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S
yyskuun 11. tapahtumien jälkeen ja George Bush-
in politiikan ansiosta muslimit on leimattu funda-
mentalisteiksi, jotka käyttäytyvät barbaarien tavoin. 
Tämän leimautumisen vuoksi yhä useammat ihmi-
set ovat katsoneet itsensä päteviksi ja oikeutetuiksi 
antamaan ohjeita kuinka islamia pitäisi korjata ja 

muokata. Sepittämällä tekosyitä, jotta voisivat hyökätä islami-
laisiin maihin terrorinvastaisen sodan varjolla, myös tavallisten 
muslimien elämän jokainen aspekti on kyseenalaistettu. Tämä 
päivän trendinä on nostaa esiin ”asiantuntijoita”, jotka kertovat 
muslimeille, siitä mitä heidän tulisi tai ei tulisi tehdä. Toisaalta 
länsimaisessa maallisessa yhteiskunnassa on helppo brändätä 
mikä tahansa islamilainen käytäntö fundamentalistiseksi tai vää-
räksi. Maailmanlaajuisen propagandakampanjan tarkoituksena 
lienee leimata islam kaiken pahuuden juureksi.

Norjan kauhistuttavat tapahtumat kuitenkin osoittivat, että 
terrorismi voi syntyä minkä tahansa uskonnon, etnisyyden tai 
maan edustajasta - katsomatta siihen miten rauhallinen, maal-
linen tai uskonnollinen tekijän kotimaa on. Norjalainen terroristi 
Breivik on jo leimattu psykologisesti epätasapainoiseksi. Eivätkö 
myös muslimitaustaiset terroristit ole eittämättä tekojensa pe-
rusteella psykologisesti vähintäänkin epätasopainoisia?

Islam on Jumalan uskonto kuten kaikki muutkin monoteis-
tiset uskonnot, ja demokraattisissa yhteiskunnissa muslimeilla, 
kuten kaikilla muillakin ihmisillä, on yhdenvertaiset oikeudet 
harjoittaa omaa uskontoaan rauhassa, vapaasti ja niin kuin itse 
parhaaksi näkevät.

Hiljattain Suomessa vieraili saksalainen ”islamasiantuntija” 
Mounir Azzoui ja hollantilainen Rimke Vander Veer, joka on 
vastuussa imaamien kouluttamisesta Hollannissa. Vander Veer 
ehdotti, että Suomenkin imaameja tulisi kouluttaa Hollannin 
mallin mukaisesti. Eräässä uskontojen välisessä konferenssissa, 
jopa Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mä-
kinen sanoi: ”On korkea aika harkita imaamien kouluttamista 
Suomessa” ja että ”kotikasvatetut imaamit auttaisivat Suomen 
muslimien kotouttamisessa.” Saksalainen ”asiantuntija” Azzoui 
meni jopa niin pitkälle, että varoitti: ”Huonosti koulutetut imaa-
mit, voivat omaksua uskonnollisia näkemyksiä, jotka eivät sovi 
suomalaiseen yhteiskuntaan.”

Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan puheenjohtaja Anas Ha-
jjar on puolestaan kertonut YLE:n haastattelussa seuraavasti: 
”Monet (imaamit) ovat saaneet koulutusta yhdyskuntansa sisällä 
tai lähtömaassaan. Tarve olisi, että kaikki olisivat korkeakouluop-
pineita.” Kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio Joensuun 
yliopistosta ehdottaa, että tulevaisuudessa imaamit saisivat kou-
lutuksensa yliopiston teologian osastolla ja koulutus olisi valtion 
rahoittamaa. Ekumeeninen kulttuurijärjestö Fokus on yhdessä 
kahden hiljattain perustettujen ja ainakin muslimiyhteisön kes-
kuudessa verrattaen tuntemattoman yhdistyksen Visiofoorumin 
ja Muslimiliiton kanssa tarttunut tilaisuuteen ja ottanut asiak-
seen järjestää seminaarin, jonka teemana on ”imaamien koulu-
tustilanne ja -tarve eurooppalaisessa kehyksessä”. 

Islamilaisissa maissa imaamien kouluttaminen muslimien joh-
tamiseksi on hyvin tiukkakriteerinen prosessi, joka on kehittynyt 
vuosisatojen varrella. Tunnetuja ja arvostettuja teologisia yli-

opistoja, jotka kouluttavat imaameja,  ovat esimerkiksi Al-Azhar 
-yliopisto Egyptissä, Malik Fahad -yliopisto Saudi Arabiassa, 
Najafin yliopisto Irakissa ja Qomin yliopistot Iranissa. Vasta lähiai-
koina muutamia islamiin erikoistuneita yliopistoja on perustettu 
Euroopan metropoleihin kuten Lontooseen. Huomionarvoista 
kuitenkin on, että nekin tuovat opettajansa edellä mainituista 
islamilaisten maiden yliopistoista. Tällä hetkellä Suomessa ei ole 
ainuttakaan näiden tasoista professoria, ja ajatus siitä, että jokin 
suuri islamin oppinut tulisi professoriksi Helsingin saati sitten 
Joensuun yliopistoon opettamaan muutamaa harvaa oppilasta, 
tuntuu mahdottomalta.

On sääli, että vain harvassa Suomessa toimivassa 40-50 mos-
keijassa ja islamilaisessa kulttuurikeskuksessa, on akateemisesti 
koulutettu imaami.   Tämä epäkohta johtuu osin Suomen isla-
milaisesta yhteisöstä itsestään ja  osin viranomaisten yhteistyö-
kyvyttömyydestä.  Ongelma voitaisiin ratkaista vaikkapa niin, 
että islamilaisia yhdyskuntia tuettaisiin akateemisesti pätevien ja 
koulutettujen imaamien palkkaamisessa.

He voisivat puolestaan valvoa yhteisrukouksia johtavien 
imaamien koulutuksen antamista. Ne yhdistykset ja kulttuuri-
keskukset, joilta puuttuu koulutuksen saanut imaami, voisivat 
tehdä yhteistyötä tai siirtyä sellaisen yhdistyksen sateenvarjon 
alle, jolla on koulutettu oppinut. On kyseenalaista antaa sellais-
ten henkilöiden johtaa muslimiyhteisöjä, jotka eivät ole asian-
mukaisesti koulutettuja tai jotka koulutettaisiin epämääräisesti. 
Siinä piilee omat riskinsä niin yleiselle turvallisuudelle kuin myös 
muslimiyhteisöjen hyvinvoinnille ja niiden tuleville sukupolville.

Suomessa sen sijaan voitaisiin keskittyä maahantulevien to-
dellisten ja auktorisoitujen uskonoppineiden kielen ja kulttuurin 
opetukseen. Kuten Anas Hajjar on sanonut:  ”Suomessa koulu-
tettu imaami tuntee Suomen olot. Asia ei kuitenkaan ole niin 
yksinkertainen. Pitäisi olla islamilainen professuuri yliopistossa. 
Tähän tarvittaisiin paljon taustajoukkoja yliopistossa. Ei-muslimi 
ei voi opettaa muslimia uskon asioissa.”

On aika että Suomi, jolla on hyvä ja suvaitsevainen maine,  
auttaisi muslimeja sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan 
nimenomaan suomalaisina muslimeina luomalla oman mallin 
eikä kopioisi eurooppalaisia malleja. Uskon, että Suomessa rekis-
teröidyt islamilaiset yhdyskunnat ja islamilaisia oppineita koulut-
tavat yliopistot suhtautuisivat myönteisesti yhteistyöhön ja näin 
voisimme etääntyä syyskuun 11. tapahtumista ja islamofobiasta 
ja tehdä töitä rauhan, harmonian, molemmin puolisen kunnioi-
tuksen ja uskonnonva-
pauden puolesta.

Madjid
Bahmanpour

Jumalan Nimeen, Armeliaan, Armahtavaisen
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Hernerokkaaja mäenlaskua
– laskiaisen juhlinta on sekoitus
  katolista karnevaalia ja suomalaista muinaisperinnettä
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K
ukapa uskoisi, et-
tä koulujen hiih-
toloman viet-
tämiselläkin on 
uskonnollinen 
tausta? Ainakin 
hiihtolomat sijoit-
tuvat helmikuun 

puolenvälin ja lopun tienoille – eli 
usein samaan aikaan laskiaisen vie-
ton kanssa. Laskiainen taas on vanha 
katolinen perinne – kevät- eli pääsi-
äispaaston alun juhla, joka sijoittuu 
seitsemän viikkoa pääsiäisen edel-
le. Tämän paaston kristilliset juuret 
ovat Raamatun kertomuksessa, jon-
ka mukaan Jeesus (rauha hänelle) 
paastosi erämaassa. Paaston alkua 
on juhlittu katolisissa maissa jo 1400 
vuoden ajan järjestämällä karnevaa-

leja (carne vale ”jäähyväiset lihalle”) 
laskiaistiistaina. Seuraava päivä eli 
tuhkakeskiviikko aloittaa 40 päivän 
paaston, jonka aikana oleellisinta on 
lihan poisjättäminen aterioilta. Or-
todoksissa perinteessä paastoa taas 
vietetään todella kevyellä ruokavali-
olla: maitotuotteiden ja rasvojen sekä 
sokerienkin käyttöä vältetään koko 
paaston ajan.

Suomessa katoliseen perintee-
seen on sekoittunut myös paka-
nallisia tapoja. Laskiaissunnuntai on 
kuitenkin edellämainittua keskieu-
rooppalaista laskiaistiistaita edeltävä 
sunnuntai. Seuraava maanantai tun-
netaan keskieuroopassa nimellä ”ruu-
sumaanantai”, mutta Suomessa tätä 
päivää ei noteraata millään lailla. Joka 
tapauksessa laskiaisen juhlintaan on 
kuulunut sekä uskonnollisessa että 
muussa perinteessä kaikissa maissa 
juhlinta ja runsas ruokatarjoilu: Suo-
messa hernekeitto eli liharokka ja 
juusto sekä nykyään laskiaispullat jo 
1800-luvulta asti. Laskiaisen ajankoh-
ta sattuu muinaisen ajanlaskun vuo-
denvaihteeseen, joten siihen liittyy 
myös paljon uskomuksia ja taikojen-
tekoa. Iltapäivällä työt piti lopettaa 
ajoissa ja mennä jo päivällä saunaan, 
jossa ei saanut hiiskastaa sanakaan. 
Juhlinta on aiemmin ollut pääasias-
sa nuorten talvista mäenlaskua ja 
napakelkan pyöritystä. Suomalai-
nen vanha työnjuhla, jolla päätettiin 
vuoden osalta pellavien, hamppujen 
ja villojen työstäminen on tuonut 
myös omat piirteensä laskiaisen viet-
toomme. Lankalauantaina tavattiin 
laskea mäkeä ja huutaa tulevan vuo-
den toiveena: ”pitkiä pellavia, hienoja 
hamppuja ja lautasenkokoisia nau-
riita ” Mitä kauemmas kelkka luisti, 
sitä pidempiä pellavia saatiin. Usko-
musten mukaan naisten tuli pitää 
hiuksiaan auki ja harjata niitä usein, 
mikä vaikutti tulevan vuoden pella-
vien laatuun. 

Itse juhlan nimi ”laskiainen” saat-
taa olla peräisin ajatuksesta ”pääsi-
äiseen laskeutumisesta” tai ”päivien 
laskemista pääsiäiseen”. Joidenkin 
lähteiden mukaan sana saattaa joh-
tua myös latinalaisesta termistä, joka 
tarkoittaa ”lihan jättämistä”. 

Kirsi Kokoi

Hernekeiton 
ohje:
* Perinteinen hernekeitto
( 8:lle )

4 dl kuivattuja herneitä 
2 l vettä 
lihaa (perinteisesti sian savu-
potkaa, mutta me muslimit 
käytämme naudanlihaa tai 
esimerkiksi lampaanpotkaa) 
suolaa 

• Liota herneitä litrassa vettä yön 
yli (tai vähintään 6 tuntia). 

• Pane liotusvedessään kiehu-
maan. 

• Lisää vettä ja pane liha jouk-
koon.

• Anna kypsyä miedolla lämmöl-
lä n. 2 tuntia. 

• Nosta liha kattilasta ja irrota 
luusta. Poista lihasta rasva ja 
jänteet

• Leikkele liha paloiksi ja pane 
uudelleen keiton joukkoon. 

• Tarkista sakeus ja maku. 
• Mausta suolalla, ellei lihasta ole 

irronnut sitä riittävästi. 
• Maun mukaan keittoon voi li-

sätä esim. sipulia tai porkkanaa. 

Mausteina kannattaa kokeilla 
meiramia, rosmariinia, papri-
kaa, sinappia, valkosipulia jne. 
Tarjoa ruisleivän tai näkkilei-
vän kanssa. 

* lähde www.keittotaito.com
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Jumala antoi 
ei-muslimeille oikeuksia
Islamissa profeetan ja uskovaisten 
tehtävä on Jumalan viestin julistami-
nen Koraanin ohjaamalla tavalla - ei 
sotimalla. Voimakeinojen käyttämi-
nen islamin uskonnon levittämiseen 
rikkoo Koraanin tapaa julistaa islamia. 
Koraani selkeästi kieltää voimakeino-
jen käyttämisen uskonnossa.

Medinassa Profeetta ja kristityt 
pääsivät sopuun keskinäisistä suht-
eistaan niin kutsutussa Medinan 
sopimuksessa. Kristityt saivat oikeu-
den harjoittaa uskontoaan eikä hei-
dän tarvinnut kääntyä islamiin. Pro-

feetta teki Medinassa asuneiden 
juutalaisten kanssa samanlaisen 
sopimuksen, jonka nimeksi tuli Me-
dinan kirja. 

Kirja takasi muunuskoisille mah-
dollisuuden elää vapaasti islam-
ilaisessa yhteiskunnassa. Heillä oli 
oikeus suorittaa omia uskonnolli-
sia rituaalejaan aivan vapaasti. Näin 
Profeetta Muhammed loi perustan 
varhaiselle uskontojen väliselle di-
alogille ja uskonnonvapaudelle, ja 
Medinan kirja vahvisti islamin opin 
mukaisen kunnioituksen muita ih-
misä ja muunuskoisia kohtaan.  

Jumala käski muslimien olla 
kärsivällisiä ja kielsi välivallan

Islam oli saanut jalansijan Mekassa, 
mutta muslimien määrä oli vielä vä-
häinen. Valtaapitävät quraishilaiset 
pelkäsivät oman asemansa puoles-
ta ja turvautuivat äärimmäisiin kei-
noihin saadakseen muslimit kään-
tymään takaisin epäjumalien pal-
vontaan. Muslimit kärsivät sorrosta, 
pahoipitelystä ja epäoikeudenmu-
kaisuudesta. Quraishilaiset jatkoivat 
painostustaan, ja muslimit joutuivat 
elämään pelossa ja kärsimään fyy-
sisestä väkivallasta, he eivät kuiten-

Kansainvälinen rauha islamissa osa 3

Islamilaisen valtion
perustaminen Medinaan

Tämän artikkelisarjan aiemmissa osissa (Salam 2 ja 3/2010) 
tuli ilmi, kuinka islam perustaa kaikki suhteet – niin muslim-
ien välillä kuin muita uskontoja koskien - kunnioitukselle ja 
rakkaudelle. Islamissa rauha on yleisluontoinen sääntö ja Ju-
mala kehottaa uskovia elämään sovussa muiden kanssa. Kun 
islamin alkuaikoina muslimit joutuivat painostuksen ja kidu-
tuksen kohteeksi ja heidät eristettiin muusta yhteiskunnasta, 
he eivät puolustautuneet väkivallalla, vaan lähtivät maanpak-
oon Abessiiniaan.
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kaan voineet nousta vastarintaan, 
sillä Profeetta Muhammed oli anta-
nut selvän käskyn olla kärsivällinen ja 
pidättäytyä väkivallasta. Kuten Juma-
la sanoi Uskottomien suurassa (109: 
1-6): ’Te, jotka ette usko! En palvele 
sitä, mitä te palvelette, ettekä te pal-
vele Häntä, jota minä palvelen. Enkä 
koskaan aio palvella sellaista, mitä te 
palvelette, ettekä te koskaan Häntä, 
jota minä palvelen. Teillä on tuomi-
onne ja minulla palkkani.’

Jumala sanoi myös Kääriy-
tyneen suurassa (73:10): ’Ole myös 
järkkymätön huolimatta siitä, mitä 
he sanovat, ja karta heitä sopivalla 
tavalla!’

Tilanteen kärjistyessä Profeetta 
Muhammed muutti muslimien kans-
sa Mekasta Medinaan, jonka asu-
kkaat olivat luvanneet suojella heitä. 
Päivät ja kuukaudet kuluivat ja Medi-
nassa tilanne näytti rauhalliselta, sillä 
valta Medinassa oli muslimien hallus-
sa. Quraishin heimo ei kuitenkaan lo-
pettanut painostustaan, vaan valm-
istautui sotaan  ja seurasi muslimeita 
näiden uuteen kotikaupunkiin. Mus-
limit halusivat suojella itseään solmi-
malla Medinan kaupungin ympärillä 
asuvien heimojen kanssa sopimuk-
sia, mutta muslimeja vastustavalla 
Quraishin heimolla oli vahvat siteet 
näiden kyseisten heimojen kans-

sa. Näin ollen muslimit eivät sulk-
eneet kokonaan pois sitä mahdol-
lisuutta, että quraishilaiset tekisivät 
suurhyökkäyksen heidän kaupunki-
aan vastaan joko yksin, juutalaisten 
tai Medinaa ympäröivien heimojen 
avulla, sillä heimojen kanssa solmitut 
sopimukset eivät olleet pyhiä.

Miten muslimivaltio 
voi puolustautua

Mitä muslimien tulisi tehdä tilan-
teessa, jossa sodan syttyminen millä 
hetkellä tahansa on mahdollista ja 
kuitenkin sotiminen on kielletty heil-

Kansainvälinen rauha islamissa osa 3

Islamilaisen valtion
perustaminen Medinaan
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tä? Pitäisikö heidän kääntää selkänsä 
sodanuhalle niin kuin aiemmin? Tällä 
kertaa tilanne oli kuitenkin toinen, 
sillä nyt muslimeilla oli valtio, jota 
heidän tulisi suojella. Miten muslimit 
voisivat puolustaa omaa valtiotaan, 
jos sotiminen on kielletty heiltä? 
Edellä mainittujen syiden takia mus-
limit saivat luvan sotia. Jumala sanoo 
Pyhiinvaelluksen suurassa (22:39): 
’Lupa niille, joita vastaan taistellaan ...’

Tästä jakeesta käy selväsi ilmi, 
että sotiminen oli kielletty musli-
meilta ennen tämän jakeen ilmesty-
mistä. Lupa sotimiselle ei kuitenkaan 
tarkoittanut sitä, että muslimit sa-
isivat käydä sotaa kaikissa tilanteis-
sa, vaan se rajoittui itsepuolustam-
iseen. Jumala mainitsee Koraanissa 
Lehmän Suurassa (2: 190): ’Taistelkaa 
Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka 
vastaanne sotaa käyvät, mutta itse 
älkää aiheetta hyökätkö. Totisesti Ju-
mala ei rakasta rauhanrikkojia.’

Kääntäen tämä tarkoittaa, että 
muslimit eivät saa taistella niitä vas-
taan jotka eivät taistele heitä vas-
taan. Lisäksi jakeessa rajoitetaan ni-
itä taistelun kohteita, joita vastaan 
soditaan. Esimerkiksi lapsia, naisia ja 
vanhuksia ei saa vahingoittaa sodan 
aikana. Kolmas rajoitus tässä jakeessa 
on sodan motiivi. Sodalla voi puolus-
taa Jumalan uskontoa, mutta sotaa 
ei saa käydä valloittamisen, kuninku-
uden tai koston vuoksi. Jos muslimit 
eivät ota vakavasti näitä kolmea ra-
joitusta, pyhä sota muuttuu ilkivalta-
sodaksi ja sodasta kantaa vastuun 
yksin se, joka aiheutti sodan.

Voimme siis päätellä sen, että sota 
on sallittu silloin kun ihminen on 
uhan alaisena. Islam sääti sodalle 
myös kunniallisen lopun määräämäl-
lä, että jos vastustaja pyytää rauhaa 
ja sodan lopettamista, niin tähän 
pyyntöön on suostuttava.  Juma-
la sanoo Koraanissa Sotasaaliiden 
suurassa (8:61): ’Mutta jos he ovat 
taipuvaisia rauhaan, niin ole myöskin 
sinä taipuvainen siihen ja turvaa Ju-
malaan! Hän on totisesti kuuleva, ti-
etävä kaiken.’

Islamin leviäminen

Sen jälkeen kun muslimit olivat pe-

rustaneet oman valtion Medinaan 
ja solmineet sopimuksia heitä ym-
päröivien heimojen kanssa, he myös 
saivat puolustaa omaa valtioonsa 
taistelemalla. Koska islamin uskon-
to on tarkoitettu kaikille kansoille ja 
maille, profeetan täytyi kertoa sii-
tä ympärillä oleville valtioille. Siihen 
aikaan Rooman imperiumi oli val-
loittanut suurimman osan nykyisen 
Saudi-Arabian pohjoisosasta kun 
taas Persian valtakunta oli valloitta-
nut sen eteläosan. Kunkin valtion 
oma uskonto levittäytyi niiden val-
loittamille alueille, ja näin ollen kris-
tinusko levisi Rooman valloittamille 
aluille ja zarathustralaisuus Persian 
valloittamille alueille. 

Levittääkseen tietoa islamista Pro-
feetta Muhammed  kirjoitti kirjeen 
Rooman keisarille Herakleiokselle, 
joka suhtautui kirjeeseen vakavasti 
huolimatta siitä, että oli itse oman 
aikansa suurimpia valtiaita ja vaikka 
kirje tuli tuntemattomalta taholta. 
Roomalaiset suhtautuivat arabeihin 
melko alentuvasti, sillä arabit olivat 
beduiineja,  joilla ei ollut valtiollisia 
tavoitteita ja jotka elivät  eri hei-
moissa ilman yhtenäistä kultuuria. 
Arabeja ei myöskään koettu uhaksi, 
sillä heitä oli määrällisesti vähän ja 
he olivat alkeellisesti aseistautuneita. 
Herakleios kuitenkin halusi tietää en-
emmän Muhammedista ja tiedust-
eli sen vuoksi avustajiltaan, löyty-
isikö hänen valtakunnastaan ketään, 
joka olisi kotoisin kyseisestä valtiosta.  
Hänen eteensä tuotiin Abu Sufian 
-niminen mies Syyrian alueelta. Abu 
Sufianilla oli vahvat siteet keisarin 
palvelijoihin, ja hänen kauttaan oli 
saatu uutisia uudesta islamilaisesta 
valtiosta. Keisari luki profeetan lähet-
tämän kirjeen kovaan ääneen kaik-
kien kuullen ja hänen lopetettuaan 
hänen avustajiensa keskuudessa 
nousi suuri hälinä. Profeetan kirje teki 
syvän vaikutuksen keisarin avustajiin. 
Keisari kutsui kirjeenkantajan sisään 
ja antoi hänelle rahaa ja osoitti suur-
ta vieraanvaraisuutta häntä kohtaan. 
Keisarin silloista hyvää käytöstä 
seurasi kuitenkin todella kiivat sodat 
roomalaisten ja muslimien välillä. 

Persian kuninkaan, Khosraun, suh-
tautuminen Profeetan lähettämään 

kirjeeseen oli täysin erilainen kuin 
Rooman keisarin. Luettuaan kirjeen 
Khosrau suuttui, repi kirjeen ja huusi: 
’Minun valtakuntani alapuolella ol-
eva epäkunnioitettava orja kirjoittaa 
kirjeeseensä oman nimensä ennen 
minun nimeäni.’ Persian keisari kir-
joitti nykyisessä Jemenissä olleelle 
kuvernöörilleen ja määräsi hänet 
valoittamaan muslimien hallitsemat 
alueet ja lähettämään hänelle Mu-
hammedin pään irtileikattuna.

Profeetta Muhammed lähettti kir-
jeitä myös muille hallitsijoille kuten 
nykyisen Egyptin aluetta hallitsevalle 
kuninkaalle. Tämä kyseinen kunin-
gas kysyi kirjeen tuojalta: ’Jos Mu-
hammed on oikeasti profeetta, mikä 
esti häntä tekemästä pyyntörukous-
ta niitä heimoveljiään vastaan, jot-
ka eivät seuranneet häntä?’ Kirjeen 
tuoja vastasi: ’Se sama este, joka oli 
Jeesuksella, kun hänet vangittiin ris-
tiinnaulittavaksi.’ Kuningas: ’Todella 
hyvä vastaus. Sinä olet saanut vii-
sautta, joka on tullut ihmiseltä, joka 
on saanut viisautta.’

Tälläisella uudella tavalla, aikana 
jolloin ei ollut nykyisin tunnettuja 
tiedotusvälineitä,  Profeetta Mu-
hammed onnistui kertomaan islam-
ista muille valtioille ja pyytämään 
heitä tekemään sopimuksia, jotka 
takaisivat molempien osapuolten 
oikeudet. Profeetta lähetti nämä kir-
jeet Medinaan muuttonsa kuuden-
tena vuotena, joka on myös islam-
ilaisen ajanlaskun alku ja ensimmäis-
en islamilaisen valtion perustamisen 
ajankohta.  Kirjeet keisarikunnille ja 
muille valtioille olivat poliittisia näyt-
töjä, sillä ne lähetettiin ajankohtana, 
jolloin profeetan Hijazin alueelle pe-
rustaman islamilaisen valtion asema 
vahvistui ja vakiintui. Lisäksi profeet-
ta lopetti qureishin kanssa käydyt 
sodat solmimalla Hudaibin rauhan-
sopimuksen ja lopetti myös konfliktit 
juutalaisten kanssa. Islamilaisen val-
tion mahti vahvistui samaan aikaan, 
kun muiden valtioiden mahti alkoi 
hiipua ja myös profeetta huomasi 
tämän. 

Hassan Al-Hello
PhD International Law
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Pizza, taco tortilla, enchiladas,
kebab, falafel, burgerit,kana

hotchili

Ma-pe 10.30 - 20.00 la 11.00 - 18.00, su 12.00 - 17.00
tikkuraitti 15, Vantaa, p. 09 - 4289 1101
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Paula Kemell, Suaad Onniselkä 
ja Heidi Rautionmaa osallistuivat 
Suomen Lähetysseurassa järjestet-
tyyn Religions for Peace - järjestön 
esittelyiltaan.

Lisäksi Kemell ja Rautionmaa kes-

kustelivat RfP:n johtomiesten kanssa 
erikseen aamiastapaamisessa.

Järjestön pääsihteeri William 
Vendley ja RfP:n Euroopan uskonto-
jen johtajien neuvoston pääsihteeri 
Stein Villumstad näkevät naisten 

dialogitoiminnan erittäin tärkeänä. 
Nykypäivän polarisoituneessa maa-
ilmassa on tarpeen vahvistaa uskon-
nollisten naisten keskeistä roolia kon-
fliktien ehkäisijöinä ja niiden poistaji-
na. Monilla naisilla on kykyä silloittaa 

Eri uskontojen naiset sosiaalisen 
muutoksen toimijoina
”Naiset ovat sosiaalisen muutoksen toimijoita”, sanoo Deepika Singh. Hän vieraili hiljattain 
Helsingissä Religions for Peace –järjestön (RfP) johtodelegaatiossa. RfP:n Suomen naisverkosto 
sai vierailijoilta kiitosta aktiivisuudestaan osallistumisestaan kansainväliseen kampanjaan nai-
siin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Naisverkosto muun muassa keräsi uskontojen johta-
jilta ja poliittisilta päättäjiltä allekirjoituksia adressiin lähetettäväksi YK:n pääsihteerille Ban Ki-
moonille.
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eri toimijoita yhteen ja löytää yh-
teistä pohjaa vaikeissakin tilanteissa. 
Uskontojen edustajien vuoropuhelu 
ja yhteistyö rakentaa yhteisöön sosi-
aalista rinnakkaiseloa.

Uskontojen yhteistyö 
poistaa eriarvoisuutta

Yksi Religions for Peace - järjestön 
kansainvälisen toiminnan  kulmaki-
vistä on verkostuminen. Kokemusten 
jakamisella ja voimavarojen mobili-
soinnilla saadaan vahvistettua yhtei-
söpohjaista toimintaa rauhan ja kehi-
tyksen eteen. Verkoston avulla muun 
muassa jaetaan tietoja ja voimavaro-
ja, vahvistetaan ja laajennetaan us-
konnollisten naisten ja heidän järjes-
töjensä johtajuutta sekä helpotetaan 
naisten työskentelyä monilla alueilla. 
Toinen tärkeäksi katsottu teema on 
rauha ja turvallisuus, etenkin jaettu 
turvallisuus. 

Yksi toiminnan osa-alue koskee 
puolestaan sukupuolta, köyhyyt-
tä ja terveyttä. Sukupuoli on teki-
jä, joka liittyy terveyteen ja hyvin-
vointiin. Sosiaalinen, kulttuurinen ja 
taloudellinen väkivalta ja ennakko-
luulot vaikuttavat suoraan naisten 
terveyteen. Religions for Peace -jär-
jestö uskoo, että uskonnot voivat 
syvästi vaikuttaa naisten asemaan, 
rooliin ja elämän mahdollisuuksiin. 
Painopiste onkin rakentaa monius-
konnollista yhteistyötä, jotta voidaan 
edistää naisten tasa-arvoa ja naisten 
voimaantumista, syventää tietoisuut-
ta ja ymmärtämystä tasa-arvon, köy-
hyyden ja terveydenhuollon sisäisistä 

yhteyksistä sekä vahvistaa kansallis-
ten uskonnollisten neuvostojen ka-
pasiteettia sukupuolianalyyseissä ja 
tasa-arvon yleistämisessä eri puolilla 
maailmaa. 

Naisten valmiuksien parantami-
nen nostaa naisjohtajien roolien nä-
kyvyyttä konfliktien ehkäisyssä, rau-
han edistämisessä ja kestävän kehi-
tyksen edistämisessä. Järjestön toi-
mintasuunnitelmassa huomioidaan 
kansainväliset välineet kuten YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslausel-
ma 1325, Pekingin toimintaohjelma 
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
asiakirja ”An Agenda for Peace”. 

Suomen naisverkostolla 
on osaamista uskonto- 
kasvatuksessa

Religions for Peace Suomen nais-
verkosto omaa vahvaa osaamista ja 
kokemusta muun muassa uskonto-
kasvatuksen kentällä. Koulutus kaikki-
nensa on yksi tärkeimpiä työmuoto-

ja, jos halutaan edistää rauhaa ja kes-
tävää kehitystä. Religions for Peace 
- järjestön johdon kanssa käydyissä 
keskusteluissa todettiinkin, miten 
naisilla on tärkeä rooli uskontokas-
vatuksen antajina. Naiset antavat us-
konnollista kasvatusta lapsille ja koko 
yhteisön jäsenille. Äideillä on yleisesti 
ottaen edelleen suurin kasvatusvas-
tuu perheissä. 

Religions for Peace Suomen nais-
verkosto aikookin järjestää keväällä 
seminaarin uskontokasvatuksesta 
perheissä. Seminaari liittyy myös per-
heissä oppimiseen ja sukupolvienvä-
liseen vuoropuheluun. Suomen nais-
verkosto on mukana eurooppalaises-
sa ENIL (The European Network for 
Intergenerational Learning) -verkos-
tossa edistämässä sukupolvienvälistä 
oppimista, joka kuuluu elinikäiseen 
oppimiseen.

Heidi Rautionmaa
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T
ällä kertaa tarinam-
me kertoo Koraa-
nissa mainitusta 
kauniista kyyhkys-
tä. Kyyhky oli yksi 
Jumalan ihmeistä, 
jonka Hän toi il-
mi ihmiselle pro-

feettansa Jeesuksen (rauha hänelle) 
kautta. Mutta ennen kuin tutustum-
me tähän kauniiseen kyyhkyyn ja 
sen tarinaan ja ihmeeseen, meidän 
on tiedettävä jotain  Jeesuksen syn-
tymästä, joka myös oli  ihme. Hä-
nen äitinsä Mariahan (rauha hänelle) 
oli raskaana, vaikka hänellä ei ollut 
miestä ja hän oli neitsyt. Jeesuksella 
ei siten ollut isää. Maria siis tuli ras-
kaaksi ja synnytti Jumalan ihmees-
tä. Kun Jeesus-vauva puhui ihmisille 
kehdostaan, juutalaiset närkästyivät. 
Samoin he närkästyivät, kun Juma-
la lähetti tälle profeetalleen Evanke-
liumin ja samalla kristinuskon, joka 
syrjäytti juutalaisuuden ja Tooran. 
Juutalaisten pappien vihaa Jeesusta 
kohtaan lisäsi myös se, että he olivat 
rikkaita ja vaikutusvaltaisia, eivätkä 
he halunnee luopua juutalaisuuden 
ja Tooran varjolla saamastaan vallas-
ta. Hehän olivat tulkinneet vääristel-
len Tooraa, joka oli myös tullut Ju-
malalta Profeetta Moosekselle (rauha 
hänelle). 

Jeesus alkoi opettamaan ihmisille 
oikeaa uskontoa ja oikeaa tapaa pal-

voa Jumalaa. Jeesuksen moitteet-
toman käytöksen ansiosta monet 
israelilaisista uskoivat häneen, sillä 
he olivat kyllästyneet juutalaispap-
pien huijaamiseen ja petoksiin, joilla 
nämä riistivät näiltä omaisuutta ja 
köyhdyttivät kansaa uskonnon ni-
missä, sen sijaan että olisivat neu-
voneet ihmisiä oikealle Jumalan pal-
vonnan tielle. Kuten kaikkien edellis-
tenkin profeettojen kansat, alkoivat 
Jeesuksenkin vastustajat vaatimaan 
häneltä ihmeitä, jotta he uskoisivat 
häneen. Koska Jeesus oli Jumalan 
lähettämä profeetta, hän alkoi teh-
dä ihmetekoja, joita Jumala hänelle 
salli. Hän paransi ihmisiä, joilla oli 
vakavia ja vaarallisia sairauksia - ku-
ten sokeita, lepraisia, kuuroja - joita 
lääkkeet ja hoidot eivät pystyneet 
parantamaan. Parantamisen ihme oli 
Jumalan antama suosionosoitus Jee-
sukselle. Ei mennyt kauankaan kun 

Jeesuksen maine levisi kaupunkeihin 
ja kyliin ja ihmiset tulivat hänen luok-
seen parantumisen toivossa. Näiden 
ihmeiden ansiosta monet ihmiset al-
koivat uskoa profeetta Jeesukseen.

Eivätkä Jeesuksen ihmeet loppu-
neet siihen, että hän paransi ihmi-
set, vaan hän pystyi myös herättä-
mään kuolleet ihmiset eloon. Tämä 
ihmeellinen kyky lisäsi räjähdys-
mäisesti häneen uskovien ihmisten 
määrää. Tämä kaikki johti siihen, että 
pakanoiden ja juutalaisten pappi-
en viha profeetta Jeesusta ja hänen 
seuraajiaan kohtaan lisääntyi entis-
tään. Nämä joutuivat vaikeuksiin ja 
heitä ahdisteltiin, jotta he alistuisivat 
seuraamaan vanhoja uskontoja. Pro-
feetta Jeesukseen ja häneen uskovia 
ihmisiä kidutettiin, tapettiin ja hää-
dettiiin kodeistaan ja heidän varansa 
ja omaisuutensa varastettiin. Tämän 

Jeesus  (rauha hänelle)

        ja kyyhky
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kaiken tavoitteena oli saada ihmiset 
takaisin juutalaisuuteen, sillä juuta-
laispapit kohtasivat monia ongelmia 
menettäessään valtaa ja vaurauttaan, 
kun heidän seuraajansa jättivät hei-
dät sankoin joukoin. Jeesus ja hä-
nen seuraajansa puolestaan olivat 
kärsivällisiä näiden koettelemusten 
edessä.

Epäonnistuessaan pysäyttämään 
Jeesuksen sanan leviämisen papit 
kokoontuivat ja keskustelivat hänen 
kanssaan Evankeliumista ja Toorasta. 
Profeetta Jeesus selitti heille Evanke-
liumin opetukset samoin kuin kaik-
ki vääristelyt, joita juutalaiset papit 
itse olivat tehneet Tooraan. Nämä 
papit olivat kuitenkin jääräpäisiä ja 
halusivat nolata Jeesuksen häneen 
uskonneiden ihmisten edessä sekä 
tehdä hänestä pilaa pyytämällä hä-
neltä kyyhkyn ihmettä. Yksi papeista 

sanoi Jeesukselle: ’Jos olet oikeasti 
profeetta, jonka Jumala on meille 
lähettänyt, niin ota maasta hiekkaa 
ja multaa ja muovaa siitä kyyhky, joka 
lentää meidän ja ihmisten nähden.’ 
Profeetta Jeesus vastasi heille kysy-
mällä, mitä hyötyä siitä olisi. ’Minä 
olen parantanut ihmisiä kaikenlaisista 
sairauksista ja vammoista sekä herät-
tänyt kuolleet eloon, ja tämän kaiken 
tein Jumalan luvalla ettekä te näiden 
tekojenkaan jälkeen uskoneet mi-
nuun ja levititte minusta sanaa, että 
olen valehtelija.’ Papit sanoivat tämä 
teon olevan se ihme, jonka jälkeen 
he tulisivat uskomaan Jeesuksen pro-
fetiuteen ja sanomaan.

Kyllä, kuten kaikki tiedämme, Jee-
sus otti pappien ja muiden ihmisten 
katsellessa maasta kourallisen savea, 
johon hän lisäsi vettä sekoittaen ja 
muovaten siitä kauniin patsaan, joka 

oli kyyhkyn näköinen. Samaan ai-
kaan profeetta Jeesuksen seuraajat 
ja he, jotka uskoivat häneen, tekivät 
pyyntörukouksia Jumalalle, jotta tä-
mä ihme onnistuisi. Papit puolestaan 
odottivat innolla sitä hetkeä, jolloin 
profeetta Jeesus epäonnistuisi saada 
savesta muovattu kyyhky lentämään, 
jotta he voisivat sanoa kaikille ihmi-
sille, että he olivat olleet oikeassa 
Jeesuksen suhteen. Saatuaan savilin-
nun valmiiksi Jeesus asetti patsaan 
kämmenilleen kohottaen kätensä 
kohti taivasta ja pyytäen Jumalalta, 
että Hän tekisi tästä patsaasta elävän 
linnun joka lentää. Hetken kuluttua 
patsas muuttui todella kauniiksi lin-
nuksi, joka lähti lentoon Jeesuksen 
ja uskovaisten pyyntörukousten ansi-
osta. Tämän jälkeen uskovaisten usko 
profeettaansa ja tämän sanomaan 
lujittui, kun taas pakanoiden toivo 
haihtui taivaan tuuliin.

Ennen kuin profeetta Jeesus itse 
nousi taivaaseen, hän kertoi seuraa-
jilleen ja häneen uskoneille ihmisille, 
että jonain päivänä hänen ylösnou-
semuksensa jälkeen tulee profeetta 
nimeltään Ahmed, joka tuo Islamin 
uskon mukanaan ja että heidän on 
seurattava häntä. 

Pöydän suura (suura al-maaida) 
jae 110:

Kun Jumala sanoo: »Oi, Jeesus, 
Marian poika! Muistatko Minun suo-
siotani sinua ja äitiäsi kohtaan, kun 
minä vahvistin (sinua) pyhällä ilmes-
tyksellä; (niin että sinä puhuit) ihmi-
sille sekä kehdossa että vanhempa-
na; kun Minä opetin sinulle Kirjoituk-
set ja viisauden, joka on Toorassa ja 
evankeliumissa ja kun sinä (muovailit) 
savea linnun näköiseksi - minun lu-
vallani, ja sinä puhalsit hengen siihen 
ja minä sallin sen tulla linnuksi; ja 
kun sinä paransit sokeita ja spitaalisia 
minun luvallani, ja kun minä hillitsin 
Israelin lapset sinun tullessasi heidän 
luokseen selvin todistein, jolloin epä-
uskoiset heidän joukossaan sanoivat: 
»Eihän tämä ole muuta kuin ilmeistä 
noituutta.»

Karrar Al-Hello

Jeesus  (rauha hänelle)

        ja kyyhky
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Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä 
vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän 
vuotta ja päättyy, kun perusopetuk-
sen oppimäärä on suoritettu tai kun 
oppivelvollisuuden alkamisesta on 
kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus 
jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti 
sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 
17 vuotta.

Jos lapsen vamman tai sairauden 
vuoksi on ilmeistä, ettei peruso-
petuksen tavoitteita pystytä saavut-
tamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa 
oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja 
kestää 11 vuotta. (Lähde: Opetushal-
litus)

Perusopetus on yleissivistävää 
opetusta, jota annetaan peruskou-
lun 1-9 luokilla. Perusopetusta an-
netaan myös muissa oppilaitoksissa 
kuten aikuislukioissa. Lakiin perus-
tuva oppivelvollisuus suoritetaan 
perusopetuksen oppimäärällä. Pe-
rusopetuksen tavoitteena on ih-
misyyteen ja eettiseen yhteiskun-
nan jäsenyyteen kasvun lisäksi antaa 
elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
Opetussuunnitelma on suunnitelma 
siitä, miten opetus järjestetään. Ne 
perustuvat Opetushallituksen ope-
tussuunnitelman perusteisiin. Val-

tioneuvosto puolestaan päättää pe-
ruskoulun tuntijaosta eli siitä, miten 
monta tuntia kutakin opettavaa ai-
netta opetetaan. 

Peruskoulujärjestelmä on aloitettu 
Suomessa vuonna 1972 siten, että 
viimeisimmätkin koulut siirtyivät si-
ihen vuoteen 1978 mennessä. Pe-
ruskoulun tavoitteena on edistää 
yhteiskunnassa sivistystä ja tasa-ar-
voa antamalla jokaiselle oppilaalle 
yhtäläiset mahdollisuudet oppim-
iseen. Perusopetus on täysin mak-
sutonta ja siihen sisältyvät opetus, 
oppimateriaalit, kouluruokailu, ham-
mashoito, terveydenhoito ja koulu-
matkat. Oppilaalla on oikeus saada 
tukea opinnoissaan. Se voi olla tukio-
petusta, jos kyseessä on lyhytaikai-
nen tarve, tai tehostettua tukea, jos 
kyseessä on säännöllinen tuen tarve. 
Peruskoulun tavoitteet yhteiskunnan 
sivistyksestä on saavutettu hyvin. Yli 
96% peruskoulun päättötodistuksen 
saaneista jatkaa opintojaan toiselle 
asteelle eli ammatillisiin oppilaitok-
siin tai lukioihin. Ainoastaan 0,5% op-
pilaista jää ilman peruskoulun päät-
tötodistusta. 

Suomen peruskoulu on keikku-
nut PISA - tutkimuksen kärkisijoilla 

koko 2000-luvun. Tämä on aiheut-
tanut kansainvälisten vierailujen 
suman Suomen kouluihin. Vierailijat 
ovat pohtineet suomalaisten me-
nestyksen syytä. Yhdeksi tärkeim-
mäksi syyksi on nimetty opettaj-
ien korkea koulutus ja vapaus valita 
opetusmenetelmät. Suomessa pe-
ruskoulun opettajalla on kelpoisuus 
vaatimuksena ylempi korkeakou-
lututkinto, vähintään aineopinnot 
opettavasta aineesta sekä pedago-
giset opinnot. Ylempää korkeakou-
lututkinto on siis maisterin tutkin-
to.  Suomalaisessa koulutusjärjest-
elmässä opettajan vapaus luokka-
huoneessa on lavea. Työtä ei vahdita 
koulutarkastajajärjestelmällä, kuten 
on monissa muissa maissa. Peruso-
petuksessa 88 prosenttia opettajista 
täyttävät kelpoisuusehdot. Kelpoisu-
usasteeseen vaikuttavat esimerkiksi 
uudet opetettavat aineet tai aineet, 
joihin ei ole ollut aiemmin mahdol-
lisuutta pätevöityä. Joissakin aineissa 
vastavalmistuneita ei ole tarpeeksi 
suhteessa eläköitymiseen.

Suaad Onniselkä
Matematiikan ja fysiikan lehtori

Peruskoulujärjestelmän kulmakiviä

PISA eli Programme for International Stu-
dent Assessment on OECD:n joka kolmas 
vuosi tekemä tutkimus, jolla arvioidaan 
15-vuotiaiden koulutaidot.

Se testaa nuorten osaamista matematiikassa, 
luonnontieteissä, lukutaidossa ja ongelmanrat-
kaisussa. PISA-tutkimuksessa selvitetään myös 
oppimista tukevia opiskeluasenteita ja –taitoja, 
kuten opiskeluympäristöä kotona ja koulussa, ko-
din sosiaalista asemaa ja tukea opiskelulle, oppi-
laiden ajankäyttöä sekä heidän suhtautumistaan 
kouluun ja oppimiseen. Tutkimuksen sisällöllinen 
painopistealue vaihtuu kolmen alueen välillä:

• PISA 2000: lukutaito
• PISA 2003: matematiikka
• PISA 2006: luonnontieteet
• PISA 2009: lukutaito

Vuonna 2003 suomalaisoppilaat sijoittuivat 
neljästä vertailtavasta aineesta kahdessa 1. sijalle ja 
kahdessa 2. sijalle. Yhteispistein Suomi oli ensim-
mäisellä sijalla. Vuonna 2006 luonnontieteisiin pai-
nottuneessa tutkimuksessa Suomi sijoittui ensim-
mäiseksi. Vuonna 2009 Suomi sijoittui lukemisessa 
ja matematiikassa toiseksi. Yhteispisteiltään Suomi 
sijoittui ensimmäiseksi. (Lähde: Opetus- ja kult-
tuuriministeriö)

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. 
Se tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuksen oppimäärä.
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Peruskoulujärjestelmän kulmakiviä

Kiinnostaako 
opettajan työ?

Luokan- ja aineenopettajaksi voi valmistua yleisimmin 
yliopistosta. Luokanopettajaksi haluavat pyrkivät yliopis-
toon pääaineenaan kasvatustiede. Aineenopettajaksi halu-
avat pyrkivät siihen laitokseen, jossa kyseistä ainetta ope-
tetaan. Esimerkiksi matematiikan opettajaksi haluava hakee 
matematiikan pääaineopiskelijaksi matematiikan laitokselle. 
Opintojen aikana voi hakea aineenopettajalinjalle. Yleisim-
min yliopistoon pyritään lukion jälkeen. Jos lukio on jäänyt 
käymättä, yliopistoon voi hakea myös yli kolme vuotta 
kestäneellä ammatillisella tutkinnolla. Yliopistoihin otetaan 
vuosittain muutamia opiskelijoita myös avoimen yliopiston 
opintojen kautta aineopintojen arvosanan perusteella.
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Koraanin jakeet kääntäjän 
oma käännös suomenkielel-
le englanninkielisistä artik-
kelin jakeista.

Sade on itseasiassa tärkein tekijä 
maanpäälliselle elämälle. Sade on 
pysyvän elämän elinehto. Sade joka 
on tärkeä kaikille eläville olennoille 
mukaan lukien ihminen, on mainittu 
eri Koraanin jakeissa, joissa annetaan 
oleellista tietoa sateen muodostumi-
sesta, sen määreistä ja vaikutuksis-
ta. Se, että minkään tällaisen tiedon 
olemassaolo Koraanin ilmestymisen 
aikoihin ei ole ollut mahdollista, to-
distaa meille, että Koraani on Juma-
lan sanaa.

Tutkikaamme Koraanin antamaa 
tietoa sateesta: 

Sateen määreet 
Koraanissa (43:11) sade on määritelty 
”tiettynä mittoina alas lähetetyksi sa-
teeksi”. Jae kuuluu:  

”Ja Hän  joka lähettää alas (sil-
loin tällöin) veden taivaasta tietyin 
mitoin. Me herätämme eloon sillä 
maan joka on kuollut. Jopa sinut 
herätetään henkiin sillä tavoin (kuol-
leista).” 

Tässä jakeessa mainittu ”mitat tai 
määreet” viittaa sateen ominaisu-
uksiin. Ensinnäkin taivaasta putoa-
van sateen määrä on aina sama. 
On arvioitu että 16 miljoona ton-
nia vettä haihtuu maasta yhdessä 
sekunnissa. Tämä määrä on sama 
kuin vesimäärä, joka putoaa taivaas-
ta maahan yhdessä sekunnissa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että vesi kiertää 
jatkuvasti tasapainoisessa kierrossa 
– määrän suhteen. Toinen mitta, 
joka liittyy sateeseen on putoamis-
nopeus. Sadepilvien minimikorkeus 
on 1200 metriä. Pudotessaan tästä 
korkeudesta kappale, jolla olisi sa-

ma paino ja koko kuin sadepisaralla, 
kiihdyttäisi nopeuttaan jatkuvasti 
ja putoaisi maanpintaan 558 km/t 
nopeudella. Varmasti mikä tahansa 
maanpintaan tällä nopeudella iskey-
tyvä kappale aiheuttaisi suurta va-
hinkoa. Jos sade putoaisi maahan 
samalla tavalla, viljellyt maat tuhou-
tuisivat, asuinalueet, talot ja autot 
vahingoittuisivat. Ihmiset eivät voisi 
kävellä ulkona ilman suojaa.  Nämä 
laskelmat on tehty sitä paitsi vain 
1200 metrin korkeudessa oleville pil-
ville, kun sadepilviä voi olla myös 10 
000 metrin korkeudessa. Tuosta ko-
rkeudesta putoava sadepisara voisi 
helposti saavuttaa hyvin tuhoisan 
nopeuden. 

Sadepisarat eivät kuitenkaan käyt-
täydykään näin: huolimatta siitä, 
kuinka korkealta ne putoavat, niiden 
keskimääräinen nopeus on vain  8-10 
km/t, kun ne osuvat maahan. Syynä 
tähän on niiden erityinen muoto, 
joka lisää kitkaa ilmassa ja estää 
vauhdin kiihtymisen, kun sadepisarat 
saavuttavat tietyn ”nopeusrajan”. 
(Nykyään laskuvarjot on suunniteltu 
käyttämään samaa tekniikkaa.)

Tässä ei ole vielä kaikki liittyen 
sateen määreisiin ja mittaamiseen. 
Esimerkiksi niissä ilmakehän ker-
roksissa, joissa sade voi alkaa, läm-
pötila voi pudota niinkin alas kuin 
-400 C. Tästä huolimatta sadepisarat 
eivät koskaan muutu jääkappaleiksi. 
(Tämä voisi tarkoittaa vakavaa uhkaa 
elämälle maan päällä.) Syy tähän on 
se, että ilmakehä on puhdasta vet-
tä. Kuten tiedetään, puhdas vesi ei 

tuskin koskaan jäädy edes hyvin ma-
talissa lämpötiloissa.

Sateen muodostuminen
Sateen muodostuminen oli ihmi-
selle mysteeri pitkän aikaa. Vasta il-
matutkan ansiosta keksittiin  keinot 
selvittää sateen muodostumisen eri 
vaiheet. Sateen muodostuminen 
tapahtuu kahdessa vaiheessa: Ensin 
sateen ”raaka-aine”  nousee ilmaan. 
Myöhemmin pilvet muodostuvat ja 
viimein sadepisarat syntyvät.  

Nämä vaiheet on selvästi kuvattu 
Koraanissa vuosisatoja ennen niiden 
”keksimistä”. Koraanissa (30:48) on 
annettu tarkka tieto sateen muodos-
tumisesta ”Juuri Jumala lähettää Tu-
ulet, ja ne nostavat Pilvet: sitten Hän 
levittää ne taivaalle, kuten tahtoo, 
ja hajottavat ne osiin, kunnes näet 
sadepisaroiden ilmestyvän niiden 
keskeltä: sitten kun Hän on laittanut 
ne saavuttamaan sellaiset palvelijan-
sa, joihin hän haluaa katsoa, sitten 
nämä riemuisevat!” 

Katsotaanpa kolmea tässä jakees-
sa mainittua vaihetta:

Ensimmäinen vaihe: ”Juuri Jumala 
lähettää Tuulet...” 

Lukemattomia ilmakuplia, jotka 
ovat muodostuneet valtamerien 
vaahtoamisesta, rikkoutuu jatkuvasti 
ja aiheuttaa vesihiukkasten sinkoutu-
misen taivaalle. Nämä paljon suolaa 
sisältävät hiukkaset kulkeutuvat tuu-
len mukana ja siirtyvät ylös ilmake-
hässä. Näitä kappaleita kutsutaan 
myös aerosoleiksi ja ne muodostavat 
pilvet keräämällä ympärilleen vesi-

Sade   Koraanissa
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höyryä – joka taas kohoaa merestä 
– pieninä pisaroina, ”vesipyydykseksi” 
kutsutun mekanismin ansiosta. 

Toinen vaihe: ” ... ja ne nostattavat 
pilviä ja levittävät ne taivaalle, niin 
kuin Hän tahtoo, hajottavat ne osiin 
....”

Pilvet muodostuvat vesihöyrystä, 
joka tiivistyy suolakiteiden tai pö-
lykiteiden ympärille ilmassa. Koska 
vesipisarat (hiukkaset) ovat näissä 
hyvin pieniä (läpimitaltaan 0,01 – 0, 
02 mm), pilvet pysyvät taivaalla ja 
levittäytyvät siellä. Sitten taivas peit-
tyy pilviin. 

Kolmas vaihe: ”.... ennen kuin näet 
sadepisaroiden ilmestyvän niiden 
keskeltä.”

Vesihiukkaset, jotka ympäröivät 
suolakiteitä- ja vesihiukkasia 
paksunevat ja muodostavat sade-
pisaroita. Näin  pisarat tulevat paina-
vammiksi kuin ilma ja irtoavat pilvistä 
ja alkavat pudota maahan sateena. 

Johtopäätös johon tullaan on, et-
tä jokainen sateen muodostumisen 
vaihe on selitetty Koraanin jakeissa. 
Lisäksi nämä vaiheet on selitetty si-
inä järjestyksessä, kun ne tapahtuvat. 
Kuten monien muidenkin luonnon-
ilmiöiden kohdalla, Koraani on jäl-
leen se, joka tarjoaa oikeellisimman 
selityksen näille ilmiöille ja lisäksi on 
ilmoittanut nämä tosiasiat ihmisille 
satoja vuosia ennen kuin tiede löysi 
ne.

Kuolleelle maalle 
annettu elämä
Koraanissa useat jakeet kiinnittävät 
huomioita tietylle sateen tehtäväl-
le, joka on ”antaa elämä kuolleelle 
maaperälle”. Tämä on sanottu  kuten 
seuraavassa jakeessa (25:49):

”.... Lähetämme alas puhtaan sa-
teen taivaalta. Koska sillä Me voimme 
antaa elämän kuolleelle maalle, 
sammuttaa janon niiltä, jotka Me 
olemme luoneet – karjalta ja ihmis-
iltä lukuisin joukoin.”  

Sen lisäksi että sade varus-
taa maan vedellä, sillä on myös 
hedelmöittävä vaikutus.

Sadepisarat jotka saavuttavat 
pilvet höyrystyttyään meristä, sis-
ältävät tiettyjä aineksia ”jotka antavat 
elämän” kuolleelle maaperälle. Näitä 

”elämänantavia” pisaroita kutsutaan 
”pintajännitepisaroiksi”.  Ne muodos-
tuvat merenpinnan yläkerroksessa, 
jota biologit kutsuvat mikroker-
rokseksi. Tässä kerroksessa, joka on 
ohuempi kuin kymmenesosamil-
limetri, on paljon orgaanista jätettä, 
joka on peräisin mikroskooppisista 
levistä ja eläinplanktonista. Jotkin 
näistä jätteistä valikoituvat ja keräävät 
itseensä joitain aineita, joita on me-
rivedessä hyvin vähän, kuten fosforia, 
magnesiumia, potassiumia ja joitain 
raskasmetalleja kuten kuparia, sink-
kiä, kobolttia ja lyijyä. 

Nämä ”lannoitteilla” lastatut pis-
arat nostetaan taivaalle tuulten voi-
masta ja jonkin ajan kuluttua ”lan-
noitteet” putoavat maahan pisa-
roiden sisällä. Siemenet ja kasvit 
maaperässä saavat useita kasvulleen 
välttämättömiä metalleja ja hiukkasia 
näistä sadepisaroista. Tämä tapah-
tuma on kerrottu toisessa Koraanin 
jakeessa (50:9): 

”Ja me lähetämme alas taivaalta 
sateen, joka kuljettaa siunausta, ja 
Me kasvatamme sillä lailla puutarhoja 
ja viljaa sadoksi” 

Suolat, jotka putoavat sateen mu-
kana ovat esimerkkejä joistain lan-
noitteista (kalsium, magnesium, po-
tassium jne.), joita käytetään kasvun 
edistämiseen. Raskasmetallit, joita 
löytyy tämän tyypin aerosoleista 
ovat toisentyyppisiä aineita, jotka 
lisäävät hedelmällisyyttä kasvien kas-

vussa ja tuotannossa.
Myös metsät kasvavat ja saavat 

ravintoa näiden meriperäisten aero-
solien avulla. Tällä tavoin 150 miljoon-
aa tonnia lannoitteita putoaa maan 
pinnalle joka päivä. Jos tällaista luon-
non omaa lannoittamista ei tapah-
tuisi, maan päällä olisi hyvin vähän 
kasvillisuutta ja ekologinen tasapaino 
vahingoittuisi. 

Vielä mielenkiintoisempaa on, että 
tämä totuus, jonka vasta nykytiede 
pystyi löytämään, on kerrottu Koraa-
nissa Allahin toimesta jo vuosisatoja 
sitten. 

Harun Yahya
Käännös: Kirsi Kokoi

Harun Yahya
Harun Yahya on  hyvin tun-
nettu turkkilainen kirjoittaja. 
Hän on kirjoittanut lukuisia 
kirjoja ja artikkeleja Islamista  
Allahin luomistyöstä sekä ev-
oluutioteorista ja poliitikas-
ta. Hänen artikkeleitaan on 
julkaistu Turkin lisäksi myös 
muissa maissa. Harun Yahy-
an tutkimukset tähtäävät 
Koraanin sanoman edelleen 
välittämiseen ja rohkaise-
maan ihmisiä ajattelemaan 
Jumalan olemassaoloa ja 
ykseyttä sekä Tuonpuoleista 
elämää.
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Opetushallituksen julkai-
semien tilastojen mukaan 
peruskoulun päättäneistä 
maahanmuuttajanuorista 
noin 56% pyrki ammatilli-
seen koulutukseen ja 44% 
lukioon kevään 2009 var-
sinaisessa haussa. Heistä 
ammatilliseen koulutukseen 
hyväksyttiin 80 % ja lukioon 
84 %. Nämä luvut alkavat 
jo olla lähellä kantaväestön 
hakeutumis- ja hyväksymis-
lukuja. Kuitenkin yli 20 % pe-
rusopetuksen suorittaneista 
ensisijaisista maahanmuut-
taja taustaisista hakijoista 
reputtaa ammatillisen kou-
lutuksen kielikokeissa.  

Ummikkona Suomeen tulevat maa-
hanmuuttajat joutuvat kerrassaan 
kovan urakan eteen oppiakseen uu-
den kotimaan kielen, kultturin ja käy-
tännöt. Lahjakkuus ja hyvä kielipää 
tietenkin auttavat, mutta menestyk-
seen tarvitaan myös sisua ja päättä-
väisyyttä.

Koulutie alkoi 
kielen opiskelulla
Maryam Mehrzad saapui Suo-
meen perheensä kanssa vuonna 
2000. Puolen vuoden kieliopintojen 
jälkeen Maryamin tiedot testattiin 
ja hän pääsi jatkamaan kesken jään-
nyttä peruskoulua. Vuonna 2002 hän 
pääsi Lumon lukioon ja kirjoitti yliop-
pilaaksi vuonna 2005. Lukioajalta Ma-
ryam muistelee lämpimästi etenkin 

biologian-maantiedon ja matematii-
kan-fysiikan opettajiaan, jotka innoit-
tivat Maryamia loistavalla opetuksel-
laan. Lukion jälkeen Maryam pyrki 
ammattikorkeakouluun ja pääsikin 
Metropoliaan suorittamaan tietotek-
niikan koulutusohjelmaa, josta val-
mistui joulukuussa 2011 ohjelmointi-
insinööriksi. Jo lukiossa Maryam oli 
pitänyti matematiikasta ja fysiikasta 
ja ammattikorkeakoulussa hän koki 
ammatillisten aineiden kuten tieto-
konekielten opiskelun kaikkein mie-
lenkiintoisemmaksi. Opinnoissaan 
hän ei koskaan turvautunut sana-
kirjaan. Maryam oli vuosikurssinsa 
ainoa maahanmuuttajataustainen 
opiskelija, ja tietotekniikan miesval-
taisen alan tapaan hänen lisäkseen 
siellä opiskeli Maryamin lisäksi vain 
yksi naispuolinen opiskelija.  

Vastoinkäymisestä toiseen

Monet kiintiöpakolaisina Suomeen 
saapuneet maahanmuuttajat ovat 
joutuneet kärsimään ja elämään pe-
lossa ja epätoivossa ennen tänne 
tuloaan. Myös Maryamin perhe ha-
josi Afghanistania repivässä sisälliso-
dassa. Maryamin tie vei siskojen ja 
äidin kanssa Pakistaniin. Perheen isä 
ja nuorempi veli puolestaan ajautui-
vat Venäjälle ja vanhempi veli Iraniin. 
Pari vuotta Suomeen tulon jälkeen 
perhe kuitenkin oli jälleen kasassa ja 
on kotiutunut hyvin Vantaalle. 

Maryamin vastoinkäymiset eivät 
kuitenkaan loppuneet Suomeen 
tulon jälkeen. Muiden sisarusten jo 
perustettua perheen Maryamille ko-
vin läheinen äiti sairastui vakavasti. 
Opiskelujensa ohella Maryam hoiti 
äitiä ja kävi työharjoittelussa. Aina 

kun oli mahdollista hän teki työ-
tunteja sisään, jotta voisi vuorostaan 
hoitaa äitiä ja viedä häntä lääkäri-
in ja hoitoihin tarvittaessa. Lop-
ulta äidin vointi heikkeni niin, että 

Maryam Mehrzad      – esimerkillinen tyttö

KuvateKstiä
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hän tarvitsi jatkuvaa huolenpitoa ja 
lääkintää. Vaikka lääkärit ja äiti itsekin 
ehdottivat, että äiti siirtyisi saatto-
hoitoon, Maryam kuitenkin halusi 
hoitaa äitiä kotona ja ottikin opin-

noista vapaata, jotta pystyisi huole-
htimaan hänestä ympäri vuorokau-
den. Maryam ei kehotuksista huoli-
matta suostunut hakemaan tarjottua 
omaishoidontukea, sillä hän katsoi 
ettei halua maksua hoidosta, jota 
hän teki rakkaudesta omaan äitiinsä. 
Omaiset olivat huolissaan Maryamin 
jaksamisesta, mutta eivät saaneet 
hänen päätään käännettyä. Onneksi 
muut perheenjäsenet asuivat lähellä 
ja  pystyivät auttamaan Maryamia 
äidin hoidossa ja varmistamaan, et-
tei hän uupuisi. Suurin vastuu säilyi 
kuitenkin hänen hennoilla harteil-
laan. 

Maryamilla oli hyvin läheinen 
ja kiinteä suhde äitiinsä ja hän ker-
tookin saaneensa voimia äitinsä 
lämpimästä ja rakastavasta katsees-
ta. Toivuttuaan äidin poismenosta 
Maryam päätti viedä päätökseen 
opintonsa ja valmistuttuaan kutsui 
ystäviä koolle kiitosjuhlaan, jossa äiti 
oli vahvasti läsnä.

Tulevaisuus

Maryam on omalla esimerkillään 
osoittanut kuinka kova työ, uhrau-
tuvaisuus ja ahkeruus palkitaan. Nyt 
opintojen päätyttyä Maryam ei ole 
vielä suunnitellut tulevaisuuttaan ko-
vin tarkkaan. Kielitaidon kohentami-
nen ja töiden etsiminen ovat ensisi-
jaisia vaihtoehtoja.

Jaksamista Maryam ylläpitää 
aerobicin avulla. Jo pienenä opit-
tua Koraanin resitointia Maryam ei 
myöskään ole unohtanut. Hän resitoi 
kauniisti ja opettaa moskeijalla lap-
sille Koraanin lukemista ja resitointia. 

Paula Kemell

Maahan- 
muuttajien 
kotouttamis- 
koulutus 
Pysyvästi Suomeen tulleita maa-
hanmuuttajia kannustetaan kotou-
tumaan uuteen kotimaahansa. Ko-
toutumisen tavoitteena on, että 
maahanmuuttaja saavuttaa sellaiset 
tiedot ja taidot, että tämä pystyy 
hankkimaan toimeentulonsa ja osal-
listumaan yhteiskunnan toimintaan 
tasavertaisena suomalaisten kanssa. 
Kotoutumisesta vastaavat sisäasian-
ministeriö yhteistyössä työ- ja elin-
keinoministeriön ja opetusministeri-
ön ja kuntien. 

Kotoutumissuunnitelma teh-
dään työikäisille maahanmuuttajille 
(17–65-vuotiaat) sosiaaliturvan piiriin 
kuuluville maahanmuuttajille. Suun-
nitelma sisältää muuttajan tarpeen 
mukaan kielikoulutusta, työharjoit-
telua, yleissivistävää tai ammatillista 
koulutusta ja tarvittaessa ammatti-
taitojen täydentämistä.

Maryam Mehrzad      – esimerkillinen tyttö

KuvateKstiä
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Turkkilainen
        moskeija
R

esalat Islamilaisen 
Yhdyskunnan 
muutettua uu-
siin tiloihin viime 
vuonna, sen van-
hat tilat Helsingin 
Laajasalossa jäi-
vät tyhjilleen. Nyt 

kuitenkin uudet vuokralaiset ovat 
asettuneet taloksi ja valo pilkottaa 
rakennuksen ikkunoista kutsuvasti. 
Sisään astuttaessa ensimmäisenä 
huomio kiinnittyy isoihin punaisiin 
Turkin lippuihin, jotka on ripustettu 
salin peräosaan. Oven pielessä on 
jalallisessa tangossa vielä yksi Tur-
kin lippu sulassa sovussa Suomen 
siniristilipun kanssa. Diyanet ry:n pu-

heenjohtaja Sami Yildirim, astuu vie-
raita vastaan ystävällisesti hymyillen 
ja esittelee tilat selvästikin ylpeänä.  

Salin etunurkassa on tyylikäs 
sohvakalusto ja muuten tilava sali 
on peitetty kauniin syvän violetin 
värisillä matoilla. Salin keskellä olevat 
haitariovet ovat auki ja perällä näkyy 
rivi pöytiä ja tuoleja, joita selvästikin 
käytetään oppitunneilla.  Pienem-
män huoneen nurkassa seisoo pi-
ano. 

Puheenjohtajan juuret

Sami Yildirim on syntynyt Turk-
issa, mutta muutti jo poikasena 

perheensä mukana Suomeen, kun 
hänen isänsä otti vastaan pestin 
tataarien yhdyskunnan eli Suomen 
Islam Seurakunnan imaamina.  Nyt 
isä on jo jäänyt eläkkeelle, mutta 
palvelee yhä 75-vuotiaana Siperi-
assa Omskin kaupungin islamilais-
ta yhteisöä. Samin sukujuuret ovat 
lähtöisin Buharasta, Uzbekistanista, 
josta hänen isoisänsä lähti aikoinaan 
Siperiaan imaamiksi opettamaan is-
lamia. Bolshevikkien tultua valtaan, 
perhe pakeni uskonvainojen pelossa 
Turkkiin, johon he asettuivat ja jossa 
myös Sami syntyi.

Sami Yildirim ei ole valinnut isien-
sä tapaan imaamin uraa, sillä hän on 

Muslimien määrän lisään-
tyessä myös uusia islami-
laisia yhdyskuntia ja yhdis-
tyksiä perustetaan toteut-
tamaan erilaisia toiminta-
muotoja.  Olkoot toiminta 
suunnattu sitten nuorille, 
naisille tai vaikkapa koko 
perheelle, niitä kaikkia yh-
distää islam uskontona ja 
kulttuurina. 
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ammatiltaan vaatesuunnittelija. Tänä 
päivänä kielitaito ja kiinteät suhteet 
Turkkiin ovat vieneet hänet konsul-
tointitehtäviin.  Uskonto on kuitenkin 
lähellä Samin sydäntä, ja juuri oma 
vakaumus ja oman yhteisön tarve 
islamin uskonnon harjoittamiseen ja 
säilyttämiseksi tuleville polville, sai 
hänet perustamaan yhdistyksen, 
jonka ensisijaisena tarkoituksena on 
ylläpitää moskeijaa, jossa voi harjoit-
taa ja opettaa islamia.

- Suomessa on noin 10 000 turk-
kilaistaustaista asukasta. Yksityisten 
ja eri ryhmittymien tai säätiöiden 
perustamia moskeijoita ja yhdistyk-
siä on perustettu jo muutamia. 
Tarvetta oli kuitenkin henkiselle kes-
kukselle, joka tarjoaa palvelujaan 
painostamatta ketään uskomaan 
millään tietyllä tavalla, Sami kertoo.

Moskeijan perustaminen

Asioidessaan Turkin Tukholman suur-
lähetystössä sen uskonasioiden asia-
mies tiedusteli Samilta turkkilaisten 
muslimien tarpeista ja lupasi auttaa 
imaamin rekrytoinnissa, jos muslimit 
päättäisivät perustaa yhdistyksen tai 
yhdyskunnan. 

Turkki on sekulaarinen valtio eikä 
se omista yhtään moskeijaa. Käytän-
nössä moskeijat rakennetaan ja yl-
läpidetään paikallisten ihmisten 

toimesta. Imaamit puolestaan ovat 
valtion virkamiehiä ja sen palkka-
listoilla. Imaamit ovat opiskelleet 
yliopistossa islamia ja lisäksi ulko-
maille lähtevät imaamit joutuvat 
suorittamaan puoli vuotta kes-
tävän kurssin, jossa heitä annetaan 
erikoiskoulutusta vieraista kulttu-
ureista. Muut moskeijan kulut jäävät 
jäsenten harteille. Näin ihmiset otta-
vat vastuuta moskeijasta ja tuntevat 
sen omakseen.

- Tarkoituksemme on saada yh-

distykselle vakituisia tuloja esimerkik-
si jollakin kaupallisella toiminnalla, 
joilla pystyisimme kattamaan yl-
läpitokustannukset, Sami haaveilee.

Diayanet perustettiin noin vuosi 
sitten ja sen ensisijainen tarkoitus 
on opettaa lapsille uskontoa ja tar-
jota yhteisölle sen tarvitsemia uskon-
nollisia palveluja kuten vihkimisiä ja 
hautaamisia. Yildirim haluaa, että 
yhdistys panostaa lisäksi kulttuuriin 
ja kieleen liittyviä arvoja, esimerkiksi 
jalkapallo-otteluiden katselemista tai 
kokkausta yhdessä.

- Monet maahanmuuttajat kär-
sivät arvoeroosiosta oman uskon-
non, kielen ja kulttuurin heikkene-
misenä. Jokaisen tulisi pitää kiinni 
näistä arvoista vahvan itsetunnon ja 
identiteetin vuoksi, Yildirim vakuut-
taa. 

Vaikka yhdistys on turkkilaisten 
perustama, sen ovet ovat avoinna 
kaikille. Toiminnassa on jo mukana 
suomalaisia ja uiguurejakin.

- Hyväksymme ihmiset sellaisena 
kuin he ovat. Meille on tärkeää vain 
usko Allahiin, Profeetta Muhamme-
diin ja Koraaniin. Kaikki muslimit ovat 
yhtä, se mihin koulukuntaan kuuluu 
ei ole tärkeää, Sami vakuuttaa. 

Paula Kemell
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Allah sanoo koraanissa (54: 
1-6): ’Hetki lähestyy ja kuu 
jakaantuu. Mutta jos he 
näkevät tunnusmerkin, he 
kääntyvät syrjään ja sano-
vat: »Valtavaa lumousta!» ja 
pitävät sitä valheena ja nou-
dattavat halujaan, mutta 
kaikella on määrätty aikan-
sa, totisesti ovat he saaneet 
monta varoittavaa sano-
maa, täydellisen viisauden 
sisältäviä varoituksia, mutta 
varoitukset eivät heitä hyö-
dytä. Käänny siis pois heistä! 
Sinä päivänä, jolloin kutsuja 
kutsuu heidät vastenmieli-
seen tehtävään.’

Kuun halkaiseminen

Kuun suura Koraanissa vahvistaa pro-
feetta Muhammedin (rauha hänelle 
ja hänen jälkeläisilleen) viestin aitout-
ta. Mekassa asuvat Quraish-heimoon 
kuuluvat uskottomat, kaafirit, tulivat 
profeetta Muhammedin luo ja sa-
noivat: ’Jos olet oikea profeetta, hal-
kaise meille kuu kahtia. Sen jälkeen 
me uskomme sinuun.’ Sinä iltana oli 
täysi kuu.

Profeetta rukoili Jumalaa, jotta 
niin tapahtuisi. Täysikuu jakautui 
kahtia niin, että sen toinen puolisko 
näkyi Safa-vuoren yläpuolella  ja 
toinen Safa-vuorta vastapäätä ol-
evan Qaiqa’an-nimisen vuoren yllä. 
Kun kaafirit näkivät tunnusmerkit, 
he sanoivat: ’Muhammed on taiko-
nut meidät’. Toiset sanoivat: ’Jos Mu-
hammed on taikonut meidät, hän ei 
kuitenkaan pysty taikomaan kaikkia 
ihmisiä.’

Kaafirien johtaja, Abu Djahl, sanoi: 
’Odotetaan beduiinien tuloa, sillä 
jos he myös ovat nähneet tunnus-
merkin, silloin me kaikki uskomme 
siihen. Kun beduiinit vastasivat myös 

nähneensä tunnusmerkin, kaafirit sa-
noivat: ’Tämä on jatkuvaa taikaa.’ 

Silloin Kuun suura ilmestyi pro-
feetta Muhammedille Mekassa.

Ihminen uskoo vain näkemiinsä 
ilmiöihin. Profeetan näkökulmas-
ta katsottuna kaafirien pyyntö ih-
meestä oli oikeutettu ja looginen. 
Jos näin ei olisi ollut, profeetta ei 
olisi suostunut rukoilemaan Allahia 
kaafirien pyynnön toteuttamisek-
si.  Toisaalta kaafirien vaatimus oli 
ylimielinen, koska heidän tarkoituk-
senaan oli pyytää jotain sellaista, jota 
profeetta ei heidän mielestään var-
masti pystyisi toteuttamaan. Kaafir-
it halusivat todistuksen siitä, että 
metafyysinen maailma on olemassa, 
muuten kuka tahansa voisi asettaa 
itsensä profeetaksi ja johdattaa ih-
misiä harhaan. 

Tämä ilmiö tapahtui kauan sitten. 
Näin historian kirjat ovat ainakin ker-
toneet, ja ennen kaikkea Koraanissa 
on kokonainen suura, jossa kerrotaan 
tästä ilmiöstä. Tänä päivänä monien 
ei-muslimien on vaikea uskoa tähän 
ilmiöön. Tarkastellessaan historian 
kirjoja ei-muslimit voivat ajatella, että 
kertomus on muslimien sepittämä 
valhe ja näin kyseenalaistavat kir-
joittajien rehellisyyden. Toiset sano-
vat helposti, etteivät usko Koraaniin. 
Tiede kuitenkin vahvistaa historian 
kertomuksen. NASA:n astronauttien 
tutkiessa kuuta, he havaitsivat sen 
pinnalla metamorfisista kivistä muo-
dostuneen vyön, jotka ovat voineet 
muodostua vain korkean lämpötilan 
ja paineen alla. Tutkijat eivät ole näh-
neet kuun revenneen kahtia, mutta 
voisiko tämä todistaa kuun halkeam-
isen?   

Miten ilmiöt selittyvät?

Yleisesti ottaen metafysiikan filoso-
fi tarkastelee ilmiöiden lähtökohtia 
sekä elää niiden keskuudessa, jotta 
ne tulisivat enemmän tutuksi. Hän 
ei kuitenkaan pysty sanomaan, vas-
taako lopullinen johtopäätös todel-

lisuutta, sillä johtopäätöstä tekevä 
filosofi tietää, että toinen filosofi voi 
saada samoista lähtökohdista aivan 
erilaisen lopputuloksen. Esimerkiksi 
Aristoteles ja Platon olivat erimiel-
tä tarkastellessaan samoja ilmiöitä. 
Kumpikaan ei voinut väittää näkö-
kulmansa vastaavan absoluuttista 
todellisuutta. Jos jompikumpi olisi 
näin väittänyt, hänen olisi voitu hel-
posti todistaa olleen väärässä. Mutta 
johdattelulla voi olla historiallinen ja 
uskonnollinen tuki ja kun ne vastaa-
vat nähtyä ilmiötä, voidaan uskoa 
väitteen olevan - ei vain oikea, vaan 
myös todellisuutta vastaava.

Metafyysisen filosofin teo-
riaa voidaan tarkastaa sisäises-
ti. Metafyysinen filosofi on kuin 
matemaatikko. Matemaatikko tar-
kastelee tiettyjä lähtökohtia ja jo-
hdattelua yhtälön avulla, jolla saa-
vutetaan lopputulos. Vaikka johdat-
telu on matemaattisesti looginen, 
matemaatikko ei voi sanoa varmasti, 
että hänen johtopäätöksensä vastaa 
todellisuutta. Samoin metafyysinen 
filosofi elää käsitteiden joukossa ja 
saavuttaa johtopäätöksen, jota pitää 
silloin katsoa ja tarkastèlla sisäisesti 
ikään kuin tarkasteltaisiin matemaat-
tisen yhtälön loogisuutta eikä niin, 
että johtopäätös vastaisi todellisu-
utta. 

Metafyysiinen filosofi on eri tilan-
teessa kuin profeetta julistamansa 
viestin oikeellisuuden tarkastelussa. 
Ero johtuu siitä, että metafyysisen 
filosofin tarkastelemat lähtökohdat 
ovat materiaalisia ja niistä filosofi 
yrittää metafyysisesti päästä tar-
kastelemansa ilmiön todellisuuteen. 
Profeetta taas julistaa ihmisille 
metafyysisen maailman olemassao-
losta tietäen ilmiöiden perimmäisen 
todellisuuden. Toinen ero on johdat-
telusuunta, joka on päinvastainen. 
Lisäksi filosofi johdattelee itseään, 
sillä hän ei ole varma teoriansa oi-
keellisuudesta. Hän on päässyt jo-
htopäätökseensä olemassa olevien 
tietojen valossa, eli hän ei tiedä koko 

Tiede vahvistaa uskon
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todellisuutta. Profeetan johdattelu 
on erilainen. Profeetta tietää, että 
kaikki eivät pysty ymmärtämään 
hänen viestiään, siksi hän johdattaa 
ihmisiä vähitellen, jotta nämä näki-
sivät todellisuuden. Toisaalta jokai-
nen näkee vain oman valmiutensa 
verran. Näin ihmisen äly kehittyy. 

Profeetoilla on metafyysisen 
maailman voimia

Kautta aikojen profeetat ovat kerto-
neet viestistään ihmiskunnalle. Osa 
ihmisistä uskoo profeetan tuomaan 
viestiin suoralta kädeltä, toiset ei-
vät. Siksi profeettojen tunnusmer-
kit olivat välttämättömiä: niiden 
avulla profeetta todistaa viestinsä 
todellisuuden. Näin profeetta näyt-
tää metafyysisen maailman voimia. 
Hän myös korostaa, että metafyy-

sisen maailman voimat ovat paljon 
suurempia kuin ihmisen. Profeetta 
kertoo siis Jumalasta. Tästä johtuen 
profeetalla oli tarve näyttää ihmeitä. 
Niitä kutsutaan ihmeiksi, koska ihmi-
sen äly ei ole vielä ymmäränyt niitä. 
Ne kuitenkin tapahtuvat loogisen 
lain mukaisesti, eivätkä sattuman-
varaisesti. Kun ihminen näkee tun-
nusmerkin, muttei kuitenkaan usko, 
hän osoittaa vain itsepäisyytensä ja 
lopuksi hänestä tulee aggressiivinen 
profeettaa sekä uskovaisia kohtaan. 
Näin on käynyt kaikille profeetoille 
kautta aikojen. 

Tiedemiesten valintoja

Tiede vahvistaa uskoa. Toiset tietei-
lijät eivät usko. Francis Crick, joka ei 
ole uskon ystävä sanoo: ’Biologin 
täytyy aina muistuttaa itseään: ’Se 

ei ole Jumala, se ei ole Jumala, vaan 
se on evoluutio.’ Toisille biologia on 
johdatus uskoon kuten Michael Be-
helle, joka on tullut tunnetuksi pa-
lautumattoman monimutkaisuuden 
ajatuksen kehittäjänä. Behen mu-
kaan monet biokemialliset rakenteet 
ovat moniosaisia ja monimutkaisia 
siten, että yksinkertaisempia, luon-
nonvalinnan valittavissa olevia väli-
muotoja ei voi olla.  Behe hyväksyi 
aiemmin evoluutioteorian täysin, 
mutta alkoi epäillä sitä luettuaan 
Michael Dentonin kirjan Evoluti-
on: A Theory In Crisis. Myöhemmin 
Behestä alkoi näyttää siltä, että oli 
olemassa biokemiallisia todisteita sii-
tä, että on olemassa monimutkaisia 
järjestelmiä, jotka eivät voisi rakentua 
vähitellen siten, että välimuodot oli-
sivat toiminnallisia.

H. Al-Hello
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(Hadiid: 16)
”Eikö ole tullut aika heille, jotka uskovat, että 
heidän sydämensä tuntisivat pelkoa Juma-
lan muistamisen takia ja siitä minkä Hän on 
lähettänyt totuudesta ja etteivät he olisi ku-
ten ne, joille annettiin kirja entuudesta; siispä 
heille pidentyi aika ja heidän sydämensä 
kävivät koviksi ja monet heistä ovat turmel-
tuneita.” (Rauta: 16)

Uskovaisen tulisi aina olla toivon ja 
pelon välimaassa. Hänen tulisi pelätä Ju-
malan asemaa ja omien tekojensa seurauk-
sia, mutta samalla asettaa toivonsa Juma-
lan armoon. Kuitenkin jos keskitymme vain 
Jumalan rakkauteen ja armoon ja unoh-
damme Hänen asemansa,  tulemme sortu-
maan samaan ansaan, johon sortuivat Kirjo-
jen kansat: he sanoivat Jumalan rakkauden 
antavat kaiken anteeksi ja unohtivat täten 
tekojensa seuraukse. Siispä heidän seuraa-
jiensa sydämet kävivät koviksi ja nämä sortui-
vat syntiin ja harhautuivat Jumalan oikealta 
polulta. Tässä jakeessa Jumala muistuttaa 
meitä, että meidän tulisi muistaa Häntä ja 
pitää mielessä Hänen lähettämänsä totuus 
(Koraani), ettemme eksyisi ja ettemme sortu-
isi samaan lankeamukseen kuin Kirjan kansat. 
Eikö olekin tullut aika kunnioittaa Jumalaa 
kuten Häntä tulisikin kunnioittaa ja jättää 
taakse väärät teot ja huonot elämäntavat? 

Abbas Bahmanpour

FINN
 PLUMBER

LVI-asennus

      Käyttövesi

         Ilmastointi

Viemäri

Maalämpöpumppu

info@finnplumber.fi
+358 44 500 4885

Täyden palvelun 
LVI-alan asennus 

ja huolto
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Tunne sielusi tila

Koraanissa mainitaan 
kolme eri sielun olo-
tilaa tai niin sanot-
tua sieluntilaa. Mitkä 
nämä ovat ja miten 
päästään tilasta toi-
seen ylevästi? Sielun 
tila voi olla käskevä, 

moittiva tai vakaa. Käskevä sielu -termiä käyte-
tään kuvaamaan sielua, joka kehottaa omista-
jaansa pahuuteen. Käskevän sielun ominaisuuk-
sia ovat halujen seuraaminen ja syntien tekemi-
nen. Henkilö, jonka sielu on käskevässä tilassa, 
on psyykkisesti epävakaa ja epäröivä kaikissa 
tilanteissa. Käskevää sielua voisi verrata likaiseen 
lakanaan, jonka valkoinen väri ei erotu lian alta. 

Moittiva sielu kuvaa terminä soimausta, jonka 
sielun omistaja tuntee tehdessään syntiä. Moit-
tiva sielu horjuu synnin tekemisen ja anteek-
sipyytämisen välillä. Tässä tilassa olevalla sielulla 
on hyvyyttä, joka moittii synnintekijää mutta 
toisaalta myös pahuutta, joka kiirehtii käskevän 
sielun tapaan tekemään syntiä. Ero moittivan 
ja käskevän sielu välillä on se, että moittivalla 
sielulla on tietoa hyvää. Tämä tieto jää kuitenkin 

vain teoreettiselle tasolle. Moittivalta sie-
lulta puuttuu ymmärrys ja motiivi käyttäytyä 
tiedon edellyttämällä tavalla. Moittiva sielu 
eroaa käskevästä sielusta siinä, että moitti-
va sielu lähettää omistajalleen ”valonsäteitä” 
syntien sattuessa ja jotka ohjaavat tämän 
anteeksipyyntöön ja synnistä luopumiseen. 
Nimenomaan nämä valonsäteet aiheuttavat 
soimausta synnin tekijässä. Siksi uskovainen on 
kuvainnollisesti kuin heinän korsi, joka voipuu 
alas ja ylös. Syntien painaessa sielu voipuu, 
mutta anteeksipyynnön seurauksena synnit 
tippuvat pois ja näin korsi (sielu) tulee kevyem-
mäksi ja nousee ylös. Vakaa sielu - käsite kuvaa 
hyvettä ja korkeaa moraalia rakastavaa sielua. 
Sen hengessä valaisee hyveiden lamppu, joka 
peittää valollaan paheen aiheuttamaa pim-
eyttä , jolloin sielun omistaja ei näe eikä tiedä 
paheista. Vakaa sielu on siis näistä hengellis-
estä tiloista korkein ja puhtain.

Sielun tilan tuntemisen jälkeen tulisi löytää 
tie, jolla päästä alimmasta tasosta seuraavaan 
ylempään tasoon. Tämän tien ensimmäinen 
vaihe on lisätä teoreettista asiantuntemusta. 
Teoreettisen asiantuntemuksen lisäksi tekojen 
perimmäisten syiden ja filosofisten taustojen 
ymmärrys motivoi ihmistä hyvyyteen ja hyvi-
en tekojen lisäämiseen. Uskonnossa käytännöt 
eivät näytä järkeviltä ellei tunne niiden perim-
mäistä tarkoitusta ja todellisuutta johon ne 
perustuvat. Seuraava askel on anteeksipyyntö, 
jolla ihminen puhdistaa sielunsa synneistä, en-
nen kuin hän alkaa täyttää sitä hyveillä. Edellä 
mainittiin valkoisen lakanan esimerkki. Miten 
muuten likainen lakana saataisiin puhtaaksi 
kuin pesemällä? Sielun peseytymistä on an-
teeksipyyntö. Koraanissa sanotaan (91:9): ’To-
tisesti autuas on se, joka säilyttää sielunsa 
puhtaana.’ 

H. Al-Hello
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A
l-Haydarin mie-
lestä tämä saat-
taa herättää 
epäilyn, että ih-
miselle sattuvat 
vaaratilanteet – 
niin yksilölliset 
kuin yleisetkin 

– samoin kuin hänen kohtaaman-

sa hyvät asiat noudattavat luonnon 
ja materian lakeja. Jos luonnon lait 
edellyttävät tiettyä tapahtumaa, niin 
sen seuraukset olisivat riippumatto-
mia siitä, olisiko sielu hyveellinen tai 
paheellinen. 

Väite perustuu ihmisen ymmär-
tämättömyyteen jumalallisia lakeja 

Ihmisten teot ja
kosmiset onnettomuudet

Ajatollah Seyed Kamal Al-Haydar

Artikkelissaan ajatol-
lah Seyed Kamal Al-
Haydari pohtii ihmis-
ten tekojen ja kosmis-
ten onnettomuuksien 
välistä korrelaatiota. 
Pyhä Koraani mainit-
see monissa jakeis-
sa formatiivisesta ja 
eksistentiaalisesta 
(olemassaoloon liit-
tyvästä) yhteydestä 
ihmisen tekojen ja 
kosmisen järjestelmän 
välillä. Tätä suhdetta 
voisi kuvata niin, että 
jos yksilö tai yhteisö 
toimii Jumalan sille 
antaman luonteen 
edellyttämällä tavalla 
eli uskoo Jumalaan 
ja tekee hyviä teko-
ja, sen seurauksena 
ansiot ja hyvät asiat 
lisääntyvät ja Juma-
la avaa siunaustensa 
ovet – mutta sama 
pätee myös päinvas-
toin.
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Ihmisten teot ja
kosmiset onnettomuudet

Ajatollah Seyed Kamal Al-Haydar

kohtaan. Maailmankaikkeus koostuu 
osista, jotka ovat sidoksissa toisiin-
sa verkostomaisesti tai kuten ruu-
miin elimet ovat yhteydessä toisiinsa. 
Jos yksi elin sairastuu se vaikuttaa 
toisten elinten terveyteen. Koraanin 
mukaan kaikki kulkee kohti sitä ta-
voitetta, jonka Jumala asetti itsekun-
kin olemassaololle (20:50) ’Hän vas-

tasi: Meidän Herramme on Hän, joka 
antaa luoduilleen kaiken ja johdat-
taa heitä.’ Kaikki asiat kulkevat kohti 
omaa täydellisyyttään, sillä valmiu-
della, voimalla ja työkaluilla, joilla ne 
on varustettu, ja jokaisella niistä on 
kyky saavuttaa sille asetettu tavoite. 
Kaikkivaltias sanoi (36:38) : ’ja aurin-
ko kulkee lepopaikkaansa. Näin on 

Mahtava, Tietävä säätänyt.’ ja (32:11): ’ 
Sano: Kuoleman enkeli, joka on mää-
rätty huolehtimaan teistä, korjaa tei-
dät huomaansa, ja sitten teidän on 
palattava Herranne luokse.’ 

Ajatollah Al-Haydarin mukaan eh-
kä selvin jae siitä, että maailman eri 
osat ovat tiiviisti liitoksissa, on jae 
(21:22): Jos olisi muita jumalia kuin 
Jumala, taivas ja maa turmeltuisivat. 
Jumala valtaistuimen Herra on sen 
yläpuolella, mitä he puhuvat.’ Tämän 
maailman vahvuus piilee siinä, että 
sen eri osat ovat sidoksissa toisiinsa. 
Nykyiset osat liittyvät tuleviin osiin 
niin, että ne ovat tulevien osien osa-
materiaalia ja tuloksia nykyisistä osis-
ta. Samanaikaisesti esiintyvät ilmiöt 
liittyvät toisiinsa vuorovaikutusten 
kautta, aivan kuten ärsyke ja refleksi. 
Tämän seurauksena toiset kasvavat 
ja toiset vähenevät tai nuutuvat. Esi-
merkiksi meren vesi lämpenee au-
ringonvalosta, höyrystyy ja nousee 
ilmakehään pilvinä. Sen jälkeen sään 
vaikutuksesta pilvet muuttuvat sa-
teeksi. Laskeutuva vesi puolestaan 
mahdollistaa kasvien kasvun. Eläimet 
syövät kasvit, ihmiset syövät kasve-
ja ja kasveja syövien eläinten lihaa. 
Al-Haydarin mukaan tämän maail-
man jokaisella osalla on kaksi sidos-
ta: vaaka- ja pystysuuntainen sidos. 
Vaakasuuntainen sidos vallitsee sa-
manaikaisesti esiintyvien ja toisten-
sa kanssa vuorovaikutuksessa ole-
vien osien välillä. Pystysuuntainen 
sidos on puolestaan aikaan sidottu, 
ja se kuvaa nykyisen osan sidosta 
edeltäviin osiin sekä sen suhdetta 
myöhemmin tuleviin osiin. Näin ol-
len koko järjestelmää säätelee yksi 
kattava järjestys. Eri osat tarvitsevat 
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toisiaan kehitykseen, selviytymiseen 
ja muuntumiseen.  Jos olettaisim-
me, että maailmankaikkeudessa 
olisi useita jumalia, sen perusteella 
eri osien pitäisi olla erillään toisis-
taan, ja jokainen osa toimisi oman 
tarkoituksensa mukaisesti (luojansa 
mukaisesti) tai ainakin oman luojan-
sa sääntöjen mukaisesti. Näin kaikki 
osat olisivat erillisiä ja koko järjes-
telmä romahtaisi. Kaikkivaltias sanoi 
(11:56): ’Minä luotan Jumalaan, minun 
Herraani ja teidän Herraanne. Ei ole 
eläintä, jota Hän ei johdattaisi hius-
tupsusta. Herrani on oikealla tiellä.’

Jakeessa (3:191) sanotaan: ’jotka 
muistavat Jumalaa seistessään, istu-
essaan ja maatessaan ja ajattelevat-
taivaan ja maan luomista.  Herram-
me, et Sinä luonut tätä turhaan...’ 
Tämä varmistaa, että maailmankaik-
keudessa vallitsee vain yksi kattava 
järjestelmä. Allah -ylistys Hänelle- on 
luonut kaiken ja määrittänyt kulle-
kin sen omat erityiset piirteet. Hän 
johdatti kaiken yhdensuuntaiseen 
täydelliseen liikkeeseen. Allan ei luo-
nut maailmankaikkeutta leikiksi, eikä 
yhtäkään sen osaa ole luotu turhan 
takia. Allah on luonut kaiken, jotta 
kaikki lähestyisivät Häntä ja palaisivat 
Hänen luokseen. Tämän lisäksi Al-
lah loi kaikille luoduille niiden omien 
luonteiden mukaiset ominaisuudet, 
jotka mahdollistavat niille onnelli-
suuden ja täydellisyyden. Hän myös 
johdatti jokaista kulkemaan koh-
ti tavoitettaan. Jos kaikki toimisivat 
tarkoituksensa ja ominaisuuksiensa 
mukaisesti  ne selviytyisivät, mutta 
jos näin ei tapahdu joihinkin järjes-
telmän osiin tulee virheitä. Tämä joh-
taa järjestelmän heikentymiseen ja 
oikealta tieltä poikkeamiseen. Virhe 
vaikuttaa toisiin osiin. Sen jälkeen vir-
heen vaikutukset heijastuvat virheen 
alullepanijaan välillisesti johtuen kui-
tenkin alkuperäisestä virheestä. Vai-
kutukset eivät sovellu poikkeavan 
toiminnan tehneeseen. Kun virheen 
tehnyt osa kärsii toisista osista heijas-
tuvasta vaikutuksesta, sitä kutsutaan 
koettelemukseksi tai vitsaukseksi. 

Jos osa palaa takaisin radalleen 
koetuksen johdosta tai toisten avus-

tamana, myös se saavuttaa taas ta-
sapainon. Mutta jos se jatkaa poik-
keavaa liikettään ja väärää kulkuaan, 
myös vitsaus jatkuu, kunnes virhe 
valtaa koko osan. Tällöin muut osat 
kapinoivat virheellistä osaa vastaan 
niillä voimilla, joita Allah on niihin tal-
lettanut ja jotta ne säilyttäisivät ole-
massaolonsa.  Silloin nämä ”virheet-
tömät osat” tuhoavat ja eliminoivat 
virheellisen osan tietämättään.

Tämä laki on yksi kosmoksen la-
eista eikä ihminen poikkea siitä mi-
tenkään eivätkä nämä lait ole irral-
laan ihmisestä. Jokainen kansa, joka 
toimii luonteensa vastaisesti, poikke-
aa siitä onnellisuuden tiestä, joka on 
määrätty  elämän tavoitteeksi. Poik-
keaminen siitä johtaa toisten siihen 
liitoksissa olevien kosmisten osien 
epätasapainoon. Poikkeava toimin-
ta heijastuu takaisinkansaan, jonka 
huonosta toiminnasta se alun perin 
sai alkunsakin. Yhteiskunnassa syn-
tyy epätasapainotila, joka ilmenee 
koetuksina. Nämä epätasapainoti-
lat näkyvät yhteiskunnassa huono-
na moraalina, raakana käytöksenä, 
emotionaalisuuden puutteena ja 
kosmisten koetusten kasaantumise-
na kuten kuivuutena, maan viljelykel-
poisuuden menetyksenä tai siunaus-
ten lakkaamisena, tulvina, salamoi-
na ja maanjäristyksinä. Kaikki edellä 
mainitut ilmiöt ovat merkkejä Juma-
lalta, ja niiden tarkoitus on ihmisen 
herättäminen sekä hänen kutsumi-
sensa takaisin Jumalan luokse.

Al-Haydari kehottaa pohtimaan 
seuraavaa jaetta (30:41): ’Ihmisten te-
kojen takia maa ja meri ovat turme-
luksen vallassa. Näin Jumala antaa 
heidän maistaa tekojensa hedelmiä, 
jotta he kääntyisivät takaisin.’, joka 
todistaa edellä mainitun. Tämä jae 
muistuttaa, että ihmisten tekemät 
mielivaltaisuudet ja synnit vaikutta-
vat luontoon esimerkiksi saastutta-
malla maan ja meret. Ne heijastuvat 
ihmiseen sotina turvattomuutena ja 
ilmaston epätasapainona, jotka kaik-
ki vaikuttavat  ihmisen elämään ne-
gatiivisesti. Al-Haydari viittaa myös 
perimätiedossa, haditheissa, viitattui-
hin tapahtumiin, jotka ovat käyneet 

toteen.  Nämä tapahtumat todista-
vat ja vahvistavat edellisen jakeen. 

Kuten käy ilmi Koraanin jakeista 
(44:3): ’Me olemme lähettäneet sen 
alas siunattuna yönä varoittaaksem-
me ihmisiä.’ ja (38:27): ’Emme me 
ole turhanpäiten luoneet taivasta ja 
maata ja kaikkea, mitä on niiden vä-
lissä; vain uskottomat luulevat niin, 
mutta voi heitä, kun he joutuvat 
tuleen!’ Nämä jakeet kertovat siitä, 
kuinka esineen rakentaja tarkkailee 
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ja valvoo luomansa esineen toimi-
vuutta. Jos esineessä on puuttuva tai 
virheellinen osa, joka estää esineen 
täydellisen toimivuuden, rakentaja 
ottaa viallisen osan pois ja korjaa esi-
neen. Sama sääntö pätee universi-
umissa, jonka yksi osa on ihminen. 
Jumala ei ole luonut ihmistä turhan 
takia vaan, jotta ihminen lähestyisi 
ja lopuksi palaisi Allahin luo, kuten 
jakeessa sanotaan (23:115): ’Luuletteko 
te, että me loimme teidät vain pilan 
päin ja luulitteko te, ettei teitä tuotai-

si takaisin meidän luoksemme.’ Tämä 
jae vahvistaa sen, että jos ihmisen ei 
olisi tarkoitus palata Allahin luo, ihmi-
sen luominen olisi ollut leikkiä. Näin 
ollen Jumala huolehtii, että muiden 
luotujen tapaan ihminen saavuttaa 
tavoitteensa. Allah huolehtii ihmises-
tä lähettämällä hänelle profeettoja, 
koetuksia ja lopuksi tuhoamalla ne, 
joiden toiminta ei ansaitse korjausta. 
Kaikkivaltias sanoi (6:133): ’Herrasi on 
Vauras, Armollinen. Jos Hän tahtoo, 
Hän voi hävittää teidät ja lalittaa tei-

dän tilallenne toisia ihmisiä tahtonsa 
mukaan, niin kuin tekin olette toisten 
ihmisten jälkeläisiä.’ 

Koetuksen laki on voittamaton ei-
kä sitä voi välttää.  Kaikkivaltias sanoi 
(42:31): ’Ette te pääse Häntä pakoon, 
eikä teillä ole muutta auttajaa eikä 
suojelijaa kuin Hän.’, sekä (37:173): ’ja 
että meidän joukkomme voittavat.’ 

H. Al-Hello
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Imaami Jafar Sadiq (rauha hänelle) 
syntyi Medinassa isänään Imaami 
Muhammed Al-Baqir (rauha hänelle) 
ja äitinään Umm-e- Farwah (rauha 
hänelle), Al Qasim ibn Muhammad 
ibn Abu Bakrin (rauha hänelle) tytär. 
Hänen syntymäpäivänsä oli 17. Ra-
bi ul Awwalia 83 AH (eli huhtikuun 
20. päivä vuonna 702 jKr ). Huomat-
tavaa on että myös Allahin Profeetta 
Muhammed (rauha hänelle ja hänen 
jälkeläisilleen) oli syntynyt samana 
päivä kuin Imaami Sadiq, vaikkakin 
tietysti eri vuonna. Imaamille (rh) an-
nettiin nimeksi Jafar As-Saqid, mutta 
hänet tunnetaan myös nimillä Al-
Fadil ja At-Tahir. Hänoli muslimien 6. 
Imaami alenevassa polvessa profeet-
ta Muhammedista (rhhp).

Jafar as-Sadiq kasvoi Medinas-
sa isoisänsä Imaami Zain al-Abidin 
eli Imaami Sadjadin (rauha hänel-
le) kodissa ensimmäiset kaksitoista 
elinvuottaan, aina siihen asti kun-
nes hänen isoisänsä kuoli marttyy-
rinä. Tämän jälkeen Imaami Sadiq  
eli isänsä kodissa. Kun hänen isänsä, 
Imaami Baqir, menehtyi myrkkyyn, 
tuli Imaami Jafarista kuudes Imaami  
vuonna 114 AH (721 jKr) - ja näin ollen 
myös Islamin puolustaja ja hengelli-
nen neuvonantaja uskoville.

Uskon majakka pimeydessä

Kun Jafar Sadiqista (rh) tuli Imaa-
mi, islamilaisissa maissa elettiin hy-
vin epävakaata aikaa, sillä Umaijad- 
dynastia hajosi vuonna 750 jKr ja 
valtaan nousivat Abbasiidit. Ennen 
Abbasiidien valtaan nousua ja sen 
aikanakin tilanne oli kaaoottinen ja 

sekasortoinen, sillä ihmiset olivat hyl-
jänneet islamin moraaliset opit ja 
Profeetan opetukset. Niinpä Umaija-
dien sen enempää kuin Abbasiidien-
kaan dynastia eivät pystyneet pitä-
mään alueillaan vallitsevaa anarkiaa 
kurissa,  vaan tilanne riistäytyi täysin 
heidän otteestaan. Vaikka islamilai-
nen moraali ja Profeetan opetuk-
set olivat jääneet vähitellen ihmisten 
elämästä, tiesivät he kuitenkin kuka 
Imaami Jafar Sadiq on ja kuka oli hä-
nen esi-isänsä.

Imaami Sadiq oli majakka tämän 
kaaoksen ja anarkian keskellä. Ihmi-
set ihailivat hänen persoonaansa ja 
tietoaan sekä uskon vahvuutta. Abu 
Salamah al-Khallal, joka oli ensim-
mäinen islamilaisen hallinnon mi-
nisteri Abbasiidien  (hallintokaudel-
laAbbasiidien hallintokaudella?), jo-
pa pyysi Imaami Sadiqia islamilaisen 
maailman kalifiksi. Hänen tarkoituk-
senaan oli saada anarkia loppumaan 
ja kaikki toimimaan taas paremmin. 
Mutta kuten isänsä ja isoisänsä ja tä-
mänkin isä, Imaami torjui tarjouksen 
ja palveli mieluummin vain islamia 
puuttumatta politiikkaan. 

Imaami kävikin monia keskuste-
luja niin juutalaisten, ateistien kuin 
myös kristittyjen ja muiden uskon-
tojen edustajien kanssa ja jakoi heille 
tietoa. Hän vastaili heidän kysymyk-
siinsä niin uskonnosta, matematii-
kasta kuin myös kemiasta. Imaami 
pystyi esimerkiksi laskemaan kuun 
etäisyyden maasta. Tulos oli aivan 
sama kuin mitä tämän päivän tiede-
miehet sanovat. 

Imaami tunsi myös kristittyjen 
historiaa, ortodoksisen ja katolisen 
kirkon oppeja ja siitä mikä ajoi nä-

mä kirkot eri näkemyksiin ja eroon 
toisistansa.  

Munkkeus ja selibaatti 

Jotkin muslimilahkot halusivat laina-
ta munkkeuden kristityiltä ja tuoda 
sen Islamiin. He uskoivat, että ihmi-
sen tulisi luopua maallisesta elämäs-
tä ja viettää aikansa rukoilen ja elää 
eristyksissä. Näiden lahkojen johta-
jat järjestivät kannattajilleen turval-
lisen syrjäisän paikan, jossa he voisi-
vat viettää koko elämänsä rukoillen . 
Jotkut heistä sanoivat, että islamissa 
ei ole mitään parempaa kuin rukoi-
leminen, kun taas toiset sanoivat et-
tä paastoaminen on parempi kuin 
rukoileminen ja että jos joku jättää 
maallisen elämän,  tulisi hänen paas-
tota koko loppuelämänsä joka päi-
vä ja ajatella vain Allahia. Osa mus-
limeista, niin shiiat kuin sunnitkin, 
viehättyivät munkkeuteen. Erityisesti 
ne, jotka eivät halunneet tehdä töitä 
ja ansaita omaa elantoansa.  

Munkkeuden filosofia jatkoi kehit-
tymistään muslimien keskuudessa, 
kunnes innoissaan kristyttyjen ta-
voista muslimit alkoivat myös seu-
rata kristittyjen munkkien tapaa har-
joittaa selibaattia. Ajatus siitä että se-
libaatti puhdistaa sielun johti siihen, 
että monet muslimit eivät menneet 
naimisiin. Imaami Jafar Sadiq kielsi 
muslimeja harjoittamasta selibaattia, 
sillä  se on vastoin Allahin käskyjä ja 
Profeetan perimätietoa. 

Hallitsijoiden painostus

Kaikki eivät kuitenkaan olleet tyy-
tyväisiä Imaamiin sillä he pelkäsivät 
häntä hänen valtansa takia. Eräs näis-
tä oli Hisham, joka oli Umaijad-kalifi, 
ja määräsi että Imaami Jafar Sadiq 
tulisi pidättää ja tuoda Damaskuk-
seen. Myöhemmin myös Abbasiidi-
en kalifi, Saffah, pidätti Imaamin ja 
vei hänet Irakiin. Loppujen lopuksi 
Imaami pidätettiin vielä kerran myö-
hemminkin, tällä kertaa asialla oli 

Imaami Jafar as-Sadiq
On yksi Imaami (rauha hänelle), jota kaikki muslimit kun-
nioittavat. Imaami Jafar (rh) on opettanut muun muassa 
Abu Hanafia, Hanafi-koulukunnan perustajaa. Myös mo-
net tunnetut keskiaikaiset tieteilijät ovat hyödyntäneet 
hänen opetuksiaan, sillä tämä Imaami on selittänyt paljon 
asioita niin ihmiskehosta kuin universumista. Nämä tiedot 
on nykyään todistettu oikeiksi. muun muassa
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Mansur, niinikään Abbasiidien hallit-
sija. Mansur vei Imaamin Samarraan. 
Samarrassa Imaami joutui elämään 
Mansurin valvonnassa. Mansur yritti 
kaikin keinon murtaa hänet ja koh-
teli häntä epäkunnioittavasti ja nöy-
ryyttävästi. Hän yritti myös useaan 
otteeseen tappaa Imaamin, mutta 
ei onnistunut siinä. Mansur purkikin 
vihaansa sitten Profeetan Talonvä 
(Talonväkeen ja heidän seuraajiin-
sa?) , jotka olivat shiioja. Hän pidä-
tytti ja kidututti heitä. Koskaan eivät 
Umaijat-hallitsijat olleet syyllistyneet 
samanlaiseen raakuuteen Imaamien 
seuraajia kohtaan. Mansur pidätti ja 
heitti heidät pimeisiin ja syviin vanki-
tyrmiin, kidutti heitä kuoliaiksi ja toi-
silta hän katkaisutti kaulat, kun taas 
jotkut hän määräsi elävältä haudet-
taviksi ja muurattaviksi rakennusten 
seiniin. 

Uhkailut ja kauhuteot eivät kui-
tenkaan saaneet ihmisiä luopumaan 

uskollisuudestaan Imaamia kohtaan 
eikä Imaamia osoittamaan pelkoa, 
joten Mansurin täytyi antaa Imaamin 
palata takaisin Medinaan. Imaami Ja-
far Sadiq vietti lopun elämäänsä pii-
lossa Medinassa, kunnes Mansurin 
vehkeilyn avulla hänet  myrkytettiin 
ja hän kuolikin marttyyrinä 25. shaw-
walia 148 AH Imaami Jafar Sadiqin 
hautajaisrukouksen piti hänen poi-
kansa Imaami Musa al-Kadhim (rau-
ha hänelle). 

Medinan kuvernööri oli saanut 
tehtäväkseen surmata Imaami Sa-
diq. Kun Mansur sai kuulla Imaamin 
(rh) kuolemasta, hän kirjoitti kuver-
nöörille ja antoi tälle ohjeen mennä 
Imaamin talolle kertomaan suruva-
littelut Imaamin perheelle ja samalla 
tiedustella Imaamin viimeisestä tah-
dosta ja testamentista. Hän myös 
määräsi, että keltä tahansa, jonka 
Imaami olisi valinnut seuraajakseen 
ja perijäkseen, pitäisi katkaista kaula 

heti tilanteessa. Tällä tavoin Mansur 
halusi lopettaa koko imaamiuden 
jatkumisen. Kun Medinan kuvernöö-
ri annettujen ohjeiden mukaisesti 
luki Imaamin testamentin, hän huo-
masi että Imaami oli valinnut neljä 
ihmistä yhden sijasta testamentin 
toimeenpanijoiksia. Nämä henkilöt 
olivat itse kalifi Mansur, Medinan ku-
vernööri, Imaamin vanhin poika eli 
Abdallah Aftah (rauha hänelle), joka 
oli syntynyt Imaamin ensimmäises-
tä liitosta Fatima Al-Hasanin (rauha 
hänelle) kanssa. Kun vaimo meneh-
tyi, Imaami oli ottanut vaimokseen 
Berberin. Heille syntyi kaksi poikaa 
Muhammed al-Dibajin ja Musa al-
Kadhimin (seitsemäs Imaami),joka 
oli testamentin neljäs toimeenpanija. 
Näin ollen Mansurin juoni epäonnis-
tui surkeasti. 

Arttu Puukko
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”Y
lösnousemuk-
sen päivänä Me 
käytämme oi-
keudenmukais-
ta vaakaa, niin 
että kenelle-

kään ei tehdä pienintäkään vääryyt-
tä. Vaikka jokin teko painaisi sinapin-
siemenen verran, niin Me otamme 
sen huomioon. Me olemme kyllin 
pätevä tilintekjjä.” Koraani 21:47

Kaikkien tuntema vertauskuva 
pienuudelle on Raamatun kerto-
muksista löytyvä sinapinsiemen, jos-
ta lopulta kasvaa suuri puu. Itseasi-
assa sinappikasvi ei ole puu lainkaan 
vaan peltokasvi. Raamatussa mainit-
tu sinappipuu on Afrikasta alunperin 
peräisin oleva puu, joka on englan-
ninkieliseltä nimeltään mustard tree 
eli sinappipuu, tieteelliseltä nimel-
tään Salvadora persica. Suomalaista 
nimeä sillä ei ole. Sen lehdet kyllä 
maistuvat sinapilta ja niitä käytetään 
arabimaissa salaattina ja esimerkik-
si kuskusin kanssa. Puun eräs nimi 
eri kielissä on ”hammasharjapuu” , 
esimerkiksi arabiaksi misvak, koska 
sen kuitumaisia oksia pureskellaan 
erityisesti islamilaisissa maissa ham-
paiden puhdistamiseksi, ja muual-
lakin maailmassa jopa WHO (Worl 
Health Organisation) suosituksesta. 
Tämän puun osia käytetään myös 
rehuksi ja ruokaöljyn valmistukseen 
ja vaikka sillä on myös terveydellisiä 

vaikutuksia, se ei siis kuitenkaan ole 
”se oikea” sinappi.

Koraanissa pienenpieni sinapin-
siemen on mainittu kahdesti sen 
vähäiseen painoon liittyen. Melko 
pieniähän nämä väriltään valkoises-
ta, ruskeaan ja mustaan vaihtelevat 
siemenet ovatkin – keskimäärin 1 – 2 
millimetriä halkaisijaltaan. Sinappia 
on kolmea eri lajia: musta (Brassica 
nigra), ruskea eli intialainen  (Brassica  
Juncea), joka myös tunnetaan kii-
nalaisena sinappina sekä valkoinen 
tai keltainen sinappi (Brassica hirta/
Sinapis alba). Sinappikasvi kuuluu siis 
joko kaalien (Brassika) tai sinappien 
(Sinapis) sukuihin. 

Sinappi mausteena

Välimerenmaista löytyy eniten kel-
tasinappia eli valkosinappia (Sinapis 
alba), jonka siemenet ovat suurim-
mat ja viehättävän pallomaiset sekä 
maultaan miedoimmat. Muut edel-
lämainitut lajikkeet ja sinappi maus-
teena ovat saaneet nimensä juuri 
tästä kasvista. Keltasinappia  käyte-
tään kuitenkin enimmäkseen koris-
teena tai säilömisessä. Se  on yksi-
vuotinen  keltakukkainen lehtikasvi, 
jota viljellään pelloilla Kaliforniassa 
ja mm. Kreikassa, jossa sen lehtiä 
ennen kukinta-aikaa käytetään myös 
ruuanlaitossa.  

Amerikan mantereella on aikoi-

naan käytetty eniten sinapeista voi-
makkainta eli mustaa sinappia (Bras-
sica Nigra). Mustasinappi  on kaa-
leihin kuuluva heinäkasvi, joka on 
peräisin Euroopasta, missä sitä on 
viljelty jo vuosituhansia. Se olikin Eu-
roopassa yksi käytetyimpiä maustei-
ta ennen löytöretkeilijöiden tuomia 
eksoottisia, aasialaisia mausteita ja 
näiden tulonkin jälkeen sitä käytet-
tiin yleisesti sen edullisuuden vuoksi. 
Etiopiassa mustasinappia käytetään 
vihannesten tavoin keittämällä ver-
sot ja lehdet. 

Ruskea sinappi  eli sareptan sinap-
pi (Brassica Junceaon) on eniten käy-
tetty sinappi. Intialaisessa keittiössä 
se on muun muassa curry mausteen 
ainesosa ja jossa sinappiöljy on ylei-
sesti käytetty ruokaöljy.  Ruskea si-
nappi on viljeltynä syrjäyttänyt mus-
tan sinapin, jonka sato on vaikea 
korjata. Mustasinappi kun varistaa 
siemenensä maahan. Useissa ruo-
kaohjeissa ja tuote-etiketeissä maini-
taan mustasinappi, vaikka todellisuu-
dessa onkin käytetty ruskean sinapin 
jotain alalajiketta. Ruskean sinapin 
varsi ja lehdet ovat myös syötäviä ja 
sitä kasvatetaankin lehtikasvina mm. 
Afrikassa ja Japanissa sekä varsinkin 
Intiassa, Pakistanissa ja Nepalissa se-
kä Kiinassa esimerkiksi säilykkeenä 

Pienenpieni mutta 
tulinen sinapinsiemen
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pikkelsin muodossa. Lisäksi ruskeasta 
sinapista valmistetaan siemenöljyä, 
jota mm. Venäjällä käytetään säilyk-
keissä, leivontateollisuudessa ja mar-
gariinin valmistukseen.  

Löytyypä Suomestakin myös vil-
li sinappilajike Rikkasinappi (Sinapis 
arvensis), joka tosin on vähentynyt 
huomattavasti teollistumisen myötä 
ja löytyy vakinaisesti enää Etelä-Suo-
mesta.  Rikkasinapin siemenille ei ole 
Suomessa löytynyt käyttöä. 

Sinapinsiemenistä tehdään - ja on 
jo Rooman ajoilta asti tehty - tietysti 
sinappia. Pääasiassa pöytäsinappien 
valmistuksessa käytetään nykyään 
keltasinapin ja ruskean sinapin sekoi-
tuksia. Siemenistä jauhettu sinappi-
jauho liotetaan ensin aina kylmässä 
vedessä, jolloin siitä erittyy poltta-
vanmakuista sinappiöljyä.  Sinapissa 
käytetään etikkaa tai sitruunahappoa 
maun ja aromin säilyttäjänä.  Lisäk-
si sinappiin lisätään maunantajaksi 
esimerkiksi sokeria, suolaa, hunajaa, 
piparjuurta, yrttejä, valkosipulia ja 
muita mausteita sekä hedelmiä.  

Sinappi maailmalla

Kuuluisimpia pöytäsinappeja ovat 
alunperin mustista mutta nykyään 
keltaisista ja ruskeista sinapeista val-

mistettu englantilainen sinappi, jos-
sa nesteenä veden sijaan usein on 
käytetty siideriä, olutta tai etikkaa. Li-
säksi siihen on sekoitettu vehnäjau-
hoja ja usein keltaista väriä antavaa 
kurkumaa. Miedompi ruotsalainen, 
skoonen sinappi, on tehty mustis-
ta ja ruskeista siemenistä jauhamalla 
ja glyseriiniä lisäämällä. Perinteinen 
suomalainen sinappi taas on englan-
tilaisen ja ruotsalaisen sinapin mie-
dompi välimuoto. 

Kuuluisin sinappi on kuitenkin 
ranskalainen dijon-sinappi, joka on 
saanut nimensä kaupungista jossa 
sitä 1300-luvulla valmistettiin. Myös 
dijon-sinapissa käytetään nykyään 
ruskeaa sinappia mustan sijaan. Nes-
teenä on perinteisesti joko raaoista 
viinirypäleistä puristettu mehu (engl. 
verjuice), valkoviini tai jopa sham-
panja. Kokonaisia siemeniä sisältää 
ranskalainen moutarde de Meaux-si-
nappi. Bordeaux-sinappi taas valmis-
tetaan kuorimattomista siemenistä 
ja se on siksi miedompaa ja tum-
mempaa kuin Dijonin sinappi. 

Saksassa sinappi on hapanime-
lää, Amerikassa siihen ei saa käyttää 
lainkaan vehnäjauhoja ja Japanissa 
vihreä wasabitahna tehdään nyky-
ään värjätystä piparjuuresta. Alku-
peräinen wasabi-kasvi sisälsi samoja 

makuaineita kuin sinappi. 
Japanilainen oikea sinappi 
taas on ruskeaa sinappia.  

Suomessa viljellään kaik-
kia sinappilajeja ja niitä on 
käytetty perinteisesti etik-
kasäilykkeissä ja koristeena. 
Keltasinapin siemenet eivät 
anna paljon makua, mutta 
estävät bakteerien ja ho-
meiden kasvua. Sinappi on 
kaiken kaikkiaan suosittu 
mauste Suomessa: sieme-
nien kulutus on noin kilo 
henkeä kohti vuodessa –  ja 
niistä valmistetun sinapin 

kulutus jopa kuusi kiloa vuodessa. 
Muutoin sitä viljellään Suomessa sa-
moihin tarkoituksiin kuin rypsiä eli 
rehuksi ja ruokaöljykäyttöön. Lisäksi 
sitä käytetään hunajantuotannossa 
mesikasvina sekä maata parantava-
na lannoitekasvina. Sinappikasvi jo-
pa estää joidenkin rikkakasvien sie-
menten itämistä ja tuholaisia. Sina-
pin lehdet sopivat hyvin salaatteihin 
ja voileipiin kuten sen kukatkin. Ny-
kyään biopolttoaineiden kehittäjät 
ovat kiinnostuneet sinapista raaka-
aineena. 

Sinappi rohtona

Sinapilla on terveydellisiä vaikutuksia 
rohtona: se edistää ruuansulatusta 
ja sapen toimintaa. Kääreinä ja kyl-
pyinä sinappi auttaa särkyihin ja sillä 
on perinteisesti hoidettu näin mm. 
kihtiä ja reumaa. Sinappilaastareilla 
helpotetaan vielä nykyäänkin yskää.  
Onpa sinapilla aikoinaan lääkärien-
kin toimesta hoidettu päänsärkyjen 
lisäksi jopa mielenhäiriöitä ja unetto-
muutta. Sinappiöljyjen sisältämät rik-
kipitoiset yhdistelmät vilkastuttavat 
verenkiertoa, joten kylmistä jaloista 
kärsivät ripottelevat sinappijauhetta 
jopa sukkiensa sisälle. Kannattaa kui-
tenkin kokeilla varovasti, sillä joillekin 
sinappi aiheuttaa iho-oireita. 

”Ja Lukmaan lausui edelleen: ’Oi 
poikani! Totisesti, jos sinapinsieme-
nen painoinen jyvänen on kätketty 
kiven sisään tai taivaisiin taikka maan 
päälle, niin Jumala on sen löytävä. 
Totisesti, Jumala on terävänäköinen, 
ymmärtävä.”  Koraani 31:16

Sinappi eri kielillä
arabiaksi ja 

persiaksi khardal
enlanniksi mustard
ranskaksi moutarde

italiaksi senape
saksaksi Senf

ruotsiksi senap
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Imaami Alin (rauha hänelle) 
sanontoja huonosta 
seurasta ja ystävistä:

• Jos ystävä kadehtii sinua. ei hän 
ole todellinen ystävä. 

• Köyhä on se, jolla ei ole yhtään 
ystävää.

• Älä valitse ystäväksesi ystäväsi 
vihollista.

• Älä ole typerän ystävä, sillä hän 
vahingoittaa sinua tarkoittaes-
saan tehdä sinulle hyvää.

• On parempi kuunnella viisasta 
vihollista, kuin etsiä neuvoja ty-
perältä ystävältä.

• Ole ystävä vanhurskaiden kans-
sa ja vältä pahantekijöitä, pysy 
poissa tekopyhien luota äläkä ole 
petollisten seurassa.

Seuraavassa muutamia 
otteita Imaami Alin 
sanonnoista hyvistä 
ystäväsuhteista:

• Toisen rakastaminen on puoli 
viisautta. 

• Elä ihmisten kanssa niin että, 
kun kuolet he itkevät vuoksesi, 
ja kun olet elossa he kaipaavat 
seuraasi.

• Ystävyys muuttaa muukalaisen 
sukulaiseksi.

• Kaksi todellista ystävää ovat yksi 
sielu kahdessa vartalossa.

Hädässä  ystävä  tunnetaan

P
rofeetalta (rauha 
hänelle ja hänen 
jälkeläisilleen) 
kerran kysyttiin, 
kuka voi olla to-
dellinen ystävä ja 

hän ohjeisti, ”Hän, joka auttaa 
sinua muistamaan Allahia ja 
muistuttaa sinua, kun unoh-
dat Hänet.”  

Todellisen ystävän löytä-
minen näinä aikoina voi olla 
hyvinkin vaikeaa.  Islamissa 
ystävällä on kuitenkin suuri 
merkitys, sillä ystävä vaikuttaa 
moraalillaan myös sinuun. Jos 
ystäväsi ei esimerkiksi rukoile 
rukouksiaan ajallaan eikä väli-
tä niistä ja vietät hänen seurassaan 
paljon aikaa, saattaa se pikkuhiljaa 
alkaa vaikuttaa myös sinun uskosi 
tasoon. Huonolla seuralla voi siis ol-
la kohtalokkaatkin seuraukset, niin 
sanottu ystävä jopa johdattaa sinua 
pois suoralta tieltä mielipiteillään ja 
elämäntavallaan. ”Auttakaa toisian-
ne jumalanpelkoon ja hurskauteen, 
älkää syntiin ja rikoksiin. ” (Koraanin 
jakeesta 5:2 Hämeen-Anttilan kään-
nös) 

Myös ystävyyssuhde, joka on sol-
mittu vääristä syistä, tulee päätty-
mään ennemmin tai myöhemmin. 

Todellinen ystävä ei kaipaa vaurautta 
tai parempaa asemaa sinun kaut-
tasi. Jotkut ihmiset ovat kuitenkin 
niin varmoja omasta jaloudestaan ja 
uskonnollisesta puhtaudestaan ett-
eivät usko, että paha seura voisi kos-
kettaa heitä millään tavalla. Kuitenkin 
täytyy muistaa, että lasikin rikkoutuu 
hyvin helposti osuessaan maahan, 
ja niin myös huono seura vaikuttaa 
ihmisen hengellisyyteen. Kun vietät 
aikaasi huonossa seurassa ajattele-
vatko ihmiset, ettet siihen kuuluisi 
ja olisi yksi porukasta? Pitkät ajat, 
jotka vietetään huonossa seurassa 
kovettavat sydäntäsi ja heikentävät 
henkistä voimaasi. Maalaisjärjelläkin 
ajateltuna sanonta ”seura tekee kal-
taisekseen” pitää hyvinkin paikkaan-
sa eikä huonoa seuraa tule vähätellä, 
sillä Tuomiopäivänäkin sitä tullaan 
katumaan. ”Sinä päivänä ystävistä-
kin, hurskaita lukuunottamatta, tulee 
toistensa vihollisia. ” (Koraani 43:67) 

Ystävyys kokeneempien ja vii-
saampien ihmisten kanssa herät-
tävät sielunkin uuteen eloon. Hyvä 
ystävä auttaa sinua jakamaan arvo-
kasta tietoa myös toisille. Asenne hy-
vän ystävän kanssa on kohdillaan. 
Vahvan uskon tasosta kertoo se, kun 
haluat toiselle hyvää ennen itseäsi.  
Yhteinen rakkaus Allahia kohtaan on 
ystävyyssuhde, joka on vaalimisen 

arvoinen. Hyvä ystävä ei pu-
hu selkäsi takana, auttaa tarvit-
taessa ja arvostaa sinua myös 
kuolemasi jälkeen. Ystävä on se, 
joka kertoo sekä hyvistä että 
huonoista puolistasi. Kun koh-
taat vastoinkäymisiä, ystäväsi 
on lähellä sinua auttamassa. 
Suomalaisessa sananlaskussa-
kin sanotaan: ”Hädässä ystävä 
tunnetaan.”

”Uskovaiset, sekä miehet et-
tä naiset, ovat toistensa ystäviä. 
He käskevät hyvään ja kieltävät 
pahasta, pitävät rukouksensa, 
antavat almuja ja tottelevat Ju-
malaa ja Hänen lähettilästään. 
Heitä Jumala armahtaa. Hän on 

Mahtava, Viisas. ” (Koraani 9:71)
Imaami Hasan (rauha hänelle) on 

sanonut: ” Ystävysty ihmisten kanssa 
samalla lailla kuin toivoisit heidän ys-
tävystyvän sinun kanssasi.”

Todellinen ystävä vie meitä lä-
hemmäksi Allahin armoa ja myötä-
tuntoa. Pyytäkäämme Allahia teke-
mään meistä vanhurskaita ja solmi-
maan hyviä ystävyyssuhteita ja pitä-
käämme niistä kiinni! 

K.Nousiainen
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Vihreä ravintola
perinteistä iranilaista ruokaa - maukkaita kebabeja - halal

Harakantie 20 C, Leppävaara Espoo   09 548 5100 - 09 548 5200   Aukioloajat ma - to 10 - 22, pe 10 - 23, la 11 - 23, su 11 - 22
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Tervetuloa!

* HUOLLOT
* KORJAUKSET

AUTO MYYNTI
0400 42 41 91
WWW.AUTOSAFIIRI.FI (vAIHTOAUTOT)

auton talvihuolto!
• 4 l täyssynteettinen öljy 

    + suodatin

• nesteiden tarkastus ja lisäys

• alustan tarkastus + voitelu

Kelatie 9 C, Tuusula (2 km Korson keskustasta).

150euroa

Täyden  p alve lun  autota lo  Vantaa l la .

Varaukset:
puh. 0400 87 87 83
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Kymmenen syytä miksi kan-
nattaa etsiä tietoa mielum-
miin kuin maalista mammo-
naa.

- Tieto on perintöä profeetoilta, vau-
raus faaraoilta. Näin ollen tieto on 
parempi kuin vauraus.
- Sinä vartioit rikkauksiasi, tieto varti-
oi sinua. Näin ollen tieto on parempi 
kuin rikkaus.
- Rikkaalla miehellä on monta vihol-
lista, oppineella miehellä on monta 
ystävää. Näin ollen oppineisuus on 

parempi kuin rikkaus.
- Tieto on parempi kuin vauraus, sillä 
se lisääntyy jakamalla, kun taas vau-
raus vähenee jakamalla.
- Tieto on parempi rikkaudet, koska 
oppinut on taipuvainen anteliaisuu-
teen rikas puolestaan kitsauteen.
- Tieto on parempi, sillä sitä ei voi va-
rastaa niin kuin rikkauksia.
- Tieto on parempi kuin tavarat, sillä 
aika ei voi sitä vahingoittaa, kun taas 
tavarat ruostuvat ja kuluvat ajan saa-
tossa.
- Tieto on parempi, koska se on raja-
tonta, kun taas rikkaudet ovat rajalli-
set ja ne voidaan laskea.
- Tieto on parempi kuin vauraus, kos-

ka se valaisee mielen, kun taas vau-
raudella on taipumus mustata se. 
- Tieto on parempi, koska se sai ih-
miskunnan sanomaan Profeettam-
me tavoin: ‘Jumala, me palvelem-
me sinua, sillä me olemme sinun 
palvelijoitasi’, kun taas rikkaudet sai 
Faaraon ja Nimrodin turhamaisuu-
den pauloihin ja väittämään omaa 
jumaluuttaan 

Etsi tietoa, se tuo rauhaa ja
terveyttä mukanaan!

Ali ibn Abi Talib

Tieto
 vs maallinen mammona
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Tilaa
Salam-

lehti!
 

salam@resalat.fi

SALAM on Resalat Islami-
laisen Yhdyskunnan julkaise-
ma suomenkielinen lehti, joka 
kertoo islamista ja muslimeista 
täällä Suomessa.

SALAM pyrkii rakentamaan 
siltoja sekä poistamaan ennak-
koluuloja ja väärinkäsityksiä. 
Lehden tarkoitus on avartaa 
näkökulmia islamilaiseen ajatte-
lutapaan ja edistää ymmärrystä 
antamalla inhimilliset kasvot 
islamilaisesta yhteisöstämme ja 
elämäntavastamme. 

SALAM ilmestyy neljä ker-
taa vuodessa. Voitte tilata sen 
lähettämällä meille yhteystie-
tonne ja maksamalla yhdyskun-
tamme tilille 12€/vuosi. Osuus-
pankki FI60 5780 4120 0328 23

 
Innostavia lukuhetkiä!

Resalat Islamilainen
Yhdyskunta/Tiedotus

  1/09
Helmikuu/2009 Hinta 4,20€Salam
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ITÄKESKUKSEN

HALAL LIHA

Turunlinnantie 10, 00930 Helsinki
Puh. 759 2229

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

Turunlinnantie

Itäväylä

Stoa

TallinnanaukioMB
us

si
t

HALAL LIHA

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

NaudaN-, 

lampaaN- ja 

karitsaNlihaa


