimerkiksi ahneus, joka pakottaa ih-
misen tietämättään hylkäämään peri-
aatteensa ja uskonsa esimerkiksi rahan 
tai imartelun vuoksi. Houkutus voi ol-
la myös uhkaavat ulkoiset voimat, ku-
ten esimerkiksi sortamisen tai kidutta-
misen uhriksi joutuminen, mikä pakot-
taa ihmisen heikkoutensa vuoksi jättä-
mään Allahin polun. Miten ihmisen pi-
täisi toimia näissä tilanteissa?

Yllä mainitut jakeet herättävät ihmi-
sessä uskoa Allahiin käytännön kautta.  
Uskon tarkoitus on saada ihminen pysy-
mään vakaasti Allahin polulla myös vai-
keissa tilanteissa sekä tarjota kaksi kei-
noa siihen: kärsivällisyys ja rukous.

Kärsivällisyys edustaa ihmisen vah-
vaa luonnetta, joka juontaa juurensa lu-
jasta tahdosta ja uskosta. Kärsivällisyys 
tarjoaa uskovalle hengellisen perustan. 
Tämä hengellinen perusta on vahva ja 
yhtenäinen ja se estää uskovaista murs-
kaantumasta ja romahtamasta, vaik-
ka hän kohtaisi millaisia ulkoisia ja sisäi-
siä houkutuksia. Näin uskovainen pää-
see päämääräänsä, joka on uskossa pi-
täytyminen ja sen sääntöjen noudatta-
minen. Uskosta poikkeaminen johtuu 
yleensä vahvan sisäisen tahdon puut-

teesta. Kärsivällisyys on mainittu pro-
feetan (rhhj) perimätiedossa, hadithis-
sa: ’Kärsivällisyys uskossa on kuin pää 
vartalossa. Vartaloa ei voida kutsua var-
taloksi, jos siinä ei ole päätä. Myöskään 
uskoa ei voida kutsua uskoksi, ellei siinä 
ole kärsivällisyyttä.’

Rukous on uskovaisen päivittäinen 
ylösnousemus Jumalan luo. Oikeanlai-
sessa ja vaikuttavassa rukouksessa usko-
van sydän, sielu ja omatunto nousee Ju-
malan luo. Kun uskovainen kääntää sy-
dämensä rukouksessa Allahin puoleen, 
hänen sieulunsa avautuu Allahin arvoille 
ja säännöille, joita Allah haluaa meidän 
noudattavan maallisessa elämässämme. 
Kun tämä sielun avoimuus ja eläminen 
siinä avoimuudessa toteutuvat, ihmisen 
kiinnostus houkutuksiin vähenee ja hä-
nen mielenkiintonsa kääntyy kohti suu-
rempaa, jonka hän löytää Allahin polul-
la.Tämä johtuu siitä, että uskova näkee 
houkutusten todellisen luonteen, joka 
on hyvin mitätön verrattuna siihen, mi-
tä löytyy Allahin polulta. 

Yllä mainitun valossa jakeet saavat 

uuden merkityksen ja huomaamme, 
että ne on suunnattu niille, jotka poik-
kesivat Allahin polulta. Jakeet kertovat 
lukijalle, että ongelmat alkavat kahdes-
ta puutteesta: Allahin unohtamisesta 
ja  heikkoudesta vastustaa turmeluk-
seen johtavia houkutuksia.  Nämä kak-
si asiaa ovat loogisesti liitoksissa toisiin-
sa. Allahin unohtaminen tarkoittaa Saa-
tanan verkkoihin langeamista. Silloin ih-
minen on kadottanut elämän suurim-
man merkityksen ja on sen sijaan  kiin-
nostunut pienemmistä, merkityksettö-
mistä asioista. Koska nämä pienet maal-
liset asiat ovat rajallisia ja rajoittuvia, ne 
synnyttävät vihaa ihmisten keskuudes-
sa. Jakeet eivät moiti Allahin polulta pois 
joutuneita, vaan tarjoavat tien ja resep-
tin, joiden avulla voi päästä pois Saa-
tanan houkutuksista. Jakeiden ensim-
mäinen lääke on kärsivällisyys, joka an-
taa vahvan tahdon päästä parempaan 
lopputulokseen. Toinen lääke on ruko-
us, jonka avulla ihminen uudistaa yhte-
ytensä Jumalaan.

H. Al-Hello

Kärsivällisyys ja rukous:

keinot parempaan uskoon
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Córdobanmoskeija
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C
órdoban kalifaatti oli 
islamilainen dynas-
tia, joka hallitsi alu-
eita Iberian niemi-
maalla ja Pohjois-Af-
rikassa Córdoban 
kaupungista käsin 
vuosina 929–1031. 

Abd ar-Rahman III:n ottaessa 16. tam-
mikuuta 929 itselleen kalifin tittelin syn-
tyi myös kalifaatti. Sitä ennen Córdoban 
hallitsijat olivat käyttäneet emiirin titte-
liä. Kalifaatin lyhyt aikakausi oli kaupan 
ja kulttuurin kukoistuskautta.

Monet islamilaisen Espanjan mesta-
riteokset, kuten Córdoban suuri mos-
keija, luotiin tällöin. Kalifaatti hajosi käy-
tännössä jo 1010 syttyneeseen sisällis-
sotaan, mutta oli muodollisesti olemas-
sa vuoteen 1031, jonka jälkeen se jakau-
tui useisiin itsenäisiin taifoihin.

Suuri moskeija

La Mezquitaa, kuten espanjalaiset kut-
suvat Córdoban suurta moskeijaa, alet-
tiin rakentaa Abd ar-Rahman III:n käs-
kystä 900-luvulla. Moskeijana La Mez-
quita on siitä erikoinen, että sen mih-
rab ei osoita Mekkaa kohti, kuten mos-
keijoissa yleensä.

Mekka on moskeijasta kaakkoon, 
mutta mihrab osoittaa etelään. Al-An-
dalusian muslimiväestö näki Córdoban 
moskeijan pääkaupunkinsa sydämenä 
ja keskipisteenä ja he sanoivatkin, että 
moskeijan kauneus oli niin häikäisevä, 
ettei sitä voinut sanoin kuvailla.

Moskeijan tyyli muistutti suuresti Da-
maskoksen Umaijadimoskeijaa ja sel-
vää on, että Abd ar-Rahman III käytti si-
tä mallina Córdoban moskeijan raken-
tamisessa.  

Tunnusomaista 
La Mezquitalle

Moskeijan pääsalia käytettiin moneen 
tarkoitukseen. Se toimi opetuksen pää-
salina ja Abd ar-Rahman III:n aikana siel-
tä käsin hoidettiin al-Andalusin laki ja 
järjestys. Moskeijaan rakennettiin valta-
vat holvikaaret 856 pylvään kera, joihin 
oli käytetty jaspista, onyksiä, marmo-
ria ja graniittia. Pylväät on tehty samal-
la paikalla aikaisemmin olleen rooma-
laisen temppelin sekä muidenkin tu-
houtuneiden roomalaisten rakennus-
ten osista, kuten Meridan amfiteatteris-
ta. Moskeijaan tehdyt kaksoisholvikaa-
ret olivat uusin arkkitehtorinen keksin-
tö ja sen ideana oli auttaa katon tuke-
mista siihen kohdistuvan valtavan pai-
non takia.

Kaksoiskaaret muodostuivat alem-
masta hevosenkenkäkaaresta ja ylem-
mästä puoliympyräisestä kaaresta. Hol-
vikivet, jotka ovat kuuluisia siitä, että ne 
vaihtelevat vuorotellen punaisesta val-
koiseen, on saanut innostuksensa Kal-
liomoskeijasta. Kun taas holvikivet muis-
tuttavat suuresti Aachenin tuomikirkon 
holvikiviä, joka rakennettiin lähes sa-
manaikaisesti.

Lisää upeutta moskeijaan tuo sen lu-
kuisat kullatut rukousnurkkaukset ja kes-
kellä sijaitseva kennomainen kupoli, jo-
hon on käytetty tähdillä koristeltuja si-
nisiä laattoja. Mihrab on sitten taas ark-
kitehtoninen mestariteos, jossa on ko-
risteena geometrisia kuvioita ja solju-
via kasvikuvioita.  Muuta huomattavaa 
moskeijassa on sen avoin piha, sahn, jo-
ta ympäröi niin arkadit, puulevyt, mina-
reetit kuin myös värikkäät mosaiikit ja ik-
kunat, joihin on käytetty värillistä lasia. 
Itse moskeijan seinälle on kaiverettu Ko-
raanin jakeita.

150 vuoden ajan moskeijan perus-
tamisen jälkeen moskeijaa ja sen pi-
haa laajennettiin etelään ja siihen lisät-
tiin vielä katolle johtava portaikko. Ru-
koussali liitettiin kalifin palatsiin kävely-
sillalla. Jokainen kalifi lisäsi moskeijaan 
jotain ja tästä johtuen moskeijaa raken-
nettiin neljässä eri vaiheessa. 1000-lu-
vulle asti moskeijan piha oli päällystä-
mätöntä maata, jossa kasvoi sitruspui-
ta ja palmuja. Näitä puita kasteltiin en-
sin sadevesisäiliöihin kerätyllä vedellä ja 
myöhemmin akvedukteilla. Tämän päi-

Arabit valloittivat Espanjassa sijaitsevan Córdoban vuonna 711. 

Arabien aikaan Córdobasta tuli loistelias kaupunki, johon 

rakennettiin upea ja valtava moskeija, jonne muslimit tekivät 

pyhiinvaelluksia pitkienkin matkojen päästä. Kaupungissa asui 

vuoden tuhat paikkeilla noin puoli miljoonaa ihmistä, 

ja varsinkin nahkateollisuus oli kehittynyttä.
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vän arkeologiset tutkimukset viittaavat 
siihen, että istutetut puut ja kasteluka-
navat muodostivat geometrisiä kuvioi-
ta. Tänä päivänä näkyvät kivikanavat ei-
vät ole alkuperäisiä. 

Moskeijasta kirkoksi

Ferdinand III, Kastilian ja Leónin kunin-
gas, valloitti Córdoban vuonna 1236 ja 
moskeijasta tehtiin kristitty kirkko. Mos-

keijan sisälle rakennettiin Alfonso X Vii-
saan alaisuudessa Villaviciosan kappeli 
ja Kuninkaallinen kappeli. Myöhemmin 
1300-luvulla Kastilian Henrik II muutti 
moskeijan minareetin katedraalin kel-
lotorniksi, johon tuotiin Santiago de 
Compostelan katedraalista varastetut 
kellot.

Suurin ja merkittävin muutos moskei-
jaan tapahtui Kastilian ja Aragonian ku-
ninkaan Kaarle V:n luvalla, kun hän an-
toi luvan rakentaa rakennuksen keskel-

le renesanssityylisen katedraalin keski-
laivan. Muita pieniä lisäyksiä rakennuk-
seen tehtiin aina 1700-luvun lopulle as-
ti. Mutta ehkä juuri tämän suuren mah-
tavan moskeijan muuttaminen kristityk-
si kirkoksi auttoi sitä säilymään ehjänä ja 
meidän aikaan saakka aikana, jolloin Es-
panjan inkvisitio oli aktiivisinta. 

Arttu Puukko

CóRdoban histoRiallinen KesKusta valittiin 
maailmanPeRintöKohteeKsi vuosina 1984 
ja 1994.
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Luolan suurassa on kerrottu rik-
kaasta ja uskottomasta mie-
hestä, joka ylpeili hienolla 
puutarhallaan köyhän, mut-
ta uskovaisen miehen edes-

sä. Allah käski Profeetta Muhammedia 
(rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen) 
kertomaan tämän tarinan, jotta sen jäl-
keen, kun ihmiset kuulisivat tämän tari-
nan, he menisivät itseensä ja alkaisivat 
totella Allahia, luopuisivat synneistään 
ja kiittämättömyydestään.

Esitä heille vertaus kahdesta miehes-
tä, joista toiselle olemme antaneet kaksi 
rypäletarhaa, ympäröineet ne taatelipal-
muilla ja asettaneet väliin peltoa. Kum-
pikin tarha tuottaa satoaan eikä aiheu-
ta pettymystä. Niiden väliin me olem-
me luoneet puron. Hänellä on run-
saasti hedelmiä kypsymässä puissa, ja 
hän sanoo toverilleen heidän puhues-
saan: ”Olen sinua rikkaampi, ja minulla 
on enemmän sukua.” Sitten hän menee 
rypäletarhaansa ja tekee väärin sanoes-
saan: ”En usko tämän katoavan koskaan 
enkä usko hetken koittavan. Jos minut 
vietäisiinkin takaisin Herrani luokse, sai-
sin tilalle entistä paremman puutarhan.” 
Hänen toverinsa vastaa hänelle heidän 
puhuessaan: ”Oletko kiittämätön Hänel-
le, joka on luonut sinut tomusta ja sitten 
siemenpisarasta ja muovannut sinusta 
sopusuhtaisen ihmisen? Hän on minun 
Herrani, enkä minä aseta ketään Hänen 
rinnalleen. Miksi et sanoisi puutarhaan 
mennessäsi: ”Mitä Jumala vain tahtoo; 

vain Jumalan on voima”? Jos minulla 
mielestäsi on vähemmän omaisuutta ja 
lapsia, niin kenties Herrani antaa minulle 
jotakin parempaa kuin sinun puutarhasi 
tai lähettää sinun tarhojesi päälle myrs-
kytulen taivaasta, niin että ne autioitu-
vat, tai niiden vesi ehtyy, etkä kykene nii-
tä enää kastelemaan.” (Koraani 18:32-41)

Nämä pyhät jakeet kumoavat uskot-
toman, ylpeän ja rikkaan miehen väit-
teet, jotka hänen uskovainen kumppa-
ninsa kuuli. Hän kuunteli ensin hiljaa, 
mutta vastasi sitten. Hän muistutti mies-
tä tämän alkuperästä - siitä kuinka Allah 
loi hänet ensin maan tomusta ja sitten 
siemenpisarasta. Allah loi myös kasvit ja 
puut, joita eläimet ja ihmiset pystyivät 
käyttämään ravinnokseen. Ihminen on 
ylivoimainen kaikkiin muihin luotuihin 
nähden. Hän pystyy ajattelemaan, te-
kemään päätöksiä ja hallitsemaan mui-
ta luotuja olentoja. Kaikki tämä on yksi 
parhaimmista perusteluista Jumalan yk-
seyden puolesta.

Rikkoakseen kumppaninsa uskotto-
muuden ja ylpeyden uskovainen mies 
sanoi, että hänen ylpeydenaiheensa 
on hänen uskonsa Allahiin, joka on hä-
nen Herransa. Hän sanoi: ”Hän on mi-
nun Herrani, enkä minä aseta ketään Hä-
nen rinnalleen.” Hän sanoi uskottomalle 
kumppanilleen, joka ylpeili puutarhoil-
laan, että hänelle on kunnia, että hänen 
Herransa on Allah, joka on hänen Luo-
jansa ja Elättäjänsä. Hän sanoi, että usko-
ton mies ylisti pelkästään tämän maail-

man elämää, kun taas 
hän ylisti uskoa ja Ju-
malan ykseyttä sano-
essaan, ettei hän aseta 
ketään Allahin rinnalle.

Lisäksi uskovainen 
mies moitti uskoton-
ta miestä sanomalla: 
Miksi et sanoisi puutar-
haan mennessäsi: ”Mi-
tä Jumala vain tahtoo; 
vain Jumalan on voi-
ma”?

Miksi uskoton mies 
ei pitänyt näitä asioi-

ta Allahin siunauksina ja kiittänyt Hän-
tä? Miksi hän ei tunnustanut, että kaikki 
voima on vain Allahilla? Mies oli kyntä-
nyt maan, kylvänyt siemenet ja istutta-
nut kasvit ja puut. Hän oli tarjonnut kai-
kille näille riittävän ravinnon aina ajal-
laan, jotta ne kukoistaisivat. Kaikki tämä 
tapahtui siksi, että Allah oli antanut hä-
nelle kyvyt, mahdollisuudet ja keinot 
kaikkeen tähän. Hänellä ei ollut mitään 
omasta takaa ja ilman Allahia hän ei oli-
si ollut yhtään mitään. Sitten rikkaalle 
miehelle kävikin huonosti, kuten usko-
vainen mies oli varoittanut.

Hänen hedelmänsä tuhottiinkin, ja 
hän joutui vääntelemään käsiään sur-
ren sitä, minkä oli tarhoihinsa kulutta-
nut. Tarhat olivat perustuksiaan myöten 
autioina, ja hän sanoi: ”Kumpa en olisi 
asettanut Herrani rinnalle ketään!” Mi-
kään joukko ei auttanut häntä Jumalaa 
vastaan, eikä hän apua saanutkaan. Apu 
tulee vain todelta Jumalalta. Hänen an-
tamansa palkka on lopussa paras. (Ko-
raani 18:42-44)

Todellakin Jumalan ykseyteen usko-
va mies varoitti kumppaniaan tämän yl-
peydestä ja siitä, että hän laittoi luotta-
muksensa Jumalan siunauksiin, vaikka 
mikään niistä ei ollut varmaa. Mikä ta-
hansa niistä saattaisi tuhoutua milloin 
tahansa. Kun tämä mahdollisuus tiede-
tään, mitä syytä on olla ylpeä ja väittää, 
että siunaukset ovat ikuisia eivätkä ka-
toa ikinä?

Profeetta Muhammad on sanonut, 
että kun Hänen palvelijansa sanoo ”mi-
tä vain Jumala tahtoo” ja ”ei ole muuta 
mahtia ja voimaa paitsi Jumalan kans-
sa” Jumalan antaessa hänelle omaisuut-
ta ja lapsia, silloin Jumala karkottaa tä-
män onnettomuudet ja vaivat, jotta tä-
mä saavuttaisi hyvät toiveensa. 

Jotkut islamilaiset perimätiedot osoit-
tavat, että lauseen ”ei ole muuta mah-
tia ja voimaa paitsi Jumalan kanssa” kar-
kottaa koettelemuksia ja saa siunaukset 
jatkumaan pitkään ja se on yksi Taivaan 
aarteista. 

Kirjoittaja: 
Jenni Issukka

Mitä Jumala vain tahtoo

– masha Allah
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Allah sanoo Koraa-
nissa:

Älä sano mistään: 
”Teen sen huomen-
na” lisäämättä: ”Jos 
Jumala niin tahtoo”, 
ja muistele Herraa-
si, jos unohdat sanoa 
tämän. Sano: Voi olla, 
että Herrani johdattaa 
minut tätä nopeam-
min pois ahdingosta. 
(Koraani 18:23-24)

Myös Raamatussa 
on sanottu:
Huomispäivästä älä 
kersku, ethän tiedä, 
mitä se tuo tulles-
saan. (Sananlaskujen 
kirja 27:1)

Joskus ihmiset ky-
selevät toisiltaan tule-
vaisuuden suunnitel-
mistaan ja toiveistaan. 
Kuinka niihin voisi vas-
tata?

Vain Allah tietää 
tulevaisuuden. Profeetta Muhammad 
(rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen) 
ei koskaan puhunut tulevaisuudesta tai 
mistään muustakaan asiasta ilman tie-
toa, vaan hän odotti aina Allahin ilmes-
tystä.

Kun lupaamme tehdä jotain, meidän 
tulisi muistaa, että suunnitelmiemme, 
lupaustemme ja toiveidemme toteu-
tuminen riippuu Allahista. Allah opet-
taa meille tämän pyhän lauseen kautta, 
että halutessamme puhua jostain tule-
vaisuuden suunnitelmasta, meidän tulisi 
sanoa tämä lause, jotta emme syyllistyisi 
valehteluun. Syy tähän on se, että ihmi-
sen voima on rajallinen eikä ole oikein ja 
loogista, että hän tiedottaa asiasta var-
mana, kun on todennäköistä, että joitain 
esteitä saattaa ilmaantua. Jos hän sanoi-
si varmana, että jotain tapahtuu, niin se 
olisi valhe ilman sitä, että henkilö sanoo 
”jos Allah tahtoo”.

Tämän lauseen sanominen viittaa sii-
hen, että henkilö uskoo Allahin voimaan 

ja tahtoon ja sen sanominen on profeet-
tojen tapa.

Koraanissa on sanottu esimerkiksi:
Kun he sitten saapuivat Joosefin eteen, 
hän otti vanhempansa luokseen ja sa-
noi: ”Käykää Egyptiin turvallisin mielin, 
jos Jumala tahtoo!” (Koraani 12:99)

Mooses vastasi: ”Jos Jumala tahtoo, 
huomaat minut kärsivälliseksi, enkä ole 
sinulle tottelematon.” (Koraani 18:69)

”... Olet huomaava minut hurskaaksi, 
jos Jumala tahtoo.” (Koraani 28:27)

”... Saat nähdä, että olen kärsivällinen, 
jos Jumala niin tahtoo.” (Koraani 37:102)

Luonnollisestikaan sellaisten lausei-
den kuin ”jos Allah tahtoo” tai ”turvau-
dun Allahiin” sanomisen tulisi olla vilpi-
töntä eikä niitä tulisi lausua turhaan il-
man, että henkilöllä on usko siihen, mi-
tä hän sanoo, eli mitä hän odottaa ta-
pahtuvan ja että se tapahtuu vain Alla-
hin luvalla.

Kuudes pyhä imaami, imaami Sadiq 
(rauha hänelle), on suositellut meille, et-

tei meidän tulisi unohtaa kirjoittaa tä-
tä lausetta edes kirjeissämme. Kerran 
hän pyysi erästä henkilöä kirjoittamaan 
kirjeen. Kun hän huomasi, ettei kirjees-
sä oltu mainittu lainkaan ”jos Allah tah-
too”, hän sanoi: ”Kuinka sinä toivot tä-
män työn tulevan valmiiksi?” 

Ihminen on vapaa ja hän voi tehdä 
valintoja, mutta hän ei ole täysin itse-
näinen. Hänen käsiinsä ei ole annettu 
asioita niin, että hän voisi tehdä ne il-
man Allahin tahtoa. Toisin sanoen ih-
mistä ei pakoteta, mutta hänellä ei ole 
myöskään täysin vapaata tahtoa kaikki-
en asioiden suhteen, koska ihmisen va-
paus riippuu Allahin tahdosta.

Jenni Issukka 
Koraanin käännökset: 

J. Hämeen-Anttila

Jos Allah tahtoo

– insha Allah
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Mitä islam tarkoittaa?
Sana ‘islam’ tarkoittaa alistumista, kuten alistumista Jumalan tahtoon. 
Koraanissa Jumalasta käytetään arabiankielistä sanaa Allah. Muslimit 
palvelevat yhtä, samaa Jumalaa, jota Aabraham, Mooses ja Jeesuskin 
palvelivat. He uskovat samoihin profeettoihin, joihin kristityt ja juu-
talaisetkin uskovat. Muslimit uskovat myös, että Profeetta Muham-
med (rauha hänelle ja hänen jälkeläisilleen) on viimeinen profeet-
ta siinä profeettojen sarjassa, joka alkoi Aatamista ja johon kuuluivat 
muun muassa Iisak, Ismail, Daavid, Salomo, Mooses, Johannes Kasta-
ja ja Jeesus. Muslimeille Profeetta Muhammed on ihminen, jolle Ju-
mala oli antanut taivaallisen sanoman; he eivät siis palvo Muhamme-
dia.  Islam ei ole uusi uskonto ja Koraanin mukaan se oli itse asiassa 
myös kaikkien Muhammedia ennen tulleiden profeettojen – rauha 
heille – uskonto. Kaikki profeetat alistuivat Jumalalle ja olivat näin ol-
len muslimeja. He toivat saman sanoman: palvelkaa vain Jumalaa, äl-
kääkä tuoko Hänen rinnalleen muita jumalia, ja tehkää hyviä tekoja. 

Mitä Allah tarkoittaa?
Arabiankielinen sana ’Allah’  tarkoittaa ’Yhtä Jumalaa’. Se tarkoittaa 
Häntä, joka on Yksi ja Ainoa, Kaikkivaltias, maailmankaikkeuden Luo-
ja. Jumala kutsuu itseään nimellä Allah arabiankielisessä Koraanissa. 
Tällä nimellä ei ole maskuliini- tai feminiinimuotoa eikä monikkoa, 
vaan se on ainutlaatuinen nimi, joka tarkoittaa Jumalaa. Myös arabi-
ankieliset kristityt ja juutalaiset käyttävät nimeä Allah, kun he puhu-
vat Jumalasta. 
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Valon salaisuus
Syntyessäni tunsin kirkkaan valon 
sisälläni. Valo ei ollut ulkopuolinen 
vaan tunsin sen olevan osa itsestäni. 

Kasvaessani vanhemmaksi tunsin, 
että valohan myös seuraa minua ai-
na minne menen.

Toisaalta tunnen, että valo on 
edessäni valaisemassa polkuani täs-
sä synkässä metsässä.

Olen metsässä, jossa ei ole ulko-
puolista valaistusta.

Yö on sen verran synkkä ja pilvi-
nen, että tässä ei kuuta eikä tähtiä 
näy.

Tässä vain mukanani kulkeva va-
lo valaisee.

Valo on näyttänyt minulle korke-
an kallion huippua, jossa seison.

Kallion huipulta katsoessani alas, 
näen miten ihmiset ovat pimeässä 
eksyneet ja huipulta pudonneet. 

Kallio on sen verran korkea, että 
siitä putoaminen aiheuttaa välittö-
män menehtymisen.

Kun kysyn ja yritän selvittää, mikä 
valo tämä sitten on?

Minulle selviää, että tämä valo on 
peräisin ennen kaikkeuden alkamista 
ja ennen kuin mitään on luotu.

Tämän valon heijastuksesta kaik-
ki on luotu.

Tämä valo on Fatiman,  hänen 
isänsä, miehensä ja poikiensa valo.

He ovat valo kaikille perille asti ai-
koville. Heidän kauttaan Allah ei pel-
kästään ohjaa meitä, vaan saattaa 
perille asti.

Perille asti eli kaikkeen hyvään ja 
iloon niin tässä elämässä kuin myös 
kuoleman jälkeisessä elämässä.

Amir Kheder



Salam                31

A
l-Nas on pyhän Ko-
raanin viimeinen 
suura. Se muistut-
taa meitä siitä, et-
tä voimme aina 
turvautua Allahin 
apuun, jotta emme 
eksyisi uskosta. Kun 

vertaamme tätä suuraa sitä edeltävään 
suuraan huomaamme, että edeltävä 
suura eli Suurat Al-Falaq opettaa, mi-
ten turvaudutaan Allahin apuun mate-
riaalisissa asioissa. Suurat Al-Nas puoles-
taan opettaa, kuinka voimme pelastau-
tua Allahin avulla ei-materiaalisilta on-
gelmilta eli huonolta moraalilta ja ta-
voilta. Jos huonot tavat ja moraali pää-
sevät ihmisessä valtaan, ne aiheuttavat 
tuhoa myös koko ihmiskunnalle. Tätä 
pahuutta kutsutaan nimellä Al-Was-
was Al-Khannas eli ”lymyävä kuiskutte-
lija”. Sen lähde voi olla ihmisissä, jinneis-
sä ja Saatanassa. Al-Waswas Al-Khannas 
voi kulkea ihmisten mielessä, niin kuin 
veri kulkee suonissa vaikuttaen 
häneen.

Suuran jakeet:

1. Qul- ä’uuthu birabbinnääs eli 
Sano: turvaan ihmisten Herraan

Allah opettaa meitä kutsu-
maan Häntä avuksi ja pelastau-
tumaan Hänen turvaansa, jotta 
väistäisimme suuret vaarat, jot-
ka uhkaavat olemassaoloamme. 
Nämä vaarat ovat jinnimäisen ja 
ihmismäisen Saatanan lymyävät 
kuiskuttelut. Ihmisen täytyy ke-
rätä voimaa Allahin avulla Saata-
nan voimia vastaan. Sanomalla 
tämän jakeen ihminen julkisesti 
ilmoittaa Saatanalle olevansa eri 
tiellä. Näin Allah on meitä opet-
tanut.

Yleisesti turvaan hakeutumi-
nen on enemmän psyykkinen 
tunne siitä, että ihminen tarvit-
see turvaa ja että hän myös luot-
taa turvan tarjoajaan. Kun ihmi-
nen hakeutuu turvaan Allahin 
luo, joka on ihmiskunnan Luoja, 
se merkitsee ensinnäkin sitä, et-
tä ihminen julistaa uskonsa ja lo-

jaalisuutensa Luojaansa kohtaan. Myös 
Luoja haluaa pelastaa ihmisen vaarois-
ta. Toisaalta ihmisen Luoja on sama kuin 
Saatanan Luoja, siksi Hän on kaikkein ky-
kenevin poistamaan Saatanan tuomat 
vaarat. 
2. Mälikinnääs eli ihmisten Kuninkaa-
seen

Kuningas eli Allah on voiman ja val-
lan omistaja. 
3. Iläähinnääs eli ihmisten Jumalaan

Kun pahuus iskee ihmistä, hän kutsuu 
Allahia apuun. Allah on itse kasvattanut 
ja omistaa ihmisen, joten luonnollisesti 
ihminen kääntyy Hänen puoleensa vai-
keuksissaan.
4. Min shärril-wäs-wääsil-khannääs eli 
Lymyävän kuiskuttelijan pahaa vastaan

Allahin puoleen käännytään ja pyy-
detään apua myös pahoja aikeita, aja-
tuksia, heikentäviä sanoja ja väärälle 
tielle eksymistä vastaan. Kielellisesti al-
Waswas tarkoittaa itsestään puhumista 
ja sanan alkuperäinen merkitys on kuis-

kuttelu. Al-Khannas on näkymätöntä ja 
toistuvasti esiintyvää. Tällä tavalla Saa-
tana on nimetty al-Khannasiksi, koska 
hän lähestyy ihmistä toistuvasti. Aina 
kun hylkäät Saatanan, hän tulee takai-
sin luoksesi tarjoamaan pahoja ajatuk-
sia. Kun mainitset Allahin nimen, Saata-
na lähtee pois eli tulee näkymättömäksi. 
Kun taas unohdat mainita Allahin, Saata-
na tulee takaisin. 
5. Älläthii juwäs-wisu fii suduurinnääs 
eli Joka kuiskuttelee ihmisten mielessä.
6. Minäl-dzinnäti wännääs eli olipa se 
jinni tai ihminen.

Ajatollah Sayed Muhammed  
Taqi Al-Modarrisi

Kääntänyt: H. Al-Hello

Artikkelin kääntäjän kommentit:
Kääntäessäni tämän suuran selitykset nojau-
duin Jaakko Hämeen-Anttilan käännök-
seen. Koraanin kääntäjä on vaihtanut jakeiden 
järjestystä.

Ihmisen suura:

Suurat Al-Nas
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K
un uskovainen havaitsee 
hengellisen sairautensa, 
myös hänen hengelliset 
halunsa sammuvat. Silloin 
hänen tulee hakea hoitoa 
Jumalallisesta sairaalasta. 

Hänen täytyy puhua Jumalansa kans-
sa ja kertoa vaivansa. Nimenomaan pu-
hua, sillä kun hän puhuu Allahille, Allah 
innostaa häntä niin, että hän näkee vai-
vansa ja lopuksi korjaa sen. Allahiahan 
kuvataan al-Djaushanin pyyntörukouk-
sessa ’Oi Sinä, joka olet sielujen lääkäri.’

Olemmeko me toimineet näin viime 
aikoina?

Sielulliset ongelmat alkavat tyyty-
mättömyydestä ja kohtuuttomista vaa-
timuksista. Ne kääntävät uskovaisen kat-
seen poispäin Allahin luota ja tekevät 
hänet onnettomaksi, sillä näidenvaa-

timusten tyydyttäminen ei välttämät-
tä ole ihmisen itsensä päätettävissä. Al-
lah kertoo perimätiedossa: ’Oi Aatamin 
lapsi! Joka päivä sinä saat ansiosi ja olet 
kuitenkin kiittämätön. Samalla yksi päi-
vä elämästäsi on mennyt mutta, et su-
re sitä. Pyydät sellaista mikä tekee sinut 
omahyväiseksi, vaikka sinulla on riittä-
västi.’

Oletko sinä tyytymätön vai tyytyväi-
nen?’

Jos olet tyytymätön katso köyhiä, 
joilla on vielä vähemmän kuin sinulla. 
Pyri auttamaan köyhiä, sillä almut puh-
distavat sielua. Almut tuovat iloa köyhäl-
le ja tekevät myös sinut iloiseksi. Imaa-
mi Sadeq (rauha hänelle) sanoi: ’Hänel-
le, joka tekee nälkäisen kylläiseksi, Allah 
antaa virtaavan joen Paratiisissa.’

H. Al-Hello

Ja jatka kehoituksiasi
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O
let ajamassa työ-
paikallesi ja kuun-
telet radiota. Ää-
ni radiossa ker-
too päivän uuti-
sia ja yksityiskoh-
dat häipyvät ta-
junnastasi, kun 

keskityt liikenteeseen. Kaikki on kuten 
aina, normaalia. 

Mutta jotain hetkellistä tapahtuu. Lii-
kenneruuhka. Ei mitään ihmeellistä si-
nälään, mutta sen vaikutukset sinuun 
ovat määrättömän merkitykselliset. Pu-
ristat rattia tiukasti purkaaksesi turhau-
tumistasi liikenneruuhkan aiheuttanut-
ta ajajaa kohtaan. Istuessasi odottamas-
sa liikenteen seassa muutaman lyhyen 
hetken pysähdyt miettimään. Kirjaimel-
lisesti pysähdyt muistelemaan. “Hetki-
nen”, mietit itseksesi, kun katselet ratissa 
olevaa logoa, “mistä lähtien olen ajanut 
Mersulla?” Sinulla ei olisi ikinä varaa sel-
laiseen  luxusautoon – osa-aikaisen työ-
paikkasi palkoilla ja opiskelumaksuilla. 

Tässä vaiheessa takanasi oleva auto 
alkaa töötätä toistuvasti. Nostat katseesi 
ja ilmeisesti ruuhka on ohi ja edessäsi on 
pitkä pätkä tyhjää tietä. Refleksinomai-
sesti laitat vaihteen päälle ja olet jatka-
massa ajamista, kun tajuat toisen asian. 
Sinä et edes mene töihin autolla, vaan 
kuljet bussilla. ”Mitä on tapahtumassa? 
Mitä tämä on?”. Kysymykset pyörivät 
päässäsi, kun yrität saada tilanteeseen 
jotain järkeä. Muut autot yhtyvät tööt-
täyksiin ja autontorvien toistuvat äänet 
ja vilkkuvat valot vaativat sinua, painos-
tavat sinua liikkumaan eteenpäin. Oikea 
jalkasi pyrkii painumaan alas kaasupol-
kimelle. Kehosi alkaa hikoilla hermostu-
neena. Äänet ja valot autosi ulkopuo-
lelta kiusaavat aistejasi tehden ajattelun 
mahdottomaksi. ”Mitä ihmettä te halu-
atte!”, huudat niille mielessäsi. Tarvitsisit 
vain hetken ymmärtääksesi mitä on ta-
pahtumassa – jos ne vain antaisivat si-
nulle tämän mahdollisuuden. 

Vedät syvään henkeä ja keskityt, yrität 
parhaasi sulkeaksesi ulkomaailman mie-
lestäsi. Katsot taas alas rattiin vihjeeseen, 
josta tämä kaikki alkoi.  Siinä se, alat ym-
märtää. Mitä enemmän ajatelet, sitä var-
mempi olet, että tämä ei ole sinun au-
tosi. Katsot ympärillesi löytääksesi muita 
vihjeitä. Rakennukset ovat hyvin tuttuja. 

Tunnistat nämä talot. Tunnet tien. Tämä 
tie on lähellä paikkaa, jossa kasvoit. Mut-
ta se oli eri kaupungissa etkä ole käynyt 
siellä vuosiin. Sammutat moottorin, otat 
avaimet lukosta ja astut ulos autosta ja 
katsot taivaalle. Ilma on lämmin ja tai-
vas on osin pilvessä. Yrität miettiä: ”Mi-
kä vuodenaika nyt on?” ja ymmärrät että 
sinulla ei ole aavistustakaan siitä.  Et tie-
dä mikä viikonpäivä on tai mitä teit eilen 
tai toissapäivänä. Se on usvan peitossa. 

“Hei sinä siellä! Mitä luulet tekeväsi!”, 
mies huutaa vihaisesti, kun hän nousee 
autostaan. ”Mene takaisin autoosi ja siir-
rä se edestä, pidättelet kaikkia muita!” 
Hänen kasvonsa ovat punaiset vihasta 
ja hän elehtii villisti. 

“Et ymmärrä,”, sanot anovasti “tä-
mä…” pidät tauon ja ihmettelet pitäi-
sikö sinun ja voisitko todella sanoa ää-
neen, mitä ajattelet. Hän luulisi avian 
varmasti, että olet hullu. 

“Jos et aio siirtää tuota autoa, anna 
minulle avaimet ja minä siirrän sen, sen-
kin hölmö!” Hän astuu askelen sinuun 
päin. Hän kurottaa kätensä sinua kohti, 
avaten ja sulkien kättään merkkinä sinul-
le luovuttaa avaimet. Hänen takanaan 
näet joidenkin muiden ihmisten nouse-
van autoistaan ja yksi ohikulkija pysäh-
tyy seuraamaan tilannetta. 

“Tämä ei ole todellista!” ,möläytät, 
“mikään tässä ei ole todellista.” Häpe-
ät välittömästi sitä mitä olet sanonut. 
Hän katsoo sinua kulmiensa alta. Tut-
kit hänen ilmettään yrittäen tulkita, mi-
tä hän ajattelee. Epäluuloa? Kyllä, hänen 
vihansa tuntuu laantuvan hetkeksi ja se 
muuttuu kysyväksi katseeksi. 

“Ok kaveri, kaikki on kunnossa. Anna 
vain minulle avaimet ja pysäköin auto-
si tuonne. Katsos, minun pitää ehtiä len-
nolle. Olen varma, että pystyt selvittä-
mään tämän myöhemmin.”. Hän puhuu 
sinulle rauhallisella äänellä. Hän selvästi-
kin ohjailee sinua, hän ajattelee että olet 
vaarallinen. Toinen mies, joka on astu-
nut esiin autostaan, lähestyy tutkien ti-

lannetta. “Mitäs täällä tapahtuu? Minul-
la on tärkeä liikeneuvottelu, voin menet-
tää paljon rahaa, jos en ehdi siihen.” Hän 
selittää turhautuneena. 

“Kuule, sinun liiketapaamisellasi ei 
ole väliä”, kerrot hänelle, ja luottamuk-
sesi kasvaessa jatkat: “ja sinun lentosi,” 
käännyt ensimmäistä miestä päin ”se ei 
ole menossa minnekään.”  Nyt hymyi-
let: ”Mikään tässä ei ole todellista. Kaik-
ki tämä, “ osoitat ympärillesi, “on epäto-
dellista. Tämä on unta. Muutaman tun-
nin jälkeen tai aiemmin heräätte sän-
gyissänne. Kaikki se raha, mitä voisit an-
saita kokouksellasi,  on merkityksetöntä, 
se tulee häviämään, niin kuin sitä ei olisi 
koskaan ollutkaan.” Et tiedä miksi, mutta 
tunnet että sinun on pakko saada muut 
vakuuttuneeksi. Sitten saat ajatuksen. 

“Todistan sen teille” Kerrot heille, 
“heistä” on tähän mennessä jäljellä mel-
ko pieni yleisö. Keskityt ja mielesi voi-
malla haluat päästää itsesi lentoon. En-
sin mitään ei tapahdu, mutta sitten äk-
kiä jalkasi nousevat maasta ja leijut il-
man halki kuin saippuakupla. 

Sitten heräät. 
Halpa herätyskello yöpöydälläsi kuu-

luttaa rukouskutsun ja uupuneena avaat 
silmäsi yrittäen tulla tutuksi uuden ym-
päristösi kanssa. Olet kotonasi vuotees-
sa. Sammutat herätyskellon haparoiden. 
Nouset istumaan, jottet nukahtaisi uu-
delleen, mutta istut hetken muistellen 
äskeistä untasi. Hymyilet sitä ajatellessa-
si. Kun uni piti sinua otteessaan, se tun-
tui niin todelta, kun nyt hereillä se ei ole 
muuta kuin varjon häivähdys. Päätäsi 
pudistellen nouset vuoteesta. Kun pe-
set kasvojasi katsot itseäsi peilistä. Kylmä 
vesi virkistää kasvosi ja mielesi, kun suo-
ritat pesua. Ajatukset Jumalasta ja tuon-
puoleisesta täyttävät pääsi; unesi merki-
tys, unen ja todellisuuden rinnakkaisuus, 
elämä ja tuonpuoleinen, ei häivy mie-
lestäsi. Ajattelet itseksesi: ”Kuinka kauan 
kestää ennen kuin herään tästä unesta?”

Abbas Bahmanpour

Pysähdy
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Puolivarjopimennys alkaa Auringon laskiessa, jolloin Kuu nousee itäkaakosta ja 
on Neitsyen tähdistössä. Pimennyksen syvimmässä vaiheessa klo 23.07, Helsin-
gissä on lähes pimeää, ja Kuu on kymmenen asteen korkeudella. Tällöin vain 
hyvin kapea osa Kuun pohjoisreunasta on täysivarjossa. Pimennyksen päätty-
essä Kuu on etelän suunnalla. Seuraava osittainen kuunpimennys näkyy Suo-
messa 7.8.2017.

Osittainen 
kuunpimennyss

Pimennyksen kulku
Puolivarjopimennys alkaa
klo 21.02
Osittainen vaihe alkaa
klo 22.52
Pimennys syvimmillään
klo 23.07
Osittainen vaihe päättyy
klo 23.23
Puolivarjopimennys
päättyy klo 1.13 

Tietolähde:
http://www.ursa.fi/taivaalla/
tahtitaivas-tanaan/2013/huhti-
kuu-2013/pimennykset.html ---

Kuun- ja auringonpimmennyk-
sen, myös osittaisen, näkemi-
nen vaatii ’salat ajaatin’ teke-
mistä niille, jotka sen näkevät. 

Yöllä 25.-26.4. Suomessa näkyy osittainen kuunpimennys. 

Tuolloin vain hyvin pieni osa Kuun  pohjoisreunasta pimenee. 

Pimennys näkyy koko maamme alueella. Sen alun Saturnusta.
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Hevonen on kaunis, uljas ja ja-

lo eläin, joka ei jätä ainutta-

kaan ihmistä kylmäksi. Tämä 

johtuu siitä, että ihminen on 

kulkenut hevosten kanssa pit-

kän matkan.

Aluksi ihminen hyötyi hevosesta liha-
saaliin muodossa, minkä todistavat 
Ranskasta löytyneet luolamaalaukset, 
joiden iäksi on arvioitu noin 20.000 
vuotta. Se miten joku ensimmäisenä 
keksi ja pystyi kiipeämään hevosen 
selkään 3000 vuotta sitten on arvoi-
tus, mutta vielä suuremman kysymyk-
sen herättää se, miksi hevonen pääs-
ti sitä siihen asti saalistaneen ihmisen 
selkäänsä ensimmäisen kerran. Samaa 
kysymystä pohtivat myös nykyajan he-
vosharrastajat, sillä huolimatta kesyhe-
vosen ja ihmisen pitkästä yhteistyös-
tä, hevonen on silti säilyttänyt vuosi-
tuhansien halki saaliseläimille tyypilli-
sen luonteen ja käyttäytymismallit. Se 
on pakoeläin, joka ryntää täyteen lauk-
kaan vain vaaranaavistuksesta, sen si-
jaan että jäisi tutkimaan onko näköpii-
riin ilmestynyt sateenvarjo tai tuulessa 
lepattava muovipussi hengenvaaralli-
nen vai ei.

Kesyhevonen (Equus Caballus) on 
kavioeläin, jonka ihminen siis kesyt-
ti aikoinaan villihevosesta. Tällä hetkel-
lä maailmassa elää vain yksi aito villihe-
voslaji: uhanalainen mongolian villihe-
vonen. Amerikan villit mustangilaumat 
ovat uudisraivaajilta aikoinaan karannei-
den kesyhevosten jälkeläisiä ja Austali-
assa elää samalla tavoin syntyneitä va-
paita hevoslaumoja. Kavioeläimiin kuu-

Hevonen
– sivilisaatiomme mahdollistaja
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”Ihmiset rakastavat 
naisia, poikia, koottuja 
kulta- ja hopea- 
aarteita, jaloja ratsuja, 
karjaa ja peltoja…’ 
(3:14)
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Hän on myös luonut 
hevoset, muulit ja 
aasit, joilla te voitte 
ratsastaa ja kulkea 
komeasti…’ (8:60)

”
luvat myös kesyaasi ja villinä elävä seep-
ra. Hevosella on kehoon nähden pitkät 
ja hoikat jalat, juurikin siksi että se pys-
tyisi pakenemaan sitä saalistavia peto-
ja. Jotkut hevoset voivat lyhyellä matkal-
la saavuttaa jopa 60-80 km tuntivauh-
din. Toisaalta jalat ovat sen heikoin koh-
ta: jalkojen alaosissa ei ole lainkaan li-
haksia, vaan luita peittävät jänteet. Sik-
si jalkavammat ovat yleensä hevoselle 
kohtalokkaita ja korvaamattomia –  sa-
nonta ”jalaton hevonen on kuollut he-
vonen” pitää sikäli paikkansa. 

Hevosen aistit
Hevosen silmät ovat pään sivuilla ja sik-
si sen näkökenttä ulottuu myös pitkälle 
taakse, mutta on rajoittuneempi suo-
raan eteen ja lähelle. Näin laiduntava 
hevonen erottaa jo kaukaa liikkeen, jo-

ka voisi tarkoittaa hengenvaaraa. Hevo-
sella on myös erittäin hyvä kuulo, jolla 
se erottaa pienetkin risahdukset met-
sätiellä, kauan ennen kuin ratsastaja 
havaitsee siellä olevan linnun tai muun 
eläimen. Hajuaisti on tärkeä hevoselle. 
Sen nenän limakalvot ovat niin laajat, 
että ihmiseen verrattuna voidaan ar-
vioida sillä olevan sata tai jopa tuhat 
kertaa parempi hajuaisti. Hevosella on 
myös erityinen tapa haistella muita lau-
manjäseniä ja hormoneja. Kiinnostavan 
hajun aistittuaan se sulkee sieraimensa 
rullaamalla ylähuulensa, jolloin hajuke-
mikaalit kulkeutuvat nenän herkimmin 
aistiville alueille. Tätä kutsutaan Fleh-
men-eleeksi. 

Hevosen ravinto
Hevosen pääasiallinen ruoka on hei-
nä tuoreena, kuivattuna tai nykyään 
myös säilöttynä. Heinää kutsutaan he-
vosen karkearehuksi. Lisäksi se tarvit-
see vettä. Useimmiten hevosille syöte-
tään myös kivennäisiä. Kauraa hevonen 
tarvitsee, jos ei saa heinästä tarpeek-
si energiaa raskaaseen työhön, esimer-
kiksi liikkuakseen ratsastuksessa tai kil-
pailuissa. Kauraa kutsutaan väkirehuk-
si. Muualla maailmassa hevosille syöte-
tään kauran sijaan lisäenergianlähtee-
nä esim. maissia tai sokerimelassia. Vä-
kirehut eivät ole hevosen luonnollista 
ravintoa ja liiallinen, äkillinen väkirehun 

syönti voi aiheuttaa hevoselle ähkyn, eli 
vaikean vatsakivun, johon hevonen voi 
jopa kuolla – eläinlääkärin avusta huoli-
matta. Hevoset pitävät porkkanoista ja 
omenista sekä kuivasta leivästä, mut-
ta nämä ovat herkkuja, joita tavallinen 
suomalainen harrastushevonen ei tar-
vitse energian saamiseksi. 

Hevosen käyttäyminen
Hevonen on erittäin sosiaalinen lau-
maeläin. Laumalla on aina johtaja ja 
myös ihmisen tulee käyttäytyä hevo-
sen kanssa ottamalla tämä huomioon. 
Hevonen ihmisen johtajana on vaaralli-
nen yhtälö kummallakin osapuolel
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TaMMa – naarashevonen

orI –koirashevonen

varSa – hevosen lapsi

ruuNa – kastroitu ori

aaSI – kavioeläimiin kuuluva
pitkäkorvainen ja tupsuharjainen 
kotieläin
MuuLI –hevostamman ja
aasioriin risteytys
MuuLIaaSI –hevosorin ja
aasitamman risteytys
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8.3.  Kansainvälinen naistenpäivä
Naisten päivää on vietetty Yhdysvalloissa vuodesta 1909 ja 
Euroopan ja Yhdysvaltain yhteisenä kansainvälisenä päivä-
nä vuodesta 1911.

17.3. Zainabin syntymäpäivä
Zainab oli ensimmäisen Imaamin, Alin ja profeetan tyttären 
Fatiman tytär. Hänellä oli tärkeä rooli  Karbalan murhenäytel-
män jälkeen ja hän piti historiallisen puheen kalifin palatsissa.  

19.3. Minna Canthin päivä
(v. 1844-1897) Kuuluisa suomalainen, jota pidetään ensimmäi-
senä nykysuomalaisena kirjailijana. Minna Canth toimi merkit-
tävänä naisten aseman edistäjänä Suomessa.

20.3. Kevätpäivän tasaus
Yö ja päivä on joka puolella maailmaa miltei yhtä pitkiä eli 12 
tuntia. Kevätpäivän tasaukseen asti Eteläinen pallonpuolisko 
on kääntyneenä Aurinkoa kohti, kevätpäivän tasauksen jäl-
keen Aurinkoa kohti on puolestaan Pohjoinen pallonpuolis-
ko. Kevätpäivän tasaus aloittaa uuden vuoden Iranissa, Afg-
hanistanissa ja monissa Keski-Aasian maissa. 

29.3. Pitkäperjantai (pääsiäinen)
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee vuositain. Kristillisen uskomuk-
sen mukaan Jeesus ristiinnaulittiin pitkänäperjantaina. Pit-
käperjantai on luterilaisen kirkkovuoden ainut suru-
juhla. Pitkäperjantai on kansallinen vapaapäivä.

31.3. Pääsiäissunnuntai (pääsiäinen)
Kristillisen uskomuksen Jeesuksen ylösnou-
semisen päivä. Pääsiäissunnuntai on kirkko-
vuoden tärkein ja vanhin juhlapäivä. Kansal-
linen vapaapäivä.

1.4. Pääsiäismaanantai (pääsiäinen). 
Kansallinen vapaapäivä.
Raamatun mukaan Jeesus ilmestyä ylös-

nousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen pääsiäissunnuntai-
na.

1.4. aprillipäivä
Aprillipäivänä on tapana leikillisesti huijata ihmisiä.

9.4. Mikael acricolan päivä
(v. 1510-1557) Turun piispa ja uskonpuhdistaja (luterilaisuus). 
Acricolan Raamatun käännös oli kirjoitetun suomen kielen 
perusta.

13.4. Fatemeh Zahran (rauha hänelle) syntymäpäivä
Fatemeh Zahran oli Profeetan tytär , ensimmäisen Imaamin 
Imam Alin (rh) vaimo sekä toisen ja kolmannen Imaamin äi-
ti. Hän on ainoa Profeetan lapsista, joka sai jälkeläisiä ja jonka 
kautta Profeetan suku jatkui.

 23.4. Kirjan ja ruusun päivä
Vietetty vuodesta 1927 Espanjassa kirjaa juhlistavana päivänä, 
jolloin naiset antoivat miehille kirjan ja miehet naisille ruusun. 
Vuodesta 1955 päivää on vietetty kansainvälisenä kirjan ja te-
kijänoikeuden päivänä UNESCON (YK) julistuksella.  

27.4. Kansallinen veteraanipäivä
Suomalaisten sotaveteraanien juhla- ja muistopäivä. Kansalli-
nen liputuspäivä ja vapaapäivä.

Kalenteri
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Salamin 
viisaudet

Allahin profeetta (rauha ol-
koon hänelle ja hänen jäl-
keläisilleen) sanoi: ’Oi Ali! 
On kolme asiaa, joista saa 
ansion niin maallisessa elä-

mässä kuin tuonpuoleisessa: hajj pois-
taa köyhyyden, almu poistaa koetukset 
ja sukulaisten kanssa yhteyden pitämi-
nen antaa pitkän iän.’

Allahin profeetta (rauha olkoon hä-
nelle ja hänen jälkeläisilleen) sanoi: ’Sen, 
joka haluaa ansioita sekä maallisessa et-
tä tuonpuoleisessa elämässä, tulee vie-
railla tässä talossa (tarkoittaen Kaabaa). 
Kuka tahansa palvelija tulee tänne ja 
pyytää asioita tätä elämää varten, hän 
myös saa ne ja kuka tahansa palvelija 
tulee tänne ja pyytää asioita tuonpuo-
leista varten, hänelle säästetään ne.  Oi 
Ihmiset! Tehkää jatkuvasti pyhiinvaelluk-
sia (hajj ja umra) sillä ne pesevät synnit 
ja poistavat köyhyyden, kuten tuli pois-
taa ruosteen.’ 

Imaami Ali (rauha olkoon hänelle) sa-
noi: ’Uskovainen joka odottaa rukouk-
sen aikaa tulevaksi, on rukouksen jäl-
keen kuin Allahin vieras. Silloin Allah 
osoittaa vieraalleen kunniaa ja täyttää 
tämän toiveet. Umran ja hajjin tekijät 
ovat Allahin luokse tulleita valtuuskun-
tia. Silloin Allah osoittaa valtuuskunnal-
leen kunniaa ja antaa heidän syntinsä 
anteeksi. ’

Koonnut: H. al-Hello


