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SALAM-lehti ei yleensä puu-
tu päivänpolitiikkaan, mutta 
koska vaalirahajupakka kos-
kettaa islamilaista periaatetta 
’amre bel maaruf wa nahja 
anel monkar’, kommentoin 
sitä. Tämä islamin periaa-
te tarkoittaa, että jokaisella 
muslimilla on velvollisuus ke-
hottaa hyvään ja välttämään 
pahaa. 

Näyttää siltä, että poliittisten puo-
lueiden vaalirahoitus on hämärän 
peitossa. Toistaiseksi ainakin pe-
russuomalaiset ovat säästyneet 
loalta. Ei siksi, että he olisivat pa-
rempia kuin muut, vaan koska he 
ovat vielä kokemattomia alalla ei-
vätkä ole vielä oppineet politiikan 
rahoituksen pelisääntöjä.

Lakien noudattaminen pohjois-
maissa ja etenkin Suomessa on 
arvokasta ja arvostettua. Nämä lait 
on laadittu huolellisesti, jotta niillä 
voitaisiin estää vallan väärinkäyt-
tö. Tämän päivän lakien täydel-
lisyyden taso perustuu vuosien 
kovan työn ja sivistyksen pohjalle. 
Uskonnolla on ollut siinä vahva 
roolinsa.

Mitä on tapahtunut, kun nykyään 
näemme monissa sivistyneissä ja 

kehittyneissä maissa, kuinka eten-
kin taloutta ja rahoitusta koskevia 
lakeja rikotaan häikäilemättömästi 
- juuri niiden henkilöiden toimes-
ta, jotka niitä laativat?

Perimätiedon mukaan Jeesus ky-
syi, mikä on tärkeintä ihmisen 
elämässä ja vastasi itse: ’Hänen, 
joka on oikeamielinen, pitäisi elää 
kuin kauppias, joka tarkkaavaisena 
huolehtii kaupastaan. Hän vartioi 
sitä päivisin ja lukitsee sen yöksi. 
Hän haluaa tehdä voittoa. Jos hän 
pelkää menettävänsä rahaa, hän 
ei myy – ei edes omalle veljelleen. 
Näin sinun tulisi elää. Sinun sielusi 
on kauppatavara, ja sinun ruumiisi 
on kauppa. Se ostaa ja myy aja-
tukset, jotka aistisi tuovat aivoi-
hisi. Ja tämän kaupanteon rahana 
on rakkaus. Katso, että rakkautesi 
tähden et osta etkä myy ajatuksia, 
joista et saa voittoa. Anna ajatuk-
sesi, puheesi ja tekosi Jumalan rak-
kaudelle, sillä vain tässä rakkaudes-
sa löydät turvan. Totisesti sanon, 
että monet, jotka puhdistautuvat 
ja rukoilevat, kieltävät muita teke-
mästä sitä, mitä he itse tekevät. 
Vannon Jumalan olemassaolon 
kautta, että he eivät tunne Häntä 
sydämissään.’

Mitä tahansa lait sanovat, aina 
löytyy keino oikeuttaa ja selittää 

asiat oman puolen eduksi. Lopulta 
vain Jumala ja Hänen rakkautensa 
voivat estää ihmistä tekemästä 
vääriä tekoja.

On totta, että Suomessa ei ole 
muodikasta puhua uskonnol-
lisesti, mutta tämän muodin on 
aika muuttua. Koraanin mukaan 
lopulta jokainen uskoo Häneen: 
’ ....Sano: Kunnia Jumalalle! Mut-
ta useimmat heistä eivät tiedä. 
Tämänpuolinen elämä on vain 
leikkiä ja huvitusta, mutta tuon-
puoleinen asumus on todellinen 
elämä. Kunpa he vain tietäisivät. 
Kun he matkustavat laivassa, he 
rukoilevat yksin Jumalaa ... ’(29:63-
65)

Muistakaamme, että jos kier-
rämme lakeja ja järjestystä, Hän 
näkee joka tapauksessa kaikki 
tekomme: ’Eivätkö he sitten ym-
märrä Jumalan tietävän, mitä 
he salaavat ja mitä tuovat julki?’ 
(2:77)  ’...Jumala pitää lukua teidän 
teoistanne.’ (2:85)

Madjid
Bahmanpour

Jumalan Armeliaan
Armahtajan Nimeen



4                Salam        

Maailma, jossa asumme, on 
täynnä eri elämänmuotoja. 
Parhain näistä on ihminen. 
Raamattu ja Toora puhuvat 
ihmisestä korkeana olentona 
ja hänen tärkeästä roolistaan 
osana luomakuntaa. Myös 
Koraanissa Jumala kertoo, 
että Hän ”on muovannut tei-
dät parhaimpaan muotoon” 
(64:3) ja toisaalla siitä, kuinka 
ihminen on Jumalan kalifi eli 
Hänen edustajansa.

Ihmisellä on kaksi puolta, ruumis 
ja henki. Näistä kahdesta henki on 
etusijalla. Elämänkaaremme aika-
na ruumiimme muuttuu koko ajan 
kasvaen ja kuihtuen, kun taas hen-
kemme ei koskaan muutu tai kutistu 
vaan täydellistyy. Tämä johtuu siitä, 
että henki on aineettomuuden maail- 
masta ja näin ollen hakeutuu alati 
kohti ylväyttä ja totuutta. Ruumis on 
tietyllä tavalla hengen vastakohta. Se 

on aineellinen ja hakeutuu kohti al-
haisia, aineellisia tavoitteita. Ihminen 
on koko elämänsä ajan näiden kah-
den kamppailun välissä: hengen, joka 
hakeutuu kohti valoa ja hengellisyyt-
tä, ja ruumiin, joka vetää häntä kohti 
pimeyttä. Tämä on hengen ja ruu-
miin ero. Kuitenkin ruumiilla ja hen-
gellä on yksi yhteneväisyys: kumpikin 
niistä kaipaa ja tarvitsee ravintoa. 
Ruumiin ravinnon tarjoavat luonnon 
antimet, kun taas henki löytää ravin-
tonsa profeettojen ja hurskaiden py-
histä opetuksista. 

Pölyyntynyt sielu

Henkemme on ruumiimme vanki, ja 
me vietämme maallisen elämämme 
tämän aineellisen maailman kahleis-
sa. Useimmiten emme seuraa pro-
feettojen tuomia opetuksia oikeaop-
pisesti, minkä seurauksena Jumalan 
meille suoman järjen valo hiljalleen 
pimenee ja henkemme tukahtuu. 
Henkemme päälle laskeutuu pölyker-

ros, eikä se enää kykene kuule-
maan totuutta, ja hyvyyden si-
jaan vääryys ja pahuus tulevat 
vallitsemaan sitä. Sielun ravin-
non puute johtaa Jumalan 
unohtamiseen. Epäoikeuden-
mukaisuus, sor to, ahneus, 
kateus ja rakkaus maalliseen 
elämään ovat kaikki seurausta 
Jumalan unohtamisesta. Kaik-
ki taivaalliset kirjat varoittavat 
meitä unohtamasta Jumalaa. 

Ihmiskunnan valot

Ihmisten joukossa on aina ollut 
heitä -  valoja, jotka johdattavat 
ihmiskuntaa kohti totuutta. Ne 
ihmiset, joiden sielut kykenevät 
vielä kuulemaan totuutta, 
keräänt y vät tämän valon 
ympärille, kun taas ne, joiden 

sielut ovat sokeutu-
neita ja kuuroja, nouse-
vat sotaan tätä valoa 
vastaan. Tämä juuri on 
totuuden ja vääryyden 
välinen kamppailu, joka 
on jatkunut aina aiko-
jen alusta ja tulee jat-
kumaan aina viimeisiin 
päiviin saakka. Tässä 
kamppailussa totuu-
den puolustajat ovat 
yleensä olleet vähem-
mistönä, mutta heidän 
vakaumuksensa an-
siosta heidän tekonsa 
jättävät pysyvän jäljen. 
Loppujen lopuksi histo-
ria joutuu aina nöyrästi 
kumartamaan päänsä 
totuuden edessä. 

Vapauden
puolesta

Vapauden puolusta-
jat muistuttavat myös 
näitä totuuden valoja. Islamilaisessa 
perinteessä heitä nimitetään shahii-
deiksi, henkilöiksi, jotka ovat kuolleet 
uskontonsa puolesta. Islam antaa 
shahiideista ylvään kuvan ja ylistävät 
heitä. Shahiid -sanatarkoittaa ”to-
distajaa”, eli shahiidit ovat aina to-
distamassa tekojamme. He tarkkai-
levat sitä, mitä me teemme heidän 
uhrauksensa hedelmillä. 

Myös Profeetta Muhammedin (rauha 
hänelle ja hänen jälkeläisilleen) 
lapsenlapsi Imam Husein (rauha 
hänelle) puolusti totuutta. Hänen 
ponnistelunsa saavutti huippunsa 
’Ashuran päivänä. Se päättyi Imamin 
ja hänen seuraajiensa traagiseen lop-
puun. Mutta koska heidän kamppai- 
lunsa perustui kutsuun kohti totuutta 
ja sen päämääränä oli sorron lopet-

Itsenäisyys

Isänmaan puolesta uhrautumIsta arvostetaan suku-
polvesta toIseen.

Imam huseInIn uhrautumInen puhuttaa tänäkIn päIvänä.
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taminen, jäi siitä pysyvä ja suuntaa 
antava muistutus kuulijoille ja koko 
ihmiskunnalle. Tapahtumasta on 
kulunut jo satoja vuosia, mutta sen 
muisto elää edelleen, ehkäpä en-
tistäkin kirkkaampana. 

Itsenäisyyden 
puolustaminen

Tänä vuonna ’Ashuran muistopäivän 
viettäminen ajoittuu Suomen itsenäi-
syyspäivän tienoille.  Itsenäisyys, jos-
ta nykysuomalaiset ovat velkaa tu-
hansille maansa puolesta taistelleille 
sekä maataan ja sen ylpeyttä ja arvoa 
suojellessaan henkensä antaneille. 
Suomen itsenäisyys sai virallisen alle-
kirjoituksen vuoden 1917 joulukuun 
kuudentena päivänä, mutta tämä oli 
vasta työn ja ponnistusten alkuaskel. 

Vuoden 1918 veristen kamppailujen ja 
vuosina 1938 – 43 käydyn sodan sekä 
nuorten miesten ja naisten, isien ja 
äitien uurastuksen ja kärsivällisyyden 
tulos ja hedelmä on se Suomi, jonka 
tänään näemme. He kokivat kaikki 
vaikeudet ja koettelemukset, mutta 
eivät suostuneet hyväksymään alis-
tamista ja alemmuutta. Näin Suomi 
onnistui saavuttamaan alle sadassa 
vuodessa kehittyneen maan statuk-
sen: onhan esimerkiksi suomalainen 
koulutus nyt maailman huippuluok-
kaa. Tämä ei niinkään pieni saavutus 
on tämän maan isien ja äitien uhrau-
tuvaisuuden tulos. 

Tänä päivänä meidän kaikkien yh-
teinen velvollisuus on ottaa vankka 
ote moraalin tukipylväästä ja suojella 
näitä saavutuksia. Meidän tulee myös 

jatkaa uurastusta ja pyrkiä vahvis-
tamaan ja korottamaan Suomen kan-
sainvälistä asemaa. Täten takaamme  
itsellemme tämän maan puolesta 
jo menehtyneiden sekä Jumalan 
hyväksynnän.

Hassan  
Fathollahpoor

Kirjoittaja on opis-
kellut islamilaista 

lakia Qomissa ja 
Najafissa 25 vuotta  

ja on tällä het-
kellä Resalat 
islamilaisen 

yhdyskun-
nan imaami.

Imam huseInIn uhrautumInen puhuttaa tänäkIn päIvänä.
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T
ämän syksyn aikana on 
yhä kuuluvammin vaadittu 
ulospääsyä nykyisestä kat-
somusaineiden opetusjär-
jestelmästä, joka tarkoittaa 
eri uskontojen opetusta 

kouluissa. Julkisuudessa on esitet-
ty toiveita yhden katsomusaineen 
puolesta mutta myös nykyisen mal-
lin säilyttämisen puolesta. Monilta 
muslimeilta puheenaihe on mennyt 
hieman ohi, eikä katsomusaineista 
puhuttaessa ole näkynyt muslimien 
puheenvuoroja. Islam on Suomessa 
yksi suurimmista katsomusaineista. 
Hiljaisuus meidän muslimien kannan-
otoista merkinnee, ettemme ole oi-
kein ymmärtäneet, että islam on yksi 
yhdenvertainen oppiaine kouluis-
samme muiden aineiden rinnalla. 

Varojen puute ja epäpätevät 
opettajat alasajon syynä

Argumentteina pienryhmäisten us-
kontojen opetusta vastaan on käy-
tetty eniten opetusjärjestelyjen kal-
leutta sekä opettajien pedagogista 
pätemättömyyttä. Jälkimmäinen väi-
te puhuu ensimmäistä vastaan. Epä-
pätevät opettajat ovat kunnille edul-
lisia työntekijöitä, sillä he eivät saa 
pätevän opettajan palkkaa. Pedago-
gisesta pätemättömyydestä puhutta-
essa pitäisi myös muistaa, että erillisiä 
pienryhmäisten uskontojen kasvatus-
tieteellisiä opintoja on tarjottu vasta 
2007 syksystä lähtien. Keskimäärin 
opiskelupaikkoja on varattu yksi kaik-
kia pienryhmäisiä uskontoja kohden. 

Kun muistaa, että pienryhmäisiä us-
kontoja on seitsemän, niin voitaneen 
väittää, ettei kyseisellä resurssilla ole 
edes suunniteltu pätevöittää peda-
gogisesti kaikkia Suomessa pienryh-
mäisten aineiden opettajia. 

Toisena argumenttina katsomusainei-
den säilyttämistä vastaan on esitetty, 
että oman uskonnon opetuksen ai-
kana oppilaat eristetään toisistaan 
maailmankatsomuksen mukaan ja 
siten sen nähdään lisäävän suvaitse-
mattomuutta. Väite tuntuu oudolta, 
kun tiedämme, että oppilaita kou-
lun arjessa jaetaan erilaisiin ryhmiin 
kielivalintojen ja valinnaisaineiden-
kin mukaan. Ja pitää muistaa, että 
peruskoulun kahdeksasluokkalaisille 
katsomusainetta opetetaan keski-
määrin vain yhden tunnin viikossa 
lukuvuoden aikana.

Ongelmat koulun
ulkopuolella tapahtuvassa 
uskonnonopetuksessa

Islamilaisilla yhdyskunnilla ei ole re-
sursseja opettaa islamia opetussuun-
nitelmien mukaan. Valtio ei toimi is-
lamilaisten yhdyskuntien varsinaisena 
rahoittajana, vaan varat toimintaan 
saadaan keräämällä varoja yhdyskun-
tien jäseniltä, islamilaisilta järjestöiltä 
ja ulkomailta. Rahoittajien näkemys 
islamin opetuksen tavoitteista ei 
välttämättä ole sama kuin suomalai-
sella muslimiyhteisöllä, viranomaisilla 
ja opetushallituksella, koska elämme 
erilaisessa ympäristössä niin maan-

tieteellisesti kuin kulttuurises-
tikin. 

Islamin opetus kouluissa on 
hiljentänyt muslimiyhteisön 
vaatimuksia islamilaisen kou-
lun perustamiseksi. Ruotsissa, 
jossa ainut katsomuksellinen 
aine kouluissa on uskontotieto, 
on perustettu joitain islamilaisia 
kouluja. Esimerkiksi Suomessa 
Vapaa-ajattelijain Liitto vastus-
taa Ruotsin mallin mukaista 
opetusta, koska kokemuksen 
mukaan opettajan johdolla 
on luokassa annettu tunnus-
tuksellista uskonnon opetusta, 
jos kyseessä ollut valtaosaltaan 
esimimerkiksi evankelisluteri-
laisen seurakunnan jäseniä si-
sältävä oppilasryhmä. Suomen 
nykyinen katsomusaineiden opetus 
on tunnustuksetonta. Onko Ruot-
sin malli kehitystä, johon haluamme 
päästä myös Suomessa, vaikka voim-
me sanoa, että meillä Suomessa to-
teutettava malli on monella tavalla 
onnistunut? 

Mallissamme huomioidaan uskonnol-
listen vähemmistöjen oikeus oman 
uskontonsa mukaiseen uskontokas-
vatukseen eurooppalaisesti tarkastel-
tuna esimerkillisesti. Islamkin on suo-
malainen katsomusaine. Inkeri Rissa-
nen totesi pro gradu -tutkielmassaan 
“Oman uskonnon ilmenemisen tavat 
islamin uskonnonopetuksessa” seu-
raavasti:

Suomalainen katsomusaineiden ope-
tus on ollut viime vuosien aikana jat-
kuvan kehittämisen kohteena yhteis-
kunnan monikulttuuristumisen ai- 
heuttamien uusien haasteiden vuok-
si. Uskonnonopetus on kehittynyt vä-
hitellen kohti monimuotoista mallia, 
jossa opetus eriytetään oppilaiden 
katsomuksellisen taustan mukaan. 
Vuonna 2003 voimaan astuneessa 
uskonnonvapauslaissa uskonnon-
opetusta ei enää määritellä tunnus-

Islam suomalaisen koulujärjestelmän oppiaineena
Peruskoulun opetussuunnitelmien uudistustyö on alka-
massa. Opetusministeriön asettaman tuntijakotyöryh-
män tavoitteena on tehdä tuntijakoesitys, jonka pohjalta 
on tarkoitus saada uudet opetussuunnitelmat käyttöön 
2010-luvun alussa. Harkittavana on taas kerran katsomus-
aineiden opetuksen sisällöt ja myös se, kenelle opetusta 
suunnataan.
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Laura Al-Hello

Profeetta
Mooses

Profeetta Mooses (rauha hänelle) syn-
tyi Egyptissä Faaraon hallitsijakaudella. 
Kuningas Faarao halveksi Israelin kan-
saa, johon myös profeetta kuului. Israe-
lilaiset elivät orjuudessa Faaraon tiukan 
vallan alla ja sorto kuului heidän jokapäi-
väiseen elämäänsä. Eräänä yönä Faarao 
oli nähnyt eriskummallista unta ja pyysi 
viisaita tiedemiehiään tulkitsemaan sen. 
Nämä sanoivat unen tarkoittavan, et-
tä israelilaisten keskuuteen oli syntynyt 
poika, joka tulee vapauttamaan israelilai-
set orjuudesta sekä tuhoamaan Faaraon 
valtakunnan. Uutisen kuultuaan Faarao 
alkoi pelätä, että israelilaiset hyökkäisivät 
ja tuhoaisivat hänen kuningaskuntansa. 
Siksi hän käski miestensä surmata kaikki 
vastasyntyneet poikalapset.

Profeetan synnyttyä hänen äitinsä laittoi, 
Allahin tahdon mukaisesti, Mooseksen 
kaislakoriin ja laski korin Niilin virtaan. Äi-
ti käski tytärtään seuraamaan kaislakoria 
ja katsomaan, mihin se päätyy. Kori lipui 
kohti Faaraon palatsia, jossa hänen soti-
laansa kalastivat sen ylös joesta ja toivat 
näin Mooseksen kuninkaan eteen. ”To-
tisesti, jo kerran aikaisemmin Me olem-
me kohdistanut sinuun suosiomme, 
kun käskimme äitiäsi näin sanoen: Las-
ke hänet vasuun ja aseta vasu veteen, 
niin että virta työntää hänet rannalle, 
jolloin eräs joka on sekä Minun että hä-
nen vihollisensa, nostaa hänet ylös. Ja 
Minä olen osoittanut sinulle rakkauteni, 
jotta sinut kasvatettaisiin silmieni edes-
sä.”(20:37-39)

Faarao olisi halunnut tappaa lapsen he-
ti, koska oletti tämän olevan peräisin 
israelilaisten heimosta. Vaimonsa pyyn-
nöstä hän kuitenkin luopui aikeistaan ja 
adoptoi pojan itselleen. Faarao suostui 
vaimonsa pyyntöön ja kutsui imettäjiä 
ruokkimaan itkevää lasta. Mooses ei kui-
tenkaan suostunut syömään yhdenkään 
imettäjän maitoa. Tilannetta seurannut 
Mooseksen sisar tiesi tilaisuutensa tul-
leen, esittäytyi Faaraolle ja ilmoitti tunte-
vansa erään hurskaan israelilaisen naisen, 
joka voisi imettää lasta. Näin Allah yhdis-
ti äidin ja lapsen Faaraon palatsissa.

tukselliseksi vaan oman uskonnon 
opetukseksi. Lain mukaan uskonnon 
harjoittaminen ei kuulu kouluissa an-
nettavaan uskonnonopetukseen.

Mitä islamin opetus
merkitsee muslimeille? 

Islam on näkyvä osa yhteiskuntaam-
me. Muslimilapsilla on oikeus saada 
islamin opetusta kouluissa. Islamin 
opetussuunnitelma on osa valtakun-
nallista opetussuunnitelmaa ja isla-
min aineenopettajat toimivat aineen-
sa asiantuntijoina. Suomalainen tapa 

järjestää katsomusaineiden opetus 
oman uskonnon opetuksena on eu-
rooppalaisessa kontekstissa ainutlaa-
tuinen. Nykyinen malli takaa kaikille 
oppilaille yhtäläisen yleissivistävän 
opetuksen. Tämän osoittaa muun 
muassa perusopetuksen muiden us-
kontojen opetussuunnitelmien pe-
rusteet 2006, joka alkaa seuraavilla 
sanoilla:

Uskonnon opetuksessa tarkastel-
laan elämän uskonnollista ja eettistä 
ulottuvuutta oppilaan oman kasvun 
näkökulmasta sekä laajempana yh-
teiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa 
käsitellään yhtenä inhimillisen kult-
tuurin vaikuttavana pohjavirtana. 
Uskonnon opetuksessa korostetaan 
oman uskonnon tuntemista sekä 
valmiutta kohdata muita uskontoja 
ja katsomuksia, etenkin suomalaises-
sa yhteiskunnassa vaikuttavia katso-
musperinteitä. Uskonnon opetuksen 
tehtävänä on tarjota oppilaalle tieto-
ja, taitoja ja kokemuksia, joista hän 
saa aineksia identiteetin ja maailman-
katsomuksen rakentamiseen. Opetus 
antaa valmiuksia kohdata uskonnolli-
nen ja eettinen ulottuvuus omassa ja 
yhteisön elämässä. Opetuksen tavoi-
te on uskonnollinen ja katsomuksel-
linen yleissivistys..

Islamin opetuksessa käytännön jär-
jestelyt on tuottavat eniten haastetta: 
oppikirjojen puuttuminen, oppitun-
tien sijoittaminen koulun viimeisiksi 
tunneiksi ja mahdolliset hyppytun-
nit. Kuitenkin yhteenvetona voidaan 
sanoa, että koulujen antama islamin 
opetus tukee oppilaiden identiteetin 
kehittymistä ja kasvua suomalaisik-
si muslimeiksi. Viiranomaisten tulisi 
antaa nykyiselle katsomusaineiden 
opetuksen mallille mahdollisuus ke-
hittyä ja myös toimia esimerkillisenä 
mallina muiden maiden koulujärjes-
telmille. 

Suaad Onniselkä

Islam suomalaisen koulujärjestelmän oppiaineena

Opetussuunnitelman mukaan oman 
uskonnon opetuksen tavoitteena on
• perehdyttää omaan uskontoon
• perehdyttää suomalaiseen katsomus-
perinteeseen
• tutustuttaa muihin uskontoihin
• auttaa ymmärtämään uskontojen kult-
tuurista ja inhimillistä merkitystä
• kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ym-
märtämään uskonnon eettistä ulottu-
vuutta

Tunnustuksellinen opetus tarkoittaa, 
että opetus sisältää uskonnon harjoitta-
mista. Tunnustuksettomassa opetukses-
sa uskontoa ei harjoiteta. 
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Miljoonat muslimit osallistu-
vat vuosittain pyhiinvaelluk-
seen. Pyhiinvaelluksen aika-
na kierretään seitsemän ker-
taa Kaaban ympäri, juostaan 
seitsemän kertaa Safan ja 
Marwan väli, vietetään päivä 
Arafatilla, kivitetään Saatanaa 
ja uhrataan lammas. Nämä 
rituaalit ovat periytyneet en-
kelten, Aatamin, Aabrahamin 
ja näiden profeettojen jälke-
läisten tavoista ja heidän ha-
lustaan noudattaa Jumalan 
tahtoa ja saavuttaa Hänen 
suosionsa.

Pyhiinvaellus on yksi islamin pakolli-
sista uskonnonharjoittamismuodois-
ta. Muslimin tulee suorittaa se heti, 
kun hänellä on siihen mahdollisuus. 
Muslimit kaikkialta maailmasta ko-
koontuvat Mekkaan tiettyinä päivinä 
suorittamaan pyhiinvaelluksen. Luo-
jamme sanoo Koraanissa (22:28), että 
uskovan tulisi suorittaa pyhiinvaellus 
”...saadakseen itselleen hyötyä.. “. Py-
hiinvaellus on fyysisen matkan lisäksi 
mielen ja sielun matka materiaalises-
ta ja ruumiillisesta maailmasta juma-
lanpalveluksen ja sielun maailmaan. 
Ihmisen halu voi johtaa hänen siel-
unsa joko eläimelliseen käytökseen 
tai hengellisen täydellisyyden saa-
vuttamiseen.

Pyhiinvaellukseen kuuluu erilaisia 
tarkkaan määriteltyjä rituaaleja. Näillä 
on sekä filosofinen että historiallinen 
merkitys, joka liittyy profeettoihin ja 
heidän uskontoihinsa. Profeetta Aat-
ami, joka rakensi ensimmäisen alt-
tarin Allahille Mekkaan, ja Profeetta 
Aabraham, joka oli valmis uhraamaan 
poikansa, suorittivat pyhiinvaelluksen 
Mekkaan totellakseen Allahin käskyä. 

Myös Profeetta Muhammed vahvisti 
tämän käytännön. Profeetan tytär 
Fatimeh Zahra (rauha hänelle) sanoi: 
“Allah teki uskosta sielulle puhdis-
tautumisen, rukouksesta nöyryyden 
osoituksen, almun antamisesta nou-
sun sieluista parhaimpien joukkoon, 
paastosta uskon vakiinnuttajan 
sielussa, pyhiinvaelluksesta uskonnon 
perustan...” Pyhiinvaelluksella rikkaat, 
köyhät, koulutetut ja kouluttautumat-
tomat ovat samassa asemassa. 

Valkeat
vaatteet

Ihram-puku: Ihram-puku on ensim-
mäinen rituaali, jonka pyhiinvaeltaja 
suorittaa ennen Mekkaan astumista. 
Miehet luopuvat ommelluista vaat-
teista ja pukeutuvat kaksiosaiseen 
valkoiseen kankaaseen, jonka toinen 
osa peittää kehon yläosan ja toinen 
alaosan. Naiset pukeutuvat myös 
valkoisiin mutta heidän asunsa voi 
olla ommeltu. Pyhiinvaeltajan tulee 

myös ilmaista aikomuksensa ja py-
hiinvaelluksen tarkoitus ennen mat-
kaa Allahin taloon, Kaabaan. Pyhiin-
vaeltajan tulee myös noudattaa tar-
kasti määriteltyjä sääntöjä, kuten olla 
käyttämättä hajusteita tai vahingoit-
tamasta eläimiä ja luontoa pyhiin-
vaelluksen aikana. 

Kaaban
kiertäminen

Tawaaf: Perimätiedon mukaan silloin 
kun Allah loi ihmiset maailmaan edus- 
tajikseen, enkelit vastustivat Allahia.  
Jonkin ajan kuluttua he kuitenkin 
katuivat ja pyysivät Allahilta anteeksi 
kiertämällä Hänen valtaistuimensa 
ympärillä rukoillen Jumalalta anteek-
siantoa. Kun profeetta Aatami (rauha 
hänelle) teki vastoin Jumalan tahtoa 
ja söi kielletystä puusta, Allah käski  
Aatamin tehdä tawaaf Allahin Talon, 
Kaaban, ympäri anoakseen anteeksi-
antoa.

Kiiruhtaminen kahden
kukkulan välillä

S’äii: Allah käski profeetta Aabraha-
min (rauha hänelle) ottaa vaimonsa 
Hager ja pieni poikansa Ismael autio-
maahan ja jättää heidät sinne. Juma-
lan tahto oli, että juuri tämä profeet-
ta sai osakseen vaikean kokeen, jotta 
hänestä tulisi esikuva uskovaisille. 
Samoin Hager sai olla esikuva us-
kovaisille naisille, jotka joutuvat koval-
le koetukselle silloin, kun he toimivat 
Allahin tahdon mukaisesti. Hager 
juoksi kahden pienen kukkulan, Sa-
fan ja Marwan, välillä uupuneena ja 
hädissään etsiessään vettä lapselleen.  
Hänen koettelemuksensa oli vaikea ja 
itkien hän rukoili Allahia auttamaan 
häntä selviytymään kokeesta. Hän 
juoksi Safalta Marwalle seitsemän 

Pyhiinvaellus 
- kehon ja sielun matka

muslImeja pyhIInvaellusasussa.
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kertaa löytääkseen lapselleen vettä. 
Menettämättä luottamustaan Alla-
hiin Hager palasi Safalle jo seitsemät-
tä kertaa, ja silloin Allah antoi veden 
pulputa Ismaelin hennon pienen ja-
lan alta. Tähän päivään asti janoisille 
ihmisille on tarjolla virkistävää vettä 
tästä samaisesta Zamzam-lähteestä. 

Kertomuksen opetuksena on, kuinka 
suuri vastuu äidillä on lapsen oikean-
laisesta kasvatuksesta ja huolen-
pidosta ja kuinka meidän tulee luot-
taa Allahiin kaikessa.  

Koraanissa sanotaan vanhempia 
koskien (17:24): ”Ole nöyrä ja levi-tä 

armonsiipi heidän ylleen ja sano: 
Herrani, armahda heitä, sillä he 
kasvattivat minua, kun olin pieni.” 

Mietiskelyä ja rukoilua
Arafat-vuorella

Arafat-vuori:  Pyhiinvaelluksen 
tärkein päivä vietetään Arafat-vuo- 
rella. Perimätiedon mukaan Pro-
feetta Aatami sai syntinsä anteeksi 
täällä. Näin myös pyhiinvaeltajat ru-
koilevat ja pyytävät anteeksi synte-
jään Arafat-vuorella.

Paholaisen 
kivittäminen

Rami: Mina-vuorella kivitetään Saa-
tanaa kuvaavia patsaita kolme eri 
kertaa. Profeetta Aabraham (rauha 
hänelle) joutui kaikkein vaikeim-
man tehtävän eteen, kun hän näki 
näyn, jossa Allah käski hänen uhrata 
poikansa. Hän totteli ja myös hänen 
poikansa suostui uhrattavaksi Alla-
hin tahdon mukaisesti. Koraanissa 
kerrotaan tapahtumasta seuraavas-
ti (37:102): “Kun poika oli varttunut, 
Aabraham sanoi: Poikani, näin näyn, 
että uhrasin sinut. Mitä sinä ajattelet 
tästä? Poika vastasi: Isä, tee niin kuin 
sinua käsketään. Saat nähdä, että 
olen kärsivällinen, jos Jumala niin 
tahtoo.” Kivitysseremonian histori-
allisesta syystä on eriäviä mielipite-
itä. Toiset sanovat, että tapa kivittää 
tulee siitä, että Saatana kiusasi pro-
feetta Aabrahamia: hän yritti saada 
Aabrahamin luopumaan ajatuk-
sesta uhrata poikansa ja näin vastu-
stamaan Allahin tahtoa. Aabraham 
kuitenkin vastusti Saatanan viettely-
stä ja heitti tätä kolme kertaa kivillä 
häätääkseen tämän pois. Pyhiinvael-
tajat heittävät kivillä pitkiä pylväitä, 

jotka symbolisoivat Saatanaa.  

Muhammed Al-Hello
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Naapuruussovittelussa sovi-
tellaan naapurustossa synty-
neitä erimielisyyksiä ja vää-
rinkäsityksiä puolueettomien 
sovittelijoiden välityksellä. 
Sovittelu parantaa tulehtu-
neita naapuruussuhteita ja 
lisää asukkaiden asumisviih-
tyvyyttä.

Kaupungistumisen myötä kerros-
taloasuminen on yleistynyt. Ah-
das ja tiivis asuminen sekä erilaiset 
asumistavat aiheuttavat helposti 
ristiriitatilanteita asukkaiden kesken. 
Naapuruston rauhaa häiritsevät me-
teli ja järjestyssääntöjen rikkomukset, 
jotka saattavat johtua niin tietämät-
tömyydestä kuin välinpitämättö-
myydestäkin. Riidan aihetta syntyy 
myös nimittelystä, pienistä vahin-
gonteoista ja lasten kiusaamisesta. 
Monille maahanmuuttajille suoma-
lainen kerrostaloasuminen on hyvin 
erilaista siihen verrattuna, mihin he 
ovat tottuneet.

KOTILO-projekti
- Naapuririitojen osapuolina näkee 
sekä suomalaisia että maahanmuut-
tajia. Nykyään naapurien häirinnästä 
ilmoitetaan hyvin kerkeästi suoraan 
isännöitsijälle tai kiinteistöyhtiölle 
sen sijaan, että asiaa selvitettäisiin 
naapurin kanssa suoraan, kertoo 
Mervi Kivijoki-Poskiparta Suomen 
Pakolaisavusta. Hän on projektikoor-
dinaattorina KOTILO-projektissa, joka 
perustettiin selvittämään naapurien 
välejä hiertäviä ongelmia. Naapuru-
ussovittelussa etsitään ratkaisuja rii-
toihin, jotta jokaisen asukkaan asu- 
misviihtyvyys lisääntyisi.
- Ulkomaalaiset eivät useinkaan tiedä 
kenen puoleen kääntyä. Isännöitsijän 
jättämiä kirjeitä ei aina osata lukea 
ja ne jäävät huomiotta, kunnes asia 
on siirtynyt jo esimerkiksi käräjäoi-

keuden käsittelyyn, Kivijoki-Poskip-
arta tähdentää.

Naapuruussovittelu perustuu vapaa-
ehtoisuuteen ja luottamuksellisuu-
teen, jossa molemmat riidan osapuo-
let haluavat selvittää ongelman. So-
vittelutilanteessa on osapuolten 
lisäksi mukana myös kaksi sovitteli-
jaa. Jos toinen osapuoli on maahan-
muuttajataustainen, on usein myös 
toinen sovittelijoista samasta maasta. 
Sovittelija ei kuitenkaan hoida tulkin 
tehtäviä, vaan tulkki on mukana tar-
vittaessa.

Tiedottamisen tärkeys
Taloyhtiöiden järjestyssäännöt ja ylei-
set kerrostaloasumiseen liittyvät asiat 
eivät aina ole itsestäänselvyyksiä eri 
kulttuureista tuleville. Apuna tähän 
KOTILO on julkaissut järjestyssään-
nöistä ja muista kerrostaloasumiseen 
liittyvistä asioista erikielisiä esitteitä, 
joista on suuresti apua suomenkieltä 
taitamattomille asukkaille. Suomal-
aiset puolestaan eivät ole tottuneet 
suuriin, vilkasta seuraelämää viettä-
viin perheisiin.

Sovittelun kulku
- Neuvottelupaikaksi valitaan yleensä 
puolueeton paikka, kuten taloyhtiön 
kerhohuone tai asukastila. Lasten rii-
doissa myös huoltajat osallistuvat 
sovitteluun. Sovittelussa kuunnel-
laan molempia osapuolia sovitteli-
joiden toimiessa puheenjohtajina. 
He pitävät näin huolen siitä, että tun-
teiden kuohuttamat osapuolet saa-
vat molemmat sanoa sanottavansa, 
Kivijoki-Poskiparta vakuuttaa.
 
Neuvottelujen jälkeen sovittelija laatii 
molempia osapuolia tyydyttävän 
sopimuksen, jonka osapuolet ja so-
vittelijat allekirjoittavat. Sopimukseen 
kirjataan myös mahdollinen jälkiseu-
ranta, jonka myötä tilanteen kehit-
tyminen ja sopimuksen noudattami-
nen tarkastetaan tietyn ajan kuluttua. 

Sovittelijan työ
Somalialaistaustainen Abdirizak 
Mohamed on ollut naapuruusovit-
telijana projektin alusta lähtien. Työ 
on vapaaehtoista ja siitä maksetaan 
kulukorvauksena 25 euroa sovitte-
lulta, joka kattaa kaikki puhelin- ja 
matkakulut. Toimiessaan Somali-
liiton puheenjohtajana Abdirizak sai  
yhteydenottoja maanmiehiltään, 
joilla oli ongelmia naapureiden 
kanssa. Kun KOTILO-projekti käyn-
nistettiin, hänestä oli itsestään-
selvää, että hän haluaa osallistua 
siihen vapaaehtoisena sovittelijana.  

Sopua asumiseen

kIvIjokI-poskIparta on IloInen kotIlo-
projektIn hyvIstä tuloksIsta ja haluaa 
kehIttää sItä edelleen valtakunnallIseksI 
naapuruussovIttelumallIksI.  
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Abdirizak osallistui Pakolaisavun 
järjestämään koulutukseen, jossa so-
vittelijoille opetetaan sovittelutekniik-
kaa ja sovittelusuunnitelman laatimis-
ta. Abdirizak pitää tästä työstä, koska 
hän haluaa auttaa ja nähdä konkreet-
tisia tuloksia työstään. Sovittelua ar-
vostetaan myös hänen kulttuurissaan 
ja uskonnossaan suurena hyveenä.

- Usein eripuran syynä ovat kulttuuri-
in liittyvät tekijät, ei niinkään tahallin-

en ärsyttäminen. Myös 
ra-kennustekniikassa, 
kuten äänieristyksessä, 
saattaa olla puutteita, 
jotka korjaamalla asiat 
hoituvat kuntoon. Mo-
lemminpuoliset en-
nak-koluulot, kielitaid-
on puute ja asukkaid-
en tietämättömyys 
omista oikeuksistaan 
ja velvollisuuksistaan 
kärjistävät tilannetta 
ja riita pahenee, Abdi-
rizak harmittelee.

- Somalien keskuudes-
sa naapuruussovittelu 
on saanut hyvän vas-
taanoton. Sovittelijoi-
hin luotetaan ja samaa 
kultuuritaustaa oleva 
sovittelija luo turval-
lisuutta ja luottamus-

ta. Mahdolli-suus puhua 
omalla kielellään tulkille auttaa, kun 
tunteet käyvät kuumina puolin ja 
toisin, Abdirizak kertoo ja hymyilee 
tyytyväisenä. 

Abdirizak toivoo lisää maahanmuut-
tajia sovittelijan peruskoulutukseen. 
Hänen ajatuksensa on, että maahan-
muuttajat osallistuisivat muutenkin 
aktiivisesti asukastoimikuntiin. 

Paula Bahmanpour

Profeetta
Mooses

Vuodet kuluivat ja profeetta Moo-
seksesta kasvoi kuninkaallisessa 
hovissa vahva ja terve mies. Van-
hemmiten hän kuitenkin ymmärsi 
olevansa israelilainen ja hänen hyvä 
sydämensä tahtoi kovasti auttaa pu-
lassa olevia sukulaisiaan.

Eräänä päivänä Mooses yllätti kopti-
laisen kiusaamasta israelilaista. Kun 
Mooses puolusti israelilaista kop-
tilaista vastaan, kuoli koptilainen 
saamastaan iskusta. Huomattuaan 
tapahtuneen Mooses katui ja pyysi 
Allahilta anteeksi. Kun tieto koptilai-
sen surmasta levisi kaupungissa, ih-
meteltiin, kuka oli tekoon syyllinen. 
Myöhemmin samainen pulassa ollut 
israelilainen joutui uudelleen tap-
peluun toisen koptilaisen kanssa ja 
huutaessaan Moosesta apuun hän 
samalla paljasti tämän olleen etsi-
tyn surmaajan. Koptilaiset pakeni-
vat paikalta ja juoksivat Faaraon luo 
kertomaan uutisen.

Eräs Faaraon läheisistä miehistä oli 
Mooseksen hyvä ystävä ja hän kii-
rehti varoittamaan Moosesta. Mie-
hen avulla Mooses pääsikin pake-
nemaan rangaistustaan. Hän lähti 
Egyptistä Midianiin, asettui asumaan 
sinne ja nai myöhemmin profeetta 
Jetron tyttären Safuran.

Naapuruussovittelu
vapaaehtoista
luottamuksellista
puolueetonta
maksutonta

KOTILO-projekti 
alkoi syksyllä 2006, ja sitä 
rahoittavat Raha-auto-
maattiyhdistys  ja ympä-
ristöministeriön lähiöoh-
jelma.
Sovittelijoilla tulee olla 
hyvä suomen kielen taito 

•
•
•
•

•

sekä tuntemussuomalai-
sesta yhteiskunnasta. 

Yhteydenotot 
ongelmatilanteissa ja lisä-
tietoja sovittelijakoulutuk-
sesta:  
Mervi Kivijoki-Poskiparta 
Kotilon koordinaattori 
Puh. 040 561 8376 
www. pakolaisapu.fi/ 
naapuruussovittelu 
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Maailmankaikkeudella on 
ihmeellinen järjestys, jota 
ihminen arvostaa sitä enem-
män, mitä enemmän hän 
saa tietoa. Hengellisesti jär-
jestys, kauneus, tasapaino, 
valo ja totuus ovat vasten-
mielisiä pahuudelle. Täten 
taivaiden autuus on kielletty 
pahuuden voimilta. 

Allah sanoo Koraanissa: ”Hän on 
todella luonut taivaan ja maan ja Hän 
käärii päivän yöhön ja yön päivään. 
Hän on pannut auringon ja kuun 
kulkemaan rataansa määräajan mu-
kaan. Eikö Hän olekin Mahtava, An-
teeksiantava? (39:5)”

Eläinrata ajanlaskun
välineenä
Maailmankaikkeuden lukuisilla täh-
dillä on ihmeellinen järjestys, kau-
neus ja tasapaino tavalla, jota ih-
minen osaa arvostaa enemmän, kun 
hänen tietonsa lisääntyy. Eläinrata 
on auringon taivaankannella kulke-
vaa rataa (ekliptikaa) ympäröivä täh-
titaivaan vyöhyke, jonka alueella Au-
rinko, Kuu ja Planeetat liikkuvat. Eläin-
radan tähdistöjä eli tähtikuvioita ovat 
Oinas, Härkä, Kaksoset, Krapu, Leijona, 
Neitsyt, Vaaka, Skorpioni, Jousimies, 
Kauris, Vesimies ja Kalat. Ekliptika 
on maapallon ratataso eli Auringon 
näennäinen vuotuinen rata taivaalla. 
Se kulkee kahdentoista Eläinradan 
tähdistön ja Käärmeenkantajan täh-
distön kautta. Myös Planeetat ja 
Kuu liikkuvat maasta katsoen Eklip-
tikan lähellä. Eläinradan tähtikuvioi-
den kautta voimme  havaita aurin-
kovuotemme vuodenajat ja ilmaista 
tarkkoja lakeja sään, maanviljelyksen, 
tuulien ja vuorovesien ilmenemisestä. 
Maan ja muiden taivaankappaleiden 
kierto vaikuttaa myös päivän, yön 
ja vuodenaikojen vaihteluun. Kuun, 
Maan ja muiden taivaankappaleiden 
kierto on tärkeää muun muassa is-

lamilaisten kuukausien ja juhlapäivien 
ajankohdan määrittelyssä:

”Sinulta kysytään uuden kuun ajoista. 
Sano: Ne ovat ihmisiä ja pyhiinvael-
lusta varten annettuja määräaikoja. 
(2:189)”

”Hän on asettanut auringon loisteek-
si ja kuun valoksi ja säätänyt kuulle 
vaiheet, jotta te tietäisitte vuosien 
määrän ja osaisitte laskea. Jumala 
tosiaan loi kaiken tämän. Hän sel-
vittää merkkinsä ihmisille, jotka ym-
märtävät. Yön ja päivän vaihtelussa ja 
kaikessa siinä, mitä Jumala loi taivaa-
seen ja maahan, on tunnusmerkkejä 
jumalaapelkääville. (10:5-6)”

Kaikki nämä maailmankaikkeuden yk-
sityiskohdat vaikuttavat elintärkeällä 
tavalla elämäämme maapallolla. Nii-
den tärkein opetus on, että tämän 
upean ja kauniin järjestyksen laatija 
on Yksi ja että meidän tulee palvoa 
vain Häntä.

Koraanissa on mainintoja myös muis-
ta taivaankappaleista: ”Me olemme 
asettaneet taivaalle tähtikuvioita 
ja koristaneet sen katsojia varten... 
(15:16)” Koraanin selitysteoksessa 
(Pooya/M.A. Ali Engl. Commentary) 
tämän jakeen yhteydessä sanotaan, 
että hengellinen järjestys, kauneus, 
tasapaino, valo ja totuus ovat pa-
huuden vastakohtia. Siksi taivaiden 
autuus on kielletty pahuuden voi- 
milta. Se on varattu ainoastaan 
hyveellisille. Kiero pahuus yrittää saa-
vuttaa autuuden petoksella ja salaile-
malla, mutta helvetin palava tuli es-
tää sitä edes kuulemasta sopusoin-
nun äänen sointia ikuisen autuuden 
maassa.

Taivaalliset suuntamerkit
Allah on luonut kaiken,  ja kai-
kella, myös taivaankappaleilla, on 
tarkoituksensa:”Hän on laittanut 
auringon ja kuun kulkemaan tapansa 
mukaan teidän palveluksessanne ja 

yön ja päivän vaihtelemaan. (14:33)”
Allah sanoo Koraanissa: ”Hän on 
asettanut tähdet teitä varten, jotta 
te voisitte suunnistaa niiden mukaan 
maan ja meren pimeydessä... (6:97)” 
Ihmiset pystyvät arvioimaan suuntia 
seuraamalla taivaankappaleiden liik-
keitä. Aurinkoisella säällä ilmansuun-
nat voidaan päätellä esimerkiksi sen 
perusteella, mihin suuntaan varjo 
osoittaa tiettyyn aikaan päivästä.

Kuu kiertää radallaan
Kuu ja muut taivaankappaleet kier-
tävät radoillaan Allahin määräämällä 
tavalla: ”Jumala on korottanut taivaan 
ilman tukipylväitä niin kuin näette. 
Sitten Hän nousi valtaistuimelleen 
ja pani auringon ja kuun kulkemaan 
käskynsä mukaan; molemmat kul-
ke-vat määräaikansa mukaan. Hän 
säätää ja tekee merkkinsä selviksi, 
jotta voisitte olla varmoja Herranne 
kohtaamisesta. (13:2)”

Imam Sadiq (rauha hänelle) on 
sanonut tähdistä seuraavaa: ”Tähdet 
ovat ainaisessa liikkeessä niin, etteivät 
ne voi pudota alas ja rikkoutua. Jos 
niiden liike loppuu, tulee maailman-
loppu. On Allahin tahto, että ikuinen 
liike ei koskaan lopu, ja näin ollen 
elämä voi jatkua. Allah on vapaa kai-
kista haluista. Hän ei tarvitse itsel-
lensä maailmankaikkeuden ikuista 
liikettä vaan se on Hänen ihmiskun-
nalle osoittamansa lahja, joka auttaa 
elämän ylläpidossa. Tämä ikuinen 
liike ja elämä tulevat jatkumaan Tuo-
miopäivään asti.

Allahin alamaiset
Kaikki alistuvat Allahin edessä ja ovat 
Allahin vallassa: ”Etkö näe, että Juma-
laa kumartavat kaikki, mitä taivaassa 
ja maassa on: aurinko, kuu, tähdet, 
vuoret, puut, eläimet ja monet ih-
miset... (22:18)”

”Teidän Herranne on Jumala, joka 
on luonut taivaan ja maan kuudes-
sa päivässä ja noussut sitten valtais-

Taivaalliset merkit

”sIunattu olkoon hän, joka on asettanut taIvaalle tähtIkuvIoIta, aurIngon lyhdyksI ja kuun valaIse-
maan. (koraanI 25:61)”
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tuimelleen. Hän antaa yön peittää 
päivän ja kiirehtiä sen perässä, ja Hän 
on luonut auringon, kuun ja tähdet 
käskyään totteleviksi. Eikö Hänen 
vallassaan olekin luominen ja käske-
minen? Siunattu olkoon Jumala, 
maailman Herra. Jokainen, joka yrit-
tää vastustaa alistumista siihen, mitä 
Allah tahtoo, kuvitellen saavuttavansa 
kuitenkin hyvän määränpään, tuhoaa 
itsensä. Allahin vastustajalle käy kuin 
meteoroidille, joka pyrkii tunkeutu-

maan maapallolle mutta palaa kar-
relle jo ilmakehässä.

Allahin merkit
Toisinaan Allah näyttää erityiset 
merkkinsä esimerkiksi auringon- ja 
kuunpimennysten kautta laitta-
malla taivaankappaleet olemaan 
tietyissä suhteessa toisiinsa nähden. 
Näiden tapahtumien tarkoituksena 
on muistuttaa uskovia tulevasta Tu-
omiopäivästä ja sen rangaistuksista 

ja myös varoittaa uskovia niin, että 
he toimisivat oikein ja muistaisivat 
Allahin ja Hänen suuruutensa voi-
man. Allah sanoo Koraanissa: ”Kautta 
taivaan ja sen tähtikuvioiden ja luva-
tun päivän ja todistajan ja todistuk-
sen! (85:1-3)” ”...Me lähetämme merk-
kejämme vain saadaksemme ihmiset 
pelkäämään. (17:59)”

”Ihminen haluaa vain jatkaa syntistä 
elämää ja kysyy: ’Milloin muka on 
ylösnousemuksen päivä?’ Kun silmät 
häikäistyvät, kun kuu pimenee, kun 
aurinko ja kuu tuodaan yhteen, silloin 
ihminen kysyy: ’Minne voisin paeta!’  
(75:5-10)”

Tuomiopäivänä Herran Kunnia lois- 
taa. Kaikki valonlähteet menet-
tävät valonsa. Jokainen on täynnä 
epävarmuutta. Kaikki heijasteinen 
ja suhteellinen mitätöityy Allahin 
oikean todellisuuden edessä.

Kukaan ei tiedä, milloin Tuomiopäivä 
tulee. Tämä tieto on ainoastaan Al-
lahilla.

Kun Allah näyttää merkkinsä, joita 
ovat muun muassa auringon- ja 
kuunpimennykset sekä maanjäristyk-
set, muslimien tulisi rukoilla pakolli-
nen merkkirukous (salatul aajaat) Al-
lahin ylistämiseksi.

Jenni Issukka
Koraani: 

Jaakko Hämeen-Anttilan käännös

”sIunattu olkoon hän, joka on asettanut taIvaalle tähtIkuvIoIta, aurIngon lyhdyksI ja kuun valaIse-
maan. (koraanI 25:61)” ”Hänen merkkejään 

ovat yö ja päivä, 
kuu ja aurinko. 
Älkää kumartako 
aurinkoa, älkääkä 
kuuta, vaan Juma-
laa, joka on ne 
luonut, jos haluatte 
palvoa Häntä. 
(Koraani 41:37)”
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Iltayöllä 31.12.2009 Suomessa näkyy 
osittainen kuunpimennys. Tuolloin 
vain pieni osa kuusta pimenee. Pi-
mennys näkyy hyvin koko maamme 
alueella. Sen havaitsemista voi asu-
tuskeskuksissa haitata uudenvuoden 
juhlijoiden järjestämät ilotulitukset. 
Puolivarjopimennyksen alkaessa kuu 
on itätaivaalla Kaksosten tähdistössä. 
Pimennys on syvimmillään klo 21.23. 
Tällöin vain hyvin kapea osa kuun 
pohjoisreunasta on täysivarjossa ja 
väriltään punertavan ruskehtava. 
Seuraava osittainen kuunpimennys 
näkyy Suomessa 25.4.2013.
Pimennyksen kulku: Puolivarjopi-
mennys alkaa klo 19.15. Osittainen 
vaihe alkaa klo 20.52. Pimennys on 
syvimmillään klo 21.23. Osittainen 
vaihe päättyy klo 21.54. Puolivarjopi-
mennys päättyy klo 23.30.

Pakollinen merkkirukous 
(salaatul aayaat) 

Salaatul-Aayaat koostuu kahdesta 
rak’ähistä, joissa molemmissa on viisi 

rukuu’a kummassakin. Se suoriteta-
an näin: Ensin rukoilija tekee suorit-
tamisaikomuksen (nijjäh) pakolliselle 
merkkirukoukselle. Sen jälkeen hänen 
tulee sanoa takbiir (Allaahu Äkbär) ja 
lausua Avauksen suura ja jokin toin-
en suura, ja sen jälkeen tulee rukuu’. 
Tämän jälkeen hänen tulee seisoa 
suorassa ja lausua Avauksen suura ja 
jokin toinen suura ja suorittaa toinen 
rukuu’. Tämä toistetaan yhteensä vii-
si kertaa. Kun rukoilija nousee pysty-
asentoon viidennen rukuu’n jälkeen, 
hänen täytyy suorittaa kaksi kertaa 
sudzuud ja sitten nousta ylös ja suo-
rittaa toinen rak’äh samalla tavalla 
kuin ensimmäinen. Sen jälkeen hä- 
nen tulee lausua täshähhud ja täs-
liim.

lIsätIetoja taIvaankappaleIsta 
ja kuunpImennyksestä:
www.ursa.fI

”jos kysyt heIltä, kuka on luonut taIvaan ja maan ja pannut aurIngon ja kuun kulkemaan 
radallaan, he vastaavat: ’jumala.’ kuInka he sItten ovat nIIn nurInkurIsIa? (koraanI 29:61)”

Osittainen kuunpimennys 
joulukuussa 2009

Tilaa
Salam-
lehti!
vain
12e/v! 
salam@resalat.fi

SALAM on Resalat Islamilaisen 
Yhdyskunnan julkaisema suo-
menkielinen 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 kertaa 
vuodessa. Voitte tilata sen lä-
hettämällä meille yhteystieton-
ne ja maksamalla yhdyskun-
tamme tilille 12€/vuosi. (Han-
delsbanken 313130-1245364).
 
Innostavia lukuhetkiä!

Resalat Islamilainen
Yhdyskunta/Tiedotus

1/09
Helmikuu/2009 Hinta 4,20€Salam
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M
uslimien tulee suo-
rittaa pyhiinvael-
lusmatka Mekkaan 
kerran elämässään, 
jos heillä on siihen 
tarvittavat varat ja 

terveyttä. Yleensä matkaa odote-
taan ja suunnitellaan vuosikausia 
ja se toteutuu vasta vanhemmal-
la iällä. Nuori Iimaan teki pyhiin- 
vaellusmatkansa kaksi vuotta sit-
ten ollessaan vasta 13-vuotias. Hä-
nelle tarjoutui oiva tilaisuus lähteä 
mukaan, kun hänen sukulaisensa 
suunnittelivat pyhiinvaellusmatkaa. 
Iimaan innostui matkasuunnitel-
mista, sillä hän on asunut koko elä-
mänsä Suomessa, eikä ollut koskaan 
käynyt islamilaisessa maassa. Iimaan 
valmistautui matkaan opettelemalla 
pyhiinvaellukseen liittyvät rituaalit. 
Hän luki kirjoja ja kyseli jo pyhiinva-
elluksen tehneiltä tuttavilta käytän-
nön vinkkejä.  

Matkan ensimmäinen etappi oli 
Iran. Iimaanin mielestä silmiinpis-
tävin ero Suomen ja Iranin katuku-
vissa oli naisten pukeutuminen. Ira-
nissa naiset noudattivat islamilaista 
pukeutumiskoodia, hijabia. Nyt hui-
via ja pitkää tunikaa käyttävä Iimaan 
ei enää erottunut joukosta niin kuin 
täällä Suomessa. Iranista Iimaanin 
matka jatkui Saudi-Arabiaan, jonka 
pyhässä kaupungissa Mekassa py-

hiinvaellus suoritetaan.
Iimaanin mielestä matkan kohokoh-
ta oli itse Kaaban näkeminen. 
- Sydämeni pomppasi, ja minut val-
tasi valtava tunnekuohu, Iimaan ku-
vailee ensimmäistä silmäystään Ju-
malan Taloon, Kaabaan. 

- Pyhiinvaellusmatkallani opin pal-
jon uutta islamista ja uskoni vahvis-
tui. Oli mahtavaa nähdä omin silmin 
kaikki ne historialliset paikat, joissa 
Profeetta Muhammed eli ja vaikutti 
ja joista islam levisi maailmalle. Har-

mittaa vain se, että tungoksessa en 
päässyt aivan Profeetan haudan ää-
relle, Iimaan kertoo kokemuksiaan. 

Pyhiinvaellus pani Iimaanin ajattele-
maan elämän arvoja ja tarkoitusta.
 - Enää en ole kiinnostunut pellei-
lystä ja pinnallisesta elämästä. Olen 
löytänyt itselleni uudet arvot ja pää-
määrän, hän vakuuttaa. 

Paula Bahmanpour

Nuori 
pyhiin- 
vaeltaja

kaaba tekI syvän vaIkutuksen IImaanIIn.



16                Salam        

K
un Profeetta Muhammed 
(rauha hänelle ja hänen 
jälkeläisilleen)  palasi ai-
noalta pyhiinvaellus-
matkaltaan kymmenen 
vuotta Mekasta muut-

tonsa jälkeen, enkeli Gabriel (rh) il-
mestyi Profeetta Muhammedille ja 
toi seuraavan Koraanin jakeen (5:67): 
”Profeetta, julista sitä sanomaa, jonka 
olet Herraltasi saanut. Jos et näin tee, 
et ole vienyt Hänen viestiään. Jumala 
suojelee sinua ihmisiltä eikä Hän joh-
data uskottomia.”

Tämän jälkeen Profeetta Muhammed 
julisti seuraajakseen Imam Alin (rauha 
hänelle). Pyhiinvaellusjuhlan jälkeen 
muslimit juhlivat uskovaisten ruhti-
naan Imam Alin asettamista Pro-
feetan seuraajaksi.

Historiallinen tausta
Profeetta Muhammedin ainoaa py-
hiinvaellusmatkaa kutsutaan muun 
muassa jäähyväispyhiinvaellukseksi, 
islamilaiseksi pyhiinvaellukseksi tai 
julistuksen pyhiinvaellukseksi. Jälkim-
mäinen viittaa Ghadirin tapahtumiin. 
Paluumatkalla Mekasta Profeetta Mu-
hammedin mukana oli tuhansia py-
hiinvaeltajia. Profeetta Muhammed 
matkusti karavaanin kärjen tuntumas-
sa, kun Gabriel ilmoitti Allahin sano-
man hänelle Ghadir Khumissa. Silloin 
hän käski edellä kulkevia palaamaan 
takaisin ja takana tulevia kiirehtimään 
tapaamispaikalle. Historioitsijoiden 
mukaan päivä oli niin kuuma, että 
ihmiset riisuivat osan vaatteistaan ja 

panivat ne jalkojensa alle suojaksi ja 
päänsä päälle varjoksi. Kun keskip-
äivän rukouksen rukouskutsu alkoi, 
Profeetta Muhammed johti rukouk-
sen puroalueella. Sen jälkeen hänelle 
tehtiin koroke kamelien puisista sat-
ulatuoleista. Profeetta Muhammed 
seisoi korokkeella ja puhui niin, että 
kaikki kuulivat hänen äänensä.

Profeetan 
jäähyväispuhe

- Ylistykset Allahille, Häntä huudan 
avuksi, Häneen uskon pohjimmilt-
ani, ja Häneen koko luottamukseni 
kohdistuu. Todistan, ettei ole muuta 
Jumalaa kuin Allah ja Muhammed 
on Hänen Profeettansa. Hyvät ih-
miset, Ylhäinen ja Kaikkitietävä Allah 
on viestittänyt minulle: Minun aikani 
on tullut lähteä tästä maailmasta, mi-
nua ollaan kutsumassa ja aion vas-
tata tähän kutsuun. Minulta tullaan 
kysymään ja niin myös teiltä tullaan 
kysymään. Mitä aiotte sanoa? Ihmiset 
vastasivat: 

- Todistamme, että olet sanasi saatta-
nut, meitä neuvonnut ja ahkeroinut. 
Pyydämme Allahia antamaan sinulle 
kaikkea hyvää. 
- Ettekö todista, että ei ole muu-
ta Jumalaa kuin Allah ja että Mu-
hammed on hänen palvelijansa ja 
profeettansa, että paratiisi ja tuli 
ovat todellisia, että tuomiopäivä on 
epäilemättä tulossa ja että Allah nos-
taa kaikki ylös haudoistaan? Ihmiset 
vastasivat Kyllä todistamme näin. 

Profeetta sanoi:
- Oi Allah, todista tämä. Sitten hän 
jatkoi:
- Oi ihmiset, ettekö kuule? 

- Kyllä toki Profeetta, me kuulemme.
- Tulen menemään ennen teitä 
paratiisin suuren lammen äärelle, jos-
sa on paljon hopeisia kuppeja, joiden 
määrä on kuin taivaan tähdet. Hoita-
kaa minun jälkeeni huolella kahta voi-
manlähdettä. Yksi kuulijoista kysyi: 

- Mitkä nämä voimanlähteet ovat?
- Ensimmäinen suurin voimanlähde 
on Allahin kirja (Koraani). Sen toinen 
pää on Allahin kädessä ja toinen pää 
on teidän käsissänne. Noudattakaa 
sitä tarkasti, niin ette ikinä eksy. Toi-
nen pienempi voimanlähde on mi-
nun jälkeläiseni. Ylhäinen ja Kaikki-

Profeetan jäähyväiset
Ghadir tarkoittaa puroa. Se viittaa myös historialliseen ta-
pahtumaan juuri ennen Profeetta Muhammedin kuolemaa. 
Tapahtumapaikkana oli Khum-niminen puro, joka sijaitsee 
Saudi-Arabiassa Mekan ja Medinan välissä. Pyhiinvaellukselta 
palaavat Irakiin, Egyptiin ja Medinaan matkaavat karavaanit 
kerääntyivät Ghadir Khumsissa sijaitsevaan karavaaniteiden 
risteyskohtaan Khum-puron varrelle kuulemaan Profeetan 
ilmoitusta seuraajastaan. 
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tietävä Allah on viestittänyt minulle, 
etteivät nämä voimanlähteet erkaan-
nu ikinä ennen saapumistaan suuren 
lammen äärelle ja olen tätä kysynyt 
Allahilta. Ne, jotka ylittävät ne tai jät-
tävät noudattamatta niitä, hukkuvat. 
Sen jälkeen Profeetta Mohammed 
otti Imam Alin käden ja nosti sitä, 
kunnes Imam Alin kainalon valkeus 
paljastui. Profeetta esitteli hänet ih-
misille, ja kaikki sanoivat tuntevansa 
Imaamin. Sitten Profeetta Moham-
med kysyi: 

- Kuka on teille itseänne tärkempi?
- Allah ja Hänen Profeetansa tietävät 
parhaiten. Profeetta sanoi: 

- Allah on minun Herrani, ja minä 
olen uskovaisten herra. Uskovaisille 
olen tärkeämpi kuin he itse. Jos olen 
jonkun herra, myös Ali on hänen her-
ransa. Näin Profeetta Muhammed 
toisti kolme kertaa. Ahmad bin Han-
balin, islamin Hanbali-lakikoulukun-
nan perustaja, on kirjoittanut, että 

Profeetta Muhammed toisti näin 
neljä kertaa. 

Ennen kuin ihmiset lähtivät kukin 
omille teilleen, Gabriel laskeutui alas 
ja välitti Allahilta jakeen (5:3): “… Us-
kottomat ovat tänään menettäneet 
toivonsa saada teidän uskontonne 
tuhotuksi. Älkää pelätkö heitä vaan 
pelätkää Minua.Tänään olen tehnyt 
teidän uskontonne täydelliseksi, saat-
tanut armoni täydelliseksi ja valinnut 
islamin teidän uskonnoksenne...” Sit-
ten Profeetta Muhammed sanoi: 

- Jumala on suurin! Uskonto saatettiin 
täydelliseksi, ansioni täydennettiin ja 
Jumalani tuli tyytyväiseksi viestistäni 
ja Alin seuraajaksi asettamisesta.

Tämän jälkeen ihmiset tulivat onnit-
telemaan Imam Alia. 

H.A.

Profeetan jäähyväiset

Profeetta
Mooses

Profeetta Mooses asui Midianissa 
muutamia vuosia kunnes päätti pa-
lata Egyptiin. Matkatessaan Egyptiin 
Profeetta perheineen eksyi erää-
nä yönä reitiltään. Pian he näkivät 
kaukana loistavan tulen. Profeetta 
lähestyi tulta ja huomasi, että liekit 
löivät vihertävästä puusta, mutta 
ketään ei ollut puun lähettyvillä. 
Profeetta oli kovin hämmästynyt, 
kunnes hän yhtäkkiä kuuli äänen sa-
novan: ”Oi Mooses, Minä olen sinun 
Luojasi!” (20:11-12) 

Mooses sai profetoimisenlahjan ja 
hänen käskettiin mennä vapautta-
maan Israelin kansa sekä viemään 
viesti Allahista Faaraon kansalle. 
Todisteeksi Moosekselle ääni käs-
ki Moosesta laskemaan keppinsä 
maahan, jolloin keppi muuttui käär-
meeksi. Profeetan käskettiin nostaa 
käärme rohkeasti ylös ja hänen niin 
tehdessään käärme muuttui takaisin 
kepiksi. Seuraavaksi häntä käskettiin 
laittaa kätensä kainaloon. Kun hän 
otti kätensä kainalostaan, loisti se 
kirkasta valoa, kuten aurinko. 

Allah teki myös Mooseksen veljes-
tä Aaronista (rh) profeetan: ”Lähde 
Faaraon luokse. Totisesti, hän on 
paisunut yli mittojensa.” Mooses 
sanoi: ”Herrani, vahvista mieltäni, 
järjestä tehtäväni minulle helpoksi 
ja avaa kieleni siteet, jotta he ym-
märtäisivät puheeni. Anna minulle 
avuksi veljeni Aaron perheestäni ja 
tue minua hänen kauttansa sekä tee 
hänet osalliseksi tehtävääni, jotta 
voisimme suuresti Sinun kunniaasi 
kirkastaa ja että voisimme Sinua alati 
muistaa. Totisesti, Sinä valvot meitä 
valppaasti.” Jumala lausui: ”Tapahtu-
koon sinulle, mitä pyydät, Mooses!” 
(20:24-36)
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Egyptin suurlähetystö sijaitsee Kai-
vopuistossa kauniiden lehtipuiden 
varjossa. Kirpeän kaunis syyspäivä 
on värittänyt kadun varren puiden 
lehdet kaikkiin mahdollisiin keltai-
sen ja punaisen sävyihin. Lähetystön 
tyylikkään odotushuoneen lattiaa 
peittävät egyptiläiset matot. Rennon 
oloinen suurlähettiläs Maasoum 
Marzouk hymyilee ystävällisesti ja 
toivottaa vierailijan tervetulleeksi hy-
vällä maulla sisustettuun työhuonee-
seensa.

Heti alkuun puhelimen soiminen 
keskeyttää meidät, ja sillä aikaa kun 
lähettiläs puhuu, minulla on hyvää 
aikaa tarkastella huonetta. Ensim-
mäiseksi silmääni pistää hänen työ-
pöydällään oleva taidokkaasti ko-
risteltu Koraani ja sen selitysteos. 
Lähettiläs kertookin avoimesti ole-
vansa uskonnollinen ja myös har-
joittavansa uskontoa. Hänen ikäänsä 
on mahdoton arvioida, mutta hän 
kertoo menneensä naimisiin myö-
häisellä iällä noin parikymmentä 

vuotta sitten ja olevansa 11-vuotiaan 
Maisara-tyttären onnellinen isä. 
Suurlähettiläs Marzoukin diplomaat-
tiura Egyptin ulkoasiainhallinnossa 
alkoi jo 30 vuotta sitten. Hän on ollut 
suurlähettiläänä Ugandassa, ja hä-
nen asemapaikkoinaan ovat vuosien 
varrella olleet lisäksi Jordania, Yhdys-
vallat ja muutamat Latinalaisen Ame-
rikan maat. Maansa ulkoasiainminis-
teriössä Marzouk on työskennellyt 
YK:n entisen pääsihteerin Boutros-
Ghalin kanssa.  Lisäksi suurlähettiläs 
on ollut Persianlahden osaston osas-
topäällikkö  ja Afrikan asioiden vara-
ministeri. Koulukseltaan suurlähet-

tiläs on lakimies ja lisäksi hänellä on 
ylempi korkeakoulututkinto islamin 
Sharia-laissa.

Maiden väliset hyvät
diplomaattiset ja
kaupalliset suhteet
Egypti ja Suomi solmivat viralliset 
diplomaattisuhteet vuonna 1947, 
ja suurlähetystö avattiin Helsinkiin 
vuonna 1958.  Egypti oli ensimmäi-
nen islamilainen maa, joka avasi lä-
hetystön Suomeen. Egyptillä on Lä-
hi-Idän nopeimmin kehittyvä talous. 
Sen monet uudistukset ovat tuot-
taneet näkyviä tuloksia ulkomaisten 
investointien kasvaessa ja viennin li-
sääntyessä. Egyptin hyvän taloudelli-
sen kehityksen ansiosta myös Suomi 
on siirtynyt perinteisestä kehitysyh-
teistyöstä kohti monipuolisempaa 
yhteistyötä Egyptin kanssa. Suoma-
laiset sijoittajat ovat keskittyneet 
Egyptissä  enimmäkseen IT-alaan. 
Vuonna 2008 ulkomaankauppaminis-

Islamilaisten maiden lähetystöt 1

Egypti
Pinta-ala: 1 001 450 km2

Väestö: 75,4 miljoonaa
virallinen kieli: arabia
tunnetuimmat turistikohteet: 
Gizan pyramidit, Karnakin 
temppeli, Kuninkaiden laakso, 
Gizan sfinksi

•
•
•
•

suurlähettIläs maasoum marzouk luot-
taa egyptIn kasvavIIn markkInoIhIn ja va-
kaaseen turvallIsuustIlanteeseen.

vuosIttaIn egyptIssä vIeraIlee noIn 10 mIljoonaa turIstIa. kuva kaIrosta.

Egypti – Suomen vanha kumppani
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teri Paavo Väyrynen vieraili mittavan 
yritysvaltuuskunnan kanssa Egyptis-
sä. Lokakuussa 2009 presidentti Tar-
ja Halonen puolestaan teki virallisen 
vierailun Egyptiin. Hänen kanssaan 
matkusti myös suuri kauppadele-
gaatio. Suurlähettiläs muistuttaa, et-
tä Egyptin 80-miljoonainen väestö 
takaa laajat markkinat. Geopoliittisen 
sijaintinsa vuoksi sieltä on lisäksi erin-
omaiset yhteydet niin Lähi-Itään kuin 
Pohjois-Afrikkaankin. 

Suurlähettiläs Mazouk kertoo, että 
vuonna 2007 Suomen vienti Egyp-
tiin oli 265 miljoonaa euroa, kun taas 
Egyptin vienti oli 36 miljoonan eu-
ron luokkaa. Suomen vienti Egyptiin 
koostuu pääosin teknologiatuotteista 
sekä puu- ja paperiteollisuuden tuot-
teista. Egypti puolestaan tuo Suo-
meen maataloustuotteita, hedelmiä, 
puuvillaa ja tekstiilituotteita. Viennin 
epätasapaino hieman tasoittuu tu-
rismilla, sillä vuosittain noin 40 000 
suomalaista matkustaa Egyptiin tu-
tustumaan esimerkiksi maailman 
seitsemään ihmeeseen lukeutuvaan 
Kheopsin pyramidiin ja muihin näh-
tävyyksiin. Maatalouden ohella turis-
mi onkin maan tärkein tulonlähde.
- Egyptillä on pitkä historia ja ihmiset 
eri puolilta maailmaa ovat vierailleet 
siellä jo 7000 vuoden ajan. Kerran 
eräs vanhempi rouva tiedusteli mi-
nulta, tulisiko hänen ottaa vettä mu-
kaan Egyptin vierailulleen. Vakuutin 
hänelle, että Niilissä riittää vettä, eikä 
sitä tarvitse lähteä New Yorkista asti 

raahaamaan mukana, suurlähettiläs 
naurahtaa ja kummeksuu ihmisten 
ennakkoluuloja.

Egyptiläiset ovat
sopeutuneet Suomeen
hyvin
- Suomessa asuu noin 360 egypti-
läistä, joista monet ovat jo kolmatta 
sukupolvea. Useimmat heistä ovat 
tulleet tänne avioliiton kautta, ja mo-
nilla on myös Suomen kansalaisuus. 
Suomen egyptiläinen yhteisö on pie-
ni, mutta sen jäsenet ovat korkeasti 
koulutettuja ja hyvin mukana työelä-
mässä ja yhteiskunnassa, suurlähetti-
läs sanoo ylpeänä.

Egypti on islamilainen maa ja sen vä-
estöstä noin 90 % on muslimeja. Sen 
lisäksi siellä on kristittyjä kopteja.

- Uskonnolla on aina ollut suuri mer-
kitys egyptiläisille. Tutankhamon oli 
ehkä ensimmäinen kuningas, joka 
hyväksyi yksijumalaisuuden.  Uskon-
nollisuus on kuitenkin aina ollut mal-
tillista Egyptissä, suurlähettiläs huo-
mauttaa.

Suurlähettiläs Marzouk uskoo, että 
muslimien asema suomalaisessa yh-

teiskunnassa on hyvä:
- Muihin Euroopan maihin verrattuna 
suomalaisilla muslimeilla ei ole mer-
kittäviä ongelmia, suurlähettiläs Mar-
zouk iloitsee.
- Suomessa älymystö, valtion hallinto 
sekä myös tavalliset kansalaiset suh-
tautuvat yleensä myönteisesti musli-
meihin.

Pääministeri tapaa islamilaisten mai-
den suurlähettiläät ja edustajat ker-
ran vuodessa, ja näissä tapaamisissa 
pohditaan muun muassa Suomen 
muslimiyhteisön tilannetta. Suurlä-
hettilään mielestä kulttuurien moni-
naisuus on voimavara ja rikkaus suo-
malaiselle yhteiskunnalle. 

Suomen jälkeen
eläkkeelle
Kun suurlähettiläs Marzoukin komen-
nus Suomessa loppuu, hän aikoo jää-
dä eläkkeelle. Hän on kirjoittanut kir-
joja ja romaaneja, ja tälläkin hetkellä 
tietokoneen uumenissa odottaa nel-
jä keskeneräistä teosta. Suurlähettiläs 
toivoo, että eläkkeellä hänellä olisi ai-
kaa jatkaa tätä rakasta harrastustaan.

Madjid Bahmanpour

pyramIdIt ovat egyptIn suosItuIn matkaIlukohde. 

Egyptissä
on muslimeja 90 prosenttia, kop-
tikristittyjä 9 prosenttia ja muita 
kristittyjä yksi prosentti. Perus-
tuslain mukaan islam on Egyp-
tin valtionuskonto ja islamilai-
nen Sharia-laki lainsäädännön 
päälähde. Käytännössä islami-
laisen lain periaatteet säätelevät 
lähinnä muslimien perheoikeu-
dellisia kysymyksiä.  Perustus-
laissa taataan uskonnonvapaus. 
Uskontoryhmien väliset suhteet 
ovat Egyptissä perinteisesti ol-
leet rauhalliset.
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Al-Azharin yliopisto on yksi 
vanhimpia islamilaisia yli-
opistoja, jonka opetusmeto-
dit ovat pysyneet samoina 
vuosisadasta toiseen. Monet 
suuret sheikit ovat saaneet 
koulutuksensa siellä.  Yliopis-
ton yhteydessä toimii myös 
moskeija, joka perustettiin 
vuonna 972 ja oli lajissaan 
Egyptin ensimmäinen. Itse 
yliopisto perustettiin vuon-
na 975. Nykyään yliopistossa 
opetetaan niin islamia kuin 
myös maallisia aineita. 

Kunnianosoitus Profeetan 
(roh) tyttärelle 
Moskeijan rakentaminen aloitettiin 
vuonna 969, kun Sisilian Fatimid-jouk-
kojen komentaja Jawhar oli valloit-
tanut Egyptin. Rakentamiseen meni 
lähes kaksi vuotta ja moskeija avat-
tiin ensimmäisen kerran rukoukseen 
ramadan-kuussa vuonna 972. Tästä 
lähtien Al-Azhar on ollut tunnetuin 
moskeija ja yliopisto koko muslimi-
maailmassa niin uskonnollisissa kuin 
maallisissakin opinnoissa. Sanotaan, 
että Al-Azhar -moskeija nimettiin Pro-
feetta Mohammedin (rauha olkoon 
hänelle) tyttären Fatimeh Zahran 
(rauha hänelle) mukaan ylistämään 
tämän nimeä. Al-Zahra tarkoittaa lois- 
tavaa. Fatimidit kutsuivat myös it-
seään hänen mukaansa. 

Ensimmäinen luento
Kolme vuotta perustamisensa jäl-
keen Al-Azhar alkoi luoda itselleen 
sekä akateemista että koulun roolia. 
Vuonna 975 korkeimman oikeuden 
tuomari Abu El-Hassan ibn Al-
Nu´man El-Kairawany istui Al-Azha-
rin oikeussalissa lukemassa ääneen 
El-Ikhtisaria, jonka hänen isänsä, Abu 

Hanifa Al-Nu´man, oli kirjoittanut 
shiia-islamin lakeihin liittyvine viit-
tauksineen. Tätä tapahtumaa pide-
tään yliopiston ensimmäisenä semi-
naarina, jolla oli suuri joukko kuunteli-
joita. Kaikkien kuuntelijoiden nimet 
on kirjattu muistomerkkiin. Tästä 
alkoivat säännöllisesti pidettävät 
luennot, jotka olivat luonteeltaan 
uskonnollisia mutta samanaikaisesti 
poliittisen kiivaita. Yliopistossa aletti-
in opettaa myös lakitietoa, arabian 
kielioppia, tähtitiedettä ja islamilaista 
filosofiaa. 

Alusta asti yliopistossa pidetyt semi-
naarit olivat puhtaasti akateemisia, 
vapaita tieteellisiä keskusteluja. Yli-
opistoon oli myös tehty vieraileville 
professoreille ja kouluttajille omat 
asunnot ja tilat. Tällaiset uudistukset 
toimivat myöhemmin mallina yliopis-
toissa niin lännessä kuin idässäkin. 

Yliopiston vaiheita
Fatimid-dynastian kaaduttua 1100-
luvulla sulttaani Saladin (Ayyubib-dy-
nastian perustaja) muutti Al-Azharin 
yliopiston Shafite-sunnien oppimisk-
eskukseksi. Tähän asti moskeija oli ol-
lut shiiojen opetuskeskus. Kun Mug-
hul hyökkäsi Keski-Aasiaan 1300- ja 
1400-luvuilla ja pienensi muslimien 
valtaa Andalusiassa, yliopistosta tuli 
monen kotimaastaan karkotetun op-
pineen suojapaikka. Näiden oppi- 
neiden ansiosta tämä aika oli myös 
Al-Azharin kukoistuksen aikaa ja yli-
opisto oli tärkeässä roolissa etenkin 
luonnontieteiden opetuksessa. Ot-
tomaanien aikana yliopisto oli talou-
dellisesti täysin itsenäinen ja siitä tuli 
johtava islamin ja arabian kielen kes-
kus. 

Al-Azharissa puhkesi kapina britti-
joukkoja vastaan vuonna 1918. Ih-
miset kerääntyivät moskeijalle kuun-
telemaan puheita, ja se oli ainoa paik- 

ka, johon he käänsivät katseensa 
hädän hetkellä. Vaikka brittisotilaat 
olivat aiemmin pidättäneet useita 
oppi-neita syytettyinä kapinaan yl-
lyttämisestä, eivät he pystyneet teke-
mään mitään Al-Azharin oppineille 
ja ihmisille, jotka aloittivat rauhan- 
omaisen kapinan.

Yliopistossa alettiin opettaa lääketie-
dettä ja konetekniikkaa vuonna 1961. 
Presidentti Gamal Abder Nasserin 
hallintokaudella yliopisto asetettiin 
hallituksen alaisuuteen ja siihen 
lisättiin naisten osasto. Kuusi vuotta 
tämän jälkeen yliopistossa oli puhu-
jana ensimmäistä kertaa nainen.

Kansainvälisyys näkyy
pylväshalleissa
Al-Azharissa yhdistyvät eri aikakau-
sien ja hallitusten vaikutukset, kuten 
fatimidien, aijuibidien, mameluk-
kien ja ottomaanien arkkitehtuuri. 
Lisäksi useiden eri maiden opiskeli-
joille on tehty omat pylväshallinsa 
tai alueensa. Al-Azharista löytyykin 
29 pylväshallia ja 9 porttikäytävää. 
Ottomaanit rakensivat Abbasidi-pyl-
väshallin, joka avattiin 1937. Se sijait-

Kuuluisa yliopisto:

Al-Azhar

oppItuntI meneIllään rukoussalIssa, joka on lämpImIen mattojen peIttämä ja alabasterIpylväIden korIstama.
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see moskeijan läntisellä puolella ja sii-
hen kuuluu kolme kerrosta, jotka on 
koristeltu värikkäin kasveja ja geome-
trisiä kuvioita kuvaavin marmorein. 
Ylin kerros on tarkoitettu korkeim-
malle oppineelle, muftille, ja hänen 
alaisilleen. 

Ajaton opetustapa
Moskeijan oli alun perin suunnitellut 
fatimidien kenraali Jawhar El-Sequili, 
ja se rakennettiin Kalifi Muezz Li-Din 
Allahin käskystä El-Huseinin aukiolle. 
Moskeijasta tuli opetuspaikka Yaqoub 
Ibn Calsin vallan aikana. Moskeijan 
ympärille rakennettu yliopisto on 

nykyisin yksi arvostetuimpia islami-
laisia kouluja ja sen opiskelijoiden 
taidot haluttuja koulun perinteisten 
opetustapojen ansiosta. Vielä tä- 
näkin päivänä moskeijassa opiskele-
vat opiskelijat istuvat sheikin ympäril-
lä puoliympyrässä tämän opettaessa. 
Moskeijan kirjasto kattaa yli 99 000 
kirjaa, joiden joukossa on useita har-
vinaisia teoksia ja kirjoitelmia, jotkut 
niistä peräisin jopa seitsemänneltä 
vuosisadalta.

Arkkitehtuurillisesti moskeija on saa-
nut vaikutteita kaikista egyptiläisistä 
tyyleistä. Sen viittä hienoa mina-
reettia koristavat pienet parvekkeet 
ja taidokkaasti veistetyt pylväät. 
Sisäänkäyntejä on yhteensä kuusi.  
Pääsisäänkäynti on 1700-luvulla tehty 
Bab el-Muzakini (parturin portti). 
Moskeijasta ja sen porteista tulta-
essa astutaan suurelle aukiolle, jota 
ympäröi antiikin aikainen 300 mar-
morisen pylvään muodostama pyl-
väshalli. Siellä on myös rukoussali, 
joka on suurempi kuin aukio ja jossa 
on useita pylväsrivejä. 

Abdulsalam Puukko

Moskeijassa
on selviä vaikutteita niin Amr 
Ibn El-As kuin myös Ibn Tu-
lun moskeijoista. Al-Azharin 
moskeija toimi ensimmäisenä 
Fatimidi-dynastian monument-
tina Egyptissä ja oli muslimi-
opiskelijoiden kohtauspaikka. 
Vuosisatojen aikana se on 
toiminut keskipisteenä kuului-
salle yliopistolle, joka on kasva-
nut moskeijan ympärille. 

Profeetta
Mooses

Profeetta Mooses kertoi Faaraolle 
olevansa Allahin lähettiläs ja tuo-
vansa puhtaita todisteita siitä, et-
tä puhui totta. Hän heitti keppinsä 
maahan ja se muuttui käärmeeksi. 
Ihme pelotti Faaraota ja hän kään-
tyi neuvonantajiensa puoleen. He 
sanoivat Mooseksen olevan vain 
hyvän taikurin ja hänen temppunsa 
olevan helposti toteutettavissa. 

Faarao kutsui kaikki suuret taikurit 
koolle. Taikureille kerrottiin, mitä 
heidän tulisi tehdä. He heittivätkin 
köyden pätkiä maahan ja köydet 
alkoivat kiemurrella kuin käärmeet. 
Mutta kun profeetta heitti keppin-
sä maahan, muuttui se käärmeeksi 
ja söi kaikki maassa kiemurtelevat 
köydet. Taikurit ymmärsivät heti, et-
tä tämä ei ollut taikuutta vaan ihme 
ja he lausuivat: ”Me uskomme Moo-
seksen uskontoon!”

Faarao vihastui ja hän varoitti kidut-
tavansa heitä, jos he eivät vetäisi sa-
nojaan takaisin. Taikurit eivät kuiten-
kaan vaihtaneet mielipidettään ja he 
kokivat tuskallisen kuoleman.

Allah käski Profeetan varoittaa Faa-
raota Jumalan tulevasta rangaistuk-
sesta, jos Faarao ja hänen kansansa 
jatkaisivat väärällä tiellä. Mutta Faa-
rao oli liian ylpeä kuunnellakseen 
varoitusta.

oppItuntI meneIllään rukoussalIssa, joka on lämpImIen mattojen peIttämä ja alabasterIpylväIden korIstama.
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J
okaisella vastarinnalla on 
juurensa, syynsä ja myös 
seurauksensa. Näin myös 
Imam Huseinin järkyttävällä 
kohtalolla Ashura-päivänä. 
Pyhä Koraani (42:23) vaatii 

muslimeita rakastamaan Profeetta 
Muhammedin talonväkeä, Ahlol-bei-
tiä: ”….Sano: en minä pyydä teiltä 
siitä muuta palkkaa kuin sukulaisrak-
kautta...”

Jakeen selityksestä on eriäviä mie-
lipiteitä. Toiset ovat sitä mieltä, että 
talonväen rakastaminen on vaati-
mus mutta heidän seuraamisensa ei 
ole pakollista. Toisen tulkinnan mu-
kaan muslimien tulisi sekä rakastaa 
että seurata talonväkeä, sillä onhan 
rakkaus ja seuraaminen mainittu Ko-
raanissa (3:31):  ”Sano: jos rakastatte 
Jumalaa seuratkaa minua, niin Ju-
mala rakastaa teitäkin ja antaa teille 
teidän syntinne anteeksi. Hän on An-
teeksiantava, Armelias.” Jälkimmäistä 
tulkintaa perustellaan myös sillä, 
että pakollisia päivittäisiä rukouksia 
ei hyväksytä, jos niissä ei pyydetä 
Allahilta armahdusta Profeetta Mu-
hammedille ja hänen perheelleen. 
Tästä kaikki muslimit ovat samaa 
mieltä. Islamilaisen lakikoulukunnan 
perustanut Al-Shafi on kirjoittanut 
runossaan: ”Oi Profeetta Muhamme-

din perhe, teidän rakastamistanne 
vaaditaan Koraanissa, teille riittää 
kunnia siunauspyynnöistä. Joka ei 
pyydä teille siunausta, hänen ru-
koustaan ei hyväksytä.”

Historiallista taustaa
Islamilaisen valtakunnan herruus, 
kalifius, oli siirtynyt Mu’awija’lle. Hän 
teki rauhansopimuksen Profeetan 
lapsenlapsen Imam Hassanin kanssa. 
Mu’awija’n jälkeen hänen poikansa 
Yazid kaappasi vallan. Yazid piti Pro-
feetan jälkeläisten asemaa, hurs-
kautta, luonteenpiirteitä ja muita 
ominaisuuksia uhkana omalle kali- 
fiudelleen. 

Imam Hassanin jälkeen islamilaisen 
yhteisön merkittävimmäksi uskon-
nolliseksi johtajaksi oli noussut hä-
nen veljensä Imam Husein.

Yazidin armeija hyökkäsi Mekkaan ja 
Medinaan, jossa sotilaat raiskasivat 
naisia kolme päivää. Sorron ja väkival-
lan jatkuessa kansannousun siemenet 
alkoivat itää ihmisten mielissä. Imam 
Husein ei hyväksynyt Yazidin toimia 
eikä suostunut vannomaan uskolli-
suuden valaa tälle.

Nousu vastarintaan
Imam Husein uhrautui vapauden, 
oikeudenmukaisuuden ja uskon-
non puolesta. Imam Huseinin kan-
sannousun tavoitteena oli korjata 
Yazidin tekemät vääryydet ja viedä 
muslimit islamin alkujuurille Pro-
feetta Muhammedin sunnaan. Imam 
Husein on sanonut: ”Ettekö te näe, 
että oikeudenmukaisuutta ei toteu-
teta. Ettekö te näe että vääryys val-
litsee? Eikö uskovainen halaja Allahin 
tapaamista? Siksi minä näen kuole-
man oikeudenmukaisuuden puoles-
ta ilona ja elämän tyranniudessa su-
runa.” 
 
Kun Imam Huseinin tekoja tarkastel-
laan kansannousua ajatellen, voidaan 

huomata, ettei Imam Huseinilla ollut 
sellaisia sotaan tarvittavia ominai- 
suuksia, joilla voittaa. Kalifin armeijaan 
nähden hänellä oli vähän kannat-
tajia, ja monet niistä, jotka kirjeillään 
kutsuivat ja tukivat häntä, hylkäsivät 
hänet vähitellen. Lopulta hän toteutti 
vastarintansa nojautuen omiin suku-
laisiinsa ja lähipiiriinsä. Siitä huolimat-
ta, että hän tiesi vastarinnan johtavan 
itsensä ja läheistensä kuolemaan, hän 
päätti jatkaa tällä tiellä. Hän teki niin, 

Oikeudenmukaisuus 
kuuluu kaikille. Islamin 
historiassa elää vielä tä-
näkin päivänä kertomus 
Profeetta Muhammedin 
(rhhj) tyttärenpojasta, 
Imam Huseinista, joka 
uhrasi itsensä, perheen-
sä ja tukijansa, jotta sor-
to ja vääryys poistuisivat 
ja oikeudenmukaisuus 
voittaisi.

Oikeudenmukaisuuden puolesta

ashura-päIvän kulkue teheranIssa.
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koska tiesi, ettei Yazid ollut sopiva 
johtaja muslimeille. Tämän päivän 
historian analyytikot ovat todenneet, 
että Yazidin valtakausi oli muslimien 
historian synkimpiä.

Profeetta Muhammedin kuoleman 
jälkeen luokkaerot hallitsijoiden 
ja tavallisten ihmisten välillä olivat 
kasvaneet suuriksi. Muslimit olivat 
kuin vaipuneet horrokseen, joten 
he tarvitsivat herättäjää. Imam Hu-

sein muistutti muslimeja seuraavilla 
Koraanin jakeilla (9:38): ”Uskovaiset, 
mikä teitä vaivaa! Kun teille sanotaan: 
kiiruhtakaa Jumalan tielle, te vaivutte 
raskasmielisinä maahan. Tyydyttekö 
te tämänpuoleisen maailmaan ja luo-
vutte tuonpuoleisesta maailmasta? 
Tuonpuoleiseen verrattuna tämän 
elämän nautinto on lyhyt hetki.”

Imam Husein selitti vastarintansa 
syyn sanomalla: ”Minä en noussut 

vastarintaan johtajuuden, rahan tai 
mielivaltaisuuden takia vaan nousin, 
jotta korjaisin isoisäni ummaa (islami-
lainen yhteisö). Haluaisin käskeä ih-
misiä tekemään hyvää ja välttämään 
pahaa. Tehdä, miten isoisäni ja isäni 
on tehnyt. Sille, joka hyväksyy minut 
hyväksyäkseen oikeudenmukaisuu-
den, Jumala on oikeudenmukai- 
suuden omistaja ja sitä kohtaan, joka 
ei hyväksy tätä asiaa minulta, tulen 
olemaan kärsivällinen, kunnes Allah 

Oikeudenmukaisuuden puolesta
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päättää hänen kohtalostaan. Allah 
on paras tuomari.”

Piiritys
Näin Imam ilmoitti ihmisille tavoit-
teensa ja lähti seurueineen Mekasta. 
Ihmiset hämmentyivät ja kysyivät, 
miksi Imam Husein lähti päivää en-
nen pyhiinvaelluksen alkamista. 
Imam Husein vastasi sanoen: ”Umai-
jadin suku haluaa tappaa minut ja 
minä olen huolissani siitä, että minut 
tapettaisiin Pyhässä Mekassa, jolloin 
Mekan pyhyyttä loukattaisiin pyhän 
kuun aikana. 

Imam Husein lähti Mekasta kohti Ira-
kia. Koska umaijadien hallitus pelkä-
si Imam Huseinia, sen sotilasjoukot 
piirittivät hänen leirinsä Karbalassa. 
Tällä haluttiin estää Imamin ete- 
neminen ja palaaminen Medinaan. 
Imamin seurueeseen kuului 78 
taistelukykyistä miestä ja sen lisäk-
si naisia ja lapsia. Yazidin armeija 
koostui tuhansista sotilaista. Armei-
ja jatkoi leirin piiritystä yhdeksän 
päivää. Tie vedenhakupaikalle kat-
kaistiin. Kymmenentenä päivänä 
Yazidin armeija hyökkäsi leiriin.  

Armoton taistelu
Näin alkoi hyvin pitkä ja surullinen 
tarina, jota shiiamuslimit surevat vuo-
sittain. Ennen sodan alkua Imam Hu-
sein puhui armeijalleen ja muistutti 
heitä siitä, että kutsukirjeissään he 
olivat pyytäneet Imam Huseinia tule-
maan ja pelastamaan heidät Yazidin 
vallasta. He eivät olleet vastanneet 
Imamille vaan päinvastoin aloittivat 
sodan Imamia vastaan. Umaijadin 
joukot voittivat sodan. He tappoivat 
säälimättä Profeetan lapsenlapsen, 
Imam Huseinin ja hänen seurueensa 
aikuiset eivätkä osoittaneet armoa 
edes imeväisille. Imam Husein yritti 
herättää inhimillisyyden äänen Yazi-
din armeijassa mutta turhaan. Kaik-
kien muiden kuoltua myös Imam 
Husein surmattiin.

Vastarinnan vaikutus
Vastarinnan vaikutus jatkui myös 
Imamin kuoltua. Imamin sisko Zainab 
(rauha hänelle) kertoi Imamin taiste-
lusta ja naisten ja lasten kohtalosta 
ihmisille sotavankeudestaan huoli-
matta. Zainab paljasti Umaijadin hal-
lituksen valheet. Vankeudessaan hän 
kirjoitti monia addresseja ja kertoi 

Imam Huseinin vastarinnasta. Hän 
puhui pettymyksestä, jonka kuufalai-
set tuottivat Imamille, ja sen seurauk-
sista. Myös muut profeetan perheen 
naispuoliset jäsenet kertoivat Karba-
lan tapahtumista. Imam Huseinin vas-
tarinnassa naisten mer-kitys ei koros-
tunut pelkästään sodan aikana vaan 
myös sekä Kuufassa että Damaskuk-
sessa. Näin naiset jatkoivat Imam Hu-
seinin vastarintaa. Umaijadin hallitus 
heikkeni ja lopulta se kaatui.

Kun jotain kansaa tai yhteisöä halli-
taan diktatuurilla, alkaa vapaamieli-
sten ja oikeamielisten esikuvien työ. 
Heidän on johdettava kansaa hen-
kensä uhalla oikeudenmukaisesti 
ja tasapuolisesti. Kansojen vapaut-
tamisen tehtävä ei koske pelkästää 
miehiä vaan myös naisilla on siinä 
suuri vastuu. Imam Huseinin vastarin-
nalla on kaksi vaihetta. Ensimmäinen 
loppui sodan päätyttyä ja toinen 
alkoi sodasta selvinneiden naisten 
toimesta. Imam Husein ei kuollut 
turhaan, sillä hänen muistoaan ja 
sanomaansa julistetaan vielä tänäkin 
päivänä.

Hassan Al-Hello

Orient 
Herkkukauppa
I täkeskus Pasaasi  Puh.  (09)  323 6461
Tukkumyynt i  Tmi  Finnecho,  Reza Majid ian gsm 040 911 4210

Pähkinöitä, 

kuivattuja hedelmiä, 

mausteita, riisiä, papuja, 

ym. eksoottisia herkkuja

ItämaIsten 
Herkkujen kauPPa
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Tuuba

Tule ja maista idän parhaat maut.
Myös Kebab-ruokaa.
Paikalla leivottua leipää.

Voit myös ennakkotilata!
Soita vain alla olevaan numeroon ja
tilaa ruokasi helposti!

Puh. 046 644 8871

Avoinna
ma-pe 10.30 - 21.00

la 11.00-21.00
su 12.00-21.00

Kurjenkellonkuja 1, 
Kurkimäki, Helsinki

Itämainen
ravintola

Tuuba
Itämainen ravintola

Täältä saat
parasta palvelua!

Suomen paras
kebabravintola. 

Halal- 
lihaa!
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Karbalan tasangolla käytiin 
epätasaväkinen taistelu, jos-
sa kalifina hallitsevan Yazidin 
joukot surmasivat Profeet-
ta Muhammedin jälkeläisiä 
julmasti ja kylmäverisesti. 
Eloonjääneet lapset ja nai-
set vangittiin. Nöyryytettyä 
karavaania kuljetettiin kau-
pungista toiseen aina Da-
maskukseen Yazidin palat-
siin, jossa Zeinab, surmatun 
Imam Huseinin sisar, pelotto-
masti kohtasi hallitsijan. 

Y
azid lausui jumalaapilkkaa-
vat Abdullah bin Zab’arin 
kirjoittamat runon säkeet, 
jotka tämä oli kirjoittanut 
ollessaan uskoton. Hän 
myös lisäsi joitakin omia 

säkeitään siihen ja sanoi avoimesti, 
että halusi kostaa Muhammedin 
jälkeläisille, koska Muhammed ja hä- 
nen seuraajansa olivat voittaneet 
hänen monijumalaiset esi-isänsä 
Badrin sodassa.

Zeinab, Alin tytär, nousi ja sanoi: 
- Oi Yazid, Muhammed on sanonut, 
että syntien tekeminen ja Allahin 
merkkien väärinä pitäminen on nii-
den pilkkaamista. Eli kiellä Allahin 
merkit tänään, pidä niitä pilkkanasi, 
tule onnelliseksi ja lausu runolli-
sia säkeitä Pyhän Profeetan lapsien 
kuoleman vuoksi - juuri niin kuin 
Mekan monijumalaiset tulivat onnel-
lisiksi ja lauloivat lauluja, koska joista-
kin muslimeista oli tullut marttyyreitä 
Uhudin taistelussa - ja puhu kostosta 
Pyhälle Profeetalle. Näin sinusta on 
tullut niinkuin he. Ja kuinka olet tullut 
tähän? Olet tullut tähän, koska olet 
tehnyt liian paljon syntiä. Koraanin 

mukaan hän, joka kulkee syntien 
polkua ja sitoutuu synteihinsä, tulee 
jonain päivänä kieltämään Allahin 
ja näin hän tulee ansaitsemaan Ju- 
malallisen rangaistuksen.    Hän lisä-
si: 

- Oi Yazid! Ajatteletko, että meistä 
tulisi nöyriä ja halveksittavia per-
heemme ja seuraajiemme kuoleman 
ja oman vankeutemme takia? Sinä 
olet tukkinut kaikki tiemme, tehnyt 
meistä vankeja ja vienyt paikasta toi-
seen. Luuletko, että Allah on ottanut 
siunauksensa pois meiltä? Luuletko, 
että tappamalla hurskaita ihmisiä 
sinusta on tullut suuri ja arvostettu 
ja että Kaikkivaltias katsoo sinua eri-
tyisellä armolla ja ystävällisyydellä? 
Tästä syystä ja väärien ajatustesi 
vuoksi sinusta on tullut ylpeä ja yli-
mielinen. Sinusta on tullut kopea, 
koska katsot että asiat ovat kään-
tyneet sinulle suotuisiksi. Sinä olet 
kuitenkin unohtanut, mitä Allah sa-
noo: ’Uskottomat älkööt luulko, että 
antamamme lykkäys koituu heidän 
hyväkseen. Me annamme heille lyk-
käystä vain, jotta heidän syntinsä 
lisääntyisivät. Heitä odottaa nöyryyt-
tävä rangaistus. (Koraani 3:178)’”

Tämän jälkeen Zeinab muistutti Ya-
zidia Mekan valloittamisen päivästä 
vuonna 8 Hj, jolloin Pyhä Profeetta 
teki palveluksen kaikille miehille ja 
naisille päästämällä heidät vapaiksi. 
Yazid itse oli noiden vapautettujen 
jälkeläinen. Hänen isänsä Mu’awija, 
hänen isoisänsä Abu Suf yan ja 
Mu’awijan äiti olivat niiden joukos-
sa, jotka oli vapautettu Mekan val-
loittamisen aikana. Pyhä Profeetta 
armahti heidät riippumatta siitä, mitä 

he olivat aiemmin tehneet ja sanoi: 
- Menkää, kaikki te, olette vapaita. 
Toisessa osassa puhettaan Zeinab 
mainitsi Mekan valloittamisen ja 
sanoi: 

- Oi vapautettujen poika! Onko se 
oikeutta, että pidät omat naisesi ja 
orjatyttösi suojeltuina mutta pakotat 
avuttomat Pyhän Profeetan tyttäret 
ratsastamaan nopeasti kameleilla ja 
olet antanut heidät heidän vihollis-
tensa käsiin, jotta nämä voisivat viedä 
heitä kaupungista toiseen. Sitten hän 
jatkoi: 

- Miksei Yazid olisi ilkeä meille? Kat-
soohan hän meitä vihamielisesti. 
Sanot täysin pelottomasti ja ajat-
telematta, että teet syntiä: ’Toivon, 
että esi-isäni, jotka kuolivat Badrissa 
olisivat täällä tänään.’ Sitten isket 
imaami Husaynia hampaisiin kepillä, 
joka on kädessäsi! Mikset olisi täl-
lainen, kun olet tehnyt mitä olet 
halunnut ja repinyt irti hurskauden 
ja hyvyyden juuret! Olet vuodatta-
nut Pyhän Profeetan poikien verta 
ja polkenut parhaimmat Abdul Mut-
talibin jälkeläisten joukosta sorron ja 
epäoikeudenmukaisuuden kahlee-
seen. Kuitenkin menet Allahin eteen 
pian. Tulet näkemään esi-isäsi ja 
sinut viedään heidän luokseen. Tuol-
loin toivot, että et olisi ollut sokea ja 
tyhmä etkä olisi sanonut, että se oli 
ilonpäivä esi-isillesi.

Tässä vaiheessa Zeinab rukoili Allahia 
pyytäen: 
- Oi Luoja! Anna meille oikeutemme 
ja kosta niille, jotka ovat meitä sor-
taneet. Sitten hän kääntyi Yazidin 
puoleen ja sanoi:
- Jumalan kautta olet repinyt ihosi ja 
leikannut lihasi irti. Sinä menet pian 

Kalifin
   palatsissa
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Jumalan Lähettilään eteen ja näet 
omin silmin, että hänen lapsensa 
ovat Paratiisissa. Se tulee olemaan 
päivä, jolloin Allah kokoaa hajalleen 
joutuneet Pyhän Profeetan jälkeläi-
set ja tuo heidät kaikki yhteen Parati-
isissa. Tämä on lupaus, jonka Allah 
on antanut Pyhässä Koraanissa: ’Älä 
pidä kuolleina niitä, jotka on surmat-
tu Jumalan tiellä. He elävät Jumalan 
luona onnellisina siitä armosta, jonka 
Jumala on heille osoittanut. He iloit-
sevat myös niistä, jotka eivät vielä 
ole tulleet heidän joukkoonsa, ja 
siitä, ettei näilläkään ole mitään pel-
koa eivätkä he joudu suremaan. 
(3:169)’

- Oi Yazid! Päivänä, jolloin Allah on 
Tuomari ja Muhammed on vetoaja 
ja raajasi todistavat sinua vastaan.... 
Sinä päivänä tulee tunnetuksi, minkä 
palkkion sortajat ansaitsevat, kenen 
asema on huono ja kenen nöyrempi. 
Oi Allahin vihollinen! ...Vannon Allahin 
kautta, että pidän sinua arvottomana 
ja epäsopivana moitittavaksi ja nuh-
deltavaksi. Mutta mitä voin teh-dä? 

Silmämme vuotavat kyyneleitä, sy-
dämemme kärventyvät, mutta mart-
tyyrimme eivät herää eloon nuhtelul-
lamme. Huseinini on tapettu, ja Saa-
tanan puolueen jäsenet pitävät mei-
tä pilkkanaan, jotta voisivat loukata 
Allahia. Veremme tippuu heidän kä-
sistään ja lihamme heidän suustaan. 
Marttyyrien pyhät ruumiit on jätetty 
susien ja viidakon petojen ruoaksi. 
Jos olet saavuttanut tänään jotain 
verta vuodattamalla, tulet totisesti 
olemaan häviäjä Tuomionpäivänä. 
Sinä päivänä ei lasketa muuta kuin 
tekosi. Sinä päivänä kiroat Ibn Mar-
janin ja hän kiroaa sinut. Sinä päivänä 
sinä ja seuraajasi riitelette toistenne 
kanssa Jumalan oikeuden edessä. 
Vannon Allahin kautta, että en pelkää 
ketään muuta kuin Häntä enkä valita 
kenellekään muulle. Voit yrittää jo-
hdattaa harhaan ja toimia ovelasti, 
mutta vannon Allahin nimeen, että 
häpeä ja armottomuus, minkä olet 
ansainnut meidän kohtelustamme, 
ei tule häviämään.

K. Nousiainen.

Zeinab: Profeetta Muham-
medin tyttären Fatimeh 
Zahran tytär
Husein: Zeinabin veli
Yazid ibn Mu‘âwija: hal-
litsi vuosina 680-683
Badr: paikka, jossa käytiin 
muslimien ja monijuma-
laisten välinen ensimmäi-
nen taistelu, jonka mus-
limit voittivat
Uhud:  paikka, jossa käy-
tiin toinen taistelu, jonka 
muslimit hävisivät
Hj: Hijran jälkeen.
Hijra: Profeetta Muham-
medin vuonna 622 ta- 
pahtunut muutto Mekasta 
Medinaan, joka aloittaa is-
lamilaisen ajanlaksun

•

•
•

•

•

•
•
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Muharramin viettoon liittyy 
paljon erilaisia perinteitä

Muharram on shiia-muslimien vuo-
sittainen pitkä suruaika, joka liittyy 
islamilaisen historian tapahtumiin. 
Muharramin ensimmäiset kym-
menen päivää sijoittuvat ajallisesti 
Karbalan alueen tapahtumiin, jolloin 
Profeetan lapsenlasta, Imam Husei-
nia (rauha hänelle) perheineen ja 
tukijoineen - mukana naisia, lapsia 
ja vauvoja - piinattiin. Lopuksi kym-
menentenä päivänä Muharramia eli 

Ashurana hän menehtyi piirityksessä 
traagisella, mielettömällä ja säälimät-
tömällä tavalla. 

Perimätiedon, sunnan, mukana 
meille on välittynyt tietoa tänä su-
ruaikana suositeltavista uskonteoista, 
kuten ylimääräisistä rukouksista ja 
duan lukemisesta. Lisäksi shia-musli-
meilla on tapana kokoontua moskei-
joihin tai koteihin yhdessä suremaan 
ja muistelemaan sekä kuuntelemaan 
lauluja, runoja ja kertomuksia Mu-
harramin aikaisista tapahtumista. 
Eri päiviin ja ajankohtiin voi joissain 

maissa liittyä jopa tiettyjen ruokien 
tarjoaminen köyhille tapahtumissa 
ja kokoontumisissa, sisätiloissa tai 
ulkona. Joillain paikkakunnilla talot 
ilmaisevat suruaikaa mustalla lipulla. 
Kodeissa ja ulkosalla näkee mustilla 
kankailla ja kangasjulisteilla peitet-
tyjä seiniä. Muslimimaissa televisiossa 
näytetään elokuvia ja näytelmiä, jot-
ka kertovat Ashuran tapahtumista ja 
muslimien historiasta. Suomessa Mu-
harram ei tietysti näy missään muual-
la kuin moskeijoilla ja shiia-muslimien 
kotona.

Muharramin vietto
muistelemalla ja
mietiskelemällä

Olen joskus miettinyt, vaikuttaako 
suomalaisuuteni tapaani viettää Mu-
harram-aikaa. Saattaa olla; ainakin 
tapani on kovin hillittyä. Ulkoisesti 
suruaika näkyy kodissani mustina 
pitkinä kankaina, jotka kiinnitän olo-
huoneen seinien yläosaa kiertämään 
heti  kuukauden alussa.  Lisäksi 
ripustan seinille ne muutamat mus-
tat kankaiset Ashura-julisteet, jotka 
omistan. Näissä julisteissa muiste- 
taan lyhyin lausein Ahlol-Beitiä (rauha 
heille) eli Profeetan perhettä. Minulle 
näiden ulkoisten ja näkyvien merk-
kien merkitys on siinä, että haluan 
näin kunnioittaa Profeettaa ja hä-
nen perhettään ja tukijoitaan. Mustat 
kankaat kotona herättävät joka vuosi 
kysymyksiä niissä vieraissa, jotka tu-
levat käymään kotonani Muharramin 
aikana. Olen kuvannut ”ulkopuolisille” 
Muharramia yleisesti suruaikana, jota 
vietetään Profeetan perheen ja mei-
dän shiia-muslimien johtajien tap-
pamisen vuoksi mutta myös yleisem-
min maailman epäoikeudenmukai- 
suuden ja kärsimysten takia. Tähän 

muslImIt kerääntyvät surulIpuIn korsteltuun moskeIjaan kuuntelemaan tarInaa karbalan 
tapahtumIsta ja sen opetuksesta. 

Muharram
            suomalaisittain

Kiihkeät ja meluisat kulkueet muslimimaiden kaduilla, 
upeat näytökset, joita tahdittavat rummutus, laulu ja tu-
hansien ja taas tuhansien rintaan läpsähtävien käsien äänet 
sekä ketjujen kalina. Väreinä mustaa ja vihreää; tunnelma 
surullinen. Tältä Muharram ja Ashura ehkä näyttävät niille, 
jotka eivät ole muslimeja ja joille tapahtumien taustat eivät 
ole tiedossa. 
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on helppo muidenkin kuin musli-
mien samastua 

Joskus myös tavallista mustempi ole-
mukseni on herättänyt kysymyksiä 
varsinkin työpaikalla. Tällöin olen saa-
nut taas tilaisuuden kertoa islamista 
yleisesti, shiia-islamista ja Muharra-
mista työtovereillenikin. Varsinkin 
epäoikeudenmukaisuudesta ja kär-
simyksistä on virinnyt usein mielen-
kiintoisia keskusteluja: esimerkiksi 
keitä kaikkia niin sanottuja hyviä ja 
oikeudenmukaisia johtajia maailmas-
sa on murhattu ja vangittu ja miksi 
näin tapahtuu. 

Muharramin vaikutus
uskoon ja mieleen

Olen usein yrittänyt analysoida ja 
selittää, mihin kaikkiin asioihin ja ai-
heisiin Muharramin aikainen suru 
liittyy. Päällimmäisenä ajatuksissani 
on tietysti Profeetan perheen ja tuki-
joiden henkilökohtainen kohtalo ja 
kärsimys. Sen lisäksi surua aiheuttaa 
paha mieli Profeetan takia. Lisäksi 
pohdin, miten voi olla mahdollista, 
että kukaan voi edes ajatella kohte-
levansa niin kunniattomasti ja jul-
masti oman uskontonsa Profeetan 
erityiseen suojelukseensa ottamia ih-
misiä. Tuntuu niin käsittämättömältä, 
että näin voi tapahtua. Profeetta 
oli nimittäin useaan kertaan  käske-
nyt rakastamaan näitä henkilöitä, ja 

meidän tulee edelleenkin Profeetan 
käskyä sekä Jumalan käskyä nou-
dattaaksemme rakastaa ja muistaa 
heitä. On ahdistavaa ajatella, että 
nämä kidutetut ja tapetut henkilöt 
olivat juuri ne puhtaimmat, rohkeim-
mat ja ylväimmät ja juuri ne, jotka 
osoittivat muslimeille Oikean Tien 
omalla esimerkillään, käytöksellään ja 
opetuksillaan. Karbalan tapahtumille 
on luonnollisesti historialliset ja po- 
liittiset syynsä, joista me voimme 
tänä päivänä lukea.

Tällaisia asioita pohdin Muharramin 
aikana. Usein päädyn ihmettelyissä-
ni kysymään itseltäni, miten voisin 
omalta pieneltä, mitättömältäkin 
osaltani edistää hyvän toteutumista 
ja oikean tiedon leviämistä: Miten 
voin itse omalla käytökselläni ja ole-
muksellani ja myös sisäisessä maail- 
massani aikeillani ja ajatuksillani par-
haiten kunnioittaa näitä suremiam-
me henkilöitä? Kuinka voin itse olla 
kunniallinen esimerkki ja edustaa 
Profeettamme, Imamiemme ja Pro-
feettamme muiden läheisten arvoja 
ja opetuksia? On olemassa sanonta 
”Jokainen paikka on Karbala ja jokai-
nen päivä on Ashura”. Se kuvaa hie- 
nolla tavalla sitä, että jokaiselle meistä 
on annettu tärkeä tehtävä loppu-
elämämme ajaksi: kehittää omaa it-
seämme Muharramin innoittamana 
ja Ashuran hengessä.

Kirsi Kokoi

ruoka on olennaInen osa ashuran vIettoa, eIkä yksIkään surIja lähde kotIIn nälkäIsenä.

Keltainen riisipuuro
(Shola-e-zard)
Makea riisipuuro, jota tarjoillaan muun 
muassa Ashuran aikana. Se on tuoksu-
va ja makea, suomalaiseenkin makuun 
sopiva jälkiruoka, joka muistuttaa hie-
man riisipuuroa. Shola-e-zard keitetään 
veteen ja se saa kauniin keltaisen vä-
rinsä ja hienostuneen makunsa sahra-
mista.

Ainekset 4 – 6 annosta:
2 ½ dl puuroriisiä
2 l vettä
3 – 4 dl sokeria (suomalaiseen makuun 
2 dl saattaa riittää)
¼ tl hienonnettua sahramia
½ tl ruohittua kardemummaa
(25 g pistaasipähkinöitä rouheena 
tai hiutaleina)
(25 g manteleita rouheena tai 
hiutaleina)
1 rkl ruusuvettä 
(itämaisista kaupoista)
(pinnalle jauhettua kanelia)

Liota riisiä kylmässä vedessä pari tuntia 
tai kauemminkin. Kaada vesi pois.

Kuumenna noin 2 litraa vettä kiehu-
vaksi ja lisää riisi. (Kattilassa on hyvä olla 
vettä noin kymmenisen senttiä enem-
män kuin riisiä.) Keittele riisiä pari tuntia 
hyvin miedolla lämmöllä välillä sekoit-
taen paksuksi, hyvin kypsäksi puuroksi. 

Lisää sokeri, sahrami, ruusuvesi ja kar-
demumma sekä halutessasi pähkinät 
ja/tai mantelit. Jatka keittämistä pi-
enemmällä lämmöllä vielä puoli tuntia.

Kaada riisi tarjoiluastiaan ja sirottele 
halutessasi pinnalle kanelia. Anna 
jäähtyä viileässä pari tuntia ennen tar-
joilua.

sohla-e-zardIa tarjotaan perInteIsestI 
ashurana naapureIlle sekä moskeIjoIssa ja 
kaduIlla kulkueIta seuraavIlle surIjoIlle.
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Yhteistoimintaa ja kulttuuri-
en vuoropuhelua korostava 
Globaalin etiikan julistus jul-
kaistiin vuonna 1993 Maail-
man Uskontojen Parlamen-
tissa. 

”
Inhimillinen sivilisaatiomme 
käy läpi muutosprosessia, 
joka syvyydessään ja kauas-
kantoisuudessaan on verrat-
tavissa teolliseen vallanku-
moukseen. Sen pontimena 

on maailman ongelmien globali-
soituminen. Ne koskevat väestön, 
köyhyyden, ympäristön, kehityksen, 
työttömyyden, turvallisuuden, mo-
raalin ja kulttuurin alueita tavalla, 
johon ihmiskunta ei ole valmistau-
tunut”, sanoo yleisen teologian eme-
ritusprofessori ja Rauhankasvatusins-
tituutin entinen puheenjohtaja Reijo 
E. Heinonen.

Hän näkee, että tieteen ja teknolo-
gian valtavien saavutusten johdosta 
olemme tottuneet ajattelemaan nii-
den kykenevän suvereenisti vastaa-
maan myös myöhemmin esiin tule-
viin ongelmiin emmekä ole tiedos-
taneet eettistä vastuuta. Hän toivoo 
ihmisten viimein alkavan ymmärtää, 
ettei taloudellisten ja teknisten me-

kanismien varaan voi rakentaa oikeu-
denmukaista yhteiskuntaa, jos ihmi-
set eivät kanna vastuuta elämänpii-
rimme kokonaisuudesta.

Kansainvälinen järjestö Uskot ilman 
rajoja ry. (Faiths Without Borders) 
sekä URI:n Helsingin Uskontojen ja 
Vakaumusten Foorumi palkitsi Reijo 
E. Heinosen Kultainen sääntö -pal-
kinnollaan YK:n rauhanpäivänä 21. 
syyskuuta. Palkinto on järjestykses-
sään ensimmäinen ja se on kunni-
anosoitus Heinosen pitkäaikaiselle 
työlle globaalin etiikan ja dialogiky-
symysten asiantuntijana. Heinonen 
toimitti aikoinaan Globaalin etiikan 
julistuksen suomeksi. Julistus on pyr-
kinyt herättämään maailmanlaajuis-
ta vastuuta. YK:ssa ollaan jo tietoisia 
siitä, että taloudellista, sosiaalista ja 
henkistä maailmankatastrofia ei voi-
da välttää ilman uudenlaista eettistä 
vastuuta ja moraalista tietoisuutta.

Dialogin edellytyksenä
on tietoisuus eettisistä
periaatteista

Globaalin etiikan muotoutumisen 
ehtona on ihmisten kyky arvokes-
kusteluun. Reijo E. Heinonen näkee 
pätevyyden dialogiin muodostuvan 
ainakin seuraavista kolmesta koko-
naisuudesta: uskontojen ja kulttuu-

rien ymmärtämisestä nousevat kes-
kustelusäännöt, uskonnollisen kielen 
eli uskonnollisen ”lukutaidon” hallinta 
sekä tietoisuus eri uskontoja yhdistä-
vistä eettisistä periaatteista, kuten 
kultaisesta säännöstä.

Vuosituhansien ajan ihmiskunnan 
monissa uskonnollisissa ja eettisissä 
perinteissä esiintyvä kultainen sään-
tö on Globaalin etiikan julistuksenkin 
keskiössä. Se kehottaa ihmisiä kohte-
lemaan toisiaan siten kuin he toivoisi-
vat itseään kohdeltavan. Yksinkertais-
taen voi sanoa, että globaali etiikka 
ei luo uutta moraalijärjestelmää vaan 
korostaa kulttuurien ja uskontojen 
yhteisestä perinteestä nouseville 
normeille ja periaatteille perustuvaa 
tilannekohtaista moraalisuutta.

Heidi Rautionmaa

Kultainen sääntö -palkinnon saaja

Reijo E. Heinonen

semInaarIn paneelIssa nähtIIn edustajIa 
monIsta uskonnoIsta ja elämänkatsomuk-
sIsta. mukana olIvat esImerkIksI holIstInen 
elämänkatsomus, katolIlaIsuus, Islam.

professorI 
reIjo heInonen 
(vas) vastaan-
ottI ensImmäI-
sen kultaInen 
sääntö –pal-
kInnon uraa-
uurtavasta 
työstä uskon-
tojen välIsessä 
dIalogIssa. 

”Aikamme globalisaatio-
prosessi tarvitsee eettisen 
viitekehyksen, globaalin 
etiikan. Siitä kertoo kan-
sainvälinen ja kansallinen 
lähihistoriamme. Kokonais-
valtaisen eettisen vastuun 
toteuttamisessa ja laajan  
tietoisuuden  herättämi-
sessä kansalaisjärjestöillä 
on tärkeä tehtävänsä, sa-
maan tapaan kuin niillä oli 
vihreän liikkeen synnyssä”, 
sanoo emeritusprofessori 
Reijo E. Heinonen. 
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”Ja jatka kehoituksiasi, sillä 
totisesti muistutus koituu 
uskovien hyödyksi.” (Koraani 
51:55) 

Auringonnousun ja -laskun ajat ovat 
hyvin merkittäviä hetkiä väärien te-
kojen korjaamiseksi. Ennen kuin teot 
merkitään tekojemme kirjaan voi-
daan huonot teot pyyhkiä anteeksi-
pyynnöllä ja sovituksella. 

Näinä vuorokaudenaikoina ihmisellä 
on kaksi tärkeää tehtävää. Hänen tu-
lee muistella menneen päivän tehty-
jä tekoja ja pohtia, miten nämä teot 
vastaavat Allahin vaatimuksia. Toisek-
si ihmisen pitää miettiä, miten hänen 
tulisi käyttäytyä seuraavana päivänä. 

Jos ihminen todella tekisi näin - lukisi 
auringonlaskun ja -nousun pyyntö-
rukoukset ja noudattaisi Jumalan an-
tamia säädöksiä - näkisi hän suuren 
muutoksen elämässään. 

Ennen auringonlaskua enkelit nos-
tavat meidän tekomme – niin hyvät 
kuin pahat - taivaaseen. On erittäin 
hyvä, jos ihminen torjuu salaiset syn-
tinsä niitä paljastamatta pyytämällä 
nopeasti anteeksi ja tekemällä aurin-
gonlaskun pyyntörukoukset. Valitet-
tavasti nämä rukoukset unohtuvat 
kiireisen elämän myötä. On tärkeää 
muistaa myös, että uskonto kattaa 
kaikki elämän osa-alueet: Uskonto 
opettaa, kuinka tulla toimeen tois-
ten ihmisten kanssa ja kuinka koh-
della heitä. Meidän pitää myös kysyä 

itseltämme, olemmeko pyrkineet 
saamaan muut ihmiset tyytyväisiksi 
kohtelemalla heitä oikeudenmukai-
sesti. Meidän tulee kohdella ihmisiä 
hyvin, vaikka he eivät olisikaan musli-
meja; olemme velvollisia kutsumaan 
ihmisiä Allahin polulle ilman puheita 
eli hyvien tekojen ja käytöksen kaut-
ta. Näin me pääsemme hyvin lähelle 
Allahia.

H.A. 

Pyhästä Koraanista poimittua:
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“Me annoimme Aabrahamin 
asettua asumaan temppelin 
luo: Älä aseta ketään Minun 
rinnalleni, vaan pidä temp-
pelini puhtaana sen ympä-
ri kiertäjiä ja siellä seisovia, 
kumartavia ja polvistuvia 
varten. Kuuluta ihmisten jou-
kossa pyhiinvaellusta, niin 
he tulevat luoksesi jalan tai 
kamelilla ratsastaen syviä 
solatietä pitkin saadakseen 
itselleen hyötyä ja lausuak-
seen Jumalan nimen tiettyi-
nä päivinä niiden karjaeläin-
ten yli, joilla Hän on ravinnut 
heitä.”(Koraani 22:26-28)

Medina, pyhiinvaellukseni 
ensimmäinen etappi

Vihdoin olimme saapuneet Saudi-
Arabiaan, jossa aioimme suorittaa 
matkamme tarkoituksen - pyhiinva-
elluksen. Odotin innolla pääsyä Mek-
kaan. Ennen Mekan vierailua vietim-
me kuitenkin muutaman päivän Me-
dinassa, jossa sijaitsee Profeetta Mu-
hammedin (rauha hänelle ja hänen 
jälkeläisilleen) moskeija. Tämä valkoi-
nen moskeija on kaunis vihreine ku-
poleineen ja suippoine miraneettei-
neen. Ulkopuolella moskeijan ovella 
oli tarkka vartiointi: laukkujen lisäksi 
tarkastettiin vierailijan kansalaisuus. 
Kerrottuani olevani suomalainen mi-
nut toivotettiin sydämellisesti terve-
tulleeksi ja pyydeltiin anteeksi kyse-
lyä. Profeetan haudalle naisilla ei ollut 
asiaa, mikä oli harmillista. Vietimme 
moskeijalla monta iltaa rukoillen ja 
Koraania lukien.

Sheihk al-Amrin puutarha sijaitsee 
aivan Imam Hassanin puutarhan vie-
ressä Medinassa. Alueella kasvatetaan 
taatelipalmuja ja se on erinomainen 
ulkoilualue. Vierailimme Profeetta 

Muhammedin sedän Hamzan hau-
dalla, joka oli valitettavasti hävitetty. 
Profeetta Muhammed on sanonut: 
”Jos vierailette minun luonani, mutta 
ette vieraile Hamzan luona, on aivan 
sama, kuin ette olisi käyneet ollen-
kaan luonani.” Tutustuimme  myös 
paikkaan, jossa sijaitsi ennen seit-
semän moskeijaa. Nyt niistä ei ollut 
mitään jäljellä. Vaikka pyhät paikat 
oli tuhottu, vallitsi paikalla tunnel-
ma, joka samanaikaisesti teki mielen 
surulliseksi hävityksen vuoksi, mutta 
onnelliseksi pyhien ihmisten lähei-
syyden vuoksi.

Medinasta Mekkaan 

Viimein koitti päivä, jota olen odot-
tanut koko muslimi-ikäni – päivä, 
jolloin lähdimme suorittamaan kai-
kille muslimeille pakollista pyhiinva-
ellusta. Heräsin jo aikaisin aamulla 
valmistautumaan lähtöön. Suoritin 

ihram-pesun, jonka tarkoituksena 
on puhdistaa sekä mieli että keho, 
jotta pyhiinvaeltaja voi pukeutua 
pyhiinvaelluksella käytettäviin val-
koisiin vaatteisiin. Yleensä ihram-pe-
su suoritetaan tietyissä moskeijoissa 
matkalla Mekkaan ennen niin kut-
suttujen miqat-paikkojen ylittämistä. 
Nämä paikat on tarkkaan määritelty 
sharia-laissa eivätkä pyhiinvaeltajat 
saa ylittää niitä muuten kuin ihramiin 
pukeutuneena. Kaikki miqat-paikat 
sijaitsevat Saudi-Arabiassa ja ne on 
sijoitettu niin, että saapui vaeltaja 
mistä tahansa, on paikka hänen mat-
kansa varrella.

Lähdimme bussilla hotellilta kohti 
Mekkaa. Noin 30 kilometrin päässä 
Medinasta sijaitsi Puu-moskeija, jo-
hon pysähdyimme tekemään ihram-
pesun aikomuksineen. Paras päivä 
ihramin tekoa varten on thul-hijjah 
–kuukauden kahdeksas päivä, mut-

Elämäni matka  -Hajj

profeetta muhammedIn moskeIjan 
tunnIstaa helpostI kaunIIsta vIhreIstä 
kupoleIsta.
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ta sen voi suorittaa myös sitä edel-
tävien kolmen päivän aikana. Me 
teimme ihramin viidentenä päivänä. 
Suihkuista huoletivat naiset hoput-
tivat naisia kiirehtimään pesussa, ja 
jos viipyi suihkussa liian kauan, kuu-
lui ovelta tiukka koputus sekä käsky 
lopettaa veden tuhlaus. Myös minä 
peseydyin moskeijalla, vaikka olin pe-
seytynyt jo aiemmin hotellilla. Pesun 
jälkeen lausuimme yhdessä aikomuk-
sen suorittaa Umra-e-Tamattu, py-
hiinvaelluksen ensimmäinen osa. 
Matkamme jatkui iltahämärässä Me-
kassa sijaitsevaa Kaabaa kohti. Matka 
tuntui loputtomalta, sillä halusin niin 
päästä Allahin taloon vieraaksi. 

Pyhiinvaellus alkaa,
Umra-e-Tamattu

Pian saavuimme haramille eli pai-
kalle, jossa Kaaba sijaitsee. Vaikka oli 
keskiyö, haram oli täynnä ihmisiä ja 
ilma ihanan lämmin. Aloimme teh-
dä tawafia eli kiertää Kaabaa. Ihmis-
joukossa seurasimme johtajamme 
esimerkkiä, teimme duaa, mietimme 
ja pyysimme anteeksi syntejämme. 
Kiertäessämme Kaabaa tunsin ole-
vani lähellä Allahia ja olin todella on-

nellinen. Allahin suuruuden vuoksi 
myös Mekan linnut kiersivät Kaabaa 
ihmisten mukana, kuitenkin mei-
dän yläpuolellamme lentäen niin 
kuin niiden kuuluukin. Ihmisjoukos-
sa oli todella ahdasta, mutta ilma, 
jota hengitimme, oli raikasta kuin 
talven ensimmäisinä pakkaspäivinä. 
Varsinkin vanhoille pyhiinvaeltajille 
Kaaban kiertäminen oli vaikeaa, sillä 
väkijoukko oli todella tiivis ja ihmiset 
työnsivät toisiaan kohti Kaabaa. Lo-
petettuani tawafin olin kuin uudesti 
syntynyt, täynnä uutta sanoinkuvaa-
matonta voimaa. Tawafin jälkeen ru-
koilimme salat-al-tawaaf-rukouksen 
Abrahamin muistomerkin takana. Se 
on pieni lasiseinäinen rakennelma, 
jossa voi nähdä Profeetta Aabraha-
min jalanjäljet. 

Seuraavaksi tarkoituksenamme oli 
kävellä Kaaban lähellä sijaitsevan 
kahden pienen kukkulan, Safan ja 
Marwan, väli seitsemän kertaa. En-
nen Mekkaan tuloa olin kuvitellut, 
että tämä olisi pyhiinvaelluksen ras-
kain vaihe - juosta seitsemän kertaa 
näiden kukkuloiden välillä. Kuitenkin 
matka oli kuviteltua lyhyempi ja se 
taittui duaa tehden kuin siivillä. Kii-
timme Allahia Hänen suuruudestaan 
ja armostaan. Viimeisenä umra-e-Ta-
mattun tekona oli hiusten, parran tai 
kynsien leikkaus eli taqsir. Jokainen 
leikkasi vuorollaan pienen kiharan 
hiuksistaan. Tämän jälkeen lähdim-
me hotellille lepäämään ja odotta-
maan varsinaista pyhiinvaellusta eli 
hajj-e-tamattua.

Pyhiinvaelluksen rituaalit perustu-
vat historiaan. Profeetta Aatami, joka 
rakensi ensimmäisen alttarin Allahil-
le Mekkaan, ja Profeetta Aabraham, 
joka oli valmis uhraamaan poikansa,  
suorittivat molemmat pyhiinvaelluk-
sen Mekkaan omana aikanaan to-
tellakseen Allahin käskyä. Myös Pro-
feetta Muhammad vahvisti tämän 
käytännön.

Varsinainen pyhiinvaellus, 
Hajj-e-tamattu

Hajj-e-tamattu alkoi samalla tavalla 
kuin umra-e-Tamattu peseytymällä 

ja pukeutumalla ihram-vaatteeseen. 
Puhtaina lähdimme kohti Arafat-
vuorta. Valvoimme koko yön rukoil-
len ja Koraania resitoiden. Kylmästä 
ilmasta huolimatta tunsin oloni hy-
väksi ja toivoin, että tekemäni synnit 
olisivat anteeksi annettu. Tunsin ole-
vani niin lähellä Allahia; olin turvassa.
Seuraavan päivän iltana menimme 
bussilla aivan Mekan ulkopuolel-
la sijatsevaan Muzdalifa- nimiseen 
laaksoon. Poimimme 21 kiveä seu-
raavaa päivää varten, jolloin meni-
simme kivittämään Saatanaa. Saata-
naa kuvaavat pylväät saivat kyytiä, 
kun miljoonat ihmiset kivittivät niitä 
ja huusivat: Allahu Akbar, Allah on 
Suuri!  Kun koko matkaseurueemme 
oli suorittanut kivityksen, siirryimme 
odottamaan tietoa uhraamiemme 
lampaiden teurastuksesta. Jokainen 
oli ostanut itselleen uhrieläimen, joka 
kuvaa sitä, kuinka profeetta Aabraha-
min (rauha hänelle) käskettiin uhrata 
poikansa.”Kun poikani oli varttunut, 
Aabraham sanoi: Poikani, näin unta, 
että uhrasin sinut. Mitä sinä ajattelet 
tästä? Poika vastasi: Isä, tee niin kuin 
sinua käsketään. Saat nähdä, että ilen 
kärsivällinen, jos Jumala niin tahtoo. 
Kun he alistuivat, ja Aabrahan painoi 
poikansa otsan maahan, me huu-
simme hänelle: Aabraham! Sinä olet 
saattanut unen toteen. Näin me pal-
kitsemme hyväntekijät.”(37:102-106).
Keskipäivällä oli polttava helle, mut-
ta siitä huolimatta olimme iloisia ja 
jaksoimme jutella tulevista tapahtu-
mista. Vuorossa oli halaq eli hiusten 
leikkaaminen kaljuksi - tosin naisille 
riitti vain kiharan tai parin leikkaus. 
Illalla kävellessämme kaupungilla mi-
nua huvitti suuresti, sillä vielä sama-
na aamuna kaikilla oli tumma tuuhea 
tukka ja nyt joka paikassa näkyi vain 
kaljupäisiä miehiä. Pienen ruokailun 
ja levon jälkeen lähdimme kohti Mi-
naa, jossa vietimme puoliyötä ennen 
hajj-e-tamattuun kuuluvia tawaafeja, 
rukouksia, juoksua Safan ja Marwan 
välillä sekä tawaaf-un-Nisaa, naisten 
tawaafin suorittamista. Muistan, kuin-
ka ruumiillisesti väsyneitä olimme tä-
män jälkeen, mutta hengellinen tyy-
dytys oli sanomattoman suuri. Mie-
het ja naiset lepäsivät haramin viileäl-
lä marmorilattialla nauttien Zamzam-
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lähteen vettä. Jostain kuului etäisesti 
Koraanin resitointia, ja minulle se oli 
kuin ääni Paratiisista. Hajjimme jatkui 
vielä kahdella Saatanan kivityksellä 
ja kahden yön viettämisellä Minassa 
Koraania lukien.

Tuntemukset elämäni
matkan jälkeen

Ennen matkaani koin itseni liian ko-
kemattomaksi ja “uudeksi muslimiksi” 
lähteäkseni pyhiinvaellukselle; enhän 
osannut edes arabiaa kunnolla niin, 

että voisin lukea Koraania tai tehdä 
duaa. Kuitenkin selvisin, Allahille kii-
tos, pyhiinvaelluksesta hyvin suo-
riutuen kuten muutkin. Sain apua 
tarvittaessa ja sain auttaa muita. 
Matkan aikana suhteeni Allahiin sai 
aivan uusia piirteitä, ja tunnen kas-
vaneeni henkisesti todella paljon. 
Joka vuosi, kun ihmiset miettivät läh-
töä pyhiinvaellukselle, tekee mieleni 
lähteä mukaan. Minulle on hankala 
sanoin kuvata sitä tunnetta, jonka 
koen muistellessani matkaani Allahin 
talolle. Toivon, jos Jumala suo, että 

saisin aina istua viileällä marmorilat-
tialla hennon, raikkaan tuulenhenkä-
yksen puhaltaessa lämpimässä yössä 
lukien Koraania edessäni Allahin talo, 
Kaaba.

“Siellä on selviä merkkejä, ja se on 
Abrahamin paikka. Joka käy sinne 
sisään, on turvassa. Jotka kykenevät, 
ovat velkaa Jumalalle pyhiinvaelluk-
sen temppeliin.” (3:97-98)

Teksti ja kuvat 
Laura Al-Hello

Duaa: pyyntörukous
Hajj-e-tamattu: varsinainen
pyhiinvaellus 
Halq: pään ajaminen kaljuksi
Haram: Kaabaa ympäröivä moskeija
Ihram-pesu: puhdistumispesu
ennen pyhiinvaellusta 
Kaaba: Aabrahamin rakentama
alttari Jumalalle
Mina: paikka Mekan liepeillä

Miqat: paikat, joissa peseydytään ja 
pukeudutaan pyhiinvaellusvaatteisiin
Muzdalif: laakso Mekan liepeillä
Safa & Marwa: kaksi kukkulaa
Kaaban lähellä
Salat-al-tawaaf: Kaaban kiertämisen 
jälkeen tehtävä rukous
Sharia: islamilainen lainsäädäntö
Talbijah: pyhiinvaeltajien toistama 
vastaus Allahin kutsuun

Taqsir: hiusten leikkaaminen
Tawaaf: Kaaban ympäri kiertäminen
Tawaaf-un-Nisa: kaikille pakollinen 
’Naisten tawaf’ 
Thul-hajj: islamilainen kuukausi,
jolloin pyhiinvaellus suoritetaan
Umra-e-Tamattu: pyhiinvaelluksen 
ensimmäinen osa
Zamzam: lähde Mekassa

kaaba ja sItä 
ympäröIvä 
moskeIja 
täyttyy py-
hIInvaeltajIs-
ta kaIkkIna 
vuorokau-
den aIkoIna.
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Profeetta
Mooses

Pian Egyptiä koetteli nälänhätä, sil-
lä heinäsirkkaparvet söivät kaiken 
viljasadon. Niili tulvi yli äyräitten ai-
heuttaen suurta hävitystä. Ihmisiä 
kiusasivat täit ja paiseet. Kaikkien 
näiden tapahtumien jälkeen epäju-
malien palvojat ryntäsivät profeetta 
Mooseksen luo ja lupasivat seurata 
hänen uskontoaan ja anoivat häntä 
rukoilemaan pelastusta.

Taudeista ja koettelemuksista pa-
rannuttuaan he kuitenkin palasivat 
palvomaan epäjumaliaan. Profeetta 
Mooses keräsi heimonsa ja päätti 
lähteä Palestiinaan. Faarao kuuli hei-
dän paostaan ja seurasi heitä valta-
van armeijansa kanssa. Kun Mooses 
ja hänen seuraajansa saapuivat Pu-
naiselle merelle, he näkivät Faara-
on joukkoineen lähestyvän ja oli-
vat varmoja kuolemastaan. Silloin 
Mooses löi merta kepillään ja vedet 
erkanivat toisistaan muodostaen 
polun. Mooses joukkoineen ryntäsi 
läpi meren ja saapui vastakkaiselle 
rannalle turvallisesti.

Kun Faarao näki avautuneen polun, 
hän astui myös mereen armeijansa 
kanssa. Kun he olivat keskellä merta, 
vedet sulkeutuivat ja hautasivat Faa-
raon miehineen. Vasta silloin Faarao 
totesi olleensa väärässä ja katui te-
kojaan. Hän sanoi: ”Nyt minä uskon!” 
Mutta katumus tuli liian myöhään. 
Näin toteutui Allahin Faaraolle an-
tama varoituksen sana. Profeetta 
Mooses kuoli vaeltaessaan Israelin 
kansan kanssa aavikolla. Profeetta 
Mooses oli suuri profeetta, armeijan 
johtaja sekä kärsivällinen oikeuden 
puolustaja.

Perimätiedon mukaan Pro-
feetta Muhammad (rauha 
olkoon hänelle) kertoi Alla-
hin suositelleen hänelle  yh-
deksää asiaa: 

”Allah kehotti olemaan vilpitön niin 
salaisissa kuin julkisissakin asioissa, 
olemaan oikeudenmukainen niin 
rauhallisena kuin vihaisenakin, ole-
maan säästäväinen niin rikkaana 
kuin köyhänäkin, antamaan anteeksi 
mielivaltaisesti toimivalle, olemaan 
antelias kitsasta kohtaan ja ottamaan 
yhteyttä henkilöön, joka on katkais-
sut suhteen.”

Imam Ali (rauha hänelle) sanoi lap-
selleen:
”Oi lapseni, viittä henkilöä ei saisi ot-
taa ystäviksi, puhetoveriksi tai matka-
kumppaniksi. 
Älä kulje valehtelijan kanssa, sillä hän 
on kuin kangastus: hän saa kaukana 
olevan näyttämään läheiseltä ja estää 
sinua saamasta asioita, jotka olisivat 

lähellä ja saatavilla.
Älä kulje teeskentelijän kanssa, sillä 
hän myy ystävyytensä ruuasta ja jo-
pa vähemmästä.
Älä kulje pihin kanssa, sillä hän lai-
minlyö sinulta rahallisen apunsa sil-
loin, kun sinä olet rahapulassa.
Älä kulje tyhmän kanssa, sillä hän 
teeskentelee auttavansa sinua mut-
ta todellisuudessa hän vahingoittaa 
sinua.
Älä kulje henkilön kanssa, joka ei piit-
taa perhesiteistään, sillä hän on kirot-
tu Allahin kirjassa.”

Imam Hasan Askari (rauha hänelle) 
sanoi: 
”Teidän elämänne lyhenee. Teidän 
päivänne on laskettu. Kuolema tulee 
yllättäen. Se, joka tekee hyvää, saa 
riemuita ja se, joka tekee pahaa, tulee 
katumaan. Jokainen tulee näkemään 
tekonsa. Ahkera saa sen, mitä hänelle 
on määrätty. Se, joka saa hyvää, saa 
sen Allahilta. Se, jota on suojeltu vaa-
roilta, on saanut suojeluksensa Alla-
hilta.”

H.A.

Salamin viisaudet
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V
iime sotiemme aikaan, 
vuosina 1939-1944 jou-
duttiin maassamme to-
denteolla ajattelemaan 
isänmaallisuuden merki-
tystä ja sen muuttamista 

juhlapuheiden fraaseista todellisiksi 
teoiksi. Vuosina 1930-1939 Suomes-
sa vallitsi voimakas maanpuolustus-
harrastus, joka ilmeni vahvimmillaan 
Suojeluskuntajärjestöissä toimimi-
sessa sekä muun muassa urheilun 
merkityksen korostamisessa maan-
puolustuskyvyn kohentamisessa. 
Suomeen oli lisäksi perustettu isän-
maallisia puolueita kuten IKL, jonka 
nuorisojärjestö Sinimustat jalkautui 
nuorison keskuuteen. Lauri ”Tahko” 
Pihkala kopioi amerikkalaisen base-
ball-pelin ajatuksen ja loi maahamme 
pesäpallon. Laji oli suosittu etenkin 
suojeluskunnissa, joissa maanpuo-
lustushenkisyys oli voimakasta. 

Mutta muutakin
isänmaallisuutta oli
Toisaalta samaan aikaan maassam-
me oli syntynyt nerokas ja uutta 
luova kirjallisuus, arkkitehtuuri sekä 
erittäin vireä taide-elämä. Maamme 
luonto sai ansaittua arvostusta niin 
pienviljelijöiden raivatessa uutteras-
ti peltojaan kuin Lapin ja Petsamon 
luontoretkeilijöidenkin tahoilta. Nä-
mä olivat yksinkertaisesti ylpeitä 
omasta maastaan ja rakastivat sitä 
-  myös vastoinkäymisten koettele-
muksissa. Koululaitosta kehitettiin 
ja luokkayhteiskuntaa heikennettiin, 
kun syrjäseuduiltakin saattoi aloittaa 
menestyksekkään koulunkäynnin, 
joka sitten johti uutteran opiskelijan 
aina korkeakouluihin saakka. Tämä 
ahkera kansanosa rakasti omaa maa-
taan teoillaan. 

Sodan sytyttyä 30.11.1939 maatam-
me marssi puolustamaan isänmaa-
taan rakastavia ihmisiä, joiden aino-
ana ajatuksena oli päästä elämään 
rauhassa ja rakentamaan tulevaisuut-
ta. Maamme puolustajat olivat yksi-

mielisiä ja seisoivat yhtenä rintamana. 
Rauha solmittiin keväällä 1940 sodan 
kestettyä sataviisi päivää. 

Tilanne tänä päivänä
Tämän hetkinen tilanne maassamme 
on pitkälti samanlainen kuin ennen 
vuoden 1939 sotaa: samankaltaiset 
vaikuttimet ohjaavat ihmisiä. Uskon-
non merkitys tosin on vähäisem-
pi suomalaisille tällä hetkellä kuin 
vuonna 1939. Arvot ovat osittain eri-
laisia mutta periaatteessa sama lo-
giikka toimii yhä: on isänmaallisuutta 
ja omaan maahan ja kansaan - myös 
sen uusiin asukkaisiin, uussuomalai-

siin - kohdistuvaa rakkautta, mutta 
on myös etniseen taustaan tai us-
kontoon kohdistuvaa vihaa. On siis 
olemassa kahdenlaista isänmaalli-
suutta: toinen on rasismia ja toinen 
on omaan maahan ja sen kansaan 
kohdistuvaa rakkautta, joka ei riipu 
kansan koostumuksesta, uskonnosta 
tai kielestä. Isänmaallisuus ei ole rasis-
mia, heikompien päälle käymistä tai 
itselleen tuntemattomia kulttuureita 
tai uskontoja vastaan hyökkäämistä. 
Isänmaallisuus on rakkautta maata ja 
sen kansaa kohtaan - ehdoitta.

Juhani (Ibrahim) Valo

Isänmaallisuuden kasvot
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Imranin perheen suura
Yleistä

Tämän suuran tavoitteena on kehottaa 
uskovia pysymään yhtenäisinä uskon-
nossaan ja puolustaa sitä kärsivällisesti, 
pitkämielisesti ja päättäväisesti. Suura 
saa heidät tietoiseksi ympäröivistä vaa-
roista, sillä heidän vastustajansa ovat 
tehneet valmisteluita ja ovat päättäneet 
tukahduttaa Allahin Valon omilla käsil-
lään ja sanoillaan.

Mitä todennäköisimmin tämä suura il-
mestyi yhtenä kappaleena; sen 200 
jaetta kytkeytyvät toisiinsa ja niillä on 
yhtenäinen teema. Vaikuttaa siltä, että 
tämä suura ilmestyi aikana, jolloin Islam 
oli jo levinnyt Arabiaan mutta ei ollut 
vielä saanut pysyvää jalansijaa Medinan 
ulkopuolella.

Suura mainitsee Uhudin taistelun, ku-
vailee suunniteltua manausta Najranin 
kristittyjen kanssa, puhuu juutalaisista 
ja varoittaa uskovia monijumalaisista. 
Kaikissa näissä yhteyksissä se myös alati 
kehottaa uskovia olemaan kärsivällisiä ja 
yhtenäisiä.

Tämä tukee näkökantaa, jonka mukaan 
tämä suura ilmestyi aikana, jolloin mus-
limit joutuivat puolustamaan uskonto-
aan kaikin voimin ja omistautuivat tälle 
tehtävälle voimavarojaan säästämättä. 
Toisaalta heidän piti pysyä tarkkana si-
säisten sabotaasien varalta. Uskovien 

täytyi sekä osoittaa vääriksi islamin vas-
tuttajien väitteet että mitätöidä näiden 
viekkaat temput, joilla yritettiin muser-
taa muslimien moraali. Muslimien täytyi 
myös taistella monijumalaisia vastaan; 
he elivät sodassa ja rauha näytti toi-
vottomalta. Islamin kutsu ulottui kauas, 
minkä vuoksi islamin vastuttajat hyök-
käsivät muslimeja vastaan tuhotakseen 
nämä ennen kuin olisi liian myöhäistä. 
Arabian rajojen ulkopuolella bysantti-
laiset ja persialaiset hautoivat samoja 
suunnitelmia.

Tässä suurassa Allah muistuttaa uskovia 
niistä uskonnon tosiasioista, jotka tuo-
vat näille iloa, puhdistavat näiden sydä-
met epäilyistä ja saatanan kuiskailuista 
ja pitävät nämä varuillaan. Allah tekee 
selväksi ettei Hänen huomionsa valta-
kunnastaan herpaannu hetkeksikään 
eivätkä Hänen luotunsa saa Häntä vä-
symään. Hän on valinnut palvelijoilleen 
uskonnon ja johdattanut nämä siihen 
luomansa järjestelmän - syyn ja seu-
rauksen järjestelmän - mukaisesti. Usko-
va ja uskoton kulkevat molemmat tätä 
tietä. Toisena päivänä uskoton näyttää 
voitokkaalta, ja toisena päivänä uskova 
päihittää uskottoman. Maailma on tes-
tien ja koettelemusten paikka, aika on 
toiminnan aikaa, ja tulokset tulevat nä-
kymään huomenna – eivät tänään. 

Lähde: Al-Mizan
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Renault Megane classic 1.6 
vihr. vm 1998, 1 omistaja, 
kats. 10.2009
2xrenk, hp. 900 €.
Auto Safiiri 0400 424 191.
 
Volvo 850 GLT aut. Sedan 
pun. vm 1993, kats. kesä 
2009, hieno. 2xrenk,
hp 2400 €.
Auto Safiiri 0400 424 191.

Ostamme autoja 1995-2000.
Auto Safiiri 0400 424 191.

Lähetä ilmoitukset: salam@resalat.fi
5€/kpl, max. 100 merkkiä

Myydään Ostetaan

Pa r t u r i -ka mpaa mo

   Berber
       Naci Taskin

uusi turkkilainen parturi
hyvän palvelun parturi
ilman ajanvarausta
hiusten leikkuu 15€

Itäkeskus/Puotinharju
Kastelholmantie 2
00900 Helsinki
Puh: 050 548 8881

•
•
•
•
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NaudaN-, 

lampaaN- ja 

karitsaNlihaa.

itÄkEskuksEN

HALAL LIHA

turunlinnantie 10, 00930 helsinki
puh. 759 2229

Uudistunut hyvän palvelun

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


